D ö N K M :3

T O P L A N T I :1

OtLT : 5

MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ
I•

İMİM »i

II

-

87 nci Birleşim
24 . 5 . 1970 Pazar

İçiadeküer
Sayfa
T - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
II - GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — 1970 yılı Bütçe Kanunu tasarısına
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet
Meclisi 1/286; Cumhuriyet Senatosu

;î8()

Sayfa
1/1115) (Millet Meclisi S, Sayısı : 155;
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1387)
886
A — Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi 386:
427
B — içişleri Bakanlığı Bütçesi
427,463
a) Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi 427
b) Jandarma Genel Komutanlığı Büt
çesi
427:452,452:463
V — Adalet Bakanlığı Bütçesi
463:493

M. (Meclisi

B : 87

24 . 5 . 1970

O :1

I — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ
Birinci Oturum
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısının görüşül
mesine devam olunarak;
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Büt
çesi ve,
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe
kanunu tasarısının maddeleri kabul olundu.
Saat 14,30 da toplanılmak iteere Birleşime
ara verildi.
İkinci Oturum
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe
kanunu tasarısının tümü açık oya sunuldu ise
de Birleşim sonunda oyların ayırımının açıkla
nan sonuçlarına göre çoğunluğun sağlanamadı
ğı, oylamanın gelecek birleşimde tekrarlanacağı
bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı Bütçesi kabul olundu.
Plân Komisyonu Başkanvekili Erol Yılmas
Akçal'm önergesi onaylanarak;
Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz ve 2
arkadaşının, 28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 1938

BİRİNCİ

tarihli ve 3312 sayılı Hariciye Vekâleti Teşki
lâtı Kanununa eklenen maddenin değiştirilme
sine, mezkûr 3312 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desine bir fıkra Eklenmesine, 30 Haziran 1939
tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı
cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmına bası kad
rolar eklenmesine dair kanun teklifinin gelen
kâğıtlardan gündeme alınarak basılıp dağıtıl
masından itibaren 48 saat geçmeden görüşül
mesi kabul olundu ve adı p-eçen kanun teklifi
üzerinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şikliğin benimsenmesine dair Plân Komisyonu
raporu onaylanarak kanun teklifinin kanunlaş
tığı bildirildi.
24 . 5 . 1970 Pazar £fünü eaat 9 da toplanıl
mak üzere Birleşime saat 18,50 de son verildi.
Başkan
Kâtip
Başkanvekili
Ankara
Nurettin Ok
Kemal Ataman
K?,tip
Tunceli
Kenan A < al

OTURUM

Açılma saati : 09,00
BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil
KÂTİPLER : M. Şevket Doğan (Kayseri), Zeki Çeliker (Siirt)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 87 nci Birleşirimi açıyorum.
II — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. •— 1970 yılı Bütçe Kanunu tasarısına dair
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler
hakkında Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu
raporu (Millet Meclisi 1/286; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1115) (Millet Meclisi S. Sayısı : 155;
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1387)

A^ MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ:
BAŞKAN — 1970 Bütçesi görüşmelerine kal
dığı yerden devam ediyoruz.
Program gereğince, Millî Savunma Bakan
lığı Bütçesi üzerindeki müzakerelere başlıyoruz.
Bu bütçe üzerinde gruplar ve şahısları adına
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söz alan sayın üyeleri arz ediyorum : O. P. Grupu adına Sayın Turhan Feyzioğlu, C. H. P. Grupu adına Sayın Sezai Orkunt, A. P. Grupu adı
na Sayın Emin Durul.
Şahısları adına söz alan sayın üyeler : Ön
der, Kılıç, Arslan, Hanağası, Daldal. Tosyalı,
Akışık, Çiloğlu, Buldanlı, Hiçerimez, Abbas,
Alaca, işgüzar, Ay gün.
tik söz G. P. Grupu adına Saym Turhan
Feyzioğlu'nda. Buyurun efendim.
G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYEÎOĞLU (Kayseri) — Saym Balkan, değerli ar
kadaşlarım ; Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin
müzakeresine başlarken, G. P. nin bir görüşü
nü arz ederek sözlerime başlamak istiyorum.
Türk Silâhlı Kuvvetlerini bağımsız Cumhu
riyetimizin, millî varlığımızın ve milletlerara
sı haklarımızın başlıca teminatı ve güven kay
nağı telâkki ediyoruz.
İncelediğimiz bütçede ilk dikkati çeken hu
sus, yatırım masraflarına ayrılan ödeneğin son
derecede az olmasıdır. Oran olarak ifade edil
diği takdirde, geçmiş yıllarda da esasen yeter
li seviyede olmıyan yatırım oranlarına göre, bu
yıl millî savunma bütçemizdeki yatırımlar 1/3
civarındadır; daha da azdır.
Değerli arkadaşlarım; bunu, şunun inin ifa
de ediyorum. Devamlı olarak bu kürsüye ge
tirdiğimiz bir konu vardır. Millî savunma poli
tikamız, harb sanayiine yönelmek zorundadır.
Türkiye, NATO ittifakına girdiği zaman, geliş
mekte olan bir harb sanayiine sahipti, NATO
ittifakı içinde bulunmak, bu harb sanayiinin
gelişmesine engel değildi ve aslında olmamalıy
dı; fakat yanlış bir politika ile bütün gerekli
silâhları, araçları dışarıdan ve kolayıkla temin
etmenin cazibesine kapılarak, millî harb sana
yiimizi ikinci plâna ittiğimiz ve bu yüzden de
bugün millî harb sanayii bakımından oldukça
geri bir noktada bulunduğumuz meydandadır.
Türkiye daha ileri bir noktada olabilir.
NATO üyeliği, harb sanayiini geliştirmemi
ze engel değildir. Bundan sonrası için tam ak
sine NATO üyeliği savunma külfetimizi bir öl
çüde hafifleteceği için, dikkatli ve akıllı bir
politika takibe dersek, NATO içinde harb sa
nayiini geliştirmek bakımından geniş imkânla
ra sahilbolabiliriz.
Harb sanayii sadece savaşa yönelmiş bir
sanayi olarak-da düşünülmemelidir. Harb sana-
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yii, memleketin genel iktisadi kalkınmasına da
hizmet edebilir, eder. Bir memlekette harb sa
nayiinin gelişmesi doğrudan doğruya veya do
laylı tesirlerle genel kalkınmaya fayda sağlıyabilir. En üç misali verelim, plütonyum imali
aynı zamanda nükleer elektrik enerjisi istihsa
linin de vazgeçilmez şartıdır. O halde, Türkiye'
nin bu istikamette atacağı bir adım, aslında
ekonomik bir adımdır. Çok uzun vadeli birta
kım millî hedefler düşünülebilir ve iktisadi he
deflerle askerî hedefler bağdaştırılabilir. Tür
kiye, en azından belli ba?lı silâhların zaruret
halinde ve dışarıdan yardım görmeksizin, ta
mirini mümkün kılacak tesislere sabibolmalıdır. Bir jet revizyon tesisi kurulması, sevinç
le karşıladığımızı birkaç yıl önce ifade etmiş
tik.
Türkiye, belli başlı yedek parçaların, kri
tik bâzı malzemenin imal edilebildiği bir mem
leket olmalıdır. Birtakım dar boğazlar yüzün
den son dakikada imali veya temini mümkün
olmıyan birtakım kritik malzemenin o anda
bulunmaması yüzünden, büyük ölçüde makinalı araçların, silâhların kullanılamaz hale gelme
si gibi bir tehlikeye mâruz kalmanın yolu bu
dur.
Biraz sonra temas edeceğim muhtemel bir
mütecavize karşı yıpratma savaşı verme mec
buriyeti, uzun süren bir millî direnme savaşı
verme mecburiyeti ile Türkiye karşı karşıya
kalabilir. Bu ihtimale göre hazırlıklı olmak ve
asgari silâh gücünü ayakta tutacak bir sana
yie kendi sınırları içinde sahibolmak mevkiin
dedir.
Millî savunmamızın temel konularından bi
ri olan, fakat bu kürsünün müsaade ettiği öl
çüde ancak temas etmek imkânını bulabilece
ğim, teferruatına girmeye güvenlik mülâhaza
ları ile imkân olmıyan, sefer stokları mesele
miz vardır. Bu mesele adım adım hâl yoluna gir
melidir.
Değerli arkadaşlarım; Türkiye'de Silâhlı
Kuvvetlerimizde kişi başına düşen masraf, Yu
nanistan'da olanın yarısı kadardır. Çevremiz
deki ülkelerden bir Bulgarisıtan ile veya Suri
ye ile mukayese ettiğimiz zaman dahi, Türk Silâh
lı Kuvvetlerinde kişi başına düşen masrafın, da
ha az olduğu görülmektedir. Bu, şunu gösteri
yor; silâh altında çok sayıda erat bulunduru
yoruz, fakat vuruş gücü, hareket kabiliyeti,
387 —
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modern şekilde teçhiz edilme imkânları bakı
mından ileriye doğru yapılması lâzımgelen
önemli bir hamle vardır, bu mesele bizi derhal
Silahlı Kuvvetlerimizin sayısında bir sınırla
ma yapmak konusu ile karşı karşıya getirmek
tedir. Son zamanlarda bu konu üzerine yetkili
merciler önemle eğilmişlerdir. Askerlik süresi
nin kısaltılması ve durmadan artan nüfusumu
zun ordu mevcudunu gereksiz şekilde şişirmomesi için, yeni bir usul ile silâh altına alınacak
vatandaş sayısının sınırlandırılması konuları,
bugünlerde konuşulmaktadır ve bu mevsıı gsrek değerli bir aı^kadaşımızın teklifi ile, gerek
Hükümetin bir tasarısı ile T. B. M. M. önüne
gelmiştir, komisyonda ve Su Komisyonunda in
celenmektedir.
Bu konuda hemen bir görüşümüzü arz et
mek isterim. Türkiye'de, Silâhlı Kuvvetlerde
bir süre bulunmuş olmak, Türk vatandaşı için
yalnız bir askerî eğitim konusu değildir. Bi
zim kanaatimizce, Silâhlı Kuvvetler Türkiye'
de aynı zamanda büyük bir okuldur. Hem bir
halk eğitimi merkezidir, hem de büyük bir va
tandaşlık eğitimi merkezidir. Bayrağa saygıyı,
vaitamına sevgiyi, fedakârlığı, disiplini, birta
kım moral hasletleri Türk vatandaşı Silâhlı
Kuvvetlerde gördüğü eğitim devresinde öğre
nir, geliştirir. Bunun içindir ki, kabul edilecek
usul ne olursa, olsun, teknik imkân bulunabilir
ise, her vatandaşın, çok kısa bir süre için de
olsa, Silâhlı Kuvvetlerde bir eğitim devresin
den geçmesi, fakat bunlardan bir kısmının as
ker olarak yetiştirilmek üzere eğitimine deva
mı, bir kısmının da kalkınma hizmetlerinde ve
ya başka şekilde istihdam edilmek üzere başka
yere yöneltilmesi, iyi olacaktır inancındayım.
Bunun ne şekilde teşkilâtlandırılaibileceği, ko
misyonda yapılacak çalışmalar arasında şüphe
siz daha belirli hale gelecektir.
Silâhlı Kuvvetlerimizin toplum kalkınması
na büyük katkılarda bulundukları bir vakıadır.
Anayasamızın 42 nci maddesi, Türk vatandaşla
rının, memleketi tehdideden birtakım tehlike
ler, iktisadi tehlikeler, âfetler v. s. karşısında
çalıştırılabileceğini öngörür, bâzı imkânlar sağ
lamıştır. Askerlik hizmetinden muaf tutulacak
olan vatandaşların yurt kalkınmasında bir şe
kilde değerlendirilmesini düşünmemiz iyi ola
caktır. 10 yılda 276 bin kişiye Silahlı Kuvvetle
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rimiz okuma - yazma öğretmiştir. Silâhlı Kuv
vetlerimizin sağlık hizmetleri, Türk ekonomisi
ne ve Türk milletinin sağlığına asker ocağı dı
şında olan vatandaşların da sağlığına büyük
katkıda bulunmaktadır. Ağaçlandırma alanında
çok değerli hizmetler yapılmıştır. Haritacılık
alanında Silâhlı Kuvvetlerimizin yaptığı hiz
metlere paha biçmek mümkün değildir, iktisadi
kalkınmamızın temelinde yatan bir hizmeti, Si
lâhlı Kuvvetlerimiz basan ile yapmaktadır ve
75 bin sanatkâr er yetiştirmekle Türk ekono
misine ve halk eğitimine yapılmış büyük bir
katkıdır. O halde Silâhlı Kuvvetlerimiz için sarf
edilen paranın mutlaka ekonomik mânada tüke
tici bir masraf olduğunu kahul etmemek, bunun
eğitimi ile sağlığı ile iktisadi kalkınması ile ve
vatandaşlık eğitimi ile - üzerinde çok durmak
istediğim vatandaşlık eğitimi ile - aynı zamanda
bir kalkınma faktörü olduğunu hesaba katmak
icabeder.
Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı için yollar,
akaryakıt tesisleri, liman tesisleri, meydanlar
v. s. olarak inşa edilmiş olan ve milyarları bu
lan enfrastrüktür yatırımlarının da aynı zaman
da Türkiye'de hava meydanı ise, iç seferler için,
turizm için; yol ise, liman ise, akaryakıt tesisi
ise, başka sivil ve ekonomik ihtiyaçlar için ne
kadar yararlı olduğunu da kaydetmek ve göz
den uzak tutmamak lâzımdır.
Bu arada askerlik süresi ile ve yedeksubaylık süresi ile ilgili tedbirler düşünülürken, bir
nokta üzerinde düşünülmesini rica edeceğim.
Bu noktayı kesin bir teklif olarak değil, fakat
ilgili makamların üzerinde ehemmiyetle durma
sını rica ettiğim bir tetkik konusu olarak ilgi
lilerin, sorumluların dikkatine arz etmek istiyo
rum.
Arkadaşlar, bir zamanlar ortaokullarımızda,
liselerimizde ve yüksek öğretim kurumlarında
askerlik dersleri ve askerî kamplar vardı. Bu
askerî kampların, yalnız askerî eğitim vermek
bakamından değil, ama milliyetçi gençler yetiş
tirmek bakımından, moral eğitimini, vatandaş
lık eğitimini vermek bakımından önemli fayda
lar sağladığını bu kamplardan ve bu eğitimden
geçmiş olan benim yaşımdaki insanlar çok iyi
bilirler. Türkiye'nin bugün bilhassa buna büyük
ihtiyacı olduğu inancındayım. Birtakım gençle
rin, Stalin rehberimizdir diye bildiriler yayınla
dıkları, üyelerine Stalin'in, Leninizm'in ilkeleri
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kitabım okuyacaksınız, satır satır not alarak
öğreneceksiniz ve hayatınız boyunca tatbik ede
ceksiniz diye matbu genelgeler yayınlanan bir
Türkiye'de, duvarlara Kadroların, Maoların
resimlerinin asıldığı bir Türkiye'de kiminin Suud'çu, kiminin Mao'ou, kinlinin Brejnev'ci yetiş
tirilmeye çalışıldığı bir ülkede, gençlerimizin
böyle bir askerî eğitimden geçirilmesinde fayda
olacaktır. Hele bir kısım gençler kur'a veya baş
ka bir usulle askerlik hizmetinden muaf tutulacaksa, asgari askerlik eğitiminin görülmesi ba
kımından liselerimizde ve ortaokullarımızda bu
eğitime tekrar önem verilmesi ve eskisinden da
ha ook milliyetçülik duygularının geliştirilmesi
ve Atatürkçülük çizgisinde gençlerimizin yetiş
tirilmesi için bu eğitimden özellikle yararlan
manın faydalı olacağı kanaatindeyiz. (A. P. ve
G. P. sıralarından alkışlar.)
Silâhlı Kuvvetlerimizin bünyesinde yürütü
len ve ARGE adı altında toplanan araştırma,
geliştirme faaliyetlerinin önemi son derecede
büyüktür. TÜBİTAK'la işbirliği halinde bu ça
lışmaların daha da geliştirilmesi temennimizdir.
Zamanımızda silâhlı çatışmalar çok çeşitli
birtakım kategorilere ayrılmaktadır. Topyekûn
stratejik nükleer savaştan sınırlı stratejik nük
leer savaşa veya taktik nükleer silâhların kul
lanılabileceği bir atomik savaşa veya hiçbir nük
leer silâhın kullanılmıyacağı klâsik konvansionel silâhlarla yapılacak savaşa ve nihayet sı
nır ihtilâfı, mahallî savaş mahiyetindeki daha
küçük çaplı savaşlara kadar çeşitli savaş nevi
leri vardır ve bunların yanında sızma, gerilla
savaşı, sübversif faaliyetler gibi çok çeşitli bir
takım dolaylı saldırı şekilleri denenmektedir.
Bilhassa komünist ülkelerin gelişmiş dünyaya
karşı takibedecekleri stratejinin direkt bir stra
tejisi, fakat gelişme halindeki ülkelere karşı
uyguladıkları stratejinin daima endirekt, do
laylı strateji olduğunu unutmamak lâzımdır.
NATO çerçevesi içinde alınabilecek bütün sa
vunma tedbirleri gelişme halindeki bir ülkede
komünizmin saldırısına ve sızmasına karşı ye
terli olmıyaJbilir. Çünkü bu ülkelerin kendine
has problemleri, kendine has durumları ve düş
manın da, muhtemel mutaamzın da kendine ve,
ya bu gibi ülkelere has birtakım dolaylı usul
leri vardır.
Sovyetlerin dolaylı strateji usulü ile siyasi
ve sosyal huzursuzlukları körüklemek, ihtilâlci
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hareketleri körükleyip bunlardan faydalanmak
doğrudan doğruya sahnede görünmeden aracı
lar vasıtasiyle savaşmak gibi usulleri ve sübver
sif faaliyetleri ne kadar ustalıkla dünyanın çe
şitli yerlerinde kullandıkları bilinmektedir. Bu
durumda Türkiye'mizin bu çeşit aracılar vasıta
siyle sızıma ve sübversif faalyet şeklinde yürü
tülen birtakım saldırı nevilerine karşı da kendi
sini koruyacak hazırlıkların içinde bulunması
lâzımdır. Silâhlı Kuvvetlerimizin gerilla ve antigerilla eğitimine önem vermesi gerektiği inan
cındayız.
Hazırlıklarımızı tek düşmana, tek hedefe
göre yapamayız. Fransa, tek düşmana karşı ha
zırlık yapmış olmasının cezasını Cezayir Har
binde gördü, hiçbir hazırlığı yoktu. Muhtemel
bir Rus taarruzuna karşı NATO çerçevesinde
yaptığı hazırlık iktisaden çok geri bir milletin,
ama bağımsızlık savaşı veren bir milletin mü
cadelesi karşısında yeterli olmadığı görüldü.
Türkiye, Kıbrıs meselesiyle karşı karşıya geldi
ği vakit NATO çerçevesi içinde belli bir hedefe
göre yapılmış olan tüm tertiplerin ve hazırlık
ların yeterli olmadığını gördü. Savunmasız Kıb
rıs sahillerine karşı, silâhsız bir Kıbrıs'a karşı,
koskoca Türk Devletinin yeterli hazırlığı yok
tu, çünkü NATO çerçevesi içinde belli plânlar,
belli hedefler, muhtemel bir düşman ve muhte
mel bir hedef vardı. Türkiye'nin daha hazırlıklı
oflması zorunluğu vardır. Bu ihtiyacın Silâhlı
Kuvvetlerimiz tarafından son yıllarda çok daha
iyi anlaşıldığının bilinci içinde konuşuyorum ve
çeşitli ihtimallere karşı hazırlık yapıldığını, bu
yol?, girilmiş olduğunu çok iyi bilerek bu yolda
daha ileri adımlar atılmasını rica etmek üzere
maruzatta bulunuyorum.
Arkadaşlarım, Türkiye'nin istikrarsız ve ma
cera heveslisi Güney komşuları olabilir. Kuzey
den gelecek tehlikeler yanında Güneyden de
bâzı tehlikelere mâruz kalabiliriz. Bilhassa Sov
yet Rusya'nın Suriye'ye ve Güneydeki daha
başka bâzı ülkelere sızma ve yerleşme durumu
na girmesinden sonra töhlikenin tek istikametten
geleceği düşüncesinden iyice sıyrılmamız zaru
ridir.
NATO içinde müttefikimiz görünmesine rağ
men, Yunanistan'dan da birtakım tehlikelerin
gelebileceğini daima hesaba katmak ve Yunan
lının bugün kendi gençlerini Megalo - tdea ile
yetiştirmeye devam ettiğini, Helenizmin yayıl-
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ma emellerinin tıpkı evvelce Çarlık emperyaliz
mi halinde, şimdi kızıl emperyalizmi halinde
devam edegelen Kuzeydeki yayılma hevesi gibi
gerçek bir yayılma hevesi olduğunu bilmek Tür
kiye'nin coğrafyasında oturan bizim giıbi bağım
sızlığına her şeyden fazla önem veren bir millet
için, bu ihtimallere karşı da hazırlıklı olmak
şarttır.
Türkiye'yi içten çökertmek istiyecek çeşitli
sübversif faaliyetlere karşı da, iyice hazırlıklı
olmak zarureti vardır. Bu arada Yunanistan'ın
Fransa'ya homing mermileriyle müceihhez sürat
li hücumbotların sipariş ettiği vâki mıdır? Yine
Fransa'dan miraj uçakları alma yoluna girdiği
doğru mudur? Bu konuda da bilgi rica edece
ğim. Bunun da dikkatle ve ciddiyetle takâıbedildiğinden eminim.
NATO ile ilişkilerimiz bakımından dün ma
ruzatta bulundum, bunları tekrar edecek deği
lim. Türkiye'nin neden bugünün şartları içinde
NATO ittifakında kalmasının lüzumlu olduğu
nu etraflıca Dışişleri Bakanlığı Bütçesinde arz
etmek imkânını bulduk. Gerekirse strateji tar
tışmalarına girildiği ölçüde bu konuya bugün
de dönmemiz mümkün.
Benim şimdi NATO ile ilişkÜerimiz bakımın
dan arz etmek istediğim husus daha çok Silâhlı
Kuvvetlerimizle ilgilidir. NATO ile ilişkilerimiz
bizi, Silâhlı Kuvvetlerimizin kendi millî gele
neklerinden ayrılmaya ve millî yapımıza aykırı
düşecek usulleri fazla üzerinde inceleme yap
madan taklide sürüklememelidir. Daha açık ko
nuşmama izin verin değerli arkadaşlarım, Al
manya ile ittifak yaptık diye Alman üniforması
nı, başka ülkelerle ittifak yapınca onların ünifor
masını, NATO ittifakı içine girince ve daha
çok Amerikalılarla işbirliği içine girince onla
rın üniformasını ve talimatnamelerini, Piya
de Talimatnamesi ve saireyi almaya ve aynen
uygulamaya Türkiye'nin mecburiyeti var mı
dır; yoksa Türkiye'nin şartları içinde millî
geleneklerimize ve millî ihtiyaçlarımıza daha
uygun bir tutum içinde bulunmamız doğru
mu olur, sorusunu sormak istiyorum ve bunun
cevabını da şöyle vermek istiyorum : Savun
ma her şeyden evvel millî bir meseledir, p.dı
üstünde, millî savunmadır. Ecdattan gelen va
tanseverlik duyguları ile beslenir bir mille
tin savunma gücü. Bunu canlı tutmak lâzım
dır, bunu teşvik eden usulleri uygulamak lâ
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zımdır. Eğitim usullerimize, savaşma usulleri
mize, Türk Milletinin kendisine has olan ve
ecdattan gelen millî hasletlerini ayakta tutma
nın ve geliştirmenin tedbirlerini almak şart
tır. Bir ittifak içinde bulunmak başka şey
dir, o ittifak içinde kendi millî özelliklerini
korumak ve coğrafyanın dikte ettiği, jeopoli
tiğin dikte ettiği, iktisadi gelişmişlik dere
cesinin dikte ettiği birtakım icapları göz
önünde tutarak millî bir savunma politikasını
takibetmek başka şeydir.
Enterge bir kuvvetin içinde olsak da, millî
topraklarımızın savunmasında başlıca dayana
ğımızın yine de millî kuvvetlerimizin olaca
ğını bilmek lâzımdır, insanlar başkalarının
vatanları için kolay kolay ölmezler. İnsanlar
kendi vatanları için ölürler, kendi bayrak
ları için ölürler. Türk Vatanının savunmasının
eninde sonunda Türk çocuklarına ait bir va
zife olduğunu bilmek suretiyle NATO içinde
bulunsak dahi ittifaka lüzumundan fazla
bel bağlamadan millî kuvvetlerimizi bu dü
şünce ile yetiştirmek zorunda olduğumuz inan
cındayım, kuruluştan savaş usullerine, eğitim
den - izin verirseniz - millî üniformamıza ka
dar.
Efendim, bir başka bahse geçmeyi düşü
nüyordum. ikili Anlaşmalar ve strateji ile
ilgili bir bahse. İzin verirseniz bu konuyu 10
dakika içinde de olsa ikinci defa söz aldığım
zamanda arz etmek üzere huzurunuzdan ayrı
lıyorum. Huzurunuzdan ayrılırken de, Türk
Milletinin bağımsızlığının, millî varlığının baş
lıca teminatı olan Silâhlı Kuvvetlerimiz ve
büyük milletimiz için bu bütçenin hayırlı ol
masını niyaz ediyorum. Teşekkür ederiz. (A. P.
ve G. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Sezai Orkunt, buyurunuz efen
dim.
C. H. P. GRUPU ADINA SEZAİ ORKUNT
(İstanbul) — Sayın Başkan, bana tahsis edi
len sürenin içinde kalmaya gayret edeceğim.
Ancak, sesimin süratini ayar edemediğim tak
dirde, gerek Başkanlığın, gerekse Yüce Heyeti
nizin kısa bir süre müsamahasını rica edece
ğim.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1970
Millî Savunma Bütçesi tümüne yakın bir yüz
de ile cari harcamaları ihtiva ettiğinden, bö-
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lümler, rakamlar üzerinde durmamız her hangi
bir anlam taşımamaktadır. Bu itibarla bütçe
üzerinde durmıyacak, Millî Savunmanın temel
unsurları ve stratejinin gerekleri üzerinde gö
rüşlerimizi arza gayret edeceğim.
Millî güvenlik, bir milletin topyekûn sahibolduğu millî kudretin mekân ve zaman için
de en iyi bir şekilde değerlendirilmesi ile sıh
hat arz eder. Bunun da kendisine mahsus bir
düşünce tarzı, bir plân modeli ve uygulaması
vardır.
Millî savunmada plân modeli, siyasi di
rektif, stratejik konsept, kuvvet hedefleri, as
kerî ihtiyaçların planlanması ve nihayet ida
me temin ve tedarik gibi bütün konulan ih
tiva eden bütçenin kendisidir.
Siyasi direktif, zaman ve çerçeve koşulları
içinde Hükümetin arzu ettiği bir silâhlı kuv
vetin hedefini belirtir.
Stratejik
konsept, siyasi direkti, ülkenin
jeopolitiğine ve muhtemel bölgesel tehditlere
göre bir tedbirler plânıdır.
Kuvvet hedefi, bu tedbirler plânını uygu
lamak üzere en uygun ve ekonomik kuvvet
bünyesini tâyin eder. Askerî ihtiyaçlar ve bun
ların temin, tedarik ve idameleri de bütçeyi
gerektirir.
Burada strateji kuvvet ve bütçe birbiri ile
bağımlı ve orantılı üç faktördür; tüm savun
ma gücünü meydana getirir. Birinin noksan
lığı diğerlerini hayati bir şekilde etkiler ve
zaıf doğurur. Bu hususta sıhhatli bir nokta
da bulunmadığımızı açıkça görmek, tedbir al
mak ve faaliyetleri süratlendirmek zaruretine işa
ret etmek isterim. Bu bakımdan her şeyden evvel
millî stratejinin belirlenmesine ihtiyaç kesin
dir. Kuvvet hedeflerinle ve askerî ihtiyaçlarına,
dolaytsiyle bütçe uygulamasınla yeni 'bir İsti
kamet vereceğine kaani bulunduğumuz strate
jik plân çalışması ise, Sayın Bakanın ifadele
rine ve bilo-imize göre 1964 te başlamış ve el'an
devam etmektedir. Bu plânın askerlerimiz ta
rafından tacil edilmesini ve süratle bir neticaye varılmasını önemle bekleriz.
Zira, millî strateji tekammül etmeden çok
geniş ve genel hedefleri kapsıyan ittifak stra
tejisini uygulamak, yanlış tedbirlere yönelme
yi kolay'aştırır ve millî açıdan şayanı iarzu olımyan 'alışkanlıklar meydana getirir. Evvelâ
müT strateji yapılı \ ittifak stratejisi bu açı-
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lan ele alınarak millî strateji ile Jkoordene edilir.
Bu yapıldığı takdirde bölgesel şartlara daha uy
gun, daha gerçekçi bir plân uygulaması ve
kuvvet şekli meydana geleceği de şüphesizdir.
Bu olmadan, kuvvet hedeflerini ve bütçe uy
gulamalarını münakaşa etmek hiçbir anlam ta
şımaz. Hükümetten, bunun tacilini hassaften
beklemekteyiz.
Sayın milletvekilleri; m ü ! stratejinin zaru
retine işaret ettikten sonra, Kuzey Atlantik İt
tifakı stıriaJtejisme, değişen şartlar açısından bir
kere daha temas etmek isterde.
ittifak stratejisini eleştirmekten maksadı
mız her hangi bir topluluğun duygularını ojkşamak suretiyle muayyen bir dâvanın yolunu seç
mek, yani demagoji yapmak değildir. Tartışıl
mamış konuları eğer Yüce Meclisiniz huzurun
da genişliğine, rahatlığına ve laçaklığı ile tartışa
cak olursak, zannediyorum kü bu stratejinin
noksan yollarını, sakat noktalarını, açık nokta
larını görerek tedbirler almakta her halde elbir
liği etmek mümkün olacaktır.
Kabul ediyorum ki, dış politika bâzı sınırlı
gerçeklerin gizlenmesini gerektirebilir. Ancak,
sınırının normalini aşmış bâzı gerçekler vardır
ki, bunların saklanmıasında hiçbir fayda yok
tur. İttifak stratejisi statik değildir. Dünya
şartlarına, özellikle imha, silâh ve araçlarındaki
gelişmeye tabidir. lttif'a|kın askerî stratejisine
hâkim olan unsur da nükleer silâhlardır. Nük
leer silâhların paktlar arasında meydana getir
diği dehşet dengesi, günün stratejisine yön ve
rir. Bu denge 1960 lara kadar hâkim olan top
yekûn karşılık doktrininin terk edilmesini ve
onun yerine esnek karşılık politikasının ikame
edilmesini intıacetmiştir. Bu stratejiler nedir?
Eski topyekûn karşılık stratejisi, 1954 te başlıyan bir devrenin düşünce tarzıdır. Muhasım
tarafın elinde kıtalararası nükleer başlıklı füzeînr bulundurulmıadığı, Amerika'nın ortıa men
zilli füzeler ve ağır bombardımıan uçaklarında
üstünlüğü haiz olduğu bir devrede, hasmı teca
vüzden caydıran bir politika olarak şu esas
lar üzerinde durulmuştur- NATO bölgesine bir
fsoavüz halinde Sovyetler Birliği ister kullan
sın, ister kullanmasın. NATO kendisini, sava
şın ilk saatlerinden itibaren nükleer silâhlıariylte
savunacaktır. Yani, Sovyetler Birliğini bu si
lâhlarla imhaya yakın bir tahribata duçar ede
rek savaşı başladığı zamanda bitirecektir. Di-
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gör noktamız, NATO mın Sovyetler Birliği ile
mahdut hiçbir harb düşüncesi yoktur.
Bu, gayet keskin, hudutları çok belirli politi
ka, Avrupa için ciddî bir garanti olmuş ve 1960
lara kadar sükûnet içinde NATO ittifakı tam
bir tesanüdü sağlamıştır.
Sovyetler Birliği nükleer silâhlarda süratle
arayı kapatınca, 1960 ların başında durum de
ğişmiş, Amerika'nın tarihinde ilk defa olarak
toprakları hasmın tahrip ve imha tehdidi altına
girmiştir. Pek tabiî olarak bu rizki göze alamıyan Amerika, millî güvenliği açısından bu stra
tejiyi değiştirmiş ve Avrupa'ya, «esnek karşılık»
dediğimiz politikayı, zaruri tedbirleri alınmadan
empoze etmiştir.
Bugünkü strateji, Mikado'nun bir zamanki
deyimi ile, suça uygun cezalandırma şeklini ara
maktır. Kullanılacak kuvvetin nevi ve miktarı
nı, tecavüzün şekli tâyin edecektir. Ancak, bunu
da sadece büyük devlet yapabilir. Diğerlerinin
bu şansı ve ihtiyarı mevcut değildir. Esnek kar
şılık, bir tecavüze karşı gerekirse taktik nükleer
silâhlarla takviye edilmiş klâsik güçle karşı koy
mak, bu kuvvetler mağlûbiyeti önlemeye kâfi
gelmediği takdirde, stratejik nükleer silâhları
kullanmak şeklinde özetlenebilir. Bu da yine
büyük devletin zaman içinde tedbir seçmek ve
karar vermek inisiyatifine bağlıdır.
Ayrıca, bugünkü şartlar için değil stratejik
nükleer silâhlar, taktik nükleer silâhlar dahi
tahditli bir kullanma politika anlayışı içine gir
miş bulunmaktadır. Nükleer silâhlar istisna edi
lirse, klâsik kuvvetlerde Doğu Bloku çok üstün
dür. Savaşın başlangıcında, sınır bölgelerinde
bulunan ülkeleri bu, dengesi aleyhimize olan
tehdit beklemektedir. Zira, merkezî Avrupa'da
bir taarruzu ilk anda yedi Devlet göğüsleyecek,
kanatlarda ise bu ancak tek bir Devlete inecek
tir.
Tereddüt ve kuşku, imza edilen belgenin te
mel bir savaşın şartlarını ayıran görüşte âni ve
kısa süreli savaşların emrivaki niteliğindedir.
Bütün özellik stratejide, buradadır.
Savaş şekilleri; genel savaş, mahdut savaş gi
bi ayırıma tabi tutulmuş 300 000 kişilik Ameri
kan kuvvetinin bulunduğu ve ilk darbede yedi
Devleti hedef alan bölge, genel savaş bölgesi
olarak ayrılmış, tek devletlerin bulunduğa kanat
bölgeleri ise mahdut savaş ayırımının içine so-
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kulmuş, NATO Andlaşmasınm 5 nci maddesi da
ha elâstiki bir şekilde tefsir edilmeye başlanmış
tı,:.
Bu stratejinin Avrupa ve dolayısiyle Türki
ye için ne anlam ifade ettiğini, bu konu üzerin
de neden bu kadar İsrarlar durulduğunu, yal
nız Türkiye'de değil, Avrupa'da el'an niçin İsrar
la durulduğunu daha kesin hatlarla izah edebil
mek için sizlere bir rapordan parçalar okuyaca
ğım. Bu rapor, 1955 ve 1962 tarihleri arasında
Birleşik Amerika'da Millî Savunma Bakanlığı
Bakan Yardımcılığı yapmış ve Deniz, Hava ve
Kara Kuvvetleri Komutanlıklarında bulunmuş
zevat ve bir de Orgeneral Gruter gibi Avrupa
Müttefik Kuvvetleri Başkumandanlığı yapmış
bir komutandan müteşekkil on kişilik heyet ta
rafından yapılmış bir etüddüt. 18 Nisan 1968
tarihinde de Amerikan basınında yayınlanmış
tır. Bu rapor, Avrupa'da kabul edilen esnek
karşılık doktrini ile Vietnam'da uygulanan tır
manma savaşı doktrinini eleştiriyor. NATO ile
ilgili kısımları şöyle :
«NATO, Amerika Birleşik Devletlerinin es
nek karşılık hakkındaki teklifini, 1967 Aralık
ayında kabul ettiğini ilân etmiştir. Ancak, Ame
rika Birleşik Devletlerinin 1960 ların başında
benimsediği bu doktrin, NATO'ya da başka bir
alternatif göstermemiştir. Şimdi, Doğu - Avrupa
Sovyet komünizmi, Amerika Birleşik Devletleri
nin ve NATO'nun bu politikasından, Doğu'dan
yapılacak bir baskına karşı, NATO'nun askerî
karşılığının başlangıçta aynı ölçülerle olabilece
ği neticesini istihraç edebilecektir. (Yani, koııvansiyonel silâha, konvansiyonel silâhla karşı
konacak) NATO bakımından büyük ve âni bir
konvansiyonel taarruza karşı ise, konvansiyonel
bir karşılık imkânsızdır. NATO askerî stratejistleri bunu gayet iyi bilmektedirler. Doğu - Avru
pa komünizminin bölgenin politik gerçekleriyle
mütenasip muazzam konvansiyonel gücü yeni
esnek karşılık doktrini karşısında bütün Avru
pa için çok ciddî bir tehlike olabilecektir. Stra
tejide yapılan bu temel değişiklikten evvelki
devrede NATO'nun güvenliği genel savaştan da
ha küçük çaptaki harekâta karşı konvansiyonel
bir karşılığı öngörecek şekilde mütalâa edilmiş
tir. Bununla beraber dünyada cereyan eden olay
lar muvacehesinde böyle bir kabiliyetin ciddî
tahkiklere mâruz bulunduğu da görülmüş ve an-
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laşılmıştır. ittifakı bu tahditler dışına itecek
olan bir düşmanı süratle önliyecek kuvvetler lâ
zımdır. Böyle bir kuvvetin ise gerçekleştirilmesi
asin. mümkün değildir.
Halen NATO plânlariyle birleştirilmiş esnek
karşılık doktrininin başlangıcında konvansiyonel bir savunmaya istinadedeceği anlaşılmakta
dır. Bu öyle bir doktrindir İd, her hangi bir
silâhlı çatışmada ileri bölgelerin kaybı anlamına
gelir. Bundan sonra ise, müttefik topraklarını
işgal edecek olan düşman kuvvetleri ile mücade
le etmek için plân seçiminde çok ciddî bir tah
didat ile karşılaşılacak, düşmanın ilk muvaffa
kiyeti elde etmesinden sonra, onun avantajlı du
rumundun vazgeçeceğini ummak, iyimser bir gö
rüşle, ya ölümüne kumar oynamak veya en kötü
ihtimalle mağlûbiyeti kabul etmek demektir. Ye
ni esnek karşılık doktrininin Batı - Avrupa açı
sından güvenilir olabilmesi için konvansij^onel
kuvvetlerinin büyük ölçüde artırılmasma bağlı
dır. Böyle bir artış o kadar büyük olacaktır ki,
ekonomik ve politik bakımdan Avrupa'nın bırnu
tahakkuk ettirmesine de imkân yoktur.
Biz, bu yeni doktrinin NATO güvenlik plân
larına ithal edilmiş olmasını, Sovyet komünizmi
nin girmesi için açık bırakılmış bir kapı politi
kası olarak görmekteyiz. Bu yeni doktrinin ileri
sürülmesinden sonra, Batı - Almanya'nın eski
Başbakanı Adenauer, bunun NATO'yu zayıfla
tacağını ve ittifakın bölünmesine sebebolacağ-nı
söylemişti. Eski Başbakanın tahminleri doğru
çıkmıştır. Bu suretle bu yeni esnek karşılık
doktrini birkaç yıl gibi fasa bir süre içinde Ba
tının durumunu ciddî bir şekilde za'fa uğratmış
tır.»
Muhterem arkadaşlar, rapor böylece devam
edip gitmekte. Ancak, unutulmamalıdır ki, bu
rapor, bugünkü Amerikan yönetiminin iki yıl ev
vel teşkil ettiği ve biraz evvel de kısaca bahset
miş olduğum zevattan müteşekkil, çok salahiyet
li ve bir devrenin, 1955 ve 1962 devresinin yeni
topyekûn mukabele stratejisinin kurucuları olan
kişilerin değerlendirmesinden başka bir şey de
ğildi.'.
Bu zevat, bu stratejiyi tartışıyor, bunu, Sov
yet komünizminin girmesi için acık bırakılmış
bir kapı politikası olarak tanımlıyor, Başbakan
lar tehlikeye işaret ediyor, Fransa bu stratejiyi
protesto ile NATO'nun askeri entegrasyonun
dan çekiliyor. Amerika ve Avrupa'da bunun
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tartışmaları Devlet a:lamları ve askerler tara
fından hâlâ, hem de ciddiyet ve samimiyetle ya
pılıyor. İngiliz Millî Savunma Bakanı her fır
satla,- en yalan tarihlerde bile, bir baskının dört
veya beş gün içinde Avrupa cephesini çökertebi
leceğim ifade ediyor.
Görüyorsunuz ki, stratejinin güvenlik yel
pazesi çok geniştir. Emniyet en çok Amerika'da,
sonra cephe hatlarının kademe kademe gerisin
de bulunan devletlerde, en az da ileri stratejinin
uygulandığı ve özellikle kanatlarda bulunan
devletlerdedir, Sıkıntımız da haddi zatında bunu
denkleştirememektendir.
NATO'nun plâncıları da, raporun dediği gi
bi, durumu çok iyi bilmektedirler. Ancak o ka
dar çok tahditler vardır ki, bu tahditler muvace
hesinde de herkes kendi kaygısına düşmüştür.
Kaygının anlamını bize NATO'nun büyükleri el
bette anlatacak değildir. Çünkü çaresini bula
mamışlardır. Anlamak vazifesi de bize düşmüş
tük
Bu itibârla ittifak, bizim vecibelerimizin ne
lerden ibaret olduğunu kesinlikle bilmekte, fa
kat Türkiye, kendisine karşı ittifalan vecibele
rinin bir savasın ilk saatlerinden itibaren olması
lâzımgekn savaşa iştirak taahhütlerinin neler ol
duğunu vuzuh ile bilmemektedir. Bu tehlikeli
stratejinin dikkatinize özellikle çekmek istedi
ğim savaş başlangıcı ve bunun çok kısa süresi
içinde ciddî bir teminatı hakikaten yoktur. Mev
cutsa, alâkalılardan bunu duymamız hepimize
ferahlık verecektir.
Amerika Birleşik Devletleri dostumuzdur,
müttefikimizdir. Ancak, ittifak içinde başlıbaşına bir teminat değildir. Teminat olmadığı, olamıyacağı da hem NATO'ya empoze edilen bu
strateji ile hem de Güney - Doğu Asya savaşla
rı ve uygulanan metotlarla ortadadır. Amerikan
stratejistlerinin yayınladıkları eserleri eğer tet
kik eden arkadaşlarım varsa, şu fikir belirlenir:
İki büyük devletin millî güvenlikler sarsılmadıkça veya onlara göre tâli sebepler muayyen taviz
hudatları içerisinde halledilebildikce, her iki ta
raf bölgelerinin veya bölgeler sınırlarındaki
olaylara hâkim olacak veya olmaya çalışacaklar
dır. r»u da büyük çaptaki silâhlı çatışmaların
yolunu kapatmış olacaktır.
Bütün emniyet sübabımız buradadır.
O halde ne olması lâzımdır?.. Türkiye için
güvenlik teminatı, eğer çok geç kalınmamış ise,
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ittifakın tümüdür. Tümünün, sav^.şm ilk saatle I bir araç olarak görülen, «çeDk kuvvet» düşün
cesini ve kuvvetini geliştirmiş, tatbik sahasına
rinden itibaren fiilen tecavüze karşı koyması ve
koymuştur. Bu da, NATO üyelerinin itimat ve
harekete getirilmesi keyfiyetidir. Yani, strateji
dayanışmalarını kuvvetlendiren bir düşünce tar
de hangi silâhlarla karşılanırsa karşılansın, tek
zı. ve uygulaması değil, aksime ileri stratejinin
bir savaş şeklinin, genel harb fikrinin, «Birimize
uygulandığı bölgelerde ve özellikle kanat böl
vâki tecavüzün hepimize yapılmış addedileceği
gelerde bulunanlarda kuşgu yaratması gereken
fikrinin» NATO içinde benimsenmesidir.
tedbirlerdir ve yaratmıştır.
Tek tek kaldığımız takdirde, İkinci Dünya
Harbinin başlangıç olayları bir zincirleme şerit
Bunlar, kritik olan savaş başlangıç devre
halinde gider, Caydırıcılık da ancak böyle mey
sinin bekle gör poliitiktsıdır. Unutmayınız ki,
dana gelebilir. Zira, bütün askerlerin kabul et
sınırdaki ülkelerin toprak bütünlükleri, kader
tiği gibi, caydırıcı kuvvet demek; eşit veya da
leri bu çok kusa süre içlimde taayyün edecektir.
ha büyük kuvvetlerle muayyen tehdit ve eylem
Artık dünya üzerinde, muhterem arkadaşlarım,
lerin tahakkuk ettirilmesini önleme kabiliyeti
aylarla sayılacak savaşlar yoktur.Bütün NATO
dir. Bunlar; sözle önlenmez, bunlar kuvvetle
da senelerdir saydığımız, aylar değil, günlerdir.
önlenir. Caydırıcılık, kuvvetle olur.
Şu kadar gün veya bu kadar gün.
Binaenaleyh, biv savaşın başlangıcında kar
Böyle bir kabiliyet ise tek tek Avrupa'da
şılaşacağımız tehdit, günlerle sayılı tehditler
hiçbir NATO ülkesinde yoktur. Ancak ve an
dir. Bunlar münakaşa edildikçe, ortaya her
cak tümünde, o da asgari nisbette mevcuttur.
zaman ittifak tesanüdü fikri çıkarılmakta, as
Bir ittifak savasının genel ve belgesel olarak ve
kerî gerçekler politika mecrasında değiştiril
ya büyük tecavüz, küçük tecavüs şeklinde tas
in :'k istenmektedir.
nif edilmesi tereddüt ve kuşkunun esas kaynağı
dır.
ittifak tesanüdü, ancak savunmanın riyazi
Doğu ve Batı Viskilerinde her NATO üyesi
neticeleri ve müessir tedbirleriyle var sayılır.
devlet ittifaklar arasında olduğu, kadar, re'sen
İttifakın tesanüdünü sadece büyük devletler
de (detente) politikasında serbestliklerini mu
sağlar veya bozar, küçükler değil.
hafaza etmelidir. Bugüne kadar olan ve devam
Denilecektir ki; «ittifak, bundan başka bir
eden politikayı bu yönden tasVibederiz.
şekil kabul etmiyor. Ekseriyetin kararma uyul
Türk - Amerikan ilişkilerinde hiçbir duy
mak mecburiyeti hâsıl olmuş ve mevcut risk
gusal ve siyasi etki yapmaması gereken sadece
kabul edilmiştir.» Evet, bu da doğrudur.
yenli stratejinin icabı ve zaruri neticesi olarak
Ve nihayet Hükümet; «Benim siyasi terci
bölgesel siyasi ve askerî tansiyonun azaltıl
him böyledir.» diyecektir. Kabul edelim ki, hak
ması için Türkiye'deki Amerikan üslerinin,
lıdırlar, iklJlarlarm, kendilerinin özel bir dü
özellikle incirlideki statünün tasfiyesini bek
şünce tarzı ve dış politika ilişkileri, kararları,
lemek bu stratejinin bir gereğidir.
eylemleri
ve savunmaları olacaktır. Bu konuda
Orta - Doğuda tarafsızlık ilkesi ve isteğimiz,
mazide
hiçbir
partiye ve kişiye atıf yapılamıNATO stratejisinin bu oynaklığının bir d avamı
yacak bir tarihî sorumluluğa da sahiptMer.
dır. Dolayısiyle endirekt stratejilerin tehlike
sine sürüklenme endises-üir.
Ancak, yine kabul buyurunuz ki, Cumhuri
Yeni stratejiyi izah ettiğimiz koşullar için
yet Halk Partisi de 1962 den beri, vahametini
de kabul ve muhtemel kayıtları hukukan tes kısaca çizdiğim ölçüler içinde müdrik olduğu
cil ettikten sonra, kist savaş ve oldu bittilerde
ve endişelerini henüz silemediği ve hukukî mes
j^tifak üyelerine dönülerek 'serzenişte bulunmak
net vermekten kaçındığı bu konuda kendisinin
da mümkün değildir.
tarihî sorumunun sınırını belli etmekte ve bunu
bu kürsüde tescil ettirmek ve tehlikeye bir kere
Kaldı ki, ittifak; bunu dahi kısmen önle
daha işaret etmekte de kendisini haklı görmek
mek için kanat bölgelerde kullanmak ve soru
tedir.
mu dağıtmak ü^ere askerî anlamda değeri ol
'Sayın Milletvekilleri;
mayan ve uygulaması da ayrı ayrı milletlerin
karanın, bağlı bulunan, fakat uluslararası po
î.iitdfak stratejisi içinde Avrupa'yı ve özelliklitikada geçirme ve halk efkârını yumuşatıcı | İ3 Tü kiye'yi alâkadar eden diğer bir konu da
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taktik nükleer silâhların sınırlı kullanılma me
selesidir.
Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkan
larının mutlak kantrolunda. bulunan silâhların,
taktik «jnahiyette daibi olsalar, Sovyetler Birliği
toprakları üzerinde kullanılması mümkün ve
varit değildir.
Bu noktada iki devletin intihara karar ver
medikleri. sürece nükleer salâhların hiçbir çeşi
dini bikirlerine kullanmaları beklenemez. Bu
silâhlar, ancak Sovyetler Birliği toprakları dı
şında kalan ve Varşova Pakttı üyelerinin top
rakları üzerinde sınırlı bir sekilide veyajhut Kv
tecavüz halinde mütecavizi tor yerde durdura
bilmek için NATO nun bir kısım Avrupalı üye
lerinin kendi topraklan üzerinde kullanılabi11-ler.
Bu tarz içinde gelişme ve ileride iştirake
zorlanacak bir Türkiye için her hangi bir ka
rarın bizim içVı ölçülü bir savunma dengesi
içinde bulunması imha veya ağır bir tahribin
talihsiz Bonucunu ihtiva etmemesi elzemdir.
Bu meselede gerekli hassasiyetin gösterile
ceğine ve Türkiye'ye zararlı olabilecek sınırlı
bir kullanmaya talip veya müsamaha olunmıyacağına kaani bulunmak isleriz.
BAŞKAN — Sayın Orkunt, süreniz bitnik
tir efeşdim. Sonuçlandırmanızı rica edeceğim.
SEZAİ ORKUT (Devamla) — Sayın Baş
kan, mübamaıha buyurıılursa konuşmamı tamamlıyayım.
BAŞKAN — Dört dakika geçti efendim. O
müsamalıayı kullanıyoruz. Bağlamanızı rica
edeceğim.
SEZAİ ORKUNT (Devamla) — On dakika
bağışlıyalbilıir misiniz
NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın
Başkan, oya koyun. (C. H. P. sıralarından, «uza
talım» sesleri)
BAŞKAN — Devam ediyoruz efendim.
SEZAİ ORXUNT (Devamla) — Değerli mil
letvekilleri ;
Saym Millî Savunma Bakanımız bir deme
cinde; Türkiye'ye Doğu'dan vâki. olabilecek te
cavüzlerin mücerret anlamda düşünülmemesi
gerektiğini ve böyle bir harekâtın Basra Kör
fezini 4e ihtiva edecek mahiyette, Orta - Doğu
i akametinde genÂj bir harekât olabileceğini
vo ancak böyle herakâtm yan emniyeti için
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Türkiye'ye bir tecavüzün bahis mevzuu olabile
ceğini, böyle bir harekâtın ise Merkezi Avru
pa'ya tanınan nükleer garantinin bu bölge için
de geçerli olacağını ifade buyurmuşlardır. Bu
hulusta sorduğumuz yazılı bir soruya elan ce
vap alamamış bulunmaktayız.
Orta-Doğu bölgesi, NATO nun sorum sa
hası dışında bulunduğuna, CENTO içinde de
Amerika'nın asli birliği olmadığına ve bugüne
kadar Orta - Doğu için Amerika'nın hiçbir yer
de, hj^bir şekilde verilmiş bir nükleer destek
garantisine şahit bulunmadığımıza göre, bu id
dia son derecede önemli ve bizim için yepyeni
bir gelişme ve varit ise, teminatına İştirak ede
ceğimiz bir görüştür. Aksi halde çok nazari, sa
dece bizim tarafımızdan düşünülmüş, uluslar
arası değeri olmıyan tehlikeli bir yazı hal&ade
kalacaktır. Açıklarlarsa kendilerine müteşek
kir kalırız.
Askerî ikili anlaşmaların hukukî yönü, Dış
işleri Bütçesi görüşülürken genişliğine tartışıl
dığından, buna temas etmiyoruz.
Temas etmek İstediğimiz husus, gözden ge
çirilmekte olan uygulama anlaşmalarının da
içlerinde yürürlükte bulunan strateji ile denkleşmiş, tehdit ve tahrik durumları belirgin
olanları varsa, bunların da tadil edilmesi hakk ndaki kanaatiniz değişmemiştir.
Değerli milletvekilleri;
Anayasamızın 110 ncu maddesi; Silâhlı Kuv
vetlerimizin Başkumandanlık yetkisinin (sınırını
çizmişti-. Bu yetki, her şeyden evvel sizindir.
1954 şartlarına göre izmir'de karargâhı teş
kil edilen Güney - Doğu Avrupa Kuvvetleri Ko
mutanlığının savaş zamanındaki yetkileriyle
Türk Silâhlı Kuvvetleri Komutanı ve kuman
danlıklarımızın yetkileri el'an bir sürtüşme
mevzuudur. Bunlar, çok münakaşa edilmiştir.
Bir kere daha münakaşa ediyoruz.
Bunun sonucu şudur; ya Anayasa yetkileri
mizi NATO içindeki şartlara göre NATO ya dev
redeceğiz, ya Anayasa yetkilerimizi kullanmak
suretyle NATO nun şartlarına kendimizi uy
duracağız. Bunun ikisi ortası yoktur. Bunun
hı? halde düşünülmesi ve tetkik edilmesi lâzım
dır. Bugün NATO içinde neşredilmiş olan millî
kumandanlıklarla NATO kumandanlıkları ara
sındaki görev salâhiyetlerinin tâyin edilmesi
keyfiyetinde bir türlü halledemediğimiz konu,
bu nokta üzerinde gelip düğümlenmekte, ne
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bunu askerimiz, ne de Dışişleri Bakanlığımız
halledercıemekted Jr.
Burada kısaca temas edeceğim bir nokta
da, kuvvet hedefleri ve askerî ihtiyaçların bir
masraf ve müessiriyet dengesi üzerine kurulma
sıdır. Böyle bir denge, maalesef bugüne kadar
kurulamamıştır.
Silâhlı Kuvvetler üretici değildirler, tüketd'cidirler. Üretici bir ordu fikri, ordu mefhumu
ile bağdaşmaz. Tüketicilik 31e ise ülkenin tüm
ekonomik koşullariyle mJütenasilbolraıak lâzımgelir. Kendi içinde özel bir denklemin olmasını
da gerektirir.
Dünyada millî savunma harcamaları birim
li bir bütçe formülü üzerinde oturur ve şu katagorilere ayrılır.
Aıskerî personel giderleri, harekât ve idame
giderleri, inşaat, harb, (silâh ve vasıtaların te
mini, araştırma ve geliştirme. Burada bütün
sûlet merkezi, bütçemizde askerî personel gi
derleriyle inşaat, harekât ve eğitimidir, yüzde
96 sı da budur. Geri kalan hususu, dünya mil
letleriyle denkleştirdiğiniz zaman karşınıza bir
model çıkar, o model de, yüzde 30 dur.
Bütün bu söylediklerimin, araştırma, geliş
tirme hariç, masraf bölümü yüzde 30 dur, ideal
rakamlar budur. Her katagori yüzde 30 ayrılır.
Bizde sadece iki katagorinin toplamı yüzde 96
dır.
Bu modeli; Amerika'da, Rusya'da, Kızıl
Çin'de ve diğer memleketlerin hepsinde aşağı yukarı bu ölçüde ölçülerde görebilirsiniz.
O (halde bunların düşünülmesi, millî savun
mada yeni bir reform anlayışının getirilmesi
şarttır.
Yine dünya üzerinde 52 Devlet arasında ya
pılmış ıolan, Londra Strateji Araştırma Ensti
tüsünün yapmış olduğu bir araştırma neticesin
de gördüğümüz husus şudur : Dünyada asker
başına masraf yapan devletler 4 katagoride top
lanmıştır.
'Bunlardan bir tanesi; birincisi, 10 bin do
lar ve daha yukarı masraf yapan devletler,
5 bin dolar ile 10 bin dolar arasında mas
raf yapan devletler,
Bin ilâ 5 bin dolar arasında masraf yapan
devletler ve nihayet;
Bin dolar ve aşağısında masraf yapan dev
letler halinde sıralanmıştır.
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Esefle söylemek mecburiyetindeyiz ki, as
kerî yardımları da eklediğimiz takdirde, bâ
zı Asya devletleriyle beraJber bin dolardan da
ha az masraf yapan, Silâhlı Kuvvetlerine mas
raf yapan bir Devlet kategorisi çerçevesindeyiz. Bunları bilerek, bu barajı aşmak mecburi
yetinde olduğumuz kaçınılmaz bir gerecektir.
Zamanım dolduğu için, kısaca özetliyeceğim,
iştirak ederim, millî sanayiin yaratılması bir
zarurettir. Savaş sanayii diye mücerret anlam
da bir sanayi dalı yoktur. Bu, ağır sanayiin
kendisinden neşet eder. Ağır sanayii millî ölçü
lerde yaratmadığımız müddetçe bir savaş sana
yii meydana gelemez.
Sayın Millî Savunma Bakanımız üç seneden
beri tahakkukuna çalışıldığını bahsetmiş oldu
ğu Harb Sanayii, gerçekten bir Harb Sanayii
değildir. Bu, elde edilmiş olan, alınmış olan
araçların ve gereçlerin idame edilmeleri için
zaruri olan atelyelerin ve fabrikaların kurul
ması meselesidir. Buna, Harb Sanayii adını
takamayız. Harb Sanayii, doğrudan doğruya
millî sanayiin yerleşmesiyle temel sanayiin,
altyapı sanayiinin yerleşmesiyle meydana ge
lebilir. Bu, gelmediği müddetçe ne Montaj Sa
nayii bir Harb Sanayii olur, ne bugün Si
lâhlı Kuvvetler içinde yapmış olduğumuz ha
reketler bir Harb Sanayii olabilir.
Haddizatında Millî Savunma Bakanlığı
kenı.11 bünyesi içinde bir Harb Sanayiini za
ten geliştiremez. Bu, Devletin meselesidir.
Ancak, görüyoruz ki, sosyal ve ekonomiye yö
nelme, plânlama devresine girdiğimiz zaman
bu meseleler bir plân dönemi içine alınmamış
tır. Alınmadığı için de daima sosyal ve eko
nomik kalkınma plânları üzerinde durulmuş,
fakat hiçbir zaman Millî Savunmanın gereği
olan birtakım sanayi dallarının meydana geti-'
rilmesi üzerinde düşünülmemiştir.
Bu bakımdandır ki, gerek bunlar, gerek
insan gücünün, biraz evvel Sayın Feyzioğlu'nun ifade ettiği gibi, daha sonra Silâhlı Kuv
vetler safma gelen insan gücünün ne şekilde
kullanılacağını, istihdam şekillerinin nasıl ola
cağını, mecburi askerlik, ikur'a usulü, bedel
usulü ve diğer bütün usulleri yurt içinde sos
yal ve ekonomik bütün koşulları da düşüne
rek tetkik etmek üzere bir bünyeye bağlamak
mecburiyeti vardır.
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Buıgiin bu bünye, Devlet Plânlama Teşki
lâtı ise» Devlet Plânlama Teşkilâtı içinde
böyle bir müessesenin kurulması veya kadro
ların teffciledilmesi bir zarurettir.
Sayjft Başkan, sayın milletvekilleri;
Zamiemımı aştığımı
biliyorum. Bana gös
termiş olduğunuz bu müsamahadan dolayı te
şekkür ederim. Burada sözlerime son verirken
grupum adına Yüce Meclisi ve Silâhlı Kuv
vetlerimizin güzide temsilcilerini saygıyla se
lâmlar, [ Millî Savunma Bütçesinin hayırlı ve
uğurlu [olmasını temenni ederim. (C. H. P. sıra
larında^ alkışlar.)
BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Meh
met Eaün Durul. Buyurun efendim. (A. P.
sıralarından alkışlar.)
A. P. GRUPU ADINA MEHMET EMİN
DURU!» (Denizli) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ve Sayın Millî Savunma erkânı;
A. Pi Grupu adına 1970 malî yılı Millî Sa
vunma i Bütçe tasansı üzerindeki görüşlerimizi
arz etmeye çalışacağım.
Son senelerde, yurdumuzda
yürütülmek
istenen bâzı fikir ve görüş akımları içerisinde,
açık veya
dolaylı yollardan Türkiye'nin sa
vunması ile ilgili olarak, türlü maksatlı lâflar
edilmiş ve basınımızda da bu konuda geniş
ölçüde yayın yapılmıştır. Bu sözler ve gö
rüşler şaman zaman Yüce Meclislerde de ce
reyan i etmiş ve bazan bizleri ve her Türk
vatandaşını derin derin düşündürecek ve ciddî
endişelere sevk >edecek kadar sorumsuz hissî
bir hal almıştır.
Değsrli arkadaşlarım; demokratik nizamın
bâzı teBahürleri icabı seçim meydanlarında
ve bu çatılar altında birbirimizle sert tartış
malar sapabiliriz ve yapıyoruz da. Ama millî
kaderiıjaiz, millî bekamız, millî güvenliğimiz
ve niüayet millî savunmamız bahis konusu
olunca, her türlü hissî, şahsi ve parti mülâ
hazaları bir tarafa bırakılarak ciddî, samimî
bir görtş ve düşünüş etrafında birleşmek zo
rundayız.
Evet sayın milletvekilleri; biz şu anda bile,
etrafı $4eta alev alev yanan, son vatan par
çası ürerinde yaşıyan tek bağımsız Türk Mille
tiyiz. ;
Bizler şunu iyi bilmeliyiz ki, bizim bu top
raklar fcerindeki varlığımız hiçbir zaman başka
milletlerin varlıkları ve oluşları ile asla muka— 397
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yese edilemez. Türk tarihinin akışı bunu bize
açıkça göstermektedir. İşte biz, A. P. Grupu
olarak, Millî Savunma bütçemizi bu görüş ve
düşüncenin ışığı altında eleştiriyor ve inceliyo
rum.
Muhterem arkadaşlarım; bu kısa başlangıç
tan sonra Millî Savunma politikamızın faktör
lerini bize ilham ve empoze eden hususlardan
da kısaca bahsedeceğim.
Değerli milletvekilleri; lütfen gözlerinizin
önünde Avrupa, Batı Asya - Arabistan yarıma
dası dâhil - ve Kuzey Afrikayı içine alan bir
harita tasavvur ediniz. Bu haritada aziz vatanı
mızın yeri malûm. Sonra bu haritayı bugünkü
blokların ve taraftarlarının durumuna göre hayalen iki ayrı renge boyayınız. Göreceğiniz
manzara; Türkiye'nin savunması yönünden siz
lere çok şeyler ifade edecektir. Bu kadarcık
basit bir tasavvurdan sonra bile hemen şu hük
me varmak kolay olacaktır: «Türkiye'nin, savun
ma politikası ve güvenliği hakkında Türkiye
tarafsız olmalıdır, NATO'dan çıkmalıdır... Yok
üçüncü Dünya milletleri yanında yerini almalı
dır» şeklinde yapılan konuşmaların, yazılan ya
zıların bizim bu hayalimizde canlandırdığımız
haritaya bakmadan yapılan maksatlı konuşma
lar ve yazılan yazılar olduğu derhal anlaşıla
caktır.
Yine bu manzara bize şu hususu da ilham
edecektir: Teknoloji, feza ve füze çağının kor
kunç nükleer silâhlarına rağmen Türkiye jeolo
jik ve stratejik değerinden fazla bir şey kay
betmemiştir. Zira, dünya henüz ne kadar kuv
vetli olursa olsun, tek bir devletin istilâ edebi
leceği kadar küçülmemiş ve keza hiçbir devlet
henüz dünyaya karşı kendisini tek başına savu
nacak kadar kuvvetli değildir.
öyle ise, milletlerarasında yine anlaşmalar,
antlaşmalar, ittifaklaşmalar ve gruplaşmalar
olacaktır ve bu meyanda her millet kendisi için
savunma çareleri arıyacaktır.
İkinci Dünya Harbinden sonra meydana ge
len gruplaşmalar, bu açık hakikatten doğmuş,
toprak istilâsı ve hayat sahası aramak yerin.3,
rejimlerin ve ülkelerin savunması için bloklar
kurulmuştur. Çünkü, Sovyetler Birliği geçici
olarak girdiği Avrupa ülkelerinden bir daha
çıkmamış, başlangıçtaki toprak istilâları sonra
hemen rejim istilâsına çevrilmiştir. Ve bu bildi-
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ğiniz gibi birçok Avrupa devletleri 1945 den bu
yana 25 yıldır Sovyetlerin hem askerî hem de
rejim istilâsı altındadır.
Sayın milletvekilleri; bugünkü şartlar altın
da bizim jeopolitik durumumuzun millî politika
mıza ve millî savunma politikamıza olan etkileri
kısaca yukarda arz ettiğim ifadelerde kendisini
bulur.
Değişmez ve politik bir askerî kaide vardır;
milletlerin millî politikaları ilhamının büyük
kısmını kendi jeopolitik durumlarından alır.
Türkiye için de elbette bu söylenir. Türkiye, be
kasının ve rejiminin devamı için jeopolitik du
rumunu bu kaideye uygun olarak çoktan değer
lendirmiş, kararını yermiştir. Yerimiz, Batı
blokunda, rejimimiz Batı anlamındaki demokra
si rejimidir. Fakat bizim asıl meselemiz; hem
güçlü bir orduyu ayakta tutmak, hem de kal
kınmamızı süratle gerçekleştirebilmektir.
Sayın arkadaşlarım; bugünkü Silâhlı Kuv
vetlerimizin teşkilâtı, emir ve komuta prensip
leri, kuruluş, terkip tarzları hep bu temel görüş
ve zaruretin icaplarına göre esas tutularak mey
dana getirilmiştir.
Bu nedenle Türkiye güvenliğini evvelâ
NATO, sonra da CENTO Anlaşmaları ile temin
etmiştir. NATO Anlaşması hakikatte sadece ku
ru bir askerî ittifak değildir. NATO'yu iyi
tetkik ve takibedenler bilirler ki, NATO'nun
asıl hedefi kollektif emniyet sorumluluğu altın
da Anlaşmaya dâhil olan memleketleri ekono
mik ve sınai alanda güçlendirmek suretiyle,
milletlerin savunma güçlerini NATO standart
ları seviyesine yükseltmektir. Bu gaye iüe
NATO ittifakı bugün faaliyetlerini büyük öl
çüde ekonomik alanlara da kaydırmış bulun
maktadır.
Sayın arkadaşlarım; şimdi bütçeye dönü
yorum 1965 ten bu yana A. P. iktidarlarının
Millî Savunma bütçeleri, Silahlı Kuvvetlerimi
zin mödernleş'tirilmesi, sosyal şartlarının iyi
leştirilmesi, NATO standartlarına veya kabul
•edileJbilir askerî standartlara ulaşması bakımın
dan, her yıl daima bir artış kaydederek 1970 e
kadar gelmiştir. 1970 malî yılı savunma büt
çesi 4 milyar 771 milyon Tl. dır. Bu miktar ge
çen yıla nazaran 294 milyon Tl. fazladır. Artış,
% 7 nin üstündedir. Böyle olmakla beraber,
samimiyetle ifade edelim ki, bu bütçe arzula
dığımız gibi bir gelişme bütçesi olmaktan zi-
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yade, bir idâme bütçesi görünüşündiedir. Çün
kü, NATO'ya dâhil memleketlerin savunana
(harcamalarındaki fert başına düşen miktar ile
bizim Silâhlı Kuvvetlerimizde fert başına dü
şen mitkarı arasında bir mukayese yapılacak
olursa, bizim en geride olduğumuz üzülerek gö
rülmektedir.
Nitekim sayın milletvekilleri, benden evvel
konuşan gerek G. P. ve gerek C. H. P. adına
sayın arkadaşlarımız bu hususlara da temas et
tiler. Fakat dış askerî yardımlar bu mukaye
seye dâhil değildir. Bâzı çevrelerdeki maksatlı
görüş ve propagandalara karşı bir fikir vermek
için sıması gelmişken dış askerî yardımlar hak
kında birae; konuşalım.
Muhterem milletvekilleri, NATO'ya dâhil
Avrupa ülkelerinin ekonomik güçleri arttıkça
Türkiye'nin dış askerî yardım payına, Ameri
ka Birleşik Devletlerinden başka Batı Alman
ya ve İtalya da katılmaya başlamıştır. 1965 ten
bu yana Türkiye'nin aldığı dış askerî yardım
ortalama olarak, ABD den 5 milyar Tl. değerin
de, Batı Almanya'dan 677 milyon Tl. değerinde,
i ta ly adan 32 milyon Tl. değerindedir. Toplam
olarak 5f5 milyar, yani her sene bir milyarın
üzerinde bir yardım alınmaktadır.
Yalnız, şu noktayı da unutmamak lâzımdır
ki, bu rakamların karşılığı olarak alınan harb
silah ve araçlarının hakiki değeri, en az bu ra
kamların beş mislidir. Yani, biz irtifak dışında
her hangi bir memleketten bu para ile silâh
almaya kalkacak olursak 5,5 milyar lira değil,
25 milyar lira Türk Parası ödememiz gerekmek
tedir.
özet olarak sunu kaydedebiliriz ki; millî
bütçeden Silâhlı Kuvvetlerimize ayrılan mik
tar kadar para, diğer silâh ve araçlar ayrıca dış
askerî yardımlardan da temin edilmektedir. Bu
.nretle, millî bütçemizi daha fazla kalkınma sa
basında kullanıma imkânlarını bulabiliyoruz.
Böylece, hem hızlı bir kalkınma temposunu yü
rütüyor ve hem de güçlü bir orduyu daima yurt
•savunmasına hazır vaziyette ayakta tutmuş
bulunuyoruz.
A. P. iktidarları, millî güvenlik ile kalkın
mayı dengeli olarak yürütmektedir. Bu suretle
millî bütçeden ayrılan ödenekler, kalkınma plân
ve programları ile ahenkli olarak en iyi şekilde
ve Hükümet programlarında da vadedüdiği
gibi kullanılmaktadır.
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Muhterem milletvekilleri; şimdi başka bir
kısma jjeçiyorum. Bu kısımda Silâhlı Kuvvetle
ri mizini iorganizasyon ve kuvvetler arasındaki
orantısi ne olmalıdır? Buna dair kısaca görüş
lerimizi sarz edeceğim.
Arkadaşlar, bu konu çok mühimdir. Dünya
da olduğu gibi Türkiye'nin de şartları her an
değişmektedir. Silâhlı Küvetlerimizi teçhiz et
mek, çpjğ-altmaJk ne kadar mühim ve arzulanan
bir huıişs ise, bu kuvvetleri en iyi şekilde kul
lanabilmek için teşkilâtlandırmak ve her üç
kuvvetli, yukarda birinci kısımda temas etti
ğimiz ğfbi, memleketin jeopolitik durumuna it
tifaklar manzumesine göre aralarındaki kuv
vet orantısını da tesbit etmek o kadar mühim
dir. Bit gerçek Türkiye için bilhassa stratejik
alanda; 4a çok önemlidir. Hattâ hayati bir
meseledir. Kanaatimizce, kuvvetlerin gerek
kendi J^uruluş ve terkipleri ve gerekse Kara,
Hava ye Deniz Kuvvetlerimizin birebirine göre
oîan kjavvet orantı nislbıetleri mutlaka yeniden
gözîdert geçirilmeli, yüksek seviyede derin bir
etüde tabi tutulmalıdır. Bununla şunu ifade et
mek istiyoruz; faraza üç kuvvetin müşterek
meydana getirdiği gücü 100 kabul edersek bu
nun yü*de kaçı kara, yüzde kaçı hava, ve yüzde
Laçı d$ftiz kuvveti olmalıdır?
Dejferli arkadaşlarım, İkinci Dünya Savaşı
nı bir (tarafa bırakalım. Gözlerimizin önünde ce
reyan iaden ve etmekte olan yeni bir savaş var;
israil -MArap savaşı. 1967 Haziranında başlıyan
ve ilk i safhası 6 saat içimde İsrail lehine kaza
lı ilan bu savaşın nasıl kazanıldığı herkesçe malûmdu|\ O halde, Türk Genel Kurmayı en kısa
z^manıiJa bu konuya parmak basmalı ve Silâhlı
Kuvvelerimiz arasındaki kuvvet nisfoetini her
türlü j^sirin dışında, müşterek savunma sorumlulüklin dâhilimde her yönü ile millî bünyeye
en uy||in şekilde yeniden etüt ve tesbit etmeli
dir ve; kuvvetlerimiz buna göre yeniden teşkilâtlan'lîrılmalııdır. Yalnız şu kadarını ifade, etIi

modenf îgeçmıyelim ki, bugünkü Hava ve Deniz
Kuvvetlerimiz yukarda arz etiğimiz orantı nisbetinei p*öre azdır.
Miljkim olan bir husus, da ayrıca Türk Si
lâhlı ifcuvvetlerinin Teşkilât Kanununun da bir
an, evjvıel çıkarılmasıdır. Bu kanunun önemini
kısacai arz etmek isterim.
NATO içinde bulunan diğer milletlerin hep•riiiin Silâhlı Kuvvetleri için teşkilât kanunları
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vardır. Biraz daha açıklamak suretiyle bu ka
nunun kapsamının ne olması icabettiğine de
değineceğim. Kanunda, barışta Silâhlı Kuvvet
lerimizin uygulayacağı kuruluş ve kadrolar,
olağanüstü hallerde uygulanacak kadro ve ku
ruluşlar, seferde uygulanacak kuruluş ve kadro
lar. Kanunun çıkması ile bütçe tam mânasiyle
program bütçe olacaktır. İlâveler, tenkisler, teş
killer önlenecektir. Hassaten bütçenin sarfında
malî kolaylık ve tam kontrol sağlanacaktır.
Durum icabı bir halden diğer bir hale geçişte
bütçeye ne kadar ilâve veya ne kadar tenkis
o i aşağı derhal belli olur. Bu suretle hükümetler
•bu ihtiyaç halinde Silâhlı Kuvvetlerimizin ne
kadar paraya ihtiyacı olduğunu ve ne kadar
para tasarruf edilebileceğini bir cetvele bakıp,
bir dakika içerisinde söyliyebilirler.
Halbuki, Silâhlı Kuvvetlerimizde durum bu
gün böyle değildir, fiilî kadrolar uygulanmak
tadır. Bu kanunun çıkarılmasını Saym Bakanı
mızdan ve Hükümetimizden istirham ediyoruz.
Sayın milletvekilleri; biz 1970 malî yılı Millî
Savunma bütçe tasarısını tetkik ederken, bu
günkü kuruluş ve kadro durumuna göre kanalize edilmiş bölüm ve kısımlarda gösterilen öde
nek rakamlarından ziyade, temel prensiplerin
millî bünyemizle ilgili olarak her yıl biraz daha
bütçelerin tekamülünü sağlıyacak olan ve dolayısiyle Silâhlı Kuvvetlerimizi güçlendirecek ca
rt ve tedbirler üzerinde durmayı daha uygun
bulduk. Bu sebeple şimdi başka mühim bir kısnia geçiyorum.
Bu kısımda da asker alma, eğitim ve asker
lik süresine ait görüşlerimizi ve temennileri
mizi arz edeceğim.
Muhterem arkadaşlarım; dünyada ilk defa
1299 da daimî orduyu kuran kahraman ecdadı
mızla ne kadar övünsek ve iftihar etsek azdır.
Büyük kumandan ve Devlet adamı Orhan Gazi'nin kurduğu ilk daimi ordudan bu yana yüz
yıllar geçti. Hattâ 25 yıl evvel sona eren İkin
ci Dünya Savaşından sonra bile şartlar çok de
ğişmiştir. Bu sebeple asker alma sistemimiz üze
rinde durulmak ve ciddî etütler yapmak zama
nı gelmiştir. Bugünkü şekliyle askerlik şube
leri kalmalı mı, erlerin sınıflandırılmaları prob
lemi şubelerde mi, yoksa kıtalarda mı yapıl
malıdır? Bunlar, üzerinde durulacak konular
dır. Keza, mevcut 623 askerlik şubesi için .per
sonel yetiştirme durumu ne olacaktır? Nüfus
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artışı muvacehesinde okuma - yazma bilenlerin
artışı, kültür seviyelerinin devamlı yükselmesi
karşısında en serî, en ekonomik ve en pratik
şekilde asker alma sistemimizin değiştirilmesi
lüzum ve askerlik süresinin azaltılmasına ina
nıyoruz.
Eğitme gelince :
Değerli arkadaşlarım, çağımızın orduları is
ter banşta, ister savaşta olsun, bilgi, kültür ve
İnisiyatif sahibi asker ister. Bu lüzum elbette
jravalşta daha da önem kazanır. Hepinizce malûm
dur ki, bugün barış zamanında kullanılan bir
çok modern araç ve gereçler, haberleşme vası
taları savaş Samanında da aynen kullanılacak
tır. Onun için milletlerin fertleri ne kadar bil
gili ve kültürlü olursa, askere almdıklan zaman
ancak savaş için lüzumlu olan hususlarda eği
tim görür, bu hal zaman ve paraca büyük eko
nomi sağlar. Böylece kültür seviyesi yükseldik
çe askerî eğitim süresi de azalabilir. Dolayısiyle
banşta askerlik süresinin azaltılmasını da sağ
lar.
Bugün modern ordularda eğitim araçları ve
gereçleri çok geliştirilmiştir. Bol malzeme ve
çeşitli imkânlar sayesinde standart ve toplu eği
tim yapma imlkânlan çoğalmış/tır. Bu sebepler
le bugünkü askerlik süremizden bir miktarını
kolaylıkla azaltmak imkânını bulabiliriz. Mem
nuniyetle görüyoruz M, çok eskimiş olan 1111
nayılı Asker Alma JCanunumuızun değiştirilmesi
için hazırlanan tasanlar komisyonlanmıza ka
dar gelmiş ve üzerinde çalışmalar yapılmakta
dır. Diğer sahada da; Harb Okullan Kanunu,
Harb Akademileri Kanunu ve 926 sayılı Askerî
Personel Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve keza yenibaştıan Türk Silâhlı Kuv
vetlerini yeni bir reformla geliştirecek olan kanunlann süratle hazırlanıp komisyonlara sevk
ifdildiğini büyük bir memnuniyetle görüyoruz
vı bundan dolayı Hükümeti, Sayın Bakanı
ve Millî Savunma erkânını tebrik ve teşekkür
ederim.
Personel ve moral politikamız:
Muhterem milletvekilleri, Silâhlı Kuvvetle
rimiz için uzun yılardır millî bünyemize ve eko
nomimize uygun tam bir personel yetiştirme ve
tedarik politikası, daha doğrusu usul ve meto
du uygulayamıyoruz. Bununla şüphesiz daha zi
yade, sevk ve idare unsuru olan muvazzaf su
bay, astsubay, yedek subay ve teknik personeli
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kasddeiyoruz. İstiklâl Savaşından bu yana ileri
sürülen görüşler ve uygulanan metodlar asla
isabetli olamamış ve son zamanlarda bilhassa
muvazzaf subay yüksek rütbelerinde büyük yı^ılmialar olmuş, hattâ kadrosuzluk yüzünden
zaman zaman emekli yapmak suretiyle esef ve
rici hâdiselere sebebolmuştur.
Modern silâh ve araçlar devamlı surette or
dumuzda artınlmış, maliyetleri çok yüksek ol
duğu halde, buna mukabil teknik eleman icabettiği kadar yetiştirilememiştir. Bu sahada
'kadrolar daima az olmuş, personelin ehliyeti ve
kapasiteleri bu modern araç ve silâhlan teknik
icaplara göre kullanma ve bakım yönünden
tam istenildiği şekilde yetiştirilememiştir. Bu
yüzden yüksek maliyetli ve yüksek savaş gücü
elan harb silâh ve araçlarında zaman zaman
zayiatlar vukua gelmektedir. Bilhassa sevk ve
idare unsuru olan muvazzaf suibay yetiştirme
ce tatbik ettiğimiz usuller mutlaka değiştiril
meli, vaktinden evvel emeklilik, rütlbe ve ihti
sas dıırumlan ile mütienasibolmıyan bir istih
dam sistemine süratle son verilmelidir. Aynca
snibaylanmızm ve astsubaylarımızın meslekî ve
lültür seviyelerinin günümüzün icaplarına göre
daha üstün seviyeye ulaştınlması için tedbirler
alınmalıdır.
'Büyük Atamızın şu sözünü hiçbir zaman
unutmamalıyız: «Bir ordunun değeri, subay ve
as'teulbaylannın değeriyle ölçülür.»
ıSaym milletvekilleri, şimdi biraz da Silâhlı
Kuvvetlerimizle kalkınma faaliyetlerimiz ara
sındaki ilişkilerden bahsedeceğim.
Değerli arkadaşlarım, çağımızın mühim özel
liklerinden biri de şüphesiz ekonomi çağı oluşu
dur. Milletler az veya çok besledikleri ordulannı münhasıran müstehlik bir kütle olmaktan
çıkramak, bir taraftan da kendi bünye ve ihtiyaclanna göre çeşitli kalkınma faaliyetlerine
i<;tirk ettirmek suretiyle faydalar sğlamak yolIrını aramaktadırlar. Bu hal, bilhassa bizim
gibi az gelişmiş milletlerde daha büyük bir önem
kazanmaktadır. Bu bakımdan ben de, vaktimi
zin azlığı sebebiyle, nedenleri üzerinde fazla
durmadan, yeni bir temenni ve tavsiyede bulu
nacağım.
Arkadaşlar, bugün karayolarımızın mevcu
du ve kapasitesi evvelâ savunmamız, sonra da
kalkınmamız yönünden asla yeterli değildir.
Eğer bu aziz vatanı bugünkü durumu ile bir
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gün saprunmak zorunda kalırsak, Silâhlı Kuvvetleriıjrçizin taktik ve stratejik alandaki çevik
ve oynj£k kullanma sekileri bir yana. ve hele
düşımaıi üstün hava kuvvetleri karşısında kal
kınma l&tiyaçlarımız, ordunun lojistik ihtiyaç
ları, halkın ihtiyaçları bakımından da hiçbir
zaman yollarımızın kapasitesi kâfi değildir vs
Kıbrıs i harekâtında bu husus üzülerek görülmüşjtür; Belki sebepsiz yere bu yüzden çok ağır
insan Zayiatı vereceğiz. Onun için, Karayolları
ile Türk Silâhlı Kuvvetlerinin belli bir ölçü ve
seviyedjö müşterek: bir çalışma ile süratle karayollattmızın yapımının tamamlanması ve kapasitelerinm artırılması cihetinde bir faaliyete
gidilmesini temenni ediyoruz.
Ayrıca, bilhassa Türk Gençliğinin, Türk hal
kının vja bütün aydınların millî, askerî mefahi
rimizi, .^skerî tarihimizi, emsali hiçbir devletine
î'aısilbol^uyan askerî zaferlerimizi ve kahraman
lıklarımızı bol bol okuyup öğrenebilmeleri için
bilhassa büyük şehirlerimizdeki ordu evlerinin
müsait yerlerinde askerî kütüphaneler açılmalı,
buralarda askerî filimler gösterilmeli, konfe
ranslar verilmeli, sergiler açılmalı ve her türlü
ırnoral eğitimi yapacak faaliyetler meydana ge
tirilmelidir.
Maajfisef radyolarımızda bugün askerî kah
ramanlılarımıza ait saatler tamamen kaldırıl
mıştır.
Türk İstiklâl Harbi tarihinin yazılması artık
bitmiştir, bunun bol bol basılıp ucuz fiyatla sa
tılması lazımdır. Hiç olmazsa her aydın aile
İstiklâl (Harbi tarihinden evlerinde birtakım bu
lunduranıdır. Bu arada şunu da arz edeceğim;
parlâmento üyelerine de değeri mukabili birta
kım en fcısa zamanda verilmelidir.
Değirli arkadaşlarım, buraya kadar olan
mâruzatanla, yukarda arz ettiğim gibi, büt
çenin kaaalize edilmiş ödenekleri üzerinde dur
maktan piyade, temel görüşler, prensipler, millî
bünyeye, uygun bir şekilde yeni bir organizas
yon iht)^acından, kalkınmamızla olan ilişkiler
den ve İHÜZI temennilerden bahsettim. Uzun çağ
lar boyjînca, dünya milletleri askerliği ve uy
garlığı fpürk Milletinden öğrenmiştir. Kahra
man orijlumuzun yüksek ve asîl hasletleri ku
şaktan jşi'şağa geçmiş ve bugün de değerinden
.hiçbir şi^ kaybetmeden Silâhlı Kuvvetlerimizin
>^]ip;inrte ve variığmcU yaşamaktadır.

Türk Milleti gerektiği zaman asîl ordusuna
her şeyini vermekten çekinmemiş, icabında bu
uğurda aç ve açık kalmayı bile şeref saymıştır.
Bu defa da savunma bütçemiz, millî bütçe
den en büyük payı almıştır.
Bu bütçenin bekamızın, şerefli tarihimizin
ve rejimimizin bekçisi olan kahraman Silâhlı
Kuvvetlerimize ve büyük milletimize hayırlı
olmasını diler, A. P. Grupu adına hepinizi saygiyle selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — G. P. Grupu adına ikinci defa
görüşecek sayın üye İhsan Kaıbadıayı'dır. Buyu
run.
İHSAN KABADAYI (Konya) — Genel Baş
kanımız konuşacak.
BAŞKAN — Hayhay.
Buyurun Sayın Feyzioğlu.
G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Kayseri) — Muhterem arkadaşlarım,
biraz evvelki mâruzâtımda strateji tartışmala
rına girmeye vakit olmamıştı. Daha ziyade Si
lâhlı Kuvvetlerimizin durumu ve alınması lâzımgelen bâzı tedbirlerle ilgili düşüncelerimizi
arz etmiştim.
Sayın Orkunt'un strateji konulannı bu kür
süye getirmesinden sonra ve pek tabiî olarak, bu
konunun da biraz daha etraflı tartışılmasına ih
tiyaç duymak suretiyle huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum.
Evvelâ bu strateji tartışmasına girerken kı
saca, bir başka vesileyle de arz etmeye fırsat
bulmuştum sanıyorum, bâzı rakamlar arz etmek
istiyorum; dünyanın stratejik durumunu ortaya
koyan bâzı önemli rakamlar...
Zamanımızda askerî güc, iktisadi güçten, sa
nayi gücünden ayrı olarak düşünülemez. Sov
yet Rusya bugün 250 milyonun üstünde bir nü
fusla dünya ekonomik gücünün, dünya gayrisâfi
millî hâsılasının yaklaşık olarak % 15 ini elinde
tutmaktadır. Varşova Paktına dâhil, kendisi
ne tâbi ülkelerle birlikte bu blokun temsil ettiği
nüfus 360 milyon ve temsil ettiği ekonomik güc
dünya gayrisâfi millî hâsılasının % 21 i civa
rındadır.
Hür Batı - Avrupa'nın 380 milyon nüfusu
vardır ve dünya ekonomik gücünün % 31 ine
sahiptir.
Amerika Birleşik Devletlerini, coğrafi bakı
mından, askerî strateji bakımından Kanada ile
birlikte düşünmek mümkündür, Atlantik ittifa-
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kının Amerikan Kıtasındaki ayağı 224 milyon
nüfus ve dünya ekonomik gücünün yine % 31
ini temsil eder.
Bu suretle Amerika Kıtasındaki Atlantik İt
tifakının ucu ile, Avrupa'nın Batısındaki eko
nomik gücün toplamı dünya ekonomik gücünün
% 62 sini temsil ediyor. Bunun karşısında Sov
yet Rusya ve bloku % 21 ini temsil ediyor ve
hâkimiyet sarih şekilde NATO tarafındadır.
Yalnız, NATO'nun bir zayıf tarafı var, hür
Avrupa'nın bir zayıf tarafı var; derinliği yok.
Koskoca bir Avrupa Kıtasının ucunda ufacık
bir köprü başı ve bu koca Avrupa Kıtasının
ucundaki köprü başının tek başına kendisini sa
vunması mümkün değil. Hele klâsik silâhlarla,
biraz evvel burada ifade edildi Sayın Orkunt
tarafından, savunulması sureti katiyede müm
kün değil, Pasifik Okyanusu'ndan ta Almanya
ortalarına kadar uzanan, bir süper devlet karşı
sında, ekonomik güc ve nüfus bakımından daha
da üstün olsa, Batı - Avrupa savunması Ame
rika Birleşik Devletlerinin, bir hinterlandın des
teği olmadan düşünülemez. Köprü başı, hinterlântsız, deniz aşırı bir destek olmadan savunu
lacak halde değildir.
Atlantik. İttifakının zarureti, buradan doğu
yor ve Avrupa'yı kaybetmiş olan bir Amerika'
nın, dünya ekonomik gücünün, yarısından fazla
sına sahibolacak bir komünist blok karşısında
uzun süre dayanamıyacağı meydandadır. Av
rupa'nın da Amerika'sız kendisini savunamıyacağı meydandadır.
Aatlantik ortaklığı ve saire bütün; Kennedy
tarafından ortaya atılan «Partnership» formü
lü, ittifak doğduğu günden bugüne kadar geçir
diği istihalelere rağmen bu ittifakın zarure
timde İsrar edilmesi, hattâ askeri entgrasyondan
çekilen Fransa'nın dahi güvenliğini yine de
NATO içinde görmesi ve «NATO'ya bağlıyız.»
idiye söylemeye idevam etmesi bu açık zaruret
ten doğuyor.
Türkiye için bu büyük stratejik mülâlhazalar yanında buna ilâve edilecek bâzı munzam
millî mülâhazalar vardır. Ekonomik bakımdan
elbette ki NATO'nun dışında kalmış bir Türki
ye'nin ISilâhlı Kuvvetleri için yapacağı masraf
lar, ekonomisine daha büyük, daha fazla bir yük
tahmil edecektir.
Yunanistan NATO içinde kaldığı takdirde,
Yunanistan'ın bize nazaran dalha modern silâh-
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I larla teçhizi mümkün olacaktır ve Türkiye bu
bakımdan Yunanistan'ın karşısında dengesiz
bir durumda kalacaktır. Ekonomik gücümüz
yetse ve peşin dövizle silâh satınalmak istesek
dahi, bunu nereden alabileceğimiz meselesi or
taya çıkacaktır. Hür Dünyadan silâh almadığı
mız takdirde, başka kaynak aradığımız takdirI de bu defa nereden silâh alıyorsak o cephenin
tesiri altına girme tehlikesi haliyle kendisini
gösterecektir. Biraz evvel arz ettiğim Suriye ve
saire gibi Güneyimizden gelebilecek tehlikeler
I vardır. Açık konuşalım; hâlâ «Hatay bizim» di
ye feryatlar, imitinlgler ve saire vardır. Beyrut'da birtakım Ermeni mitingleri yapılmaktadır.
Türkiye'ye yönelen tehlike bir yönlü değildir,
bir yanlı değildir; kendi vatanımızın içinde biI zi paraımlparça etmek için kolunu sıvamış çeşitli
renklerde, çeşitli emperyalizmler vardır.
I
Şimdi bu temel gerçekten hareket ederek
biz, millî menfaatlerimiz için NATO'da kalalım,
diyoruz. Hiçbir ideolojik tercihle değil. Şu ve
ya bu peşin ideolojiyle bir millet ittifaklara giI rip çıkmaz. Dış politikada veya Millî (Savunma
I politikasında tek rehber biliyoruz; millî menfaI ait, yine millî menfaat; akıl ve hesap. Bunun
I dışında sosyalist veya kapitalist politika, böyI le şey olmaz, millî politika olur, diyoruz, BuI nun için biz NATO adayız, millî menfaatimiz için
I oradayız. Yalnız, NATO denilen şey, devamlı
I değişme halinde olan bir (topluluk, stratejisi müI temadiyen değişen bir* topluluk.
I
Biraz 'önceki mâruzâtımda, onlbeş yılda en az
I beş safhadan geçmiştir, demiştim. Bu beş saf
hayı kısaca görmekte fayda var, bugün tartışıI lan esnek mukabele stratejisinin mahiyetini,
I nereden doğruduğunu ve yanlış yorumlanırsa
I Türkiye'nin başına açabileceği dertleri anlamak
I için kısaca şu seyre bakmak gerekir.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Türkiye'nin güvenliği bu onbeş yıl zarfında, gün olmuştur tamamiyle emniyet altında
bulunmuştur, gün olmuştur Türkiye'nin güven ligi NATO içinde kalmamıza ve her şey sabit
denilmesine rağmen tam derecede zayıf noktalordan geçmiştir. Çünkü NATO ile ıSovyet Rusya'nın karşılıklı kuvvet dengesi bu onbeş yıl
zarfımda mütemadiyen oynamıştır. Birinci saf •
haıda Amerika Birleşik Devletleri üç milyon askerini terhis etmiş, dört yüzbine indirmiş. Bü
tün diğer Batı ülkeleri askerlerini terhis etmiş 1er, ama Stalin, kuvvetlerini silâh altında tutu-
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yor; hjuva ve kara hâkimiyetine sahip. Bir Fran
sız getyerali dün de zikrettim; General Beaufre
«Boğamın saldırısı karşısında örümcek ağı ger
mek suretiyle kendini savunur durumda idi
hür Avrupa, klâsik kuvvetler ve savunma bakı
mından» diyor. Bir tek ümidi var o devrede
Baltı'nıa. NATO doğuyor bu devrede. Toplanı
yorlar bir araya, Lizbon plânı hazırlanıyor,
klâsik i konvansiyonel silâhları geliştirmek için;
ama biîtün bunlar yetersiz, bir tek ümit var;
atom silâhı, nükleer silâh. Amerika Birleşik Devletleriıilde mevcut, Sovyet Rusya bu silâha sa
hip değil. B 26 bombardıman uçakları var Ame
rika EMeşik Devletlerinin elinde. Dethal Rus
ya'nın etrafında çepeçevre hava üsleri kurmak
suretiyle B 26 larla Sovyet Rusya'yı atom silâ
hı kullanarak imlha etmek tehdidi altında bu
büyük ı konvansiyonel silâh üsitünlüğü nükleer
tehditlia dengeye kavuşturuluyor ve NATO cep
hesi hlkimiye'tini kuruyor, caydırıcı tesirini ifa
ediyor, NATO'nun kuruluşundan ve bu nükleer
tehdidim çepeçevre üslerinin ortaya çıkmasın
dan sonra Sovyet Rusya artık hızla yayılmasını,
dün iara ettiğim Avrupa (kıtasındaki hızlı yayıl
masını durduruyor. 93 milyon nüfusu ilhak
eden Sovyet Rusya o hızı bırakıyor.
tki&cl safhada Sovyet Rusya, bugün çok
ustalikjla uyguladığı ideolojik plândaki dolaylı
strateji usullerinle başvurarak kendini savun
maya başlıyor. Berlin Barış Festivali bu dev
reye rastlar, barış konferansları bu devreye
rastlar* İnsanlık dışı nükleer silâhlar diye nük
leer silâh imal etmenin cinayet Olduğunu, her
memleketteki birtakım taraftarları veya onlara
uyan liirtakım pasifistler, birtakım hayalpe
restleri seferber etmek suretiyle, atom silâhlarını
tkullaninaya karşı bir dünya efkârı ayaklanması
yapmaya çalışıyor. Kendisi bulana kadar; bir
yandan da çalıyor. Casusluk faaliyetiyle ve
ilmî araştırma ile atom silâhını keşfedene kadar
bütün dünyayı atom silâhına karşı manen ayak
landırmaya çalışıyor. Sonra kendisi hızlı bir
atom «ilâhı imalâtçısı haline geçince bu atom si
lâhına | karşı ve saire unutuluyor, psikolojik
savaş teduruluyor ve atom silâhı Rusya'nın
eline geçiyor ikinci safhada. B 26 lan kopya
ediyor, hava kuvvetine sahiiboluyor. Kore'de
Hindi Çini'de Batıyı dolaylı saldırılarla, (aracı
larla nteşjgul (etmeye başlıyor. NATO tek kur
tuluşu yine nükleer silâhlarda bulmaktadır.
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Hidrojen bombası imal ediliyor, ]kiloıtonlardan
megatonlara geçiliyor, beş kilometre tahrip
sahası yerine elli kilometre tahrip sahası olan,
kudret bakımından bin ile çarpılmış silâhlar el
de ediliyor. Bu safhada yine, takriben 1954 se
neleri, o senelere kadar NATO cephesinde tam
bir hâkimiyet var.
BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, süreniz doldu
efendim. Bağlamanızı rica edeceğim.
TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Sayın
Başkan, izinlinizi rica edeyim; dün Hariciye
bütçesinde olduğu gibi, Millî Savunma bütçesi
de memleketimizin vardığı ile, millî varlığımız
la, istilklâlimizle ilgili konulara taallûk ediyor.
Sayın Orkunt'un ortaya getirdiği problemler
Meclislimiz bakımından da Hükümet bakımın
dan da tarihî sorumluluk konuHarıdır. Bu iti
barla Yüce Meclisin takdirine bırakmak sure
tiyle emir buyururlarsa derhal sözümü (kesmeye
amade olduğumu beyan iederim.
BAŞKAN — Devam buyurun efendim, de
vam buyurun.
TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Oy
lanmasını rioa ediyorum efendim.
BAŞKAN — Ben hatırlatıyorum.
TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Oyla
manızı rioa edebilir miyim Sayın Başkan dün
yapıldığı gibi?..
BAŞKAN — Efendim, devam buyurun, bir
emsal olmaması temennisiyle Genel Kurulun
oyuna arz etmiyoruz. Daima müsamahakâr
oluyoruz efendim. Buyurunuz.
TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Te
şekkür ederim. Daha biraz sürecek de, Mec
lisin kararını rica edecektim. «Emsal olma
mak üzere» buyuruyorsunuz, çünkü siz de hajklısınız.
Üçüncü safha, Sovyetlerin Amerika Birleşik
Devletlerine yetişmeye başladığı safhadır. Sov
yetler de hidrojen bombasını elde etmişlerdir,
bu safhada kuvvetli bir hava savunması kur
muşlardır ve Amerika Birleşik Devletlerinde bir
yanlış istikâmet tutulduğu için üstünlük kaybe
dilmeye başlanmıştır. Amerika'da o sıralarda
bir tartışma çıkmıştır; hava kuvvetleri komu
tanı başta olmak üzere bir kısım stratejistler,
«Balistik kıtalararası füzeler imâlinin durdurul
ması, hava savunmasının menetmesi mümkün
olmıyan balistik füzeler imâl edersek taarruzu

— 403 —

M. Meclisi

B : 87

caydırırız;, Rusya'yı durdururum» demişlerdir,
bâzıları da «Savunmaya önem. verelim, Sovyet
Rusya'dan gcbbilesek Lava taarruzlarıma karsı
güq\v. bir havaya karşı savunma tertiba •.;:>. alahm» demişlerdir. Savunma fikri galip gelmiş
tir ve balistik für.a programı durdurulmuştur.
Bunun bir hata olduğu 1955 de anlaşılmıştır.
Kuşlar bu arada kıtalar arası balistik füze ima
line önme vermişler, 1957 de ilk peyki fırlatmış
lar ve balistik füzeler ellerine geçtikten sonra
bu onheş yıl içindeki, en tehlikeli dönemden ge
çilmiştir, Sovyet Rusya atom silâhları bakımın
dan üstünlük sağlama noktasına gelmiştir Bu
arada artık, topyekün nükleer mukabele tehdidi
bir lâftan öteye geçemez duruma gelmiştir Ame
rika için. Amerika'nın mâsun olduğu devirde,
Amerikan şehirlerinin, fabrikalarının yıkılması
tehlikesi olmadığı devirde, mukabele tehlikesi
olmadığı devirde, «Kıpırdarsanız bütün gücüm
le yüklenirim.» diyen Amerika, Birleşik Devlet
lerinin sesi daha zayıf çıkmaya, bu tehditler
daha seyrek yapılmaya, yapılsa bile karsı taraf
ta aynı inandırıcı tesiri bırakmamaya başlamış
tır. Çünkü karşı tarafın ikinci vuruş kuvveti
denilen mukabele kuvveti vardır, hatta ilk vu
ruşu yapsanız dahi karşı tarafın bütün silâhla
rını imha edemediğiniz takdirde, onun sisi imha
edecek kadar vurur, gücüne sahip kalması ha
linde, topyekün bir nükleer savaşın yü::< milyon
larca insanın ölümüne sebebolaoağı için karşılık
lı bir intihar anlamına geleceği yavaş yavaş an
laşılmaya başlanmıştır.
Bu arada Kennedy'nin, bilhassa daha iktida
ra gelmeden evvel, yaptığı uyarmalar vardır;
iktidara gelir gelmez balistik füze programına
hız verişi vardır. Plânları, ilmî araştırmaları
hazır durumda olduğu için Amerika Birleşik
Devletleri bu mesafeyi süratle kapatmış, «Füze
uçurumu» adını verdikleri mesafe kapatılmak
suretiyle Sovyet Rusya'ya durdurulması imkân
sız veya yerde imhası imkânsız, bazan seyyar,
bazan silolarda, nihayet denizaltında füzelerle
mukabele etmek imkânları adını adım gerçekle
şince denge yeniden kurulmuştur. Ama bu defa
kurulan tek taraflı mutlak hâkimiyet değildir,
dengedir, işte bu dengedir ki topyekün nükleer
mukabele stratejisinin, inandırıcılık vasfnıı geniş
ölçüde törpülemiştir.
Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye'ye
niçin bir ara birtakım füzeler koyduğu, Türki— 404
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ye'ye, italya'ya jupiter, tor füzeleri yerleştir
meye çalıştığı ancak bu strateji içinde anlaşıla
bilir. Kıtalararası balistik füzeler bakımından
geri kaldığı bir devirde Türkiye'de Çiğli'de bir
takım, Sovyet Rusya'yı vurabilecek orta men
zilli füzeler bulunması onlar için mühim olmuş
tur. Ama bir safha gelmiştir, kıtalararası ba
listik füze bakımından mesafeyi kapatmıştır,
«Kaldıracağım» demiştir. Bizim, menfaatlerimiz
le veya Türkiye'ye has mülâhazalarla ilgili de
ğildir, konuşu da değildir. Kaldırılışı da değil
dir, Milletlerarası stratejinin ve Amerika - Rus
ya arasındaki nükleer dengenin şu veya bu nok
tadaki problemleriyle ortaya çıkardığı husus
larla ilgilidir. Bütün bunları değerlendirdiğimiz
zaman bugünkü durumu daha iyi acıyacağız.
Bu safhalardan geçildikten sonra bugün ge
linen safha nedir? Bugün gelinen safha, feza
hâkimiyetini kurmak yarışıdır. Bu yarışta da
evvelâ Rusya öne atılmış, fakat Amerika Birle
şik Devletleri, hür bir memleketin, hür bir mil
letin, hür millet olmanın avantajıyla ve daha
büyük bir ekonomik gücün avantajıyla mesafe
yi kapatmaya muvaffak olmuştur.
En büyük ve katı tesirli silâhı, bulma yarışı
devam etmektedir. Megatonlarla ölçülen son
derecede büyük tahrip sahası olan silâhlar
yanında küçük falkat çok tesirli, bu defa minya
tür haline getirilmiş nükleer silâhlar imal etime
yarışı vardır.
Yıem. silâhlar yeni stratejiler doğuracaktır,
yeni meseleler ortaya çıkaracaktır ve bütün bu
hikâyeler arasında bir taraftan Hiroşima bomfoa<)TIB:\ bin mislıine varan bombalar yapılırken bir
taraftan Hiroşima bombasının yarısı küçüklü
ğünde, ama çok kolay atılabilir, kolay taşınabi
lir bombalar imal etme yarışı, teknoloji yarışı
ve savaşı devam ededursun, bir yandan da her
iki taraf bu yarışın öldürücü mahiyetini sezme
ye başlamışlardır. Bir yandan Çin tehlikesi be
lirmiştir, nükleer silâhları sınırlandırmak için
anlaşmalar yapılmaktadır. Çin buna katılmam^ktadır. Sovyet Rusya için yeni bir tehdit
kayiKiğı doğmuştur, sırtında ikinci bir cephe
açılması. tehlikesi doğmuştur. Amerika Birleşik
Devletleri için Rusya'ya söz anlatsa ve 'karşı
lıklı kaybedecek bir şeyleri olan bir ülkenin
k m dini koruma çabası olsa, bile, geniş arazisi,
milyarlara yaklaşan nüfusiyle bir aıtom harbini
dahi göze alacağını ilân eden ve bir çılgınlık
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yapması tehlikesi olan bir Çin Devleti var. Buna
karşı iavımma tertibine girmek istiyor, ama
atom 'salâhına karşı savunma tertibi kurmak çek
sor, çok masraflı. Tartışıyorlar, acaba şu kadar
milyarları edip çok emin bir savunma sistemi
mi kumlun, bu milyarları santf edeceğiz, tam
'kurduk; dediğimiz gün demode olacak belki, en
dişesi yfer, O kadar hızlı gidiyor, beş sc-r.sds bir
durumjir değişiyor, beş senede bir yeni bir tek
nolojik ;g3İişm e ve yeni bir stratejik durum do
ğuyor. ; Nihayet iki süper devlet karşı karcıya
oturup bir gerçeği tesbit etmişlerdir, ya bu 'jü
tün iu&anlığı mahveden bir savaşla sonuçlana
cak, ya senin de, benim de ökonomik iflâsımla
sonuçlanacak. Bu yarışa bir son vermenin çare
sini karşılıklı arasak, noktasına kadar gelmiş
lerdir. jtki hasım görünen blokıuı, iki rakip b*okun lideri aynı zamanda bir zımnî ittifakın için
dedirler, her şeyi biz kaybederiz, karşılıklı bir
atom pokeri yüzünden ve karşılıklı bir topyekûn atam teatisi yüzünden ne 'Sovyet Rusya ka
lır, no Amerika kalır. Savaş artık Amerikan
topraklarındadır, savaş artık Rus topraklarının
her noktasındadır. Bunu karşıhklı görünce, solt
nükleer stratejik silâhları sınırlandırma konuş
maları,! Jdün tartışılan konuşmalar başlamıştır.
Bizim için uyanık olmayı gerektiren nokta
dayız. Bütün devletler arasında birtakım men
faat birliği noktaları belirince ve bunlar karşı
lıklı oturup pazarlık da yapma durumuna gi
rince, bu pazarlığın nerede başlayıp nerede bi
teceği belli olmıyabilir. Onun içindir ki, biras
evvelki mâruzâtımda, savunma her şeyden ev
vel mil|$dir dedim. Bir milletin bağımsızlığı her
şeyden iîvvel kendi millî gücünü ve evlâtlarının
vatan uğruna ölme, icabında vatan uğruna ha
yatlarını feda etme iradesine, kaıtfanna dayanır.
Şimdi topyekûn nükleer savaş stratejisi ye
rine kasan esnek mukabele stratejisi nedir, nasm anlfltoıak lâzımdır? Bunu iki türlü anlamak
mümküfû. Biraz evvel izah edildiği gibi, bölge
olarak iayırma şeklinde anlarsak, bu, Türlriye
için soıiıderecede tehlikelidir, Türkiye için feda
edilmek demektir. Ama böyle anlamamak da
mümküjadür ve böyle .anlaşılmaması lâzımdır.
Arkad&glar, bir nükleer tehdidin tesirli olması,
karsı tarafın buna inanmasına bağlıdır. Bilmi
yorum j|u misali daiha evvel İkili Anlaşmalar
müzakeresinde verdim mi, ama sık sık düşün
düğüm ;bir misaldir : Bir çocuğa, yaramazlık
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yaptığı takdirde akşama kadar yemek vermiyec::.ğmİ2İ söykr^eniz inandırabilirsiniz ve bu teh
dit tesirli olabilir, ama aynı çocuğa, üstüne ye
mek döktüğü takdirde kendisini, pencereyi açıp
apartmanın 5 nci katından aşağı fırlatacağını
zı ne kadar yüksek sesle söylerseniz söyleyi
niz, bu çocuk belli bir yaşa gelmiş ise, apart
manın. 5 nci katından pencereden aşağı atılımyacağım bilir. Üstüne yemek döktü diye, bu
tehdit inandırıcı olmayınca da üstüne daha faz
la yemek dökmeye devam edebilir veya teşvik
de etmiş olabilirsiniz. Tehdit, inandırdığı za
man müessirdir.
Bir hâkime; suç işliyen bir kimseye idam
cezası verirsin, yahut da hiç ceza vermezsin.
B.', iki şıktan birini uygulıyacaksm dediğiniz
zaman, bu hâkim suçları önliyecek kararlar
veremez. Ya teslimiyet, ya mutlak teslimiyet,
yahut da atomok bir intihar, karşılıklı yol ol
ma şıkları arasında hiçbir şık kalmadı mı dün
yada barışı sağlamak mümkün olmaz. Adam
öldüren bir insana, ırza geçen bir insana, hadi
diyelim ki hırsızlık yapan bir insana idam ce
zasını. verdiniz, ama belediye nizamını ihlâl
etti diye, arabasını yanlış yere park etti diye
idam cezası veremezsiniz. Elinizde başka müey
yide yoksa o adam bu suçları devamlı olarak
işlemeye teşvik edilmiş olur, suç işlemeyi ko
laylaştırmış olursunuz;.
BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, sonuçlandır
manızı ric?, ediyorum.
G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİOĞ
LU (Devamla) — Topariıyacağmı efendim.
Muayyen suçlar için kademeli cezalar kon
ması, kademeli müeyyideler konması suç işle
meyi önlemek içindir. Düğmeye basacak olan
parmak, Amerika Birleşik Devletleri Başka
nının parmağı. Taarrus Almanya'ya vâki olsa
da basacak olan o, Fransa'ya vaki olsa da ba
sacak olan o, Türkiye'ye vâki olsa da basacak
olan o. Bu karan hangi şartlar içinde verir
diye düşünmek lâzım. Daha 1963 te nükleer deh
şet dengesi kurulunca, bir basın toplantısı ya
pan General De Gaulle; bir Fransız şehrinin
savunması için hiçbir Amerikan Başkanının,
Nev York'u, San Fransisko'yu, Vaşington'u bir
anda yok edecek ve yüz milyon Amerikalının
bir p .; t irinde ölmesini mucibolacak bir karar>. kolayca vereceğine inanamıyorum demişt'ı, vr.tnn&ışb/.'mm önündo. Brna inanmak saf-
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dillik olur arkadaşlar, safdillik olur. O halde,
bunun böyle işliyemiyeceğini düşünmekten do
ğan bir yeni strateji Avrupalılar tarafından da
istenmiştir. Hattâ Avrupalılar, topyekûn nük
leer mukabele tehdidini, Daves devrinde, daha
evvelki devirlerde Amerika yaptığı zaman,
aman biraz daha elâstikî, biraz daha esnek
mukabele olsa diyorlar idi. Esnek mukabeleye
geçilince bugün Avrupa yine feryadediyor;
güvenlik görmüyorum diye, yeterli güvenlik
görmüyorum diye. Endişeler tüm yersiz mi?
Endişelerin tüm yersiz olduğunu söylemek
mümkün değildir. Elbette ki, topyekûn nük
leer strateji bir bakıma son derecede korkunç
bir tehdidolduğu için daha caydırıcı idi.
Harb daha sınırlı hale gelince, harb daha
mümkün hale de gelir. Harb smırnız olunca
imkânsız oldu deniyordu, ama harb ne kadar
sınırlı hale getirilirse o kadar da mümkün olu
yor. Bu itibarla savaş tehlikesi esnek muka
bele stratejisi ile bir bakıma artmıştır, diyen
lerin de sözlerinde bir gerçek payı vardır.
Buna mukabil topyekûn nükleer mukabe
le stratesiji artık inandırıcı değildir, söylense
de inandırmaz ve fiillen tatbik edilemez. Fiilen
uygularsak elan; söylense de söylenmese de
bir esnek mukabele stratejisidir, diyenler de
bir başka gerçeğe işaret etmektedirler. O haldo bu madalyonun tek tarafı, yok, aşikâr su
rette iki tarafı vardır. Ya hep, ya hiç strate
jisi ceza hukukunda, çocuk terbiyesinde ye
terli olmadığı gibi, savaş önlemede de yeterli
olmadığı meydanda, buna karşılık bilhassa es
nek mukabele stratejisi yanlış anlaşılır ve
yanlış anlatılırsa ve yanlış uygulanırsa bizim
durumumuzda olan ülkeler bakımından büyük
tehlikeler doğuracağı da meydandadır.
Esnek mukabele stratejisi, belli bir bölge
için topyekûn nükleer mukabele, başka bir ka
nat için de klâsik savaşla mukabele anlammdr, yorumlandı, mı, bu bambaşka bir şeydir.
Bu arkadaşlar, NATO alanının coğrafya olarak
birinci derecede savunma bölgesi, ikinci de
recede savunma bölgesi, üçüncü derecede sa
vunma bölgesi diye ayrılması demektir.
Biraz evvel bu kürsüde, Almanya'y a taar
ruz vâki olursa genel harb çıkar, Türkiye'ye
taarruz vâki olursa işte bir devlet savunur,
lokal harbtir, biraz da çevik kuvvet gönderilir
tarzında bir yorum yapıldı. Böyle bir yoru
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mu Türk Devleti kabul edemez. Böyle bir yo
rum kabul edilmişse evvelâ biz isyan ederiz,
böyle bir yorumu kabul etmek mümkün değil
dir. Ama bu kürsüde açıkça gerçeklerin artık
aydınlanması lâzımdır. Bunlar dünyanın her
yerinde, basın toplantılarında ve meclislerde
konuşulan şeylerdir. Bu stratejinin böyle ola
bileceğine, böyle bir dokumanın altına sivil
veya asker, sorumluluk taşıyan hiçbir vatan
severin imza atabileceğine inanamıyorum.
NATO bölgesinde, bu ülkelerden hangisine
taarruz vâki olursa olsun, NATO'nun genel har
bi doğuracağı taahhüdü işlemelidir. Gerçi NATO
Anlaşmasının icabı, demokratik ülkelerin ana
yasalarının icabıdır, benim Anayasam dâhil.
Meclisleri karar vererek milletler savaşa ka
tılabilir, otomatizm yoktur, demokratik rejimde
ben razı olmam otomatizme, olamıyorum. Nor
veç'e bir taarruz vâki olunca Türkiye kendi
liğinden savaşa girmez, Meclis kararı olma
dan, bu ayrı. Ama genel harb taahhüdü mevcudolmaMır. Lokal harb, genel harb meselesi
ayrı meseledir, topyakûn nükleer mukabele stra
tejisi, esnek mukabele stratejisi ayrı şeydir.
Bunların ikisini birbirine karıştırarak tartış
tığımız takdirde, Türkiye'ye taarruzu davet
ederiz diye korkuyorum.
Şayet bir muhtemel hasma; Türkiye'ye taar
ruz vâki olursa nükleer mukabele olmıyacaktır,
Türkiye'ye yürürsen bu saldırı yalnız klâsik si
lâhlarla mukabele görecektir, Türkiye tek ba
şına kalacaktır diye mütemadiyen tekrar eder
sek bu, taarruzu davet etmekten başka bir şeye
yaramaz.. Bu son derecede tehlikeli olur. Böy
le bir taarruz davetine mâni olmak lâzımdır.
Bunun için resmî ağızlardan ve yalnız bizim
resmî ağızlarımızdan değil arkadaşlar, NATO'
nun sorumlu makamlarının ağızlarından, nük
leer tetiğe parmak basacak olan ağızlardan,
Türkiye'ye vâki olack bir taarruzun da, baş
ka her hangi bir NATO ülkesine vâki taarruz
gibi, NATO'nun bütün imkânlariyle ve ay
nı strateji dâhilinde mukabele göreceği ifade
olunmalıdır. Başka türlüsü olmaz. Basra Kör
fezine uzanırsa şöyle olurmuş, ama Kars'a Er
zurum'a gelirse başka türlü olurmuş tarzında
bunu düşünmek mümkün değildir. O zaman cid
den bölgelerarasmda tefrik yapılmış olur.
Büyük stratejiler bunun da cevabını ver'nıişllir; şayet bir ittifakın içinde şurası fealb406 —
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tir, şurası kanattır, buraya taarruz vâki olur
sa şöyle savunacağım, ama ayağa, bacağa, ko
la, başa, başka yere taarruz olursa başka türlü
savunacağım dediniz mi, bu, taarruzu davet eder
ve kalbi sarar deniyor. Akdenizin yolu üzerin
de olan Türkiye'ye vâki bir taarruzun, Afri
ka'yı da, Avrupanın yumuşak karnı tâbir
edilen bölgeyi de, aslında bütün hür dünya
yı tehtüdettiğini, Türkiye'nin stratejik önemi
nin bütün NATO bölgesi için hayati olduğu
nu anlatmak bizim vazifemizdir. Bütün konfe
ranslarda, bütün toplantılarda, askerî komite
den, siyasi liderlerin toplantılarına kadar,
Türkiye'nin bu stratejik önemini anlatarak
Türkiye'ye taarruz, bir mahallî savaş doğu
rur intibaı varsa bunu kökünden yıkmak za
ruridir.
Köre, böyle bir yanlış intiba verildiği için
istilâya uğradı. Krutçef Berlin'i işgal böyle
bir yanlış intiba verildiği için cesaret etti,
Kennedy gidip de Utanç duvarının dibinde al
manca; «Ben Berlinliyim, buraya vâki olacak
bir taarruz benim şehrime bir taarruz olacak
tır. Burası Nev - York kadar, burası Vaşington kadar savunulacaktır.» dediği gün, bütün
tehditlere, hattâ müddetli, takvimli tehditlere
rağmen bunların hepsi unutuldu ve zevahiri
kaybetmek pahasına geri çekildi komünist dik
tatörleri. Geri çekilirler arkadaşlar.. Tutumu.
bu yolda tesbit etmek zarureti vardır.
Esnek mukabele stratejisini biz böyle anla
mıyoruz. Esnek mukabele stratejisini böyle an
lamayı gerektiren bir dokuman var ise, bilmi
yorum, açıklanmalıdır ve bu değiştirilmelidir,
mutlaka değiştirilmelidir. Sayın Orkunt'un söy
lediği mahiyette bir dokuman var ise, bunun
karşısına Sayın Orkunt'la beraber hepimiz aym şiddetle dikilmek mecburiyeti, vatani mec
buriyeti içindeyiz. Yok böyle değilse, bu, bü
tün sorumlu ağızlardan ve NATO makamları
nın açjklamasiyle aydınlığa kavuşmalı ve bu
tehdit davet edici karışıklık ortadan kalkma
lıdır. Türkiye'ye bir taarruzu davet edici ka
rışık bir durum yaşatamayız, bunu devam et
tiremeyiz.
Esnek mukabele stratejisi demek, karşı ta
raf hangi silâhla üstümüze gelirse o silâhla
mukabele etmeye mecbur olmak demek de de
ğildir. Biz böyle de anlamıyoruz. Coğrafi bakım
dan al$m ayırmak demek olmadığı gibi, kendi
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mizi karşı tarafın kullandığı silâhla sınırla
mak, yani onun seçtiği silâhla düello etmek an
lamına da gelmez. Muhterem arkadaşlarım,
karşı tarafın konvansiyonel silâhlar bakımın
dan üstünlüğü meydanda, kısa süren bir sa
vaşın ne kadar büyük tehlikeler yaratacağı
meydanda. Esnek mukabele demek, karşı tarat
klâsik silâhla gelse de, gerektiği vakit tat
bik nükleer silâhı
kullanmak
demektir.
Gerektiği vakit, karşı taraf hiç nükleer
silâh kullanmasa dahi, hiçbir atom silâLına başvurmasa dahi, klâsik silâhlariyle
bir noktada hâkimiyet kuruyorsa, taktik nük
leer silâhlarla tahşidatını bertaraf etmek, kuv
vetlerini ve kuvvet gerilerini imha edebilmek
demektir. Esnek mukabele stratejisi hattâ, sı
nırlı olmak kaydiyle ilk andan itibaren strate
jik nükleer mukabeleye dahi imkân veren bir
stratejidir diye biliyoruz ve böyle anlamak is
tiyoruz. Sınırlı bir stratejik mukabeleyi kar
şı tarafa göz dağı vermek ve taarruzunu geliştirirsen topyekûn stratejik mukabeleyi ba
şında göreceksin tehdidini yaparak ve buna
inandırmak için adım adım tırmanma suretiyle,
insanlığı intihara götürmeden, ama karşı tara
fı durmaya ve ricata, işgal ettiği topraktan çe
kümeye mecbur ederek adım adım kuvvetini
ortaya koymak demektir. Bu mânada esnek mu
kabele, taarruzu durdurur. Karşı tarafın silâhı
ile kendimizi bağlamak peşin mağlûbiyeti göze
almak olur veya bir coğrafî bölgeyi; buraya
saldırırsan genel harb tehdidinin dışındadır,
karşısında bir tek devlet bulacaksın demek, bu
yur Norveç'i işgal et, buyur Türkiye'yi işgal et
demektir. Buna mutlaka mâni olmak lâzımdır.
Sevgili arkadaşlarım, vaktinizi fazla aldı
ğım için özür dilerim. Bir tek noktayı ilâve
ederek huzurunuzdan ayrılmak istiyorum.
Savaş kısa sürer, ve saire deniyor. Bizim bir
de muhtemel müstevliye - kim olursa olsun vermemiz gereken bir kanaat vardır.
Türkiye'ye aidim atacak herhangi bir müs
tevlinin 'karsısında, Türk Milletinin mukaveme
ti kısa sürmiyecektir, uzun sürecektir, sonuna
kadar sürecektir. Bir karış toprağımız elimizde
kalmayıncaya kadar, savaşmaya devam edece
ğiz. Dağ dağ, köy köy, ağaç ardında, ev ev savaşimaya devam edeceğiz kanaatini vermek lâ
zımdır.
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Nehru, 800 milyonluk Çinlilerin tehdidine
mâruz kaldığı zaman, Çinlilere döndü, «Hindis
tan'a gelebilirsiniz ama bu savaş uzun sürer»
dedi. «Bu savaş uzun sürer.» cümlelsi kadar,
önemli bir durdurucu kuvvet tasavvur edemiyo
rum.
Hindi Çin'i ve Amerika'yı, Cezayir^de Fran
sa'yı bütün teknolojik ve ekonomik üstünlüğü
ne rağmen diz çöktüren kuvvet, «Bu savaş uzun
sürer.» diye milletlerin 'mukavemetidir.
O halde, Türkiye'ye adım atacak müstevli,
kim olunsa olsun, bilmelidir ki, Türk Vatandaş
ları topraklarını, namuslarını, bağımsızlıklarını
karış karış, hangi silâhı bulurlarsa o silâhla sa
vunacaklardır.
Biraz evvelki konuşmamda, işte, gerillâ har
bine ide hazır olmak, anti gerillâ harbine de ha
zır olmak ve silâhlarımızı bu çeşit uzun süreli
bir mukavemet savaşı içinde, kendi vatanımızın
içimde imal edecek hazırlıklara sahibolmak tek
lifini bunun için yaptık. Buna hazır olduğumuz
takdirde, ebediyyen bağımsız yaşamış Türk Mil
leti, ebediyyen bağımsız yaşamaya devam ede
cektir.
Saygılar sunuyorum arkadaşlar. (G. P. sıra
larından alkışlar)
BAŞKAN — Kişisel görüşlerini arz etmek
üzere, Sayın Kemal önder.
Sayın (hatiplerden bir hususu rica edeceğim:
Bir program tatbikatı içerisindeyiz. Günlük
programı ve binnetice bu programın tümünü
muayyen bir günde ikmal etmek zarureti için
deyiz,
Bu bakımdan sürelere önemle riayet etme
lerini, sayın grup sözcülerinden ve şahısları
adına konuşan arkadaşlardan rica edeceğim.
Aksi halde programı tatbikte müşkülât bahis
konulsu! olabilir.
Buyurun' Sayın önder.
KEMAL ÖNDER (izmir) — Sayın Başkan,
Yüce Meclisin sayın üyeleri;
Türk Silâhlı Kuvvetleri, millî mücadele ru
hunun, millet egemenliğinin, Atatürk Devrim
lerine bağlılığın tam şuuruna sahibolarak, vatan
bütünlüğünü koruma görevini yapmaktadır.
Türk Silâhlı Kuvvetleri, millî güvenliğimizi
sağlama görevini geçmişte olduğu gibi gelecek
te de yapacak olan, milletçe güven duyduğu
muz yüce güce sahip bulunmaktadır.
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Türk Silâhlı Kuvvetlerinin muvazzaf subay
kadrosunun kaynağı hakkında dilekte bulun
mak istiyorum.
Düne kadar Türk Silâhlı Kuvvetlerinin mu
vazzaf subay kadrosu, ilkokuldan itibaren, as
kerî orta, lise ve harb okullarından kaynağını
almakta idi. Değişen, askerî ortaokulların ka
patılması olayıdır, işte ben, askerî ortaokulla
rın yeniden açılmasını istiyorum. Neden istiyo
rum?
Bugün sivil ortaokulu bitirmiş aday gençle
riniz, yapılan sınav sonucu, askerî liselere ka
bul edilmektedir. Sivil ortaokul, şehir merkez
lerinde ve bir kısım kaza merkezlerinde vardır.
Türk köylüsü geçimini sağlama mücadelesi için
dedir, fakirdir. Kaza veya şehirdeki ortaokulda
parasiyle çocuğunu okutmak imkânına sahip
değildir.
Köyünde ilkokulu bitiren çocukların büyük
ölçüde, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde muvazzaf
subay olabilme imkânı, bu sebeple ortadan
kalkmış bulunmaktadır. Çünkü, ortaokulu okumak imkânı olmıyan köy çocuklarının askerî
liselere girme şansı bahis konusu olamaz. Dün
askerî ortaokullarda okuma şansı verildiği için,
Türk Silâhlı Kuvvetlerinde liyakaltla her kade
mede görev yapan muvazzaf subaylarımız ol
muştur ve hâlen görev başında bulunmaktadır
lar. Başından itibaren yatılı askerî okullarda
okuma fırsatı verilmemiş olsaydı, Anafartalar'ın, Sakarya'ların, Dumlupınarların Kahramanı
Gazi Mustafa Kemal'i kazanmak mümkün ola
bilir mi idi?
Düşününüz arkadaşlarım; Mustafa Kemal
hayatta. olsaydı, köy çocuklarını büyük ölçüde,
Türk Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaf subay ol
ma hakkından mahrum eden, böyle bir duruma
müsaade eder mi idi? Türk Silâhlı Kuvvetleriıiıin muvazzaf subay kadrolarına kaynak olan
her Türk çocuğu gibi, köy çocukları da fırsat
ve imkân eşitliğine yeniden sahibölmalıdır. Bu
imkân ve fırsat eşitliği, askerî ortaokullarının
yeniden kurulmasiyle sağlanır inancındayım.
Değerli arkadaşlarım; buigün harb okulların
da geesıı süreler için, muvazzaf subay arkadaş1 arımız bakımından, kıdem hesabı içine katıl
maktadır. Dileğim odur ki; astsubay olan ar
kadaşlarımızın da okulda geçen sürelerinin kı
demden sayılmasını sağlıyacak çalışmanın Hü
kümet tarafından yapılmasıdır.
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Değerli arkadaşlarım; NATO içinde, ortak
savunma içinde kader birliği yaptığımız kom
şumuz Yunanistan ile Kıbrıs ihtilâfı yüzünden
münaıseibetlerimiz zaman zaman son derece kö
tüleşmiştir. Kıbrıs ihtilâfı halledilmemiştir.
Yunanistan Eğemde yeni hava alanları yapmak
tadır, yeni hava üsleri kurmaktadır. Her ne ka
dar, yaptığı hava alanlarının turistik olduğu
iddiası var ise de, bu sunidir. Turistik hava
alanları, pekâlâ askerî hava alanı olarak kul
lanılabilir.
Yunanistan gerek Amerika'dan, gerekse
Fransa'dan en son model uçakları, özellikle is
rail - Mısır Harbinde denenen, üstünlükleri gö
rülen uçakları almak, hava üstünlüğünü sağlamaJk istemektedir. Bunu basından öğrenmiş bu
lunuyoruz.
Savunmamızı ilgilendirmesi itibariyle, Hü
kümet olarak bu konuda ne düşünülmektedir?
Ne gibi tedbir ve tutum içindeyiz? Bunları öğ
renmek istiyoruz.
Türk - Sovyet hududunun yeniden işaret
lenmesi maksadiyle kurulmuş olan Komisyonun
kaç üyesıi vardır? Bu üyeler nerelere, ne zaman
lar ve ne kadar süreyle gitmişlerdir? E:-r iki
ülkece onaylanan, 1926 yılındaki ilk tesbit ça
lışmaları ne kadar sürmüştür? Şimdi bu yeni
den işaretleme çalışmaları ne zaman başlamıştır
ve ne kadar sürecektir?
Araş Nehrinin yatak değiştirme sonucu Rus'
ların toprak kazanmakta oldukları, bilhassa, nehirin aikış istikametini değiştirecek şekilde sert
de ve mahmuz yaptıkları bilinmektedir.
Bizim tarafımızdan bu hususta gerekli ted
birler alınmış mıdır? Bu husustaki çalırpıabr
nelerdir?
Değerli arkadaşlarım; Millî Savunma Bütçe
mizin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Saygı
larımla.
BAŞKAN — Sayın ilyas Kılıç. Yok.
Sayın Sami Arslan. Yok.
Sayın Hayrettin Hanağası. Buyurun.
HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa
yın Bafkan, sayın milletvekilleri, benden önce
ki sayın konuşmacılar birçok önemli konulara
temas ettiler. Ben sadece şahsım adına temen
nilerde bulunacağım.
Silâhlı Kuvvetlerle ilgili olarak hazırlanan
kanun tasarıları ve öngörülen tedbirler gerek
li günlük ihtiyaçları karşılıyaca-k ve ileride
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doğabilecek istekleri kapsamıyacak şekilde ele
alınmakta ve hazırlanmaktadır. Bunlara ör
nek vermek ve göstermek mümkündür.
Örneğin, askerî tabip, diş hekimleri, eczacı
ve emsallerinin mesai saatleri dışında serbest
tababet yapmalarını ve çalışmalarını kısıtlıyan
kanunun bir müddet sonra yeniden hazırlanan
kanun tasarılariyle yeniden müsaade verilmesi
hususu. Askerî veterinerler bidayette, askerî ta
biplere tanınan tazminat haklarından yararla
namamış, bilâhara çıkarılan kanunla, geç de ol
sa, tazminat alma haklarına sahiboknuşlardır.
Denizaltı astsubay, subay ve personelinin
tazminat konuları da söz konusudur.
Keza, askerî öğretmenlerin de bu konuda
istekleri ve hazırlanmış kanun tasarıları vardır,
Askerî öğretmenler diğer teknik, uzman askerî
personel gibi bilhassa fizik, kimya, matematik
dallarında öğretmenlik yapanlar, sivil, resmî ve
özel sektör saflarına kaymaktadırlar. Söz ko
nusu kanun tasarısı kabul edildiği takdirde, bu
kaymalar belki de ortadan kalkacak, ya da aza
lacaktır.
Sayın milletvekilleri; Harb Okulu kanun ta
sarısı da Komisyona intikal etmiş durumdadır.
Aslında geç kalmış bir kanun tasarısıdır. Fazla
bir açıklama yapmaya lüzum görmeden, şayet
bu. kanun tasarısı da Parlâmento tatile girme
den önce gerçekleşmez ise, uygulama nedeniyle
Harb Okulu müşkül ibir durumla karşı karşıya
kalmış olacaktır.
Bugün ordu saflarında hizmet etmekte olan
lar, aynı hizmeti ifa etmek olmanın onur ve gu
ruruna erişmiş silâh arkadaşları gibi bir bir
emekli olacaklardır. Yıllarca ardına kadar açik
bulunan kapıların ve müşfik bakışların ve içten
davranışların emeği geçmiş, ömür tüketmiş
emekli subay, astsubay ve camiasında bulunmuş
sivil personel ile müstağfi elemanlarının ailele
rinden esirgenmemesi gerektir.
Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silâhlı
Kuvvetleri emrindeki orduevi, dinlenme kampı,
sinema ve pazarlariyle benzeri kolaylıklarından
Türk Silâhlı Kuvvetleri müstağfi ve emeklileri
nin de yeteri ve gereği gibi yararlanmalarına
imkân sağlanmalıdır.
G-erçi, bir ölçüde uygulama yapılmaktadır,
ama yasak, savma cinsindendir. Örneğin, orduevleriyle, dinlenme kamplarında emeklilere ay
rılmış olan yüzde oranı çok düşüktür. Ayrıca
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yer tahsisleri emeklilerin rütbe durumlarına gö
re denk değildir. Ayırım yapmak doğru değil
dir. Yeri de yoktur, fakat gerçektir.
Emekli bir subay olarak, üniformalı bir su
bayın ailesiyle diğer bir kuvvet gazinosuna gi
rip, bir çay ve kahve içmesine müsaade edilme
diğini, kapıdaki görevli er tarafından yüz geri
edildiğini üzülerek müşahede etmişimdir.
Orduevi sineması, pazarı ve mümasili yerlere
her yıl yeniden düzenlenen ve değişten şartlarla
girilmektedir, kartlarla girilmektedir. Bunun
yerine emekli subay eş ve bakmakla yükümlü
bulunduğu çocuklarına devamlı hüviyet kartla
rının verilmesi dalha uygun olabilir.
Ben şahsan sigara tiryakisi değilim ama,
yıllarca subay sigarası içmiş bir Silâhlı Kuv
vetler mensubu, emekli olduğu vakit, her al
makta olduğu subay sigarasından mahrum edil
mektedir. Sonuç ne olmaktadır?
Bir emekli general, subay ve astsubay, ordu
daki bir arkadaşının- bu konuda yardımcı olma
sını istemekte ve yine subay sigarasını dolaylı
olarak sağlamaktadır. Ancak, bu, onur kinci
bir davranış olmaktadır.
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bir savaş için
ihtiyaç duyacağı harb silâh, araç ve gereçleri,
millî kaynaklardan imkân nisbetinde ve bü
yük ölçüde sağlanmalı ve bu yönde büyük gay
ret sarf edilmelidir, ciddî surette ele alınıp ger
çekleştirilmelidir. Millî gücü toplayıp değerlen
dirip, plânlayıp, her türlü imkân ve fırsatlar
dan yararlanarak, icabında ağır sanayii, tersa
ne tesisleri ve deniz ticaret güçleriyle deniz araç
ve gereçlerimizi geliştirmek, zenginleştirmek,
gereğinde Silâhlı Kuvvetler emrine hazır bu
lundurmak yerinde olur.
«Taşıma su ile değirmen dönmez.» Hibe ve
iane ile ordu ve donanma kurulmaz. Türk Mil
letinin Silâhlı Kuvvetlerine canı, kanı ve ima
nı ile nasıl bağlı ve onun emrinde nasılı amade
bulunduğu malûmdur. Bir sal, bir tekne, bir çı
karma aracı yapmak gücümüzün sınırına ölçü
değildir. Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı olan silâh,
araç ve gereçleri, modaya uyularak ya da kom
şu şu devlet bir uçak veya tekne aldı ben de
uçak ve tekneyi alayım şeklinde sağlanamaz.
Vatanın korunması ve savunması için gerek
li ihtiyaç ve tedbirler zamanında hazırlanma
lıdır.

24 . 5 . 1970

O : 1

İhtiyat askerlik, subaylık yoklamaları sü
relerinin yeniden düzene konulmakta olduğu
nu memnunlukla öğrenmiş bulunuyorum. Uzun
ara ve pratik usullerle uygulamanın gerçekleş
mesi yerinde olur. Hele yurt dışındakilerin,
bilhassa işçi vatandaşların yoklama süreleri
nin 5 yıl, yurt içinde ise 3 yıl olması, uygula
mayı kolaylaştırır ve yararlı olur kanısında
yım.
Bir ara çok iyi başlıyan, sonradan aksıyan
ve yavaşllyan yurdu ağaçlandırma faaliyetle
ri yönünde diğer memleket mesele ve alanla
rında olduğu gibi önderlik yapan aziz Silâhlı
Kuvvetlerimizin bu gayretini tazelemek ve art
tırmak gerekmektedir.
Asîl Türk Milletinin varlığında ve gönlün
de taht kurmuş kahraman Türk Silâhıl Kuvvet
lerinin ve değerli mensuplarının son zamanlar
da kamu oyunda maalesef söz konusu olduğu
dikkati çekmektedir. Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin şerefli mensupları, Anayasa'ya bağlı vatan
ve milletin üstün menfaatleri yönünde Atatürk'çü ve akılcı örnek bir güç ve iftihar kaynağı
dır. Bu itibarla onu, şu ya da bu yönde, şunun
ya da bunun yanında göstermek basiretsizlik
tir. Kimsenin, başka türlü yorumlamasına ya
hut da adına bildiriler yayınlamasına ne hak
lan, ne gücü ve ne de yetkisi vardır.
Bir konuya dokunmadan geçemiyeceğim.
Millî Güvenlik Kurulunun nasıl ve kimlerden
teşekkül etmiş bulunduğu herkesçe bilinmekte
dir. Burada alınan kararlar ve varılan sonuçlar
kapalı kapılar ardında kalır. Ancak icra orga
nına bir tavsiyeden ileri gitmez. Hal böyle iken,
bu yüksek mercide alman kararları Silâhlı
Kuvvet komutan ve mensuplarını kendi düşün
ce ve paralelinde imiş gibi gösterip Hükümet
Başkanının basına aksettirmesi bir talihsizlik
olmuştur.
Sayın Milletvekilleri, belki yerinde değildir.
(A. P. sıralanndan «öyle birşey yoktur» sesle
ri.)
HAYRETTİN HANAĞASI (Devamla) —
Dinlemesini öğrenelim. Allah bu kafayı vermiş
ki, kullanılsın diye, ihtar mahiyetinde sallan
sın diye değil.
BAŞKAN — Sayın Hanağası, devam buyu
run efendim.
HAYRETTİN HANAĞASI (Devamla) —
Sayın milletvekilleri, belki yerinde değildir.
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Fakat aziz Türk şehitlerinin, vatana hizmet
yolunda örnek olmuş kişilerin ebediyete intikal
lerinde, »on yolculuklarında sarılacak en kutsal
örtü Türk Bayrağı, o şerefe ermiş olanların
dışında sık sık, hemen hemen her cenazenin üs
tüne konulmaktadır. Bu davranış değer anlamı
nı yitirmektedir.
Vatan çocuklarını müşfik ve kahraman oca
ğında yetiştiren, örsünde çelikleştiren, yurt sa
vunmasında geliştiren, tarihte eşi ve örneğine
raslanmıyan, hamasetler yaratmış Türk Silâh
lı Kuvvetlerinin ebediyete intikal etmiş olanla
rını rahmetle, minnetle, hayatta bulunanlarını
hürmetle anarım.
Kahraman milletimizin temel güç kaynağı
ve özü Türk Silâhlı Kuvvetlerimizin kıymetli
ve değerli aziz mensuplarına, kıdemsiz erinden
en kıdemli komutanına kadar en iyi dilekleri
mi iletir, 1970 yılı Millî Savunma bütçesinin
hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, hepi
nize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından
alkışlar.)
BAŞKAN — İki aded kifayeti müzakere
takriri verilmiştir.
ÎHSIAN KABADAYI (Konya) — Kifayetin
aleyhinde söz istiyorum.
BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde mi konu
şacaksınız? Yalnız kifayetin aleyhinde gerekli
hudutlar içinde kalmanızı ve esasa girmeme
nizi rica ederim.
Fakat yeterlik önergesi henüz okunmadı.
Sayın Bakana da söz vereyim. Buyurunuz Sa
yın Topaloğlu.
SEZAİ ORKUNT (istanbul) — C. H. P.
Grupu adına söz istirham ediyorum.
BAŞKAN — Kifayet aleyhinde görüşülsün,
oylıyayım ondan sonra.
HiEMi İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş
kan, bir sorum vardı efendim.
BA&KAN — Var efendim.
Mİ£LÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞ-LU (Adana) — Sayın Başkan, Yüce
Meclisin sayın üyeleri;
Türk Silâhlı Kuvvetleri 1970 yılı bütçesinin
konuşulması münasebetiyle Yüce Meclisinizi
Türk Silâhlı Kuvvetleri adına saygı ile selâm
larım. .;
MiHS Savunma Bakanlığının 1970 yılı Büt
çesi, Karma Bütçe Komisyonunda iki defa ve
Senatoda da iki defa konuşulduktan ve kabul
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edildikten sonra huzurlarınızda müzakereye
başlanılmış bulunmaktadır.
Bu müzakereler münasebetiyle Hükümeti
mizin savunma politikasını, bütçe teklifimizi
etkiliyen hususları, Silâhlı Kuvvetlerimizin mâ
lik olduğu imkânları, yıllık bütçelerimizle ger
çekleştirdiğimiz savunma hizmetlerini genel
hatlariyle arz etmek istiyorum. Ayrıca, burada
grupları adına ve şahıslan adına Millî Savun
ma Bakanlığı bütçesi üzerinde tenkid ve temen
nide bulunan sayın üyelere de bu konuşmala
rımdan sonra arzı cevabetmeye çalışacağım.
Sayın Milletvekilleri; Hükümetimizin ikti
dara geldiği 1965 yılından beri uygulamakta
olduğu savunma politikası, esas itibariyle İM
ana noktada toplanmaktadır.
Birisi; memleketimizin jeopolitik durumu ile
dünyanın ve bölgenin içinde bulunduğu şart
lar göz önünde bulundurulmak suretiyle hazır
lanan millî stratejik konsepte uygun ve vüsat
te Devletimizin egemenliğini, güvenliğini ko
ruyabilecek eğitim seviyesi yüksek savaş gücü
ne sahip bir kuvveti her an hazır bulundur
mak.
ikincisi ise, yurdun savunması ve güvenli
ği için yeter, kâfi bir silâhlı kuvvetin idamesi
ni sağlıyacak mâkul harcama tavanı tesbit et
mek ve savunma hizmetlerini öngörülen hizmet
önceliklerine göre harcamalarını yapmak.
Bu bizi millî güvenlik ve ekonomik kalkın
manın bir optimal denge içerisinde tutulması,
evvelâ, her şeyden evvel memleketin güvenli
ği, yurdun bütünlüğünü göz önünde tutan Hü
kümetin, diğer taraftan da kalkınma halinde
bulunan memleketimizin kalkınmasına zarar ve
rici harcamalara da girmemek için bu harcama
ları optimal bir dengede tutmaktır. Çünkü ne
bu memleketin kalkınmasından halkımmn ya
rını için rahat yaşama ve gelişen Türkiye'nin
de hayat seviyesinin yükselmesini önliyecek bir
millî güvenlik tedbirlerini öne sürebiliriz, ne
de bu memleketin millî güvenliğinden, bu mem
leketin korunması tedbirlerinden vazgeçebili
riz.
işte, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin
hazırlanmasında bu iki anafiikir Hükümetimi
zin ve Bakanlığımın daima göz önünde tuttuğu
anaprensibolmaktadır.
Çok muhterem arkadaşlarım, dün Hariciye
Vekâleti bütçesi konuşuldu. Burada dünya du-
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rumu ve şartları üzerinde duruldu. Millî Sa
vunma Bakanlığı bütçesi de konuşulurken, Mi
lî Savunma Bakanlığı bütçesini etkiliyen dün
ya durumu, şartları, memlekete müteveccih
tehditlerin de gözden geçirilmesi tabiîdir. Nite
kim, birçok sözcüler de Millî Savunma bütçe
sini değerlendirirken, tenkidlerini yaparken bu
hususları dile getirdiler.
Biz de daima jeopolitik durumumuz ve her
yönden gelebilecek saldırılara hazır bulunma
mızı zorunlu kılan Türkiye'nin bütçe harcama
larında bu tehdit ve jeopolitik durumu göz
önünde bulundurmanın zorunluğundan hiçbir
zaman uzak kalınmamış ve Silâhlı Kuvvetler
mevcudu, Silâhlı Kuvvetlerin tertipleri buna
göre hazırlanmıştır.
Bir zaman dünya milletleri arasındaki, bil
hassa Doğu - Batı arasındaki nükleer denge
nin, Doğu - Batı arasında bir yumuşamaya,
bir detanta NATO'yu ve Varşova Paktı devlet
lerini götürmekte olduğu müşahede edilmekte
ise de ve bunun arkasından Avrupa Güvenliği
Konferansının toplanması zarureti ve faydası
üzerinde gerek NATO, gerek Varşova Paktı
devletleri arasında müzakere edilir veya karşı
lıklı tebliğlerle buna gidilmesi arzu edilmekte
ise de bugün için sulhun nasıl, ne zaman kuru
labileceği ve Avrupa Güvenlik Konferansının
veya Amerika - Rusya arasındaki nükleer si
lâhların kullanılmaması, Önlenmesi müzakerele
rinin ne netice vereceğine bugünden bir hüküm
vermek mümkün değildir, hele bugünkü karar
sız dünya şartları içerisinde ve yine Türkiye'
nin güvenliği ile yakından ilgili bulunan Orta
doğu milletleri arasındaki sık sık emrivakiler
le bölgemiz sulhunu yakından ilgilendiren ha
reketlerin devam edegeldiği bir sırada Türkiye,
her zaman eğitim seviyesi yüksek, harb gücü
ne sahip bir kuvveti hazır bulundurmak duru
mundadır.
işte, huzurunuza sevk edilen bütçeyi etkili
yen unsurun başında da dünya durumu, bölge
şartları ve Türkiye'ye müteveccih bir tehdidin
ikaz müddetleri kısalıkları göz önüne alınarak
Silâhlı Kuvvetlerimiz tertibini buna göre yap
maktadır.
Kısaca dünya ve bölge şartlarına temas et
tiğimiz bir devrede Türkiye, dünya sulhu için
her şeyden evvel kollektif savunma paktlarının
— 412
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dünya sulhunu koruyacağı kanısındadır. Bu
nun içindir ki, bir savunma paktı olan NATO'nun üyesidir. 21 yıldan beri NATO ittifakının,
dünya sulhunun korunmasında büyük etkisi
olduğu ve bundan sonra da dünya sulhunun
korunmasında faydalı olacağı kanısıyla NATO
üyesi bulunmaktadır ve bunda kararlıdır.
Bu kısa izahatımdan sonra grupları adına
ve şahıslan adına konuşan bâzı arkadaşlarımın
özel beyanlarını ayrıca cevaplamak şartiyle
son zamanlarda memleketimizde çok müzakere
edilen, konuşulan, yazılan NATO stratejisine
dönmek istiyorum. Bu husustaki hazırlıklarımı
kısa kesmekte Sayın Feyzioğlu, bana büyük
yardımda bulunmuştur. Çünkü, NATO strateji
sinin gelişmesini, değişik safhalarını izah etmek
suretiyle benim sizlere daha kısa bir izahatla
bugünkü NATO stratejisinin neden buraya ge
lindiğini anlatmam imkânını bana vermiş bu
lunmaktadır. Bu bakımdan Sayın Feyzioğlu'na
teşekkürlerimi sunarım.
Evvelâ, strateji nedir, niçin bir sözden bah
sediyoruz. Bir ittifak üyesi memleketler veya
bir devlet ittifak arazisi veya bir memleket ken
di arazisini korumak için bu ülkeye müteveccih
tehditleri göz önüne alarak kendi kuvvet v*
imkânlariyle muhtemel mutaanzın kuvvet vî,
imkânlarını kıyaslıyarak korumakla mükellef
olduğu arazileri, ülkeleri muhtemel mutaamzı
inandırıcı, caydırıcı bir sistem içerisinde buna
vazgeçiriciliği yapacağı düşünülen usul ve me
totların heyeti umumiyesine strateji diyoruz.
Şimdi, NATO ittifakının kurulduğu zaman
lara gelelim. NATO ittifakı evvelâ biliyorsunuz
Avrupa memleketlerinde ikinci Dünya Harbin
den sonra askerlerini terhis etmiyen ve Avru
pa'ya doğru bilhassa Belçika işgali ile 1948 de
tehdit arz eden Sovyetlere karşı Avrupa millet
lerinin biraraya gelip ve Birinci Dünya Harbin
de harbten evvel bir ittifaka sahibolmamalarından dolayı gördükleri zararları, çıkacak üçün
cü bir dünya harbinde de aynı zararlara mâ
ruz kalmamak için önceden savunma terkipleri
almayı düşündüler, fakat yalnız Avrupalı mem
leketlerin güçleri ve o zamanki Doğu memle
ketlerinin konvansiyonel güçleri karşısında
zaıf halinde bulunduğu için Amerika'nın bu
kuvvetlere iltihakı Avrupa'nın savunması için
zorunlu görüldü ve bu şekilde Amerika'nın il
tihakı ile NATO ittifakı, Atlantik Andlaşmasj
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dediğimiz ittifak kuruldu. Bu sırada Amerika'
nın elinde nükleer silâhlarla büyük üstünlük
vardı. Biraz evvel Sayın Feyzioğlu'nun da söy
lediği gibi B 52 1er ve diğer nükleer silâhlar
üstünlüğü karşısında NATO üyesi olan ve
NATO üyesi olması sıfatiyle elindeki imkânlar
NATO'nun imkânı haline gelen Amerika'nın
imkânları karşısında NATO elbette ki, strateji
sini tesbit ederken elindeki en müessir silâhının
inandırıcı ve caydırıcı olduğunu tesbit etmiş
ve stratejisini o zamanki güç ve imkânı ile Sov
yetlerin güç ve imkânını karşılıyarak tesbit et
miştir. O halde 1950, 1952, 1953 lerde durum
odur ki, Sovyetlerin elinde nükleer silâh yok,
NATO'nun elinde nükleer silâh var. O halde,
NATO stratejisini yaparken topyekûn nükleer
mukabele stratejisini esas olarak almış, çünkü
bu strateji inandırıcıdır, caydırıcıdır.. Düşma
nın elinde bu silâh yoktur. Bu silâhta üstünlük
vardır. O halde, topyekûn nükleer mukabele sis
temi inandırıcıdır, caydırıcıdır. O halde, gayesi
ittifak arazisinin savunması olan NATO'nun da
bu, isteğine uygun gelmekte ve NATO üyesi
memleketler Amerika'nın bu nükleer şemsiyesi
altında emindirler, güvenlik içindedirler ve ta
ki, 1960, 1962 lere kadar bu güvenlik ve soliderite devam etmiştir. Ama 1960, 1962 lerden
sonra Sovyetlerin nükleer silâhlarda ve atma
vasıtalarında gösterdiği inkişaf karşısında
NATO'nun aynı stratejiyi tatbik etmesi, 1950 1960 arasındaki kadar inandırıcı olmaktan çık
mıştır. Çünkü aynı silâhlar Sovyetlerin de elin
de vardır ve burada Sayın Turhan Feyzioğlu'
nun şuradaki misalini hatırlamamız gerekir:
Çocuğa ve hâkime ceza vermek için burada
koyduğu misali hatırlamamız gerekir. Artık bi
zim elimizdeki silâh, NATO'nun elindeki silâh,
nasıl çocuğa vereceğiniz ceza inandırıcı olmak
tan çıkmış ise, bir silâh dengesi içerisinde NA
TO'nun topyekûn nükleer mukabelesi inandırı
cı ve caydırıcı olmaktan çıkmıştır.
Şimdi, bu durum içerisinde ne yapalım? El
bette ki, inandırıcı, caydırıcı yeni usuller bul
maya mecbur idik. Bunun için Varşova Paktı
devletlerinin konvansiyonel üstünlüğü karşı
sında bir konvansiyonel güce bizim de önem
vermemiz gerekli idi. 1962 - 1966 arası müzake
releri Sayın Orkunt çok iyi hatırlarlar; Türk
Silâhlı Kuvvetlerinde en uzun dış görevde bu
lunmuş, sekiz yıldan fazla dış görev yapmış Sa
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yın Orkunt o zaman bu topyekûn nükleer mu
kabelenin za'fa uğradığı bir sırada, bunun ek
sikliklerini gidermek için NATO'nun konvan
siyonel gücünün artırılması gerektiği müzake
relerini pekâlâ bilirler, Avrupa memleketleri
Amerika'nın bu şemsiyenin artık faydalı olmıyacağmı söylediği zaman telâşa düştükleri bir
gerçektir, ama hakikatler acıdır, hakikatleri
görmek lâzımdır. Amerika demiştir ki; «Bu
şemsiye artık sizi koruyamaz. O halde geliniz
caydırıcılığı inandırıcı bir hale getirmek için
NATO stratejisini yeni baştan inceliyelim.» Bu
nun için NATO konvansiyonel kuvvet hedefle
rinin tesbiti ve her memleketin ayrı ayrı kuv
vet taahhütleri meselesi ortaya çıkmıştır.
Varşova Paktı devletlerinin konvansiyonel
bir saldırılarını karşılamak için NATO'nun
konvansiyonel gücünü ne nisbette artırması
gerektiği meseleleri NATO'da uzun yıllar mü
zakere konusu olmuştur ve bu sırada her mem
leket yeni konvansiyonel kuvvet hedeflerini
tesbit etmişler ve Türkiye, Yunanistan gibi eko
nomik durumları sebebiyle konvansiyonel güç
lerini artırması mümkün olmıyan memleketler
için de NATO çerçevesinde NATO âcil yardımı
verdiğimiz yardım ve Amerikan yardımı işle
tilmek suretiyle NATO askerî makamlarınca
plânlanan kuvvet hedeflerine varılmak için ça
balara girilmiştir. Bu, artık inandırıcı olmak
vasfını kaybeden topyekûn nükleer mukabele
nin yardımcısı olarak konulmuş konvansiyonel
^:?h:;m^lardîr. Elâs'M ı^v'l'v'.els, torsyeikûn mu
kabeleyi kaldıran bir sistem de değildir.
Elâstikî, mukabelenin ü<} unsuru vnrdır: Bi
rincisi; direkt konvansiyonel savunma. Bu di
rekt konvansiyonel savunmanın icaplarının 1966
lardan itibaren kuvvet plânlariyle ne şekilde
artırılmak istendiğini ve müessiriyetinin artırıl
dığını biraz evvel izah ettim.
ikincisi; taktik nükleer silâhlar kullanmak
suretiyle kasti tırmanmaya, stratejik nükleer
harbe, yani topyekûn nükleer mukabeleye de
gitmek için bir escaliton, yani sıralı olarak,
kademeli olarak strateji tertiplenmiştir. Evvelâ
konvansiyonel direkt bir savunma, arkasından
kasti taktik nükleer tırmanma, eğer düşman
hakikaten genel bir harbe niyetliyse, ki, bir
taktik icabı, nükleer silâh kullanmadan sonra
da süratle stratejik nükleer bir mukabeleye, ya-
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ni topyekun mukabeleye gidilmektedir. Yani
esnek mukabele, topyekun nükleer mukabeleyi
ortadan kaldırmamaktadır. Topyekun nükleer
mukabele de elâstikî mukabelenin bir safhası
olarak devam etmektedir. Bu strateji üzerinde
Türkiye'yi ilgilendiren bâzı tenkidler var, bun
lar üzerinde durmak istiyorum.
Burada harb çeşitleri tarif edilmiştir; genel
harb, mahallî harb, bölgesel harb. Ama Tür
kiye'ye müteveccih bir harbin bölgesel bir harb
olduğu tesbit edilmemiştir. Benim yaptığım bir
konuşma dosyalarda da vardır. Varşova devlet
lerinin yapacağı bir harb bölgesel harb olamaz.
Yalnız Sovyetlerin değil, Varşova Paktı üyesi
devletlerin yapacakları bir taarruz bölgesel,
mahdut harb şeklinde kalamaz, telâkki edile
mez ve bu husus MO 14 e futnot olarak da geçi
rilmiştir. Bir defa Türkiye'ye müteveccih har
bin bir bölgesel harb telâkki ecülemiyeeeği, ma
hallî harb telâkki edilemiyeceği MC 14 e not et
tirilmiştir ve Türkiye hiçbir zaman bir Varşova
Paktı üyesi devletin Türkiye'ye yapacağı taar
ruzu mahallî mahdut harb, bölgesel harb telâk
ki edemez ve NATO'ya bunu da edemediğini
açıkça 12 Aralık 1967 tarihinde yaptığım ko
nuşmada, NATO Savunma Bakanları toplantı
sında not ettirilmiş bulunuyorum.
İkincisi; bu stratejinin, Sayın Turhan Feyzioğlu'nun da söylediği gibi, Türkiye için baş
ka, merkezî Avrupa için başka anlaşılması gib'\ bir husus, sureti katiyede yoktur. Bu stra
teji, NATO ittifakının stratejisidir. NATO it
tifakının her bölgesinde aynı usuller tatbik 'edi
lecektir. Ama, bölge özelliklerime göre harbin
gelişmesinin alacağı şekil değişebilir. Bıir ta
rafta tırmanma daha çabuk olabilir, merkezî
Avrupa'nın derinliği aadır tırmanma daha ça
buk olabilir. Norveç'te tırmanma daha ağır olabiuir. Amıa, bütün bu harb çeşitleri, aynı böl
geler için aynı derecede NATO ittifakının taah
hüdüdür ve NATO Andlaşmasının beşinci mad
desi bu strateji için işlemektedir ve her yer
hükmü için caridir.
Merkezî Avrupa'da Amerikan, ingiliz, Ho
llanda kuvvetleri de varmış da, buraya gidildi
ği zaman süratle tırmanma olurmuş, harb bir
genel harb olurmuş, Türkiye'de başka milletler
olmadığı için, Türkiye'ye laçllaoak harb, bir
mahallî harb kalmak kaderindedir, denilmekte
dir...
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Çok sayın arkadaşlarım, bunların bütün
plânları NATO da, NATO arazilerine yapılacak
taarruzların ve bu taarruz'Iıarıa iştirak edecek
muhtemel kuvvetler ile, bu kuvvetleri defedecek
müttefik muhtemel kuvvetlerin plânları, strate
jileri yapılmıştır. Bunları nasıl önliyecekleri
de vardır. Bu, merlkezî Avrupa için böyle yapı
lacak da, Türkiye'ye yapılan taarruzliarın önlenmiyeosği gibi bir plânlamanın yapılması ve
Türkiye'nin böyle bir ittifakın üyesi bulunma
sı mümkün değildir. Ben, bir konuşmamda,
Türkiye'nin stratejik önemine değinmiştim ve
Türkiye'nin bu stratejiîk önemi sebebiyle, Tür
kiye'ye müteveccih taarruzların NATO strate
jik dengesini bozacağı, bu dengeyi bozduğu
için de, NATO nun Türkiye'ye müteveccih
harbileri mahallî bölgesel bir harb telâkki edem'iyeceğini söylemiştim.
Biraz evvel Sayın Turhan Feyzioğlu rakam
larla gayet güzel bir izahatta bulundular. De
diler ki, «Dünya millî gelirinin yüzde 31 i Av
rupa'da, yüzde 31 i Amerika'da, yüzde 20 - 30 u
da Sovyet Rusya'da, Varşova Paktı devletlerin
de. Şayet, Varşova Paktı devletleri Avrupa'yı
işgal ederse, dünya gelirinin yüzde 50 sinden
fazlasına Sovyet Rusya ve Varşova Paktı dev
letleri sahibolacaktır ve Amerika buna müsaa
de edemez.» Doğrudur. Çünkü, harb bugün
ekonomik güce de dayanmaktadır. Elkonomik
güçten mahrum orduların harbetmesi mümkün
değildir, işte, Türkiye'nin de stratejik önemi,
jeopolitik önemi, Türkiye'ye yapılacak bir ta
arruz halinde NATO nun stratejik dengesi bo
zulacağı için, ki orada benim konuşmamın bu
izahatını Sayın Orkunt unutmuş, sadece Basra
körfezini ele alıyor, bunlar birer tarihî nokta
ları idi. Türkiye'nin Akdenize, boğazlara, Bas
ra Körfezine ve bütün bir Afrika'ya inen yol
ları kapayan bir mevkide bulunuşu, Türkiye'
nin NATO dan koparılması halinde, NATO
nun stratejik dengesinin aleyhe bozulacağı se
bebiyle, Türkiye'ye yapılacak bir taarruzun böl
gesel bir harb, mahallî bir harb teâkki edıiîemiyeceğini ifade etmiştim. Sayın Orkunt, bu iza
hatımın, beyanatımın sadece bir kısmını :alarak «Basra körfezine kadar gidecek de, Türki
ye ne olacak?» gibi benim konuşmama tamamen
ters düşen bir beyanda bulundular. Benim iza
hatım Sayın Turban Feyzioğlu'nun biraz evvel
millî gelirlerle yaptığı izahata tam paralel, stra-
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tejdlk dengelıer hesabına göre yaptığım bir izah
EKÜ. Etekteki, NATO kendi güvenliği için, stra
tejik dengesi için önemli yerleri terk edemez ve
etmiyecektir. Türkiye'nin mahdut konvansiyonel savaş ve nükleer bölgesel savaşa h<2def teş
kil etmesini, binaa evvel yaptığım izahat
lar karşısında akılcı bir savaş senaryosu çerçe
vesinde mütalâa etmek mümkün değildir.
Şimdi tekrar Bakanlık Bütçesine dönüyo
rum. Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin kay
nakları; birisi millî bütçe, diğeri de dış kay
na!!; olmak üzere iki türlüdür. Son beş yılda
Mîllî Savunma Bakanlığı bütçesinle, millî büt
çeden 18 600 milyon lira tahsis edilmiş ve bu
miktarın yüzde 20 ye yakın bir kısmı, Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin savaş gücü, sosyal gelişmesi
ve modernizasyonuna sarf edilmiştir. Dış yar
dımlar ise, 1948 den bu yana 2 630 milyon do
ları bulmuştur. 1967 - 1971 yılları, ki, biraz
evvel i/ah ettiğim kuvvet plânlarının, Türk kuv
vet hedefinin Bağlanması için 1967 - 1971 yıl
ları arasında 3 milyar liralık harb silâhı alın
mış, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Hr konvansiyonel harbi karşılamak inin gücünün artırılma
sına yalnız dış yardımdan, Amerika'dan 3 mil
yar liralık silâh alınmıştır. Ayrıca, NATO âcil
yardımı çerçevesi içerisinde 1964 ten beri Al
manya'dan her yıl 50 milyon marklık silâh ve
malzeme yardımı alınırken, bu sene bu miktar
100 milyon marka çıkarılmış ve bunlar Türk
Silâhlı Kuvvetlerimizin konvansiyonel gücünün
artırılmasına sarf edilmektedir.
Bu millî bütçeden Türk Silâhlı Kuvvetleri
ne tahsis edilen paralarla, bâzı rakamlar arz
etmek istiyorum. Çünkü, konuşmalar beni bu
açıklamayı yapmaya zorladı. Beş yılda 359 as
kerî kışla, 37 hastane, 79 hudut karakolu, 3 601
subay ve astsubay lojmanı, 72 işçi lojmanı. 17
ordu evi ve askerî gazino, 121 NATO enfrastürktürü ile ilgili tesis, 14 garnizon kütüphane
si, 62 eğitim ve ikmal tesisi yapılmıştır. Bu
bütçe ve bütçe imkânları hakkında yaptığım bu
kısa izahatımdan sonra, harb sanayii çalışma
ları üzerinde de durmak isterim.
Sayın Orkunt, «Harb sanayiinin, bir millî
sanayi ve ağır sanayi olmadan Türk Silâhlı
Kuvvetlerinin tek basma ağır bir harb sanayii
kuramayacağını» söylediler ki, benim de beyan
larım bu istikamettedir. Bizim harb sanayiinde
hedefimiz, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin hafif si
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lâhlarını, cephanesini yapmak ve ağır silâhları
nın bakım, onarım ve idamesini sağlamaktır.
Bunun için 1967 yılından başlıyan harb sanayii
için yaptığımız harcamalar, 1967 de 137,5 mil
yon lira, 1968 de 117 milyon lira, 1969 da 219
milyon liradır. 1970 te de harb sanayii için 225
milyon lira ayrılmış bulunmaktadır.
Yine Sayın Turhan Feyzioğlu, konuşmala
rında, «Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin ya
tırım kısmı hemen hemen mevcudolmadığı için
bu kısma değinmiyorum, sadece diğer kısımla
ra değiniyorum» dediler. Ben bütçe içerisinde
sadece konuşmalarının bu kısmını cevaplıyacak,
diğer konuşmalarını bilâhara cevaplıyacağım.
Sayın arkadaşlarım, Millî Savunma Bakan
lığı Bütçesinin strüktürünü bilmeden. Millî Sa
vunma Bakanlığı Bütçesine rakamlar olarak ba
kıldığı zaman, hakikaten Millî Savunma Bakan
lığı Bütçesi tamamen bir cari bütçe olarak gö
zükür. Yüzde 96 sı caridir. Ama, şimdi arka
daşlarıma sorsam, Millî Savunma Bakanhğmm
ne almasını istiyorsunuz desem, «Top almanızı,
uçak almanızı, tank almanızı, destroyer yapma
nızı istiyoruz» derler. Ama, bunlar benim büt
çemin carilerindedir. Yani, Millî Savunma Ba
kanlığı Bütçesinin strüktürü böyle. Millî Savun
ma Bakanlığı Bütçesinde 75 milyon yatırım var,
bu da, turizm ve sağlık işleri.
Sayın üyeler, Millî Savunma Bakanlığı yatı
rım yapsın derken, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin
harb gücünü artırıcı harcamalar yadsın istiyor
lar, niyetleri budur. Ama, Millî Savunma Ba
kanlığı Bütçesine bakarsanız, Millî Savunma
Bakanlığı Bütçesinde, bütçenin harb gücünü ar
tırıcı harcamalar bütçenin cari masraflar içe
risindedir. Silâh araç ve gerecinin alınıp tamiri,
yenilenmesi, bir geminin yapılması gibi masraf
lar, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde cari masraflar
arasındadır. Onun için, Türk Silâhlı Kuvvetleri
Bütçesinin, Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin
bünyesine bakıldığı zaman, cari rakamların bü
yük görülmesi bundan ileri gelmektedir. Türk
Silâhlı Kuvvetlerinde bir kışla yapımı, erlerin
tahsili için açtığımız mektep caridir. Ama, bir
ilkokul binasının yapımı yatırımdır. Yüksek
Plânlamanın yaptığı tertibe göre, bir ilkokul
yapımı yatırımdır, ama Silâhlı Kuvvetlerin
okuma - yazma okulu için yaptığı bina caridir.
Onun için, sayın arkadaşlarım, bu cari ve yatı
rım harcamaları bakımından, bu fikri kendileri-

— 415 —

M. Meclisi

B : 87

24 . 5 . 1970

O : 1

ne, arkadaşlarıma vermek istedim. Bunun için j| tertipleri, bu kabul edilen politik direktif ve
bii' iki rakam da vermek istiyorum :
ı| millî stratejik konsept esaslarına göre çalışmaBütçede görmezsiniz; 1967 yılında 3 926 000 |I l a n yapılmaktadır ki, 1964 yılından beri çalışıl
lira Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinden 454
makta olan bıı mesai sonuçlanmış ve bu sene
milyon liralık yatırım yapılmıştır. Yüzde 11,5G
23 Mart lî'i-70 te toplanan Yüksek Askerî Şûraca
dır. Halbuki, o sene Millî Savunma Bakanlığı
kabul edilmiştir,
Bütçesinde cariler yine % 98 dir, % 96 dır. 1968
Bu kanunlardan, efkârı uınumiyeyi ve Yüce
de 563 milyon, 1969 da 537 milyon, 1970 de ise
Meclisi fazlasiyle ilgilendirdiği için, sadece ikisi
472 milyon, biraz evvel arz ettiğim, cariler içeri
üzeriude kısaca malûmat ara etmek istiyorum:
sinde görünür. Arkadaşlarımın zihninde yatı
1111 sayılı Askerlik Kanunu ile askerlik müdde
rım mânasına verdikleri ve bizim yapmamızı is
tini 20 aya indirmekteyiz ve kaynak fazlası eratedikleri yatırımlardır bunlar. Yani, Türk Si
tm alınmaması içinde kur'a usulünü getirmekte
lâhlı Kuvvetlerin harb gücünü artırmak için ya
yiz.
pacağımız harcamalar.
Sayru arkadaşlarınım, encümende konuşur
Çok sayın arkadaşlarım, Millî Savunma Ba
ken birçok fikirleri oldu, Yüce P&ecliste huzu
kanlığının biraz da kanun çalışmaları üzerinde
runuza da gelecektir ve burada tartışılacaktır.
kısaca durmak istiyorum. Hakikaten, son yıl
Sayın Turban Feyzioğlu'da bu konu üzerinde
larda Millî Savunma Bakanlığında büyük bir
durdular. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, Ordunun
kanun çalışması olmuş, Türk Silâhlı Kuvvetle
büyük bir mektep olduğunu ve artan nüfusun
rinin eğitim, personel ve teşkilât işlerini yeni
kaynak fazlasının da mutlaka bir eğitimden ge
den düzenliyen kanun çalışmalarına büyük hız
çirilmesi zorımluğu üzerinde durdular, iki se
verilmiştir. 15 Aralık 1969 da ve 23 Mart 1970
neden İşeri yaptığımız çalışmada, bunlar üzerin
do toplanan Yüksek Askerî Şûrada 16 dan fazla
de duruldu. Yüksek Askerî Şûrada da enine
kanun tetkik edilerek, Hükümete sevk edilmiş
boyuna konuşuldu.
ve bu kanunlar Hükümetçe de müzakere ve ka
Türkiye'nin nüfusu 36 milyonu bulmuştur
bul edildikten sonra Yüce Meclislere sevk edil
ve kaynak her sene artmaktadır. Bu artan kay
miştir. Bu kanunlar, 1111 sayılı Askerlik Ka
nakların eğitilmesi, büyük zorunlııklar arz
nunu, 1076 sayılı Yedek Subay Kanunu, 926 sa
etmektedir. 2000 yılında kaynak, 1 214 bin kişi
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Kanununda tadilât
olacaktır. 1970 te 480 bin - Ara rakamlar ver
yapan tasarılar, Millî Savunma Bakanlığı görev,
mek istiyorum - 1975 te 656 bin kaynak. Bizim
yetki ve teşkilâtı hakkında kanun tasarısı ki
bugün için eğitim imkânlarımız, ancak 80 bin
Meclisin gündemindedir, Genelkurmay Başka
kişiyi eğitme imkânına sahibiz. 30 bin kişinin
nının görev ve yetkilerine ait kanun tasarısı, ki
eğitim kadrolarına lâvesi için, 350 milyon lira
bu da Meclis gündemindedir. 127 sayılı Askerî
masraf etmek lâzımgelmektodir ve ayrıca, erat
Yargıtay Kanunu, Gülhane Tıp Akademisi Ka
için, eğitimi, için, bina eğitim tesisi dışında bu
nunu, Harb Akademileri Kanunu, Harb Okul
günkü subay kadrolarını da değiştirmemiz lâları Kanunu, Silâhlı Kuvvetler Uçuş Tazminatı
zınıgeJecektir, 1974 lerden sonra Ordunun, bir
Kanunu, Askerî Ceza Kanunu, 477 sayılı Disip
eğitim ordusu haline, yani her an harbe hazır
lin Mahkemeleri kanunu tasarıları.
bir şekilde ordu yerine, her an eğitim halinde
bulunan bir ordu haline gelecektir. Memleket
Ayrıca, muhterem, arkadaşlarımın, bilhassa
güvenliği için, bu. tip bir tertibi Yüksek Askerî
Sayın Turhan Feyzioğlu'nun da konuşmalarında
Şîırp, rnümkii:?! görememiştir. Ancak Yüksek As
bahsettiği, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, millî
kerî ^ r a , ynH savunmasından sorumlu olarak,
stratejik bir konsepte göre tertiplerinin alın
0
ynr.'; r.ayn.nrıa?n için lüzumlu eratın eğitilmesini
ma ! hususundaki ve Sayın Orkımt'un 1964 ten
ürerine almış, bunun üstünde kalan kaynak faz
beri çalışılmakta olduğunu söylediği politik di
lasının; ki bu mesele hakikaten memleketimiz
rektif ve stratejik konsept, millî stratejik koniçin mühim bir meseledir, Hükümet için, si
sept... Bu, 23 Mart 1970 te toplanan Yüksek
yasi partilerimiz için mühim bir meseledir; bu
Askerî Şûrada konuşulmuş ve kabul edilmiştir
fr^ikı, kaynaktan Türkiye için nasıl istif aide ede
ve bu kabul edilen kenseptlere göre, Türk Si
ceğiz Bunu 10 ncu maddenin (c) fıkrasına
lâhlı. Kuvvetlerinin teşkilât, kadro ve savunma
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ibûr fıkra koyarak, kaynak fazlasının yurt sa
vunması ve memleket kalkınması için nasıl ve
ne şekjilde kullanılacağı, ayrı bir kanunla tan
zimi cihetine gMilmiştir, ki burada Yüce Mec
lisin, bu kanun geldiği zaman yapacağı tenkid1er, tavsiyeler, basının tenkidleri, tavsiyeleri ve
ondan Sonra Yüksek Plânlamanın ele alıp, her
yıl artan bu nüfusun askerlik dışında kıymetlendirihnesi için, hangi yola başvurulması lâzımgeldiğj bir rapora bağlanacak ve ondan son
ra bu kanun huzurunuza gelecek.
Çok muhterem arkadaşlarımın, bu kanun
üzerinde her türlü tavsiyeler, temenniler bize
ışık tutacaktır. Ancak Türkiye'nin, Türk hal
kının beklemekte olduğu bu kanunun, tatilden
evvel de çıkarılmasını temenni ederiz. Silâhlı
Kuvvetlerin imkânım zorlamıyacak ve biraz
evvel konuşan arkadaşlarım, «Millî Savunma
Bakanlığı Bütçesinin carileri yüksektir.» de
diği gibi, carilerini daha da yükseltecek bir sis
tem ile; değil, gerçekçi, yapıcı teklifleri bize ışık
tutacaktır ve bu şekilde hem yedek subay ka
nununu, hem de Askerlik Kanununu Meclisten
geçirme imkânını bulacağız. Bu iki kanun da
Encümende bir Su Komisyondadır. Ümidederim
ki, yakın bir gelecekte Umumi Heyete getirme
imkânım bulacağız.
Saym Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi
kısaca, I grupları ve şahısları adına konuşma
yapan ve biraz evvel genel konuşmalarım dı
şında kaldığını müşahede ettiğim görüşmelere
arzı cevap etmeye çalışacağım:
Saym Turhan Feyzioğlu, gayet yapıcı ve
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin geleceği için, vatan
sever temennilerde bulundular. Kendilerine,
ben de arkadaşlarım adına teşekkürlerimi su
narım. i Yalnız, aydınlanmak istedikleri bâzı
hususları da burada cevap arz edeceğim;
Burada, ilk konuşmalarında, «Yatırım mas
raflarının az olduğu görülmektedir.» dediler.
Biraz evvel, bütçemizin strükttürü üzerinde iza
hat verarîcen, Millî Savunma Bakanlığı Bütçe
sinin stö^üktürünün boğulduğunu, Millî Savun
ma Bakanlığının bir tüketici bakanlık niyetin
de olduğunu, çünkü silâh almanın da bir tüketicilik olduğunu, tank almanın da, top almanın
da, gemi almanın da bir tüketioilik olduğunu,
ordunun esasen vasfının
tüketici olduğunu,
bir millet için bir ordu beslemenin bir fedakâr
lık, ama bir vazife olduğunu ifade etmiş idim.
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Sanırım ki, Sayın Turhan Feyzioğlu'da bu me
seleyi böyle değerlendirmektedirler.
Sefer stokları hakkındaki temennilerine iş
tirak ederim. Memleketin malî imkânları nisbetinde, bunun üzerinde durmaktayız. Millî sa
vaş ve savaş devamlılığı için cephane ve silâh
yapımı hakkındaki tenkidler, temenni'lerine ay
nen iştirak ediyoruz. Esasen, biraz evvel de
har'3 sanayii konusunda konuşmamı yaparken,
Türkiye'nin sanayii kapasitesinin yapabildiği
ilâhları Türkiye'de yapmaktayız ve bunlar
hafif silâhlar olmaktadır. Ayrıca, işte, jet re
vizyon üssü, tank yenileştirme ve revâzyon fab
rikası, tank yenileştirme, palet değiştirme gibd
ağır silâhların bakım ve idamesi, hafif silâhla
rın da yapımım ve cephane yapımını harb sanai olarak plânlamış bulunuyoruz. Memlekette
ki sanai kapasitesinin imkânları nisbetinde,
bunların da tabii orada geliştikçe, Türkiye'de
harb sanayii de gelişecektir. Ama, Sayın Orkunt'un söylediği gibi, bir memlekette harb sa
nayiini, diğer sanayi kollarından ayrı mütalâa
etmek mümkün değildir.
Türk Silâhlı Kuvvetlerin, memleket kalkın
masına iştirakleri hakkındaki malûmatlarına
teşekkür ederim. Bunları defaatle burada Yü
ce Meclise, daha eski konuşmalarımda arz etti«ğim için teferruatiyle burada değinmemiştim.
10 senede 300 000 kişiye okuma yazma öğretil
miştir. Sanatkâr yetiştirme, ağaç yetiştirme, şo
för yetiştirme gibi memleket kalkınmasiyle ilgili çalışmaları vardır. Haritacılık, Harita Umum
Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar bunlar ara
sındadır. Ayrıca, enfrastrüktür yatırımlarımız
dan, boru hattı ve hava alanları gibi bütün bun
lardan memleket kalkınmasına büyük yararlar
olmaktadır. Ordu tümü ile tüketici olarak mü
talâa edilemez. Bunu daha evvelki yıllar bütçe
münasebetiyle Komisyonda, Senatoda ve Meclis
te teferruatiyle arz ettiğim için burada değin
miyorum ; Sayın Turhan Feyzioğlu'nun temenni
lerine aynen iştirak ediyorum.
ARG-E Başkanlığının geliştirilmesi temenni
sine aynen iştirak ediyorum. Bundan 15 gün
evvel AIİGrE Başkanlığı umumi heyeti, Ankara'
da yaptığı toplantıda kesif çalışmalar yaptılar
ve AEGE Kanununda da bâzı değişiklikler yap
mak gerekiyordu. TÜBİTAK Kanunu gibi, ki o
kanunun bâzı imkânları vardı, Kanun değişikli
ği bu umum heyetteM son toplantıda geçmiştir.
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Bu ARGE Kanununda yeni gelişmeler Bağlıya
cak imkânları getirecek kanun çalışmasını Son
baharda Meclise getireceğimizi ümidetînekteyim.
Sayın Turhan Feyzioğlu, «Türkiye, sadece
NATO ittifakına göre değil, bunun dışında muh
temel tehditlere göre 'millî stratejisine gör o I ir
konsept tâyin etmeli ve buna göre hatırlamalı»
dediler, ki bu doğrudur. Biraz evvel, millî stra
tejik konseptin Yüksek Askerî Şûrada müaakore ve kabul edildiğini ve çalışmaların buna göre
yapılmakta olduğunu arz etmiştim.
Yunanlıların denizaltı almaları veya Mirage
uçağı mubayaaları gibi bâzı gayretleri vardır,
bunlar teşebbüs halindedir. Ama reaîize edilmiş
bir husus yoktur ve bizim aldığımız bilgiye göre
de, yakın bir zamana kadar Fransa'nın Mirage
satması imkânı yoktur. Çünkü elindeki yaptığı
ve yapacağı uçaklar için başka memleketlere an
gaje olmuştur, müddetini şimdi hatırlıyamıyorum, ama zannederim 7 sene kadar uzunca bir
süreden evvel Mirage teslimi imkânı Yunanis
tan'a olmadığını öğrenmiş bulunuyoruz.
Sayın Feyzioğlu, talimnameler ve usullerimi
zin millî geleneklere uygun olması lâzımgeldiğini, söylediler. Bana verilen notlara göre; talimna
meler millî olarak yapılmaktadır ve hazırlıkla
rın da bu şekilde olduğunu ifade ediyorum.
Sayın Orkunt'un sözü hakkındaki konuşma
lara, NATO üzerindeki konuşmaların sırasında
cevap arz etmiştim, Yalnız bir sözünü burada
tekrar okuyarak, burada bunu tekrar cevapla
mam gerekmektedir. Sayın Orkunt şunu de
mektedir : «Birimize yapılan harbin, hspimize
yapılan harb olduğu fikrinin devam ettiği bilin
melidir.» demektedirler.
Deminki izahatımda söyledim: Stratejik kon
septin değişikliği, NATO ittifakının 5 ııci mad
desinin bir değişik anlama getirmesine hiç se
bep yoktur. Bununla ilişki kurmasını bir türlü
anlamadım, ittifakın 5 nci maddesi, «NATO
Üyesi memleketlerden birisine taarruz olur ise,
NATO İttifakı topyekûn harekete geçecektir.»
Konsept, yani esnek mukabele konsepti bu hare
ketin usullerini tesbit etmektedir. Yoksa, hare
ket edimiyeceği mânasını, yolunu getirmemekte
dir. Evvelâ bir direkt savunmayı, taktik nükleer
tırmanmayı ve stratejik nükleer harbi getirmek
tedir. Yoksa, 5 nci maddenin, topyekûn muka
bele ile 5 nci madde, yani mutlaka topyekûn mu
kabele olursa 5 nci madde cari; topyekûn muka-
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bele yerine esnek mukabele olursa 5 nci madde
cari değildir, diye bir hüküm çıkarmak müm
kün değildir. Onun için, buradaki fikirlerine
iştirak etmediğimi ve stratejinin hiçbir zaman
NATO'nun şu veya bu parçasında, ayrı ayrı bir
tatbik hali clmadığmı ifade etmek isterini.
«Caydırıcılık, sözle değil kuvvetle olur» de
mektedirler. Doğrudur. O halde, topyekûn nük
leer mukabele bir söz ile idi vo 12 sene bütün
NATO bu sözün, bu şemsiyenin altında rahat et
ti. O da bir sözdü; bir fiil değildi. Aıaa şimdi,
esnek mukabele ile daha reclist, daha yapıcı bir
strateji geldiği zaman inanmıyoruz, daha evvel
müttefiklerimizin sözüne inanıyoruz; yani top
yekûn nükleer mukabele olduğu- zaman mütte
fiklerimizin sözüne inanıyoruz da, esnek muka
bele olduğu saman, «Altık bunlar bizi terk etti»
diye inanmıyoruz... Böyle bir sebebi, böyle bir lojiyi koymak mümkün değildir. Ne sözde koy
mak mümkündür, ne de ittifak içerisinde böyle
bir müzakere olmamıştır, bu mümkün değildir
ve NATO Konseyi toplantılarının sonucunda
da, Sayın Orkunt NATO tebliğlerini okumuş
ise, defaatle buna temas edilmiştir. Daima, NA
TO İttifakının 5 nci maddeye göre reaksiyon hü
kümleri NATO toplantılarından sonra, her sene
yapılan tebliğlerde yer alır ve devam etmekte
dir.
Sayın Emin Durul, Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin kadrosunun bir kanun ile tesbiti lüzumuna
temas etmektedir. Türk Silâhlı Kuvvetleri kad
rosu her yıl bütçe ile fiiliî kadro olarak gelmek
te ve Yüce Meclis adına Bütçe Karma Komis
yonu, Silâhlı Kuvvetlerin bütçesinin hangi kad
roya sarf edeceğini görmektedir. Silâhlı Kuvvet
lerin fiilî kadrosu gelmekte ve bu kadrolara gö
re, Silâhlı Kuvvetlerin masraflarının nasıl ya
pılacağı Yüce Meclis adına Karma Komisyonca
her yıl tetkik edilmektedir. Bunun ayrı bir ka
nunla Meclisinize önceden getirilmesi veya bir
kanunla getirilmesinde Bakanlık olarak fayda
mülâhaza ediyorua.
Sayın Kemal önder, askerî ortaokulların
kapanmasından sonra, köy çocuklarının harb
okullarına, aâkerî liselere gidemiyeceğinıi söyle
diler.
Kendilerine şunu ifade etmek isterim ki :
Son yıllarda köylere kadar ortaokulları götür
mekteyiz. Yalnız geçen sene köylere açılan or
taokul adedi 360 tır. Köy çocukları da asillik
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okumakta ve köy çocuklarısın da askerî lise
lere yıe harb okullarına gelmesi mümkündür.
Fırsat; eşitliği kaybına mâruz bırakılmamaktadır. İCendileninin bu fikirlerini bilhassa tashih
e t m e d i rica ededim. Geçen sene burada söyle
dim, j-j fakat maalesef notlarım yanımda değil
dir. - Böyle bir sual vesilesiyle, Türkiye'de har'*
okullarına ve askerî liselere gelen taleibelorm
dağılımının listesini okumuştum ve gördüm 'ki
istanbul, Ankara ve tamir gibi büyük şehirter
değil,) Ağrı'dan tutunuz, Edinme'sine kadar Ana
dolu'sun her tarafından köylü, şehirli diye dıe
listesini çıkarttım, Türkiye'deki bütün nüfus
dağılımını Türk Silâhlı Kuvvetleri tenkil et
mektedir. Türk Silâhlı Kuvvetleri, Türk Mille
tinin bütün varlığını, bütün sınıf ve zümrelerimi
temsil eden millî bir varlıktır. Türk Silâhlı
Kuvvetlerini, muayyen bir zümrenin çocukları
nın ojkuyaMleoeği veya onların mensupları ol
duğu jgdibi gösitermek yanlış olur. Kendilerine oru
nun 4slkerî okullarımıza gelen talebelerin aile
durumlarına kadar, bütün dağılışlarını gösteri
rim. Emin olgunlar ki, bu dağılış hepinizi tat
min edıecek şeflrilde - biraz evvel arz ettiğim
gibi -Ağrı'dan Edirne'ye kadar aile sınıfları
arasmlda da her sınıf ailenin çocuğu harb okullarımı0da, askerî liselerimizde talebe olarak
bulunittaktadır. Bu durum, bu ordunun millîlik
vaisfıdjiı\ Bundan başka türlü bir şey de düşünmüyoıhım.
Sayın Kemal Önder, Türk - Sovyet hududum
da kaş kişi çalıştığını sordular. Türk - Sovyet
hududunda 1967 yılından beri çalışmalar devam
etmekledir. Bu sene de 15 Mayısta bu çalışma
lar başlamıştır. 10 harita subayı bu bökreys gö
revli alarak gitmiştir. Ayrıca Üçüncü Ordu Kumandsilılığ^nda-n lüzumu kadar personel verilmekte^ir. 40 aded pafta hazırlanacaktır. Gerer
sene verilen hizmetlerin yüzde 98 i yapılmıştır.
Araş Ve Arpaçay orta geçiş hattının, DSÎ Ge
nel Müdürlüğünden alınacak mütehassıslarla da
tesbdtiî işlemi yapılmaktadır. Bir arazi terki giM
bir husus tesbit edilmemişitir. Diğer tespit edilmiyen ı kısımların da, bu sene Devlet Su işleri
Bölge [Müdürlüğünden alınacak mütehassıslarla
birliktja tesbiti yapılacaktır.
Hasrettin Hanağası arkadaşımın, sadece bu
rada UjEllî Güvenlik Kurulu Kanununu bilmedsn
ve okumadan yaptığı bir konuşmayı cevapla
makla ; İktifa edeceğim. Sayın Hanağası, Srym
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Başbakanın, Millî Güvenlik Kurulu kararını ba-pna açıklamasından yakındı ve bunu ayıplar
gi''i konuştu.
Evvelâ Sayın Hanağası'nın kanunu bilmesi
lâzım. Sayın Başbakan Millî Güvenlik Kuru
lunun, Cumhurbaşkanı olmadığı zaman, başka
nıdır ve Cumhurbaşkanı başkanlık etmediği za
man Millî Güvenlik Kuruluna Başbakan başkanlk eder. Millî Güvenlik Kurulunun karar
larını da Başbakanın, yine Millî Güvenlik Ku
rulunda alman karara göre, basına açıklanması
tabiî vazifesi ve hakkıdır. Yoksa Başbakanın
Millî Güvenlik Kurulu kararını sanki kendisi
ne bir dayanakmış gibi göstermek için verdiği
şeklindeki bir anlamı reddederim ve bunu ar
kadaşımın kanunu ve Başbakanın Millî Güven
lik Kurulundaki yerini bilmemelerinden ileri
geldiği kanaatindeyim.
HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Mu
galâta bu mugalâta.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Devamla) — Kanunu okursanız
mugalata mıdır, kanun mudur, bunu öğrenirsi
niz. Ben size kanunun hükümlerini hatırlatıyo
rum. Ben burada mugalata yapmıyorum; ka
nunun maddesini okursunuz. Reisicumhur ol
madığı zaman Başbakan Güvenlik Kurulunun
başkanır. O halde Güvenlik Kurulunun Baş
kanı olan Başbakanın Güvenlik Kurulunun ka
rarını. açıklaması kadar tabiî bir şey olmaz.
HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — O
tavsiyeden ileri geçemez.
BAŞKAN — Sayın Hana^ası bulunduğunuz
yerden müdahale etmeyin efendim.
NAİME İKBAL TOKGÖZ (İstanbul) — Bil
gisiz.
MUSA. DOĞAN (Kars) — Kusuruna bakma
yın efendim.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Devamla) — Çok muhterem arka
daşlarım, Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üze
rindeki görüşmelerimi burada tamamlamış bu
lunuyorum.
Tenkid ve temennilerde bulunan sözcü arka
daşlarımın not edebildiğim tenkidlerine arzı cevabetmeye çalıştım. Bu konuşmalar Millî Sa
vunma Bakanlığı bütçesi için yapıcı ve faydalı
olmuştur. Türk Silâhlı Kuvvetleri buradaki tenkidlerin de ışığı altında ve bundan da istifade
ederek Büyük Meclisin güvenine lâyık, Türk
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Yurdunun savunmasında ve kendisine verilecek
her vazifeyi yapacak güçte ve güveninize lâyık
millî bir kuruluştur.
Sözlerimi bitirirken hepinizi yine Türk Si
lâhlı Kuvvetleri adına saygı ile selâmlarım.
(A. P. sıralarından alkışlar ve «Bravo» sesle
ri)
BAŞKAN — ıSayın Millî Savunma Bakanı,
Başkanlığın bir istirhamı olacak efendim; Sa
yın Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar tarafından
Başkanlığa verilen ve bi&im numaraladığımız
10 sorusu var. Bu hususu tek tek okuyacağım:
Millet Meclisi Başkanlığına
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi görüşülme
si münasebeti ile aşağıdaki sorularımın cevaplan
dırılmasına tavassutlarınızı arz ve rica ederim.
Hilmi işgüzar
Sinop Milletvekili
«1. Millî harb sanayiinin gelişmesine bu
gün çok daha fazla ihtiyaç duyulduğu bir ger
çektir. Amerika ve Rusya devamlı ve plânlı
sistematik şekilde dünya devletlerine harb mal
zemeleri vermekte, dünya milletlerini iki zıt
kutupta toplamaktadır. Harb haline giren dost
devletlere Amerika ve Rusya'nın yardım yapmıyacaklarmı da akıldan çıkarmamak gerektir.
Bunu çok önceleri gören büyük kurtarıcı Ata
türk ölüm kalım pahasına harb sanayiimizin te
melini atmıştır. Bugün bu sanayie inanılıyor
mu? Inanılıyorsa neden Millî Savunma Bütçe
sine yeterli yatırım ödenekleri konulmamakta
dır?»
Cevap verdiklerinize «verilmiştir» buyurur
sunuz efendim.
AHMET TOPALOĞLU (Devamca) — Biras
evvel cevap verdim Harb sanayii haklımda goniş izahat verdim.
BAŞKAN — Verilmiş olanlara «verilmiştir,
zapta geçmiştir» buyurursunuz, verilmemiş
olanlar varsa bu usulü tatbik edelim,
«2. Hor sene harb sanayime ne kadar si
pariş verilmektedir?»
Tahmin ediyorum bütçe rakamlarını okudu
nuz 1960 tan itibaren bu yıl da 472 mi'yon..
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO
PALOĞLU (Devamla) — Dört senede 699 mil
yon lira olmuştur,
BAŞKAN — 3, Ordumuzun silâh ve malze
mesi millî sanayiimizden temin edilmediğine
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göre, bugünkü hava ve denizaltı faaliyetlerinin
basdöndürücü şekilde güçlü olması karşısında
ikmal işleri dış yardımla nasıl yapılabilecek
tir.?»
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO
PALOĞLU (Devamla) — Anlamadım efendim.
(3 ncü soru Başkan tarafından tekrar okun
du.)
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO
PALOĞLU (Devamla) — Yapılmaktadır. Biraz
evvel rakamla arz ettim, Bir anlaşmamız var
dır, devam etmektedir. Di? yardım alınmakta
dır.
BAŞKAN — «4. Amerikalılarca yapılan
yardım silâh ve malzemesi; uçak, gemi, kara
daki her türlü malzeme kime aittir, Bizim ma
lımız mıdır? Malımızsa neden hurdaları dahi
satılarak bedeli yardım yapan devlete iade edil
mektedir?»
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO
PALOĞLU (Devamla) — Bu elimizde bulunan
yardım silâhları iki türlüdür. Bir kısmı memle
ketimizde bizim ağır bakım atelyelerimizde mon
tajı yapılmakta ve masraf edilmektedir. Bun
ların % 30 nöbeti bizimdir ve iade edilmemek
tedir Amerikalılara. Ancak daha eskiden veril
miş bâzı silâh ve malzemeler vardır ki, bunları
kullanmaktayız, ama hurdalarını Amerikalılara
vermekteyiz.
BAŞKAM — «5, Bu yardım karşılığında
Türkiye ileri karakol durumunda kendi mille
tinin kanını ve canını ortaya koymasına rağ
men, yardım malzemesi verilen silâhların sahibi
olamamamızın sebebi nedir? Bu geçici ve iğreti
yardımların kendi harb sanayiimizi frenleme
olduğu gerçeği karşısında ne düşünülmektedir?»
1 nci madde hurdalar hakkında idi. Burada
hurdaları esas malzemeye bağlıyor. Bunlar da
bizim malımız değildir. Yani sağlamken de kul
landığımız mal bizim değildir, diyor. Bu husu
sun cevaplandırılmasını istiyor.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO
PALOĞLU (Devamla) — Bu malların bizim
olduğunu, her zaman kullandığımızı defaatle
bu kürsüden ifade ettim. Bize yardım malzeme
si olarak verilen silâhları kullanmaktayız. Sa
dece hurdasını vermekteyiz. Bu silâhların alın
ması da bu memleketteki harb sanayiine mâni
olmamaktadır. Harb sanayiini kurma imkânı
mız oldukça, elbette ki bu yardımları almayız;
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ama jbugün tank yppamıyoruz, jet motoru yapa
mıyoruz, uçak yapamıyoruz, elbette ki bunları
alacajjjız. Ama hafif silâh da almıyoruz, piyade
tüfeğini de almıyoruz. Çünkü bunları yapıyo
ruz. \
BAŞKAN — «6. Harb stokları karşılığı
her jpıl bütçeye konması mecburi olan 212
milyon liranın bugüne kadar konulmamasm? n
sebetji nedir? Bu hal karşısında harb sanayiimiz
nasıl | gelişecektir?»
Bjgna zannederim beyanlarınız arasında iliş
tiniz. j
MJtLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Devamla) — Harb sanayii için se
nede 112 milyon lira para konacak diye bir şey
yok. Sanıyorum ki, kendisine not ettirenler
yanlış yaptırmışlar. (A. P, sıralarından gülü[>meleıt, alkışlar ve «Bravo» sesleri) Harb sanayii
için 212 milyon diye bir not yoktur. Böyle bir
karaıhda alınmamıştır. O, sefer stoklarıdır.
HJtUYtf İŞGÜZAR (Sinop) — Kaçamak ce
vap vermeyin lütfen.
BAŞKAN — «7. Sosyal yönü ile ordu - mil
let ilişkilerinin bütün partilerce benimsendiği,
tasvip gördüğü ve millî gelirimiz ve yükselişi
mize katkılar yaptığı ortada iken, özel emirle
bunlşırın bertaraf edilmesinin mânası ve sebebi
nedirf?
Yfc§>ılan yol, ağaçlandırma, köye su, elektrik
ve kardeş köy kuruluşlarının mahsurları neler
dir? İBTeden geri kalmış Türkiye'ye ve Türk
köylüsüne kucak açan Türk Ordusunun sosyal
çalışırları durdurulmuştur?»
MjÖLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPAL0İ&LU (Devamla) — Türk Ordusunun sos
yal Çalışmaları durdurulmamıştır. Ordunun
esas görevi eğitimdir, yurt savunmasıdır. Bu
eğitiıfc ve yurt savunması dışında kalan zaman
larımı yine garnizon sahasının ağaçlanması gibi
hususları ve sosyal çalışmaları yapmaktadır.
Ama !#gitimi ihmal ederek yapılan çalışmalar
durdurulmuştur. Yani eğitim ihmal edilerek ya
pılan agler durdurulmuştur. Ordunun esas göre
vi eğilimdir. Orduya esas görev olarak eğitim
verilnjıİştir. Diğer vazifelerin tâli olduğu emre
dilmiştir.
BAŞKAN — Cevaplandırılmıştır.
«8; Türk Silâhlı Kuvvetlerinin (Deniz, ha
va) kjiıdine ait fabrikaları Gölcük, Esşiehir,
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Kayseri, Taşkızak, Malatya'da olduğu halde
Türk Ordusunun temeli olan Kara Kuvvetleri
ne Kırıkkale Fabrikasının verilmemesinin sebep
leri nelerdir?»
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Devamla) — Makina ve Kimyanın
Türk Silâhlı Kuvvetleri bünyesinde çalıştırıl
masının ekonomik olduğu kanaatinde değiliz.
Burası bir ekonomik çalışma temposu içerisinde
olmalıdır, ama Türk Silâhlı Kuvvetleri bura
dan siparişlerini yapmaktadır. Bu fabrikanın
en büyük müşterisi yine Türk Silâhlı Kuvvetle
ridir, ama mühendislerle, teknisyenlerle Sanayi
Bakanlığına bağlı olarak çalışmaktadır.
Bir taraftan bu memlekette bir ağır harb
sanayii kurulmasını istersiniz, diğer taraftan bu
yola giren bir plânlı çalışmayı durdurmak is
tersiniz. Bunların ikisi birleşmez.
HÎLMÎ İŞGÜZAR (Sinop) — Esas gayesi
harb sanayii için kurulmuştur.
BAŞKAN — Sayın İşgüzar karşılıklı değil.
Sorularınız bende, Sayın Bakan cevap veriyor
lar.
Soru cevaplandırılmıştır.
«9. Askerin disiplin, eğitim ve yaşama gü
cü yönünden garnizonların son yıllarda seyyar,
gecekondu şekline sokulmasının mahzurları bi
linmekte midir?»
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Devamla) — Bu suali hiç anlama
dım. Bilâkis son yıllarda - biraz evvel söyledim
yapılan kışla adedini - 329 kışla yapılmıştır ve
son 5 yılda Türkiye'de bütün Cumhuriyet dev
rinde yapılan - Osmanlı İmparatorluğu devri dâ
hil - kışla er yatakhanesi, er yemekhanesi, gar
nizonun 5 misli bina yapılmıştır. (A. P. sırala
rından alkışlar, «Bravo» sesleri) Rakam var, pa
rası var, adedi var.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. (Gü
rültüler.)
Sayın Hanağası, Sayın Doğan lütfen karşı
lıklı görüşmeyin. Çok rica ederim, lüzum yok
efendim. Müzakerelerimiz devam ediyor, müda
hale etmeyiniz efendim.
«10. Millî sanayiimiz kifayetsiz olduğuna
göre millî güvenliğimiz nasıl garanti altına alı
nacaktır?»
Bütün cevaplarınızla bu soru Başkanlığa gö
re cevaplandırılmıştır. Millî Savunma Bakanlı
ğının tüm bütçesini görüştük, tüm izahat bunun
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garantisidir tahmin ediyorum. O bakımdan ce
vaplandırılmış kabul ediyorum.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALOĞLU (Devamla) — Aslında Sayın Baş
kan, bu sualleri burada soran arkadaşımız veya
not ettiren arkadaşımız gelip burada konuşsa idi
çok daha iyi cevaplamak imkânını bulurduk.
(A. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Son söz kifayeti müzakereden
evvel milletvekilinindir.
Münir Daldal Bey sıradadırlar...
HlLMl İŞGÜZAR (Sinop) — Şahsıma ha
karet vardır, söz istiyorum.
BAŞKAN — Sataşma olup olmadığını bilâhara takdir edip gereğini yapacağım efendim.
Buyurun Sayın Daldal.
MÜNÎR DALDAL (izmir) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri;
Ege'de vurucu kuvvet bakımından NATO
Anlaşmaları, stratejisi ve plânı muvacehesinde
bir kuvvet dengesi mevcut idi, ama son zaman
larda bu dengenin Yunan makamları tarafın
dan bozulduğunu görmekteyiz.
Yine son günlerdeki matbuata kısa bir nazar
atfedersek; 22 Şubat 1970 günkü gazetelerde
Yunanistan'ın, Mirage uçaklarından daha önce
Fransa'ya modern 4 hücum botu ısmarladığı ve
bunlardan birincisinin Şubat ayında Cherbourg'daki gemi yapım tesislerinde tezgâha konulduğu
görülebilir.
Yetkililer bu durumun Türkiye ils Yunanis
tan arasındaki askerî dengeyi bozacak nitelik
te olduğunu söylemektedirler. Yunanistan'ın
Amerika Birleşik Devletlerinden başka Batı Al
manya ve diğer Avrupa ülkelerinden silâh satınalmaya devam ettiği bilinmektedir. Deniz ve
Hava Kuvvetlerini geliştirmeye devam eden
Yunanistan'ın Fransa'ya uçak ve hücum botu
ısmarlaması Ankara tarafından hoş karşılanma
mıştır. Türkiye bu durumu dikkatle izlemekte
dir.
Yine yetkililer Yunanistan'ın Türkiye ile
olan askerî deniz dengesini de bariz bir şekilde
Idhine çevirme gayreti içerisinde bulunduğunu
söylemektedirler. Yunanistan'ın Fransız Cherbourg tezgâhlarında ısmarlanan füzeli hücum
botlardan biri havuza çekilmiş olup sonbaharda
teslimi beklenmek'tedir. Bundan başka, Batı Al
manya tezgâhlarında hazırlanan 4 denizaltı da
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Danimarka kanalı ile bu yıl sonunda Atinaya
teslim edilmiş olacaktır.
Ayrıca turizm için adalarda inşa edilen pist
ler de Yunan uçakları için bir atlama sahaları
olabilecektir.
Yunan Hükümeti tarafından hazırlanan 1970
hava trafiği vesikalarından anlaşıldığına göre,
mevcut bütün topraklarındaki 20 hava alanının
8 sini Türk sınırında bulunan 12 ada ile Batı
Trakya'da inşa etmiştir.
Yunanistan'ın kuzeyinde bulunan ezeli düş
manları Bulgaristan ve Arnavutluk sınırında
sadece 3 hava üssü teşkil etmeleri dikkati çe
kicidir. Çalışmalarının bütün hedefi NATO üye
si ve müttefiki görünen Türkiye'ye, Türk sınır
boylarına çevrilmiştir. Yunanistan'ın elinde 93
ala bulunmaktadır. Turistik gaye olarak mey
dana getirilen hava alanları sadece Türkiye sı
nırında bulunanlardır. Yunan istatistiklerine
göre turistik bakımdan en az rağbet gören ada
lar da buralardır. Bu adalara yabancı uçakların
inmesi yasaktır.
Bilindiği gibi, Yunan Cuntası Amerika'dan
da «Phantom» uçakları istemiştir. 9 Nisan günü
Wa?Mngton'da çıkan (Washington Post) Gaze
tesinin baş makalesinde Yunanistan'a tekrar
askerî yardımda bulunmaya başlamasından ötü
rü şöyle denilmektedir :
«Amerikalılar için Yunanistan trajesinin en
hazin tarafı, kendi hükümetlerinin NATO üye
liği dolayısiyle Yunanistan'ı desteklemekte olu
cudur. Amerikan hükümeti için Yunanistan ile
ilcisini azaltabilme imkânları yoksa, bu ilgiyi
meselâ yeniden silâh verme suretiyle artırmak
için sebep de yoktur.»
Hatırlanacağı üzere, Amerikan'ın son za
manlarda Cuntaya karşı davranışları soğuktu
ve bu münasebetle de silâh yardımını da kes
mişti. Halbuki Long - îsland'da çıkan «News
Day» gazetelerine göre Amerikan'ın Yunanis
tan'a yeniden ağır silâh şevkine başlamak üze
re olduğunu yazmaktadır.
Yunan Dışişleri Bakanı Panayotis Pipinellis
bu çabalar karşısında Türk Hükümetinin pro
testo ettiği yolundaki haberleri, iki /hükümetin
askıda bulunan meselelerin halledilmesi yolun
daki çalışmaları baltalayabilir, demiştir. Bu be
yanı samimiyetle bağdaştıramıyoruz.
Sayın milletvekilleri, Türkiye ve Yunanistan
arasında halen canlılığını muhafaza eden bir
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Kibri*! meselesi ve onun acı hatıraları bertaraf
edilmedikçe, bilhassa kiliselerin ezeli ve ebedi
Megajf - İdea körüklemelerine son verilmedik
çe, Yjjnanistan'ın vurucu kuvvet bakımından
takviye teşebbüslerini iyi niyetle karşılamak
safdilMk olur. Hele NATO üyeleri arasında «iti
mat ve dayanışma» ilkeleri diye uyuşturucu
telkinlerine inanmak, safdilliği pekleştirmekten
ileri gidemez. Yunanistan'ın NATO ittifakına
göre Ooğu bloku veya tarafsız bir devlet tarafııudai tecavüze uğraması halinde NATO hare
kete geçecektir. Türkiye de, bu ittifak cümle
sinde:^ düşmanlarının tecavüzüne karşı Yunanistan^n yanındadır. Bütün bu garantilere rağ
men Yunanistan'ın silâhlanma hevesi, Balkan
larda, bir silâh deposu hâline gelmek istenmesi,
NATO güvenliği ve Türkiye bakımından üze
rinde i Önemli durulması gerekmektedir.
Tejdlbir üzerinde durmamızın esası, bir kavga
için ctâğil, bir kavganın önlenmesi veya ondan
az bir zararla sıyrılmak içindir. Türkiye'nin as
la Yunanistan'dan bir korkusu yoktur. Türk
dış politikası şimdiye kadar hiçbir zaıman müte
caviz -olmamıştır. Fakat etrafındaki alev çembe
rini yarmak için bâzı tedbirleri almak mecburiyetincj.fKİir.
Türkiye'nin şimalden gelebilecek bir teca
vüzdeki başka bir endişesi yoktur ve bu yüzden
kuvvesinin tümü ile, hiçbir art düşünce gözatmedeı^ saldırganlık emelleri dışında NATO tSavunma Paktına girmiştir. Yunanistan'ın siyasi
ve coğrafî durumu Türkiye kadar kritik olma
masına rağmen, bugün yoğun bir ağır silâhlan
ma çalbası içerisine girmiştir. Burnumuzun di
binde İ Solması itibarivle soruvoruz: Kime kar§ı?

!

Taahhütlerine sadık Türkiye Silâhlı Kuv
vetlerinin güçlenmesini ve modernize edilmesi
ni sadece NATO'dan ve Amerikan yardımla
rından, beklemektedir. Son Kıbrıs hâdisesi de
göstertmiştir ki, bu silâhlar bir komünist teh
didi cjışında, NATO'nun ve Amerika'nın muvafak^ıiı alınmadan kullanamamaktadır.
26 i, 2 . 1970 tarihli gazetelerde Yunanistan'ın,| bilhassa dış kaynak ve teşekküllerden
faydalanarak neticeye gitmek istediği belirtil
mektedir. Dış kaynakların başında Onasis'in
imkânları ve dünyaca meşhur Rum zenginleri
nin y a t ı ğ ı yardımlar gelmekte, bu arada Yunanistfm'ın en büyük dayanağı Amerikan Cum-
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hurbaşkan Yardımcısı Sayın Spiro Agnes gös
terilmektedir. Bu zat geniş imkânlara sahiptir.
Megalo - idea'nm yürütücüsü Ortodoks teşek
küller, Amerika Ortodoks kiliseleri Başpisko
posu Yakovas Yunanistan'ın başta gelen des
tekçileri arasındadırlar. Amerika'daki Rumla
rı din birliği adı altında toplıyan, Yunanistan
menfaatine çalıştıran Türk düşmanı olarak
isim yapan Yakovas'ı burada zikretmek gere
kir. Bunlardan daha önemlisi bu kişiler İngil
tere'de de 3Öz sahibidirler ve İngiltere - Yuna
nistan'ı her zaman olduğu gibi kanadının altı
na almıştır.
Bütün bunların karşısında Türkiye'nin ya
pabileceği son zamanlarda kazandığı aktif po
litikasını daha hızlandırarak devam ettirmesi
dir. Millî güce hız kazandırmak için Türk Do
nanma Cemiyetine kanuni bir veçhe vermek he
defimizdir.
Bütün bunlar gösteriyor İd, Yunanistan, he
defini tâyin etmiştir, istikametleri bellidir. Yu
nan topraklarını bir misli büyülten 1913 Bük
reş Andlaşmasından hemen sonra Venizelos, o
zamanki İçişleri Bakanı Emanuel Repulis'e
«Şimdi artık gözlerimi Doğuya çevirmek zama
nı geldi» diyordu. Bugün de Yunan politikası
nı sürükliyen şu sözler Venizelos'undur. «Genç
liğimden beri ben Skyros Adasını (M, Ege De
nizinin tam ortasmdadır) Elenizm coğrafî mer
kezi saymışımdır.» Skyros Adasını bu şekilde
mi, yoksa bu ada istikametinde şimalden cenuba
jir çizgi çizmek suretiyle Ege Denizini iki mü
savi kısma bölmek mi, daha adilâna olacaktır,
bunu zaman gösterecektir.
Yunanistan'ın şimdilik birinci hedefi Kıb
rıs'tır. Kıbrıs'ı ilhak için yaptığı teşebbüslerde
gücü yetmediği için Enosis'i ilân ettirememiştir. Pakat her zaman Türklerin zayıf anlarını
kollamıştır. Yunan tahrikleri ve Kıbrıs'taki
Türk toplumuna tecavüzleri hep Türklerin bir
problemi olduğu zamanlara raslatılmıştır. Yu
nanlıların hedefi Türkiye ve Türklerdir. 1915
te İzmir'e çıktıkları zaman yaptıkları dünya
tarihinde görülmemiş vahşeti bir yana bıraka
lım, şu birkaç yılda olanlar ortada. Evvelâ, ba
kınız şu Batı Trakya'daki soydaşlarımıza yap
tıklarına, Kıbrıs taki Grivas'm cinayetlerine,
Halmrios'un kanlı oyunlarına ve faşist Cunta
nın kendi halkına reva gördüklerine ve şimdi
de Kıbrıs'ta birbirlerine kurdukları tuzaklara...
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Akrapol tepesinde oturup, güzleri İstanbul is
tikametinde olan Rumlar neler düşünmez?
Sayın Milletvekilleri, Yunan barbarlığının
en alâsını biz Anadolu'da gördük. Anadolu'da
yaptıklarını unutarak Türkleri her vesile ile
barbar olarak Avrupalılara ve Yunanistan'a
gelen turistlere anlatmaları Türk düşmanlığını
bir ibadet haline getirdiklerini göstermektedir.
Bu Yunanistan'da resmiyet kesbetmi^tir,. okul
kitaplarına girmiştir. Dün ne ise bugün de genç
lik bu şekilde yetiştirilmektedir.
Şimdiye kadar gerek ikili anlaşmalar müna
sebetiyle ve gerekse beynelmilel veya çok ta
raflı toplantılarda bir masa etrafında Yunan
lılarla konuşup anlaşmanın vâritlolduğu gö
rülmemiştir. Yalnız Anadolu istilâsından sonra
1923 senesinde mağlûp Yunanistan ile konuşup
anlaşma mümkün olabilmişti. Yunanlı, Balkan
Harbinde de göstermiştir ki, komşularının za
yıf ânını kollar ve insafsızca hücuma geçer.
O kadar ki, Türkiye birkaç gün evvel demok
rasi icabı kısa bir buhran devri geçirmişti. Bun
dan dahi pusudaki.Yunanlı istifadeye kalkış
mıştı. Türkiye'nin istilâ çemberi arasına alın
mak istediği bir hakikattir. Bu çemberi yar
mak Türkiye'nin boynunun borcudur. Adalar
bugün Türkiye'yi tehdideder hale getirilmiştir.
Meşru müdafaa durumunda olan Türkiye bü
tün bu yönleri ile 12 Adayı düşünmsye ve bu
problemi çözmeye mecburdur. Tarihte evlâtla
rı tarafından suçlu görülmemek istiyen T. C.
Hükümetleri bu problemi çözmeye her balam
dan muktedirdir.
Sayın milletvekilleri ve sayın millî savun
ma mensupları, saygılarımı sunar, teşekkür
ederim. (A. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, sataşma
olduğunda İsrar ediyor musunuz?
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — İsrar ediyo
rum.
BAŞKAN — Sayın İşgüzar'm kendisinin ve
arkadaşının çıkıp kürsüde konuşması ifactesi
geçmiştir, Başkanlık bunda bir sataşma gör
memektedir. Bakan cevap vermiştir. Direniyorsanız oya arz edeceğim.
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Direniyo
rum.
BAŞKAN — Sayın İşgüzar direniyor. Sataş
ma olduğunu kabııl edenler... Etmiyenler... Sa
taşma olduğu kabul edilmemiştir.
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Kifayeti müzakere takririni okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ede
rim.
Burdur Milletvekili
Mehmet özbey
İHSAN KABADAYI (Konya) — Kifaye
tin aleyhinde grup adına söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kabadayı. Bel
ki görüşmelerinizde sıçrama yaparsınız, şahsı
nız adına olsun.
Mâlûmuâliniz tatbikatımızda genellikte ki
fayet aleyhinde görüşmeler esasa giriyor, o ba
kımdan arz ettim.
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım;
Bütçelerin hiçbirini diğerinden daha kıymet
li, daha üstün, bir diğerini de öbürlerine naza
ran az ehemmiyetli gibi katagoriye ayırmak
mümkün olmaz. Elbette ki, hepsi Yüce Milleti
mizin varlığında, bekasında müstesna hizmet gö
ren teşekküllerin bütçeleridir. Ama şunu şu
rada belirtmeye mecburum ki, millî beka ve var
lığımızın temelini teşkil eden Silâhlı Kuvvetlere
ait bütçenin de şöyle sudan geçiştirilmesi şek
lini bir asker olarak da gönlüm, içim kabul et
miyor.
Burada, değil gruplar, her arkadaşın kişisel,
kendisine has yankılan vardır. Söylemek hakla
rıdır. Bir Kıbrıs hâdisesi var, bir Yunan hâdi
sesi var, çeşitli cereyanların memleketi alabora
etmek gibi densiz, hayasız halleri var. Mem
leketin sadece bekası ile değil, rejimin ve hürri
yetlerin bekçiliğini yapan Silâhlı Kuvvetler hu
zurunda bunların tartışılmasında ben şahsan sayılamıyacak kadar fayda görmekte iken, siz
bu bütçeyi tutuyorsunuz; nasıl anlayıştır, ben
bunu bir türlü kabili telif edip müspet yollarla
bağdaştırmayı mümkün görmüyorum, bunu
Başbakanlığa bağlı bir genel müdürlük bütçesi
gibi, bir sair başkanlık bütçesi gibi mütalâa edi
yor, (A. P. sıralarından «öyle değil» sesleri)
evet, grup sözcülerinin konuşmasını yirmişer da
kika ile bağlıyorsunuz. Riyasete teşekkür ede
rim, müsamaha etmiş, bir grup başkanının ko
nuşulması uzatılmıştır.
BAŞKAN — Sayın Kabadayı, bendeniz şu
hususu arz edeyim, çünkü Genel Kurul çalışması
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ile ilgi}i bir konuya değindiniz. Bu bütçe üze
rinde $jaşkanlık o kadar müsamahakâr davran
mış ve geniş bir imkân vermiştir İd..
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Ona ge
liyorum Beyefendi. Müsaade edin konuşayım.
BAŞKAN — «Geçiştirme» tâbirini kullanma
yın.
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Nerde
kaldı İti, bu yıl bütçesi gecikmemiştir, programa
göre gfinü gününe yürmektedir. Yüce Meclisin
geçmiş! yıllarda gece de uyumadan çalıştığını
biliriz Ve cümlemiz de programda aksama olur
sa gece de çalışarak bütçeleri programında, za
manında çıkarmaya hazır iken, programında ve
zamanımda yürüyen bütçede Millî Savunma Büt
çesini bu kadar tadımlık bırakmayı, gönlü do
yurucu hedeflere gidici imkânların tanınmayı
sın! Yiıce Meclisin huzurunda millete karşı
üzüntü ile ifade etmeye mecburum.
Evet, şunu da açıkça belirtmek isterim;
Başkan, kanaatlerini söyler, atlama yaparsın,
dedi. Atlama yapacağım ve çok isabet oldu ki,
bana fırsat verdi.
BAŞKAN — Tabiî, mutad üzere efendim.
İHSAN KABADAYI (Devamla) — NATO'nun bijc kısım esasları hakkında, şimdiki işleyişi
ve gelecekteki işleyişi hakkında basında bir kı
sım beyanatlarda beni dahi şüpheye düşürücü
hüküniler, hâdiseler olduğu muhakkaktır. Ateş
yanmıyan yerde duman tütmiyeceğine göre, bu
şüpheli kısımların da her şeyden evvel bir mil
letvekili olarak, ferdi vatan olarak inşiraha, hu
zura kavuşucu, tenevvüre uğrayıcı konuşmalann
Yüce lieclis huzurunda faydalı olduğu kanısın
dayım! Halbuki burada dahi gruplar arasında
birlik İolmadı. Bir başka grup sözcüsü başka
konuşlim. bir başka grup sözcüsü başka konuştu.
Biz aramızda birlik olup anahedef te görüş birli
ğinde olmaz isek halkı tenevvür ve selâmete gö
türmekle vazifeli olan bizler nasıl olur da bu
vaziyette halk huzuruna çıkar sorulan suallere
şöyledjir, diyebiliriz. Burada birlik ve beraber
liği kıjrmak zorunda olduğumuz kanısındayım.
Nej?ede kaldı ki, son defa, tirajı çok yüksek
olan bir basında takibedegelmekte olduğum
Temelf İkili Anlaşmalar üzerinde, esnek muka
bele ülserinde şüphe vardır beyler...
Sayın Bakan ne kadar izah ederse etsin;
diğer arkadaşlar nasıl izah ederse etsin, ben ev
velâ vicdanımda kendimi doyurmaya, manen
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tatmin olmaya mecburum. Ben tatmin olmamı
şını. Arkadaşların içinde tatmin olmıyanlar da
var: Yüce Başkan nasıl olur da fırsat ve im
kân vermez? Arkadaşların kişisel konuşmala
rına da fırsat vermez.
ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Herkes
söyliyeceğini söyledi.
İHSAN KABADAYI (Devamla) - Hanım
efendi! Dinleyin lütfen! Çıkar konuşursunuz.
(Gülüşmeler)
Evet, ayrıca...
BAŞKAN — Sayın Kabadayı! Fırsat vermek
benim elimde değil M..
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Ayrıca,
askerlik insin diyoruz. Biz halk içinde gezen
dert babası kimseleriz. Müsaade etseler de, as
kerlik hangi şartlarla insin; onun imkânlarını,
onun ölçülerini verseydik. Kabadayı diyecekti
ki...
BAŞKAN — Yani, bu izah edilemediği için
kifayeti müzakerenin kabul edilmemesi lâzım
dır. Lütfen her görüşünüzde bu kifayeti müza
kereden bahsediniz.
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Ona ge
liyorum Sayın Başkan. Onu izah edeceğim.
Buna girilemedi.
Ayrıca, Yedek Subaylık Kanununa hiç kimso dokunmadı. Bugün yedek subaylık müesse
sesi, son yıllardaki özel yüksek okullar dolayısiyla bir eğitim mütaahhitliği haline gelmiş, kay
nak çoğalmış; Silâhlı Kuvvetler yedek subaylık
müessesesini barındıramıyacak, yaşatamıyacak
hale gelmiştir. Fırsat verseydiniz de, bunu da,
tashihi çareleri için anlatmak imkânını bulsaydık.
NATO için de diyeceklerimi söyleyip inece
ğim.
Elden gelen öğün olmaz; gelse de vaktinde
gelmez. Yalnız NATO ya bağlı kalıp da, bizim
vaktiyle çok güzel gelişmiş ve gelişmekte olan
harb sanayimizi kıyan ve kıyıma tâbi tutan
NATO ve Amerika için söylüyeceklerim var.
(Muhalefet sıralarından alkışlar) Bunları söyliyemediğim için dertliyim ve keşke fırsat ver
seydi Yüce Divan da bunları söylemiş olsaydım.
Evet...
BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) — Söyle,
söyle!..
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İHSAN KABADAYI (Devamla) — Söyliyeceğim. Daha iki saat konuşacağım. Geçmiş
olsun, geçmiş olsun!...
Hele, Başkanın bir tutumundaki hatayı da
söylemeye mecburum: Sayın Amiral Sezai Orkunt konuşmak üzere söz istediği zaman,- Sayın
Başkan; « Sayın Bakan konuşuyor...»
BAŞKAN — Efendim, lütfen kifayet hak
kında konuşun.
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Konuş
mak iştiyakiyle yanan arkadaşların cümlesi ko
nuşsun...
BAŞKAN — Zatiâliniz hakkınızı Sayın Ge
nel Başkanınıza verdiniz.
ÎHSAN KABADAYI (Devamla) — Hür
metlerimle... (Alkışlar)
BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) — Ne konuş
tun? Vatandaşa mektup!
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sen ya
parsın onu, sıkılmaz herif, sen.
BAŞKAN — Sayın Kabadayı! Çok rica ede
rim...
Kifayeti müzakere takririni oylarınıza arz
ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim.
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Millî Savunma Bütçesinin bitimine kadar
progTamdaki saatin devamı hususunu oylarınıza
arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
(A/l) Cari harcamalar
Bölüm
Lira
11.000 ödenekler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
12.000 Personel giderleri
2 329
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
13.000 Yönetim giderleri
1 677
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
14.000 Hizmet giderleri
12
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
15.000 Kurum giderleri
5
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

12 000
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Bölüm

Lira

16.000 Çeşitli giderler
51 804 001
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
17.000 Savunma Enfrastrüktür hiz
metleri
395 146 001
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/2) Yatırım harcamaları
21.000 Etüt ve proje giderleri
3
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri
73 367 003
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
lan ve onarımları
2
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar
16
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
34,000 Malî transferler
26
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
35.000 Sosyal transferler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
36.000 Borç ödemeleri
10
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

686 000

759 000

923 000

857 003

Bir takrir vardır, okutuyorum.
815 005

701 001

233 001

156 001

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Yüce Meclisimizde yapılan müzakereler neti
cesinde Millî Savunma Bütçesi kabul edilmiş
bulunmaktadır. Memleketimizin bütünlüğünün
korunmasında vazifelerini şerefle yapmış olan,
bundan böyle de yapacağından asla şüphemiz
bulunmıyan; tarihi şan ve şereflerle dolu Türk
Silâhlı Kuvvetlerinin şu anda sınır boylarında
nöbet bekliyen erinden Genelkurmay Başkanına
kadar bütün mensuplarına Millet Meclisinin
inanç ve şükranlarının teyidini temenni eder,
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bütçeni^; Millî Savunma camiası ve milletimize
hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.
Adalet Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Grupu adına
Grupu adına
Orhan Eren
Necdet Uğur
' Güven Partisi Grupu adına
Mehmet Nebil Oktay
(«Bravo» sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Siyasi parti grup başkanvekil-

24 . 5 . 1970

O :2

leri tarafından verilmiş bulunan takriri gereği
Başkanlıkça yerine getirilecektir.
Millî Savunma Bütçesinin Millî Savunma
mensuplarına, Türk Silâhlı Kuvvetlerine ve
Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni ederim. (Alkışlar)
Saat 14,30 da toplanmak üzere Birleşime ara
veriyorum.
Kapanma saati : 13,10

İKİNCİ OTURUM
Açılma saati : 14,30
BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil
KATİPLER : M. Şevki Doğan, (Kayseri), Zeki Çeliker (Siirt)

BAŞKAN — 87 nci Birleşimin ikinci oturu
munu acyonun.
B -~ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

BÜTÇESİ

a) Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi
b) Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi
BAŞKAN — Program gereğince İçişleri Ba
kanlığı! (bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyo
ruz.
İçişleri Bütçesi üzerinde gruplar adına söz
alan sayın üyeleri arz ediyorum: C. H. P. Gru
pu adına Sayın Sadi Koçaş, G. P. Grupu adına
Sayın Orhan öztrak, A. P. Grupu adına Sayın
Naci Çerezci, G. P. Grupu adına ikinci defa Sa
yın Mefemet Nebil Oktay söz almışlardır.
Kişitel görüşlerini arz etmek üzere söz alan
ıSayın jttyeler: Gökçe, Kaftan, Arslan, Çolakoğlu, Kö&eoğlu, Tosyalı, Akışık, Çiloğlu, Buldanlı, Hiçerimez, Çolakoğlu, Abbas, öztürk, Türk
menoğlu Alaca, Köseoğlu, Okyayuz, Kabadayı,
söz -almış bulunmaktadırlar.
llkîföz C. H. P. Grupu adına Sayın Sadi Ko
çaş'ta. îBuyurun.

C. H. P. GRUPU ADINA SADİ KOÇAŞ
(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; İçişleri Bakanlığı bütçesi vesilesi ile C. H. P.
Millet Meclisi Grupunun görüşlerini arz etme
ye çalışacağım.
Bakanlık bütçesin rakamlarla ilgili kısmı
hakkında genel olarak denilebilir ki, bütün Dev
let bütçesi hakkında söylenenler hemen hemen
aynen varit ve bütün bunlara grup sözcümüz
bütçenin tümü üzerindeki görüşlerimizi açıklar
ken, gereği kadar değinmiştir. Esasen, zaruri
olan zaman tahdidi dolayısiyle bütçe vesilesi ile
yılda bir kere olsun söylenmesi âdeta âdet haline
gelmiş konulara değinmek imkânından bile man
rumum. Bu hâl, özellikle İçişleri Bakanlığı büt
çesi için cidden bir talihsizliktir. Çünkü, bu Ba
kanlıkla ilgili söylenebilecek, hattâ söylenmesi
ve ilgililerin mutlaka uyarılması gereken hu
suslar hem pek çoktur, hem de hemen hemen
hepsi önemlidir, hayatidir. Bunlar, bilinmeyen
şeyler olmamakla beraber hem bilindikleri, hem
de her vesile ile defalarca tekrar edildikleri hal
de, hiç bir defa ele alınmamış oluşu, hattâ müm
kün olan tedbirlerin dahi alınmamış oluşu, bir
ıgerçektir. Bu yüzden tekrarında büyük fayda
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hattâ zaruret olduğu (görüşündeyim; ama nasıl?..
20 - 25 dakikalık zaman maalesef bu Bakanlık
la ilgili çok önemli konulan ancak teker, teker
saymaya ya yeter ya yetmez. Bu yüzden bir çok
konulan hiç olmazsa hatırlatmak için teker te
ker saymaya dahi vakit bulamıya cağız. Çünkü,
çok önemli birkaç konu var ki, onlar üzerinde
(birer, ikişer dakika olsun durmakta fayda gö
rüyorum. Yani Sayın Bakana hatırlatmak iste
diğimiz önemli konulardan sadece bir kısmına
kısa, kısa değinmekle yetineceğiz.
Sayın milletvekilleri; arz edeceğim hususlan n büyük bir kısmı ile elbetteki Sayın Bakanın
şahsan ilgileri olmadığını hepimiz biliyoruz, ama
Devlet idaresi yönetimde devamlılık prensibine
göre çalışır. Sayın Bakan günahkâr ve günahlannın kefaretini ödememekte ısrar eden ve bu
yüzden Devletin gücünün varlığından bile şüp
he edilmesine sebebolan bir Bakanlığın başına
gelmişlerdir. Bu sebeple kendileri için temenni
miz, ıgerek ikâz yolu ile, gerekse bizzat arayıp
bulacaklan noksan ve kusurlan ortadan kaldı
rarak bugüne kadar bekleyip de göremediği
miz bir basiret ve sağduyu içinde çalışma im
kânı bulmalanydı. İçişleri Bakanlığının nihayet
meslekten yetişmiş bir bakana kavuşmuş olma
sını da, istikbal için bir ümit ışığı telâkki etmek
istiyorduk. Fakat itiraf edelim ki, son olaylar
karşısında, bilhassa çok yeni olan olaylar kar
şısında Hükümetin tutumu bizi ümitsizliğe sevk
etmektedir.
Değerli milletvekilleri; zaruri sebeplerle âdet
dışı bir süratle bütçe müzakeresi yapıyoruz. Âde
ta, âdet yerini bulsun havası hakim bütün mü
zakerelerde. Buna rağmen, dışanda, Ankara'da,
İstanbul'da vahim hâdiseler cereyan ediyor, son
iki günden beri. Böyle bir günde içişleri Bakan
lığı bütçesini tenkide memur edilmiş olmayı,
şahsım için de bir şansızlık telâkki ediyorum.
Değerli arkadaşlarım; evvelâ trafik derdi
mize değinerek mâruzâtıma başlıyacağım. Yur
dumuzda belki de dünyanın en kötü trafik uy
gulaması ile karşı karşıyayız. Biz, şahsan oto
mobil ile iki, üç gün süran hiçbir seyahat ha
tırlamıyoruz ki, birkaç defa büyük tehlike ile
karşı karşıya kalmamış olalım ve bu hâdisele
rin hemen hepsi dikkatsiz, hattâ bazan dik
katsizliğin de ötesinde gayriciddî, laubali hattâ
bazan kasdî hareketlerde bulunan şoförlerin
kusuru yüzündendir. Bu halden bütün araba
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sahipleri ve sağduyu sahibi bütün şoförler cid
den üzgim ve şikâyetçidirler.
Son olarak, Konya Belediye Başkanının ve
fatı ile sonuçlanan kazayı yerinde inceledim.
Bir Ahmet Nalçacı 40 - 50 yılda yetişmiş, 40 50 saniyede yok olup gitmiştir. Kazayı inceliyen herkes açıkça görecektir ki, müsebbibi
bir cahil, bir dikkatsiz, bir zalim şofördür.
Tabiî, Türkiye'nin bu açık ve büyük derdini bir
türlü halledemiyen ilgili makamlardır. Dev
let de zaten öyle söylüyor. Kazaların % 70 inin sebebi şoförlerin hatalandır diyor, Dev
let. Araba kusuru, yani teknik kusur sadece
% 6, yok yüzünden vukubulan kazalar da sa
dece % 2 dir. Bu konularda zamanımız olup da
birçok misalleri, dikkatsizlikleri, kasdî hare
ketleri sizlere canlı, canlı anlatmayı ve bunla
ra beraberce çare aramak, tavsiyelerde bulun
mak fırsatını bulmayı çok isterdim. Trafik
derdimiz hakkındaki görüşlerimizi birkaç cüm
le ile özetlemek isterim.
Türkiye'de trafik diye bir şey olduğunu söy
lemek güçtür.
Türkiye'de bu derdin halli, öyle gözlerde bü
yütüldüğü gibi imkânsız ve hattâ zor da değil
dir.
Türkiye'de trafik meselesini mutlaka hallet
meye kararlı bir sayın İçişleri Bakanı bu dâva
ya gönül vermiş bir teknik kadro ile beraber,
elbette tamamen değil, ama büyük ölçüde yani
normal bir Avrupa ülkesi ölçüsünde Türkiye'
nin trafiğini 6 ayda halletmeye muktedirdir.
Bu, sadece iyi bir mevzuat ve bilhassa o
mevzuatın ciddiyetle hiç başka bir düşünce ve
tesir altında kalmadan uygulanması, bilhassa
devamlı takibedilmesi meselesidir. Biz, bu gay
ret ve himmeti, bu büyük hizmeti Sayın Bakan
dan bekliyoruz. Tabiî her türlü işbirliği ve yar
dıma da amadeyiz.
Çok sayın milletvekilleri; temas etmek iste
diğim ikinci çok önemli konu, asayiş derdimizdir. Hiçbir mübalâğaya kaçmadan 50 yıllık ha
yatımızda ne kendi vatanımızda, ne de diğor
bir medeni ülkede Türkiye'nin şu son yıllarda
içine düşürüldüğünü asayişsizliği ve güvensiz
liği gördüğümüzü, yaladığımızı, duyduğumuzu
söylemek mümkün değildir. Bu konuda da bi
zim en azından bir iki saatlik söyliyeceklerimiz
vardır; ama bir iki cümle ile de bu derdi dile
getirmek zorunluğu içindeyiz.

M. Meclisi

B : 87

Şugün Türkiye'de Hükümetin ve ilgili
lerin bütün inkârına rağmen, asayişsizlik kol
gezmekljedir. Öyle evvelce, sadece arada sırada
dağ başlarında duymaya alıştığımız eşkiyalık ve
yol kesme olaylarından bahsetmiyorum. Türki
ye'de eşkiyalık bir süreden beri, özellikle son
dört yıldır dağdan köye, köyden de şehre inmiş
tir. Bunmn partizanlığa dayanan tertipli, plânlı
bir kısmı vardır ki, artık aşikâr hale gelmiştir.
Bunlara ilâveten düpedüz eşkiyalık, hırsızlık,
zorbalıl?, kabadayılık cinsinden olanları da, 67
ilin, 57İ ilçesinin hemen hepsinde aynı veham'et derecesine ulaşmıştır. En az 40 yıldan beri
bu çeşit olanlara ender sahne olan bir ilçemiz
den bana intikal ettirilen ölüm ve yaralama
olayları son 6 ayda bir düzineyi geçmiştir. Yol
kesmek, zorla insan kaçırmak, bağ - bahçe tah
ribi, hınızlık olayları bu rakamların dışında
dır. Bu suçlar da alışılmamış bir dereceye yük
seltilmiştir.
özellikle millî irade ile seçilmiş iş basma
gelmiş belediye başkanlarına son dört - beş ay
içinde birkaç tanesini öldürmek, birkaç tane
sini yaralamak suretiyle istifaya zorlamak olay
ları âdet haline gelmiştir. Keşfe çıkan hâkim ve
avukatların arabalarına ateş edilmiş, ağır ya
ralanmışlardır. Hayatları için hiçbir teminat
göremiyen bu insanların kendi kendilerine al
dıkları ilk tedbir bu gibi görevlere gitmemek
kararı olmuştur. Böyle devlet ve böyle devlet
anlayışı olur mu?...
Türkiye'de silâhsız insan kalmamıştır. Hattâ
Parlâmento üyeleri bir eski İçişleri Bakanının
kendininin de inanmadan söylediği gibi, Millet
Meclisi aracılığı ile hâtıra olsun diye değil, ge
rekirse: bir savunma vasıtası olarak tabanca al
mışlardır. Türkiye'de silâh alış verişi aşikâr hale
gelmiştir. Mermi, tıpkı nohut gibi, tıpkı fasulye
gibi köy pazarlarında açık satılmaktadır. Köy
lerde Devlet erkânı, silâhlı insanlar tarafından
silâh atılarak karşılanır hale gelmiştir. Olmuş
hâdiseleri burada misal diye arz ediyorum ve
benim misal diye verdiğim bu ilçeler öyle eşkiyalığı İle, zorbalığı ile tanınmış yerler de değil
dir, hudut boyları da değildir. Ankara'nın gö
beği, Beyoğlu caddesi de dâhil olmak üzere 67
il bütün ilçeleri ve köyleriyle aşağı yukarı bu
durumdadır.
Uzun boylu konuşmaktansa, komple örnek
ler vermekle yetineceğim. Futbol maçlarının
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bile sık sık vatandaşların ölümü ile, hattâ Dev
lete karşı ayaklanmalarla sonuçlandığı bir ül
kede asayiş ve güvenden bahsetmek elbette ki,
mümkün değildir. Hele, bu çok kolay halledile
bilecek, mutlaka halledilmesi gereken büyük
derdin üzerine eğilmek yerine «Ne yapalım,
yani kavga oluyor diye futbol oynatmıyalım
mı?» denilebilen bir memlekette, vatandaş gü
ven içinde olamaz.
Bundan da daha vahim olmak üzere: talebe
katliamı ile sonuçlanan zorbalık hareketleri kar
şısında seyirci kalan ve suçluları adalete teslim
ettik diye yarı gerçek, yarı gerçek olmaktan
uzak sorumsuz, sonuçsuz beyanlarla bu işin
içinden sıyrılmak, bir Hükümetin yapabileceği
iş midir ve böyle sözlerden, eylemlerden sonra
bu kanlı olaylar önlenebilir mi?... Böyle bir hali
Devlet olmak, Hükümet olmak anlayışı ile izah
ve kabul etmek mümkün müdür?.. Ölen kim,
öldüren kim, tahrikçi kim, bu düşmanlığın te
melinde yatan anasebepler nelerdir; bu soru
lara kim cevap verecek, bunlara kim «yeter ar
tık» diyebilecektir? (A. P. den «Biz» sesleri)
Bkim de temennimiz o. İnşallah bunu gör
düğümüz gün buradan teşekkür etmeye heran
amadeyiz.
Bu cinayetlerin en son ve en acı örneklerin
den birinin üzerinden henüz 48 saat bile geç
mediği içi cidden üzgünüz.
Sabahın çok erken saatlerinde herkes uy
kudayken, kızların yatak odaları da dâhil Mr
talebe yurdunun emniyet ve jandarma kuvvet
leri tarafımdan basılması, bir yüksek okul mü
dürünün odasının masasının gözlerinin altüst
edilmesi ve bir öğrencinin ölümü ile sonuçla
nan »on ve maalesef bu gidişle son olmıyacağı
muhakkak gibi görünen kanlı olayların başlıca
âmili ve suçlusu elbette Hükümettir.
Bu halin arz ettiğim son örneklerini gazete
de okuyan, televizyonda seyreden vatandaşı
sükûnete davet etmek, onlara itimat ve güven
telkin etmek elbette mümkün olamaz. Anadolunun bir şehrinde vazifeli olduğunuzu tasav
vur ediniz, kızınızı yüksek tahsil için devletin
güvenliği altındaki Başkentte bulunan bir yur
da gönderiyorsunuz, gece yarısı yurt basılıyor,
belki çırılçıplak yatarken dışarıya atılıyor. Bu
na, «Güvenlik vardır.» diyebilir misiniz? (A. P.
sıralarından, «Silâh var, silâh aranıyor.» sesle
ri) Tahkik ettik biz bunları, »otlarımıza göre
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burada konuşuyoruz. Silâh vardır diyorlar, si
lâh varsa her işin bir yolu yöntemi vardır. Na
sıl olduğunu da yetkililer çok iyi bilirler. Biz
de üzüntü ve ıstırap içindeyiz. Ne demek, üni
versite ve talebe yurdunda silâh Biz de bun
dan şikâyetçiyiz. Ama üç yer var, üçünde de
silâh ihbarı var. Birincisi ve ikincisi aranır,
ajma diğeri aranmaz.. Bu, neden böyle? Bir hü
kümet bu kadar sorumsuz olamaz. Bir Hükü
metin bir memleketi de bu hale getirmeye hak
kı yoktur. Kamu oyu gözünde bugünkü Hükü
metin marifetleri de bu kadar değildir. Bu yüz
den üzülerek ve ıstırap duyarak arz ediyorum;
bizin. Hükümetimiz millet nazarında itibarını
yitirmiştir. Bu bizim için cidden çok vahim bir
•sonuçtur, gerçekten endişe içindeyiz.
Bu konuyu da bâr sonuca bağlıyalım. Tra
fiği bir bakan 6 ayda halleder demiştik. Asa
yişsizlik ve güvensizlik konularını da basiretli,
hamiyetli, ivinjyetli, partizan olmıyan bir Hü
kümet 6 ayda en azından normale veya yarıya
indirebilir. Çünkü ele aldığımız ve incelediği
miz örneklerin büyük bir kısmının başlıca âmili
partizanlıktır.
Partizanlığın ayrıntılarına girmiyeceğirn,
köydeki, kasabadaki, şehirdeki hattâ Başkent
teki partizanlığın her türlüsünü Yüce Heyeti
niz çok iyi bilir. Bunu yalnız hatırlatmak ve
bu tutumun savunduğumuz rejimle bağdaşama
dığını belirtmekle yetineceğim.
Bu yüzden, yani güvensizlik ve asayiş yok
luğu ve partizanlık yüzünden millet gerçekten
bezdirilmiştir.
Değerli arkadaşlarım, bir millet bezddrrilmemelidir. Her hangi bir şeyden, bezen hayatın
dan ve istikbalinden emin olmıyan kimseler
barut deposuna benzerler. Yazık olur bu mem
lekete. Bu derdin çaresi hepsinden kolaydır; ik
tidarlar seçimlerde yüzde kaç oy almış olurlar
sa olsunlar, bir avuç insanın ve bilhassa bir
avuç partizanın değil de 35 milyonluk koca bir
milletin iktidarı olduğunu bilerek hizmet ve
vazife şuuru iç-jnde hareket eder, küçük hesap
ların ve gelecek seçimlerin, partizanlığın ve
hizipçiliğin zebunu olmazlarsa bu dert çok ko
lay halledilir. Aksi halde tekrar edeyim/yazık
olur bu memlekete...
Şimdi bi*az da, zararlı cereyanlara değine
lim: Sayın milletvekilleri, en zararlı üç zümre
vardır Türkiye 1de: Komünistler, mürteciler ve
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çıkarcılar. Türkiye'de elbette bütün dünyada
olduğu gibi komünistler ve Türkiye'yi komü
nist Wr ülke yapmak istiyenler de vardır. Ama
bunların sayısı çok azdır. Akıllı insanlardır,
plânlı ve sabırlı çalışırlar, fırsatlardan istifade
etmesini çok iyi bilirler. Türkiye'de de bu fır
satı bol bol bulmak mümkündür bugünkü şart
lar altında. Bu yüzden biz bu kişilerden ve on
larla beraber bu şartların devamından endişe
duyuyoruz. Fakat Allah'a şükür, bunlar kütleye
müessir değillerdir, olamazlar. Ha'ttâ açıkça
ortaya da çıkamazlar, kütleye güvenemez ve
açılamazlar. Bâzılarının söylediği gibi, Türki
ye'nin her kasabasında, her şehrinde komünist
yoktur. O her yerde komünist diye suçlananlar,
mercek olarak en büyük ve en samimî komünist
düşmanlarıdır, öyle her önüne gelene komü
nist diye diye komünfotliği el birliği ile biz ya
ratıyoruz, biz yaşatıyor, biz büyütüyoruz.
Tekrar ediyorum, komünist de vardır Tür
kiye'de, komünizm tehlikesi de vardır. Ama
bunlara karşı mücadele elbette ki, bugün tutu
lan gayriciddî ve gayrisamimî yollarla yapıla
maz. Kend>ne özgü yolu ve yöntemi vardır bu
mücadelenin. Biz bu yolda Sayın Hükümetle
işbirliğine amadeyiz.
İkinci tehlikeli zümre mürtecilerdir dedim.
Bunların da sayıları azdır Türkiye^de. Ama her
yerde hazır ve nazırdırlar. Şehirlerde de var
dır, kasaba ve köylerde de. Silâhları geçer akça
dır. Açıkça çalışmaları için şartlar müsaittir
bugünün Türkiye'sinide. Bunları arayıp bulmak
için gizli polise falan lüzum yoktur. Her istiyen
her gün bir sürüsünü suç üstünde yakalayabilir.
Bunlar kütleye rahatça açılabilir, tahrik edebi
lir, sürükleyip etkili olabilirler. Bâzı olaylarda,
bunların Hükümetle beraber çalıştıkları mahke
me kararları ile sabit olmuştur.
MEHMET KAZOVA (Tokat) — örnek ver,
örnek.
SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Konya 2 nci As
liye Ceza Mahkemesinin kararlarını isterseniz
kürsüden okuyalım. Tarihimizde millî varlığımı
zı bu tehlikeden daha fazla hırpalıvan başka bir
badire ile karşıîaşmamışızdır. Bugün ise alabil
diklerine serbest, alabiklikleıine faal ve alabil
diklerine zararlıdırlar. 40 yıl evvel Menemen'
de mürteci ne istedi ise, ge^en yıllar Kayseri'de,
Konya'da ve yine geçen yıl ve geçen ay İstan-
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bul'da,, son olarak da Boyabat'ta aynı şeyi iste
mişlerdir.
SAMİ ASLAN (Denizli) — Gözlüğünün ca
mını çı^ar da bak.
SA$t KOÇAŞ (Devamla) — Kütleye daya
nırlar Icjemiştim. Kütlenin aslında* çok şükür
onlarla* hiçbir ciddî ve müşterek tarafı yoktur.
Saf, sajmimî ve temiz Müslümandır kütle. Ama
cahil bırakmış olmamızın ıstırabı onlara, zararı
millete; ve günahı ise bizlere aittir. Bu derdin
de halU mümkündür ama zordur, iki ata birden
oynayau, hem ondan ve hem de bundan görün
mek işeyen, hem bu tehlikeden kurtulmak, hem
de oy kaybetmekten korkan, hele hele bu tehli
keyi bjüerek veya bilmiyerek görmezlikten ge
len hükümetlerin ve Devlet adamlarının haroı
değildir bu memleketi bu badireden kurtarmak.
Ama bu memleketi bunlardan kurtarmak çok
önemli bir fazilet ve vatanseverliktir. Türkiye
ister bilerek, isterse bütün uyarmalara rağmen
bilmiyerek bu tehlikelere karşı göz yummak en
açık t&bir ile hiyanettir bu memlekete. Vatanse
verlik t hiç kimsenin tekelinde değildir. Ama bu
tehlikeyi göre göre hangi hesapla olursa olsun
göz yumanlar vatanseverlikten elbette bahsede
mezle*.
Değerli milletvekilleri, bu konuyu da uzat
maya ;ve açmaya daha fazla vaktim yok. Ama
tekraıjjediyorum; bunlardan kurtulmak mecbu
riyetindeyiz Devlet ve Millet olarak. Bunlardan
kurtu|$mazsak Devlet ve Millet olarak devam
güç vfe imkânımız kalmıyacaktır bir süre sonra.
Türkiye'de Türk Milletini bu tehlikelerden mut
laka kurtarmaya azimli ve kararlı insanlar elbet
te vaifdır. Ama en salim yol, bunlardan kurtul
mak ii^n evvelâ şu çatı altındaki insanların, bil
hassa [siyasi partilerin elbirliği, fikir birliği, gö
nül bjtliği yapmalarıdır. Başka türlü bu dâva
halledilemez veya bunun halli başka badireler
yaratır.
Tiirkiye'de her gün demokrasi edebiyatı ya
pan İfimseler, bu görüşlerinde samimî iseler bu
tehlikeye karşı birleşmek zorundadırlar. Zira
Türkiye'de demokrasinin istikbali irticadan kur
tulabilmemize bağlıdır. Çünkü demokrasi ancak
irtica^ karşı olan güçlerle savunulabilir. Devlet
irtica^y boyun eğdikçe, demokrasiye âşık güçler
irticaŞjan kurtulabilmek için evvelâ demokrasiyi
suçla* i ve engel olarak görürler. Çünkü bilirler
M, irtica yenilmedıkçe ileride ne demokrasi ka-
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lacaktır, ne de insan hakları. Tehlike bu kadar
büyüktür, bu kadar açıktır, bu kadar yakındır.
Her tehlike mühimdir. Bunlara karşı birleşmek
zorundayız. Size, bütün Yüce Meclise Anamuhalefet Partisinin elini uzatıyorum; gelin irticai da
beraber yenelim, komünizmi de. Millet olarak
da, Devlet olarak da varlığımız ancak buna bağ
lıdır. Bu konuda bir süre önce bu kürsüden biz
zat Genel Başkanımız tarafından uzatılan sami
mî dost eli basiretsizce reddedildi, fakat buna
rağmen yine uzatıyoruz. Çünkü inancımız odur
ki, bizi buraya gönderenlere, Türk Milletine kar
şı en büyük borcumuz, en büyük hizmetimiz ^bu
konuda birleşmek olacaktır. Tekrar arz ediyo
rum, bu konuda iktidarla işbirliği yapmak için
çağrı bekliyoruz.
Üçüncü zararlı zümre Türkiye'de çıkarcılar
dır demiştim. Belki bu konunun içişleri Bakan
lığı ile direkt ilgisi az. Ama bunlarla ilgili cere
yanlar vardır Türkiye'de. Bundan da birkaç
cümle ile bahsetmeyi faydalı görüyorum.
Kimdir bunlar? Bunlar kör şahsından, mide
sinden ve hasis menfaatinden başka bir şey düşünmiyen, doymayan ve doyurulamıyan, doy
dukça acıkan, şiştikçe iştehası kabaran bir asa
laklar kadrosudur. Çok azdırlar belki, ama para
ları çoktur. Bu yüzden çeşitli nüfuzları ve bil
hassa siyasi güçleri ve etrafları da çoktur. Gün
olur müstevli ile birdirler, gün olur anarşistle
birleşirler, gün olur eğer çıkarları elverirse, ta
rihte tıpkı Hitler'e yaptıkları gibi, diktatörlerle
işbirliği yaparlar, şimdi bizde olduğu gibi irti
cai bile besler ve körüklerler eğer çıkarları bu
yönde ise. Çok kere kökleri, hevesleri, temelle
ri yurt dışındadır. Çünkü ençok dış düşmanla
rın işine yarar bunlar. Bunlardan kurtuluş mil
letin kurtuluşu demektir. Namuslunun gözünde
servet düşmanlığı, fakirin gözünde zengin düş
manlığı bunlar yüzündendir. Bu yüzden fakiri
ile, zengini ile milletçe bunlara karşı birle-jinek
zorundayıs.
Değerli arkadaşlarım, çok kısa olarak Emni
yet Kuvvetlerimize de değinmek istiyorum.
Saydığımız bütün bu zararlı cereyan ve züm
relerden, eşkiyadan, hırsızdan, partizandan,
uğursuzdan bizi onların kurtarması lâzımdır.
Ama gel gör ki, bu hiç de böyle olmuyor.
Türkiye'de polislik fedakârlık ve kanaatkâr
lık mesleğidir, Fedakârlıklarını gün olur hayatlariyle ortaya koyarlar. Kanaatkârlıklarını ise,
431 —

M. Meclisi

B : 87

hemen her gün çoluk çocuklarının rızkı ile, istik
bali ile karşılarlar. Buna rağmen hiçbir sigorta,
hiçbir güven sağlıyamamışızdır onlar için. Ne
beklemeye hakkımız var böyle bir kütleden?
Buna mutlaka bir çare bulmak zorundayız.
Türkiye'de polis sadece fedakâr, sadece ka
naatkar, sadece mahrumiyet içindeki insan ola
rak da tanınmaz halkın gözünde. Türîriye'de po
lis en itibarsız kişi haline getirilmiştir millet
nazarında, Nedenleri çoktur bunun. Buna rağ
men Sayın Bakanın dün akşam radyoda yayınla
nan, halkımızın zabıtaya tam güvenlik duyduğu
hakkındaki görüşlerine katılmak biraz güçtür.
Güçlüğü bir yana, ama ben bu beyandan bir baş
ka bakımdan endişe ettim. Eğer gerçekler böy
lesine reddedilirlerse onlara çare de bulamayız.
Bu bakımdan endişe duyuyorum. Dünyada böyle
polis yoktur, olamaz da. Vazgeçtim sopasını kal
dırınca Başbakanı durduran İngiliz polisinden;
daha beş - on senelik Devlet olan ülkelerde ger
çekten polist demek Devlet demektir. Bunu göz
lerimizle görünce ayıp olmasın diye kıskanmadık,
ama gıpta ettiğimizi de huzurunuzda itiraf et
mek isterim.
Bizde de polis milletin tek ümididir. Ama,
bizde polis son yıllarda bütün kanun dışı hare
ketlerde daima tek taraflı bir himaye unsuru
olarak, hattâ bazan şer kuvvetlerin safında kul
lanılmış, bu yüzden halkın nazarında güvenilemez hale düşürülmüştür.
Bu gerçekleri bildikleri için bâzı hâdiselerde
halkın karşısına Orduyu çıkarma temayülü yü
zünden Hükümetin bu tutumuna da bir cümle ile
değinmek isterim. Sanırım ki, bugün Türkiye
için en tehlikeli tutum budur değerli arkadaşla
rım. i?olisi güçlendirelim, polisi güvenilir hale
getirelim, poisin görevini polise yaptıralım. Dev
letin ve milletin tek istinatgahı, en büyük isti
natgahı olan Silâhlı Kuvvetlen de, halkın naza
rında aynı gözle görülür hale getirmekten kaçı
nalım. Çok vahimdir bunun sonucu. Yazıktır
böyle polise, böyle Devlete, böyle Hükümet an
layışına ve tabiî Devlete ve millete de.
Sayın milletvekilleri, kısa kısa da olsa, da,iıa
söylemek istediğimiz çok şeyler var, ama zaman
yok. Yıllardır şu Parlâmentoda Bütçe Komis
yonlarında, Cumhuriyet Senatosunda, Millet
Meclisinde, İçişleri Bakanlığı için söylenenlere
ait tutanaklara şöyle bir göz attım da, hepsi
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söylenmiş, hepsine cevap verilmiş, ama hiçbiri
si halledilmemiş.
Birkaç örneği tek tek isim vererek sayıyo
rum :
Türkçeleştireceğiz, diye anlaşılmaz, kullanıl
maz hale getirilen köy ve kasaba isimlerinden,
(Buna «yoktur» demişler geçen sene, ama ister
lerse ben birkaç yüz misal sayayım.) gösteriş
olsun diye aceleye getirilmiş, eksikleri neyse,
ama yanlış bilgilerle dolu il yıllıklarına kadar;
(Çok mühim bir teşebbüs, ama içi serapa yanlış.)
Bütün dünyada hiç kusur affetmiyen proto
kol düzensizliğinden, hattâ Devletin bir proto
kol yönetmeliği, âfetler memleketi olan Türki
ye'de, görevliyi baskın teshirinden kurtaracak
bir âfetler yönetmeliği bile olmayışına kadar;
Hudut anlaşmazlıkları yüzünden uzun yıllar
birbirine düşman yaşıyan, sık sık cinayet işJcnen
köy ve kasabalardan,
Teşkilât kanunundan mahrum Bakanlıktan
tutun da, 20 lira tavanlı, Salma ismi taşıyan
bir Köy Kanununun değiştirilmesine bile el atamıyan yetkililerden,
Saydığımız bunca kusur ve eksiğe rağmen
hâlâ mevcudiyetini iddia eden teftiş sistemine,
hele hele zaten olmayan bucak müdürünü söylemiyeceğim ama, kaymakamından valisine kadar
bu memleketin kalkınması için tek istinatgahı
mız olması gereken idarecilerimizin durumuna,
bunlara reva görülen muamelelere, örneğin; bu
iktidar devrinde is'af edilmiş olan, daha hâlâ ka
nayan bir yara halinde devam eden anormal
merkez valiliği müessesesine;
Bir asır öncesinin ihtiyaçlarına göre yürütül
mek istenen idari taksimatımıza;
Sayıları her gün artırılan ama gelirden, des
tekten mahrum belediyelere ve hâlâ bir gelir ka
nunu değişikliği yapılamayışına kadar birçok
konulara değinmek isterdim.
Bakanlığın çıkardığı ve bu kabil bütün tenkidlere verdiği cevaplan toplıyan ve aslında
iyi bir düşüne© meJhsulü olan «Pembe kitaplar
da bu durumlar her ne kadar tozpembe göste
rilmişse de üzülerek belirteceğim M, gerçek hiç
te öyle değildir. Her şeyi tozpembe görmek iti
yadında olanlar, bütün bu dertlere çare bula
mazlar. Derdi halledebilmek için hiç olmazsa
irikân mümkün lOİmıyanlann varlığım kabul et
mek lâzımdır.
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Big, Sayın içişleri Bakanının bu dertlerin
varlıklarını ve mahiyetlerini inceleyip tesbit
etmesini, sonra da politika yüzünden bu hale
getirilmiş kendi öz meslekini, meslekdaşlarını
ve en önemli bakanlığımızı bu dertlerden biran
evvel kurtarmasını dört gözle bekliyoruz.
İçişleri, Bakanımıza, bakanlığın mümtaz şah
siyetlerine bu çetin görevlerinde başarılar ve
bütçelerinin hayırlı olmasını temenni ederim,
Yüce Heyetinize de saygılarımı sunarım.
(C. H. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Orhan öztrak, buyurun efendim.
G. P. GRUPU ADINA ORHAN ÖZTRAK
(Tekirdağ) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım;
Güven Partisi Millet Meclisi Grupu adına
içişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutan
lığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bütçelerini
eleştireceğim.
İçişleri Bakanlığının yurtta emniyet, asayı?
ve huzur sağlama görevleri yanında; âmme hiz
metlerinin yürütümünde vali ve kaymakamlariyle* yönetilen bir koordinasyon görevi Û>Î
mevcuttur.
Ayrıca idari vesayet voliyle, il özel idaresi,
belediye ve köy mahallî hizmetlerinin yürütül
mesinde müessir bir murakabe görevi yapar.
Hemen şunu belirteyim ki, bu bütçenin ele^
tirisinde içişleri Bakanlığının vali ve kayma
kamları eliyle yürüttüğü âmme hizmetlerine ve
idari vesayet yoliyle sahibolduğu görevlere in
şaca temas ettikten sonra, Devletin ilkel görevi
olan emniyet, asayiş ve nizam konuları üzerin
de duracağım:
Şimdi, merkezî ve medeni bir devlette içiş
leri Bakanlığının âmme hizmetlerinin işletilmesi
yönünden modern idare görevlerine kısaca de
ğineceğim.
Sayın Süleyman Demirci'm teşkil ettiği bü
tan Hükümetler programlarında ve İçişleri Bv
kanlatinm sarih beyanlarında idarede ıslâhat
va'adetmektedir. Altı yıldan beri vazife başında
olan Hükümetlerin beyanlarında var, icraatla
rında yok olan ıslâhattan nerdeyse ümit kesmek
üzer ey is,
Program ve beyanlara göre, idari taksimat
ta, bplgelerarasmda iktisadi ve sosyal denge
kurmada, yurt kalkınmasında eşitlik sağlamada,
geri Malmış bölgelerde kalkınmayı hızlandırana-
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da, kudretli, bilgili ve süratle işliyen bir idare
yaratmada, gerçekleştirilecek bu ıslâhatı bir an
evve^. beklemekteyiz.
Bu ıslâhatı gerçekleştirmek amaciyle Bakan
lıkça bir çok hazırlıklar yapılmış olmasına rağ
men, bir türlü harekete geçilmemesi Hükümetin
icra yönünden kifayetsizliğini münakaşa konu
su haline getiriyor.
Uzun yıllardır tetkikleri yapılmış idari coğ
rafya yani mülkî taksimat konusu, elde çok
değerli projeler olmasına rağmen, bir türlü
Meclislere intikal ettirilemiyor. Bu sebeple böl
geler arasında iktisadi ve sosyal denge kurmak,
sosyal adalet ilkelerine uygun bir tabana otur
tul amadığı gibi, idare ilminin kabul ettiği ger
çeklerden de uzaklaşılıyor. Bundan dolayı yur
dun her yerinde hizmet yönünden farklılıkları
meydana geliyor. Vilâyetlere imkânlar sağla
nırken imtiyazlar ve iltimaslar yaratılıyor.
Siyasi kudreti elinde bulunduranların illeri
i>nar edilirken, eşit şartlar içinde bulunan diğer
illerimiz ihmale uğruyor.
Bu hal ayrıca, vilâyet siyasilerinin iktidar
içindeki itibar ve mevkiine göre, bugün aklın
flamıyacağı ve devlet fikriyle bağdaştırılamıyan bölge hiyerarşisi meydana getiriyor. Bu
suretle idarede bir nevi dersaadet yaratma gibi
iptidai usuller yer alıyor.
Memleketin her köşesine getirilen ümran
dan büyük sevinç duyan bir insan olarak, te
mennim, özel alâka gören iller yanında aynı
çabaların aynı ölçüde gösterilmesidir.
'Sayın arkadaşlarım,
Bu misalleri vermekten maksadım, bugün
kü idarenin memleketin tümünü eşidolarak ele
almaktan ziyade, imtiyazlı bölgeler yaratma gi
bi bir hataya düştüğünü göster ve tashihini
dilemektir.
Güven Partisi, Türkiyede plânlı kalkınma
nın her şeyden evvel iktisadi, coğrafi ve sos
yal yapılar nazari itibara alınarak meydana
getirilecek mülki taksimat üzerinde gerçekle
şeceğine inanmıştır.
Böylece, keyfi ve partizan etkiler tesirsiz
bale gelir, bütün yurt halkı eşit bir şekilde kal
kınmadan faydalanır.
Sırası gelmişken hemen ilâve edeyim ki,
merkezî âmme hizmetlerinin bir bölgede, mü
essir şekilde yürütülmesi ve murakabasi için
bunların tümünden sorumlu bir idare âmirine
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bağlanması gerekmektedir. Yalnız merkezden
erilen emirlerle yürütülen idare ve yurt kal
kınması aksaklıklar kaydeden geride kalmış bir
usuldür.
iRüçük parçalar halindeki idari ünitelerde
yürütülen idare hizmetleri ve gösterilen kalkın
ma gayretleri semeresini gerektiği ölçülerde
vermeken uzaktır.
Bu bakımdan bütün âmme hizmetlerini
ioinde toplıyan iktisadi, sosyal ve coğrafi ger
çeklere uygun bir idari coğrafya tanzimine ih
tiyaç vardır.
Plânın bu yılki uygulama programında,
mahallî idarelere önemli görevler verildiği kay
dedilmesine rağmen, bu idarelerin malî takat'sizliği gayri kabili inkâr bir halde ortada bu
lunması karşısında, programlardaki metinlerin
•şimdiye kadar olduğu gibi, yıldan yıla devre
den temennilerden ibaret kalacağı endişesi için
deyiz.
Belediyeler çalışamaz haldedirler. Şehirler
•aTaJbXdiğine genişliyor. Plânsız inşaatın ço
ğalması, şehir plânlarının gelişi güzel tatbiki
esasen dar kaynaklara sahibolan belediyeleri
hizmet göremez hale getirmiştir.
Hemen hemen bütün belediyeler memur ve
müstahdemlerine maaş ve ücret ödemekte sı
kıntı çekmektedirler.
Belediyeleri malî yönden güçlendirecek tedIbirler süratle gerçekleştirilmeys muhtaçtır.
İller Bankası partizan bir yüratüm yüzün
den kaynaklarını tüketmiş gibidir. Böylece
»mahallî idarelerin ihtiyaçlarını karşılamaktan
çok uzaktır.
Hükümet, iller Bankasını, il ve ilçeler si
yasilerini avlama tuzağı halinden çıkartıp, bu
müesseseyi kuruluşundaki g*ayeye uygun şekil
de tüm memlekete yararlı hale getirmelidir.
Su temenni, uygulanmasını gönülden istediği
miz ıbir konudur.
Hükömet programında yer alan zayıf bün
yeli belediyelere yardım doğru bir düşüncedir.
Ancak konan bu meblâğın yarine sarfedilnıesi
inin her türlü keyfilikten uşak prensipler ve
tedbirler de ueraföer gerçekleştirilmelidir.
Belediyeler bilhassa saruri ibtya?.lardan
ckîi 'mad.'.lıîİTvrdald 'keyfî fiyat artışlarını önîe.',ıo
gibi bir vazifeleri olduğuna unutmuş gibidirler.
Çarşı ve pazarla meşgul olan yoktur. Bu yüz&m sebepsiz fiyat artışları halkı pahalılık şek
T

24 . 5 . 1970

O :2

linde ezerken, müstahsilin cebine asla girmiyen bu farklarla birtakım haksız kazançlar ya
ratılmaktadır.
il özel idarelerine kişiliklerini sağlıyacak
yeni veçhe verilmelidir.
Elde ihtiyaca uygun bir köy kanunu olma
dığı gibi, salmadaki eşitsiz ve gayri âdil tatbi
kat devam edegelmektedir.
Sayın arkadaşlarım,
Üzülerek ifade etmek isterim ki, bugün
'Türkiye'de mal emniyeti, can emniyeti, rejim
•emniyeti kökünden sarsılıyor.
Güney Doğuda şekavet devam ediyor.
Yol kesme, hayvan hırsızlığı, adam tehdidi,
dövemeler köye intikal eden huzursuzluk kay
nağıdır.
Büyük şehirlerde güpe gündüz adam kaldılîlıyor, adam öldürülüyor. Bunlara çâre bul
mak Hükümetin en iptidai görevidir.
Aziz arkadaşlarım,
Bugüne kadar yaptığı icraatla, aşırı ve yıkı
cı cereyanlarla mücadelede Hükümet kifayetli
olamamıştır.
Aşırı ideolojiler demokratik rejimi yıkmak,
millî bütünlüğü bozmak amaciyle faaliyetlerini
her gün biraz daha artırmışlardır.
Resmî bina işgalleri, fabrika baskınları, kaniı sokak kavgaları, kanunsuz boykotlar, rehi
ne alma gibi kanun dışı hareketler vatandaşla
rın Anayasa ile temin edilen haklarının ve hür
riyetlerinin kullanmasını ortadan kaldırmakta
dır. Hükümet, kamu düzenini bozan bu hare
ketleri önliyebilmek için aşırı şiddet karşılıklariyle mümkün olabileceği yolunda yanlış bir
kanaate sahip bulunuyor. Hükümet, bu olaylar
karşısında yetkilerinin kifayetsiz olduğunu be
lirterek yeni yetkiler ister görünüyor. Aslında,
hiç de bunlara ihtiyaç yoktur.
Güven partisi olarak istediğimiz şey, kanun
suzluklara karşı kanuni müeyyideleri ciddi
yetle tatbikten ibarettir. Bu hâdiseler başgösterdiği sıralarda, Güven Partisi haklı uyar
ılmalarda bulunduğu zaman, iktidarın başı Sayın
Baş'bakan «Beni şiddete mi görtüreceksiniz,
demokrasilerde olur böyle şeyler» diyordu.
Aradan biraz zaman geçipte hâdiseler daha
büyüyünce, «memleket daha başka usullerle
de idare edilir.» gibi demokratik bir idarenin

M. Meclisi

B : 87

-Başbakanına yakışmıyan sözleri sarf etmekten
kendisini alamamıştır.
iSayın arkadaşlarım,
Tdhdit ve hakaret o kadar uzamıştır ki,
Parlâmentoya kadar gelmiştir. Buna ait size bir
metin okuyacağım.
Bakınız ne diyorlar;
«Ulusumuzu temsil eden devrimci ve de
mokratik bir parlâmentoyu özlüyoruz. Biz,
devrimci gençlik olarak Amerikan uşaklarının,
satınalman mebusların, halkımızın sırtıdan
milyonlar vuranların at oynattığı Parlâmento
yu tanımıyoruz.»
Bu belgeler Hükümetin elinde mevcuttur,
arkadaşlarım. Hükümet, bunun karşısında na
sıl davranmıştır? Biz de bunun sarih cevabını
Hükümetten beklemekteyiz.
Bir başka örnek; aşırı solun tahrik unsur
larını nasıl eğittiklerini ve nasıl harekete sevk
'ettiklerini gösterme bakımından çok calibi dik
kattir:
«Devrimci teori olmadan, devrimci pratik
olmaz. Bugün üyelerimizin teorik seviyesi çok
düşüktür. Bunu gidermek için bütün üyeler
TDG-F yayın organı olan «ileri» ye abone ola
caktır. Bilimsel sosyalizm ustalarının kitapları
okunaacktır. Pratik bir çözüm olarak Stalinin
«Leninizm İlkeleri» ve Binlbiao'nun «Yaşasın
Halk Savaşının Zaferi» adlı kitapları bütün
üyeler tarafından Nisan sonuma kadar özet
çıkarılarak, öğrenilerek okunacaktır. Bu, çeşitli
şekilde yapılacak yoklamalarla incelenerek,
üku'mıyan üyeler şiddetle cezalandırılacaklar
dır. Bütün üyeler kendilerini bir propagandacı,
rjitatör olarak yetiştirmelidir. Tüm üyeler çağ
rıldıkları bütün eylemlere gelmek zorundadır
lar.»
Arkadaşlar;
Bu da ayrı bir belge, açıklanmış bir bel
gedir. Bu belgede gördüğümüz şey, açıkça ka
nuna karşı hazırlanan cinayetlerden başka bir
şey değildir. Bu belgeler açıkça yayınlanıyor.
Hükümötin elinde de vardır. Ne işlem yapılı
yor? Cevabı bence, hiç!
Buna karşı aşın sağ da aynı yolu takibederek kendine mahsus usullerle militan tahrik
çilerini yetiştiriyor, eğitiyor, baskınlar yapıyor,
adam öldürüyor.
Her iki aşırı ucun da hedefi, demokratik re
jimi yok edip bütün milleti ya bir kişi dik
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tasına veya oligarşik diktaya götürmek değil
midir? Bu sapık ceryanlar ortada hareketlerin
de açık ve kanunsuz olarak duruyor. Hükümet
ne yapıyor? «Failler yakalandı, merciine tes
lim edildi» demekten başka bir şey yapmıyor.
Aziz arkadaşlarım;
Hükümete hemen hatırltmak isteriz ki, ya
kılacak şey vardır. Bir mâni zabıta vardır.
Mani zabıta, bilhassa rejime karşı yönelen sa
pık ceryanları, cinayetlerini ika etmeden evvel
cnliyen tedbirler manzumesidir. Aşırı sağın da,
aşırı solun da beslenme kaynakları millî değil
dir, yabancıdır.
Taksim olayları, Yıldız olayları, Ankara ve
İstanbul Üniversitesinde ceryan eden müessif
hâdiselerin burada tahlilini yapacak olursak,
gördüğümüz tablo açıklıdır. Engizisyon devrini
bile utandıracak işkenceler, öldürmeler bu tab
loda sıralanır.
İdarenin vazifsei, yalnızca bunların faille
rini yakalamak değil, hâdiseleri önlemesidir.
Hükümet zabıtayı kanunsuzluğa karsı kullanır
ken, zabıtayı kanunsuzluğa itmemeye itina etr.' elidir. Yapılan bâzı yanlış tatbikat zabıtayı
halkın gözünden düşürmektedir. Bu hal bilhas
sa toplum zabıtasının kullanılmasında göze çarpjyıor.

Polis, Devlet düzeninin sağlanmasında en
mühim müessese olduğuna göre, bunun itibarı
nın korunması Hükümet görevlerinin başlıcasıdır.
Bu arada, yurt bütünlüğünü zedelemek
amaciyle yapılan neşriyat sayın arkadaşlarımı
zın her halde gözünden kaçmamış olacaktır. Bir
ve bütün Türk Milletinden, Türk halkları diye
bahsedilmesi sebepsiz değildir.
Bunlar, yurtta bölücülük tahriklerinin ser
levhayıdır.
Türkiye, aşırı sağın da aşırı solun da, bölü
cülüğün de karşısına ciddiyetle çıkan bir Hü
kümete ihtiyaç duymaktadır. Aşırı sağ da, aşırı
i ol da kaynaklarını; gerilikte, sefalette, anarşide
ve ümitsizlikte arar. Hükümetlere düşen görev,
rasırJbaların kuruttum asıdır.
Güven Partisi olarak tekrar ediyoruz; aşırı
•cersyanlarm kargısında elde mevcut kanunu
müeyyideleri ciddiyetle uygulamalısınız. Bu
autuma muvazi olarak da iktisadi, sosyal ted-
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birleri alarak ümitsizliği, sefaleti, geriliği orta
dan kaldırmalısınız.
Sayın arkadaşlarım;
Bir taraftan kendilerine ilerici süsü verip
rejimin tavanını delmeye çalışanlar, diğer ta
raftan gelenekçiyim deyip tabanım çökertilmek
îütiyenlerin •niyetleri aynıdır; karanlıktır.
Biri, aziz milletimizi kişiliğinden tecerrüdettirerek mahdut bir oligarşinin elinde mânevi
değeri olmıyan bir istihsal aracı halline getir
tmektir. Diğerinin niyeti de ancak hâtırası yüzyıl
ların arkasında kalan karanlık bir yönetimi bu
memlekete getirmek tir.
Hürriyet, yalnız hürriyetin insanlar için za
ruri bir hak ve şeref olduğuna inananların varlı
ğıdır. Hürriyeti, hür ve demokratik rejimi de
virmek için bir vasıta haline getirenlerin hare
ketlerine son derece dikkat edilmelidir.
'Güv'en Partisi Millet Meclisi Grupu olarak
'bir kere daha tekrar edeyim ki, kızıl ihtilâlin
vö kara ihtilâlin de hazırlığını yapanlar, aziz
milletimizden yana olanlar değildir. Milletimi
zin düşmanlarıdırlar. Bunları gaflet ve bilmiyere!k de&tekliyenler Türk Milletinin
kişiliğine
ve hürriyetine göz dikenlerin cinayetine ortak
olduklarını unutmamalıdırlar.
Bugün açık açık yayın organ vs vasıtala
rında neşredilen vesikalara bakınca boykotla
rın maksadı, bugünkü idarenin müesseselerin
den bir hakkın talebi değildir. Bugünkü reji
min hiçbir merci ve müesseseni tanımayıp onu
yıkmak amacına matuftur. Bunu açıkça belirten
bir misal arz ediyorum.
«Boykot, bugün içimde bulunduğumuz iliş
kilerin bütününe karşı çıkmaktır. Bu düzenin
'hiç bir kurumunu tanımamaktır. Hak istemek
değil, almak için bir davranıştır. Bu ayaklan
mak küçük ve yerel kaldığı ölçüde başarısız ola
rı çığından, temel ilkeleri halkı, dışarda bırakmıyı&cak bir davranış olmalıdır.
önce boykotları bütün öğrencilerin eylemli
'olarak kakıMıklnn ayaklanmalar biçiminde yüı ütmeımiz gerekiyor.»
Görülüyor k i masum kisveler arasında yürfrfciils'n ha?:d>t:ticr n£İjn!da yıkıcıdır ve birîaîbnn "j^tat'örkriii î^erbirdir. Asil Türk Gençli
ğini bu gibilerden tenr.Mı etmek lâzımdır. Eti
kanunlara karşı çıkanları ve kanun dışı olan
ların hareketlerini önîiyeceik zabıta tedbirleriy
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le, baııirstli bir tutumla bunların en kısa bir
zamanda sindirilmesi mümkündür.
Aziz arkadaşlarını;
Bütün Türk Milleti ve bütün Türk müesse
seleriyle bu yıkıcı hareketlerin karşısında uya
nık bulunmalıyız. Bilhassa, Parlâmentomuz bu
konuda en büyük sorumluluğu üstünde tutmak
tadır. Umarım ki, Yüce Meclis Milletimizi hu
zursuz kılan bu hâdiselere en isabetli tedbirleri
bulsun.
Muhterem arkadaşlarım;
Konuşmamın büyük bir kısmını rejime yö"ütilen tehlikeli teşebbüslere hasrettim. Bu da
içişleri Bakanlığının esas görevlerinden biri
olan. rejim emniyetini sağlama vasfından ileri
geliyor. Bir bakıma bugün İçişleri Bakanlığı
nın bir rejim bakanlığı olduğu bir kere daha
ehemmiyet keısbediyor.
Sözlerime son verirken, içişleri Bakanlığı
Bütçesinin milletimize hayırlı olmasını temen
ni ederim.
Bu bütçenin içişleri Bakanlığı, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdür
lüğünün âmir ve mensuplarına başarı sağlama
sını temenni ederim.
Saygılarımla, (Alkışlar).
BAŞKAN — Söz sırası, Adalet «Partisi gru
pu adına Sayın Naci Çerezcide, buyurun, efen
dim.
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA MU
ZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri;
İçişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşları olan
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Ge
nel Komutanlığı bütçeleri üzerinde Adalet
Partisi Grupu adına görüşlerimizi arz ediyo
rum.
içişleri Bakanlığı, gerek ifası ile mükellef
bulunduğu hizmet ve görevlerin mahiyet ve
şümulü, gerekse taşradaki Hükümet ve Dev
let temsilcilerinin fiilî mercii olması itibariyle
öteden beri Devlet teşkilâtı içinde mahsus
bir yer işgal edegelmiştir. Devlet nizamının
korunması; yurdun iç güvenliğinin ve asa
yişin sağlanması; kıyı ve karasuları ile bir
kısmı hudut emniyetinin muhafazası; kaçak
çılığın men ve takibi; karayollarında trafiğin
düzenlenmesi; şahsi hal sicillerinin tesis ve
takibi; mahallî idareler üzerinde vesayet ve
teftiş hakkının kullanılması gibi anagörevlere,
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son yıllarda kalkınma plânlarının ihzar ve
tatbiki ile alâkalı mühim vazife ve mesuli
yetler de inzimam etmiş ve İçişleri Bakanlığı
nın Devlet ve millet hayatındaki önemi daha
da artmıştır.
Son yıllardaki sosyal gelişmelerin normal
sayılabilecek bâzı tezahürleri, 1961 Anayasası
na sığman aşırı uçların bilhassa teşvik ettik
leri kanun ve nizara dışı kütle hâdiseleri ile
öğrenci ve işçi hareketleri, ilk muhataboîarak
içişleri Bakanlığını hemen her an kanın oyu
ile karşı karşıya getirmiş ve getirmektedir.
Böylece, içişleri Bakanlığı, meselâ 10 yıl
önce, tasavvur olunamıyacak derecede ağır
mesuliyetler yüklenmiş bulunmaktadır. Bir yan
dan, plânlı kalkınma döneminin gerektirdiği
vasıfları da haiz idarecilere sahibolabilmek
ve teşkilâtlanabilmek; diğer yandan ekonomik
kalkınmanın tesirli şekilde tahakkuk edebil
mesi için zaruri olan huzur ve emniyet dolu
vasatı, kamu düzeni ile ilgili mevzuatın yeni
Anayasa muvacehesindeki tatbikatında
uğ
ranılan büyük müşkülâta ve kanun hâkimi
yeti fikrinin, bir zamanlar en dar mânada
uygulayıcısı olmuş bulunanlar tarafından dahi
zedelenebilmesine rağmen, sağlıyabilmek ko
layca üstesinden gelinecek meseleler değildir.
Filhakika, idare her türlü vasıfları hais
güzide elemanlara sahiptir. Yeniden teşkilât
lanma hususunda da cümlece malûm bulunan
çalışmalar neticesi alınabilecek duruma gel
miştir.
Ancak, Büyük Atatürk'ün işaret buyurduğu
«Yurtta sulh» u sadece Adalet Partisinin ve
Hükümetinin gayret ve fedakârlığı ile sağla
manın mümkün olacağını iddia etmek gerçeğe
uygun düşmez. Parlâmentonun, rejimin hal
ve istikbali üzerinde asgari
müştereklerde
sarih veya zamni şekilde mutabakata var
ması
Atamızın direktifinin
tahakkukunda
önemli bir merhale teşkil edecektir.
Muhalefet liderlerinin seçimlerden günü
müze kadar vâki bâzı beyanları bu yolda kuv
vetli ümitler vermiştir, temennimiz hayati önem
de saydığımız inşirah verici bir tutumun gün
lük politika endişeleri ile terk olunmamasıdır.
Sayın milletvekilleri;
Görev sahası pek şümullü olan içişleri
Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütün prob
lemlerini, mahdut süre içinde teşrih etmek, eleş-
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tirmek elbette mümkün olamıyacaktır. Bâzı sa
yın muhalefet sözcüleri gibi polemiğe gitme
den, ancak en önemli telâkki ettiğimiz bâzı
konuları işletmeye çalışacağız.
Hâlen, gerek merkezi idarenin ve gerekse
mahallî idarelerin en şümullü ve önemli prob
lemini, içişleri ile ilgili mevzuatın devrin şart
ve ihtiyaçları muvacehesinde kifayetsiz kal
ması sebebiyle duçar oldukları müşkülât teşkil
etmektedir.
Mahallî idareleri! 1 , yatırımcı daireler ola
rak pl.lnh kalkmma döneminde haiz oldukları
önem aşikamır. Lvlakki bunların görev ve iş
leyişlerini tamum eden anakanurJar, eski bir
devrin ve ayrı. bir şiyarü felsefenin eseridirA•'"".*. O tarihten bu yana, yurdumuzun gerek si
yasi yapısında, gerekae sosyo - ekonomik bün
yesinde büyük dc-ğiniklıklcr ve gelişmeler ol
muş, hızla e^ğalım ve rshirleşen nüfus, £3künıül edep ulaşım ve haberleşme imkânları,
yükselen kültür ceviyem halkın mahallî idare
lerden beklediği hizmetlerin aded itibariyle art
masına ve muhteva itibariyle değişmesine yol
açmıştır.
Fevkfdatie güç şar Har içinde çalınmakta olan
mahallî idarelerin malî kaynaklarının gelişti
rilmesi ve 198i Anayasaam rejimi vasıl eyle
diği merhale itibariyle gerekli yetkilerle teçhiz
olunmaları özel. idare, köy ve belediye ana ka
nunları ile belediye gelirleri, Emlâk vergisi ve
belediye cefaları Kanun tasarılarının biran ev
vel kabulüne mütevakkıf bulunmaktadır. Son
günlerde meclislere sevkedilen vergi reform
tasarı! aranda mahallî idarelerin gelirlerini ar
tı "mı bası hükümlerin, bulunması bu yolda mües
sir bir adım olarak telakki edilmelidir.
1949 yılında yürürlüğe girmiş olan. il İdare
si. Kanunu, mülkî idare âmirlerini samanın
icapların.', göre Umurdu yetkilerle teçhiz et
nik;. ise de, bir çok bakanlıklar teşkilât ka
nunlarını tadil etmek suretiyle bu kanunun
yetkiye müteaMik hükümlerini baltalamı der ve
nisbelen imıvmm k m övdü &••<..--..-,. cAmava
Bundan ayrı olarak İÜC>1 Aı-ay asamızın, bel
li kamu hvme'imm'n gmr^a-erü amacivle böl
ge ••.er:kil'M..'.-:'-i. km-'vkmmma cevaz veren hük
mü. v-ir eek ^'akaabk ve mmel müdürlükçe yaul.r; tof-'iv edikam tekıdk. zaruretler bahane edi
lerek, h;ikika!;m im vkm id mi kcmtroldan âzâ-
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de kalmak düşüncesiyle bölge seviyesinde teş
kilâtlanma yarışma girişilmiştir. Hattâ bu eği
lim o kadar artmıştır ki, bâzı Bakanlıklar, Ana
yasanın açık hükmüne rağmen, birkaç vilâyeti
birden müştereken ilgilendirmiyen, sadece bir
ilin hudutları içerisinde kalan hizmetler için
dahi bölge kuruluşları teşkil etmişlerdir.
Bu şekilde teessüs etmiş olan; isimleri mer
kezleri ve hudutları tamamen farklı gayrimütecanis bölgeler şebekesi, bir yandan Devle
tin tek ve gerçek temsilcisi olan valilerin oto
ritesini zayıflatmış, diğer yandan da, kontrol
ve koordinasyon yokluğu yüzünden aynı böl
gelerde, aynı mevzular üzerinde, ayrı ayrı
etütlerin hattâ yatırımların yapılmasına yol
açarak zaten kıt olan millî kaynakların ve tek
nik eleman gücünün israfına sebebiyet ver
miştir. Zaman zaman bölge kuruluşlarının
kendi mensuplarının dahi şikâyette bulunma
larına ve hattâ üst bir koordinasyon makamı
na duydukları ihtiyacı samimiyetle itiraf et
melerine yol açan bu anormal tatbikata artık
bir son vermenin zamanı gelmiştir. Bir yan
dan, bölge seviyesinde teşkilâtlanmaları zaru
ri olanlar dışında kalan kuruluşları kaldıra
rak normal tarzda valilerin murakabesine tev
di suretiyle mevcut durumu ıslâh eylemek, diğer
yandan gerekçesiz bir Bakanlık onayı ile teşkil
olunabilen bu kuruluşların zorunlu hallerde
ihdasını Bakanlar Kurulu kararma bağlamak
suretiyle lüzumsuz yeni ünitelerin doğmasını
önlemek, hizmetin çok daha verimli şekilde
ifasına imkân verecek tedbirler olacaktır.
Değerli arkadaşlarım;
Plânlı kalkınma dönemine girdikten son
ra valiler, geleneksel hizmetlere ilâve olarak
kalkınma plânlarının hazırlanması ve uygulan
ması ile ilgili bâzı yeni görev ve mesuliyet
ler yüklenmişlerdir. Bunun neticesinde, haklı
olarak, hem idaresinden doğrudan doğruya so
rumlu bulundukları merkez ilçe hizmetlerine
lâyiki veçhile eğiiememek ve hem de asıl gö
revleri olmak icabeden il çapındaki kontroî
ve koordinasyona yeterince zaman ayıramamak
durumunda kalmaktadırlar. Merkez ilçe kay
makamlıklarının kurulması ile bu mahzurların
izale olunabileceği hususunda genel kanaat var
dır. Bu yolda yapılmakta olduğu bilinen hazır
lıkların tamamlanarak kanun tasarısının biran
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evvel Yüksek Meclise sunulmasını temenni edi
yoruz.
Senelerce önce bambaşka sebeplerle kurul
muş olan il ve ilçelerin münakale ve haberleşme vasıtalarının hızla tekâmül ettiği ve cemi
yetimizin her yönden büyük değişikliklere uğ
radığı bu devirde yeniden gözden geçirile
rek Anayanamızm 115 nci maddesinde tesbit
edilen faktörlere uygun yeni bir mülki tak
simata gidilmesi zaruretine kısaca değinmek
le yetiniyoruz.
Teşkilât noksanlığı ve yetkisizlik yüzün
den esasen iş göremez duruma düşmüş bulu
nan bucak, ulaştırma yol ve vasıtalarındaki hız
lı gelişme sonunda,, varlığının temel sebebi olan
köye en yakın hizmet birimi olmak vasfını da
kaybetmiş ve lüzumu münakaşa edilen mües
sese haline gelmiştir. Mevcut bucaklardan il
çelik vasfını kazanmış olanların ilçe yapıla
rak diğerlerinin kaldırılması ve büyük çoğun
luğu çok iyi yetişmiş, tecrübeli, halkımızı ve
memleket meselelerini yakından tanıyan,, feragatkâr bucak müdürlerinin meselâ kayma
kam muavini olarak tavzihi suretiyle hem faal
hizmete kazandırılmalarının ve hem de onore
edilmelerinin yerinde bir tedbir olacağı dü
şüncesindeyiz.
Bilhassa köy ve kasabalarda pek sık baş
vurulan gayrimenkule tecavüzün önlenmesi ile
ilgili 5917 nayılı Kanunun 18 yıllık uygulama
sında ortaya çıkan aksaklıkla da kısaca de
ğinmek isteriz.
Mahkemeye intikal etmiş ihtilâflar hakkın
da idari makamların karar verememesi, ida
renin önleyici tedbir alma imkânlarını orta
dan kaldırmakta ve ihtilâfların devam etme
sine yol açmaktadır.
Kanuna göre idari makamlarca verilmiş
bir karar mecvut iken mahkemelerce aynı ko
nuda değişik ihtiyati tedbir karan verilme
si yüzünden, uygulamada çatışmalar olmakta
dır,'.
— Köy orta mallarına vâJkı tecavüz halinde,
özel mülkiyet mevzuu olmıyan bu gayrimenkuller hakkında, 5917 sayılı Kanunun tatbik edilip
edilmiyeceği görüş ayrılıklarına ve farklı uygu
lamalara sebebolınaJktadrr.
— Muhakkak olarak gönderilenlere yeteri
kadar harcırah verilememesi vasıflı memurların
gönderilmesini güçleştirmekte, şahit ve bilirki-
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silere ise hiç ücret ve harcırah verilmemesi tah
kikatın sıhhat derecesini zedelemektedir.
— Zabıtaya gönderilen kararların infaz sü
resinin kanunla tesbit edilmemiş olması gecik
melere yol açmakta, ve karann müessiriyetini
azaltmaktadır.
— tkinci tecavüzün tesbiti üzerine cezai yön
den mahkemeye intikal eden dâvalar geç kara
ra bağlanmakta, bu yüzden kararların müessiriyeti azalmaktadır.
5917 sayılı Kanunun bu boşluk ve aksaklık
ları giderecek şekilde tadilinin veya yeniden
düzenlenmesinin uygun olacağını mütalâa edi
yoruz.
Devlet protokol işlerini ayrıntıları ile tesbit
ve halleden bir tüzüğün mevcudolmayışı, mese
lenin dağılmasına, karışmasına yol açmakta;
gerek merkezde ve gerekse taşrada çeşitli an
laşmazlıklara sebebiyet vermektedir. Yapılan
bakanlıklararası çalışmaların biran evvel sonu
ca vardırılması temenniye şayandır.
Emniyet ve jandarma teşkilâtlarına geçme
den, ki3aca yeniden düzenleme çalışmalarına de
ğinmek isteriz.
Toplumumuzu, son 50 yıldır geçirdiği sos
yal, ekonomik ve kültürel değişikliklere cevap
veremiyen mevzuat ve usullerle yönetmenin
mümkün olamıyacağmı gören bakanlık, 1967 yı
lında kurduğu Proje Müdürlüğü vasıtasiyle,
modern âmme idaresi prensiplerine ve daimî
bir değişiklik içinde bulunan bünyemizin istek
lerine uygun bir kuruluş ve işleyişe sahübolmanm yollarını aramaya başlamıştır. Bir yandan
Bakanlığın merkez ve taşra kuruluşları ve bun
lar eliyle yürütülen hizmet ve ilişkiler tetkike
tabi tutulmuş, bunların daha rasyonel bir tarz
da ifa edilebilmesinin tedbir ve çareleri araştırı
larak yürütücü ünitelerinin neler olması lâzınıgeldiği ve işleyişlerinin nasıl tanzim edilmesinin
gerektiği tesbite çalışılmıştır. Diğer yandan da,
mahallî idareler ve Devlet arasındaki ilişkiler
ve görev taksimi ele alınmış bu kuruluşların
kalkınmaya daha müessir şekilde iştirak ettiril
melerinin tedbirleri araştırılmış ve bunların
Anayasamızın esprisine uygun bir tarzda daha
muhtar müesseseler haline getirilmesinin yolları
incelenmiştir.
Kamu oyu ve parlâmento, bu çalışmalara ba
şından itibaren büyük bir ilgi ve sempati gös
termiştir.
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Varılan neticeleri biran evvel öğrenmek ve
tatbikata konulmalarım görmek hepimizin bü
yük arzusudur. Bütün halkımızı en yakından
ilgilendiren bu büyük teşebbüsü başlatan, de
vam ettiren ve müspet sonuca ulaştıran bütün
yetkililer daima en iyi hislerle hatırlanacaklar
dır.
Sayın milletvekilleri;
Huzur ve sükûnun temin ve muhafazasının
bir cemiyetin bekası ve her alandaki inkişafı
için temel unsur olduğundan şüphe edilemez.
Memleketimizde de sosyal bir hâdise olarak,
muhtelif vesilelerle suçlar işlenmektedir ve ma
alesef işlenmeye de devam edilecektir. Devlet
olarak önemli olan husus, suç işlenmesini önliyecek, suçtan caydıracak vasatı yaratmak, im
kân dahilindeki bütün mâni zabıta tedbirlerini
alabilmek ve suç işlenmesi halinde de suçluları
en kısa zamanda yakalayıp adalete tevdi eyle
mektir. Son yıllarda gerek polis ve gerekse jan
darma mınitakalarında suç sayılarındaki azalma
ya mukabil, yakalanan suçlu nisbetinde bir
yükselme olduğu memnuniyetle müşahede edil
mektedir.
Meselâ asayişe müessir suç işliyenlerin sayısı
polis mıntakasında 1967 de 1 979, 1968 de 1 372
ve 1969 da 1 176; jandarma mıntakasında ise
1967 de 8 858, 1968 de 9 044 ve 1969 da 8 395
tir. Poliste suçluları yakalama nisbeti 1967 de
% 97,5, 1968 de % 97,8 ve 1969 da % 98,8 dir.
Jandarmada ise yakalanan suçlu sayısı 1969 da
7 327 ve 1970 den bugüne kadar 1 883 tür ki,
bir yıl öncesine nazaran % 31 fazlalığa işaret
tir. Diğer birçok memleketlere nazaran Türki
ye'de işlenen suç sayısı nispî bir düşüklük gös
termektedir. Yayınlanan 1967 rakamlarına gö
re, her 100 000 nüfusa düşen aynı mahiyetteki
bir grup suç sayısı meselâ Batı Almanya'da
2 998, İsrail'de 3 156, Holânda'da 1 908, Mısır'
da 259, İngiltere'de 2 284, Amerika Birleşik
Devletlerinde 1 361 ve Türkiye'de 245 dir.
Polis mıntakasında ise hu rakam 1967 de
771, 1968 de 847 ve 1969 da ise 769 dur.
Nüfusumuzun hızla artmakta bulunmasına
ve mevcut geniş hürriyet ortamının, âdeta suç
işleme hürriyetini de kapsadığı şeklinde tefsir
lerle kanunsuzlukları teşvik eden çevrelere rağ
men istihsal olunan bu netice, şerefli bir maziye
ve bütün menfi gayretleri boşa çıkararak yıktırılmıyan pek köklü meslekî geleneklere sahip
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idareci, polis ve jandarmanın, en büyüğünden tatbikine geçildiğini öğrenmiş bulunuyoruz.
en küçüğüne kadar hakikaten feragatkâr ve fe Meselâ 1964 yıhnda 1 140 olan personel sayısı
1969 da 2 685 e; 1964 te bütün Emniyette 491
dakâr gayretlerinin eseridir.
Kanun kaçaklarının, ya'sak ve ruhsatsız si olan motorlu taşıt sayısı sadece trafikte 665 e
lâh taşıyanların nisbeiten daha fazla bulundu yükseltilmiştir. Trafiğin en kesif olduğu Edir
ğu Güney - Doğuda jandarmanın son zamanlar ne - Ankara arasında kurulması plânlanan 8
da girişmiş okluğu operasyonlarda klâsik usul trafik istasyonundan 3 ü son günlerde faaliyete
lerin terk olunarak, asayiş bakımından kritjk geçirilmiştir. 1970 programında belirtildiği
olan ve hassasiyet arz eden yerlere lüzumlu bir üzere trafik sempozyumunun toplanmasını ve
liklerle, olayın önem ve genişliğine göre tekmil lüzumlu mevzuat değişikliklerini biran önce
güç ve imkânların teksifi suretiyle plânlı ener tesbit etmesini trafik sorununun hallinde ilk
jik ve koordinelj tutum ve davranışlarla alman
merhale olarak telâkki eyliyoruz.
müspet sonuçları takdirle karşılıyoruz. Bilhassa
Demokratik nizamın kanun dışı sokak nü
son 5 yıldan beri Büyük Meclisin sağladığı im mayişleri ile bozulmasını önlemek maksadına
kânlardan yararlanarak, dirayetli âmirlerin matuf olarak kurulan toplum polisi, genel asa
şevki idaresinde Kasım 1969 dan bugüne kadar yiş hizmetlerinde görev alan zabıtanın yükünü
3028 gasp, soygun ve öldürme suçlusu yakalan azaltmış ve çeşitli toplum olaylarında başarılı
mış ; 537 aded mavzer, 548 tabanca, 15 000 mer ve faydalı olmuştur. Takriben 5 000 âmir ve me
mi, 157 kama ve kılıç, 5 otomatJk tüfek elde- murdan müteşekkil olarak 16 ilimizde faaliyet
edilmiş; 2 583 asker firari, yoklama kaçağı gösteren Toplum Polisinde eğitime son derece
ve bakayası Askerlik şube başkanlıklarına tes itina edildiğini, fikrî niteliklerin yanında bede
lim olunmuştur.
nî niteliklerin geliştirilmesine çalışıldığını ve
1938 yılından 1969 a kadar yakalanan suçlu
anagörüşün «vatandaşa ve polise en az zarar»
miktarı ile son 7 aylık yakalamaların eşit bu şeklinde tesbit olunduğunu memnunlukla mü
lunduğunu söylemek bu hususta daha açık bir
şahede ediyoruz.
fikir verecektir. 1969 yılında tekmil yurtta ida
Sayın milletvekilleri
ri toplu silâh aramalarında 15 610 aded ateşli
Zabıta teşkilâtlarımızın görevlerini daha iyi
silâh 3 370 aded kesici ve dürtücü silâh, 2 161 ifa edebilmeleri hususunda, dar bütçe imkânla
aded av tüfeği ve 167 000 aded mermi elde edil
rına rağmen Parlâmento gereken müzahareti
miştir. 1970 yılının ilk dört ayında ise 5 415 esirgememiş ve 1964 yılında 215 milyon lira
aded silâh yakalanmıştır.
dan ibaret bulunan Emniyet bütçesi 1969 da
Değerli arkadaşlarım;
408 milyona ve 301 milyon olan jandarma büt
Son yıllarda karayolu inşaatında makinala- çesi de 529 milyona yükseltilmiştir. Buna rağ
rın kullanılması sonucu ulaşım imkânları hızla men ihtiyaçların tamamen karşılanmış olduğu
gelişmiş ve paralel olarak motorlu taşıt sayısın
nu iddia etmek mümkün değildir.
da aşırı bir artma meydana gelmiştir. Trafik
Halen jandarmanın elindeki araçlar kadro
akımının kesafeti trafik kazalarının süratle
ihtiyacının
% 50 sini bile karşılıyamamaktadır.
artmasını intaceylemiş ve 1968 de 19 986, 1969
Telsiz
haberleşmede
son 3 yıldaki büyük geliş
da 20 009 kaza meydana gelmiştir. Bu kazalar
meye
rağmen
problem
henüz halledilememiştir.
da 1968 de 3 828, 1969 da 3 772 ölüm, 1968 de
Telli
şebeke
de
takviyeye
muhtaçtır. Silâhlar
16 869, 1969 da 17 115 yaralanma olmuş ve
çok eski modeldir. Son iki yılda sağlanan oto
1968 de 40, 1969 da 43 milyon Tl. değerinde ha
matik
silâhlar sadece komando birliklerine ve
sar olduğu hesaplanmıştır.
rilebilmiştir.
Binaların % 6 sı kerpiç ve bara
Kalkınma plân ve programlarında yer veri
ka
şeklinde
ve
tamir kabul etmez durumda olup
len ve Hükümet programında da üzerinde
yeniden
inşaları
gerekmektedir.
önemle durulan trafik kazalarının bu elîm ve
zararlı sonuçlarını asgariye indirebilmek için
Personel noksanlığı bilhassa jandarma için
Emniyet Teşkilâtınca gerekli tedbirlere teves mühim bir problem teşkil etmektedir. Sabit
sül olunduğunu; personel, malzeme ve eğitim jandarma birliklerine 30 311 görevli ayrılabil
ihtiyacı hususunda bir plân hazırlandığını ve
miştir. Yani 100 Km2 lik görev sahasına 4 ve
— 440
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690 nüfusa 1 jandarma eri isabet etmektedir
ki, dünya vasatilerine göre çok düşüktür.
Subay noksanlığı personel bakımından en
büyük problemdir. 632 ilçeden sadece 247 sinde
muvazzaf jandarma subayı bulunmaktadır. Ay
rıca polis teşkilâtı bulunmıyan 217 ilçede bu
görevi jandarma yürütmektedir. Bütün subay
ihtiyacını 1974 yılında tamamen karşılıyacak
şekilde hazırlanan projeyi memnunlukla karşı
lıyor ve tahakkuku için gereken dikkatin gös
terileceğine inanıyoruz.
Değerli arkadaşlarım, su yazılı konuşmamı
bitirdikten sonra, sayın muhalefet sözcülerinin
biraz evvel bu kürsüden ifade buyurdukları
bâzı görüşlere, çok kısa da olsa, cevap arz et
mek isterim.
Sayın C. H. P. Sözcüsü irtica üzerinde bil
hassa durarak, A. P. nin âdeta mürtecileri ko
ruduğu, irtica cereyanlarını teşvik eylediği şek
linde yahut bu zehabı uyandıracak tarz'la ko
nuştular.
Ancak ben kendilerinin bir yazılarını hatır
lıyorum; eğer hatırımda yanlış kalmadıysa,
«Perde arkasında bir ihtilâlci» diye bir yazı
ları vardı. Galiba perde arkasında çok faaliyeti
olduğu için, bizim Adalet Partisini de perde ar
kasında oyun çeviriyor, zannediyorlar.
SADİ KOÇAŞ (Konya) — Benim öyle bir
yazım ve eserim yoktur.
MUZAFFER NACt ÇEREZCİ (Devamla) —
Belki o eserde, sizin perde arkası bâzı işlere
karıştığınızı okumuştum ...
Efendim, A. P. nin nizam partisi olduğu,
açıklık partisi olduğu, akıl partisi olduğu, millî
bir parti olduğu en yetkili durumda ola1! genel
balkanımız tarafından defalarca gerek burada,
gerekse dışarda, millet huzurunda belirtilmiştir.
Adalet Partisinin Genel Başkanından en küçük
vazifelisine kadar hiçbir perde arkası faaliyeti
yoktur. Biz hiçbir aşırı ucu desteklemek gibi
bir durumda değiliz. Biz akıl partisiyiz, Ata
türk'ün hakiki yolunu takibeden partiyiz. Bu
böylece bilinmelidir.
Asayişsizlik hakkında, «Son 50 yıldır bu ka
dar bozuk durum olmadı» diye bir ifade kulla
nıldı. Asla böyle bir şey bahis mevzuu değildir.
Biraz evvel Devlet arşivlerine dayanarak verdi
ğim rakamlar, bilâkis son yıllarda suçluluk sa
yısında büyük azalmalar olduğunu sarahaten
göstermektedir.
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İşlenen suçlardan biz de, hepimiz, en az mu
halif partiler kadar eza duyuyoruz. Bunların
yapılmaması da en büyük dileğimiz, en büyük
arzumuzdur ve bunun için de Hükümetimiz ge
reken bütün hassasiyeti göstermektedir, ama
maalesef, «Tavşana kaç, tazıya tut» fetvasmca
yapılan birçok teşviklerle bu suçlar devam edegelmektedir.
Bir çelişmezlik de, maalesef, dikkatimizi
çekti; hem Türkiye'deki silâhlanmadan, bunun
menfi tesirlerinden, büyük tehlikelerinden ba
his açıldı, hem de silâh deposu olduğu bütün
milletçe bilinen bâzı yerlerde, kanun emirleri
yerine getirilerek yapılan aramalardan da şikâ
yet edildi. E... Bunu ne yapalım? Yani hem si
lâhlanılacak, hem aramıyacağız, hem de biz bu
na mâni olacağız... Bunun başka çaresi yok...
Sayın G. P. Sözcüsü, İller Bankasının par
tizan idare sebebiyle imkânlarının tüketildiğini
ve hizmet göremez hale geldiğini söylediler.
Bunun, biraz meselenin içine girmiş bir ar
kadaşınız olarak haklı bir görüş olmadığını
ifade etmeye mecburum. İller Bankası., belki
daha fazla hizmet görebilmek, yıllık program
ların, plânların üzerinde hizmet edebilmek için
sıkıntıya girmiştir ve 1969 yılında umumi, malî
vo ekonomik bir tedbir olarak genel bütçeden
İller Bankasına verilecek bir miktar paranın
bloke edilmesi sebebiyle biraz nakit sıkıntısı
çekmiş olabilir, ama bir partizan idare bahis
mevzuu değildir. Banka bütün Türkiye sathına
hizmetlerini yaymaya gayret etmiştir ve gayret
etmektedir.
Değerli arkadaşlarım, bütün şu konuşmala
rın sonunda bir noktaya değinmek istiyorum.
Her şeye rağmen, benim de yazılı metinde do
kunduğum gibi, memleketimizde rejimi ayakta
tutabilmek, rejimin bekasını sağbyabilmek için
Parlâmentonun asgari müştereklerde anlaşma
lüzumunu değerli muhalefet hatiplerinin de bu
rada belirtmiş olmalarını yine büyük bir inşi
rahla kaydediyorum. Belki bunu biraz sert ya
pıyorlar, belki bizi kınayarak, belki de günlük
bâzı politikalara alet etmiş olmak için söylü
yorlar. Buna rağmen bunu büyük adım sayıyo
ruz. İnşallah bunda samimîdirler.
Bizim uzatılan eli reddetiğimizden bahsetti
ler, asla bahis mevzuu olmamıştır. A. P. kanu
nun bütün memlekette hâkim olması yolunda,
kimden gelirse gelsin, her türlü teklifi elbette
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kabul edecektir. Esasen millet olarak bir bütü
nüz, parti ve particilik nihayet memlekete hiz
met yolunda birer vasıtadır. Bunun anlaşılmış
olmasını, bilhassa sayın C. H. P. Sözcüsü tara
fından da ifade edilmiş olmasını memnunlukla
karşılıyorum.
iSayın milletvekilleri;
iSözlerime son verirken, köylü kentli bütün
(halkla haşır - neşir olarak ve ona hizmeti bir
ibadet telâkki ederek, yer ve zaman tefriki
yapmadan, icabında hayatını tehlikeye atarak
memleket ve milleti için çalışan bütün âmir memur idarecilere, emniyet ve jandarma ca
miası mensuplarına Adalet Partisi Grupu adı
na şükranlarımızı ve başarı dileklerimizi arz
eder, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (Alkış
lar.)
(BAŞKAN — G. P. Grupu adına ikinci defa
Mehmet Nebil Oktay, buyurun.
ıGrup adına yapılan ikinci görüşmelerin 10
dakika ile kısıtlı olduğunu ifade etmek isterim.
G. P. GRUPU ADINA MEHMET NEBİL
OKTAY (Siirt) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri,
İçişleri Bakanlığı bütçesiyle ilgili partimiz
görüşlerini biraz önce Sayın Öztrak ifade et
tiler. Benim, Sayın Orhan öztrak'm içişleri Ba
kanlığı bütçesiyle ilgili meselelerin anahatları
üzerinde ifade ettiği hususlarda ayrıca bir
maruzatım mevcut değildir. Ben huzurunuzu,
uzun yıllardan beri memleketin büyük bir me
selesi olarak işgal etmekte olan Doğu ve Gü
ney - Doğu Anadoludaki asayişsizlik üzerinde
mâruzâtta bulunmak üzere işgal etmiş bulunu
yorum.
Muhterem arkadaşlarım,
Her şeyden evvel şunu ifade etmek iste
rim ki, biz, aka kara diyen veya akı kara gös
termek isteyen bir muhalefet anlayışının daima
ötesinde olmuşuzdur. Bu itibarla, sözlerimin,
İçişleri Bakanlığı Teşkilâtı veya Sayın Bakan
tarafından böyle bir muhalefet anlayışına yo
rumlanmamasını hassaten rica ederim.
Doğu ve Güney - Doğu Anadolu'da öteden
beri devam eden bir asayişsizliğin mevcudolduğu herkesçe ittifak halindedir. Bu asayiş
sizliğin sebeplerini yalnız ve yalnız bugünün
iktidarına maletmek de mümkün değildir. Asa
yişsizliğin temelleri derindedir ve Cumhuriyet
Hükümeti devrinde Hükümet etmiş bütün
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partilerin Doğu ve Güney - Doğu Anadolu'da
asayişin bugün bu hale gelmesinde affedilmez
günahları vardır. Ve yine Hükümet etmiş bütün
partilerin asayişsizliğe karşı tedbir almada,
çare aramada hata ettikleri bir büyük nokta
vardır Asayişsizlik yalnız zecri tedbirlerle,
yalnız takiplerle, yalnız askerî kuvvetlerle
önlenemez...
20 yıldan beri Doğu ve Güney - Doğu Ana
dolu'da kol gezen çete isimlerini göz önüne al
dığımızda; bunlardan birisi gitmiştir, ötekisi
gelmiştir, biri vurulmuştur arkasından yeni bir
çete türemiştir. Hakimo'yu kaldırırsınız Bezek
gelir, Bezek'i kaldırırsınız Tilki gelir... Demek
oluyor ki, eşkiyayı öldürmek, eşkiyayı takitoetmek ve yalnız zecri tedbirlere yer vermek
meselenin esasına nüfuz etmek, meselelere
çare bulmak anlamını taşımaz.
Bir memleketin vatandaşı aç olurisa, elbetteki, başka çare bulmazsa, soygun yapar. Bir
memlekette yol olmazsa o memlekette her
türlü asayişsizlik bahis mevzuu olur. Bir mem
leketin eğitim imkânları 15 nci asrın eğitim im
kânları ile dahi kıyaslanamazsa o memlekette
asayişsizlik olur.
Size Siirt Vilâyetinin bir nahiyesini misal
göstereyim : 22 tane köy vardır bu nahiye
de, sadece 4 okul vardır, 18 köyü okulsuzdur.
Yoldan mahrum, eğitimden mahrum, iş saha
larından mahrum bir bölgede elbetteki asayiş
sizlik olur ve ne kadar zecri tedbirler alırsa
nız alınız, ne kadar takip yaparsanız yapınız
bu asayişsizliği önlemek çarelerini bulamaz
sınız.
Muhterem arkadaşlarım,
Hükümet Programının, Doğu'nun kalkın
ması ile ilgili bölümü tetkik ettiğimizde, haki
katen, geçmişe nazaran önemsenmiş bir duru
mun ortada olduğunu görürüz, ama tedbirleri
yalnız ve yalnız kâğıtlar üzerine dökmek mese
leyi halletmekten uzak olur. Hükümet prog
ramında yeni yeni yolların açılacağı, yeni yeri
yatılı bölge okullarının açılacağı, eğitim dâva
sının halledileceği, mektep sayısının artırılacağı
gibi asayişsizliği önleyici birtakım tedbirler, asa
yişsizliği hakikaten ortadan kaldırma niteliğini
haiz sosyal ve ekonomik bâzı tedbirler ileri sü
rülmüştür. Ancak 1970 yılı Bütçesinin rakam
larına baktığımızda bunları karşılıyacak bir öde-
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neğin Katiyetle mevcudolmadığını da görmek
mümkündür.
Bizim kanaatimiz odur ki, Doğu ve Günay Doğu Anadoludaki bir problem halini almış asa
yişsizliğin önlenmesi, büyük çapta sosyal ve
ekonomik tedbirlerin alınmasıdır, Doğu ve Gü
nay Doğu - Anadoluda eğitim dâvasının halle
dilmesidir.
Muhterem arkadaşlarım;
Doğu ve Güney - Doğu Anadoluda asayişsizli
ğin mevcudolduğu hususunda Sayın İçişleri Ba
kanı ile ittifak halindeyiz. Eski yıllara nazaran
asayişsizliğin takibi, kanun dışı şahısların taki
bi hususunda çok daha faal bir politikanın takibedilmekte olduğu noktasında yine ittifak
halindeyiz; birçok vakaların geçen yıllara naza
ran eksilmiş olduğu hususunda ittifak halinde
yiz. Ancak samimiyetle şunu ifade edeyim ki,
asayişsizliği önlemek, vatandaş huzurunu temin
etmek için Doğu ve Güney - Doğu Anadoluda
yapılan tatbikat, cidden, vatandaşın huzurunu
sağlıyacağına vatandaşın huzurunu bozucu bir
yolun, bir tatbikatın içerisine girmiş bulunmak
tadır. Bunu her türlü siyasi yatırımın ötesinde
bir anlayış içerisinde ifade ediyorum. Sayın İç
işleri Bakanı belki bir muhalefet mensubu ol
mamı dikkate alarak bunda bir siyasi amaç
görebilirler, ama kendi partilerinin içinde Van
milletvekilleri vardır, Mardin milletvekilleri
vardır, Bitlis milletvekilleri vardır, Diyarbakır
milletvekilleri vardır...
BAŞKAN — Sayın Oktay, süreniz bitmiştir;
görüşlerinizi lütfen bağlayınız.
G. P. GRUPU ADINA MEHMET NEBİL
OKTAY (Devamla) — Bağlıyorum, Beyefendi.
Kendilerinden bu hususu tahkik edebilirler.
Doğu ve Güney - Doğu Anadoluda komando
nun tatbikatı, suçsuz vatandaşın huzurunu bo
zucu bir yolun içerisine girmiş bulunmaktadır.
Öyle haller oluyor ki, komandonun köye gire
ceğini anlıyan köylü vatandaş, daha iki saat ev
vel köyü terk ediyor ve komandoya bomboş
bir köy bırakıyor.
Muhterem arkadaşlarım;
Suçlu takibedilmelidir. Komandoya Doğu ve
Güney - Doğu Anadoluda ihtiyaç vardır. Kanun
dışı şahıslara en ufak bir müsamaha gösterilmemelidir. Kanun dışı insanları koruyan, onlara
yatakçüık yapan şahıslar hakikaten ne derece
hassasiyetle takibedilirse bundan memnuniyet
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duyarız, ama firariyle ilgisi olmıyan, hiçbir suç
la alâkası olmıyan, suçlu olmıyan şahıslar yan
lış bir tatbikatla kanun dışı, insan hassasiyetiyle
kabili telif olmıyan hareketlere mâruz bırakı
lırlarsa, huzuru sağlamakla mükellef komando,
huzuru sağlamakla görevli yetkililer o bölge
nin, o memleketin huzurunu sağlıyacaklarına
huzurunu bozarlar ve ileride hakikaten hiç de
arzu etmediğimiz müessif hâdiselerin zuhuruna
sebebiyet verirler. Biz, Sayın İçişleri Bakanın
dan katiyetle eminiz ki, böyle bir tatbikatın ta
kipçisi değillerdir, böyle bir şeyi sureti katiyede istemezler. Bu tatbikatın durdurulmasını,
suçsuz vatandaşın ezilmesini önlemelerini G. P.
olarak istirham etmekteyiz.
İçişleri Bakanlığı bütçesinin Bakanlık men
suplarına başarı getirmesini diler, G. P. adına
Yüce Meclise saygılar sunarım. (G. P. sırala
rından alkışlar)
BAŞKAN —- İkinici defa A. P. Grupu adı
na Sayın Cavit Okyayuz, buyurunuz.
A.P. GRUPU ADINA CAVİT OKYAYUZ
(İçel) — Sayın Başkan, saym milletvekilleri;
Bu millete hizmet etmenin büyük saadetini,
zaman zaman dehşet ifade eder engellere rağ
men, şuurlu bir heyecanla yaşıyan bu hizmetin
aziz evlâtlarını büyük bir sevgi ve saygiyle selâmlıyarak kısa olan mâruzâtıma başlamak isti
yorum.
Bu memlekete açmak istediğimiz verimli
hizmetler devrinin bugün de bayraktarı, kana
atimiz odur ki, her zaman olduğu gibi idareci
olacaktır. Benim hayatın içinden aldığım değiş
mez kanaatim odur ki, plânlı bir gidişin akli
ve hesabi yürüyüşünde koordinatör yine idare
cidir ve her zaman idareci olarak kalacaktır.
Görülüyor ki, halka hizmetin Türk halkına lâ
yık olduğu hürriyet içinde kalkınma saadetinin
yaratılmasında idareci, ruhunu 'saran kendini
millete adama hissiyat ve fikriyatının büyüklü
ğü içinde gerçek insan olmaya daima mecbur
dur. Bu mânevi yükseliştir ki, idareciyi, hizme
tinde olduğu insanların kalblerine ümit ve gü
ven olarak girmenin sırrını yükseltir ve bu yolla
idareci hizmet verdiği vatan parçasında kütle
adam olmanın, millet adam olmamn başarılı gü
cüne, mültehem kuvvetine ulaşır. Kendisine tev
di ve teslim ettiğimiz bayrağımızı yalnızca eviy
le dairesi arasında dalgalandıran ve makamında
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önüne geçilmesi, aşılması çok, çok zor olan po
lis ve jandarma engelleri koyan klâsik vali tipi
artık millet irade ve idaresi nizamının hukukî
büyüklüğü içinde hiçbir zaman sevimli bir oto
rite, sevilen bir otorite olamaz ve olamamakta
dır. Bu millet kendisine yukardan bakan, hizmet
etmenin gerçek faziletini bir tarafa itip, emret
mek için vazife alan vali tipi istemiyor. Bu
millet, dertlerine samimî ve sıcak hislerin yakın
lığında bir baba şefkatiyle eğilen, saadetlerini
kendi ocak ve kucağından bir yakım gibi ken
disiyle paylaşan vali istiyor. Bu büyük gerçe
ğin, Hükümeti, Sayın İçişleri Bakanını zorladı
ğı netice odur ki, milletin mânevi ve sosyal ge
lişimine yapıcı ve muzaffer bir emekle katılacak,
bilhassa büyük idarecilerin fikrî ve ahlâki nite
liği hepimize hürmet ve muhabbet telkin ede
cek bir güçte -olmalı ve o insanlar her şart için
de millete hizmet etmenin şuurunu şeref say
malıdır.
Valilerin ve kaymakamlarımızın, hizmetlerin
görülmesinde genel koordinasyonu sağlıyacak
ve Devletin gözü ve kulağı olacak şekilde yet
kilerle teçhiz edilmeleri lüzumuna inanan bir
Hükümetin, bu türlü bir insanın taşımaya mec
bur olduğu kıyafete de dikkat etmesi ve bu va
sıf, kıymette memleket çocuklarını seçmekte
çok titiz ve dikkatli davranması elbette lâzım
dır. İdarede yapılması düşünülen reform, bil
hassa bu istikamette gelişmeli ve halkın Dev
let muamelelerinde istediği ve bir türlü görülemiyen sürat, isalbet ve nıüessiriyeti mutlaka te
min etmelidir.
İdareden ve idareciden bugünün şartları
içinde beklediklerimiz vardır. Merkezin ve ma
hallî idarelerin; kanunları tatbik etmede ve
millet hizmetlerini yürütmede zamandan, insan
gücünden ve paradan tasarruf sağlayacak şe
kilde şekillenmesi ve daha iyi, daha verimli
hizmet edecek şekilde teşîkilâtlanarak çalışma
usullerinin bu istikamette mutlaka rasyonelleş
tirilmesi lâzımdır. Belki de bu inanış idarede
'bir zihniyet değişikliğini de mecburi kılmak
tadır. Millî demokratik, lâik ve sosyal bir dev
letin temsilcisi olmak, bellidir ki büyük iftiha
rı yanımla idarecilerimize büyük mesuliyetler
ve ağır bir vazife ve ağır bir emek yüklemekte
dir. İdareci her şart içinde hak ve hürrlyet
lerin şaşmaz savunucusu ve sabırlı uygulayıcısı
olacakların da;ma 'başında olacağını ve bu ağır
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vazife şartının mânevi iftiharına hak kazanma
nın liderliğini yapacağını hiçbir şart içinde
unutmamalıdır.
Saym arkadaşlarım, köyün ve köylünün
kalkınmasını bir medeniyet- dâvası ve medeni
yet meselesi olanak görmek, köyden geçmiyen
vo nimetlerini köye g'ötüremlyen 'bir kalkınma
dan bahsetmeye dahi hakkımız olmadığını ka
bul etmek, idarecilere tarih önünde, millet
önünde herkesten çok ve iftihar verici bir me
suliyet tevcih etmektedir. Hizmet sahasında,
bu gerçekten ağır vazifeyi iftiharla taşıya
bilmenin idarecilerimize tevdi ettiği 'emaneti,
bitmez tükenmez bir sabır ve şefkatle taşıya
rak, köylerimize ve köylülerimize kadur götü
rebilmek gayret ve emek istiyen Mr çalışma ile
değerlendirilebilir.
Türkiye'de hürriyet içinde 'kalkınmanın öl
çülü fakat hızlı akışını daha da hızlandıran,
yolsuz, ışıksız, ÖUI'JUZ, okulsuz köy bırakmama
azmi, dâvası, idarecinin hayali ve hüviyetinin
hâkim fikri olarak hizmetini sararsa, plânlı ve
programlı bir çalışma devrinin nimetlerini mil
letçe tadarak yaşıamamızm mümkün olabileceği
ne inanıyor ve bu insanlara gerçekten hürmet.
ve muhabbet duyuyor ve onların bu istikamette
teçhiz edilmelerini istemelerinin de hakları ol
duğuna işaret etmek istiyorum.
Sayın arkadaşlarım, bugün vilây^ıirılnılzde Devlet hizmetlerinin görülmesinde, D^LI edi
len teşkilât kanunlariyle DevleMn ve Hüküme
tin ve birer birer bakanların temsilcilisi olma
nın hukukî gücüne sahibolduğunu özel kanunu
ile ifade ettiğimiz valilerimizden ayrı olarak,
maalesef birçok valiler türemiştir. Kendi teş
kilât kanunları içinde her 'biri birer kuvvet
olarak, ayrı bir otorite olarak tesahür eden bu
daireler, tam bir müessese egoizmi iplinde Dev
letin en büyük memuru durumunda elan voSAleri, zaman zaman hiçbir suretle dinlememe
nin zavallı zihniyeti içinde kendi -başlarına •!:uy
rukturlar. İdarede reformu düşünürken, valile
rimizi plânlı kalkınma devrinin koordinatörü
mesuliyeti içinde, bu türlü bir vazife yükü. al
tına sokarken, bu gerçekten büyük olan pürü
zü düzeltmeyi hepimiz hep birlikte düşünmeli
yi!;. Bıı dağınık çalışına yüzünden, nıürnhede
ve kıraatimiz odı:r ki Devlett oforltic'3i ra'fa
düşraekts, samandan mekândan ve paradin
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kayıplarımın olmakta ve hizmetlerin sürati ve
mliesseriyeti bir türlü değerlendirilememektedir.
Sayın Başkan, asız arbada^larımm;
Bugün memlekette değerler manzumesi ola
rak îkabul ettiğimiz demokrasimizin, mlllıat
dradesina dayanan nimetlerinden yararlananlar
dan küçük bir azınlığın, yar yar bu rejimi tahribatmak için yaptıkları disiplinden, millî ve
ilâhî ahlâk kaidelerinin sevk ettiği nizamdan
uzak davranışları önünde, kanunların temsil
cisi olarak dikilen polisimizin uğradığı haksız.
tarizler hepimizi gerçekten üzmektedir. Kanu
nun temsilcisi olan polis, biliyor ki, hak ve hür
riyetler Devletin hukulk düzenini yok etmek ve
hürriyetleri tahribetmıek için kullanılamaz. Bu
kanuni ve ahlâki gerçeğin tahakkukuna hiz
met eden bu insanlar, Türk Millerinin hukukî
ve hakiki temsilcisi T. B. M. M. nin ve mille
tin temsilcisi olmanın iftiharınla ısafaip bütün
parlömanterJıerin ısevgisıine ve himayesine her
yönden hak sahibidirler.
Bilinen hakikat odur ki, Devlet müessesesine
ruh veren, hayat veren unsurların basında va
tandaşın can, mal ve namus güvenliği gelmekte
dir. Şerefli, emin ve mesut yaşantımızın gerçek
koruyucusu Türk Polisi, bilhassa bugünlerde
durmadan tarize, hattâ tecavüze uğramaktadır.
Kanun, muhtevasında fikir, ahlâk ve ruh taşıyan
bir müessese olarak Türk polisinin emanetindedir. Onun bu emaneti korumasına, her türlü his
ve hırstan uzak olarak, hepimiz, bütün vatandaş
lar ve bütün millî müesseseler yardımcısı olma
lıyız, Onlar yalnız Hükümetin değil, yalnız ik
tidarın değil hepimizin, Büyük Türk Milletinindir ve hepimizin en vefakâr evlâtlarıdır.
BAŞKAN — Sayın Okyayuz, süreniz bitmiş
tir. Görüşlerinizi bağlayınız.

24 . 5 . 1970

O :2

kürsüden komünizmle ve irtica ile mücadelenin
lüzumuna işaret eden muhalefetin iktidarla bir
likte tam bir alâka ile katılması, onlar için de
vazifelerin en kaçınılmazıdır. Biz bu kürsüden
muhalefetin söylediklerini bu istikametteki ça
lışmalar için bir teminat sayacağız.
Politikanın okula, kışlaya, camiye sokulmamasını ve bundan memleketin büyük ölçüde za
rar göreceğini ilk defa sarahatla ifade eden,
Adalet Partisi ve onun Sayın Genel Başkanıdır.
Böyle olunca; bütün memlekette ve tarih önün
de bu kadar açıklıkla ifade ve beyan olunan bir
inanış ve davranış içinde olan Adalet Partisini,
irticai teşvik eder bir anlayış içinde görmek ve
böyle bir davranışla itham etmek en aziyle hak
sızlıktır, her türlü mesnetten mahrumdur. Biz
her yönüyle Atatürk ilkelerinin ışıklı, aydın yo
lunda ve milletin hizmetindeyiz ve bu aydın yol
dan asla ayrılmayacağız.
Bu hususta bir noktaya daha teessürle işaret
etmek istiyorum. Buradan bu türlü bir kanaat
ve karar içinde beyanda bulunan muhalefet söz
cülerinin dün akşamki televizyon teşriyatını da
kınamadıklarını haklı olarak beklemekte idik.
Maalesef bu istikamette en küçük bir beyanda
bulunmamışlardır. Bu, Adalet Partisi olarak bi
ze büyük ölçüde teessür vermiştir. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri.)

Sayın ve sevgili arkadaşlarım, bu arada kü
çük de olsa bir gerçeğe dokunarak sözlerimi bi
tirmek istiyorum. Umumi efkârı alâkadar eden,
bilhassa halkın hizmetini de alâkadar eden ve
içinde bulunduğu ihtiyaçlar bakımından rahat
sız olan nüfus idarelerimizin makina ihtiyaçla
rının, tatbik edilen bir programla ikmal edildi
ğini görmekten ve bilmekten gerçekten memnun
olduk. Bu arada gerçekten ihtiyaç duydukları
Çelik dolaplar için de, bu yıl bütçe raporuna
A. P. GRUrU ADINA H, CAVİT 0KYAYU3 program dahilinde bu ihtiyacın da karşılanması
lüzumunun işaret ve tesbit edilmiş olması haki
(Devamla) — Bağlıyorum.
katen bizim için sevindirici olmuştur, içişleri
Türk polisinin onore edilmesi yalmzca ikti
Bakanının bu istikametteki gayretine güvenmek
darın değil, aynı zamanda muhalefetin d- vazi
teyiz,
fesidir.

Bugün «hürriyet, hürriyet» diye hürriyeti
boğmaya çalışanların karasına tam. bir cesaret
ve faaîîetle dikilen Türk idaresine, Türk polisi
ne, Türk jandarmasına maddi ve mânevi bir şey
ler vermek bir gerçek, bir faziletse, bu istikamet
te Hükümetin getireceği hukukî tedbirlere bu

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarını;
Bendeniz kıs,' maruzatımı burada bitiriyor
ve aralarında bir ömrün yarısını bitirdiğim ida
reci arkadaşlarımı Saym Meclisimizle beraber
en yürekten bir hürmet, en yürekten bir sevgi
ile selâmlıyorum. (A. P. sıralarından alkışlar.)
445 —
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BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar bit
miştir. Kişisel görüşlerini arz etmek üzere Sayın
Hakkı Gökçe, buyurun.
HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; İçişleri Bakanlığı büt
çesi dolayısiyle şahsi görüşlerimi açıklamaya
çalışacağım ve mevcut müddetim içerisinde bir
kaç konuya değineceğim.
İçişleri Bakanlığının baş görevi, elbette ki,
memleketin iç güvenliğini ve asayişini sağlamak
olacaktır. Memleketin nizamının tesisini temin
etmek ve bu mevkide bulunmak mecburiyetinde
olan İçişleri Bakanlığının, yakın devrelerde sa
yıp sıralamakla bitmiyen hâdiselerden 12 Eldm
1969 seçimlerinden bu yana olanlardan bir kıs
mını eleştireceğim.
Memleketin asayiş düzeni başıbozukluk içe
risinde devam etmektedir. Seçimden sonra okul
ların ve fakültelerin açılışını mütaakıp ve tale
belerin ekseriyetinin pasolarını temin ettiği bir
devrede bir paso meselesi ihdas edilmiştir, hatalı
ve haksız bir tutum içerisinde hâdiseler yaratıl
mıştır, sene başında pasolarını almış olan tale
belere yeniden paso çıkarma yükü tahmil edil
miştir. Nedeni sorulduğunda; «Bar kadınlarına
kadar paso verilmiştir.» deniliyor. Böyle bir
yolsuzluk... «A. P. sıralarından «Doğru» sesleri.)
Doğru, ama gerekçesini dinleyin.
Böyle bir yolsuzluk mevcut ise, bunun hesa
bını masum çocukların mı vermesi gerekir? Bir
öğrencinin esasen bozuk düzen içinde mahrumi
yetlerle boğuşarak tahsil yaptığı bir devrede,
gönlü istiyen yeni bir mevzu yaratmaktarır. (A.
F. sıralarından: «Pasoyu biz vermedik» sesle
ri)
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. (A. P. sı
ralarından gürültüler)
HAKKI GÖKÇE (Devamla) — Neticeyi din
lerseniz anlıyacakainız arkadaşlarım.
Talebelerin duruma karşı çıkmaları, otobüs
lerin çalışmasını önlemek istemeleri ile bir ta
raftan yeni bir mesele yaratılmış, diğer taraf
tan meselenin Önlenmesi Hükümet Başkanı ta
rafından halka yüklenmek istenilmiştir; hal
kın otobüslere sahip çıkması lâzımgeldiği be
yan edilmiştir, ihkakı hak hudutlarını dahi te
cavüz eden bir hukuk dışı durumu meşru gös
termek gafleti ortaya konulmuştur. Herkesin
kendine has bir hak ihdas etmesini öngören
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bu durum, kanunlarla idare edilen hiçbir ülke
de görülmemiştir.
Teokratik devletin lüzumunu savunanlar
camilerde vaiz ederlerken, Kuranın mevcudiye
ti karşısında Anayasaya lüzum olmadığını be
yan etmektedirler. Buna devamla camilerde
cihat namazları tertiplenmiştir. İktidar buna
karşı çıkmamış, yanında olduğu zehabını uyan
dıracak hataya düşmüştür. Örneğin; son Yıldız
Mimarlık Akademisinde çıkan hâdiseyi zikre
debiliriz. Bu akademide 8 Aralık 1969 günü
Mehmet Büyüksevinç bu nedenle öldürülmüş
tür.
Sayın içişleri Bakanının kendi beyaniyle,
yeni hâdiselerin çıkmaması için Yıldız Akade
mini polis kordonu altına alınmıştır. Bu du
rum devam ededursun, 14 Aralıkta Battal Mehetoğlu öldürülmüştür. Hâdisenin oluş tarzı
esef vericidir. Sayın Bakana göre, Battal Mehetoğlu silâh çektiği için, gelen topluluk ateş
açmış ve öldürülmüştür.
Ne acayip hâdisedir ki, yeni bir vakanın ol
maması için polis tertibat alıyor, 100 - 150 ki
şilik grup cihat namazından sonra akademiyi
basmıya geliyor, polis akademi önündeki Battal'ın kalabalığa tabanca çektiğini, tevcih et
tiğini görüyor ve ajıcak orada bulunuşunun
hikmeti ne ise müdahale etmiyor, edemiyor,
Battal öldürülüyor. Gelen kalabalık elini ko
lunu sallıyarak gidiyor, polis bu grup içinde
tek kişiyi yakalamak lüzumunu hissetmiyor.
Bu meselenin mefhumu muhalifinden, polisin
göz yumduğu ortaya çıkıyor. İşte Sayın Ba
kanın gafletinin garabeti :
Din, Allah ile insanın ruhu arasındaki bir
muhasebe meselesidir. Velev ki dinî görüşleri
ayrı da olsa bir insanın bu nedenle öldürülme
si klan devrinde dahi görülmemiştir. Bu hâdi
selerin sonunda akademide arama yapılmış ve
silâh deposu haline getirildiği ifade edilmiştir.
Bu nedenle o zaman akademi kapatılmıştır. Aka
demi aylarca bu şekilde kalmış, okulda polis
işgali uzun süre devam etmiştir. Sayın Bakan
nasıl mütalâa ederse etsin, uzun süre devam et
tirilen fiilî durum aczinin ifadesidir. Bu aka
deminin 3 000 e yakın öğrencisi mevcuttur. Or
tada bir de suç olan hâdise vardır. Şayet si
lâh deposu hali hakikat ise, suçluların yaka
lanması lâzım ve kâfidir. Zira suç işliyenin ye
ri adalet huzurudur. Suçlu varsa yakalansın,
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cezasınıj görsün. Hâdisenin nedenleri aransın;
3 - 5 sucunun mevcudiyetinin iddiası sebebiy
le 3 000 e yakın talebenin dışarı atılması ne
mantığa, ne de hukuka sığar. «Bir masumun
bulunuduğu bir toplulukta, yüzlerce sanığın ol
duğu kabul edilse, o masum teşhis edilemiyorsa
onun hakkının korunması lâzımgeldiği için yüz
lerce suçlunun beraeti lâzımgelirdi» diyen bü
yük ad^letseverler meseleyi boşuna vazetmemişlerdir. Kaldı ki, 3 000 talebenin kolektif şe
kilde silâh deposunu ihya ettikleri iddia oluna
maz.
Anadolu'nun en ücra köşelerinden gelip tah
sil yapmak istiyen nice öğrenciler, telâfisi müm
kün olmayan zararlar görmüşlerdir. Akademi
nin 400 yataklı yurdu kapatılıyor, kıt kanaat
geçinen; çocuklar kış ortasında dışan atılıyor;
hepsi aynı nedenlerle, senesi dolmadan sekiz
kişi öldürülüyor. Dün öldürülen, bunun ne sonu
ne de başlangıcıdır. Seri katliâam devam edi
yor. Sayın Bakan, bunların faillerinin yakalan
dıklarından bahsetmekle yetiniyor. Bu öldürü
lenlerden biri Malatyalıdır, Battal Mehetoğlu
isimli bu gencin ihtiyar, dul bir anası, biri kız
olmak üzere üç kardeşi vardır. Hasır dokumak
la nafakalarını temin etmeye çalışmakta, artırabildilleri para ile de Mehetoğlu okumak
ta imiş. İşte gerçek olan, 3 000 e yakın talebe
nin ekserisinin durumu. Çekilen bu çile bir
lokma ekmek için ise, kahrolsun böyle lokma.
Artık buna bir son verin, devam etmesin bu hal
ve bu basiretsizlik.
Sayp Başbakanın özel hayatı hakkında bir
gazete heşriyat yapmıştır. Evvelâ ifade etmek
isterim ki, adalet duygusu kıyası nefistir. Bu
şekle götürülmesini tasvibetmediğimiz bu olay
nedeniyle, bu yazıyı gazetede yayınlıyanın ara
bası yakılmıştır, arkasından mezkûr gazete
nin matbaasına ateş açılmıştır. Bunlara âdi bir
polis vakası olarak bakmaya imkân yoktur. Bu
nedeni© yapılan bir konuşmaya Sayın Bakan
cevap vermiş; «Yazılan yazı ile, bu araba yak
ma ve matbaanın kurşunlanması arasında hiç
bir irtibat yoktur.» demişlerdir. Ne acayip bir
iddiadır bu. Fiilin hâdise ile bir ilgisi, bağlan
tısı bulunmıyabilir, ama faili bulunmamış bir
meselede nasıl bu şekilde konuşabilir? Kalkar
kendisine; «Şu halde bunu yakanı ve ateş aça
nı biliyjorsun» diyen olursa bunun cevabı ne

i
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olacaktır? Ortaya bir mesele atılmıştır, durum
adalete intikal ettirilmiştir, yapılan hakaret-.
te suç var ise elbetteki cezasını çekecektir,
ama ihkakı hakkı Sayın Bakanın müdafaa eder
duruma düşmesine lüzum yoktur ve aslında
buna hakkı da yoktur.
Gazetelerde okuyoruz; Konya valisi boyko
ta katılan 2 500 öğretmenin dörder günlük yev
miyesini kesiyor. Mahkemeden verilen karar
lara rağmen Türkiye'nin hiçbir yerinde gö
rülmeyen hâdiseyi yaratan bu hali, memleket
te mevcut kanun hâkimiyetini hiçe sayıyor.
(A. P. Hıralarından gürültüler, «Yavaş konuş»
sesleri) Yavag konuştuğum zaman hiç anlamıyacaksınıı., bağıra bağıra konuşacağım. (A.
P. sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Rica ederim, karşılıklı birbiri
nize hitabetmeyin.
HAKKI GÖKÇE (Devamla) — Belde belde
kanun tatbiki ancak aşiret idarelerinde mev
cuttum. Bu acı bir gerçektir.
SALİH AYGÜN (Amasya) — Aşiret idare
si senin idaren.
HAKKI GÖKÇE (Devamla) — Kimin idare
si olduğu belli.
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim.
(A. P. sıralarından gürültüler, «Ne biçim ko
nuşuyorsun?» sorusu)
HAKKI GÖKÇE (Devamla) — Kendi inisi
yatifimi kendim kullanacağım, siz karışamaz
sınız buna.
BAŞKAN — Siz de karşılık vermeyin Sa
yın Gökçe.
HAKKI GÖKÇE (Devamla) — Muhterem
Başkan, bana her müdahale edişlerinde aynı
şiddetle mukabele edeceğim. Lütfen sükutu mu
hafaza etsinler.
BAŞKAN — Efendim olmaz o zaman, kar
şılıklı olur, ben idare edemem.. Ben müdahale
ediyorum ama siz de mukabele etmeyin efen
dim.
HAKKI GÖKÇE (Devamla) — O halde siz
de müdahaTe edin Sayın Başkan..
BAŞKAN — Tabiî, onu söyledim.
HAKKI GÖKÇE (Devamla) — Bundan bir
hafta evvel Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu basılmıştır. Okul müdü
rünün kapısı kırılmış, içeri girilmiştir, resmî
evraklar yerlere atılmıştır, kız öğrencilerin ya
takhanelerine tecavüz edilmiş, genç kızlar ge-
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çelikle kapılara atılmıştır. (A. P. sıralarından
«Yalan söylüyorsun» sesleri) Yalanı baban söy
ler.
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim.
HAKKI GÖKÇE (Devamla) — Bu genç kız
lara elle sarkıntılık edildiği şayia halinde söy
lenmekte dii'.
AHMET BULDANLI (Muğla) — Yalan söy
lüyorsun.
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim.
HAKKI GÖKÇE (Devamla) — Kendilerine,
âdi kadınlara söylenmiyecek lâflar atıldığı id
dia edilmektedir. Birkaç cümle ile arz ettiğim
bu durumu yaratanlar ne dağa çıkmış eşkiyalar, ne de harb halinde düşman istilasıdır. Acı
gerçek odur ki bütün bunlar..
MEHMET KAZOVA (Tokat) — Onların ba
şı sensin.
BAŞKAN — Sayın Kazova, çok rica ede
rim.
HAKKI GÖKÇE (Devamla) — Bütün bunla
rı yapanlar memleketin nizamı için kurulan za
bıtadır. Bakınız bu okulun müdürü TRT'ye ne
diyor. «Tecavüz edenler zabıtanın âmirleridir
ve aslında onlara emredecek olan siyasi adam
lar dıı*.
Şimdi buna da Sayın Bakan gerekçe olarak,
fakülteye zabıta girebilir diyecektir ve aslın
da okul müdürünün gazetelerde çıkan beyan
ları buna sebebolmuştur. Okul müdürü, «Bir
Başbakan denetlenmelidir» demiştir, «Üniversi
teye polis giremez.» demiştir. Böylece okul mü
dürüne ve onun gibi düşünen sağduyu sahip
lerine bir göz dağı verilmek istenilmiştir. Baş
kentte cereyan eden bir intikam duygusudur
bu.
Aradan altı gün geçmiştir, aynı odalarda
Hukuk Fakültesi öğrencisi Mustafa öldürül
müştür. Durum öyle vahamet arz etmektedir
ki, hürriyetlerin özü olan hayat hakkına say
gı kalmamıştır. Yaşama emniyeti yok olmuş,
beklemediğin bir anda, beklenmiyen hâdiseler
insanı alıp götürür olmuştur. Hayatının temi
natı olmıyan insanların hürriyetten bahset
mesinin lüzumu yoktur. Hâdiseye, «faili meç
hul» deniyor sorarım Sayın Bakana; bir ülke
de her gün yeni bir hâdise oluyorsa, bu hâdi
seler bir evvelkinin devamı ise, dinî. ve siyasi
inançlarından ve kanaatlerinden ötürü insan-
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lar öldürülüyorsa, herkesin kendi emniyetini
bizzat kendisinin temin etmesi lâzımgeliyorsa,
bu Devlete hukuk devleti denilebilir mi? (C.
H. F. sıralarından, alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Gökçe, süreniz bitmiş
tir, görüşlerinizi sonuçlndırmız.
HAKKI GÖKÇE (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, sözlerimi şöylece bitirmek itiyorum:
Bu ülke Atatürk ülkesidir. Onun yarattığı
inkilâplara zerrece gölge düşürmeye kimse
nin gücü yetmiyecektir. Ancak zedelemek isfciyenler vardır, buna Hükümet yardımcı olur
gözükmektedir. Bakınız Türkiye'de çıkarılmak
ta olan bir gazetenin başyazısı ne diyor: «Bun
dan sonra bilmiş olunuz ki büyük fırtına pat
lamak üzeredir. Müslüman kardeşim, ey Tür
kiye halkı, ey temiz müslümanlar, inanınız
imanınız tehlikede, Kuranınız tehlikede, cami
ler tehlikede, din iman elden gidecek, kalkın
ey ehli islâm,, davranın..» Niçin yazılıyor bu,
niçin yazılıyor bu yazılar, kime karşı yazılıyor?
Amerikan filosu İstanbul'a..
AHMET BULDANLI (Muğla) — Yalan söy
lüyor, yalan söylüyor..
BAŞKAN — Çok rica ederim, bulunduğu
nuz yerden müdahale etmeyin.
HAKKI GÖKÇE (Devamla) — Türkiye'de
kardeş kardeşi öldürüyor, bırakalım bu saçma
lıkları arkadaşlarım. Kamboçya'ya Amerikalı
lar çıkarma yapıyor, istilâ etmek istiyor, yüzbinlerce Amerikalı genç kendi başkanlarına
karşı direniyor, ama bu, kendi öz yurdumuzda
vukubulursa komünistlik oluyor. «Din elden gi
diyor» avazeleri ayyuka çıkıyor. Atatürk'ün
resmi bulunan «Bağımsız Kıbrıs» yazılı afiş yü
zünden okul basılıyor...
AHMET BULDANLI (Muğla) — Yalan söy
lüyorsun, yalan.. (A. P. sıralarından gürültü
ler)
HAKKI GÖKÇE (Devamla) — Yalanı ba
ban söylüyor, yalanı baban söylüyor.. (A. P.
sıralarından gürültüler.) Her zaman söyler;
ben oşkiyalan yakalattım, ben suçluları yaka
lattım.. (A. P. sıralarından şiddetli gürültü
ler.)
BAŞKAN — Sayın Gökçe, konuşma süre
nizi geçiyorsunuz, fakat beni, olayların tahaddüsüne imkân vermiş duruma sokuyorsunuz,
Lütfen bitiriniz.
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HAKKI GÖKÇE (Devamla) — Bitiriyorum
efendim.
Lâkin mühim olan bu değil Sayın Bakan. Ev
velâ bıı durumların yaratılmamasma ça-reler
aramanız lâzımgeliycr, meselenin kökten hılli
iktiza ©diyor. Eğer gazetelerde cihat ilânları
veriliyorsa, bunun hesabını sormanız l?zunp;eliyor, ama siz onu bir tarafa itip, «Bir Başba
kan denetlenmelidir» diyen bir okul müdürün
den intikam almak için kapısını kırdırıyorsu
nuz, çekmeceler içindeki evrakları dışarı at
tırıyorsunuz. Sorulduğunda; «Sanık arıyorum»
diyorsunuz. Hükümet olarak görevin en ağırını
yapıp..
İHSAJST ATAÖV (Antalya) — Bu ne biçim
konuşma Sayın Başkan?.. (A. P. naralarından
gürültüler)
BAŞKAN — Dün akşam televizyonda gö
rülen hususu söylüyorlar efendim.
HAKKI GÖKÇE (Devamla) — Ondan son
ra suluları yakalattım demekle meseleyi hal
letmiş sayıyorsunuz. Olmaz böyle şey. Saygılar
sımarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar)
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş:kan, niçin müsaade ediyorsunuz böyle konuş
.masına?.
BAŞKAN — Tahmin ediyorum, hepimiz te
levizyonu seyrettik, seyredenler de seyretmi;yenlere söylediler. Sayın Gökçe televizyonun
vermiş olduğu haberleri ifade etti.
Kifayeti müzakere takriri gelmiştir.
HÜSAMETTİN AKMUMCU (İsparta) —
Aleyhte efendim.
BAŞKAN — Okutmadım efendim. O zaman
söylerim Sayın Akmumcu. Okuttuğum zaman
kim öncelik alırsa ona veririm sözü.
Sayın İçişleri Bakanı, buyurunuz efendim.
SADÎ KOÇAŞ (Konya) — Gruplar tekaddüm eder, söz grupundur.
BAŞKAN — Efendim, kifayeti müzakere
takriri...
SADİ! KOÇAŞ (Konya) — Son söz grupun
dur.
BAŞKAN — Son söz üyenin efendim, grupun değil. Son söz milletvekilinindir. Kifayeti
müzakere kabul edilirse Mustafa Kaptan Be
yindir.
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞEOĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi) —
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
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Bakanlığımın bütçesi üzerinde tenkidlerini
ve görüşlerini ifade buyuran arkadaşlarıma
şükranlarımı sunuyor ve Yüce Heyetinizi say
gı ile selâmlıyorum.
Huzurunuzda İçişleri Bakanlığına tallûk
eden meseleleri ve ona izafe edilmek istenilen
haksızlık ve ithamları, gayet objektif kriterler
içinde izah edeceğim.
iSayın Koçaş çeşitli noktalar üzerinde dur
dular. İlk temas ettikleri konu, kendilerinin İç
işleri Bakanlığından beklenen sonuçlan alama
madan mütevellit bir inkisara uğradıklarını be
yanla sözlerine başlamış bulunmaktadırlar.
Biz, vatanımızda kanunları hâkim kılmak,
bütün vatandaşlarımıza eşit, âdil muamele yap
mak, onları kardeşliğe teşvik etmek ve demok
ratik, hukuk devletini ve hürriyet rejimini yer
leştirmenin gayretleri içinde bulunmaktan bi
nan ayrı ve azade kalmadık.
Şimdi sırasiyle temas edeceğim hâdiselerde,
bütün tutumumuzun, davranış ve icraatımızın
ne derecelerde kanun hâkimiyeti prensibine uy
duğu görülecek ve en ağır şartlarda dahi, ka
nun sınırlarına ve meşruiyet çizgilerine tecavüz
etmediğimiz, huzurunuzda bir kere daha anlaşı
lacaktır.
Arkadaşımız, girizgâh olarak trafik konusu
na temas ettiler.
Muhterem arkadaşlarım;
Hükümet programımızda emniyet, asayiş,
hizmet politikamızın izahında; trafiğe büyük
önem vereceğimizin ve onun mal ve can kaybına
sebebiyet veriş şekilleri üzerinde organizasyon
olarak, eğitim olarak, personel olarak itina ile
duracağımızın vadi vardır. İşe başladığımız o
günden bugüne kadar, bu va'din sorumluluğu
içinde gayretler sarf edilmiştir. Bugün mevcut
bulunan ve birtakım ihtiyaçlara cevap vermiyen, aksak tarafları olan, trafik mevzuatını dü
zeltmek üzere, Trafik Kanunu tasarısı hazırlan
mıştır. Ancak C. H. P. ne mensup bir arkada
şımızın bu konuda bir Meclis araştırması öner
gesi vermesi ve bunda ısrar etmesi karşısında
önergeye, biz de katıldık, o araştırmanın sonu
cunu bekliyoruz. Eğer bu sonucu almak uzarsa,
hazırladığımız Trafik kanunu tasarısını Yüce
Heyetinize önümüzdeki günlerde getirmek ka
rarındayız.
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Muhterem arkadaşlarım;
Trafik olaylarının önlenmesi sadece kanun
tedbirleriyle değil, realist ve ihtiyacı kucaklıyan bir tatbikat sistemini icra etmekle mümkün
olacağı aşikârdır.
Biz Türkiye'mizin en çok kaza veren, en çok
mal ve can kaybı veren arterini birinci plânda
ele aldık. Edirne'den Ankara'ya kadar uzanan
istikamette, yeni ve modem mânada trafik is
tasyonları kurmaya başladık. Bu senenin sonu
na kadar, bunu İskenderun hattına kadar uza
tacağız ve önümüzdeki yıllar içinde vatanımızı
!bir uçtan bir uca diğer istikametlerde bağüıyan
anaarterlerde bu modern ve müessir kontrol
ünitelerini harekete geçireceğiz. Bunlar hare
kete geçinceye kadar da, gece kontrolleri, yap
mak suretiyle, sürat yapılan noktalarda devri
yeler ihdas etmek suretiyle: bilhassa Edirne Ankara anaarteri üzerinde trafik kazalarının
düştüğünü memnuniyetle görmüş bulunmakta
yız.
Bu, trafik konusunda verimli çalışmalarımı
za hızla devam edilecektir. Elbette ki, bir temel
meseleyi, alabileceğimiz tedbirlerin nemasını
görmeden veya bir başka tâbirle, tedbirler man
zumesini bir sistem halinde işl'dtaneye koymadan
kesin neticeler almanın mümkün olmadığı aşi
kârdır. Objektifliğe inananlar, elbette ki, sihir
deyneklerlne inanmazlar. Biz memleketin gerçe
ğini dikkate alıyoruz, siyasi felsefemizi dikkate
alıyoruz, ilmin rehberliğinde, fennin rehberli
ğinde, aklın rehberliğinde bir politika yürütü
yoruz.
îşte, trafik hizmetlerindeki politikamızın te
mel unsuru da budur.
Değerli arkadaşlarım; asayişsizlik meselesi
ne dokunmuş olan arkadaşımızın, sınırlan aşan
ve izam eden ölçüler içinde bir tablo çizdiği
bir gerçektir.
Şöyle ki; acaJba, Türkiye ide emniyet ve asa
yişi sağlama konusunda nasıl bir hizmet politi
kası tatbik edilmektedir, nasıl bir metot tatbik
edilmektedir ve ne gibi hamle ifade eden çalış
maların içine girilmiştir? Objektifliğe sadık
olan tenkidlerin, bu yöne de itina eden, bu yön
de yapılmışlar varsa onu da bu kürsüde dile ge
tiren tenkidler olması iktiza eder.
Şu halde, meselelerin sadece bir tarafiyle ele
alınmakta ve bir tarafıyla bu kürsüye getiril

24 . 5 . 1970

O :2

mekte olduğu; bu konuşmalarla, bu beyanlarla
da teyidedilmiş bulunmaktadır.
Emniyet - asayiş idinin kolay ve basit bir iş
olduğunu hiçbir zaman iddia etmedik, ne Hükü
met olarak, ne iktidar olarak, ne de içişleri Ba
kanı olarak. Elbetteki emniyet ve asayiş güç
bir meseledir. Dünyanın hiçbir yerinde nasıl
bir medeni seviyeye sahibolursanız olunuz, nasıl
fennî imkânlara sahibolursanız olunuz, asayiş
sizliği ihlâl eden birtakım olaylar işlenmiştir,
işlenmektedir. Sosyal bir temeli taşıyan, sos
yal bir hüviyetin sahibi olan toplum hayatında,
içtimai bir hâdise olan suçlar, elbette cereyan
edecektir, ama, bu hâdiseleri önleme bakımın
dan alınan tedbirler nedir, kullanılan metotlar
nedir, asıl tenkidin yönetilmesi iktiza eden ko
nu budur.
Şimdi, muhterem arkadaşlarım; bu kürsüde
Doğu ve Güney - Doğuda eşkiyalarm o bölge
leri parsellediği, asayişsizliğin abp yürüdüğü,
silâhlanmanın alıp yürüdüğü gibi beyanlar ya
pılmıştır.
Şimdi geliniz, gayet kısaca bunların üzerin
de birer birer duralım.
Bis 6 aylık çalışmalarımızın içinde klâsik bir
emniyet - asayiş metodunu bırakarak, Türkiye'
mizin gerçeğine dayalı, merkez, il ve çevreye istinadeden, bu ölçünün (işbirliğine dayanan, mer
kez - çiklet kaydıran, güçleri hedeflere göre bir
leştiren teksifi bir metodun uygulamasına başlamışızdır ve bu metot en iyi uygulama alanı
Doğu ve Güney - Doğuda bulmuştur. Sağlam
bir istihbarata dayanarak, bir plânlamadan
sonra ortaya çıkan icraat, bugün muhalefet saf
larında bulunan bir arkadaşımızın, da ifade et
tiği gibi, memnuniyet verici sonuçlar sağlamış
tır,
Arkadaşlar; polisin vazife gördüğü sahalar
da da, düne nazaran suçların azaldığı ve azal
makta olduğu bir vakıadır. Orada da aynı me
totlar uygulanmakta ve geliştirilmektedir.
Şimdi, silâhlanma temayülünün Türkiye'de
bir vakıa olduğunu inkâr etmek mümkün değil
dir, ama bunun karşısında Hükümet ne yapmış,
nasıl bir tavır almış, onun da incelenmesi ikti
za eder.
Elimizde ateşli silâhlar hakkında bir kanun
var, 6136 sayılı Kanun; müessiriyetini kaybet
miş, yeni bir tasarı haline getirmişiz, tadil et
mişiz, tasvibinize iktiran edeceği ümidini yaşa-
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dığımız sağlam bir muhteva ile Büyük Meclise
takdim etmişiz.
Şu halde, burada alınması lâzımgelen kanu
ni bir tadbiri almış bulunmaktayiz.
Diğer taraftan., büyük çapta silâh araştırma
ları faaliyetinin içine girmişiz, aynı kanunun
8 nci maddesine göre kararnameler çıkarmışız,
partimin. değerli sözcüsünün ifade ettiği gibi,
şu kısa müddetler içinde 15 bine yaklaşan silâh
yakalamışız. Silâh verme ruhsatlarında valile
rimizin titiz olması ve yönetmelik esaslarını dar
ölçüler içinde kullanması talimatını vermişiz ve
uygulama da böylece devam etmektedir.
Şimdi, Hükümet olarak şu vaka karşısında,
şu önleyici tedbirleri alıyorsunuz ve işletmeye
başlıyorsunuz, sonra sizi tenkid eden arkadaş
larınız madalyonun öbür tarafına bir an dahi
gözlerini ve bakışlarım atfetmeden konuşabili
yor. O zaman da bu konuşmalara gerçekçi de
mek elbette ki gayrimümkündür.
Muhterem arkadaşlarım, bu konuda ortaya
satılan yanlış bir noktai nazarı da vuzuha ka
vuşturmak isterim.
Arkadaşlarımızdan birkaçı dedi ki; «Hâdi
seler oluyor, işte faillerini yakaladık, verdik de
yip Hükümet ortadan çıkıyor.»
Şimdi de geliniz bu meseleyi meri hukuk ka
idelerine göre ve hukuk mantığına göre inceliyelim:
Hükümetin buradaki görevi ne? Hâdise vukubulmuş, faili yakalanmış, zabıta adalete tes
lim etmiş. «Teslim etmiş de ne olmuş» sorusuna
cevabı bizden istiyor.
Muhterem arkadaşlarm,
Burada, adalet organı ile icra organı arasın
daki görev ve yetkiyi ayırmak istemeyişten do
ğan bir noktai nazar veya ayrıldığım kaale al
mayan bir noktai nazar vardır. Yani, hâkimin
de adaletin de icraatının sonucu yoksa bizden
mi beklenmek isteniyor, bir.
ikincisi; suçlunun yakalanması olayının da
hi bir adlî zabıta olduğunu ve adlî zabıta işinin
de kanunlarımıza göre Cumhuriyet Savcılarına
mevdu olduğunu arkadaşlarımız unutuyor. Hü
kümet şahsiyeti, hem idarei zabıtanın âmiri, hem
adlî zabıtamn âmiri ve hem de adalete direktif
verip netice alan bir organ olarak mütalâa edili
yorsa, büyük bir yanlışlığın, büyük bir hukukî
hatanın içinde olduklarını tesbit ve teşhis etmek
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mecburiyetindeyiz. Yok, bilip de böyle söyleni
yorsa bu da ayrıca hazin bir keyfiyettir.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Kendi iktiilarlarındaki alışkanlık Sayın Bakan, kusura bak
mayın.
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞ3OĞLU (Devamla) — Arkadaşlar, sözünü bu nok
taya getiren sayın hatip; «işte, aradan 48 saat
geçmemiş olan bir olaya temas edeyim. Bir pro
fesörün odası tahribediliyor, kız yurdu aranı
yor, haksızlıklar yapılıyor. Bu nasıl Devlettir,
bu nasıl icraattır?» diyor.
«Bu nasıl Hükümet?» sualini kendileri nasıl
sordu ise, ben de izahatımın sonunu «Bu nasıl
tenkid, bu nasıl muhalefettir?» diye bitireceğim.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, her halele
muhterem arkadaşımız Siyasal Bilgiler Fakülte
si Yurdunun aranması hâdisesine değinmek is
tiyor, onu izah ediyor.
Biraz sonra toplum olayları karşısında aldı
ğımız ve almaya kararlı olduğumuz tedbirleri
söylerken bir kere daha temas edeceğim, lâkin
burada bu noktayı vuzuha kavuşturmaya mec
burum.
Arkadaşlar, Askerî Mahkeme bu konuya el
koymuş, bâzı öğrenciler hakkında tevkif kararı
vermiş, fakat bu suçun failleri yakalanamamış
tır. Bu suçun faillerinden bâzılarının Siyasal
Bilgiler Fakültesi Yurdunda olduğu Dekanına
söylenmiştir, adlî zabıta tarafından yazı yazıl
mıştır. Buna rağmen ne suç faili yakalanmış ve
ne de getirilmiş teslim edilmiştir.
Bu vaziyet karşısında, Siyasal Bilgiler Fakül
tesi Yurdunun durumu gözden geçirilmiş, hak
kında tevkif kararı verilenler, katil suçundan sa
nık olanların bulunduğu, silâhların bulunduğu,
yıkıcı yıpratıcı âletlerin bulunduğu ve balkon
larında tonlarca taş bulunduğu tesbit edilerek
Askerî Mahkeme tarafından arama kararı veril
miştir.
Bu kürsüden şunu da ifade ediyorum: Aşa
ğı yukarı durumun böyle olduğu o fakültenin
başında olan Dekan arkadaşımıza da duyurul
muştur. Ona rağmen hiç ses çıkmayınca Askerî
Mahkeme kararını vermiş, zabıta gelip burayı
aramıştır.
Bir arkadaşım bu kürsüde fevkalâde çirkin
bir olaya temas etti ben onu tekrar edemem. KÎZ
yurduna girilmiş... Arkadaşlar, o fakülte yur-
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dundaki kızlar kesimini erkek memurlar değil,
kız memurlar aramıştır, kız memurları girmiş
tir ve bâzılarının yastığının altında sustalı bıçak
bulmuştur. (Â. P. sıralarından «Bravo» sesleri
ve alkışlar.) Böyle mi hakikati dile getireceksi
niz beyefendi? (A. P. sıralarından alkışlar.) Bu
nu niçin söylemiyorsunuz? Bir olayı bütün yön
leriyle dile getirmedikçe, «Gelin asgari müşte
rekte birleşelim, biz de hazırız.» demekle iş bit
miyor.
Arkadaşlar, bizim icraatımıza, «Meşruiyet
dışı, kanun dışı icraat yapılmıştır» denemez;
bize böyle bir leke, kara yapıştırılamaz.
Bâzı çevreler bizim kanun dışına çıkmamızı
istemiştir, teşvik ve tahrik de etmiştir, yine de
edilmektedir ama biz Türkiye'de bir hukuk Dev
leti olduğu inancını taşıyan mesul insanlar ola
rak, her meseleyi kanun çerçevesi içinde halle
deceğiz ve her tavrımızı, her icraatımızı da ka
nunların sınırları içinde alacağız, almışız ve
almaya devam edeceğiz. (A. P. sıralarından al
kışlar.) Şimdi soruyorum, bir askerî mahkeme
kararını infaz için gitmiş olan Türk adlî zabıta
sını kanunlar karşısında nasıl yerebilirsiniz, na
sıl itham edebilirsiniz? Adı geçen profesörün
odası Türk zabıtası tarafından tahribedilnıemiştir ama, o yerlerde bulunan ve bugün hepimizin
şu kürsüye çıkıp yemin ettiğimiz 1981 Anayasası
rejimini devirmenin gayretlerini ve propagan
dalarını yapan komünist neşriyatı, kitaplar bu
lunmuştur, bunlar niçin söylenmiyor? Ata
türk'ün fotoğrafı yerine Mao'nun, Lenin'in fo
toğrafları bulunuyor, bunları niçin söylemiyor
sunuz? (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.)
HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Bütçenin tü
münü dinleseydiniz Sayın Bakan.
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BAŞKAN — Sayın Gökçe müdahale etmeyin.
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Kızıl Çin'in komünist Par
tisi tüzükleri bulunuyor, buna niçin işaret etmi
yorsunuz? Bir zat çıkıyor, bağımsız olduğunu
söyliyen bir müessesenin insanlariyle bir senar
yo yazıyor, o senaryoyu oynuyor, onu televiz
yonlar tesbit edip Türk efkârı umumiyesine gös
termeye tenezzül ediyorlar. (A. P. sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar.) Ondan sonra da «Po
lisi itibarsız hale getiriyorsunuz.» diyor.
Türk polisinin yanında olanlar, haksız ola
rak Türk polisine leke sürenlere müsaade etme
melidir, samimiyet bunu icabettirir.
Siyasal Bilgiler Fakültesi yurdunun aran
ması mahkeme karariyledir, kanuna uygundur,
kimseye kanun dışı bir muamele yapılmamıştır.
Saygılı olarak kendileri aranmış ve 6 tane mev
kuf, 2 tane katil ve 55 tane öğrencilikle hiç alâ
kası olmıyan, hiçbir fakültede kaydı olmıyan,
başı boş insanlar bulunmuştur.
Şimdi soruyorum, muhterem arkadaşım, bu
fakültenin yurdu bir öğrenci yurdu mudur yok
sa bir yer midir?
BAŞKAN — Elektrikler kesildi Sayın Ba
kan, Birleşime ara vermek mecburiyetindeyiz.
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Müsaade ederseniz Sayın
Başkan kürsüden ineceğim.
BAŞKAN — Hay hay efendim.
Efendim, Birleşime 10 dakika ara veriyo
rum.
Kapanma saati : 16,55
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati : 17,08
BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil
KÂTİPLER : Zeki Çeliker (Siirt), Şevket Doğan (Kayseri)
BAŞKAN — Elektriklerin arıza yapması
sebebiyle 10 dakika ara vermiş olduk. 87 nci
Birleşimin üçüncü oturumunu açıyorum. •

Sayın içişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu,
konuşmanıza devam etmek üzere buyurun efen
dim.
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İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞEOĞLU (C. Senatosu Muğla Üyesi) — Sayın
Başkan, muhterem arkadaşlarım;
Siyasal Bilgiler Fakültesi içinde olup, özerk
likten faydalanan bu fakültede askerî mahke
me karariyle yapılan aramada 3 tabanca, 150
den fazla demir çubuk, 100 den fazla sopa, bir
torba barut ve 1 000 den fazla molotof kokteyli
yapmaya elverişli şişeler de bulunmuştur ve hiç
bir oda tahrip edilmemiş kırılmamıştır. Aksi
ne olarak bunu bir senaryo halinde ortaya sü
renler, onları kendileri hazırlamıştır. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri)
Muhterem arkadaşlarım, biz bütün yurtları
aramışızdır. O yurtlarda yatıp kalkan öğrenci
lerimizin temayül ve inançları ne olursa olsun,
yürüttüğümüz istihbarata göre aranması lüzu
muna kaani olduklarımızı, usulün ve hukukun
kaidelerine uygun olarak aradık ve elbette ki,
lüzum ettiğinde aramaya devam edeceğiz.
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Koçaş, parti
zanlık pasajı üzerinde de durdu.
Ben kendisinin bu konudaki üslûbuna uya
rak şunları söyliyeceğim: Türk idaresi tarafsız
dır, meşruiyetçidir, naziktir, bütün vatandaşla
ra kapısı açıktır ve kapısının üstünde, «kanun
hâkimiyeti, adalet, eşitlik ve kardeşlik» yazılı
dır. Bunlar bizim halkla olan münasebetlerimiz
de asla vazgeçemiyeceğimiz prensiplerdir. Bu
nun dışında bir davranışımız olmamıştır ve asla
olmaz. Olursa, bunun yapanlar kanunların tâ
yin ettiği müeyyideden kurtulamaz.
Arkadaşımız, aşırı sol ve sağ uçlara temas
etti ve «asgari müşterek» dedi. Yıllardanberi
bizim söylediğimiz gibi, bizi bu asgari miişte
rekte birleşmeye davet ettiklerini ifade ettiler.
Halbuki, biz çok evvel kendilerini davet etmiş
bululuyorduk, ama bu daveti, bu iştirak hissi
yatını memnuniyetle, hattâ şükranla karşılarız.
Yalnız bu asgari müşterekte beraber, demokra
tik hukuk devletini devirmeyi gayede birleşen
bu uçları bertaraf etmek istiyorsak politikamı
zı da, siyasi anlayışımızı da ona göre ayarlama
ya mecburuz.
Bir taraftan, «kanunların ve Anayasanın
üstünde doğal haklar vardır.» dersek, bir taraf
tan, «Toprak işliyenin, su kullananın» dersek,
aşırı uçlarla mücadele ettiğimizi iddia etmek
fevkalâde güçtür. Bunları da terketmemiz lâ— 453
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zımgelir.. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri,
alkışlar)
HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa
yın Bakan, nereden nereye geldiniz?
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar)
— Halâ öyle...
KEMAL ATAMAN (Ankara) — O yönde
bizim kadar cesaretli değilsiniz.
BAŞKAN — Bulunduğunuz yerden müdaha
le etmeyiniz. İsimlerinizi zikretmeyi ve zapta
geçirmeyi uygun bulmuyorum, müdahale etme
menizi rica ederim.
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Hükümet olarak, Hükü
metimizin Reisi de, vekil arkadaşlarım da, par
timin değerli mensupları da her plâtformda bu
uçların karşısında olduğumuzu ve rejimin ya
nında bulunduğumuzu, tereddütsüz, kanunları
tatbik etmekten çekinmiyeceğimizi ifade ettik
ve olaylar karşısında bu zihniyetimizden, bu tu
tumumuzdan ayrılmadık ve asla da ayrılmıyaeağız.
Arkadaşlar, iki atta oynamak gibi, iki tara
fı idare etmek gibi akılsız bir politika A. P. İk
tidarından sâdır olmamıştır ve asla olmaz. Biz
her şeyde açığız, her hâdisenin karşısında da
açığız. Zihniyetimizin, inancımızın ve felsefemi
zin altında yatan sadece bu rejimin devamıdır;
sadece büyük milletimizin haklarını ve hürri
yetlerini kaybetmemesi ve büyük milletimizin
refah içinde yaşamasıdır. Bizim her şeyimizde
hâkim olan temel fikir budur. Bunun dışındaki
sözler mücerrettir, isbattan, delilden yoksundur.
Arkadaşlar, Türkiye'nin güvenlik kuvvetle
rini ayrı ayrı mütalâa etmek isabet taşımaz.
Türkiye'nin dâhilde emniyetini ve güvenliğini
sağlıyan Türk polisi, Türk jandarması gerek
fedakârlık şartları içinde gördüğü vazife, gerek
se kanun temsil etme sıfatlan itibariyle hem
şereflidir, hem itibarlıdır. Türk jandarmasını bir
tarafa itip, Türk Polisini itibarsız göstermeye
çalışmak, iktidarın elinde, onun siyasi menfaat
lerinin âleti olarak mütalâa etmek bir ayn r.
yasi stratejidir. Bunlar bizim gözümüzden kaç
maz ve bu sözler de inandırıcı olmaz.
Ben samimiyetle şunu söyledim, dünkü basın
toplantısında (arkadaşım temas etti) «Aşırı uç
ların organize olarak demokratik Türk Devleti
ni, Büyük Atatürk'ün büyük eseri olan Türkiye
Cumhuriyetini devirme maksadına varmak için
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yaptığı çalışmaların karşısındayiz. Hep beraber
karşısında olmamız lâzımdır. Eğer her Türk va
tandaşı bu siyasi inanca sahip ise, bu safta bir
leşecektir ve bu mücadeleyi yapacaktır ve bu
maceracılara imkân vermiyecek, arzularını kur
saklarında bırakacaktır.» ve «Türk Devlteinin
güvenlik kuvvetleri her zaman onları hüsrana
mahkûm etmeye kadirdir» dedim.
Bu teşhise isterdim ki muhterem arkadaşım
da katılsın.
Türk polisinin bugün kendisine tanınmış
olan hakları teminat altındadır. Türk polisi
nin ve Türk jandarmasının ağır şartlar altın
da hizmet gördüğü bizim idrakimizin içindedir
ve bu idrakin icabı da yapılmaktadır ve ya
pılmaya devam edecektir. Bundan kimsenin
şüphesi olmasın.
Biz halkımızın karşısına ne zabıta, ne or
duyu çıkarırız, ne de çıkardık, ama arkadaşı
mız, sokaklarda kanunları çiğniyerek, Türkiye
Cumhuriyetini devirmek için «yaşasın sosyalist
Türkiye», «yaşasın gerçek demokrasi», «yaşa
sın ikinci kurtuluş savaşı» diye bağıran anar
şistleri kasdediyorsa, Türk Ordusu değil, Türk
Milleti de onların karşısmdadır. (A.P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar)
Arkadaşımız bu politik düşüncelerden son
ra Bakanlığıma taallûk eden bâzı teknik ko
nulara da değindi. Hafızam beni aldatmıyor
sa, iyi not edebihnişsem, Belediye Kanunu ve
Köy Kanununa temas etti.
Bunlar Bakanlığımızda hazırlanmaktadır,
önümüzdeki zaman içinde yüksek huzurunuza
getirilecektir.
Burada merkez valiliği müesessesine temas
buyurdular ve gene yanlış tesbit etmedimse,
«Merkez valiliği bu iktidar tarafından ihdas
edilmiştir» buyurdular.
Bu büyük bir hatadır muhterem arkadaş
larım. Bu merkez valiliği müessesesi 11 İdaresi
Kanunu ile 1949 yılında C.H.P. İktidarı tara
fından ihdas edilmiştir. Eğer arkadaşımız «si
zin iktidarınız valileri daha çok merkeze al
mıştır» tarzında bir kastı taşıyorsa bunda da
isabet yoktur. Zannediyorum M, merkeze alı
nan valiler bugüne kadar 28 i ifade ediyor; bu
nun 14 ten fazlası bize ait değildir veyahut 14
rakamı eşittir. Tabiî ben gerçekçi konuştuğum
için, hafızam aldanabilir diye bâzı noktaları ge
niş tutuyorum.
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Arkadaşlarımız, Türk belediyelerinin de
halinin hazin olduğuna temas ettiler.
Doğrudur. Türk belediyeleri bir malî güce
sahibolma ıstırarı ve şartlan içindedirler. Bizim
politikamız da, Türk belediyelerini malî ve tek
nik bakımdan güçlendirmektir, önümüzdeki
günlerde Belediye Gelirler Kanunu tasarısı
ve özel idarelerimizi takviye edecek olan ve
bir reform karakteri taşıyan Emlâk Vergisi
Kanunu Yüce Meclise gelmiş olacaktır.
Şimdi, muhterem arkadaşlarım, birçok ar
kadaşımın değindiği bir konuyu huzurunuzda
tahlil edeceğim.
Türkiye'de anarşist bir ortamı yaratmanın
gayreti içinde olan uçlar ve çevreler var
dır. Bunlar mal ve can emniyetini tehdidetmektedir. Bunlar fakültelerde ve yüksek okul
larda öğretme ve öğrenme hak ve hürriyeti
ni zedelemekte ve tahdıdetmektedir. Bunların
karşısında ne yapmak lâzımdır, meselesini hu
zurunuzda özetle tahlil edip, tedbirler manzu
mesini ortaya koymak istiyorum ve bu suretle
bu konuda konuşmuş olan bütün arkadaşları
ma arzı oevabetmiş olacağım.
Arkadaşlar, tedbirler manzumesinin ba
şında evvelâ siyasi tedbir geliyor. Siyasi ted
bir; demokratik hukuk rejimi içinde yaşamak
karar ve azmi, milletimizin vermiş olduğu bu
büyük kararı herkesin bir sorumluluk içinde
hissetmesi veya o rejimi dağıtmak istiyenlerin
karşısına fert olarak, teşekkül olarak ve Hü
kümet olarak çıkması ve bir işbirliğinin içinde
çalışmasıdır. Çünkü, demokrasi bir sorumluluk
lar müessesidir. Şu halde, her vatandaş, her
müessese, o müessesenin başında parlâmento,
siyasi teşekküller, Hükümet ve Devlet mües
seseleri burada birleşmeli, (işte asgari müş
terek bu) ve bunların karşısına çıkmalıdır. Bi
rinci tedbir budur. Eğer bu tedbir işlemezse,
yani;
eğer bu asgari müşterekte, Türkiye
Cumhuriyetini devirmeyi strateji haline geti
ren taktik haline getiren kimselerin karşısına
hep beraber çıkmazsak, «Bunu Hükümet önle
sin» diyip geçersek, ne vazifemizi yaparız ne
taşıdığımız mesuliyetin icaplarına uymuş olu
ruz.
İkinci kategorideki tedbir, idari karakter
taşıyor arkadaşlar. Bunun başında öğrenci olay
larını çözmek için, evvelâ bir konuyu çözmek
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lâzımdır. Bugün fakültelerimizde birtakım
anarşist insanlar, inandıkları hedefe varabil
mek için öğretim üyelerini tehdidetmektedirler, ders yaptırmamaktadırlar; bellerinde ta
bancalarını, ellerinde bıçaklarını göstermek su
retiyle i derslere son vermekteler, foruma git
mekte, teşebbüs ve tasaddi göstermekte bu su
retle bem öğretme hakkını, hem öğrenme hür
riyetini zedelemektedirler. Bu bir vakıadır.
Bunu nasıl önliyeceğiz?
Arkadaşlar, beş üniversitemizin değerli
rektörleriyle ve bâzı dekanlanyla yaptığımız
toplantılarda, bu konuyu bütün açıklığıyla
ortaya serdim ve bizden beklediğiniz alınması
lâzımgelen tedbir ne ise, yegân yegân söyleyi
niz Hükümet olarak bu tedbirleri almaya ha
zırız, dedim.
Arkadaşlar, mesele ortaya şöyle çıkıyor :
Bu, elimde silahıyla, bıçağıyla, sopasıyla hakla
rı, hürriyetleri tehdit edenleri durdurmak,
elinden sopasını, belinden tabancasını alabil
mek bir güç meselesidir, bir emniyet gücüne
bağlıdır. Elbette öğretim üyesi veya dekan ala
cak değil. Şu halde, rektörün ve dekanın emrin
de bir zabıta gücünün kurulmasına lüzum ve
zaruret vardır.
Bunun alternatiflerini şöyle saydık : Bu,
isterseniz sivil genel zabıta ekibi olabilir, ister
seniz sizin istihdam edebileceğiniz bir muha
fızlar kadrosu olabilir, isterseniz hususi bir ka
nunla üniversite zabıtası olabilir. Bunların
hangisini tercih ediyorsanız onu yapmaya ha
zırız, dedik. Fakültenin içinde başka türlü
mâni zabıta tedbiri almamıza Hükümet ola
rak imkân yoktur. Neden yoktur? Çünkü, bu
noktada üniversitenin özerkliği işlemektedir.
Biz, bir suç hali olmadıkça, suçlular orada bu
lunmadıkça, usulün hükümlerine dayanarak
mâni zabıta tedbiri olarak fakültelere, üniver
sitelere giremeyiz. Ancak, rektörün ve deka
nın daveti ile girebiliriz. Davet etmediği tak
dirde tabancasiyle, elinde bıçağıyla, sopasıyla
hocasına hakaret etmeye, onu derse sokmama
ya ve arkadaşlarını okutmama gibi gayretlere
devam ederler. İşte, çözülmesi lâzımgelen mü
him nokta budur.
Bugün, bir fakültede oturan arkadaşını ge
lip tabanca ile vuran insan, belinde tabanca
ile dolaşıyor, geliyor arkadaşını yaralıyor.
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Bundan Hükümeti sorumlu tutmaya, tedbir
almadın diye sorumlu tutmaya bugünkü meri
kanunlara göre imkân yoktur. İşte o zaman
özerkliği, üniversite özerkliğini çiğnersiniz.
Biz çiğnemeyiz, çünkü biz, kanuna saygılıyız.
Kanunların hâkimiyet prensibini baştacı yapı
yoruz. Bu, elbette ki bu temaslarımızın sonun
da çözülecek, kanalize edilecek, bir tedbire bağ
lanacak ve o zaman hepimizin üzüntü duydu
ğumuz ve hepimizin rahatsız olduğu, fakülte
nin içindeki kanunsuz hareketler önlenecektir.
Meseleyi bu kadar objektif tahlil etmeden, ne
denini ve çaresini düşünmeden, sırf Hüküme
te hücum etmek için hücum, sırf Hüküümeti
tenkid etmek için tenkid, bu meseleye bir hâl
çaresi getiremez.
Bu vesileyle yüce huzurunuzda özerklik mef
humunu da aydınlığa kavuşturmak isterim.
Biraz evvel izah ettiğim gibi, mâni zabıta ted
birleri alınması bakımından üniversite ve fa
külte idarecilerinin müsaadesi olmadan fakül
teye girilmez, ama, orada bir suç işlenmişse,
orada suçlular varsa, Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununa göre, Cumhuriyet savcılarının
verdiği emirle girilir. Bunun dışında fakülte
lerin idaresi, tedrisat hayatının tanzimi üni
versite idarecilerine ait bulunmaktadır, özerk
liği bu şekilde anladığımızı da, sayın rektörle
re, dekanlara, öğretim üyelerine bir kere daha
duyurduk ve burada bir mutabakata vardık.
Muhterem arkadaşlarım,
Üçüncü kategoride alınması lâzımgelen ted
birler :
özetle ve genel hatlarla söylüyorum, bugün
elimizde bulunan Cemiyetler Kanunu ihtiyaca
cevap vermekten uzaktır. Bu itibarla yeni bir
dernekler tasarısı hazırladık ve Büyük Meclise
sunmuş bulunmaktayız. Bu suretle her çeşit
dernekleri, gayretleri dışında faaliyetlerini ön
lemek ve isabetli ve kanuni bir murakabeye
bağlamak sistemini getirmiş bulunmaktayız.
Diğer taraftan, 171 sayılı Toplantı ve Gös
teri Yürüyüşleri Kanunu hakkında, bâzı mad
deleri tâdil eden tasarımızı da Yüksek Meclise
sunmuş bulunmaktayız.
Ateşli silâhlar hakkındaki 6136 sayılı Ka
nunun tadil tasarısı da Yüksek Meclisimize su
nulmuş ulunmaktadır.

— 455 —
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Askerlik Kanununda alınması lâzımgelen
bâzı tedbirler Komisyonumuzca da incelenmek
tedir.
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerini tâ
dil eden tasarının bir kısmı gelmiştir, bir kısmı
gelmek üzeredir.
274 ve 275 sayılı kanunlara ait tâdil tasarı
ları Meclisimize sunulmuştur.
Bu, kanuni tedbirler manzumesinden müs
taceliyetle çıkmasına lüzum gördüğümüz ted
bir kanunları bunlardır. Bunun dışında uzun
vâdede tedbir karakteri taşıyan üniversite re
formu ve toprak reformu, tarım reformu ka
nunu tasarılarımız da önümüzdeki günlerde
Yüce Meclise takdim edilmiş bulunacaktır.
Bu suretle, şu veya bu sahalarda yaratılmak
istenilen anarşist hareketleri haddî asgarisine
indirmek ve bertaraf edebilmek için alınması
lâzımgelen siyasi, idari vte kanuni tedbirler
manzumesini genel hatlarla ve özetle Yüce Mec
lise takdim etmiş bulunmaktayım. Şüphe etmi
yorum ki, anarşizmin mağlûbedilmesi ve Tür
kiye Cumhuriyetinin, Büyük Atatürk'ün diliyle
«ilelebet payidar olabilmesi» için, muhalefet sa
fında bulunan arkadaşlarımız bize yardımcı ola
caklardır.
Bu maruzatımla, «Emniyet kuvvetleri sade
ce suçluyu tutup adliyeye vermekten ibaret bir
görev yapıyor, mâni zabıta görevi yapmıyor»
seklindeki iddialara cevap vermiş bulunmak
tayım. Yalnız bu sahaya mahsus değil, umumi
emniyet ve asayiş konusunda elbetteki mâni za
bıta tedbirleri bizim büyük önem verdiğimiz
bir sistemdir. Bu sistemin işliyebilmesi için,
hem personel, hem motorlu vasıta ve hem de
fenni cihaz takviyeleri yapıyoruz, Batı memle
ketlerinde uygulanan yeni metotları tatbikat
eaihasında geliştirmeye çalışıyoruz. Zannediyo
rum ki, Sayın öztrak arkadaşıma, bu umumî
konuşmam içinde de cevap vermiş bulunmak
tayım.
ıSayın Naci Çerezci'nin mühim noktalara işa
ret eden güzel konuşması dolaynsiyle, kendi
sine şükranlarımı ifade ediyorum.
ıSayın Oktay, Doğu ve Güney - Doğu bölge
mizdeki asayiş meselesine temas etti, birçok
noktalarda benimle mutabık olduğunu söyledi,
ama sonunda «Komando çalışmalarından mem
nuniyetsizlik olduğunu, tatbikatta hatalar ol
duğunu» ifade ettiler.
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Arkadaşlar, zabıtamızın çalışmalarında ne
gibi prensiplere vefakâr olduğunu mâruzâtı
mın başında arz ettim. Biz zabıta olarak, vatan
daş karşısında şekil ve davranışta nazik ve say^
gılıyız, ama esasta da tereddütsüz vazifemizi ya^
parız, kanunları tatbik ederiz, Bununla bera
ber, bu kaidelere riayet etmiyenler varsa, on
lar da cezalarını görürler. Bir vakitler Hâkimo'lann, Tilki Selimlerin, Mehmet özbay'larm
Mahmut Yoldirierin istismarı altında bulunan,
inalının ve canının emniyetini yitirmiş Doğu ve
Güney - Doğu bölgelerine bugün bir emniyet,
asayiş gelmişse, bu, bugün tenkidetmek istedik
leri şerefli jandarma komandosunun geceli gündüzlü ve plânlı çalışmalariyle olmuştur.
Arkadaşımız diyor ki, «Bu tedbirlerle asa
yişsizliği önfliyemezsiniz, asayişsizliğin nedeni
vardır. Binaenaleyh, sosyal, ekonomik ve kültü
rel kalkınmayı getirmelisiniz ki, asıl tedbiri al
mış olasınız.»
Elbetteki bu sözlerde bir gerçek payı vardır
ama şu noktada ayrılıyoruz; Biz, Doğunun
ve Güney - Doğunun ekonomik, sosyal ve kül
türel kalkınmasına kararlı ve azimli olan bir ik
tidarız. Hükümet programımızda da bu var.
«Ama, kâğıt üzerinde» diyor arkadaşım. Elbet
teki evvelâ kâğıt üzerinde kararınızı, azminizi
tesbit edeceksiniz, sonra o kâğıdın muhtevasını
fiiliyata intikal ettireceksiniz. Ben diyorum kij
bu uzun vadeli tedbiri bekleyinceye kadar, karunu hâkim kılan halka saygı zihniyetini taşı
yan şerefli Türk zabıtası gerekli tedbirleri al
sın, Doğu ve Güney - Doğu halkımız bu kanun
kaçaklarının istismarından, baskısından kurtul
sun diyoruz ve onun içindir ki, jandarma ko
mandosu orada vazife aldı ve onun içindir ki,
almaya devam edecektir.
Sayın Gökçe arkadaşımın dile getirdiği
espriye cevap vardım. Kendisi, Mimarlık ve
Mühendislik Akademisi hakkında, «Yıldız Oku
lu» diye mâruf olan okulda cereyan eden hâdi
selerde gayet haksız ve yersiz birtakım itham
larda bulundular. Biz, orada zabıta olarak va
zifemizi yaptık. İmkânların müsaadesi nisbetinde ve faillerini de adalete teslim etti Türk adak t zabıtası. Burada siyasi istismarlar yapmaya
lüzum yok. Hattâ «Asgari müşterekte bera
beriz» dedikten sonra, dürbünlü mavzer yaka
lanan, yüzlerce molotof kokteyli yakalanan ar
kadaşlarına eza ederken yakalanan bir fakülte456 —
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lin anarşist talebelerini, âdeta «İyi yapmışlar»
ırânasını çıkaracak beyanlarla dile getirmek,
kendilerini tezata düşürür. (A. P. sıralarından
«Bravo» sesleri).
Arkadaşlar, «Akademi kapatılmıştır» diyor.
Ne yapacaksınız böyle bir akademiyi? Hocasına
ders verdirmiyor, arkadaşına okuma imkânı
vermiyor, dürbünlü mavzerlerle, molotof kokteylleriyle, tabancalarla, sopalarla, çubuklarla,
zincirlerle, depo işleriyle meşgul, öğrencilikle
uşaktan, yakından hiçbir ilgisi yok. Başına al
mış meşhur anarşist Deniz Gezmiş'i, onun direk
tifi altında birtakım kanunsuz haraketler tertıbetmeMe meşguldür. «Orası bir ilim ve irfan
ocağıdır» niteliği muvakkaten kaybettiği için
dir ki, Millî Eğitim Bakanlığımız kapatmış ve
zamanı geldiğinde açmıştır.
isterdim ki, arkadaşlarım; «Niçin bu oku
ma ve okutma hürriyetini zedeliyenler karşı
sına, bunların diğer idarecileri çıkmıyor? Ni
çin bunlar vazifelerini yapmıyorlar? Yapmama
larının sebebi nedir? Bunlan da görüşelim» de
sin. Ama* tek taraflı mütalâa beyan ettikleri
için ve maksatları da bu olduğu için, tabiî ma
dalyonun öbür tarafına temas etmiyorlar.
HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Her ikisini
de söylüyoruz ama, siz işinize gelen tarafı alıjıorsunuz. (A. P. sıralarından «Sen anlamazsın»
sesleri).
İÇtŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — «Bir profesörün adasına
girilmiş, talebesine şöyle yapılmış» sözü ile ge
ne Siyasal Bilgiler Fakültesi yurdunun aran
ması keyfiyetine temas ediyor. O hazin tabloya,
hepimize elem verici bir tabloyu size çizdim.
Bu tabloyu tersim edenler, bu tablonun yapıl
masına hizmet edenler elbette birgün büyük
milletlin ve kanunların huzurunda hesap vere
ceklerdir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri,
alkışlar).
(Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
Bu sözlerimle konuşmacı arkadaşlarımın ko
nuşmalarına ve sorularına arzı cevap etmiş bu
lunmaktayım. Bununla beraber, kendilerine bir
kere daha şükranlarımı ifade ediyorum ve ka
nunları hâkim kılmada, rejim aleyhtarlarına
kıa-şı çalışmalarda ifade buyurdukları işbirliği
nin fiiliyata geçirilmesini halisane duygularla
temenni ediyor, Yüce Meclisi saygılarla selâmlı
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yorum. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, sü
rekli .alkışlar).
BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı, Baş
kanlığa tevcih edilmiş bir yazılı sora vardır;
iPİjaraş Milletvekili Sayın ibrahim öztürk tara
fından verilmiştir, okuyorum:
«Sayın Başkanlığa, ilişik konularda Sayın
İçişleri Bakanının, Meclisi aydınlatmasına mü
saadelerini rica ederim» diyor.
«Bugün İçişleri Bakanlığında merkez emrin
de kaç vali vardır?»
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — 28 merkez valisi var
dır. Bunların 8 i 1965 ten önce emekliliği ikmal
edilip, merkezide görev verilen valilerdir. 6 vali
1965 ten evvel merkeze alınmıştır, 14 vali de bilahara alınmıştır.
BAŞKAN — İkinci soru da şu mahiyettedir:
«Merkeze alınan valilerden bâzıları Damştayldan karar almışlar mıdır? Bu kararlar ye
rine getirilmiş midir?»
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Danıştay 8 vali hakkında
karar vermiştir. 3 vali hakkında verdiği karar
tazminat kararıdır ve infaz edilmiştir.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
Sayın Bakan, arkadaşlardan soru sormak is
teyenler var; Sayın Akmumcu, Sayın Doğan,
Sayın Ataöv..
Sayın Akmumcu, buyurun. Lütfen soru şek
linde olsun.
HÜSAMETTİN AKMUMCU (İsparta) —
Cemiyetler Kanununun 9 ncıı ve 10 ncu madde
lerimde, «Devletin mülkî bütünlüğünü, siyasi ve
an'illî birliğini bozmak amacım güden; din, mez
hep ve tarikat esaslarına dayanan, merkezi yurt
cüşında olan bir cemiyetin, Türkiye'de şubeleri
açılamaz. Arşı ulusal • maksatlarla cemiyet ku
rulamaz» denilmektedir.
BAŞKAN — İzahlı oluyor efendim, soru
ştklinde olsun lütfen.
HÜSAMETTİN AKMUMCU (İsparta) —
Buna rağmen, müharref Tevrat'a dayanan,
milletlerarası Yahudiliği, milletleri manen öl
dürmek, iktisaden sömürmek çabasında olan ve
teşkilâtı olan masonluk hakkında İçişleri Ba
kanlığı ne düşünmektedir? (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri)
AHMET BULDANLI (Muğla) — Hadi be
©ende!..
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I rina dönmek hususu düşünülmekte midir?»
BAŞKAN — Evet, devam buyurun.
HÜSAMETTİN AKMUMCU (İsparta) —(,C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, gülüşMasonlar teşkilâtının köklü dışarıdadır. BuLI I meler).
teşkilât Türk Yükseltme Cemiyeti adı altındaa
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞETürkiye'de icrai faaliyette ve meTaneMe bulunL- OĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, arkada
maktadır. Rotary ve Lions kulüpleri de bunla şıma yazılı olarak cevap sunacağım.
ra n bir şubesidir. Bunlar aynı zamanda umumaa I
'BAŞKAN — Sayın Dıoğan'ın yazılı sorusuna,
hadim cemiyetler meyanma ithal edilmişlerdir.
Sayın Bakan yazılı olarak cevap vereceğini ifa
Bu hususların açıklanmasını istiyorum.
de ettiler.
BAŞKAN — Peki efendim.
ıSayın Ataöv, buyurunuz.
Buyurunuz Sayın Bakan.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın BaşkaI mm; biraz evvel Sayın Bakana, Merkez Vali
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞEleri için sual soran bağımsız bir milletvekili
OĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, arkadaşı
|
arkadaşımızın suali üzerine ben bir açıklama
mızın işaret ettiği konuya hemen cevap verrica edecektim. Merkez valilerimden Danıştay'a
anek doğru değildir. Yalnız, peşin olarak vere
müracaat edip de tazminat alanlar arasında
ceğim cevap şudur:
200 bin lira almak suretiyle kendisinin de buBAŞKAN — Yazılı olarak da verebilirsiniz
I lunduğunu arkadaşlarım söylediği için, ben
efendim.
eual sormaktan vazgeçiyorum. (A. P. sıraların
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞEdan gülüşmeler).
OĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, arkadaş"
BAŞKAN — Peki efendim.
İrirımızm harfendazlığı bizim konuşmamıza
Sayın Bakan, bir soru daha var efendim.
mâni olmaz. Biz burada bir âdalb ve üslup için
Sayın Yılmaz Alpaslan, buyurunuz.
de konuşuyoruz, onun dışına çıkmamak hepi
:"
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın
mizin vazifesidir. Biz yalnız şunu söyleriz ki,
Bakan konuşmasının bir bölümünde, «3 000 öğ
rejimin aleyhtarı olan, kanunu çiğniyen her ce
rencinin Yıldız Devlet Mühendislik ve Mimar
reyan ve her teşekkül ile mücadele yaparız.
lık Akademisinin içinde silâh, molotof kokteyli
Kendisi uzun bir soru sormuştur ve uzun so
ve saire bulduk, kapattık. Kapatmayıp da ne
rusu içinde bâzı niyetler ve maksatlar yatmak
yapacaktık?» dediler.
ladır. Bunlara yazılı olarak geniş cevap sunaca'" I
Şimdi ben Sayın Bakandan soruyorum:
ğım ve Türk Efkârı Umumiyesine ilân edece
Diyelim ki, Türkiye'nin bütün yüksek okul
ğim. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri).
larında ve bütün üniversitelerinde bu tip mo
BAŞKAN — Sayın Doğan, buyurunuz efen
lotof kokteylleri, tabancalar, silâhlar bulunsa..
dim.
AHMET BULDANLI (Muğla) — Ne işi var
MUSA DOĞAN (Kars) — Efendim, ben so
orada, ne işi var?..
rumu yazılı olarak takdim ettim. Sayın Dâhi
BAŞKAN — Bir dakika efendim, müdahale
liye Vekilimiz, Cumhuriyet Halk Partisi dev
etmeyin ıSayın Buldanlı.
rimde bâzı olayların mahkemeye intikal ötme
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — .... aca
den evvel tahaddüs edip etmediğini lütfen açık ba bu iktidar, iktidar olmaktan mı vaz geçelasınlar. Sorumu yazılı olarak da Başkanlığa1
çektir, yoksa millî eğitime mi son verecektir?
ıgıönderdiım.
Lütfen cevap versinler.
BAŞKAN — Efendim, Sayın Doğan'm so
BAŞKAN — Efendim, hatırladığım kadarusu şudur :
rîyle Sayın Bakan, öğretim üyelerinin ders
«Zabıta olaylarını sorumluları ile derdestt I vermelerine mâni olunduğunu ve öğrenicilerin..
edip adalete teıslim etmekte en ufak bir ihmal1
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Soruve kusurunun bulunmadığı aşikâr alan Hükü- I 'ma zatıâliniz değil Bakan cevap versin.
metin, bu tutumu değerli muhaliflerimizi tat
BAŞKAN — Ben de Başkan olarak Birleşi
min etmediğine göre; zamanı iktidarlarında gö mi takihediyorum efendim.
rüldüğü gübi, zabıta olaylan sorumluları içinı
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Usule
adaletten evvel, tabutluk ve işkence metotla-- I aykırı hareket ediyorsunuz.
— 458 —
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BAŞKAN — Usule aykırı olup olmadığı
bana ait; beyefendi, zatıâlinize ait değil. (A. P.
sıralarımdan «Bravo Reis bey» sesleri) Siz tak
dir edeceğe değilsiniz onu.
İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — Sayın Baş
kan, beıirnı söz hakkım mahfuz değil mi?
BAŞKAN — öyle bir şey daha ifade etme
dim efendim. Oturmanızı, Sayın Alpaslan'ın gö
rüşmece olduğunu ifade ettim.
Buyurunuz Savın Bakan; Sayın Alpaslan'
ın, beyanına cevap veriniz.
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞEOĞLU (JDevamla) — Sayın Başkan; arkada
şımızın sorusu baştan başa bir tezadın mahsu
lüdür. Bu itibarla, cevaplandıracak bir yönü
yoktur, tezat içindedir. (A. P. sıralarından
«Bravo» sesleri).
BAŞKAN — Sayın öztürk, sorunuzu soru
nuz.
İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — Müsaade
ederseniz kürsüde söyliyeceğim.
BAŞKAN — Hayır, müzakere bitmiştir
efendim, Ataöv'ün beyanından sonra, Sayın
Bakana bir soru tevcih etme hakkınız var,
onu kullanıyorsanız kullanın. Sayın Bakan şim
di cevap verme durumundadır.
İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — Sayın Ataöv tamamen hilafı haJkükat konuşmuştur. Zan
nediyorum, meseleyi iyi ineeliyememişlerdir. Bi
naenaleyh, ben bunu kısaca açıklamak istiyo
rum.
BAŞKAN — Vuzuh bulmak için müsaade
eder misiniz efendim? Sual şöyle :
iSayın takrir sahibinin 200 bin lira tazminat
almak «juretiyle...
İHS£N ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, böjple duyduğum için söylemiştim. Sualim
den vazgeçtim.
BAŞKAN — Böyle duyduğum için vazgeç
tim, dödaler.
iSayıaı Bakan, buyurunuz efendim, sorular
cevaplandırılmıştır.
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞEOĞLU KDevamla) — Saygılar sunanım. (A. P.
eıralarıittian alkışlar).
BAŞKAN — Son söz, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına Sayın Sadi Koçaş1tadır (O.H.P.
sıralarından alkışlar).
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C. H. P. GRUPU ADINA SADİ KOÇAŞ
(Konya) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaş
larım;
20 dadikalık konuşma süresi içinde, Sayın
Başkanın lütfedip müsamaha ettikleri 5 daki
kaya rağmen bütün konuları enine boyuna izah
etmek gerçekten güç oluyor, bunu bir defa
daha..
BAŞKAN — Bu kere 10 dakikadır, onu ha
tırlatayım efendim.
C. H. P. GRUPU ADINA SADİ KOÇAŞ
(Devamla) — Hayır efendim, demin ki konuş
mamdan bahsediyorum.
BAŞKAN — Evet, şimdi ikinci kez 10 da
kikadır.
O. H. P. GRUPU ADINA SADİ KOÇAŞ
\Devaimla) — Evet efendim, gerçekten güç olu
yor, ıbunu daha iyi anladık.
Arkadaşlarımın temas ettikleri konular için
de, belki benim iyi izah edemediğim, belki
kendilerinin anlayamadıkları yerler var. O ba
kımdan, şu 10 dakikalık zamanı kıymetlendir
meye çalışacağım. Kendilerine teşekkür ederim.
Efendim, evvelâ konuşmamın başında çok
önemli bir noklta olarak şunu belirteyim; ben
yazık bir konuşma yaptım. Elimdeki kâğıtları
şu anda Meclis Basın Bürosundan geldiler,
•aldılar, arzu eden şimdi gidip tetkik edebilir.
Ben kürsüden iner inmez gelip almışlardır.
Sayın Bakan ve diğer bâzı arkadaşlarım
bir iki noktaya temas ettiler, bunu belirtmek
te fayda var.
Sayın Çerezci, suç işleme ve suçluların ya
kalanması konusunda bâzı rakamlar verdiler.
Eğer Sayın Nebil Oktay ve Sayın Orhan Öztrak
idareci ve eski İçişleri Bakanı filân olarak
'bizim bu husustaki görüşlerimize katılmasalar,
kendimden şüphe edecektim. Ama, Sayın Çe
rezci de eski bir valli olduklarına göre, eğer
hakikaten verdikleri raıkamlar kendilerini tat
min ©diyorsa, ben de bundan çok memnun ol
duğumu belirterek konuşmama başlıyacağım.
Yalnız, içimde bir endişe var; arkadaşımızın
bu mütalâaları da, bana atfettikleri bir kitap'tıatki gibi olmasın. «Berde 'arkasında» filân diye
bir kitaptan bahsettiler. Beni, bir başka arka
daşla karıştırdıkları anlaşılıyor. Devletin <bu
kademelerine kadar; (ki ben biliyorum kiminle
(karıştırdıklarını, ama isim üzerinde durmanın
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faydası yok) ben biç hayatımda perde arkasın
da kalmadım. Sayın milletvekili arkadaşım bâ
zı yerlerde okuduğu sözlerden dolayı bunu öleni
sürüyorsa, yanlıştır. Diğer konularda belirt
tikleri da eğer bu ölçüdıs doğru lise üzülürüm.
Yalnız bu sözümün, 27 Mayıs Devrimini be
nimsemediğim mânasında alınmamasını bilhassa
istirham ederim. Böyle söylüyorum, bunu har
zaman iddia ediyorum. 27 Mayıs Devriminden
8 ay evvel Türkiye'yi terk etmiş ve 1,5 sene
sonra dönmüş olduğum ve Türkiye için bu öl
çüde önemli bir harekâtın şerefine katılamadı
ğım için, daıimıa bunu belirtmekte zaruret gö
rüyorum. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar)
Yine değerli arkadaşım, din istismarı ve
irtica konusunda belirMiklerimizi - ki sayın Ba
kan da sonra buna temas ettiler - benimseme
diler, «Böyle bir şey yoktur» dediler. Keşke
olmasa... Burada teşekkür ederdik, Yine ben
kendi mütalâamı arz ©tmiyeceğim, bugünkü ik
tidarın bir sayın Bakanı iki gün levvei bu kür
süden, Adalet Partisinden seçim kazanıp gelen
bir milletvekili arkadaşın din istismarı yaparak
buraya geldiğini açıkladılar. O zaman söyle
miyorlardı, çünkü Adalet Partisine bir milletve
killi gelecekti. (C. H. P. sıralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar)
Yine bâzı hareketlerde iktidarın desteği,
yahut ijktidarm görmemezlikfcen gelmesi bahis
konusu oldu. Bir arkadaşımız sual1 sormuş,
kendilerine burada cevap vermiştim, buna rağ
men söylediler; bir daha hatırlatayım: Konya
İkinci Asliye Ceza Mahkemesinin kararlarını
lütfen okusunlar.
Sonra, her söylediğimiz söz için de bizden
vesika istemesinler. Her vesikayı burada açı(klayamıyacak kadar vatanperver ve iz'an sahi
biyiz. Meselâ, iki üç hafta evvel, bugünkü Hü
kümetin bir Sayın Bakanına, Devlet Başka
nına böyle bir vesika takdim ©ittik; gerekirse
onlardan sorsunlar.
Arkadaşım yine değindiler; biz aüamadıan şi
kâyet etmedik, bunun yolu yöntemi var, dedik.
Yoliyle yöntemiyle aranmışsa, aranırsa bunun
karşısında değiliz.
Sert konuştuğumdan bahsettiler. Yumuşak
konuşşmaya çok dikkat ettim. Eğer buna rağ
men sert konuşmuşsam, Türkiye'nin bugünkü
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gerçekleri, bundan daha yumuşak konuşmaya
müsaidolmadığı içindir.
Sayın Okyayuz ar)kadaşım, benim eski dos
tum, bir iki noktayı bana açıklamak fırsatını
verdiler, kendilerine teşekkür ederim.
«Polise yardımcı olmalıyız» dediler. Ben de
zaten konuşmama böyle başladım, polisin du
rumunu beliırterejk başladım, ama birçok ka
nunlarımızda, kanunsuz emirlerin yapılmıyacağı hakkındaki hükme polisin de riayet etmesini
ben şart koşuyorum. Diğer noktada kendileriy
le - her zaman olduğu gibi - beraberim.
«Politika, okula, oamiye, kışlaya girmesin.
Bunu ilk defa bizim Genel Başkanımız söyledi»
dediler. Bunda da oanü gönülden beraberiz,
ama, biraz evvel açıkladım, oamiye politika so
kulduğunu, Sayın Bakan iki gün evvel burada
izah ettiler ve üzülerek söyliyeceğim, bu sözü
ilk defa söylediği için şerefi kendine aidolması
icabeden Sayın Başbakanın da bizzat camiye po
litika soktuğu, bu Meclislerde çok konuşuldu.
(A. P. sıralarından «Hayır, öyle değil» sesleri.)
«Televizyon konusunu kmasalardı, memnun
olurdum.» dediler, özür dileyerek bir noktayı
açıklayayım: Ben iki gündür rahatsızdım, tele
vizyonu kendim seyretmedim. Yine, içeriye ver
diğim yazılara dikkat ederlerse, bu sabah bura
da, televizyonu seyreden arkadaşlarımın bana
verdikleri bilgilerle o kısmı yazılı konuşmaları
ma ilâve ettim. Televizyondaki konunun tam
mahiyetini bilemediğim için bir şey söylemek
durumunda değilim ama, muhtelif yerlerden bâ
zı arkadaşlarıma sordum; bana bir ipucu vere
mediler.
Ben şimdi Sayın Bakanın bâzı açıklamaları
nın üzerinde durayım, tekrar edeyim.
Ben «yazılı konuşma» sözünü şunun için söy
ledim: Sayın Bakan, kendilerinin Bakanlığın
dan inkisarı hayale uğradığımızı belirterek ko
nuşmama başladığımı söylediler. Ben bu SÖEÜ
umumi olarak söylemiştim, dört - beş senelik ic
raatta inkisarı hayale uğradığımızı belirtmek
için söylemiştim, ama Sayın Bakan daha sonra,
«6 aylık çalışmalarımızın içinde» diye bütün he
saplan verdikleri için, ben şimdi öyle söylediği
me üzülüyorum. Benim bildiğim Sayın içişleri
Bakanı, «6 aylık diye» kendi içişleri Bakanlığı
nı değil, daha evvelki içişleri Bakanlığı hakkın
da söylediğimiz sözlerin de hesabını vermek du-
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rumımdaldır. Nitekim ben konuşmama, «Söyliyeceğim jsuçlarm çoğunluğunun Sayın Bakana
aidolma4ı#mı hepimiz biliyoruz» diye başladım.
Binaenal|sjyh, bundan nasıl bu mâna çıkar, bunu
izah etm^k biraz güçtür.
Trafik konusundaki vaitlerini şimdiden son
raki falijpetleri için senet telâkki ederek teşek
kür ediyorum, ama yine tekrar edeyim, ben bu
güne kadar cereyan eden trafik durumundan
bahsediyorum ve son 7 aylık zaman da buna dâ
hildir. Aina gerçekten itiraf etmek lâzımgelir
ki, son Samanlarda basında da trafik konusuna
eğildiklerini gösteren bâzı alâmetler vardır. Bu
tahakkuk ettiği saman ilk teşekkürü benden ala
caklardır.
Asayiş konusunda, «sınırları aşan ve izam
eden şekilde» buyurdular. Başta söylemiştim :
Eğer Sayın öatrak ve Nebil arkadaşlarımız da
bana kajtalmasalar belki şüphe edecektim ama,
bugün Tjirkiye'de bütün şu Mecliste asayiş hak
kında söylenen sözler, Türkiye'nin asayişsizliği
ni dile getirememiştir; kanaatimiz budur.
«Suçluları adalete teslim ettik.» demenin Hü
kümet işin bir mâna ifade etmiyeceğini söyledik;
yine üzerinde durdular.
Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de adlî zabı
ta yok. ı Bu vazifeyi rahatlıkla yapıyorlar, ama
muhaiafcölunca, itham edilince, «Hayır, biz yap
mıyoruz^ diyorlar. Bunu izah etmek mümkün
değildin Adlî zabıtanın görevini halen kendileri
yapıyorlar. (A. P. sıralarından «Adliyeye teslim
ediyorlar, daha ne yapsınlar?» sesleri.)
Sonra, bütün suçluların yakalanıp, adliyeye
verildiği kanaatinde de değiliz. Yıldız Mühen
dislik ve Mimarlık Akademisini misal aldıkları
için, bete de onu misal alayım. O hâdise - biliyor
sunuz -j tetkik edildi. Bir gensoru vesilesiyle
Meclise| getirildi. O gün ben yine Grup Sözcüsü
idim, ailta Grup Sözcüsü olmamıza rağmen ko
nuşmak İfırsatmı vermediniz, o tetkiklerimizi
açıklıyâmadık. Hâdisenin müsebbipleri, katiller
nasıl yakalanmıştır, acaba o mudur, değil mi
dir? PöHs 50 metre ilerde durmuş, hâdiseler ce
reyan $tmiş, müdahale etmemiş; herkes otomo
billere, [ otobüslere binip dağılıp gittikten sonra
polis ottaya çıkmış, kaç saat sonra, «şudur, bu
dur» diye adam yakalamıştır. Bizim şikâyetimiz
bundan, değerli arkadaşlarım., öyle hâdiseler olu
yor ki; benim gözümün önünde cereyan etmiş
tir; polis, karsı pencereden oturmuş seyrediyor;
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hâdise oluyor, karışmıyor veya suçlu olması ge
reken bir tarafı geliyor, himaye ediyor. Bisim
şikâyetlerimiz bundandır.
BAHATTÎN UZUNOĞLU (Samsun) — 27
Mayıs yaptı, polisi bu hale getirdi...
C. H. P. GRUPU ADINA SADİ KOÇAŞ (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım; 27 Mayısın mü
nakaşasını burada yapmaya kalkarsak, çok ağır
sözler söylemek hakkına sahiboluruz. O bakım
dan hoşunuza gitmez.
NAİME İKBAL TOKGÖZ (istanbul) — Siz
de bunu bırakın, karıştırmayın.
C. H. P. GRUPU ADINA SADİ KOÇAŞ (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım; basındaki ar
kadaşlarım konuşmamızı göndermişler, biraz
sonra da içinden bir misal göstereceğim; arzu
edenlerin tetkiklerine arz edebilirim.
BAŞKAN — Sayın Koçaş, bir dakikanız var
dır.
0. H. P. GRUPU ADINA SADİ KOÇAŞ (De
vamla) — Teşekkür ederim efendim.
Efendim, arama hâdisesine yine temas ede
yim. «Kadın polislerle arandı» dendi. Ben, tele
vizyonu seyredemediğim için arkadaşları.r> a sor
dum. Akşam televizyonda, «Jandarma ve polis
lerin geldiği» şeklinde söylenmiş. Her halde...
(A. P. sıralarından, «Hayır, öyle değil» sesleri.)
C. H. P. GRUPU ADINA SADİ KOÇAŞ (De
vamla) — Kabul ediyorum, efendim. Her halde
bunu... (A. P. sıralarından «Hayır, yalandır» ses
leri.)
NAİME İKBAL TOKGÖZ (istanbul) — On
lar yalan söylüyorlar. Arkadaşlarınızın söylediği
Kur'anı Kerîm midir?
BAŞKAN — Müdahale etmeyinis efendim.
C. H. P. GRUPU ADINA SADİ KOÇAŞ (De
vamla) — ... Bunu dün akşamdan beri niyo Hü
kümet, ilgili makamlar tekzibetmediler? Ben de
onu sormak istiyorum; o halde lütfen ona cevap
verin.
Efendim, diyorlar ki, «Komünist kitapları
bulduk.» Bilmiyorum ne ölçüde suçtur? Benim
evimde «Hizbüt Tahrirciler» diye bir kitap var.
Bizim şikâyet ettiğimiz insanlar posta ile gön
dermişler; okudum, «Saçma» dedim attım, ama
evimde duruyor, o da aynı derecededir.
Değerli arkadaşlarım; acaba arkadaşlarımı s
aşırı sağın, aşağı solun Idtaplarını okumuyorlar
mı? Okumuyorlarsa hata ettiklerine kaaniim.
Bu Meclise gelen insanlar onları okuyacaklar,
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kusurlarmı değerlendirecekler fikir edinecek
lerdir. Ben üniversitedeki Stalin'in, Lenin'in ki
tabının suç olduğunu bilmiyorum. Meclis Kütüp
hanesinde de bu kitaplar var, suç mudur? Bir
profesörün odasında bunların bulunması suç mu
dur? Eğer o profesör bu kitapları alıyor, tale
beye aşılıyorsa, onu tesbit eder muamele yapar
sınız.
Sonra, değerli arkadaşlarım, dendi ki, «İnsan
arandı». Yine, televizyonu seyreden arkadaşları
mız bize dediler M, «masaların gözleri aran
mış»... Masaların çekmecelerinde insan mı aran
mış?
NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Mesulleri
aranmıştır.
C. H. P. GRUPU ADINA SADİ KOÇAŞ (De
vamla) — Değerli arkadaşlanm, tekrar ediyo
rum : Biz, her işin bir yolu yöntemi vardır, di
yoruz. Eğer yolu yöntemi ile yapılmış ise ki,
mahkeme kararı olduğunu söylediler; televiz
yonda Basm Yayın Yüksek Okulunun Müdürü,
mahkeme kararı olmadığını açıkça belirtmiş, o
da tekzibedilebilirdi, şu ana kadar böyle bir şey
duymadık.
BAŞKAN — Sayın Koçaş, lütfen bağlayınız.
C. H. P. GEUPU ADINA SADİ KOÇAŞ (De
vamla) — Bağlıyorum efendim.
Değerli arkadaşlanm; tabiî Sayın Bakan,
alman karar gereğince daha uzun görüşüp, bir
çok noktalara temas etmek imkânını bulabili
yor. Bizim zamanımız mahdut, bir iki cümle ile
bağlamaya çalışayım.
Sayın Bakan, asgari müştereklerde buluş
maktan bahsettiler. Biz kendileriyle uzun za
man fikren çok iyi anlaşmış insandık, burada da
birleştiğimiz için memnun oldum. Yalnız, «Yıl
lardan beri biz söylüyorduk, siz geliniyordunuz.
Şimdi geldiniz, memnun olduk.» dediler. Değil
arkadaşlar. Doğru, bu lâfı söylüyorlardı, ama
«bir tek tarafta gelin birleşelim» diyorlardı. Sa
yın inönü buraya çıktı: «Evet, aşırı solda haklı
sınız, aşırı sağda da gelin birleşelim.» dedi. Sa
yın Başbakan reddetti. Hatiplerden bir tanesi,
«Elinin tersiyle reddetmek gibi bir olay olma
mıştır» dedi. Bu ifade benim değildir, arkadaş
larım. Aynı gün, Sayın inönü'nün ve Sayın Baş
bakanın buradaki, konuşmalarından sonra şu ko
ridorda, bir Adalet Partili milletvekili arkada
şım bana, «Türkiye Cumhuriyeti hayatında en
büyük fırsatım bugün kaçırdı. Bizim Başbakanı-
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I mız onu elinin tersiyle reddediverdi.» diye ken
di Başbakanlarından yakındı. (A. P. sıraların
dan «İsmini açıkla» sesleri.) Bu arkadaş, açıklaI yayım, 41 lerden, 72 lerden değil; Başbakanın
yanında bulunanlardan değerli bir arkadaşımız.
Değerli arkadaşlarım, asgari müştereklerde
birleşmek konusunda Sayın Bakanla beraberim,
ama bunu söyledikten sonra dahi, hep soldan
bahsettiler; irticadan, Hizbüt Tahrircilerden;
Saym Feyzioğlu'nun tabiriyle «Petrol rengi em
peryalizm» den hiç bahsetmediler. O şartla asga
ri müştereklerde birleşmeye amadeyiz. Daha
doğrusu, daha açık söyliyeyim; Anayasanın as
gari müştereklerinde birleşmeye amadeyiz. (C.
H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.)
I
«Atatürk ilkelerinde birleşmek» sözlerini de
senet telâkki ediyorum, teşekkür ediyorum, so
nuna kadar kendileriyle beraber olacağız.
Değerli arkadaşlarım, not aldığım birçok
şeyler var, ama Sayın Başkan mütemadiyen be
ni - zamanım dolduğu için - sözlerimi bitirmeye
I davet ediyorlar. Son cümlemi şöyle bağîıyayım:
Biz iki tarafı da kınıyoruz, siz daima bir taI rafı kınıyorsunuz. Bir tarafı kınadığınız süre
ce, asgari müştereklerde birleşmek imkânı yok
tur.
NAİME İKBAL TOKGÖZ (istanbul) — Sol
yumruklardan bahsetmedikçe.,.
C. H. P. GRUPU ADINA SADİ KOÇAŞ (De
vamla) — Bakıyorum, herkes birbirini suçluyor.
Bu da, asgari müştereklerde birleşememenin âde
tidir. Onlar bize diyorlar ki, şudur; biz onlara
diyoruz ki, şudur.
Tekrar ediyorum :
Aşırı solda ve aşırı sağda; komünizmde ve
din istismarında; komünizmi getirmek istiyenler
kadar, şeriatı - hilâfeti geri getirmek istiyenlerI le de mücadelede, Sayın Bakan ile Sayın Adalet
I Partisi ile Sayın Hükümet ile işbirliğine amade
yiz. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) Ama, bunun
I bir tarafını alıp, diğer tarafını almazsanız, HüI kümet olarak bir tarafı himaye eder durumda
görülürseniz; bu. da mahkeme kararlariyle sabit
olursa; anlaşmamız, ve birleşmemiz katiyen
mümkün olmıyacaktır.
I
Yine Sayın Bakan, hesap vermekten bahsetI tiler. Orada bir arkadaşım ikaz etti. Dün akşam
televizyonda konuşan yüksek okulun müdürü,
profesör de - iki kişiden bahsedildi - kim imişI 1er bilemiyorum, öğrenemedim - onların da Yü462 —
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ce DivJM&da hesap vereceklerinden bahsetmiş. O
halde, [taraflar karşılıklı birbirlerini hep hesap
vermeliden suçluyorlar. Arkadaşlarım, zaten bi
zim dej birleşemediğimiz, birleşemiyeceğimizden
korktuğumuz bir tek yön var; çok güzel söylü
yorsunuz, Sayın Bakan da söyledi, arkadaşlarım
da söyledi, sözler çok güzel, fakat tatbikattaki
tutumunuzla bize ve millete güven veremiyorsu
nuz. Btt yüzden üzüntü içindeyiz. Bu güveni ver
diğinizi :gün, sizinle işbirliğine hazırız.
Çol^i teşekkür ederim. (0. H. P. sıralarından
alkışlat.)
Sayin Bakan, doğal haklardan da bahsetme
mizi beyan etmişlerdir, lütfederseniz bahsede
yim...
BAŞKAN — Efendim, tamam, konuşmanız
bitti.
Kifayeti müzakere takririni okutuyorum:
Sayın Başkanlığa
Konuşulmakta olan İçişleri Bakanlığı Bütçesi
üzerinde kâfi miktar arkadaş konuşmuş ve du
rum tavazzuh etmiştir. Bu bakımdan, müzake
relerin kifayetine karar verilmesini arz ederim.
Muğla
Ahmet Buldanlı
BAŞKAN — Kifayeti kabul buyuranlar lüt
fen ibaret etsinler... Kabul etmiyenler... Kabul
edilmiştir efendim.
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
mişti^.
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Bölüm

Lira

16.000 Çeşitli giderler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

474 300

(A/2) Yatırım harcamaları
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt
alımları ve onarımları
4 892 700
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
34.000 Malî transferler
118 708 498
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
35.000 Sosyal transferler
128 756
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
36.000 Borç ödemeleri
705 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
— İçişleri Bakanlığı Bütçesi; Emniyet Ge
nel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutan
lığı Bütçesi ile birlikte kabul edilmiştir. Ba
kanlığa Emniyet Genel Müdürüğüne ve Jan
darma Genel Komutanlığına hayırlı, uğurlu ol
masını temenni ederim.
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın
Başkan, takririmiz var.
BAŞKAN — (R) formülü cetvelinin müza
keresi esnasında oya konulacaktır.

Bölümleri okutuyorum.
B İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Bölüm]
*

C - ADALET BAKANLIĞI
BÜTÇESİ

BÜTÇESİ

BAŞKAN — Program gereğince Adalet
Bakanlığı bütçesinin müzakeresine geçiyoruz.

Lira
:

11.000 ödenekler
12.000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
12.000 Personel giderleri
129 184 676
; BAŞKAN — Kabul edenler...
| Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
13.000 Yönetim giderleri
12 474 423
| BAŞKAN — Kabul edenler...
I! Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
14.00| Hizmet giderleri
865 986
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir.
İ".
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Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde gruplar
adına söz alan sayın milletvekillerini arz edi
yorum :
O. H. P. Grupu adına Sayın Yılmaz Alpaslan,
G.P. Grupu adına Sayın Mehmet Nebil Oktay,
A. P. Grupu adına Sayıiı Naci Gacıroğlu.
Şahıslan adına söz alan sayın milletvekil
leri; Durakoğlu, Kaptan, Müderrisoğlu, Daldal,
Kösebğlu, Tosyalı, Çiloğlu, Hiçerimez, Abbas,
Doğan, Alaca, Gülcan, İşgüzar, Güner ve
Gürer'dir.
İlk söz C. H. P. Grupu adına Sayın -Yılmaz
Alpaslan'da, buyurun efendim.
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O. H. P. GRUPU ADINA YILMAZ ALPAS
LAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, Millet Mec
lisinin sayın üyeleri;
1970 yılı Adalet Bakanlığı bütçe kanun tasa
rısı üzerinde C. H. P. Grupunun görüş ve eleş
tirilerini belirtmek üzere söz ıalmı§ bulunuyo
rum.
Anayasamız, Türkiye Cumhuriyetinin insan
haklarına bağlı millî, demokratik, lâik bir sos
yal hukuk devleti olduğunu belirtiyor. Böyle
bir sosyal hukuk devletinde Adalet Bakanlığının
yeri ve anlamı büyüktür.
Yargı yetkisini ulusumuz adına kullanan
bağımsız mahkemelerden ilkin söz etmek isti
yorum.
«Bağımsız mahkemelerin kuruluşu, görev ve
yetkileri işleyişi ve yargılama usulleri kanunla
düzenlenir» diyen Anayasamızın 136 ncı mad
desine rağmen, halen Adalet Bıakanlıgının bir
merkezî kuruluş yasası yoktur. 1970 yılın
da mahkemelerimizin kuruluş ve işleyişi ile il
gili bir yasa yoktur. Adalet Bakanlığı 1327 ta
rihli «Adliye ve Mezahib Nizamnamei Dahilisi»
adlı çağ dışı kalmış bir belge İle yönetilmekte
dir.
Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 132 nci
maddesi mahkemelerin bağımsızlığı ilkesini be
nimsemiştir. Bu ilke bütün kaygı ve foışkuları
ortadan kaldırmatkadır. Yurttaşın gözünde ad
liyeyi en yüoe katma çıkartmaktadır. Mah
kemelerin bağımsızlığını ve yargıçların temina
tını herkesten ço!k yargıçların koruması gere
kil*.
Ülkemizde üstün yetenekli, adaletin sağlan
ması uğrunda tüm gücünü harcayan faziletli
yargıçlar büyük bir çoğunluğu meydana getir
mektedirler. Anoak bağımsızlığı sorumsuzluk
olarak benimseyen yargıçların varlığı acı bir
gerçektir.
Ülkemizin birçok il ve ilçelerinde bağım
sızlığı ve yargıç teminatını kötüye kullanan,
çeşitli suçlama ve ithamları üzerlerine çeken
yargıçlarımız da halen sözüm oma görev yap
maktadırlar. Aylarca karar yazmayan, dâvala
rı uzatmak için her çareye başvuran, yurttaşı
mahkemelerden kovan, canından bezdiren, ad
lan rüşvet ve hileye karışan yargıçlar basınımı
zın sahifıelermde yerlerini almaktadır. Ör
neğin Çorlu, Türkiye'nin 69 ilinin % 70 inden

24 . 5 . 1970

O : 3

büyük bir ilçedir. Burada 4 yargıçlı bir ad
liye vardır. Bu 4 yargıç çalışmalarının her yıl
yarısından fazlasını doktor raporu alarak istiraaatle geçirirler. Doktorların bunlara nasıl
rapor verdiği de ayrı bir meseledir. Bunların
bâzılarının adlan rüşvete, bâzıların adı daha
çirkin olaylara karışmıştır. Çorlu'da duruş
maya çıkarken zilzurna sarhoş olan, meyhane
lerden savcı zoru ile çıkan yargıç da vardır.
Ülkemizde bu örnekleri bir ölçüde çoğalt
mak mümkündür. İzmir'deki iadliye olayı bun
dan bir süre önce yine basınımıza geçmişti.
Vatandaşın adaletten umudunu kesmemesi, so
rumsuz yargıçların ivedilikle haketiklerii cezala
rı almaları için Meclise sunulduğunu öğrendiğimiş 45 sayılı Yasaya Teftiş Kurulu getirecek
değişikliğin biran önce görüşülüp kabulünü
içtenlikle dilemekteyiz..
Son aylarda Anayasamızın 32 ve 138 nci
maddeleri ortada dururken bâzı askerî mah
kemelerin sivil gençleri tutuklama ve hakların
da kovuşturma yapma eğilimini benimsediğini
üzülerek görmekteyiz. Bu tür davranış demolkrasiyi zedelediği bir yana Anayasamızın açık ve
tehlikeli ihlâli anlamını taşımaktadır.
Askerî mahkemelerde kimlerin yargılanaca
ğı ve özellikle sivillerin hangi hallerde bu mah
kemeler önüne çıkarılacağı Anayasamızın açık
hükümleriyle ortadadır.
Sayın milletvekilleri,
Anayasamızın 3 ncü bölümü «Yargı» başlı
ğını taşımaktadır. Yargı fonksiyonunun en
önemli unsuru olan savcılık müessesesi de bu
bölümün 137 nci maddesinde yer almaktadır.
Bu madde Cumhuriyet savcılarının da Özlük iş
lerinde ve görevlerini yapmalarında teminat
sağlayıcı hükümlerin kanunda yer almasını em
retmektedir. Bu açık gerçek ve Anayasa Mah
kemesinin 45 sayılı, Yüksek Hâkimler Kurulu
Kanununun 77 nci maddesini ve Hâkimler Ka
nununun 63 ncü maddesini iptal gerekçesi tüm
açıklığı ile ortada dururken, A. P. iktidarı yine
de Cumhuriyet savcılarına teminat vermemekte
akıl almaz bir direniş içinde bulunmaktadır.
Bundan bir süre önce Sayın Cumhurbaşkanı;
Anayasaya aykırı olarak, çıkarılan Cumhuri
yet savcıları ile ilgili yasayı bir daha görüşül
mek üzere Millet Meclisine geri yollamıştı. An
cak, Anayasaya aykırı olmakla birlikte, bilerek
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Anayasanın ağır biçimde çiğnenmesi anlamını
•taşıyıa^ 'tasan tekrar Millet Meclisin© sunulmuştuıK
Geıftkfeiği zaman Anayasanın kanatları altı
na sığman A. P. iktidarı Anayasayı ©aymak ve
savunmalk görevini bir kenara itmek için her
nedsns© diranmektıedir.
C.Hj.P. Grupu olarak Cumhuriyet savcıla
rına teminat sağlıyacak tasarı Türkiye Bü
yük Mplet Meclisine gelinceye dek bu konuda
ki muadelemize devam edeceğiz. Biran için
4 savcı ve 3 Adalet Bakanlığı görevlisinden
meydana gelen bir Yüksek Savcılar Kurulunun
kurulduğunu kabul etsek bile, bu durum Cum
huriyet savcılarının bağımsızlığını sağlıyamıyâcaktır. Böyle bir kanun yine Anayasaya ay
kırı olacaktır. Ancak kararname yetkisi de
kurula ıait olmak ve Bakanın direktifi ile hare
ket ed#n memurlar kuruldan çıkarıldıkları za
man Anayasa Mahkemesinin önerdiği ve Ana
yasanın doğrultusunda kanun çıkarılmış ola
caktır.
Sayın milletvekilleri,
Cumhuriyet savcılarından söz etmişken, ha
zırlık tsöhkikatını yürüten bu organın en çok
yokluğıjteu hissettikleri ve yarım asırdan bu
yana söylenen adlî polisten söz etmek yerinde
olur.
Ülkemizde hazırlık tahkikatının en can alı
cı noktaları, okuma yazması kıt ya da ilkokul
mezunu olan zabıta aracılığı ile yapılır. Böy
lesine yetersiz ve yeteneksiz kişilerin yaptığı
hazırlıkj tahkikatı milyonlarca insanın perişan
olmalarina yol açmaktadır. Her yıl Cumhuri
yet sav&hklarma intikal eden dosyaların yüzde
45 i takipsizlikle son bulmaktadır. Bu raka
mın büjpüklüğü, şikâyetlerin haksızlığından
çok kovaşturmada görevli zabıtanın bilgisiz
lik ve yetersizliğinden doğmaktadır. Şayet ül
kemizde Adlî polis teşkilâtı kurulsaydı, 1,5 yıl
içinde öldürülen 14 gençten 9 unun katili bu
lunurdu). Bu durum A.P. iktidarının da işine
yaradığ; i için, olaya eğilmek gereğini ne yazık
ki duymamaktadır. Gençliğin sesini, katil kur
şunları İle susturmaya çalışmak A.P. iktidarı
na itibar getirmediği gibi, sömürü düzeninin,
soygun düzeninin rezaletlerini de halkın gözün
den sakjıyamıyacaktır. Adlî polis teşkilâtı bir
an önce; kurulduğu takdirde, gerek siyasi ikti
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dar ve gerekse Cumhuriyet savcıları bir yığın
eleştiri ve tarizden kurtulmuş ve vatandaş da
adliye önünde hakkını almaya çalışır hale gel
miş olacaktır.
Ülkemizde, Cumhuriyet savcılarınca, fikir
yazılariyle ilgili gedikli bilirkişilere inceleme
ler yaptırılmakta ve sansür yasağına rağmen
kitaplar toplattınlmaktadır. Oysaki, bilirkişi
incelemesi mahkemeler tarafından yaptırılmak
tadır. Bu yanlış uygulama bir yığın fikir ada
mının aylarca mahkemelerde sürünmelerine yol
açmaktadır.
Adalet Partisi iktidarının Atatürk filminin
oynatılması ve öğretmen boykotunun, kamu
oyuna boykotun duyurulması ile ilgili yayınla
rı yasaklaması Anayasanın ağır biçimde ihlâli
dir. A. P. iktidarı son aylarda çağın gereğine
ve ülkemizin hızla değişen koşullarına, gençli
ğin yaptığı anlamlı savaşa ayak uyduramadığı
için tutum ve davranışı ile devamlı olarak Ana
yasa dışına düşmektedir.
Cumhuriyet savcıları ve savcılık müessesesi
ile ilgili görüşlerimizi çok kısa olarak anaçizgileri ile belirttikten sonra, yargılama safhasın
daki aksaklıklara değinmek yerinde olur inan
cındayız.
Hukuk Yargılama Usulü Yasası ile, Anaya
samızın 136 ncı maddesi mahkemelerce verUen
kararların gerekçeli olması buyruğunu taşımak
tadır. Ancak bu önemli buyruğa rağmen ge
nellikle mahkemelerce verilen kararların ge
rekçeli olmadığı, ya da bir iki satır gerekçeden
ibaret bulunduğu görülmektedir. Gerekçesiz
verilen kararlar Yargıtayca bozulmakta ve so
nuç olarak da yurttaşın yıllarca mahkeme ka
pılarında sürünmesine yol açılmış olmaktadır.
Bu nedenledir M, Anayasamızın 136 ncı madde
sini hiçe sayarak gerekçesiz karar veren yar
gıçların maddi yönden sorumluluklarına git
mekte büyük yararlar vardır.
50 liradan yüksek değer taşıyan hukuk
mahkemesi kararlan ile, ceza mahkemelerinin
kararlarının yüzde 95 i Yargıtayımızın incele
mesinden geçebilmektedir. Durum böyle olunca
Yargıtayımız işlemez hale gelmekte ve işler yıl
larca sürüncemede kalmaktadır. Günümüzün
koşullarını dikkate aldığımızda ve paramızın
hızla düşen değerini de göz önünde tuttuğu
muzda, 1 000 liradan yukarı değer taşıyan hu-
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kuk dâvalarının Yargılayın incelemesinden ge
çirilebileceği gerçeğini benimsemekte büyük
yararlar vardır.
Yargıtaya arada bir verilen kadrolar geçici
ferahlıklar yaratmaktadır, problemi maalesef
kökünden halledememektedir. Onun için kadro
yerine yeni daireler açmak, bir ölçüde işlerin
hızla bitirilmesine yol açacaktır. Yargıtayımızda müzakereler gizli olmaktadır, murafaadan
sonra da gizli olmaktadır. Şayet, İsviçre Fede
ral Mahkemesindeki gibi, Yargıtaym karar saf
hasındaki müzakereleri açık olursa, bizde de
büyük bir hukukî teminat getirilmiş olacaktır.
Ülkemizde adalet yavaş ve pahalı tahakkuk
etmekte, ancak süratli ve ucuz adaletin sağlan
ması halinde fakir ve yoksul vatandaş adalete
olan güvenini bir kat daha artırmış olacaktır.
Yargılama sistemimiz, hangi yönden bakı
lırsa bakılsın millî bünyemize uymamaktadır.
Halkımız, hattâ aydınlarımız bile mahkeme
lerde kullanılan, sözüm ona hukuk dilinden
hiçbir şey anlıyamamaktadırlar. Yargıç ve
avukatın anlaşabildiği, milli bünyemize uymıyan, halktan kopuk, onun sosyal, ekonomik ve
eğitsel yaşantısına uymıyan yargılama siste
minin dağıttığı adalet çoğu kez yoksul ve yüz
de 70 i okur - yazar olmıyan halkımızı peri
şan etmektedir. İster hak ariyan, ister sanık
veya davalı olsun, yargıç kargısına çıkan yurt
taş; bilmediği, dilinden anlamadığı, çok, ama
pek. çok korktuğu bir yabancı diyara gelmiş
gibi olmaktadır. Bu yabancı diyara gelmemek
için de her türlü fedakârlığa ve çileye katlan
mayı göze almaktadır Türk vatandaşı.
Yasalarımı?., hep gelişmiş ve bünyemize nyınıyan Batı ülkelerinden genellikle olduğu gi
bi dilimizi tercüme edilerek alınmıştır. Bizim
gibi az gelişmiş, okur - yazarı yüzde 25 ile 30 u
geçmiyen ülkelere bu tür tercüme yasalar uy
mamakta ve hak aranada büyük engeller do
ğurmaktadır. ülkemizde adalet çok pahalı ol
duğu ve dili halka yabancı olduğu için ancak
varlıklılar bol ücret ödiyerek avukat tutmak
ta ve mahkemelerden diledikleri kararların
çıkmasına çalışmaktadırlar. Yoksul köylü, işçi
ve esnaf çok pahalı olan adaletin sağlanması
olanağından yoksun olduğu için, hakları he
der, kendileri ise Devlete küsüp perişan ol
maktadırlar.
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Gelişmiş ülkelerin yasalarının kuralları hal
kı adalet organına karşı soğutmaktadır. Hakkırı; elde cdemiyeceği inancı yaygın hale ge
len kişiler ya kaderlerine küsüp köşelerine çe
kiliyorlar, ya da doğa yasasını işletiyorlar ve
yahut da silâha sarılıp dağa çıkıyorlar. Tüm
bu sakıncaları önliyen bir adalet reformun
dan başka çıkar yol yoktur. Ancak tutucu ve
çıkarcıları koruuyan As P. iktidarının böyle
bir reformu yapması beklenemez. C. H. P. nin
halktan yana, halkın yaşantısına ve duyarlı
ğına saygılı bir devrimci hukuk düzenini na
sıl kuracağım birazdan anlatacağım. Bu ko
nuda ilkin, Adlet Partisinin hiç olmazsa va
tandaşı bir ölçüde adalete ve adliyeye ısındır
ması için Medeni Kanunun, Hukuk Yargılama
Usulü Kanununun,. Ceza Yargılama Usulü
Kanununun süratle değiştirilmesi gerekir. Ör
neğin; Katolik italyanların bile boşanmayı ko
lay! aştırıc. kuralları benimsediği bu çağda,
biz halâ bir boşanma dâvasının yıllarca sü
rüncemede kaldığı bir ortamda yaşıyoruz.
Sayın milletvekilleri, sakıncalı ve benliği
mize uymıyan yasalarla dolu olan bu adalet
düzeninde yargıçlarımızın, çeşitli dillerin, çe
şitli ülkelerin yasalarından tercüme edilen
yasalara uyabilmeleri için üstün yetenekli ol
maları şarttır. Hukuk öğrenimi için ve yar
gıçlarımızın ihtisaslaşmaları için çok sayıda
Avrupa'ya öğrenci ve yargıç göndermemizde
sayılamıyacak faydalar vardır.
Adliye memur ve kâtiplerinin, bu çağın hu
kuk kural ve koşullarına uyabilmeleri için kurs
lar ve seminerler açılması gereğine inanmak
tayız, Ayrıca, gelecek adliyecileri yetiştirmek
için süratle adliye meslek okullarının da açıl
ması gerekmektedir.
Saygı değer arkadaşlarım, şu anda Plân Ko
misyonunda görüşülmekte olan Personel re
formu kanun tasarısı bizim konumuza da bir
ölçüde girmektedir. Bildiğiniz gibi, Anayasamı
zın 134 ncü maddesi yargıç ve savcıların ay
lık ve ödeneklerinin kendilerine özgü, kendi
leri için düzenlenen bir kanunla halledilmesini
emretmiştir. Halen görüşülmekte olan tasarı,
maalesef yargıç ve savcıları da kapsamı içine
ahmaktadır. Böylece, bu tasarı doğmadan Anayanaya aykırı bir tasarı haline gelmiştir. Bu
itibarla, biz C. II. P. Grupu ol ark, yargıçların
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ve Cumhuriyet savcılarının, geçici dâhi olsa,
bu kamunun kapsamından çıkarılmalarını ve
eski mevzuatları ile aylık ve ödeneklerini al
malarının devamının sağlanmasını ve Anaya
sanın ve emrettiği biçimde bir yasanın süratle
hazırlanıp meclislere sevk edilmesini dilemek
teyiz.
Sa^gı değer arkadaşlarım, ayrıca, adliyenin
en bü^ftk yükünü adliye başkâtipleri ile icra
memmflan çekmektedir. Adliye başkâtipleri ile
icra memurları, bildiğiniz gibi, 150 şer lira taz
minat almalrtadırlar. Yeni gelen tasarı, eğitim
esasına göre düzenlendiği için, eğer başkâtip
ilkokul^ ortaokul veya lise mezunu ise bütün yü
kü, bütün ağırlığı o çekmesine rağmen, bu 150
liralık j tazminat icra memuru ile başkâtibin
elindeıi; alınmıştır. Bu, büyük ölçüde onları pe
rişan ejdecek ve zaten malî müzayaka içinde
bulunan bu insanların görev yapma şevklerini
de kıraeaktır. Umarım ki, Yüce Meclis bu ko
nuda bu. iki zümreye gereken anlayışı ve ilgi
yi gösterecektir.
Adalet Partisi iktidara geldiği günden bu
yana Danıştay kararlarını uygulamamaktadır.
Danıştay kararlarını uygulamıyan kişilerin ki
şisel sorumluluğun o gitmekle bu başıbozuklu
ğun soiü alınacaktır. Bu tutumu ile A. P. ikti
darı, Anayasanın 132 nci maddesini devamlı
olarak çiğnemektedir, Bunun için A. P. ikti
darının sözcülerinden istirhamımı, ve özellikle
Sayın Adalet Bakanı yerine eleştirilerimize ce
vap veıftcek Bakandan istirhamım bugüne ka
dar Da^tjştaydan alınan kararların kaçına uyul
muş, kabına uyulmamış olduğu hususunu, O. H.
P. Gru]j>ti olarak, bu kürsüden açıklamalarımı
istirhanjı ediyorum
Saygp. değer arkadaşlarım, şimdi de Yük
sek Hâkimler Kurulundan söz etmek istiyorum.
Bu kurulun en büyük sıkıntısı kadro yetersiz
liği ve başkentin dışındaki yargıçları denetliyecek bp? teftiş kurulundan yoksun bulunuşu
dur.
Bir jdiğer önemli aksaklık, daha doğrusu
kurulup bağımsızlığına gölge düşüren durum
da, bâzıi üyelerinin Millet Meclisi ve Senato Ge
ne! Kuımllara tarafından seçilmesidir.
Kadro yetersizliğinin süratle giderilmesi
gerekir. Teftiş kurulu ile ilgili tasarı ise ko
misyonlara gelmiş bulunmaktadır. Bunun sü
ratle gcjiîüşülüp, Yüce meclislerden geçirilme I
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si, konuşmamın birinci bölümünde belirttiğim
gibi, mahkemelerin bağımsızlığının üstüne düş
mekte olan gölgeyi Önliyecek ve sorumsuz yar
gıçlar hakkında gereken kovuşturmanın ya
pılması sağlanmış olacaktır.
Yüksek Hâkimler Kurulunun üye seçimi
konusunda Millet Meclisi ve Senatoya hak ta
nıyan kuralın değiştirilmesi konusunda Ana
yasa değişikliği teklifinin ivedilikle Yüce Mec
lise şevkini ÇJ. H. P. Grupu olarak beklemekte
yiz. Anayasamızın bu konudaki 143 ncü mad
desinin değiştirilmesi, bu kurula hem tam anlamiyle özerklik sağlıyacak ve hem de kuru
la seçilmek istiyen yargıçların birtakım siyasi
kişiler karşısında küçülmelerini önliyecektir.
Sor. yıllarda ülkemizde suç ve suçlu sa
yısı çığ gibi artmaktadır. A. P. İktidarına göre
bunun nedeni gençlik, işçi hareketleri, hal
kın bâzı yayınlar nedeni ile suç işlemeye teş
vik edilmesi ve daha bir yığın sudan nedenler..
Oysa ki, gerçek neden; A. P. iktidaranm tüm
bozuklukları, kötülükleri ve yasalara karşı
oluşuna rağmen, sürdürülen bugünkü bozuk
düzendir. Her türlü iktisadi, sosyal imkân ve
fırsat eşitliğinden yoksun, millî gelirden ger
çek payını alamıyan, devlet bankalarının kar
deşlere çalıştığı bu insafsız düzen karşısında
A. P. iktidarı ve onun başı bu huzursuz kişi
lerden başka bir şey bekliyebilir mi?
Yüce Meclise onaylanmak üzere gelen idam
kararları dosyalarımı lütfen ciddî olarak in
celeyiniz. Bu suçlu ve hayatlarına son verile
cek kişilerin dramının altında da, iktisadi ve
sosyal düzen bozukluğu nedenlerinin yattığını
göreceksiniz, toplum düzeninin onları bu suç
ları işlemiye ittiğini göreceksiniz. Anayasa
mızın tsenıdığı tüm sosyal ve ekonomik hakla
rı yurtdaşlara veremediğiniz, onları insanca
yaşama olanaklarına kavuşturamadığınız sü
rece karşınıza daha da kötü durumlar gele
cektir. Anayasamızın insanlara insanca ya
şama hakkı tanıdığı ülkemizde ve bu çağda
idam cezalarının ağırlığı ortadadır. Onun için
devletlerin birbirini, devletlerin insanları ve
kişilerin birbirini
sömüremediği, insana en
üstün değerin verildiği, «ortanın solu» ilke ve
ülküsüne inanan C. H. P. liler olarak ölüm ce
zalarımın kaldırılmasından yanayız. Bu konu
da da Yüce Meclise teklifimizi sunmuş bulunmaktayız.
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A. P. İktidarının savunduğu bu bozuk dü
zenin en masum kurbanları ise çocuklardır.
Ülkemizde suç işliyen küçükler, onların ruhsal
yapılarından habersiz, yaşantılarını değerlen
dirmek olanağından yoksun yargıçlar tarafın
dan yargılanmaktadırlar. Sonra da verilen ka
rarlarla topluma düşman, kişiliğini ezen mah
kemeye yabancılaşan bu küçükler artık bir
daha düzelememekte ve toplumu seven kişiler
olamamaktadırlar. Bu itilen, mahkemede bile
kaatillerin, hırsızların tabi olduğu sistemle yar
gılanan küçükleri ivedilikle çocuk mahkeme
lerine kavuşturmalıyız. Bu mahkemelerin ku
rulması, her yıl binlerce küçüğün mahvını
önliyectktir. Şu anda ülkemizde 10 000 çocu
ğun ıslah edebilecek yurtlar vardır. Ancak,
her yü suça yönelen çocuk sayısının 300 000
civanında olduğu bildirilmektedir. Bu çocuk ıs
lah yurtlarının sayısının derhal 10 kata çıka
rılması gerekir.
Daha önceki bölümlerde hemen hemen bü
tün kararların Yargıtaya gittiğini, bunun ön
lenmesi gerektiğini belirtmiştik. Artık günü
müzde Yargıtay hukuk yaratma görev ve..
BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim, de
vamda kararlı mısınız?
YILMAZ ALPASLAN — (Devamla) — Lüt
fen Genel Kurulun oyuna sununuz, 4 sayfa daha
va?.
BAŞKAN — Beyefendi, böyle bir teamül
yaratmıyoruz, sabahtan beri görüyorsunuz. Ri
ca ediyoruz ve bir imkân da sağıyoruz.
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Diğer
arkadaşlarıma gösterdiğiniz anlayış ve tole
ransı lütfediniz. Adalet Bakanlığı bütçesi üze
rinde grupumun görüşünü arz ediyorum. Bu
konuşmayı açmasanız yarısı bitecekti.
BAŞKAN — itham etmeyiniz, müddetiniz
bitmiştir. Ben bu görüşmeyi açmazsam siz de
vam ediyorsunuz efendim.
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Efen
dim, eğer sözümü kesecekseniz lütfen Genel
Kurula sununuz; Genel Kurul «konuşma» der
se inerim aşağıya. Günlerden beri bu kürsü bu
tolerası gösteriyor bütün arkadaşlarıma., istir
ham ediyorum.
BAŞKAN — Toleransı pek tabiî gösteriyo
ruz; çünkü, programımız onu gerektiriyor be
yefendi! Siz de bunu takdir edin.
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YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Takdir
ediyorum efendim.
BAŞKAN — Devam buyurun.
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Arfck
günümüzde Yargıtay, hukuk yaratma görev
ve fonksiyonunu yitirmiştir. Bidayet mahkeme
lerinden daha ağır şartlarda ve binlerce dos
ya altında ezilmektedir. İstinaf mahkemeleri
Yargıtaym yükünü azalttığı gibi, onun hu
kuk yaratma görevini de sağhyacaktır. Yurtdaşlarımızın birçoğu ikinci derece mahkeme
si olan istinaf mahkemesinin kararlar tıa bo
yun eğecek ve Yargıtaya gitmiyecektiı*. İşle
ri başından aşkın olan ilk mahkemeler de, is
tinaf mahkemelerinin kurulmasiyle, bir ölçü-*
do ferahlamış olacaklardır.
Saygı değer arkadaşlarım; şimdi de, ülke
mizde büyük bir problem olan infaz sistemin
den söz etmek istiyorum.
Cezaevlerine şu veya bu nedenle giren kişi
ler, orada gereği gibi eğitilemediklerinden suç
işleme eğilimleri daha da artmaktadır. Ceza
evlerinden çıktıklarında toplumun başına belâ
olmaktadırlar. Ceza evlerimiz, sevk veren ve in
san sağlığını, gelecek kuşakları mahvedecek ze
hirlerin rahaltlıkla alınıp satıldığı ve içildiği
yerlerdir. Bu yerlerde meydana gelen olaylar
tüyler ürperticidir.
Hele son aylarda, özellikle ceza evlerine dü
şen üniversiteli gençlere yapılan zulüm ve iş
kence A. P. iktidarında bir türlü önlenmemıekt-edir. Hergün baJsında bu konuda şikâyetler ay
yuka yükselmektedir.
Açık ceza evlerinde çalışanların ücretleri gü
nümüzün koşullarına uygun değil, çok düşük
tür.
Mahkûmlara verilen yiyecek bedeli çok dü
şüktür.
Adliye binaları, mefruşatı hiçbir devlet dai
resiyle mukayese edilemiyecek kadar kötü ve
bakımsızdır. Binaların çoğu harap ve yıkılmaya
yüz tutmuştur. Heran bir yangınla, birçok ad
liyenin kül olma tehlikesi bugün Türkiye için
söz konuusdur. Bu müesseselerin bina ve diğer
ihtiyaçlarının süratle giderilmesini dilemekte
yiz.
A. P. iktidarı, dünyanın hiçbir ülkesinde
rMıyamıyacağınız şekilde Anayasa kurum ve
kuruluşlarla savaş halindedir.
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Apyasa Mahkemesinin kararları karşısında
tavrıin, konuşmamın başında anlatmış ve ikti
darı kmamışjtım. Şunu belirtmeliyim ki, Ana
yasaya aykımlğı önliyen Anayasa Mahkemesi
kararma karşı A. P. iktidarının tavrı, kendi
sini yikmak bir yana, devam ettiği sürece, de
mokrasiyle birlikte götürecek kadar sakınca
larla doludur.
Ajıayasa Mahkemesi kararlarına karşı vurdumdttymaz olan iktidar, Danıştay, Yüksek
Seçim Kurulu ve TRT kurumlarına ve onların
çalışmiaılarına kraşı da saygılı mıdır? Buna ve
rilecek cevap: maaleseftir. Her fırsatta Yüksek
Secini Kurulunun kararlarına ve TRT ye Sa
yın Başbakan ve diğer yetkililer her türlü ta
riz ve eleştiriyi yöneltmektedirler.
Ancak, başta Sayın Başbakan olmak üzere,
A. P.i ileri gelenleri, sıkıştıkları zaman Anaya
saya sığınmayı her siyasi parti ve kuruluştan
çok becermektedirler. Son örneği, Sayın Baş
bakanın, hakkında açılacak olan tahkikatı dur
durmak için Anayasanın 132 nci maddesine sığınmusıdır. Anayasaya sığman Başbakandan,
Anayasa kuram ve kuruluşlarına karşı da,
C. H.i P. grupu olarak, saygı ve onun kararla
rına sevgi belemekteyiz.
İkjtâdar, Anayasaya karşı hile yollarını denemetetedir. Bunun, 45 sayılı Yasanın Anayasa
Mahkemesinde iptalinden sonra örneğini gör
dük. Bu iptale rağmen iktidar, yine Anayasaya
aydan olarak bu yasayı çıkartmak ve Anayasa
MaMsemesi iptal kararına kadar düşündüğü si
yasi amaçlara varmak istemektedir. Bu yol,
A. P.; iktidarının itibarını büsbütün düşüreceği
bir yjsna, T. B. M. M. nin istiklâli prensibini
de kelinden yıkacak kadar tehlikelidir. An
cak, Cumhurbaşkanının «tekrar görüşülmesi»
isteğimle 45 sayılı Yasayı Meclise yollaması bile,
A. P. iktidarını uyaramamıştır; yine Anayasaya
karşı hile yolları araştırılmaktadır.
Anayasa Mahkememiz son olarak Türk hu
kuk Zihinde...
BAiŞKAN — Sayın Alpaslan tam yarını sa
at olmuştur. Daha fazla müsamaha istiyormufcunuz?
Y|LMAZ ALPASLAN (Devamla) — Bağlı
yorum! efendim, bağhyorum.
Anayasa Mahkememiz, son olarak Türk Hu
kuk tarihinde eşine raslanmıyacak bir karar
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vermiştir; bundan böyle sadece Anayasaya ay
kırı kanunları, kanunların İçtüzüğe aykırılığını
incelemiyecek, aynı zamanda Anayasayı dinlemiyen ve Anayasanın bâzı maddeleri kendisi
ne hoş görünımiyen siyasi iktidarların Anayasa
değişikliklerini de inceleyip karara bağlıyacak
tır. Bu karan saygiyle karşılamaktayız.
Anayasamızın 32 ve 36 ncı maddeleri «yargı
yetkisinin bağımsız Türk yargıçlarına aidoldu£unu» belirtmektedir. Oysa M, NATO ve ikili
anlaşmalara göre, ülkemizde suç işliyen yabancı
askerlerin yargılanmaları kesin şekilde Türk
yargıcına ait değildir: Şayet suçu işüyenin ko
mutanı, «suç görev sırasında işlenmiştir» derse
Türk yargı organları bu olaya el koyamamak
tadırlar. Bu durum, millî bağımsızlığımıza göl
ge düşürücü bir ağırlık taşımaktadır. Bu du
rum, Atatürklün «istiklâli tam» dediği tam ba
ğımsızlık ilkesine aykırıdır. A. P. iktidarından
bu Millî bağımsızlığımıza gölge düşüren duru
mun süratle önlenmesiini dilemekteyiz.
Saygı değer arkadaşlarını; C. H. P. şuna
inanmaktadır ki, A. P. bu tutum ve davranışiyle Türkiye de adalet düzeninde gerekli refor
mu yapamıyacaktır. 0. H. P. iktidara geldiğin
de insan kişiliğini ve onurunu koruyan toplum
yararını kişilerin çıkarının üstünde tutan; ada
letin hukküta da, sosyal alanda da gerçekleş
mesini sağlıyan; vatandaşın huzurunu, güven
liğini ve Devlete güvenini sağlıyan; toplumu
çelişkilerden kurtarmayı kolaylaştıran; altyapı
devrimi önündeki engelleri kaldırarak Anayasa
aüzeninin tam olarak gerçekleşmesini hızlandı
ran ileri bir hukuk düzeni kuracaktır.
G. H . P . nin kuracağı bu hukuk düzeni, tu
tucu adalet yerine, devletimizin devrimci ka
rakterine uygun olan devrimci adaleti getire
cektir. işte onun için, sizin savunduğunuz bu
bozuk düzende hangi yasaları yaparsanız ya
pınız, hangi tedbirlere giderseniz gidiniz yurt
taşı devletine yabancılaşmaktan kurtaramıyacaksmız.
Bu tutucu adalet düzeninde bir avuç mutlu
azınlığı, bu tutucu adalet düzeninde Devlet ban
kalarını bir avuç insana peşkeş çekmekten öte
ye hiçbir iş yapamaıyacaJksımz. Onun için C.H.P.
A. P. iktidarının her geçen gün Türkiyede,
adalet düzenini de, diğer siyasi ve iktisadi
düzende olduğu gibi, bozacağına inanmaktad:r. Bütün bunlara rağmen, Adalet Bakanlığı
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Bütçesinin faziletli yargıçlara, savcılara ve ada
let mekanizmasının öteki üyelerine "hayırlı,
uğurlu olmasın diler, saygılar sunarım. (C. H. P.
ısıralarınıdan alkışlar).
BAŞKAN — Başkanlık Divanı olarak bir
husus hakkında karar almak istiyoruz:
Adalet Bakanlığı Bütçesine başlamış bulu
nuyoruz. Program gereğince, günlük program
bitmediği takdirde saat 21,00 de bir oturum
yapılması öngörülmektedir. Grene! Kuruldaki
arkadaşlar tensibettikleri takdirde Adalet Ba
kanlığı Bütçesinin bitimine kadar oturumun de
vamı hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edili!.r! iştir efendim.
Sayın konuşmacılardan çok rica edeceğim;
tesbit edilen kararlara riayetkar olmak, beyan
larının samimiyetini orsaya koyar.
Söz Mehmet Nebil Oktay'da. Güven Partisi
C-rupu adına buyurunuz efendim.
G. P. GRUPU ADINA MEHMET NEBİL
OKTAY (Siirt) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde
G. P. Millet Meclisi Grupunun görüş ve dilek
lerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum.
Konuşmama başlarken Türk Milleti adına
yargı görevi gibi bir kutsal görevi, çok kere
mahrumiyet içerisinlde, ifa etmekte olan adalet
mekanizmamızın kıymetli hâkimlerini ve men
suplarını Grupuimuz adına selamlamayı kaçınıl
maz bir görev addederim.
Sayın milletvekilleri; modern toplumu teş
kil eden fertlerin zihinlerinde hukuka bağlı
devlet fikrinin tam bir güven duygusuyla yer
leşmesi, demokratik düzenin sağlam temeller
i; zerinde kurulması ve yaşaması adalet ^meka
nizmasının her türlü tereddütten uzak iyi bir
işleyiş içerisinde olmasına bağlıdır.
Modern tpolumun insanına huzuru, modern
toplumun insanına saadeti ve güveni sağlıya»,
insan hayatında geçici unsurlar olan sıhhatten,
şöhretten ve servetten evvel adalettir.
Cemiyet düzeninde ve insan hayatında kut
sal bir önem arz eden yargı yetkisi Anayasamı
zın 7 nci maddesinde ifadesini bulmuş; bu yet
kinin Türk Milleti adına bağımsız mahkemeler
tarafından kullanılacağı belirtilmiştir.
Ayrıca, Anayasamızın 132 nci maddesi: «Hâ
kimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya,
kanuna, hukuka ve vicdanî kanaatlerine göre
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hüküm verirler» demek suretiyle yargı görevi
nin ifasına; 133 ncü maddesi de «Hâkimler
aalolunamaz. Kendileri istemedikçe, Anayasada
gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz; bir
anahkemenin veya kadronun kaldırılması sebe
biyle de olsa, aylıklarından yoksun kılınamaz»
hükmünü vaz'etmekle de, bu görevi yürütenle
rin her türlü tesirden uzak kalmalarına atfet
tiği önemi açıkça ifade etmiştir.
ıSayın milletvekilleri; yargı yetkisinin her
türlü tesirin ötesinde bir işleyiş içerisinde ol
ması, elbette ki bağımsız yargı organları ve gö
revini Anayasanın teminatı altında ifa edecek
elan hâkimle mümkündür. Bunun dışında bir
fikir tarafımızdan ortaya atılamaz ve savunu
lamaz.
Ancak, «adaletin bağımsızlığı» demek, «so
rumsuzluğu» demek değildir. Yargı görevi ada
le t'li netice kadar sürat ister; vatandaşa kül
fetin asgarisi yüklenilmek suretiyle görülmek
ister. Bu iki unsura önem verilmeden yürütü
len yargı görevi, ne derecede âdil bir neticeye
tu aşırsa ulaşsın, vatandaşın güven duygularını
sarsıcı olur, vatandaş için ıstırap kaynağı olur.
Sayın milletvekilleri; bugün Türkiye'de ada
letin, çabukluktan çok uzak bir tempo içerisin
de, bilhassa dar gelirli vatandaşı, çoğu zaman
hakkını dahi aramaktan vazgeçiren bir paha
lılık içimde icra edilmekte olduğunu bilmiyen
ve bu durumdan şikâyetçi olmıyan pek az in
iştin vardır.
Hâkim teminatına ve mahkeme bağımsız
lığına yürekten saygılıyız. Ama, müesseselere
laygılı olmak, o müessese içindeki bâzı ak
saklıkları ve realiteleri dile getirmeye mâni ol
mamalıdır.
Bu duygu içerisinde şu hususu ifade etmek
isteriz ki: Adaletin süratle ve vatandaşa az
külfet yüklenilerek sonuçlandırılamamasının
çeşitli nedenleri yanında, sayıları az da olsa,
beşerî zarflara mağlubıolmuş, hakkının tesli
mini istiyen millete bu hakkını vermek istemiyen veya âzami gecikme ve külfetle veren yar
gı görevlilerinin rol oynadığını kabul etmemek
mümkün değildir.
Hiç şüphesiz ki, sayıları az olan bu kişi
lerin tutumlarında en büyük ıstırabı duyanlar,
vazifelerine bağlı, onun kutsiyetine inanmış ve
meusliyetlerinin şuuruna varmış şerefli Türk
hâkimleridir.
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Müessesenin itibarına gölge düşürücü ve
anesie'kin itibarını zedeliyici bir tutumu, tesirli
denetime tabi tutabilme zarureti aşikârdır. Bu
denetimi sağlıyacak hükümleri muhtevi mev
zuatın biran evvel Meclislere şevkinde sayısız
faydalar vardır.
Bu vesile ile ifade edelim ki, G. P. olarak
Millet Meclisine sunmuş bulunduğumuz, hâkim
lerin teftiş ve denetimiyle ilgili, Yüksek Hâ
kimler Kuruluna yeni imkân ve yetkiler veren
teklifimizin biran evvel kanunlaşması, bu saha
daki boşluğu ve bir büyük ihtiyacı önemli öl
çüde karşılamış olacaktır.
Sayın milletvekilleri; adaletin süratle ifa
edilmesinin bir diğer büyük sebebi de, günün
değişen ihtiyaçlarına ve cemiyetimizin bünyesi
ne uymakta çok uzak, lüzumsuz formalitelere
boğulmuş usul hükümleridir. Usul hükümlerini
sadeleştirmekte, dâvayı en kısa zamanda intacettirici pratik hal tarzlarına yönelmekte ve netice
ye ulaşıcı hiçbir fayda tevlidetmiyen bâzı tahki
kat safhalarını kaldırmakta zaruret vardır. Ceza
safhalarını kaldırmakta zaruret vardır. Ceza
dâvalarında hâdiseye en yakın tahkikat safhası
olması itibariyle, suçluluğun tesbitinde çok bü
yük önem arz eden hazırlık tahkikatının, çeşitli
nedenlerle tahkikatı yapması gereken Cumhuri
yet savcılığınca yapılmaması, ulaşım imkânla
rından yoksun mahrumiyet bölgelerinde ise, bu
tahkikatın çoğu zaman okuma, yazma imkânla
rına bile pek az sahip köy jandarmasına tevdi
edilmesi büyük adlî hataların doğmasına sebebolmaktadır.
Olayların üzerinde yaptığımız tahkikat ne
ticesi, kesinlikle ifade edebiliriz ki, mahrumi
yet bölgelerimizde büyük bir problem olarak
ortada duran asayişsizliği körükliyen ve da;
daki firari sayısını artıran bir sebep de, çe T
ekonomik ve sosyal nedenlerin yanında hazırlık
tahkikatının bu ehliyetsiz kişiler tarafından
idare edilmesidir. Bu şekilde yapılan hazırlık
tahkikatı ile hakiki suçluyu bulmaktan ziyade,
suça jsuçlular yakıştırılmakta, böyle bir tahkika
tın kurbanı olduğunu anlıyan suçsuz kişiler ada
lete teslim olup, çok muhtemel haksız bir haklim
giymektense, firar edip, dağa çıkmayı tercih
etmektedirler'. Tatbikat ile sabit olan hazırlık
tahkikatının bu büyük mahzurunu izale evmek
için, tahkikatın bizzat Cumhuriyet savcıları ta
rafından yürütülmesini sağlamak, ayrıca öte-
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denberi kurulacağı söylenen adli zabıtanın teş
kilini tahakkuk ettirecek mevzuatı suratla Mec
lislerden geçirmekte, sayısız faydalar olduğum.
belirtmek isteriz.
Büyük çabalarla hazırlandığı ifade edilen ye
ni ceza ve hukuk muhakemeleri usulü kanunu
tasarısının bir an evvel Meclislerden getirilerek
kanunlaştırılması, çok büyük bir eksikliği gi
derecek, adaletin çabukluğunu sasıyacak ve
millet hayrına müspet bir hareket olacaktır.
Sayın milletvekileri; gelişim halinde olan
cemiyetimizin ihtiyaçlarına ve bu gelişimin do
ğurduğu yeni hukukî münasebetlere kâfi dere
cede cevap vermekten uzak olan Medeni Kanu
numuzla, keza birçok boşluklar arz eden ve
muhtelif tarihlerdeld değişikliklere uğramanın
sonucu, bâzı maddeleri arasında çelişkiler ve
nisbetsizlikler yaratılan Ceza Kanunumuzdaki
değişikliklerin de biran evvel meclislerden ge
çirilmesi, büyük bir zaruret halini almıştır.
Tapulama Kanununda yapılan değişiklikler,
dâvaların çabuk intacında bâzı faydalar sağla
mışsa da, tapulama tesbiti ile komisyon karar
larına ve tapulama dâvalarında hak sahibi olmıyan vatandaşların itiraz ve müdhalelerinin
önlenmemiş bulunması, bu dâvaları yıllarca sü
rüncemede bırakmakta, hak sahibini, biran ev
vel hakkına kavuşmak imkânından mahrum bı
rakmaktadır. Hak sahibi olmıyan vatandaşın
kasitli müdahalesini önleyici tedbir ve müeyyi
deleri getirmek suretiyle, Tapulama Kanunun
da değişiklik yapmanın faydaları büyük ola
caktır.
Ayrıca, kadastro yapılmaya başlanan yer
lerde, müstakil kadastro mahkemelerinin bu
lunmayışı veya bulunsa bile muayyen bir tec
rübeyi gerektiren kadastro hâkiminin çeşitli se
beplerle tâyin edilemeyişi karşısında, yetki ile
idare edilmek mecburiyetinde kalınan tapula
ma dâvalarının sürüncemede bırakılmasına sebebolmaktadır. Küçümsenmiyecek miktarda,
kadastrosu henüz yapılmamış araziye sahip
memleketimizde, müstakil tapulama mahkeme
lerinin kadastro faliyeti devam eden her yerde
kurulması, büyük bir zaruret olarak kendisini
hissettirmektedir. Tapulama mahkemelerine ay
rılan ödeneğin ihtiyacın çok altında oluşu da,
üzerinde durulmaya değer bir konudur. Bu
yüzden birçok tapulama mahkemeleri kısa bir
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süre çalıştıktan sonra, yılın büyük bir kısmın
da faaliyetlerini tatil etmek mecburiyetinde
kalmaktadırlar. Vatandaşı bıktırıcı ve mahke
menin görev ifasını yok edici bu önemli husus
ta, Adalet Bakanlığının dikkatini çekmek iste
rim.
Sayın milletvekilleri; her yıl suçüstü ödene
ği olarak bütçeye konulan miktar ihtiyacın çok
altında kaldığından, savcı ve yargıçlarımız en
önemli anlarda vasıta bulamamak, görevi ifa
da, olaya el koymada gecimek gibi bir durum
ile karşıkarşıya gelmektedirler. Adalet meka
nizmasını rencide eden ve vasıta sahibi vatan
daşı adliyeye karşı alacaklı duruma sokan yar
gı organlarının ağırlığı ile telifi imkânsız bu
kötü tatbikata son vermek, bütçeye gereğince
ödenek koymak çareleri mutlaka bulunmalıdır.
Memleketimizin birçok il ve ilçelerinde yar
gı görevi, kira ile tutulmuş, normal çalışma
imkânlarından mahrum vatandaşa güven ve
saygı vermekten uzak, köhne binalarda ifa edil
mektedir. Bu durumu maddi imkânsızlık ile
izah etmek mümkün değildir. Zira, bu binalara
ödenmekte olan fahiş kira bedellerinin beş, on
yıllık toplamı ile ihtiyaca cevap verebilecek bir
binanın yapılması imkânı vardır.
Adliye binalarının demirbaş ve mefruşat du
rumu da Türkiye'de hüküm süren israftaki ada
letsizliğin, adalet daireleri aleyhine işliyen bir
belirgin örneğidir. İfa edilen görevin ciddiyeti
ile bağdaşması mümkün olmıyan bu eksiklik
lerin, ciddî bir program içerisinde ve en kısa
zamanda halledilmesi, halisane temennimizdir.
•Sayın milletvekilleri; bütün mahkemeler teş
kilâtını kapsıyan bir teşkilât kanununun mevcudolmayışı, 26 Nisan 1340 tarih ve 4069 sayılı
Kanunun, günün şartlarına uygun olmaktan ve
ihtiyaca cevap vermekten uzak olduğu aşikâr
dır. Bu ihtiyacı karşılıyacak teşkilât kanunu
nun getirilmesini beklemekte olduğumuzu ifa
de etmek isteriz.
Adalet örgütümüzde yaklaşık olarak 20 000
civarında insan bulunmaktadır. Bunların sos
yal güvenliği için kurulması düşünülen adliye
ciler yardım sandığının biran evvel kurulmasın
da Sayın Adalet Bakanının gayretini beklemek
teyiz.
Cezaların infazı sırasında ve infazından son
raki korumayı düzenliyecek ve cemiyetimizin
cidden halli gerekli ve önemli bir problemini
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halle yaracak, patronaj kanunu tasarısının
meclislerden geçirilerek kanunlaşması, samimî
temennilerimiz arasındadır.
647 sayılı Kanunun getirmiş olduğu yeni
infaz sistemi, açık ve yarı açık ceza evlerinin
azlığı sebebiyle tam olarak tatbik edilememek
te, müşahede ve sınıflandırma merkezleri tara
fından açık ve yarı açık ceza evlerine tefrik
edilenler uzun bir süre beklemek mecburiye
tinde bırakılarak, kanuni haklarından mahrum
kalmaktadırlar. Büyük faydalar sağlıyan yeni
infaz sisteminin tatbiki bakımından açık ve ya
rı açık ceza evleri adedinin artırılmasında gös
terilecek gayret, büyük bir hizmetin ifası ola
caktır.
Sayın milletvekilleri; Türkiye'de halen iki
aded çocuk ceza ve ıslâh evi ile, üç aded çocuk
ceza evinin bulunuşu dikkat çekicidir. Çocuk
ceza evlerinin azlığı sebebiyle suçlu çocukların
umumi ceza evlerinin büyük koğuşunda barın
dırılması, diğer suçlularla irtibatın tamamen
kesilmemesi yüzünden, çeşitli mahzurlar doğ
maktadır. Bu mahzurların giderilmesi için, ço
cuk ceza evlerinin çoğaltılması, ayrıca çocuk
mahkemelerinin biran evvel kurulması, âcil
bir sosyal ihtiyaç olarak kendisini hissettirmek
tedir.
Sayın milletvekilleri; Adalet Bakanlığı büt
çesi vesilesiyle, uzun süredir kamu oyunu işgal
eden ve halen de etmekte devam eden Savcılar
Kanunu ile ilgili görüşümüzü kısaca ifade et
mek isteriz.
Anayasa Mahkemesi 18 . 12 . 1967 tarih,
967/45 sayılı karar ile 45 sayılı Kanunun 7 nci
maddesinin Anayasanın 137 nci maddesine isti
naden iptal etmiştir, iptal tarihinden bu yana
2,5 yıllık uzun bir zaman geçmiş olmasına rağ
men, iptal gerekçesi paralelinde bir kanun ta
sarısının bu ana kadar meclislerden geçirilme
miş bulunması, Adalet Bakanlığı bakımından
büyük bir talihsizliktir. Bu gecikme yüzünden
yıllardır nakil bekliyen, nakle hak kazanan
Cumhuriyet Savcıları cidden çok müşgül bir
duruma, vazife ifa edemiyecek derecede moral
sıkıntısına mâruz bırakılmışlardır.
137 nci maddenin açık sarahati karşısında
hâkim teminatı ile savcı teminatını aynı para
lelde görmek mümkün değildir. G. P. olarak bu
görüşteyiz; ama Hükümetçe getirilen tasarının
da Anayasanın 137 nci maddesinin derpiş etti-
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ği teminat sağlayıcı hükümlerden yoksun oldu
ğunu da kabul etmek ve vetoya rağmen mana
sız bir ısrarın içinde olmamak lâzımdır. Temen
nimiz odur ki, çok geciktirilen tasarı, savcıla
rın nakil ve tâyinlerinde siyasi tesirleri yok edi
ci değişikliğin yapılması suretiyle biran evvel
meclislerden geçirilsin ve böylelikle cidden çok
müşkül durumda bulunan Cumhuriyet Savcıla
rının nakilleri ve görev ifaları bir esasa ve te
minata bağlanmış olsun.
Sayın milletvekilleri; Senato seçimlerinin
tehiri ile ilgili partiler arası komisyon çalışma
larında, seçim beyannamelerimizde öteden beri
üzerinde durarak, tenkid ettiğimiz bir hususun,
Yüksek Hâkimler Kurulunun teşkil tar
zı ile ilgili
bir hususun
ele alınması
ve bu mevzuda görüş birliğine varılması,
memnuniyetle
kaydedilmesi
gereken
bir
aşamada*. Çeşitli söylentilere yol açan, gü
ven sarsıcı haller ihdas eden ve seçimleri sıra
sında dahi olsa, hâkimlerimizi politikanın içine
atan Anayasanın 143 ncü maddesinin tadil edil
mesi suretiyle Yüksek Hâkimler Kuruluna üye
seçmek yetkisinin parlâmentolardan alınması
için atılmış olan adımın, biran önce gerçekleş
tirilmesi yürekten temennimizdir.
Sayın milletvekilleri; vaktin müsaadesi nisbetinde izah etmek imkânını bulduğumuz görüş
lerimize, burada son veriyoruz. Bütçenin Ada
let Bakanlığı camiasına ve milletimize hayırlı
olmasını diler, G. P. adına saygılar sunarım.
(G. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ok
tay.
Söz sırası A. P. Grupu adına Sayın Naci
Gacıroğlu'nda, buyurun efendim. (A. P. sıra
larından alkışlar)
A. P. GRUPU ADINA NACİ GACIEOĞLU
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Adalet Bakanlığının 1970 yılı bütçesi mü
nasebetiyle A. P. Millet Meclisi Grupu adına gö
rüşlerimizi arz etmek üzere söz almış bulunuyo
rum.
Adalet kavramı, bir millet ve Devlet düzenin
de daima birinci plânda üzerinde durulan bir ko
nu olmuştur. Demokratik düzen ruh ve zihniyet
meselesi olduğu kadar, aynı ehemmiyette ola
rak teşkilât ve temel müesseseler olanağıdır. De
mokratik rejimin dayanağı, Anayasa egemenliği
ve hukuk devleti ilkesidir. A. P., Türk Milleti
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nin ihtiyaçlarına en uygun rejim olarak demok
ratik rejimi benimsemiştir. Bu rejime müstenit
hukuk Devleti kavramı içinde Yüce Türk Ulu
sunun bütün güçlüklerinin çözüme ulaşacağı ka
nısı içindedir. Mevcut hukukî, siyasi, iktisadi
ve kültürel düzenin aksayan taraflarının tadil
ve ıslahı ile hak ve adaletin gerçekleşeceğine
inanıyoruz. Cemiyet nizamının, «bor.uk düzen»
avaslarıyla tebdil ve değiştirilmesine matuf
anarşist propaganda ve görüşlerin karşısında
yız.
Ferdin maddi ve mânevi gelişme şartlarını
hazırlamak, sosyal adalet ve sosyal güvenlik
içinde kişinin hak ve hürriyetlerini temin etmek,
sosyal devlet ilkesinin icabı olduğu kadar, Hü
kümet programının tabiî neticesi ve A. P. nin ku
ruluş sebebidir.
Sayın milletvekilleri; sosyal adaletin iktisaden cihazlarıma ve ekonomik tedbirlerle gerçek
leşeceğine inanmakla beraber, mebdeini Türk
tarih ve medeniyetlerinden alan içtimai ve kül
türel tedbirlerin de lüzumuna kaani olarak, mâ
nevi ve ahlâki kalkınmanın da samimî müdafii
ve taraftarıyız. Sosyal adaleti, solculuğun karşı
sında en müessir güc ve çare kabul etmekte, fer
dî hürriyet ve insan sevgisinin sosyal hakların
bizatihi kendisi olduğunu kabul etmekteyiz. Bu
manada beşeri, ekonomik hayvan telâkki eden,
cemiyet içinde insanı hare ve malzeme şeklinde
kabul eden maddeci sol görüşlerin karşısında
bulunmaktayım.
Sayın milletvekilleri; «adalet* kelimesi tarihin
her devrinde itibar ve saygı görmüştür. «Adalet
mefhumu» cemiyetin kalbinde ve şuurunda gü
ven ve itibar bulduğu nisbet dâhilinde devrine
ve zamanına göre o Devlet payidar olmuştur.
Ferdin en büyük mesnedi, adalet ve onu tevzi
eden mahkemelerdir. Bu müesseselere karsı va
tandaşın kalbinde ve kafasında en küçük tered
düt zuhurunda o memlekette en büyük mânevi
çözüm başlamış demektir. Adaletin olmadığı
yerde mülkiyetten bahsetmek mümkün olmadığı
gibi, böyle bir cemiyette mal edinme hürriyeti de
olamaz. Bunun için adaletin, mülkün temeli ol
duğuna samimî olarak inanıyoruz. Bu inancımı
zın temeli olarak yargı organlarının bağımsızlı
ğını ve yargıç teminatını da demokrasinin ve
hukuk devletinin yaşama şartı saymaktayız.
Adalet cihazından bahsedildiği zaman ilk ha
tıra gelen, elbette ki, mahkeme ve onun eleman-
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larıdır. Bu elemanların başında da hâkimler ve
savcılar gelir. Adalet cihazının ve hizmetinin
isabetli kabul edilebilmesi mahkemelerin ve hâ
kimlerin bağımsızlığı ile kabildir.
Anayasamızın 132 nci maddesi: «Hâkimlerin
görevlerinde bağımsız olduklarını, Anayasaya, ka
nuna, hukuka ve vicdani kanaatlerine göre hü
küm vereceklerini» öngörmüştür. Hiçbir organ,
makam, kişi yargı yetkisinin kullanılmasında
mahkemelere emir ve talimat veremez, genelge
gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.
Yine 133 ncü maddede; «Hâkimlerin aslolunamıyacağı, kendileri istemedikçe Anayasada
gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamıyacakları, aylıklarından yoksun kıknamıyacakları»
sağlanmıştır.
Mahkemelerin bağımsızlığına mütedair olan
bu hükümler halrikaten mütekâmildir. Hâkimle
rin gördüğü işin ulviyetini ve faziletini belirte
bilmek bakımından, «Adalet, bir nimeti yerine
koymaktır», «zulüm avludan içeri girse adalet
bacadan dışarı çıkar» atasözlerini yâclel/ınekte
faydalar vardır.
Hâkimin vazifesi fazilet ve dürüstlüktür.
Mer'i kanunlarımız, demokratik parlömanter
sistem içinde ferdi şeref ve hürriyeti, aileye yay
gıyı, almterine hürmeti ve mülkiyete kıymet ve
ren hükümleri önplânda tutmuştur. Hâkim te
minatına taraftarız. Ancak, teminatı, sorumsuz
luk olarak kabul etmiyoruz. Hâkimlere tamnan
teminat, yargı organlarına verilen bağımsızlık,
vatandaşların hak ve hürriyetlerini daha iyi ko
ruyabilmek içindir.
Sayın milletvekilleri, hâkim teminatı çok gü
zel. Yalnız aynı teminat, hakların özüne dokunmamayı istemiştir. Bir hâkimin ömür boyu ay
nı yerde kalmasını garantilememiş ve ona garan
ti vermemiştir. Teminat sadece meslekin meha
beti ile ilgilidir.
Yargı özerkliğinin denetimden âzado, dâva
ların askıda kalması için sebep tenkil etmemesi
en büyük temennimizdir. Hâkimlerin denetim ve
özlük işleri Anayasanın 143 ve 144 ncü madde
leri ile 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununda açıkça hükme bağlanmıştır. 18 asil, 5
yedek üyeden kurulu Yüksek Hâkimler Kurulu,
bütün Türkiye'de adlî cihazı denetlemekle mü
kelleftir. Yalnız bu denetleme mümkün olma
maktadır. Eskiden olduğu gibi, genel teftiş ol
madığından, şikâyet halinde bu Kurul kendi
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üyelerinden birisini, ekseri halde şikâyet mahal
lindeki başka bir hâkimi vazifeli kılma yolu ile
meseleyi hal yoluna gitmektedir. Bu yol tama
men sakıncalı olup, acilen Yüksek Hâkimler Ku
ruluna bağlı, devamlı bir denetim sağlayıcı tef
tiş ve denetim kurulunun teşekkülünü temenni
etmekteyiz.
Anayasanın 144 ncü maddesinin son fıkra
sında ismi geçen teftiş kurulu, bu mânada ku
rulması lâzmıgelen teftiş kuruludur.
Yüksek Hâkimler Kurulunun terfi edeme
miş, ehliyetsiz hâkimler zımnında kendi bünye
zinciri içinde ıslahat ve tasfiyeye geçmesinde,
hak ve adaletin tecellisi bakımından, fayda mü
talâa etmekteyiz.
Yine bu Kurul, kendi bünye ve müessesesinin
teşkilâtlanmasına mütedair hususlarda istişari
mahiyette kanun teklifinde bulunmalıdır.
Sayın milletvekilleri, mahkeme ve onun ele
manları meyanında savcılık müessesıeslini de
mer'i hukuk bakımından tetkike tabi tuttuğu
muzda kanunların ihlâlinde, demokratik miza
ma taallûk eden suç ve cürümlerde, sabotajcı
anarşistlerin kanunun pençesine tevdiinde bâ
zı savcılarımız âtıl kaldığı müşjahade edilmek
tedir. Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci
maddesi ile ilgili «aşırı sob mevzuunda bu itip
savcıların bigâne kaldığı maalesef dikkatten
kaçmamaktadır. Bu mânada son neşriyatın da
takibedilmediği «Gençlik» namında,ki sol bir
mecmuanın her sayısında Lenin'ıi göklere çıkar
dığı, komünizan fikirlerle Türk Ceza Kanunu
nun 141 ve 142 nci maddesini müstemirren ih
lâl ettiği, fakat buna nağmen gerekli takiba
tın yapılmadığı üzülerek görülmektedir.
Mahkemelerin «aşırı sol» ile ilgili suçlarda,
istisnai de olsa, solcu tanınmış profesörlere eh
livukuf olanak tetkikat yaptırmaları menılelketimizde aşırı solun gelişmesi için vasat sağla
makta, unsurların bulunmadığı gerekçesi ile
verilen bilirkişi raporları solcular lehine beitf&et kararı ile neticelenmektedir. (A. P. sırala
rından iaîkışlar.)
Sayın milletvekilleri, bugün artık Türk Ce
za Kanununun 141 ve 142 nci maddesine bir vu
zuh verilmesi, komünizm ve bunun propogandaısı ve teşkilâtlanması ile ilgili mevzuatın şekilk n ö ^ i , hâkimin komünizm ile ilgili suçlarda
ro'sen hüküm verebilecek duruma getirilmesi
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bu mevzuun Yüksek Heyetinizce 141 ve 142 nci I de olduğunu, malî durumlarının tekrar göz
den geçirilmesi lüzumunu vicdani bir vazife ola
maddeye şekil verilmesi bakımından acilen ele
alınmasında cemiyetin ve Yüce Türk Ulusu rak huzurunuzda arz ederim.
Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Savcılığı
nun bekası için sonsuz faylalar mevcuttur. Ce
müessesesi, Anayasanın 137 nci maddesinin 2 nci
miyetin sosyal yapısını strüktürünü, Mao'cu,
Che- Ghıeverıa'cı, Marksist bir sisteme irca et fıkrası ile hâkimlere ait hükümlerden ayrı
mek istiyen sol haytaların sol yumrukları sua tutulmuştur. Savcıları hâkim statüsünün dışın
da tutan Anayasa hükmünün mâna ve mahi
li, kolları hınç]?, kalkıktır. Sol yumruğu hınç
yetini
incelemek lâzımdır. Savcıların bizatihi
la kalkık zihniyetin mümessili aşırı solun tamagörevleri değişiktir. Cumhuriyet savcıları mer'i
miyl'e temsilli mahiyetindedir. Türk örfünün,
Türk ananesinin, Türk ecdadının karşısındaki nizamın bekçileri ve takipçileridir. Bu mâna
da hukuk düzenini yıkmak istiyenlerin kar
zlhniyat, sol yumruğunu hınçla kaldıran aşırı
şısında
tarafsız değil, dâvada taraftırlar. Dâ
solcu zihniyettir.
vanın mevzuu Anayasa nizamının kendisidir.
Anarşist sabotajcıların sağ elleri cemiyet
Sosyalist, aşırı sol bir düzeni getirmek için
düzenini aşırı sol bir nizama Ikalbetmek için ba
mevcut düzeni yıkmaya çalışanların karşısın
zen mavzer, bazen molotof kokteyli tutmakta
da elbetteki savcılar nizamın bekçileridir. 45
ve cemiyete karşı, düzeni değiştirmek için, her
sayılı Yüksek Hâkimler Kanununun 77 nci
türlü suçu işlemekte kendisini mubah görmek
maddesine taallûk eden, savcıların atama ve
tedir. İşledikleri suçların vehametine rağmen
nakilleri hakkındaki kanunun, Anayasaya ay
sevk 'edildikleri mahkemeden eli kolu serbest,
kırılığı ve «Anayasa Mahkemesi reddeder» pe
zafer çığlıkları içinde neşe ile çıkan bu güruh
şin görüşü içinde Cumhurbaşkanlığınca geri
karşısında Türk Milleti; maalesef eli şakağında
çevrilmesi, bizzat savcıları huzursuz kılmış,
acı ac* düşünmekte, istisnai de olsa, bu mahtâyin ve nakil işlemlerini tamamen durdurmuş
k?m^erin içmde 'bulunduğu ahval karşısında
tur. Savcıların dertlerine çare olmak üzere
ibretle, temana ile durumu izlemektedir.
Yasama Meclisi vazifesini yapmıştır. Bu kanun,
savcıların içinde bulunduğu durum gözetile
Muhafazakâr Türk Milletinin çember sakal
rek
yeniden çıkarılması için Meclis günde
lı olarak karikatürize edildiği, modası geçmiş
mine
alınmıştır.
sol safsatanın fikir olarak Türk Mille tire su
nulmak islendiği, sol basında vazifeli eşhasm
Sayın milletvekilleri, ilmî mânada kritiğini
sabotajcıları himaye ve solun rahat çalışabilme
yaparsak, Anayasa Mahkemesi âzalarının «lâsini temin sadedinde sadece Anayasanın vicdan
yemüt, lâyenazil» olduğunu kabul etmeliyiz.
hürriyeti kavramı içinde kalan «sağı» irtica ve
Yani, atılamazlar, ölünceye kadar orada ça
taassupla itham etmesinin mâaası gayet açık
lışırlar. Bilfarz, mümkün olmaz ama, bu şa
tır. Neyin maskelenmek istendiğini, neyin
hısların yetkilerini suiistimal etmeleri halinde
rahat çalışması için vasat hazırlandığını Türk
bunları kim durduracaktır? Efendim, bir na
Milleti gayet iyi bilmektedir.
zariyeye göre ahlâk duvarı mevcuttur. Bu
şahıslar
kendi vicdani kanaatleri ile kendile
Kuvvetler ayrılığı prensibinin tabiî neticesi
rini
sınırlandırırlar.
Bu kâfi değildir. Aslında
olarak Anayasamızda yerini alan yargı orga
Anayasa Mahkemesi ve diğer Anayasa mües
nının bihakkın vazifesini yapmasının zamanı
seselerinin itibarı, son hüküm olarak, millet
gelmiş, hattâ geçmektedir. Adliyenin, istisnai
vicdanında
yerini bulur. Tecelligâh, iyi ve kö
de olsa, vazifesini yapmamasından mütevellit
tü,
millet
vicdanmdadır.
mesuliyet; maalesef kuvvetler ayrılığını iyi bilmiyen, yargı organının musuliyetini bilmiyen
Solcu bir milletvekilinin komünizm propa
vatandaş tarafından iktidara «acz» olarak yük
gandası yaptığı iddiası ile hesap vermesini te
lendiğini burada arz etmek isterim.
min bakımından Türk Adliyesine şevki için
Vazifesini bihakkın ifa eden zabıtanın aşırı
dokunulmazlığı kaldırılmış; Anayasa Mahke
sol ve sosyalist çevrelere şirin görünmediği
mesi geçen devre bu şahsın ve solcu İşçi Parti
malûmu ilândır. Vesile zuhur etmişken, can- sinin müracaatini kabul ile milletvekilinin dosipârane vazife gören polisin müzayaka için- I kunulmazlığını kendisine iade etmiştir. Bu
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Anayasa Mahkemesinin ilâmından sonra aşırı
solun sokaklara döküldüğü, işgal ve boykot
ların had safhaya vardığı bilhassa gölden kaç
mamış bulunmaktadır.
Anayasa Mahkemesinin bu tip kararla
rından Türk Milleti manen mustariptir. Bir
müessese millet indinde itibarını zedeledi mi,
o itibarı iade maalesef güçleşir.
Anayasanın 152 nci maddesinin son fıkra
sında «Anayasa Mahkemesinin kararlarının
Resmî Gazetede yayınlanacağı, Devletin yasa
ma ve yürütme ve yargı organlarını, idari ma
kamları, gerçek ve tüzel kişileri bağlıyacağı»
ifade edilmiştir. Bütün bunlara rağmen Ana
yasa Mahkemesi tabu değildir. Anayasa Mah
kemesinin kararlan pekâlâ münakaşa edilebi
lir. Bizzat Anayasa Mahkemesi millet huzu
runda ve millet vicdanında makes bulmayan
kararlarını kendisi tashih edebilir.
Anayasanın 140 ncı maddesinin 2 nci fık
rasında : «Danıştay Başkan ve üyeleriyle
Başkanın sözcüsü, kanunda gösterilen nitelik
lere sahip kimseler arasında, Anayasa Mahke
mesinin asıl ve yedek üyelerinden meydana
gelen kurulca gizli oyla ve üçte iki çoğunlukla
seçilir.» der.
Anayasa Mahkemesi üyeleri, bu mânada Da
nıştay üyelerini Anayasa icabı olarak seçmiş
bulunuyorlar.
Muhterem milletvekilleri, Türkiye Büyük
Millet Meclisinde Adalet Partisi G-rupu ola
rak kendi hukukî kanaatlerine uygun olmıyan
bâzı ahval ve durumlar zuhur ettiği an muhalafet milletvekillerinin «bu kanunu Anayasa
Mahkemesi bozacaktır» tarzında peşin hükümle
ve gayet kesin olarak konuşmaları, «Egemen
lik, kayıtsız şartsız Türk milletinindir» esası
na inanan, milletin içinden gelen bizler için
manen üzüntü teşkil etmektedir. Acaba, burada
peşin hüküm veren, «Anayasa Mahkemesinin
bunları derhal bozacağını» söyleyen milletvekili
muhterem arkadaşlarımız, Anayasa Mahkeme
sinin bu kararlan bozup bozmıyacağını nere
den biliyorlar?
Yalnız entresan bir durumdur, bu arka
daşlar bir bakıma da doğru söylüyorlar, bu
rada ne söylemişlerse, «bozacaktır» demişlerse aynen iki, üç dört sene içersinde bunun
tatbikatının hakikaten zuhur ettiğini de maa

24 . 5 . 1970

O :3

lesef gördük. Bunun tefsir ve neticelerinin
tetkikini muhterem heyetinize bırakıyorum.
işin daha başka ve ince bir tarafı, Danıştaya müracaat edip de, icra aleyhine karar almıyan hiç kimse kalmamıştır. Teeddüp ediyo
rum, başka bir yerde çalışan bir kadının dahi
«Bir kapatma kararından dolayı» müracaat ha
linde her halükârda, her zaman için icra aley
hine Danıştaydan karar aldığı katiyetle görül
müştür.
BAŞKAN — Sayın Gacıroğlu, görüşlerinizi
bağlamınızı rica edeceğim.
NACİ GACHtOĞLU (Devamla) — Bağ
lıyorum efendim.
ıSayın milletvekilleri, Anayasanın dibace
sinde; Türk nıilliyetçiliğinin, millî şuurun ön
plâna alındığı, aziz Atatürk'ün «Yurtta sulh»
vecizesinin bütün ağırlığı ile önsözde yerini
bulduğu, egemenliğin kayıtsız şartsız millete
aidolduğu, sarhaten vaz'edilmiştir.
Yine Anayasanın önsözünde bahsedilen «in
san hak ve hürriyeti» tabiriyle, Anayasanın özü
itibariyle ferdiyetçi bir hüviyete sahibolduğu
aşikârdır.
Anayasamızın 5 nci maddesinde «Yasama
yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisine aidol
duğu ve bu hakkın devredilemiyeceği» kesin
olarak hükme bağlanmıştır. 36 ncı maddede;
herkesin mülkiyet ve miras hakkına sahiboldu
ğu, bu mânâda ferdî mülkiyete taallûk eden
müesseselerin, resmî binaların işgalinin Anaya
sayı ihlâl mahiyetinde olduğunu arz etmek is
terim.
Yukarda belirttiğim Anayasa maddelerine
nazaran ferdiyetçi mahiyette bulunan bu Ana
yasanın, mülkiyet hakkındaki hükümleri de göz
önünde bulundurulursa, işgal ve anarşist dav
ranışlara, hele hele «ihkakı hak» mahiyetinde
bulunan «doğa yasaya» tamamen aykın oldu
ğunu hukuk dışı, Anayasa harici saydığını
önemle belirtmek isterim.
Anayasanın dibacesinde hakkedilmiş «Yurt
ta sulh, cihanda sulh» söyleyişi ile aziz Atatürk,
vatan sathında sulh ve sükûnu arzu ettilini, iş
gal ve eylemlerin bizzat Atatürk inkılâplarına
ters düştüğünü, huzuru, asayişi selbettiğini, hal
kı tedirgin kıldığını, «Yurtta sulh» ibaresinin
ışığı altında huzurunuzda belirtmek isterim.
Hukuk dışı davranışlan tasvip yerin«,muhterem milletvekilleri, Parlâmento olarak rejim
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dâvasında bir araya gelmemizin daha mümkün
olacağı kanısı içindeyiz. Sulh ve sükûna sahip
çıkma, rejime inanma, 1961 Anayasasının düze
nine sahip çıkma, elbette ki, Anayasa ile yemin
ettik, milletvekilleri olarak hepimizin vazifesi
dir.
Sayın Başkan, muhterem Heyet müsaade
ederse üç beş dakika rica edip konuşmamı bağ
lıyacağım.
BAŞKAN — Mümkün değil efendim, o mü
saade zaten yapılıyor, bağlamanızı rica ediyo
rum.
NAOI GACIROĞLU (Devamla) — Muhte
rem milletvekilleri, sayın C. H. P. sözcüsü, Yük
sek Hâkimler Kurulunun altı azasının Senato
ve Millet Meclisinden seçilmemesi hususunda bir
beyanda bulundular.
Burada huzurunuzda sayın C. H. P. Grupuna bir hususu sormak isterim. Bu Anayasayı biz
yapmadık, Kurucu Meclis olarak sizler, bizzat
sizler "teşekkül ettirdiniz. Anayasaya uyma fik
riyatı bizden gelmektedir. Bu düzeri siz getir
diniz ve bu düzene göre üç Yüksek Hâkimler
Kurulu azasının Büyük Millet Meclisinden, üçü
nün de Senatodan gelmesi Anayasamn icabıdır.
Acaba, C. H. P. Millet Meclisi ve Senatoda ço
ğunlukta bulunsaydı, sayın C. H. P. sözcüsü bu
şekilde bir teklifte bulunacak mıydı?
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Adalet
Partisi ile aramızda protokol var, anlaşma yap
tık. Sisin haberiniz yok mu?
NACİ GACIROĞLU (Devamla) — Saym
milletvekilleri, biz Özerk TRT nin karşısında
değiliz. Samimî olarak TRT nin yanındayız.
Fakat milletin karşısında olan. örf ve ananesiyle Türk milletinin görüş ve kanaatini dile getirmiyen bir TRT nin de elbetteki aksayan ta
raflarının düzeltilmesi, T. B. M. Meclisinin sa
yın üyelerine mevdu bulunmaktadır.
Efendim, vaktim dolmuş olduğu için bu tek
nik mevzuda Adliye Bakanlığı bütçesi üzerin
deki görüşlerimi grup adına tamamlıyamamış
bulunmakla beraber, daha fazla zamanınızı da
almak istemem.
Adliye Vekâleti bütçesinin Türk milletine,
Adliye camiasına hayırlı olmasını kalben temen
ni ederim.
Bir hususun zapta geçmesini rica edeceğim,
bugün Türkiye'de bir mera, yayla ve kışlak ih
tilâfı vardır. Her sene köyler bir birme düşmek
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te, asgari 300 - 500 kişi bu ihtilâflardan dolayı
öldürülmektedir.
Sonra, burada hukukçu arkadaşlarımızın bil
diği bir mevzu vardır. Mera mevzuunda Mede
ni Kanun mülgadır. İki, üçyüz sene evvel mev
cut bir ferman, Devlet arşivinden bulunduğu
an, mahkeme ilâmları tanınmakta, yeterli tek
delil kabul edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetinin, Medeni Kanunu, Arazi Kanunu
ve mera mevzuatiyle diğer hususlar tamamiyle
mülgadir. Mera mevzuatına, Türk köylüsünün
birbirini öldürmemesi için, bir çare bulunması
hususunda Adliye Vekâleti bütçesi münasebe
tiyle huzurunuzda temennide bulunur, saygıla
rımı arz ederim efendim. (A. P. sıralarından
alkışlar.)
BAŞKAN — İkinci defa, Güven Partisi Grupu adına Sayın Hamdi Hamamcıoğlu, buyurun.
G. P. GRUPU ADINA HAMDİ HAMAMCI
OĞLU (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan,
muhterem milletvekili arkadaşlarım, acelenizi
ve sıkıntınızı anlıyorum. Fakat, ben, diğer grup
sözcüsü arkadaşlarımın işaret ettiği hususlara
birkaç cevabı, not halinde arz etmek suretiyle
maruzatta bulunacağım.
Muhterem arkadaşlarım, herkesin bilmesi ge
rekli olan gerçek odur ki, insanoğlu sıkıştığı za
man öbür dünyada Allaha, maddi dünyada da
mahkemeye iltica eder. Bu bakımdan eleştirme
sini yaptığımız bu müessesenin kutsiyetine inan
mış kimselerdenim. Ancak bu, tesbit edilen bâzı
aksaklıkları dile getirmeye mâni bir durum teş
kil etmez kanısındayım.
Muhterem arkadaşlarım, her teşekkülde ve
insan grupunda görülebildiği üzere, adalet ca
miasında da istediğimiz vasıf ve kalitede insan
bulunmamasını normal telâkki etmek icabeder.
Bu nedenle samimî olarak arz etmek isterim ki,
hususi sohbetlerimizde bizzat hâkimlerin de şi
kâyetçi oldukları yer teminatına, Güven Partisi
olarak «hayır» demek mecburiyetini hissediyo
ruz. Ama, politik teminata kesin olarak kararlı
ve müdafii olmak durumundayız.
Bugün Türkiye, adalet mekanizması bakımın
dan muhtelif bölgelere ayrılmıştır. Bu bölgele
rin ayrımında ve tesbitinde bir isabet mevcudolmadığı gibi, aslında Silâhlı Kuvvetlerde tatbik
edilebildiği gibi, bu bölgelere muntazam ve ada
letli bir nakil yapılmadığı da bir gerçektir.

M. Meclisi

B : 87

Saygı değer arkadaşlarım, üzerinde kısaca
işaret edilmesi lâzımgelen bir nokta da maalesef
hâkimle avukat çatışması, hâkimle vatandaş
sürtüşmesi bütün şiddetiyle devam etmektedir.
Bunda tarafları kusurlu bulmak mümkün değil.
Bizim naçiz kanaatimizce bu çelişme ve sürtüş
menin anasebebi hâkim yetiştirilmesinde takibedilen usullerdeki sakatlıklar. Hukuk Fakülte
sini bitiren bir genç arkadaşı, mesuliyetsiz bir
staj süresinden sonra, kütüphanesiz, tecrübeli
hâkimi bulunmıyan bir yere, «sen burada hâ
kimsin» diye tâyin ettiğiniz zaman şaşkınlık ge
çirmektedir. Bu hal, hâkimlik yapan bir çok ar
kadaşların başından geçmiştir.
Bu itibarla Savcılar Kanununun Adalet Ko
misyonunda görüşüldüğü sırada bütün samimi
yetimizle savunduğumuz ve eski Adalet Baka
nı rahmetli Osman Şevki Çiçekdağ zamanında
tatbik edildiği gibi, ilk atamalarda hakimlerin
bir ağır ceza merkezinde en az iki sene vazife
gördükten sonra, kendileri hakkında müktesep
bir hak teşkil etmemek kayıt ve şartiyle, Öğer
yerlere atanmasını Adalet Bakanlığı meslekin
mehabeti, tecrübeli hâkim temini bakımından
düşünmelidir.
Muhterem arkadaşlarım, bir noktaya daha
dokunacağım. Her fikrin % 109 isabetli oldu
ğunda ısrar etmek doğru değildir. Kısaca ars
etmiş olduğum gibi, hâkim - avukat çatışmala
rının önlenmesi, vatandaş - hâkim sürtüşmeleri
nin izalesi için, uzun vadeli olmak kayıt ve şar
tiyle, tecrübeli, vazifeşinas, ahlâki temayülleri
müspet olarak tesbit edilmiş avukatlardan hâ
kim sınıfına geçirme çareleri, İngiliz usulünün
başka bir mülayim şekli, düşünülmelidir. Çün
kü, takdir edersiniz ki, vatandaşla, köylüyle ba
sit neşir olan bir avukatın kürsüye çıktığı sa
man onun ihtiyaçlarına en iyi cevap verebile
cek bir kimse olabileceğinden şüphe etmemek
gerekmektedir.
Muhterem arkadaşlarım, Savcılar Kanunu,
tahmin ediyorum ki, bütçe müzakerelerinden
sonra huzurlarınıza gelecektir. Ancak, üzüntü
ile işaret etmek mecburiyetindeyiz ki, savcılar,
basındaki yazılarında % yüz haklı olmak kayıt
ve şartiyle, içlerinden doğan bir acıyı ifadelen
dirmek üzere, artık çocuklarına «evlâdım, hu
kukçu olma» diyecek kadar ıstırap içerisine
itilmişlerdir.
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Buna, vicdan sahibi kimseler olarak, hak ver
memek mümkün değildir. Çünkü, yetki ile gön
derirsiniz, 4 ay sonra yetkisi biter, başka yere
alırsınız. Hastası vardır, üniversitede okuyacak
çocuğu vardır, nihayet onun da bir insan oldu
ğunu unutmamak gerekir idi. Bunu gayet sami
miyetle arz edeyim ki, Adalet Partisinin, bence
mânâsız inadı müessir olmuştur.
Anayasanın 134 ncü maddesi, savcılara, hâ
kimlerle beraber bir bağımsızlık durumunu ihda;! etmiştir.
İyi niyetlerle tekliflerde bulunduk, kabul
edilmedi. Anayasa Mahkemesi iptal eder, Riyaseticumhur veto eder. Ama yine eski teşkilâtta
ısrar edersinin, bunda insan tabına uygun ola
rak bir şeyler sezmek, hissetmek mümkün olu
yor. Bundan sarfınazar edelim.
Sayın Reisicumhurun vetosundan sonra Ada
let Komisyonunda - Yanlış istihbaratım veya
yanlış bilgim yoksa - Savcılar Kanunu bütün
müstaceliyetine rağmen, 23 gün bekletilmiştir,
arkadaşlar.
BAŞKAN — Kanun gelecek, Sayın Hamamcıoğlu, onun müzakeresi esnasında bu hususları
dikkate alsanız.
HAMDÎ HAMAMCIOĞLU (Devamla) —
Evet, efendim, geçiyorum.
Yani ben, savcı 'arkadaşlarımın ıstırabına
Yüce Mıeclisıin en iyi niyetlerle, süratle çare
bıılraamnı istirham etmekteyim.
Saygı değer arkadaşlarım;
Maıtfınsıef, yetki işi; çok acı şekilde suiisti
male uğramış, politik sebeplerle bunun müşıahhıa-! vokallerini, isimlerimi zikretmek mümkün
dür. Savcılar, yetkili olarak oradan oraya
alınmış, yetki durumu kalkınca, yetki ile kal
dırdığınız yere «aynı savcı» denmek suretiyle
vazife ifası gibi garip bir durumla Jkarşı karşı
ya gelmiştirler. Şikâyet 'edilmiştir, yetkiyle
kalkmıştır, aynı yere yine dönmüştür. Bilhassa
Adalet Bakanlığının yetkiyi kullanması üzerin
de - bu yetkinin Adalet Bakanlığına mı aidolaoağı, yoksa Savcılar Kuruluna mı aidolacağı
hakkında henüz müspet bir hüküm olmaması
itdbariylö - hassasiyet göstermesini istirham
ediyorum.
Çok kısa bir maruzatım da; diğer sayın söz
cü. -arkadaşlarımın değindikleri gibi, artık hawvl~k: tahkikatını zabıtaya yaptırmanın .sakın
caları., çok feci neticelerle, ortada bulunuyor.
478 —
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Sorgu müessesesinin artık Türkiye'de tatbi
kat itibariyle faydalı olmaktan daha çok zarar
lı neticeler verdiğini, meslokdaş olan arkadaşla
rım, zannederim ki IkaJbul buyururlar.
Sorgu müessesesini kaldırmak suretiyle sav
cılık müessesesini takviye edersek, hazırlık so
ruş turmalarını dahi ehliyetli ve teminatlı bir
müesseseye ve şahıslara yaptırmak imkânına
(kavuşabileceğimizi zannediyorum.
Muhterem arkadaşlarım;
Adalet camiasının sıkıntılarından ve biraz
da haysiyet zedeleyici durumlarından hir'evi de
meşhut suç ödeneğinin yetmemeğidir. Ben
şahsan gördüm; bir hâdise olur, savcı şoföre ri
ca değil, yalvarır, hattâ, şahsan teminat ver
mek suretiyle hâdisenin yerime biran evvel
ulaşmak için ricada bulunur. Bunun, adalet
mekaniîanasmm ve adalet müessesesinin meha
betiyle telif edilecek bir tarafı yoktur.
Yine, öğrendiğime göre; ceza ve tevkif evle
rinin hükümlü ve tutukluların iaşesini temin
edf-c?.k ödenaği kalmadığı için birçok oe?a evle
rinde maalesef iaşe durumu aksamış değil, dur
muştur.
Suçluluk ve ahlâki yönden düşülen ihtilâtları önlemek bakımından çocuk mahkemelerinin
biran evvel teşkili, memleketin sosyal bünyesi
bakımından, milletimize ciddi bir hazmet olaca
ğı kanısındayız,
BAŞKAN — Sayın Hamamcıoğlu, müddetia
TVİS hn+m? tir, lütfen bağlayın, efendim.
HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Devamla) —
Bavm arkadaşlarım;
Açılan bâzı kurslara rağmen adalet müesse
sesinin anadireğini teşkil eden başkâtip ve za
bıt kâtiplerinin yeterli olmadığı bir gerçetktir.
Bunu temin bakımından süratle bir Adalet Mes
lek Okulunun kurulmasında zorunluluk mev
cuttur.
Yine zabıt kâtiplerinin ve...
BAŞKAN — Sayın Hamamcıoğlu, bağla
manızı rica ederim. Çıkarken de ikaz ettim,
efendim.
HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Devamla) —
Efendim, bitti.
Personel Kanununun fazla mesaiyi getirece
ğini. bilmiyoruz. 8 saat, 10 saat, 24 saat devam
lı çalışmak zorundadırlar, keşif ve zabıt yaz
mak itibariyle. Bunların mağduriyetten kurta
rılması faydalı olur kanaatindeyim.
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Yine, en az 15 seneden beri çıkarılacağı bil
dirilen usul kanunlarının, 15 sene geçmesine
rağmen çıkarılmaması üzüntümüzü mucıibolmuşıtur.
Bu noktaların bir temmenni olarak kabul
buyurulmasını Sayın Adalet Bakanlığı camia
sından rica etmekteyiz.
Bütçenin Adalet Bakanlığı ve kıymetli men
supları için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni
eder, müsamaha gösterdiğiniz için saygılarımı
arz ederim.
BAŞKAN — Saym Ahmet Durakoğlu, kişi
sel görüşlerinizi arz etmek üzere, buyurun.
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın
Başkan, sayın milletvekilleri;
Adalet tarihine; dünyaya örnek olacak zen
ginlikler kazandırmış bir milletin Adalet ciha
zına sahibolmakla, her zaman ne derece iftihar
etsek yeridir.
Hâkimlerimizin bugün içinde bulundukları
vasatta, ağır şartlar içinde çalıştığını, her biri
bir değer olan hâkimlerimizin bu ağır şartlar
altında başarı ile çıkmak gibi bir sonuca var
dıklarını da ifade etmeyi vazife sayıyorum.
Ancak, açık olarak ifade edelim ki, bugün
Türkiye'mizde adalet organı yorgundur. Hâ
kimler tamamiyle mahmuldür, tnsan takatinin
üstünde çalışmaya mecbur edilmişlerdir. Yük
lü ve yorgun olmanın tabiî sonucu olarak da
adalet ağır işlemektedir. Bilindiği gibi adalet,
güven verici, seri ve ucuz olmalıdır.
Saatleri içine alması gereken bir dâva gün
leri, günleri içerisine alması gereken bir dâva
ayları ve hattâ yılları içine almaktadır. Bu ko
nuda her vesile ile söylenenler tekrar edilmek
ten öteve geçmemekte, adalet cihazının muhtacolduğu reform ve düzen, artan dağınıklık ve
çekilen eziyetlerle artık inkâr edilmez bir şe
kilde gün ışığına çıkmış bulunmaktadır.
Yorgun adalet cihazının acısını haklılar,
faydasını haksızlar görmektedir. Niçin bu hale
gelmiştir? Bize ayrılan kısa süre içinde anahatlariyle arz etmeye çalışacağım.
Evvelâ, mahkemeler teşkilât olarak hâlâ ve
hâlâ geçen önemli yılların değil, memleketimiz
de değişen devirlerin ve devirlerle oluşan şart
ların çok gerisinde kalmış kanunlarla kurulu
dur ve bu hal ısrarla muhafaza edilmektedir.
Bu durumun ortaya çıkardığı sonuç, darma
dağınık ve irtibatsızlık içinde mahkeme örgüt479 —
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lenmesidir. Bir yeniden düzenlenmeye gidilmez
veya bu örgüt yasası yine de çıkarılmaz ise ya
rın, bugünden hiç şüphesiz iyi olmıyacaktır.
işlerin yığılmasının, adlî faaliyetlerin ağır
laşmasının bir önemli nedeni de Hukuk ve Ceza
Muhakemeleri Usulü kanunlarıdır. Bu konuda
da yıllardır aynı arzular, değişik ifadelerle, bu
kürsüden tekrarlanmış ve nihayet Hükümetçe
bir teklif getirilmemesinden dolayı bugün ada
let yorgun düşmüş ve ağır çalışmaya mahkûm
edilmiştir. Yeni Hukuk ve Ceza Muhakemeleri
Usulü kanunları artık çıkarılmak ve artık
adalet, bu engellerden mutlaka kurtarılmalıdır.
Yargı organını yorgunluğa sevk eden ciddî
diğer bir âmil de 50 yıldan beri sadece sözü
edilen, yokluğundan dolayı şikâyet edilen ve
bir türlü kurulamıyan adlî zabıta teşkilâtıdır.
Bugünün şartları içinde her yıl 1 milyona ya
kın ceza dâvası açılmakta, bu dâvaların ancak
yansından biraz fazlası mahkûmiyetle sonuç
landırılmaktadır.
Kifayetsiz tahkikatla adalet huzuruna çı
kan ve uzun süre tedirgin edilen vatandaşların
sayısı artık küçümsenemez hale gelmiştir. Tak
dir edersiniz M, adaletin görevi her yıl 300 - 400
bin kişiyi ciddî ceza tehdidi altında aylarca
taciz etmekten ibaret değildir ve hele hiç de
ğildir.
Hiç şüphesiz, adalet organı bu duruma, ad
li zabıta teşkilâtının yokluğu yüzünden sürük
lenmektedir. İbretle ifade edeyim ki, daha ön
ceki bütçede konuşan İçişleri Bakanı, bugünün
emniyetine mensup polisi «adlî zabıta, adlî za
bıta, adlî zabıta» demek suretiyle, sanki mem
leketimizde bir adlî zabıta varmış gibi beyan
larda bulundular.
Sebep ve mazeret ne olursa olsun, artık ge
ciktirilmesi hem adalet organına, hem vatandaş
aleyhine nahoş tecellilere meydan veren bu hal,
tedavisi zaruri bir hal şekline gelmiştir.
Adaletin gecikmesinde inkâr edilmez bir
gerçek de Devlet dairelerinin içinde bulunduğu
kırtasiyeciliktir. Bu yüzden uğranılan gecikme
lerin artık ciddiyetle üzerinde durulması gere
ken bir konu haline geldiğini görüyoruz.
Arz ettiğim adaletin tecellisinde gecikme,
ağırlık ve yorgunluk doğuran nedenlere, bir
süreden beri savcısız adalet organı gibi garip
ve üzüntü konusunu, maalesef ilâve etmek mec
buriyetindeyiz.
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Anayasa Mahkemesinin delili görüşüne rağ
men, Hükümetin tasarısını çıkarmamak ısrarı
na şahidoldukça, bu zihniyetin eline Cumhuri
yet Savcılarının kaderini teslim etmenin büyük
tahripleri olacağına inanmaktayız.
Zira, bir yanda Anayasa Mahkemesinin açık
ve seçik olan gerekçesi, bir yanda ilim adamla
rının bu konuda Anayasa Mahkemesi görüşüne
uyan yayınlanmış raporları dururken, bu gö
rüşlere aykırı olarak, oy çoğunluğu ile çıkarı
lan kanunu Sayın Cumhurbaşkanınca tekrar
görüşülmesi talebiyle iade edilmiş iken, Hükü
metin bâzı saplantılardan hareket ederek, bir
süreden beri savcısız adalet organı yaratması,
affedilmez bir tasarruftur.
Bu davranışıyla Hükümet, artık Anayasa
ya aykırı hareket etmekten de öte. Anayasayı
ihlâl kasdı içine ister istemez sürüklenmektedir.
Hükümetin ortaya çıkan bu durumu, gerek
adalet organı, gerekse Anayasa açısından ger
çekten hazindir. İlk önce tedavisi gereken bir
husustur.
Zira, Anayasaya çapraz bir düşünce içinde
dahi olsa Hükümetlerin Anayasaya aykırı ta
sarruflara girmesi mümkün değilken, bu konu
da ihlâl kasdına yönelen ısrarlarda bulunması
üzerinde ibretle durulacak önemli bir olaydır.
Aziz arkadaşlarım; «Mahkeme mehabeti»
deriz, ihlâli halinde bunu cezai müeyyidelere
bağlarız. Ama hâkimi 20 - 30 yıllık eski bir
masada, tahta bir sandalyede, sadece sırtına
bir cübbe geçirmek suretiyle daracık bir odada
masasının üstünde zabıt kâtibinin daktilosu ol
mak suretiyle mehabet telkin edecek her türlü
şarttan uzak bir şekilde muhakeme icrasına
zorlarız.
Bunun en güzel misali, 120 bin nüfuslu Sivasta adalet binası hâlâ vilâyet binasının koltıığundadır ve 6 tane savcı yardımcısı 8 met
rekarelik oda içerisinde otururlar. Bu, ildeki
durumdur. İlçelerde, daha önce konuşan arka
daşlarımızın misallerle ifade ettikleri gibi, du
rum daha da hazindir.
Devletin bilâhara kurulan, daha sonra te
şekkül etmiş olan dairelerindeki mefruşatın du
rumunu görüyoruz. Bunlarla mukayese ettiği
miz zaman, maalesef ürperiyoruz. Ne hâkimin
doğru dürüst çalışacağı bir odası vardır, mu
hakeme odasından ayrı olarak ne diğer hâkim
lerin, ne de savcıların vardır. Böylelikle oda-
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sı büyük olan - eğer bir tane oda varsa faraza
ağır c«za reisine verilmişse - bilhassa öğleden
sonra çalışma sırasında o odada bulmak artık
gayet jabiî, normal bir hal olmuştur.
Bu şartlar altında, ağır şartlar içerisinde
adaletin mehabetini ihlâl edenlere ceza verdi
ğimiz zaman, gerçekten bu mehabetin temini
için Hükümete düşen görevlerin yapılmayışın
dan doğan durum da hafifletici sebebolarak
kabul edilse yeridir.
Aziz arkadaşlarım;
Adalet müessesesinin arz ettiğim bu duru
munu görünce, ilgililerin adaletin bağımsızlığı
nı, «adalet müessesesinin sahipsizliği» anlamı
na aldığı gibi bir hükümle izah etmek zarureti
insanın aklına geliyor, fakat ifade etmeyi gene
de doğru bulmuyor.
Diğer bir husus da, Hükümetçe getirilen
personel kanununda, hâkimlerin hizmetleri ve
içinde Jbulunduklan ağır şartlara rağmen özel
hükümlere tabi olmaları zaruri iken maalesef,
«muvakkat» kaydiyle dahi olsa bu hükümlerin
hâkimlere tatbik edilmesindeki mahzurlara işa
ret etmek istiyorum.
Buna işaret etmek isterken bir Fransız Ata
sözünü tekrar edeceğim; «Dünyada en ziyade
daimî olan şeyler muvakkat adı altında yapı
lanlardır.» Türkiye'de biz bunun birçok misal
lerini görürüz, «muvakkat» adı altında yapılan
birçok inşaatlar vardır, daimî ruhsat alınarak
yapılmış olan inşaatlardan daha uzun ömürlü
dür. Maalesef, bunu, kanun tatbikinde de, ka
nun tedvininde de görmek mümkündür. Böyle
biı yola girilmesine sureti katiyede karşı oldu
ğumuzu ifade etmek isterim.
BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, sonuçlamanızı ricja edeceğim.
AHJHET DURAKOĞLU (Devamla) — Hâ
kimi evvelâ mahkemesinin hâkimi haline getir
mek, omu yorgunluktan, onu engellerden, fuzu
li kayıtlardan kurtararak cemiyet içindeki müs
tesna ytrini verdikten sonra bu hâkimlerin elin
de «Adalet mülkün temeli» olur.
Adalet organımızın bir ihtiyacı da denetim
dir. Bunu muhtelif arkadaşlarımız söylediler.
Onun için buraya temas etmek istemiyorum.
Hal böyle olunca «bağımsızlığı» hâkimin so
rumsuzluğu mânasına alan yargıçlar bulunsa
bile, bunların da gene arkadaşlarımın ifade et
tiği denetim noksanlığından ve saltanat idare
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sinin nizamnameleriyle bugünkü adalet cihazı
içerisinde denetime gidilmesinin mahzurları ol
duğunu ifade etmek isterim. Gene de hâkimle
re bu hal ve şart altında toz kondurmak iste
miyorum. Şahsan 20 yıl içlerinde çalışmış bir
insan olarak bugün Türkiye'mizde nâmüsait
şartlara rağmen en iyi çalışan müesseselerden
birisinin adalet cihazımız olduğunu iftiharla
ifade etmeyi vazife sayar, hepinizi saygılarla
selâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Mustafa Kaftan, buyu
run efendim.
MUSTAFA KAFTAN (Malatya) — Sayın
Başkan, sayın milhtvekilleri, gecenin bu geç
saatinde Adalet Bakanlığı bütçesi münasebetiy
le kısaca kişisel görüşlerimi arz etmek isterim.
Muhterem arkadaşlarım, konuşmama başla
madan evvel A. P. Grup sözcüsü Sayın Naci Gacıroğlu'nun, bu kürsüden söylenmesini çok fazla
bulduğum, Damştay hakkındaki iddialarına de
ğinmek istiyorum.
Sayın A. P. Sözcüsü, burada ne iddia edilmiş
se Danıştayda da karar alındığını, bir uygunsuz
kadının evinin Anayasa Mahkemesi veya Danış
tay - o tefriki iyi anlıyamadım. - Danıştay tara
fından açıldığını iddia ettiler. Bu, Yüce Mec
liste görüşülen bir konuda Danıştayın peşin bir
hükme vardığı şeklinde bir Anayasa müessesesi
ne yakıştırılamıyacak çirkin bir iddiadır. Danış
tay gibi bir Anayasa organının müdcfaasınî,
tahmin ederim ki, burada biraz sonra tenkidlere cevap verecek olan Adalet Bakanı veya veki
li yapacaktır.
Yüce huzurunuzda başta Anayasa Mahkeme
si olmak üzere, bütün adlî organlar her türlü
tesirden, hele Yüce Mecliste görüşülen konular
üzerinde peşin reyle mütalâa vermekten kendile
rini tenzih eder, bütün Adalet cihazında çalışan
hâkimlere ve bütün adliye personeline tebrik ve
takdir hislerimi belirtmek suretiyle sözlerime
başlarım.
Muhterem milletvekilleri, her.yıl Adalet Ba
kanlığı bütçesinde birçok tenkidler yapılmakta
ve bu tenkidler cevaplandırılmaktadır.
Bir sene sonra yapılacak bütçede de maale
sef aynı tenkidler yapılacak, aynı cevapları ala
caktır. Bunlar içerisinde, üzerinde önemle duru
lan temel kanunlar meselesidir. Ceza Usulü
Muhakemeleri Kanunu, Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanunu ve tatbikattaki noksanlıkları
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Buyurun Sayın Adalet Bakanı Vekili Çalışma
hakkında iktidar partisinden ve muhalefet par- |
Bakanı Seyfi öztürk.
tisinden söz alan hatiplerimiz, meseleye vukufla
ADALET BAKANI VEKİLİ ÇALIŞMA BA
değindiler. Bunlar üzerinde durmıyacağım.
KANI SEYFİ ÖZTÜEK (Eskişehir) — Sayın
Yalnız, sosyal gelişmeler, ekonomik zorlama
Başkan, değerli milletvekilleri, aziz arkadaşla
lar bilhassa Medeni Kanunda yeni bir adlî re
rım;
form yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bugün
Adalet Bakanlığının bütçesi vesilesiyle gerek
Adliye Vekâleti kadrosunda çalışan Genel Mü
dür ve Genel Müdür yardımcıları mevkiinde bu grupları adına, gerek şahısları adına tenkid ve
temennilerde bulunan sayın sözcülere teşekkür
lunan birçok yetkili arkadaşlarımızı, komisyon
çalışmaları vesilesiyle, yakından tanımak imkâ lerimi sunarak ileri sürdükleri hususlar hakkın
daki cevaplarımızı arz edeceğim.
nını buldum. Sayın Adliye Bakammız, bahis ko
Evvelâ şunu ifade edeyim; Anayasanın yu
nusu olan temel usul kanunları mevzuunda, bu
muşak «kuvvetler ayrılığı» prensibine göre
yetkili arkadaşlarımız kâfi derecede meşgul ola
yargı organlarının fonksiyonları vazife ve sa
rak, arzu edilen adlî reform tasarılarını Meclise
lâhiyet , saha ve sınırları tabiatiyle icranın ve
getirmekte öncülük edebilirler.
teşriî organın dışındadır. Bu itibarla, bizati
Muhterem arkadaşlarım, Yargıtayın ağır gö
hi yargımın kendi bünyesinden gelen mesele
revini hafifletmek amaciyle, «İstinaf Mahkeme
leri tartışırken Anayasadaki bu temel prensi
lerinin kurulması» şeklindeki tenkidlere şahsan
be âzami derecede titizlik göstermek, riayet
ben de katılmak isterim. Bilhassa Yargıtayın
etmek mecburiyetindeyiz.
çok kabarık olan dosyası arasında tatbik ettiği
Hükümet olarak, adalet hizmetlerinin va
ve maalesef hukukî bir faydası olmıyan murafaa
tandaşı memnun edecek bir seviyede işlemesi
sisteminin, gerek hukukta, gerekse cezada tama
yönünden programımıza temel ilkeleri almı
men kaldırılmasından yanayım. Yargıtayda
şızdır. Adaletin süratli ve isabetli olarak ça
cereyan eden murafaa usulünü, hukuk tatbikalışması, bir başka ifade ile kolay, ucuz ve ça
tiyle ilgilenen ve hukuk tatbikatının içinde bu
buk adalet prensiplerinin herhalde benimsen
lunan birçok hukukçularımız bilirler, bilhassa
mesi, işlerin buna göre yürütülmesi anahedef
yaşı kemale ermiş olan hâkimlerimiz bakımından
olarak kabul edilmiştir. Arkadaşlarımız ka
pek faydalı olmamakta, kendilerinin esasen
bul ve takdir ederler ki, geç kalmış adalet en
mevcudolan yüküne, bir yük daha ilâve etmek
büyük adaletsizliktir. Bu itibarla adaletin her
tedir. istinaf mahkemeleri kurulduğu takdirde
halde süratli, isabetli vs ucuz işlemesi esastır.
Yargıtayın murafaa gibi bir yükten kurtulmuş
Bu istikametteki çalışmalarımızı, gecenin geç
ve işinin hafifletilmiş olacağı kanısındayım.
saatinde de olsa, çok kısa olarak beyan ede
647 sayılı Kanunun tatbikatı ile ilgili olarak
ceğim.
Sonra da arkadaşlarımızın mütalâaları
bugün Adliye Bakanlığı, Ceza ve Tevkif Evleri
na,
tenkidlerine
cevap arz edeceğim.
mizin girişmekte olduğu tatbikatı da şükranla
yâdetmek isterim. Devlet bütçesinin imkânsızlı
Muhterem arkadaşlarım, evvelâ, iki istikâ
ğı nisbetinde bu örgüt, Ceza Evlerini mümkün
mette çalışmalarımız vardır. Bunlardan bir ta
olduğu nisbette ıslah etmiş, 647 sayılı Kanunun
nesi; mevzuat üzerinde yaptığımız çalışmalar,
maksadına ve ruhuna uygun bir şekilde güzel
ikincisi; teşkilât ve yan kuruluşların ıslâhı,
bir tatbikata girişmiştir. Bütçe imkânlarının
tevsii ve yeni ihtiyaçlara cevap verecek ku
müsaidolduğu devirlerde bu kanunun daha gü
ruluşlara gidilmesi meselesidir. Anamesele ola
zel şekilde işliyeceğini ümidederken, başta müs
rak aldığımız bu iki istikâmetteki çalışma,
takil hâkimlerimiz, müstakil yargı organları ve
mevzuat yönünden ayrı bir hususiyet taşımak
adalet mensupları olmak üzere hepsine huzuru
tadır. Biraz evvel ifade ettiğim gibi, adalet
nuzda tebrik ve takdir hislerimi belirtmeyi bir
işlerinde sürat sağlıyabilmek için usul kanun
vazife bilir Yüce Meclisi saygiyle selâmlarım.
larının yeni baştan tedvini, gözden geçirilme
(C. H. P. sıralarından, alkışlar.)
si ve vize edilmesi lüzumu aşikâr olmuştur.
Bu istikâmette Bakanlığım yapmış olduğu ça
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
lışmaların bir kısmı Yüce meclislerin tetkikine
miştir. Sırada Sayın Baha Müderrisoğlu vardır.
Evvelâ Sayın Bakana söz veriyorum.
| sunulmuş bulunmaktadır.
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Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanunundaki değişik
likler "yüksek Meclise takdim edilmiştir. Bu
değişiklikler ne sağlıyacaktır? Bunu kısaca
belirtejfim. Evvelemirde Hukuk Usulü Muhake
meleri [Çanununla, suiniyet erbabının dâva
yı uzamak için kanun boşluklarından istifa
de edeıfek, dâvayı uzatmak için girişeceği her
türlü hjareketi önleyici yeni tedbirler getiril
miştir, esas bakımından.
Ayraca» asliye mahkemelerinin vazife ve
salâhiyjöt şümulüne giren bir çok meseleler
sulh Mahkemelerine intikal ettirilecek, hâkimlerih görevleri ve yetki sahaları daha şü
mullü lâle getirilecek, kesin karar yani, tem
yizi kabil olmıyan kararların mahiyeti biraz
daha geliştirilecek.
Ayrıca, Temyiz Mahkemesinde şifahi mu
rafaa, değeri 2 bin lira olan nizalı ve ihtilaf
lı muayyen işlerde, ahkâmı şahsiyede, miras,
boşanma v.s. gibi işlerde murafaa meselelerini
de kıyıfret olarak 10 000 liraya çıkarıyoruz.
Buîjmn yanı sıra basit usulü muhakeme daha
şümüll^L: olaırak yargı tevziinde esas kalbul edile
cek, böylece sürat ve kolaylık sağlanacaktır.
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda da
yine aynı istikamette değişiklikler yapılmak
tadır. Bilhassa şahitlerin dinlenmesi, ilk tah
kikat şatfhalam tamamen yeni şekle bağlan
maktadır. Bunun yanı sıra hâkimin reddi me
seleleri) yine suiiniyetle vâki davranışları or
tadan i kaldıracak yeni hükümlere, şartlara
bağlanmaktadır. Sanığın celbi, ifadesinin alın
ması, huzurdan vareste tutulması gibi, usul
de mahkemelerin talikine sebebolan birtakım
hükümfer, kolaylıklara götürülmektedir ve
böyleco tatbikattan doğan, bütün hukukçu ar
kadaşlarımızın şikâyette ittifak ettikleri mese
leler, "^lice meclinlerimizin tetkikine sunulan
usul kjtîmnları-nda ortadan kaldırılmak sure
tiyle jreni şekle bürünmektedir.
Biraz evvel ifade ettiğim gibi, bu istikâmet
teki çalışmaların yanı sıra, ayrıca Türk Ceza
Kanuntı ile Türk Kanunu Medenisinde de ge
rekli (değişiklikler yapılmaktadır. Türk Ceza
Kanuniı sosyal gelişmeye uygun olarak tashih
edilecektir. Takdir ve kabul buyurulur M, ka
nunlar) zaruretten doğar ve ihtiyaçlara cevap
verir. Öugün bir çok hâdiseler, cemiyette ce
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reyan eden hâdiseler hukukun önüne geçmiş
tir. Hukuk, bu hâdiselerin gerisinde kalmıştır.
Binaenaleyh, bünyeye uygun yeni hükümlerle
mevzuatı tarsin ve tedvin etme ihtiyacı belir
miştir. Bu ihtiyaca cevap verecek hükümler,
yine Hükümet olarak hazırlanmış ve Yüce Mec
lisin tetkikine bir kısmı sunulmuştur; ceza ka
nunu bakımından. Medeni Kanun üzerindeki ça
lışmalar devam etmektedir.
Muhterem arkadaşlarım, yine adaletin süra
tini temin bakımından Yargıtay teşkilâtı üze
rinde çalışmalar yapılmıştır. Daha evvelce ka
bul buyurduğunuz kadrolarla bir miktar daire
lerin tevsii, işlerin süratle
görülmesi imkân
ları sağlanmışsa da, gelen iş hacminin yıldan
yıla artması sebebiyle yeni teşkilât Kanunu ile
bu hususta ferahlık getirecek; tezyin eden, tev
si eden, bünyedeki faaliyetin süratini sağlıyan
yeni hükümlerle teçhiz edilmektedir.
Muhterem arkadaşlarım, ayrıca değerli arkadaşlanımın temas ettiği, 1227 tarihli Adliye
ve Mezahip Nezareti Nizamname-i Dahiliyesiyle idare edilmesi keyfiyetidir. Bunu gayet acı
dille ifade etmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'
de idari reform, idari ıslahat dediğimiz şey iş
te budur. Seneler geçmiştir, henüz Adalet Ba
kanlığı bir teşkilât kanununa kavuşamamış
tır. Bu ıslahatı, hiç şüphesiz süratle kanunları
çıkarıp biran evvel gerekli tedbirleri almak
suretiyle yapıyoruz. Nitekim, Adalet Bakanlı
ğının merkez teşkilâtı kuruluşu ile ilgili kanun
tasarısı hazırlanmıış, geçen dönemde sevk edil
mişti meclislere, kadük olmuştur. Bu kere ye
niden yüksek tensiplerinize sunulacaktır.
45 sayılı Kanunla ilgili olarak arkadaşları
mız temas ettiler. Tabiî yargıçlarımızın bağım
sızlığı meselesi gayet açıktır. Anayasal bir hak
ve müessesedir. Aslında bağımsızlık, yargıçla
rın tarafsızlığını temin eden bir güven mües
sesesidir. Yani, bağımsızlığı müstakil olarak
mütalâa etmemek lâzım tarafsızlıkla birlikte
mütalâa etmek gerekir. Bu itibarla bağımsız
lık, tarafsızlığı temin eden bir güven vasıta
sıdır. Bu hiçbir zaman, değerli sözcünün te
mas ettiği gibi, yargıçların lâyüsel olduğu,
sorumsuz olduğu mânasına gelmez, onlar da
beşer tabiatının içindedir, zaıflan olabilir.
Arkadaşlarımızın, ağır da olsa, tarizlerini,
tenkidlerini bir başka şekilde değerlendrimek
istemiyorum, olabilir, cemiyet içindeyiz.. Bunun
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önlenmesi için tedbir, murakabedir. Mutlaka
murakabe olacaktır. Kendisini murakabeden
vareste tutmaya, bugünkü Anayasa yapısı içe
risinde hiçbir kuruluşun hakkı olamaz. Bu iti
barla 45 sayılı Kanunun murakabe bakımın
dan birtakım gayrivazıh tarafları, var, boş
lukları var, vuzuhsuz. Yeni getirdiğimiz tasa
rı ile bu murakabeyi sağlıyoruz. Getirdiğimiz
tasan, Adalet Komisyonu tarafından tetkik
edildi, kabul edildi.
Kadrolar bakımından bir paralel çalışma
gerekmektedir. Bu da sağlanacaktır ve böyle
ce 45 nayılı Kanuna bağlı olarak hâkimlerin
denetimi meselesi halledilmiş olacaktır. De
ğerli arkadaşlarımızın münferit veya umumi
şikâyetleri olursa, tabiatiyle bu şikâyetlerin
yeri ve mercii Adalet Bakanlığı yahut Meclis
değil,, doğrudan doğruya yetkili organlar ta
rafından şikâyetlerin sıhhat ve ademi sıhhat
derecesi tetkik edilecektir.
Muhterem arkadaşlanm, adliyecilerin sos
yal bakımdan himayesi maksadı ile, «Adliye
ciler Yardımlaşma kanun tasansı» hazırlanmış
bulunmaktadır. Bunun meslek mensupalnna bir
takım imkânlar sağlıyacağı izahtan varestedir.
Ayrıca, adlî hizmetlerde yan görev yapan,
fakat aslında tevzii adalette ağır fonksiyonu
olan değerli hizmet erbabı; mahkeme başkâ
tipleri, kâtipler, icra memurlan ve benzeri di
ğer arkadaşlanmızın yetiştirilmesi, fonksiyon
bakımından onlann yeni bilgilerle teçhiz edil
mesi, tecrübe sahibi olmalam hususunda kurs
lar açmaktayız. Bu kurslar genişletilmekte
dir ve kurstan mezun olanlardan daha verimli
netice alınmaktadır.
Ayrıca, bütçe imkânları nisbetinde dış mem
leketlere savcılanmızı gönderiyoruz, bir ölçü
de, hâkimlerimizi göndeiryoruz.
Yayınlar üzerinde Adalet Bakanlığı teşki
lâtı titizlikle durmaktadır, îçtihatlann umumi
olarak bütün hukuk erbabı tarafından, hâkim
lerimiz tarafından daha yakından takibedilebilmesi için yayın meseleleri üzerinde de ça
lışmalarımız müspet istikamette inkişaf etmek
tedir.
Adlî sicil meselesi üzerinde sıkıntı vardır.
Çünkü, yıldan yıla suçlu adedinde artış olu
yor. Bunu, gayet tabiî karşılamak lâzım. Çün
kü, suçluluğun değişik sebepleri vardır; eko
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nomik, sosyal sebepler dışında, pisikolojik se
bepler.. Nihayet artan nüfusun ölçüleri içeri
sinde işler, yıldan yıla bir miktar, hacim ba
kamından da mahiyet bakımından da değişecek
ve artacaktır. Bu bakımdan adlî sicil mesele
sini bugünkü sistem içerisinde yürütmek güç
tür. Karteks usulü, hattâ makinalaşmak sure
tiyle bunları tasnif etmek, sıhhatli cevaplar
verilmesini sağlamak için bünyede gerekli ça
lışmalar yapılmaktadır.
Aynca, 10 bini aşan kanun ve nizamnamele
rin, gerek dil bakımından, gerek mahiyeti ba
kımından tasnife tabi tutulması,, bunların tat
bik kaabiliyeti kalmıyanlarının yürürlükten
kaldııulması, yani mevzuatın revize edilmesi,
restore edilmesi istikâmetinde bir çalışma ya
pılması öteden beri söylenmiştir, fakat maa
lesef böyle bir kuruluuş Adalet Bakanlığı
bütçesinde mevcut değildir. Yeni teşkilât ka
nunumuz böyle bir görevi Adalet Bakanlığına
önemli bir görev olarak vermektedir. Gerek
mevzuatta dil birliği, gerekse zaman içerisinde
hüküm ve değerini kaybetmiş hükümlerin ni
zamname ve kanunlardan ayıklanması çalış
malarını Bakanlık, Teşkilât Kanunu bünyesin
deki kuruluşla birlikte yürütecektir.
Muhterem arkadaşlanm, ceza evlerimizin
umumi durumu hakkında arkadaşlarımız be
yanda bulundular. Ben, yanlış anlamaları or
tadan kaldırmak için bâzı rakamlar vereceğim.
Halen 27 512 tutuklu mevcuttur. 26 402 de hü
kümlü vardır. Toplam 53 914 kişi hükümlü ola
rak, tutuklu olarak ceza evlerinde bulunmak
tadır. Cezaevlerini, cezanın asli gayesi olan ıs
lâh istikametinde vazife görür hale gelmesi
için modern cezaevleri haline getirmeye gay
ret ediyoruz. Bir çok a telveler açılmaktadır.
Bunlar üzerinde uzun izahat vermiyeceğim.
Cezanın ıslâh edici neticelerini müspet istikâ
mette almaktayız. Memnuniyetle kaydedeyim,
halen 10 bine yakın hükümlü tahsil yapmakta
dır. 139 öğretmenimiz kendilerini okutmak
tadır. Bilhassa küçükler, büyük bir şevkle tah
sillerine devam etmektedirler. Atelyelerdeki ça
lışmalar, değerli arkadaşımızın ifade ettiği gi
bi, düşük ücretle değildi. Kendilerine pirimle
beraber 10 liraya yakın yevmiye verilmekte
dir. Ayrıca, meslek ve sanat sahibi olmaktadır
lar. Bunları teferruatı ile arz etmiyeceğim,
vaktinizi almıyayım. Hükümlü, ceza evinden
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çıktıktan sonra cemiyete küskün değil, cemi
yete yakın,, tam bir pişmanlık hissi içerisinde
tekrar cemiyet tarafından kazanılması müm
kün hale getirilmektedir.
Değerli arkadaşlarım, patronaj kanunu üze
rinde durulmuştur, umumi olarak. Bu husus
taki hazırlık yine Meclise intikal etmiştir ve
görüşülmektedir. Aynıca, 931 sayılı Kanunun
33 ncü maddesine göre, sakatların rehabilitas
yonu, çalıştırılması ve hükümlülerin keza ça
lıştırılması mecburiyetine dair tüzük hüküm
leri kanunda mevcudolmasına rağmen, patro
naj kanunu bu hükümlerden ayrı olarak ye
ni birtakım müeyyide ve hükümler getirmek
tedir. İhtiyaç böyle görülmüştür ve Bakanlık
ayrıca müstakil bir kanun hazırlamayı uygun
mütalâa etmiştir.
İnfaz sistemi: Yine Yüce Meclisin kabul et
tiği 647 sayılı Kanunla kabul ettiği infaz sis
temi, ceza evlerinden firar hâdiselerini azalt
mış bulunmaktadır.
Değerli arkadaşlarım, memleketin her saha
da modernleşmeye ihtiyacı vardır. Sayın Durakoğlu Sivas'taki adalet binasının durumunu
ifade ettiler. Memleketin bir çok yerlerinde
hükümet binalarımız hakikaten harap vaziyet
tedir. Bunu inkâr etmemiz doğru olma?, ger
çekçi kişileriz, ama devlet imknları içerisinde,
bütçe imkânları içerisinde bu gibi enfrastrüktür yatırımlara ayırabildiğimiz pay da fazla
değildir. Kars'ta 10 milyon liraya bir büyük
hükümet binası yapıyoruz 40 sene, 45 sene son
ra..
Sivas için, arkadaşlarımdan şimdi öğren
dim, bir müstakil bina kiralanmıştır ve ora
da tevzii adalet işi yapılacaktır. Sıkışık duru
mu kabul ediyoruz, ama önümüzdeki sene daha
rahat bir çalışma imkânına kavuşacaklardır.
Bunun dışında, bu yıl 30 milyon liralık yatı
rım öngörülmüştür. Bunlar adalet binaları, ceza
evleri, ıslah evleri gibi inşaat için harcanacak
tır. Tabu bu miktarla Türkiye'de bütün ihtiyaç
ları karşılamak mümkün değildir.
Sayın Özdenoğlu arkadaşımın da, yeri gel
mişken, bu husustaki bir sualine cevap arz
edeyim; Ankara Adliye Binası meselesi yılla
rın meselesi olarak bu kürsüde dile gelmiş
tir. Bu i yıl şayanı şükran, bütçede bir fasıl
açıldı, bir miktar para da kondu, öyle ümi-
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dediyoruz ki, arsası temin edilmek suretiyle
yıl içinde, eğer başkaca engeller çıkmazsa,
Ankara Adliyesini, hakikaten hem adliyecile
re yaraşır, hem Ankara'ya yaraşır şekilde ve
biçimde yeniden inşa etme teşebbüsünde, dü
şüncesinde, espirisinde, fikrinde beraberiz. An
cak, imkânlar ne getirecektir; gelecek hakkın
da bir vaitte bulunmam güçtür.
Değerli arkadaşlarım, bu arada sayın ha
tiplerin bâzı mütalâalarına müsaadenizle ce
vap arz edeyim.
C. H. P. G-rupu adına konuşan Sayın Yıl
maz Alpaslan arkadaşımı?, zannediyorum bi
raz da siyasi dozu fazla, oldukça sert, ithamkâr şeyler ifade ettiler. Bunlan uzun boylu
eleştirmiyeceğim. Bu kürsülerde karşılıklı bu
gibi tarizler, taarruzlar oluyor. Bunları mü
samaha ile, tahammülle karşılamaya ve birbi
rimizi sevmeye, birbirimize karşı olan sevgi İliş
lerini daima her şeyin üstünde tutmaya mec
buruz.
Arkadaşımızın birinci meselesi, bâzı hâkim
lerin durumu ile ilgili şikâyettir. Vardır. Söy
ledim; beşeri hâdisedir, hiçbir zaman arkada
şımızın bu beyanını, bütün hâkimlere müte
veccih bir beyan olarak telâkki ve kabul et
meye imkân yok, olabilir. 45 sayılı Kanunun
bünyesinde yapacağımız tadilâtla, murakabe
fonksiyonu iyi işlerse, öyle zannederim ki, bu
şikâyetler kendiliğinden bertaraf olacaktır.
Muhterem arkadaşımız ayrıca, askerî mah
kemelerin bâzı gençler hakkında tevkif kara
rı verdiğine temas ettiler. Anayasanın 132 nci
maddesine göre,, yargı yetkisinin kullanılması
ile ilgili olarak bu meseleleri tartışmamız bil
miyorum mümkün olur mu, olmaz mı? Bunu çok
görüştük, burada. Zannediyorum tevkif kararını
veren bir yargıçtır, karar da bir yargı organı
karandır. Beğeniriz, beğenmeyiz, bilmiyorum,
yani doğru mudur, değil midir, bunu arkada
şımın anayasal anlayışına bırakıyorum, fakat
her hal ve kârda askerî bir suç işlendiği gö
rüşü (benimsemişse, tabiî muktaza ona göre
tâyin edilmiştir. Bu itibarla ben şahsan bu
sözlere, Cumhuriyet Hükümetinin Adalet Baka
nı olarak ve Anayasa hassasiyetle saygı du
yan bir iktidarın Bakanı olarak kendimi mu
hatap addetmiyorum.
Ayrıca savcılar mevzuundaki tartışmalar
uzundur. Savcılar Kanununu burada enine bo-
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yuna görüştük, görüşmeye devam edeceğiz. Tek
temennimiz, biran evvel bu kanunun çıkması
dır. Hiçbir inadın ve ısrarın içinde değiliz. Ana
yasanın 137 nci maddesini tastamam, dosdoğru,
enine boyuna anlamak zorundayız. Gayet açık
tır; savdılar hakkındaki teminat getirici hü
kümlerin neler olması lâzımgeldiği meselesi
Teşrii organın takdiri, meselesidir. Ama hiçbir
zamıan bu teminatın, hâkimlerin bağımsızlık te
minatı gibi aynı ölçü ve ayarda bir teminat olnryaoağı, o ölçüde olması lâzımgelenlerin de
kimlerden baret olacağı 137 nci maddenin son
fıkrasında ayan - beyan tadadedilmiş bulun
maktadır. Binaenaleyh, mesele tamamen bir hu
kuk, bir içtihat, bir anlayış meselesidir. Cum'huriyet Savcılarının huzur içinde vazife görmesi,
Cumhuriyet rejiminin bekası için önem taşır.
Bunun savunucusu olarak, zannederim partiler
arası bir fark bahis mevzuu olmaz. Hep bera
ber Cumhuriyetin savunucusu olarak savcılarla
(beraberiz. Onlara teminat ve huzur getirmek
vazifemizdir. Yalnız bunun miktar ve ölçüsünü
de Anayasanın çizgisi içinde tutmaya itina gös
termek zorundayız.
Değerli arkadaşlarım, saym sözcü adlî za
bıta üzerinde de durdular. Bu hususta içişleri
Bakanlığı ile beraber çalışmamız lâzım. Prograımımıza aldığımız mevzudur, Hükümet olarak
gerçekleştirilmesini taalhhüdettiğimiz bir husus
tur; bu çalışma müsbet bir sonuç verecektir
ve gerekli tasarı huzurlarınıza gelecektir.
iSaym arkadaşıımızm, yine biraz sert buldu
ğum ithamları arasında, biraz değil, çok sertti,
ama ben mümkün mertebe yumuşatmaya çalışı
yorum, gecenin bu saatinde hepinizi evlerimize
huzur içinde göndermek isterim. «Ondört tane
cinayet olayının dokuzunun kaatili yoktur» de
diler. Bilmiyorum, rakamda bir hata var ga
liba. Sayın Başbakanımız, Sayın içişleri Bakanı
mız burada talebe olaylarını, failleriyle birlikte,
hangilerinin hangi mahkemeye verildiğini bi
rer birer tadadetmişlerdir, mptia, geçmiştir.
Tenkidi tashih etmek de lâzımdır. Yani na
sıl hatayı tashih etmek vazife ise tenkidi de
tashih etmek lâzım. Bir tenkidi miras gibi mü
temadiyen tekrar edip durmamak lâzım. Bu
ıgayet açıktır. Bugün yakalanmamış fail, belli
bir hâdiseye taallûk etmektedir ve faili, zanlısı
yakalanmış ve adliyeye verilmiştir. Faili midir,
değil midir, başka birisi midir? Tabiî bu adli
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yenin yapacağı iştir, ama Vedat Demircioğlu
hâdisesinde «faili yakalanmadı» derseniz, olmaz.
Çünkü, adlî tabip, Adlî Tıp Meclisinin tasdik
ettiği raporla, «cinai bir olay değil, bir darp, bir
fiili müessir neticesinde telefi nefsin vukubulduğu vâki değil» dediler. Düşme neticesinde ka
fasının trovma ile ölüme müncer olduğu rapor
da yazılı.
Şimdi ne yapacağız? Adlî Tıp müessesesi,
iktidarın ne ocağıdır, ne bucağıdır. Tıp müessesi,
tababet, ilim bunlar hepsi hürmet edeceğimiz
şeyler tabiî. E, öyle yazmışlar. Tabiî bu va
ziyette şimdi «Vedat Demircioğlu'nun katilini
arayınız» derseniz biz bunu bulamayız. Çünkü
tıp bulamazsınız, diyor, timin «bulamazsınız»
dediği şeyi biz nasıl bulalım, ne yapalım? Bu
mesele böyle. «Dokuz kaatil bulunamadı» değil,
bunların hepsini bulundu, mahkemededir; istis
nasını anlattım.
Sonra, lâtif olmıyon bir başka beyan;
«Gençliğin yaptığı anlamlı savaşa A. P. ayak
uyduramıyor.»
Değerli arkadaşlarım, şimdi bu «savaş»
meselesi üzerinde biraz duralım. «Savaş» keli
mesini her işte sık sik kulîanmıyalım. Bu, o
kadar ucuz kullanılacak bir kelime değil. Tür
kiye'de savaş, Millî Kurtuluş Savaşıdır. Bin
lerce kişinin şehidolduğu, gazilerin bugüne şan
ve şerefle intikal ettiği, Cumhuriyetimizin kuru
luşunun temeli olan bir savaş.
Efendim, elinde molotof kokteyli, bir tara
fında tabanca, ne yapıyor bu? Savaş yapıyor.
Yok, olmaz bu. Eğer anarşi hareketlerini
böyle ulvî isimlerle tezyin etmeye, teşci etmeye
kalkarsak, o zaman tsolkağa prim veririz; bu ça
la altında meselelerimizi nasıl görüşeceğiz, na
sıl halledeceğiz, meşruiyeti nasıl savunacağız?
Bunun içinden çıkamayız.
Bendenizin mütalâası; bu, anlamlı savaş fa
lan değildir. Bu savaşı Türk Milleti seneler
ce evvel vermiştir, şimri de fikir plâtformun
da savaş değil, fikri münakaşa, hakilkaiti bulmak
için, doğğruyu bulmak için, güzel bulmak için
siyasa partilerimizi bu meşru plâtformda mem
leket meselelerini tartışmaya sevk etmiştir, btt
vazifeyi ifa ediyoruz. Bizim dışımızda bize kar
şı olan hareketleri hiçbir şekilde doğru, mâkul
ve meşru addetmek, zannederim burada mev
cudiyetimizin hikmetiyle kabili telif olmaz.
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Sonra, avukatlar meselesi üzerinde durdu
değerÜâ arkadaşım; «Varlıklı olanlar avukat
tutuyor, varlıklı olmıyanlar tutamıyor.» dedi
ler.
Adlî müzaharet müessesemiz vardır. Eğer
iyi istemiyorsa bunu iyi işletelim. Kabul ede
rim. Ama «parası olan avujkat tutuyor, hakkı
nı alıyor. Parası olmıyan da avujkat tutamayınca hakkını alamıyor.» düşüncesi, zannediyo
rum tevzii adalette, adalete güven his/sini ren
cide eden bir beyan tarzı olur. Adlî müzahe
ret müessesesi üzerindeki çalışmalarımız, zan
nederim bu saatte anlatırsam vaktinizi, alaca
ğım, parasız olan vatandaşlar pekâlâ bu mü
esseseden istifade eder. Aksayan taraf olur&a
bu konuda ücra olarak gerekli, demıarşı yapma
ya, ıslahatı yapmaya her zaman hazır 'bulun
maktayız.
Yine arkadaşımız, «Medeni Kanun, Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanunu, Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanunu süratle değişmelidir.» buyur
dular. Bunların bir kısmı Meclistedir, iarz et
tim; bir (kısmı hazırlık safhasındadır.
Hakimler ve savcılar için özel kanuna temas
ettiler, Anayasanın 134 ncü maddesinden bah
settiler.
Personel Kanunu mevzuunda Sayın Adliye
Vekilimiz seyahatten önce bir beyanet vermişti.
Maliye Vekilimizin de bir beyanatı vardır. Hiç
bir zaman hâkimlerimiz, yüksek yargı organı
mensupları, savcılar şu veya bu düşünce mah
sulü olarak bir başka biçimde gösterilmemiştir.
Gösterilmez, çünkü mümkün değildir. Daima biz,
memlekete, millete hiamet edenleri her şeyin üs
tünde mütalâa etmişizdir, tutmuşuzdur. Birinci
dereceye kadar yükselme hakları vardır. Sade
ce bu husustaki kanun çıkıncaya kadar, süratle
geçmekte olan persorel rejimi içerisinde bir ge
çici hükümle bunların mağdur olmamaları temin
edilmekte, vaziyetleri tarsin olunmaktadır. Me
sele budur. Bu açıklık muvacehesinde, zannede
rim arkadaşlarımızın tenkidi de mesnetsiz kal
maktadır.
Danıştay kararlan mevzuunda, zannederim
yine Başbakanlık, Devlet Bakanlığı bütçeleri
üzerinde bütçenin tümü üzerinde çok görüştük
ve görüşeceğiz. Bu da, yine İsrarlı bir tenkiddir,
bunun, da tashihini arkadaşlarımızdan rica ede
ceğim.
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Bizim iktidarımızın uygulamadığı tek Da
nıştay kararı yoktur. Cevabım bu. Şimdi is
tisnalar aklımıza gelecek. Ona da cevap vere
yim.
Danıştay Kanununun 95 nci maddesinin son
fıkrasını okursanız, Danıştay kararlarının uy
gulanamamağı halinde yapılacak işlem gösteril
miştir. Adalet Bakanlığı olarak, tamamen siya
si kişiliğimizin dışında, burada şerefle hizmet
gören Adalet Bakanlığı mensupları, senelerini
bu işe vermiş değerli arkadaşlarım burada, üç
aded misal veriyorlar. Bunlar da yetki ile vazi
fe görüyorlar. Danıştay kararına rağmen tâyin
lerini yapamıyoruz. Sebebi? Kanun çıkmadığı
için. Kanun çıkar çıkmaz - şimdi yetkili olarak
vazife görüyorlar - asli tâyinleri yapılacaktır.
Şimdi bu meseleyi, Hükümete müteveccih,
Adalet Bakanlığına müteveccihen «Danıştay ka
rarları uygulanmıyor.» sözü, zannediyorum in
saflı olmuyor arkadaşlar. Bu eleştirimizi iyi
niyet plâtformunda yapıyoruz, insaflı olanını,
olmıyanını ayırdetmeye çalışıyoruz, mesele bu.
Danıştay kararlan, diğer mahkeme kararları gi
bi uygulanmaktadır.
Suç artışına sebep «bozuk düzen» diyorlar.
Ceza kriminolojisini burada saatlerce ders ola
rak, yahut bahis olarak anlatmamız doğru ol
maz. Suça sevk eden sebepler değişiktir. Lomborozo'ya göre doğuştan suçlular vardır, ekono
mik sebepler vardır, sosyal sebepler vardır, dün
ya konjonktürü vardır, birçok hâdiseler vardır.
Bunların hepsini, dönüp dolaşıp C. H. P. nin se
çim bildirgesindeki «düzen» meselesine bağla
mak, zannederim, çok sınırlı bir suç sebebi ara
mak olur. Bunu da genişletmek, birçok sebep
leri birlikte mütalâa etmek lâzım.
Muhterem arkadaşlanm, sayın arkadaşımız
üniversitelere yapılan zulümden ve saireden
bahsettiler. Hukuk devleti içerisinde zulüm
olmaz. Bu «zulüm» kelimesi son derece entere
san bir kelimedir. Zulüm vardır, yapılmıştır,
yapıldığı devirler vardır, olmuştur, ama bu
günkü sistemimiz bizim, zulme müsait bir sis
tem değildir. Her şey açıktır, her şey basın
önünde, suç işliyen olursa yakasına adalet ya
pışır, Vatandaşın şikâyet hakkı vardır, şi]kâyeıtini vereceği teminatlı merciler vardır, Yüce
Parlâmentoda değerli muhalefet vardır. Me
seleyi müşahhas olarak getirirler, adıyla sa-
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nıyla hâdise olarak tetkik ve tahkik imkânla
rına kavuşuruz.
«iktidar, Anayasaya karşı hile yoluna saptı.»
Bu da, yine zannediyorum grup sözcüsü ol
masına rağmen, değerli arkadaşımın, grupuna
mensup diğer arkadaşlar da bu kelimeyi çok
ağır bulurlar. Hile yoluna niçin sapsın iktidar,
niçin? N© lüzum var?
Muhterem iarkadaşlarım, hakkından emin
olmıyan insanlar, gücünü milletten almayan
insanlar, millete dayanmayan insanlar iktidara
gelmek veya iktidarda kalmak için hile yoluna
saparlar. Ama, tasavvur ediniz, girdiğimiz her
seçimde daha vatandaş sandığa rey tatmadan,
ijktidara geldiğimizi kendisi ilân ediyor. Köy
de, kasabada, şehirde böyleyiz. Benim bütün
larkadaşalrım bilirler M, falan vilâyetten liki ta
nesini C. H. P. ialır, dört tanesini A. P. alır,
onaltısını, onyedisini C. H. P. ialır yahut A. P.
alır. Neden böyle E, vatandaşın temayülünü
biliyoruz. Belki şunu eksik biliyoruz, bunu
daha başka türlü biliyoruz, ıama bir şeyi
-imtiyazlıyız bunda- bir şeyi gayet iyi bili
yoruz; vatandaşın temayülünü, hissini. Halkı
bilip tanımakta özel imtiyazımız var, tecrübe
miz var. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri
ve alkışlar) Onun içjin hile yoluna faılan sap
maya lüzum yok. iktidarı,, her hangi bir şekil
de Anayasaya karşı göstermek, zannederim
Anayasa Mahkemesini ve diğer mahkemeleri bür
parti grupunun müdafaa eder görünüşü, bana
kalırsa, Anayasaya, Anayasa Mahkemesi ve
Anayasa müesseselerine karşı bir bakımıa saygı
lı olmuyor. Çünkü, Anayasa Mahkemesi ken
di kendisini müdafaa eder durumda değil de
bir grup çıkıp müdafaa, edecek iktidara kar
şı. Hayır, müesseseler bizim karşımızda değil,
müesseseler kendi fonksiyonlarını Anayasa için
de icra ederler, iıcra edeceklerdir, kararları
münakaşa edilebilir, edilecektir, literatürde
edilecektir, umumi efkârda edilecektir, 'burada
edilecektir. Kararlar tashih olur, mümkündür.
Anayasa, bugün böyle karar verir, beş sene
sonra başka türlü karar verir. Nitekim, içtihat
farkları diğer mahkemelerde de vardır. Bun
ları bir siyasi silâh olarak tevcih etmeyi, ben
uygun görmemekteyim. Takdir yine arkadaşı
mızın, belki bir başka fırsatta yine bunu tek
rar ederler.

24 . 5 . 1970

O :3

Ziraat Bankası kredilerine kadar her me
seleyi, alıştığımız tarz ve usulden bir başka
usul ve tarzda ifade ettiler. Her meseleyi,
tabu, bahsi içinde mütalâa etmek lâzım. Oyu
nu, kaidesine göre oynayabiliriz. Adalet Ba
kanlığı Bütçesine zirai krediler meselesini ko
nuşmamız mümkün değil. Bunları cevapsız
bırakıyoruz mânasına değil, bu meselelerin
herbirinin üzerinde şerefle, haysiyetle, na
muslu bir iktidarın mensubu olarak saatlerce
konuşuruz; biz bunlardan çekinmeyiz, ama şu
saatte meseleleri daha fazla yaymak istemiyo
rum, kimseyi de incitmek istemiyorum. Me
seleler geldiği zaman görülecektir; ne olmuş
tur, ne yapılmıştır, ne yapılmak istenmiştir.
Bu memlekette iftiralar hakikaten çok alı
şılmış bir silâh olarak kullanılmaktadır. İf
tira silâhını eline alıp karşı tarafı tahribetmek istiyenler çoktur, devirler boyunca ol
muştur bu. Bundan siz de bizzat ıstırap çekmişsinizdir, bizim gibi, sizler şikâyetçi olmuş
sunuzdur. Şimdi şikâyetçi olduğunuz, acısını
çektiğiniz bir silâhı amansızca iktidara tevcih
etmekte, bilmiyorum ne derece insaflı hare
ket oluyor; yine bunu arkadaşımızın takdirine
bırakıyorum.
ıSaym G. P. Sözcüsü Nebil Oktay arkadaşı
mızın, denetimle ilgili mütalâasına cevap arz
ettim. Usul hükümlerine, adlî zabıtaya temas
etti, «Suçüstü ödeneği azdır» dediler. Kabul edi
yoruz, hakikaten sıkıntı vardır. Yıl içerisinde
aktarma yapılmadığı takdirde hizmetlerin gö
rülmesinde teşkilât büyük sıkıntılara duçar ol
maktadır. Bu konuda, bu yıl daha tedbirli
davranacağız.
Patronaj mevzuuna cevap arz ettim. Diğer
konulara cevabımı umumi izahatım içerisinde
belirtmiş bulunuyorum.
Sayın Durakoğlu'nun, «Anayasa ihlâline
kadar varan ısrarı» tâbiri dikkatimi çeken bir
cümledir. Ona da kısaca temas edeyim :
Muhterem arkadaşlarım, Anayasa ihlâli, tu
Anayasa bünyesinde olmaz. Bâzı mefhumları
düzeltmeye mecburuz, hataları tashihe mecbu
ruz, Bu Anayasa sistemi içerisinde Anayasa
ihlâli olmaz. 1960 tan evvel alışılmış, çok söy
lenmiş bir söz bu; Anayasa ihlâli, Anayasa
ihlâli.. Anayasa ihlâli, Türk Ceza Kanununun
146 ncı maddesinde yazılı , nasıl ihlâl edile
ceği. Bizim Anayasamız kuvvetler ayrılığı sis-
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temine (göre değişik barajlar koymuş. Şu Mec
lis Anayasaya aykırı kanun çıkarır, tamamen
Anayasaya aykın kanun çıkarır. Ne olur?
Anayasja Mahkemesine gider, iptal olur, bu
ihlâl f$H, tekevvün etmez. Mefkut bir fiildir
fbu. Ontm için bugünkü sistem içerisinde alı
şılmış i*ki şeyleri, galat sözleri tekrar edip,
«Anayasa ihlâline kadar varan inat içinde»
sözü tabiî geçerli değildir.
Adlî zabıta meselesine temas ettim, yeni bi
nalardan şikâyet eden beyanlarına cevap arz
ettim. ;
«Satıcılar Kanununu çıkarmamaya kararlı
olan zihniyete savcılar teslim edilmez.» dedi
ler.
Arkadaşlar kapıkulu zihniyeti içinde de
ğildir, Devlet memurlarını hor görmemek lâ
zım.
Değerli arkadaşlarım, bu memlekette savcı
larımız! muhteremdir, hâkimlerimiz muhterem
dir, Devletin bütün memurları muhteremdir,
Yüce j Meclis muhteremdir ama arkadaş
larımızı bir zihniyetten kurtulamıyorlar; bu
Meclislin, büyük milletin iradesinin tecelligâila olan bu Meclisin yüce itimadı ile,
muhalefetin rey vermemek suretiyle, iktidar
grupuntuı rey vermek suretiyle, yine muha
lefete mensup tarafsız arkadaşlarımızın rey
vermek suretiyle iktidara getirdiği Hükümet,
24 Mşij her türlü kötü niyetin temsilcisidir.
Olmaz, j İm zihniyet olmaz. Her şeyi kabul
ederiz, j ama bunu kabul etmeyiz. Hükümet ev
velâ iy| niyetle, ki, o iyi niyetin temeli mil
lete dayanmasıdır. Türk milletinin iyi niye
tinden şüphe ederseniz Hükümetten de şüphe
edin. tter hâdise, milletin g^âza önünde cere
yan ediyor.
ISavjcalar bu iktidara teslim edilmez.. Biz
kimseyi teslim almak niyetinde değiliz. Biz
savcılajşian, kanun dairesinde vazife görmeleri
ni isterû. Zannederim Usul Kanuımdaki bir hük
mü, arkadaşımız yine hatırlayamadılar; savcılar
dâva açılmaması hususunda iktidardan emir al
mazlar; dâva açmakta serbestirler. Dâva açılma
sı lâzımgelen yerde açmamışsa, delilleri ve su
çu var^a, o zaman iktidar, siyasi kişi olarak Adli
ye Vel^i usul hükümlerine göre dâva açılması
için ysiaüı müracaatı yapar. Bu itibarla, suçu
örtmek gibi bir hâdise mevcut değildir. Savcı
lar alet değildir, hepsinin şahsiyetini muhterem
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saymak lâzım. Binaenaleyh, sadece kanunlardaki
hükümlerle savcılara teminat getiririz, eğer ka
nunlarda hüküm olmazsa savcılar teminatsız kar
hr, bu iş de yürümez... Hayır arkadaşlar.
Tekrar ediyorum, teminatın en büyüğü vicdan
lardadır, bu söz ebedileşecektir ve ebedileşmesi
lâzımdır. Vicdanlarda teminat vardır, hiç şüp
hesiz objektif teminatlar da bu teminatı takviye
edecektir. Kötü niyetli iktidar ithamını doğru
bulmadım, incindiğimi, üzüldüğümü beyana mec
burum.
Sayın Mustafa Kaftan arkadaşımız, tenkidlerin yıldan yıla intikal ettiğini, fakat tedbirle
rin alınmadığını söylediler. Biraz evvel icraatı
mızın esasları üzerinde geniş açıklamada bulun
dum. Adliye reformu, hukuk reformu üzerindeki
anlayışımızı da izah ettim.
Adalet Partisi Grupu adına konuşan Sayın
Naci Gacıroğlu arkadaşımız temel felsefe üzerin
de durdular, hukuk görüşlerini izah ettiler. Hu
kuka bağlı bir Devlet anlayışı içinde iktidar ola
rak kannsuzluklarla mücadelede nasıl titiz ve
hassas davrandığımızı beyan ettiler. Tabiatiyle
tatbikatta haklı şikâyetler vardır, olabilir ve ola
caktır. Bunları tamamen ortadan kaldırmak
mümkün değildir. Az hata etmek, şikâyeti azalt
mak istikametinde beraberce gayret sarf etme
nin yolunda olacağız.
Değerli arkadaşımız, yine haklı olarak,
mera ihtilâflarına temas buyurdular.
Arkadaşlarım, mera ihtilâfları vatandaşı te
dirgin eden cidden büyük bir dert ve ıstırap
mevzuudur. Tarım Bakanlığı meseleyi ele al
mıştır ve Adalet Bakanlığı ile müştereken bir ça
lışma içindedirler. Tarım reformu kanunu tasarı
sı içerisinde bir ölçüde, bir ölçüde diyorum, ih
tiyatla söylüyorum, mera ihtilâflarını hallede
cek hükümler getirmekteyiz. Bu konu, Yüce
Meclislerin müzakere edeceği konulardan birisi
ve en önemlisi olacaktır, öyle zannediyorum ki,
değerli arkadaşımızın bu istikametteki şikâyet
lerini önlemek imkânı bu kanunla mümkün ola
caktır.
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Hamamcıoğlu'nun beyanlarına umumi izahatım içerisinde
cevap verdim.
öyle zannediyorum, değerli arkadaşlarımı
zın, gerek grupları adına, gerek şahısları adına
konuşan değerli arkadaşlarımızın kâffesinin ile-
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ri sürdüğü hususlara zaman ölçüleri içerisinde,
sabrınızı suiistimal etmeden arzı cevabetmiş bu
lunuyorum. Sabırla dinlediğiniz için Bakanlığını
adına teşekkürlerimi, şahsım adına şükranlarımı
arz ederim. Değerli arkadaşlarımızın soruları
olursa cevaba da amadeyim. (A. P. sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın Bakana tevcih edilmiş
bir soru vardır efendim, yazılı olarak tevcih et
mişler, onu da istirham edelim.
«Türkiye'mizde iş dâvalarının gün geçtikçe
artmakta olduğu bir gerçektir, tş mevzuatının
kesif olduğu vilâyetlerimizde yeni iş mahkeme
lerinin kurulması Bakanlıkça düşünülmekte mi
dir? Cevaplandırılması için tavassutlarınızı arz
ederim.
Kayseri
Enver Turgut»
ADALET BAKANI VEKİLİ ÇALIŞMA BA
KANI SEYFi ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın
arkadaşım gayet haklı bir konuya temas ettiler.
Cidden iş mahkemelerinin işleri gittikçe artmak
tadır, ihtilâflar artmaktadır, iki istikamette
çalışmamız vardır. Bunlardan birisi 274 ve 275
sayılı kanunlarda yapacağımız değişikliklerle,
dâvaları asgariye indirecek yeni bir düzenleme
ye gidiyoruz, ihtilâfların hal mercileri mahkeme
dışında diğer kademelere bırakılıyor.
Ayrıca, iş dâvalarının fazla olduğu şehirlerde
iş mahkemesi açılması hususunda bütçe ve ele
man imkânları ile mütenasibolarak Adalet Ba
kanlığı ile beraber çalışmalarımız var. Yeniden
bâzı vilâyetlerde - isimlerini s\ralamıyayım - iş
mahkemelerinin kurulması hususunda Adalet
Bakanlığı gerekli çalışmayı yapmış bulunmakta
dır.
Teşekkür ederim. Saygılarımla. (A. P. sıra
larından alkışlar.;
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Te
şekkür ederim.
Bu bütçede Adalet Partisi Grup sözcüsü
Sayın Gacıroğlu tarafından verilmiş bir takrir
vardır, okutuyorum efendim.
Sayın Başkanlığa
Grup sözcüsü olarak yaptığım konuşmada
ıSayın Adliye mensubini hakkında ve Danıştay
müessesesi hakkında yaptığım konuşma C. H. P.
sözcüsü tarafından yanlış aksettirilmiş, istis
nai bir varak'a âm ve şâmil olarak başka tür
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lü anlatılmak istenmiştir. Benim söylemek iste
diğim; Anayasanın 140 ncı maddesine göre Da
nıştay müessesesinin icraya, tüzük ve kanun
tasarıları hususunda istişari mahiyette yardım
cı olacağı Anayasa hükmünü hatırlatmaktı.
Vaktin kısalığı sebebiyle izahı mümkün olma
dı. idari mahkemeye ve hâkime müteallik bir
konuşmam mevcut değildir. Bu sebeple 95 nci
maddeye göre söz verilmesini arz ederim.
Erzurum
Naci Gacıroğlu
BAŞKAN — Takririniz meseleyi açıklamış
tır. Bu bakımdan ek bir söz verilmesine lüzum
yoktur. Çünkü zabıtlara geçmiştir..
Her ne kadar son sözün Sayın Müderrisoğlu'nda olduğunu ifade ettimse de, C. H. P. Grupu adına...
ORHAN EREN (Ankara) — Sayın Müderrisoğlu Grup adına konuşacak efendim.
BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu da grup
adına konuşacaklardır ve sıradadırlar.
Buyurun Adalet Partisi Grupu adına Sayın
İVEüderrisoğlu.
A. P. GRUPU ADINA BAHA MÜDERRİS
OĞLU (Konya) — Sayın Başkan, muhterem
milletvekilleri;
Yetiştirilme mecburiyeti bulunan mütahassıs adlî tabip konusunda Adalet Partisi görüş
lerini arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyo
rum.
Bebek doğarken ilk haykırışı: Eğer elimde
olsaydı dünyaya hiç gelmezdim, ama elimde ol
saydı bu dünyadan da hiç gitmezdim... Başka
bir deyimle, doğmak istemiyen bebek, doğduk
tan sonra ölmeyi de kabul etmek istemez. Var
olan, varlığını kaybetmek istemiyen insanoğlu
bu fâni dünyada yaşıyabilmek için kurdukları
cemiyetlerde prensipler va'zetmiştir. Tıp - Hu
kuk ilimleri insanın doğuşundan başlamıştır,
Dünya var oldukça insanlığa hizmet alanında
büyük önemini muhafaza edecektir. Adlî tıp
tarihi tıp ve hukuk ilimlerinin tekâmülü ile
başlar.
1602 de italya'da Fideli tarafından çıkarı
lan dört ciltlik tıbbi kitapta, tıbbın adalete ne
suretle yardım etmesi lâzımgeldiğini ve adlî
tıbba ait birçok bahisler mevcuttur. 1621 de
Zacgchin tarafından «adlî tıp meseleleri» adlı
1 200 sayfalık eser yazılmıştır.
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Bi^de adlî tıbba ait ilk vesikalar Sultan
II. Mahmut zamanında başlar. Sultan Mahmut,
adaletli bir Osmanlı Padişahı olduğu kadar,
Türkiye'de ilmin ve fennin yerleşmesine imkân
hazırlamıştır.
Yiae bizde ilk otopsi Bernard tarafından ya
pılmıştır. Adalet, hükümlerini daha ziyade ob
jektif delillere istinadettirmek ister. Birçok şa
hitleri^ aydınlatamadığı bir hâdiseyi, bazan
bir bilirkişinin fennî mütalâası tamamen mey
dana çıkarabilir. Adaletin en çok bilgisine mü
racaat ettiği ilim şubesi hekimliktir. Bu ihtiyaç
karşısında tıbbın her şubesinden faydalanarak
adaletin daha iyi, doğru tecellisi adlî tabiple
rin yetiştirilmesi zaruretini doğurmuştur.
Adlî tıbbın sahası son zamanlarda o kadar
genişlemiştir M, bu sahada dahi travmatoloji,
toksikioloji ve psikiyatri gibi ihtisas şubeleri
meydana gelmiştir. Yaralanmalarda yaranın ye
rini, yaranın şeklini, cebir, şiddet asarının bu
lunup bulunmadığını, hayatî tehlikenin olup
olmadığını tesbit etmekle bu yarayı meydana
getiren suç âletini, hattâ suçluyu bulmak müm
kün olur.
Aynı şekilde ateşli silâhlarla husule gelen
yaralanmalarda veya öldürmelerde kurşunun
giriş deliği, seyri ve çıkış deliğini tesbit etmek
suretiyle atış mesafesini, ateş istikametini tâ
yin etmek, hattâ silâhların çeşidini bilmek
mümkün olur, bu aynı zamanda sanığın tesbitini ve tâyinini sağlar. Asılma, suda boğulma,
çocuk öldürme sebepleri, çocuk düşürme, çocu
ğun Canlı veya ölü doğup doğmadığı hakkın
da, bekâret zarı, ırza geçme, tasaddi, infilâk
yaraları, simülâsyon, yanıklar, kan, meni, kan
grupları ölüm sebeplerinin ve zamanının tâyin
edilmesi, intihar olup olmadığı, farık ve mü
meyyiz bulunup bulunmadığı, mukavemeti olup
olmadığı, yaş tahmini, uzuv tadili gibi mevzu
lar a4îî tıpta önem taşır, bunun hakkında hâ
kimleri aydınlatır.
Cefca dâvalarımda % 80, hukuk dâvalarında
°io 20; - 30 oranında adlî tıp olmadan karar ve
rilmesi mümkün değildir. Bütün hükümler uımuımyetie raporlara dayanır. Raporlar ilmîdir,
yalan söylemez adlî tabibin tıbbi bilgisi kadar
hukuk ve ceza bilgisi olması icabeder. Bugün
yurdumuzda yetişmiş adlî tabipler çok az ol
duğumdan, hattâ hiç olmadığından bu vazifeler
Hükü^net tabipleri, ocak tabipleri, yataklı te
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davi kurumlarında çalışan hekim arkadaş tara
fından yapılmaktdır. Koruyucu hekimlikte ça
lışan Hükümet ve ocak tabipleri vazifeleri dı
şında çalıştıkları gibi, hukuk ve ceza bilgileri
olmadığı için verdikleri raporlar hüküm için
kâfi gelmemektedir. Bundan dolayı hâkimleri
tatmin etmemekte olduğundan, mahkeme ya
raporu veren doktorları mahkemeye çağırarak
dinlemekte veya en basit mevzuuları dahi adlî
tıp müessesesine sormak mecburiyetinde kal
maktadırlar.
Bugün, adlî tabiplik hizmetini yukarda arz
-ettiğim, Sağlık Bakanlığına bağlı koruyucu
hekim olarak vazifelendirilmiş Hükümet ve
ocak tabipleriyJe, yataklı kurum ve hastaneler
de çalışan tabipler ve 38 sayılı Tababeti Adli
ye Kanununun 4 noü maddesi gereğince, resmî
tabiplerin dışında bulunan serbest tabiplere de
yaptırılmaktadır. Yine bu kanunun 5 nci mad
desi gereğince, adlî tıp hizmeti dâvetine ica
bet etmiyen serbest hekimler hakkında, Türk
Ceza Kanununun 526 ncı maddesi gereğince,
ceza tatbik ©dilmektedir.
. 'Türk Ceza Kanununun 456 ncı maddesi uyaıınca, adlî tabip tarafından bir şahsa verilen
raporda 10 gün veya daha az işine mâni teşkil
etmiş bir durumu bildirmiş ise, ceza hafiftir,
şikâyelte bağlıdır. 10 günden 20 güne kadar iş
ve gücüne mâni teşkil eden raporlarda ceza
ağırlaşır, âmme namına takibat yapılır. 20 gün
cen fazla iş ve gücüne mâni teşkil eden rapor
larda, ceza daha ağırdır.
Bir de, uzuv tadili vazifelerinde ceza büs
bütün ağırlaşır. Yine izalei bikir vakalarında
hekimler çok defa yanılıyorlar, takip olarak be
kâret zarını dahi tefrik edemiyorlar. Bu bakım
dan yanlış raporlar ve yanlış kararların veril
mesine sebeboluyorlar.
Türk Ceza Kanununun 414 - 416 ncı mad
delerinde bahsedilen, «fiile mukavemetsizlik»
tâbiri mevcuttur. Ceza ve hukuk bilgisi bulunımyan bütün doktorlar ve hastanede çalışan
hekimler bunun ne olduğunu anlamamakta,
umumiyetle maddi mukavemetâizlikten bahset
mektedirler.
Halbuki, bu insanin zekâsı, idraki ve ye
tişmesi diolayısiyle fiilin kötülüğünü anlamama
sı bakımından doktordan istenilen bilgiden iba
rettir. 414 ncü maddenin 1 nci fıkrası 5 sene
den başlar. Bu fiil zorla işlenir veya fiili mu-
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kavemıet edemiyecek ve adlî melekeleri inkişaf
efcmiyen bir küçüğe karşı işlenmiş ise, ceza 10
senedir. Buradaki doktorun vereceği rapor, ce
zayı 5 seneden 10 sene arasında değiştirir.
Adlî tıp ve adlî tıp meclisi müstesna, hiç
bir hekim bunu tefrik edememektedir. Ceza
tatbikatımda, 15 yaşından küçük çocuklar hak
kında ancak, farik ve mümeyyiz bulundukları
takdirde takibat yapılır. Bu da doktor raporuy
la tevsik edilir. Hemen hemen hiçbir yerde, adlî
tabip olmadığından dolayı, hâkimler ve savcılar
şikayette bulunmaktadırlar. Aynı zamanda
yanlış raporlar sebebiyle, yanlış hükümlerin
verilmesine sebebolunduğu gibi, hukuk bilgisi
az olan hekimler tarafımdan verilen raporlar,
'adlî tıp meclislerine gönderilmekte, bu yüzden
rle dâvalar gecikmektedirler.
Adalet Bakanlığı tarafından, 11 . 7 . 1953
tarih, 6119 sayılı Adlî Tıp Müessesesi Kanunu
çıkarılmıştır.
BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu süreniz
bitmiştir, bağlamanızı rica ediyorum.
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Devamla) — Bi
tiyor efendim.
Bu, 6119 sayılı Kanuna paralel olarak,
4/4132 sayılı Adlî Tıp Müessesesi Nizamnamesi
ve 1965 te Adlî Tıp Müessesesi Yönetmeliği çı
karılmıştır.
!Son defa, memnuniyetle öğrendiğime gtöre,
Adlî Tıp müessesesi için istanbul'da bir bina
yaptırılmaktadır. Bu bina ile birlikte, yukarda
ara ettiğim sebepler dolayısiyle, ehliyetli, daha
bilgili hâkimlerin hükümlerine ışık tutabilecek,
raporlar verebilecek, hukuk ve oeza bilgilerini
hâvi adlî tıp mütahassıslarınım yetiştirilmesi hu
susumda gayret gösterilmelidir. Yetiştirilen bu
adlî tabipler, hiç olmazsa büyük vilâyetlere ve
rilmelidir. Bu husus için Sağlık ve Sosyal Yar(dım Bakanlığı ile işbirliği yapılmasını ehem
miyetle bildirmek isterim.
Adlî tabip yetiştirmek için 10 aded burs
ayrılmıştır. Bu, memnuniyet vericidir. Daha
başka imkânlar sağlamak suretiyle adlî tabip
ler yetiştirmek, adalete en büyük hizmet imkâ
nını sağlıyacaiktır. Yetiştirilecek adlî tabip ve
mütalhassıslara, hâkimlere tanınan hak ve ve
cibelerden istifade ettirilmesi sağlanmalıdır.
Aynı zamanda, hâkim ve savcılar statüsüne
uygun olmalıdır. Bu doktorlar, muayenehane
açamıyacaklarından ve serbest icrai sanat ede-
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miyeceklerinden, maddi olarak da tatmin edil
meleri şarttır.
Bu işleri tedvir edecek bir kuruluşun, Ada
let Bakanlığında yer almasını diler, hepinizi
hürmet ve saygiyle selâmlarım.
BAŞKAN — Adalet Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki müzakereler bitmiştir.
Kifayeti müzakere takririni okutacağım :
Sayın Başkanlığa
Adliye Bakanlığı Bütçesi üzeninde kâfi de
recede görüşme yapılmıştır.
Kifayetini arz ve talebedenim.
Saygılarımla.
Bolu
Halil İbrahim Cop
BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
ADALET BAKANLIĞI
(A/l)
Bolüm

BÜTÇESİ

Cari harcamaları
Lira

11.000 ödenekler
12 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
12.000 Personel giderleri
321 981 834
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
13.000 Yönetim giderleri
22 049 385
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
14.000 Hizmet giderleri
. 26 613 841
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
15.000 Kurum giderleri
40 897 595
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edinmiştir.
lö.OOO Çeşitli giderler
2 180 190
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/2) Yatırım harcamaları
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları
ve onarımları
1 175 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Lira

Bölüm

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları

31.000 Kurumlara katılma payları ve
sermaye teşkilleri

94 000

BAŞKAN — Kaibul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar. 611 000
BAŞKAN — Kaibul edenler...
Etmiyenler... Kabul ediflmiştir.
34.000 Malî transferler
BAŞKAN — Kaibul edenler...
Etmiyenler... Kabul ediflımiştir.
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Lira

35.000 Sosyal transferler
BAŞKAN — Kaibul edenler...
Etmiyenler... Kabul ediflımiştir.
o3.000 Borç ödemeleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiycüler... Kabul edilmiştir.

307 380

750 000

Bütçenin Adalet Bakanlığı mensuplariyle,
milletimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni
ederim.
25 Mayıs 1970 Pazartesi saat 9,00 da top
lanılmak üzere birleşimi kapatıyorum.
Kapanış saati : 21,03
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GÜNDEMİ
87 NOI BİRLEŞİM
24 . 5 . 1970 Pazar
Saat : 9,00
I
A -BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
B -j İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
X İL — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu r$f>oruna dair Cumhuriyet Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri pffillet Meclisi 1/301; Cumhuriyet Se
natosu jt/1095) (Millet Meclisi S. Sayısı : 139)
(Cumhıbâyet Senatosu S. Sayısı : 1402) (Dar
ğıtma Sarihi : 15 . 5 . 1970)
II
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER
IV
A - (HAKLARINDA İVEDİLİK KARARİ
VERİLEN İŞLER
B i TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
X I . — 1970 Bütçe Kanunu tasarısına da
ir Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler
hakkında Millet Meclisi Bütçe Karma Komis
yonu r^)oru. (Millet Meclisi 1/286; Cumhuri
yet Seıjatosu 1/1115) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 155İ; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1387)
(Dağıtıjaia tarihi : 16 . 5 .1970)
X 2^! — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
1970 yıllı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/288; Cumhu
riyet Steatosu 1/1106) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 140; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1389)
(Dağıtıjça tarihi : 15 . 5 . 1970)
X 3. — Ankara Üniversitesi 1970 yılı Bütçe
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporunu dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe

Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri
(Millet Meclisi 1/287; Cumhuriyet Senatosu
1/1103) (Millet Meclisi S. Sayısı : 145; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1388) (Dağıtma
tarihi : 15 . 5 .1970)
X 4. — Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe
Karma Komisyon Başkanlıkları
tezkereleri
(Millet Meclisi 1/292; Cumhuriyet Senatosu
1/1100) (Millet Meclisi S. Sayısı : 142; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1393) (Dağıtma
tarihi : 15 . 5 .1970)
X 5. — Hacettepe Üniversitesi 1970 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri
(Millet Meclisi 1/293; Cumhuriyet Senatosu
1/1101) (Millet Meclisi S. Sayısı : 143; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1394) (Dağıtma
tarihi : 15 . 5 . 1970)
X 6. — iktisadi ve Ticari İlimler Akademi
leri 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/297; Cum
huriyet Senatosu 1/1109) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 148; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı :
1398)
(Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1970)
X 7. — İstanbul Üniversitesi 1970 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri.
(Millet Meclisi 1/295; Cumhuriyet Senatosu
(1/1102) (Millet Meclisi S. Sayısı : 144; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1396) (Dağıtma
tarihi : 15 . 5 .1970)
X 8. — istanbul Teknik Üniversitesi 1970
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu
ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/296; Cumhuriyet Se-

natosu 1/1108) (Millet Meclisi S. Sayısı: 147;
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1397) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 5 . 1970)
X 9. — Devlet iSu İşleri Genel Müdürlüğü
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkeresi (Millet Meclisi : 1/290; Cumhu
riyet Senatosu: 1/1112) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 153; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı :
1391) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970)
X 10. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1970
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu
ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/298; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1105) (Millet Meclisi S. Sayısı : 140;
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1399) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 5 . 1970)
X 11. — Hudut ve 'Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon
Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/294;(
Cumhuriyet Senatosu 1/1107) (Millet Meclisi
S. Sayısı : 141; Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 1395) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1970)
X 12. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1970
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıklar: tezke
releri. (Millet Meclisi 1/300; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1113) (Millet Meclisi S. Saynı : 151;
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1401) (Dağıt
ma tarihi : 16 . 5 . 1970)
X 13. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel
Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve

Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/291;
Cumhuriyet Senatosu 1/1114) (Millet Meclisi
S. Sayısı : 150) (Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 1392) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1970)
X 14. — Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı
Bütçe kanunu tasarısına dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında Mil
let Meclisi Bütçe Kcrma Komisyonu raporu.
(Millet Meclisi 1/299; Cumhuriyet Senatosu
1/1110) (Millet Meclisi S. Sayısı : 154; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1400) (Dağıtma tari
hi : 16 . 5 . 1970)
X 15. — Devlet Hava Meydanları işletmesi
Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasansı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Mecli
si 1/289; Cumhuriyet Senatosu 1/1104) (Millet
Meclisi S. Sayısı : 149; Cumhuriyet Senatosu
S. Sayısı : 1390) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 .1970)
X 16. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/302; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1111) (Millet Meclisi S. Sayısı : 152;
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1403) (Dağıt
ma tarihi : 16 . 5 . 1970)
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