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1. — ıGHEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Bu Birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda, 1973 yılı Bütçe Ikanunu tasarısının
(1/734) (S. Sayısı : 844) • görüşülmesine devam
olunarak:
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı,
Diyanet İşleri Başkanlığı,
Tapu ve Kadastro Gfenell Müdürlüğü bütçe
leri kabul edildi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe
kanunu tasarısının (1/749) (ıS. Bayisi : 824)

görüşülmesi taanamll^narak tümünün açık oya
sunulacağı b'ildiıriidi.
20 Şubat 1973 Salı günü saat 15.0O^te topla
nılmak üzere Birleşime saat 20.20'de son ve
rildi.
Başjkan
Kâtip
Başfcanvekili
Kayseri
Nurettin Ok
Şevket Doğan
Kâtip
Gaziantep
Muhittin Sayın

BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 9,00
BAŞKAN : Ba^ikanvekili Fikret Turhaaiâü
KATİPLER : Sadi Bimıay (Bilecik), Hüseyin Yiemipımar (TımceOi)
BAŞKAN — Millet Meolisinih 63 ncü Birleşimini açıyorum.
II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Anayasa

Komisyonu

Başkanlığının,

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in Milletveki
li Seçimi Kanununa ek kamun teklifinin Geçici

Komisyonun havalesine dair tezkeresi
(2/116,
3/1007)
BAŞKAN — Anayasa Komisyonu Başkan
lığının tezkeresi vardır, okutuyorum.
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Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisi 10, üyesinin, Seçimlerin Temel
Hükümleri ve Seçmen kütükleri hakkında
26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun (bâzı
hükümlerinin değiştirilmesi h'akkmda
kanun
teklifini görüşmek üzere, Geneli Kurulun
30 . 1 . 1973 tarihli 46 ncı Birleşiminde kurul
muş bulunan Geçidi Komisyona; Komisyonu
muzda bulunan, 2/116 esas numaralı Burdur
Milletvekili Mehmet Özbey'in 306 sayılı Millet
vekili Seçimi Kanununa E k Kanun teklifinin
de havale edilmesini arz ve teklif ederim.
Saygılarımla.
19 . 2 . 1973
Anayasa Komisyonu Başkanı
(Adana Milletvekili)
Cevdet Akçalı
BAŞKAN — Genel Kurulun tasviplerine arzedeırim : Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kaibul leidilmiştir.
2. — İçişlrei Komisyonu Başkanlığının İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker ve 49 arkadaşının,
seçmen yaşının 21'den 18 e indirilmesine, Sinop
Milletvekili Hilmi İşgüzar ile Ankara Milletve
kili Suna Tural'ın, Hâkimlerin de memurlar gibi
milletvekilliğine
adaylıklarını
koyabilmek için
Milletvekili Seçim Kanununun
17 nci maddesi
nin tadiline ve Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk'ün, Seçimlerin Temel Hükümleri hakkında
ki Kanunun 5 nci maddesinin
değiştirilmesine
dair kanun tekliflerinin geçici komisyona havale
sine dair tezkeresi (2/340, 2/820, 2/822, 3/1008)
Yüksek Başkanlığa
«İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 49 ar
kadaşının, seçmen yaşının 21 den 18 e indirilme
sine dair kanun teklifi ve» Sinop Milletvekili
Hillmi işgüzar ile Ankara Milletvekili Suna Tu
ral'ın, Hâkimlerin de ımemurlar «gibi milletvekil
liğine adaylıklarını koyabilmek için 306 sayılı
Milletvekili Seçim Kanununun 17 nci maddesi
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nin tadiline dair kanun teklifi» ve Yozgat Mil
letvekili Abdullah Baştürk'ün, 1961 tarih ve 298
sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri hakkında
ki kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesine
daJir kanun teklifi Komisyonumuzda incelendi.
Millet Meclisi 10 üyesinin, Seçimlerin Temel
Hükümleri -ve Seçmen Kütükleri hakkında
26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun bâzı
hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun
teklifini görüşmek üzere Genel Kurulun 30.1.1973
tarihli 46 ncı Birleşimde kurulmuş bulunan (104)
numaralı Geçici Komisyona; aynı
mahiyette
alan bahis konusu kanun tekliflerinin de, İçtü
züğün 27 nci maddesine istinaden adı geçen
104 numaralı Geçici Komisyona havale edilme
sinin kanun yapma tekniği bakımından daha
uygun olacağı mülâhazası ile gereği yapılmak
üzere mezkûr dosyaların Yüksek Başkanlığa
sunulmasına karar verilmiş olduğunu saygıla
rımla arzederim.
İçişleri Komisyonu Başkanı
Kayseri Milletvekili
Hayrettin Nakiboğlu
BAŞKAN — Genel Kurulun tasviplerine arzedıiyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler..
Kaibul edilmiştir.
3. — Adalet Komisyonu Başkanlığının Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi MebTure Aksoley'in, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen
Kütükleri Hakkındaki Kanunun 7 nci maddesinin
1 nci bendinin değiştirilmesine dair kanun tekli
fi ile, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen
Kütükleri hakkında Kanunun 7 nci maddesinin
1 nci bendinin değiştirilmesi hakkında
kanun
tasarısının geçici komisyona havalesine dair tez
keresi (1/253, 2/102, 3/106)
Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisi 10 üyesinin, Seçimlerin Temel
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında
26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun bâzı
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hükümlerinim değiştirilmesi haikkmda kanun
teklifini görüşmek üzere, Genel Kurulun
30 . 1 . 1793 tarihli 46 mcı Birleşimde kurulmuş
bulunan Geçici Komisyona; Komisyonumuzda
bulunan ve aynı mahiyette olan 2/102 esas nu
maralı, Cumhuriyet (Senatosu fetanlbul Üyesi
Mebrure Aksoley'in, Seçimlerin Temel hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki kanunun
7 nci maddesinin 1 nci (bendinin değiştirilmesi
ne dair kanun teklifi ile, 1/253 esas numarada
kayıtlı, Seçimlerin Temel hükümleri ve Seçmen
Küıtükleri hakkında Kanunun 7 nci maddesinin
1 nci bendinin değiştirilmesi hakkında kanun
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tasarısının da havale
ederim.
Saygılarımla,

edilmeslini arz ve teklif

19 . 2 . 1973
" Adalet Komisyonu Başkanı
ismail Hakkı Tekine! Y.
('Sinop Milletvekili)^
Yerine
Sözcü
Hilmi Biçer
BAŞKAN — Genel Kurulun tasviplerine arzediyoruim : Kabul edenler... Kabul etmeyenler..
Kaibul ledilmiştir.

III. — «GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu raporu, ile 1973 yılı
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikîbiğe
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı
tezkeresi
ve Bütçe Karma Komisyonu
raporu
(Millet
(Meclisi 1/734; Cumhuriyet
Senatosu
1/124
(Millet Meclisi S. Sayısı : 844; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 167) (1)
A - ADALET

BAKANLIĞI

BÜTÇESİ

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı Bütçesinin
müzakeresine geçiyoruz.
Bu bütçe üzerinde grupları ve şahısları adı
na söz almış bulunan sayın milletvekilleırini arzediyorum.
iDP Grulbu adına sayın Kubilây îmer C.H.P.
Grubu adına sayın Memduh Efesi M.G.P. Grulbu
adına sayın Nebül Oktay ,C.P. Grubu adına sa
yın Ilhamİ Sanear, AP Grulbu
adına sayın
Balbahattin Araş.
Kişisel görüşlerini arzetmelk üzene söz almış
bulunan sayın milletvekilleri ise; sayın özdemir,
ısaym Yazıeıoğlu, sayın Biçer, sayın iSeyd'ibeyoğlu, sayın Müderrisoğlu'dur.
îlk söz DP Grubu adına
ImerVle, buyurunuz elemdim.

sayın

Kulbilây

DP GRUBU ADINA MUSTAFA KUBİLAY
İMER (Konya) •— İSaym Başkan, Yüce Meclisin
kıymetli üyeleri;
. (1) - 844 S. Sayılı basmayazt 59 ucu Birleşim
tutanağının sonundadır,

1973 yılı Adalet Bakanlığı Bütçesi hakkında
DP Grubunun görüşlerini arza başlamadan önce
Grubum adına saygılarımı sunarım.
Bütçe içerisinde 'bir bakanlık bütçesi şek
linde ele alınmasına rağmen, Adalet Bakanlığı
Bütçesinin ehemmiyeti bunun çolk üzerinde bir
mahiyet taşır.
12 Mart 1971 ^den sonra Erim Hükümetleriy
le bıaşjlayan reform iddialarının genişlik kazan
dığı bir durumda, Melen Hükümeti devresinde
de Adalet Reformu, üzerinde pek çok konuşulan
ve yazılan mevzular araşma girmiştir. Bu
reform da diğerleri gibi 'her hakikî ve hük
mî şahıs kendi değer hükümleri, düşün
celeri ve hattâ hisleri ölçüsünde değer yargısı
na tabi tutmaktadır.
H«ük tabiriyle bir reform furyasının devam
edegeldiği şu zamanda mesele ve mevzuun bir
açı'klığa kavuşması vieya kavuşturulmasında bü
yük faydalar vardır.
Evvelâ reform kavramı etrafında birleşme
nin lüzumuna işaret etmek isteriz. Reform han
gi niyetle ağıza alınırsa, o tadı veren acayip
bir nesine değildir ve böyle: olmamalıdır. Mef
humlarda birleşme sağlanamazsa, bunun millete
maledillmesinden ve onun arzu ve düşüncelerini
aksettirmesinden de bahsolunamaz.
Yeni bir şekil olarak, kelime mânasını söy
leyebileceğimiz reform, «İlleri adım» mânasında
ele alınmalıdır. Ancıak, t>u öyle bir ileri adım
olmalıdır ki, o cemiyetlin gelişen hayat şartla-
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rmı daha iyiye, daha güzele ve en doğruya gö
türebilme imkânlarını beraberinde getirme şart
larını sağlamış olsun.
Bu olmadığı takdirde, her değişikliğin bir
reform sanıldığı, bugünkü gibi garip bir ortam.
doğar.
Ülkemizde bugüne kadar çektiğimiz bütün
sıkıntılar, Batıdan aktarma olarak aldıklarımı
zı anlayamadığımızdan dolayı kavramlar anar
şisinden çıkmaktadır. Söyleyen ve yazan (bilmi
yor, dinleyen ise hiç bir şey anlamıyor. Hattâ
ve üstelik o kadar çok konuşan ve yazan var
ki, kimse bir diğerinim .söylediğimi dinlemiyor,
yazdığını okumuyor. Herkes Ikendi yazıp kendi
okuyor, kendisi söyleyip kendisi dinliyor. Bu,
bir fikir ve aksiyon anarşisidir.
Biz, Adalet Reformu 'denilince evvelâ hukuk
nizamında bir değişikliği; ama milletim, düşün
ce ve inanışlarının aynası olacak bir değişüfkliği
anlamaktayız. Anayasayla kayıtsız şartsız hâ
kimiyetin kaynağı ve sahibi olan milletin, yet
kili organlar .eliyle kullandığı bu hâkimiyet
hakkının, millî iradeye uygunluğu şarttır. Hiç
bir Mşi, zümre veya şahsa devri mümkün olma
yan bu hakkı, fonksiyonları ifa eden organlar
ve onların faailiyetlerini aksiyon sahasına çıka
ran hakikî şahıslar, kendi indî ve şahsî düşümıeeiLeriıni yetki olaark kuBaınırlarsa, Anayasa ve onıua
açık hükmü evvelâ bu şahıslar tarafından ihlâl
edilmiş olur. Kişi, zümre ve sınıf yerine bu or
ganlar, milletin kullanma yetkisini devralmış
olurlar. Bu, hukuka uymaz ve sığmaz.
Adalet Bakanlığı, yargı fonksiyonunu ifa
eden organların üzerinde olmasa bile, bunun
koordinatörü olmak mevkiindedir. Bu sebeple,
bunlara ait hukuk kaidelerinin kanunlara hü
küm olarak geçmesinde büyük rolü olmalıdır.
Gerek bu organların çalışma şart ve şekilleri
nin tespitinde, gerekse bunların kanunları tat
bikinde, yukarıda belirttiğimiz esaslara göre
milletin iradesine uygun hâkimiyet hakkının,
yargı fonksiyonu eli ve marifetiyle kuHan^masını, Adalet Bakanlığı kendisime düşen vazifeyi,
icra ve idare fonksiyonu ifa eden organın, Hü
kümetin bir parçası olarak yerine getirmelidir.
Aksi halde, Anayasanın hükümleri yerine geti
rilmiş olmayacaktır. Geçtiğimiz bütçe yılı içeri
sinde Yüksek Hâkimler Kurulu, Yargıtay kuru
luş, Danıştay kuruluş kanun tasarıları MeçMısle»rimizden geçmiştir.
-
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Ayrıca^ Askerî yargı kuruluşlarıyle ilgili Aske
rî Yargıtay ve yeni teşekkül eden Askerî Yüksek
İdarî Mahkemesi Kuruluş Kanun, tasarıları da
kanunlaşmıştır. Bu arada, Ceza Kanunu ile
Hukuk ve Ceza UsuMi Kanunlarında birtakımı
değişiklikler, daha önce yapılan Anayasa deği
şikliklerine muvazi olarak ve yeni şartlara uy
gun hükümler getirmek gayesiyle yapılmış ta sanların çoğu kanunlaşmıştır. Hemen işaret
edelim ki, bu değişiklikler, bilhassa tatbikatı il
gilendiren mevzularda köklü ve yeterli olma
mıştır; Bu hususları komisyonlarda ve Umumi
Heyetlerde Partimiz grup sözcüleri ve üyesi
parlamenterler, genişliğine ve derinliğine dile
getirmişlerdir. Bunlar .arasında misal olmak
üzere, bugün artık lüzumu kalmayan ilk tahki katın tamamen kalkmasının sağlanmamış olması
zikredilebilir. MLhakika, ilk tahkikatın yapıl
ması azaltılmış ve bu hususta savcılara geniş
takdir hakkı tanıyan hükümler getirilmiştir. An
cak, bu bâzı tatbikat hoşnutsuzluklarını doğu
racak, savcıları müşkül duruma sokacaktır. Bu
nu bize zaman gösterecektir.
Diğer taraftan, köklü değişiklik olarak bir
Medenî Kanun tasarısının hemen getirilmesi lü
zumludur. Buna dair Bakanlığın bir çalışması,
. haeimld kitap halinde Adalet Komisyonu üyele
rine ve bâzı yerlere sunulmuştur. Bunun bir an
evvel gerçekleşmesi, Meclislerde görüşülüp ka
nunlaşması icap 'etmektedir. Ceza Kanunu ile
Hukuk ve Ceza Usulü Kanunlarımızın da yeıâ
ve değişen cemiyet ve hayat şartlarına uygun
biçim ve kapasitede ele alınmasında, kanunlaş
masında; tatbik edenler ve tatbikata muhatap
vatandaşlar bakımmdan birçok faydalar mev
cuttur. Ayrıca, bü şekilde millî iradeye uygun
davranılmış olacaktır. Bu husustaki mevzuat,
milistin ihtiyacına cevap veremez hale gelmiş
tir. Eter vesileylıe belirttiğimiz üzere, bize kuv
vetler birliğimden ayrılan son Anayasa hüküm
leri, kanaatimizce kuvvetlerin sürtüşen ayrılığı
nı değil, tamamlayan denge sistemini getirmiş
tir. Bu yönüyle, yargı organları ile icra organı
arasında Adalet Bakanlığı görev ve yetkileri
zaviyesinde» bir denge kurulmalıdır. Yargı, bir
•istiklâl i^e.rkinde olamaz. Hâkim teminatı mües
sesesi, ancaik verilen kararlar için ele alınmalı
dır. Vazifeyi ifâ yönünden hâkimler, diğer me
murlar gibi icra ve idarenin denetimi içinde bu
lunmalıdırlar. Bu, normal bir hukuk yoludur.
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Yüksek Hâkimler Kurulu hakkındaki son I bikat yoksa, millî irade ve hâkimiyet yönünden
kanun, (müfettişlik ve Bakanın Kurula Başkan
bir mâna taşımaz. Parlâmento, içerisinden bir
lık 'edebilmesi gibi hükümlerle, yukarıdaki
şahsı mart ayı içinde seçecektir. Seçim gününe
düşünüşümüze uygun esasları getirme gayesi
çok az zaman kaldığı ve henüz bir adayın orta
ni ortaya koymuştur. Bu yönüyle, son değişik
ya çıkmadığı bilinmektedir. Bu mevzuda bir
liği olumlu karşıladığımızı Komisyon ve Umumî
gerçeği, Genel Başkanımızın son beyanındaki
Heyet çalışmalarında açıkladığımız görüşlerimi
cümlelerle ortaya koymaik istiyoruz: «Türkiye
ze paralel olarak beyan etmek yerinde olacak
Büyük Millet Meclisinin oyları kimsenin cebin
tır.
de değildir. İçinde bulunduğumuz olağandışı
şartları aşarak, normal ve kendi kuralları için
Adalet Bakanlığı, millî yaşayışımızı nizamlade işleyen bir demokratik ortama ulaşmak için
yan kanunlarda hazırlanış ve tatbikat yönlerin
ilk merhale Cumhurbaşkanı seçimi olacaktır.
den önemli rol oynamalıdır, demiştik. Bu cüm
Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan
leden olaraik, yeni hazırlanacak seçim mevzua
Türkiye Cumhuriyetine Baş olacak liyakâtte
tını zikredebiliriz. Tasarılar, partilerin görüşle
ve vatandaşlarımızın saygıyle selâmlayacağı za
rini aksettirdiği kadar, Hükümetin de bu hu
tı aday olarak şimdiden bilmek ve tanımak is
susta tasarı sahibi olarak b i l r l i bir görüşü ol
tiyoruz».
malıdır. Bu bakımdan belirtmeye mecburuz ki,
Bakanlığın seçim mevzuunda müessir bir çaba
Hukuka bağlı devlet görüşüne inanan bir
sı, istenilen ölçüde yoktur. Seçimlerin yaklaştı-' kuruluş olarak Partimizin görüşlerini burada
ğı ve yapılacağı bir yıl içinde meselenin ehem
Demokratik Parti Grubu olarak ifade etmekte
miyeti bir kat daha artmıştır.
yarar ve fayda vardır. Hukuk devleti ve kanun
nun hâkimiyetinin tecellisini tatbikat göster
Seçimler, bilindiği üzere, hür ve demokra
melidir. Hak ve hürriyetler, kullanılabildiği,
tik çok partili parlamenter nizamın işleyişinde
onlara tasarruf imkânlarının mevcut olduğu
en önemli âmildir. Milleti/n hâkimiyetinin te
zaman
ve mekânda kıymet ifâde ederler. Hak
cellisi, onun hür iradesini ortaya koymasıyle
ve
hürriyetlerin
sahipleri, bunu kanunların sağ
mümkündür. Millet, kendini idare edecekleri
ladığı imkânlar içerisinde kullanmalı, Anaya
kendisi seçmek durumundadır. Millet, hâkimi
sada belirtildiği gibi anlaşılmalıdır. Milletin
yet hakkını yetkili organlar eliyle kullanır. Bun
hâkimiyet
hakkının, onun hür iradesine uygun
lar arasında, kanunları yapan ve onun tatbiki
şekil
ve
biçimde
yetkili organlar eliyle kullanıl
ni sağlayan icra ve idare organı hükümeti de
ması, bunların hiç bir kişi, zümre veya sınıfa
netleyen Parlâmento da vardır. Bu yetkiyi Par
devredilmemesi icap eder. Bu, bir Anayasa
lâmento dört yılda bir yapılması gerekli millet
hükmüdür;
hak ve adaletin tecellisi, ona sahip
vekili ve 'altı yılda bir yapılması gerekli Sena
olanların
kullanmasıyle
mümikündür. irade fesa
to üyeleri seçimiyle işbaşına gelerek kullanır.
dı, hukukta bir tasarrufun iptal edilmesi, hattâ
Milletin hür iradesine dayanmayan bir parlâ
keenlemyekûn sayılmasına kadar varan hükme
mento kadar, onun, yani milletin hâkimiyetini,
bağlanmıştır. Adalet Bakanlığı bütçesinin görü
onun iradesine uygun kanunlar çıkarmak ve
şülmesinde, hak ve hukuk (kaide ve prensipleri
Hükümeti aynı şeiklde denetlemek yoluyle
nin izahı ve müdafaası kadar tabiî bir cihet
kullanamayan bir parlâmento, Anayasa dışı
olamaz. Ayrıca, bunların kullanılmasını ve
kalmış veya bırakılmış olur. Bu bakımdan, par
kullanma şeklini de ortaya koymaik lüzumu,
lâmentonun kendi vazifelerini müdrik olması
bugünkü olağanüstü şartlar diye vasıflandırı
kadar, onları lâyıkı veçhile yerine getirmesi
lan
ortamda bir kat daha ehemmiyet taşır. Par
de gereklidir. Parlâmentonun, Hükümeti dene
lâmentonun bunu bilmesi ve ortaya koyması,
timi yanında, Anayasanın 6 ncı maddesine göre,
kanun koyucu sıfatının bir gereğidir. Olağanüs
icra ve idare yönünden yürütme organının ba
tü şartlar ve partiler üstü hükümet formülü bir
şı olan Cumhurbaşjkanını seçme yetkisi de var
realite olmakla beraber, huikuk nizamının ve
dır. Günümüzde bu mevzuun taşıdığı ehemmi
Anayasamızın bu hususu kabul etmediği, bu
yete, kanunların tatbikî baklanından işaret et
mek isteriz. Zira, kanunların çıkarılması, tat- I hususta hükümler koymadığı da gerçektir.
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Bu arada, bir hususa daha dikkatlerinizi
çekmek isterim sayın milletvekilleri : Hukuk
ta devamlılık esastır, ve kazanılmış haklar geri
alınamaz. Kanunların makable - teşmili, kaza
nılmış haklara kadar uzanamaz. Bu açık hukuk
'kaidesinin birtakım kanunlarda çiğnendiğini)
söylemek İsteriz. Bir Toprak ve Tanım Reformu
Öntedbirler tasarısı ve onu takiben görüşülmek
te olan Toprak ve Tarım Reformu tasarısının,
bir müsal olarak burada bu durumda olduğunu
belirtmek yerinde olacaktır. «Adalet mülkin te
melidir» prensibi, gayrimenkul mülkiyetinde,
zilyetlik gibi mülkiyetin temeli olan bir nizamı
içine alır. Bunun, adı geçen kanun ve tasarıda
canlı örneklerinde görüldüğü gıibi, rafa kaldırıl
dığını müşahade etmiş, Komisyon ve Umumi1
Heyet çalışmalarında sözcü ve üyelerimizin be
yanlarıyla zabıtlara tescili etmiş bulunmakta
yız.
Hukuk ve adaletin prensiplerini, Adalet Ba
kanlığı Bütçesi görüşülürken, yukarıda arz etti
ğimiz fikir ve düşünüşlere uygun olarak ifade
yi zarurî buluyoruz. Burada klâsik bütçe ten
kitlerinin içinde kalan bir konuşma ve görüşme
yi, Demokratik Parti Grupu olarak, uygun ve
faydalı mülâhaza etmediğimizi de açıklamak
dsteriz. Ana ve temel meseleler anlaşılmadıkça,
bir Bakanlığa yapılan tahsisler üzerinde bütçe
vesilesiyle durmak bir mâna taşımaz kanaatındayız. Aslında, Bütçe Komisyonunda görüşülüp,
karara bağlanan gelir ve giderllerin Umumî He
yette aktaırma yoluyla değişeceği bilinen ger
çektir. Bu yönüyle birtakım rakamların kifa
yet veya ademî kifayetini beyan etmek, mesele
ve davanın yüzünde gezinmek olacaktır.
Yine, burada son Anayasa değişikliklerine
temel haki rayönünden (teması uygun mütalâa edi
yoruz. Son yıllardaki Anayasa değişMıMeri ye
terli değildir. Tek Meclis, tek dereceli Cumhur
başkanı seçimi, referandum, lâikliğin açıklığa
kavuşturulması, üniversitelerin durumu gibi
partiler arasında görüşülen birtakım mevzular
halledilememiş, bir ölçüde geleceğe bırakılmış
tır.
Siyasî hakların iadesi hakkındaki Anayasa
değişikliği 1,5 yıl komisyonlarda teklifler ola
rak bekletilmiş, ancak İçtüzük hükümlerine
uyarak gündeme alınması, grup mensuplarımızın
haklı önergeleriyle mümkün olmuştur. Meclisi
-

0 : 1

mizden geçen son Anayasa değişiklikleri arasına
alınması, öncelikle görüşmeler olduğundan ve
bu hususta önerge yetkisi Hükümet ve komis
yona İçtüzük gereği tanındığından ve bu husus
ta onlardan teklif gelmediğinden mümkün ola
mamıştır. Partiler arasında, son Anayasa deği
şiklikleri arasında gerekçesiyle birlikte kabul
edilen bu hususun bir istismar ve dedikodu
meselesi olmaktan çıkarılması, bunun biran
evvel kanunlaşması, siyasî partilerimizin Par
lâmento gruplarını, Parlâmentoyu daha itibar
lı kılacaktır. Üyeler ve gruplarıyla parlâmento,
meselelerine sahip çıJkmalıdır. Bu şekilde parlâ
mento karşısındakilere cevap verilecektir. Bu
arada, Anayasanın 38 nei maddesinin mülkiyet
esaslarına ve gerçek kıymet prensiplerine göre
yeniden tadilinin de gerekli olduğuna bir kere
daha işaret etmek yerinde olacaktır.
Muhterem milletvekilleri, belirtmek istedi
ğimiz diğer mühim bir husus da şudur: Üze
rindeki münakaşalar umumî efkâr önünde sü
rüp giden af mezuunun, memleket ve millet ger
çekleri gözönünde tutularak bir neticeye bağlan
ması, en aznıdan hukukî bir meseienitn halini
sağlayacaktır. Bu af meselesinin söylentilerden
öteye bir açıklığa kavuşmasını isteyen, gele
cekteki durumlarını buna göre ayarlamak iste
yen ilgili vatandaş miktarı yüzbinıleri bulmak
tadır. Bu hususta Hükümetin ve bilhassa
Adalet Bakanlığınnı kesin ve sarih görüşünün
bilinmesinde, meselenin vuzuha ermesi bakımın
dan, büyk faydalar vardır.
Muhterem milletvekilleri, parlâmentonun
haysiyeti mesele ve mevzuunu bu Bakanlık büt
çesi münasebetiyle tekrarlamakta fayda mülâ
haza ediyoruz. Parlâmentonun haysiyeti, onu
dava ve meselelerine saihip çıkmasıyla mümkün
olur. Parlâmento, yasama yetkisini millet adı
na Anayasa gereğince kullandığını, her vesile
ile ispat etmeli, ortaya koymalıdır. Değil bir
vesayet, ve yetkiye en küçıük bir gölge dahi
düşürmemek gerekir. Kişi, zümre veya sınıfla
ra bu yetkinin devrinin mümkün olmadığı or
taya konulmalıdır. Kullanılmayan veya kulla
nılması bilinmeyen haklar adaletin tecellisine
en azından gölge düşürür. Parlâmento, varoluş
sebep ve gayesine uygun çalıştığı, üyeler bu
minval üzere hareket ettiği müddetçe parlâmen
tonun gücü ve haysiyetiyle oynamaya hiç bir
beşerî kuruluş veya varlığın gücü yetmeyecek-
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tir. Yetkisini «Millet adına yasama ve yürüt
veya malhkûm 'bulunanların
perişan halleri;
meyi denetleme» şeklinde kullanan parlâmento,
adlî zabıtanın hâlâ kurulmamış olmasının bü
milletinin iradesine uygun davrandığı, hareket
yük zararları, kanunlarımızın çelişki, değınik•ettiği ve çalıştırıldığı müddetçe onun itibar ve
lıık, tekerrür ve dil birliğinden yoksun bulun
haysiyetine değil tecavüz etmek, kimse çöp bile
ması; çocuk mahkeme ve ıslah evlerinin kukonduramayacaktır.
rulamamıtş olması, adlî tıp sorununun çöziim'leGereğini yerine getiremeyenler, geleceğin
nememiş bulunması ve buna benzer birçok me
ollgun meyvelenini vermeye imkân bulamazlar
seleler.
ve bu sebeple kimseyi de suçlamaya hakları ol
iSaym milletvekilleri; bu konularda - kısaca
maz. Haklar alınmışsa, muhakkak ki, onu ve
dilek ve temennilerimizi arz etmek isteniz:
remler de vardır. Bunlar hak sahipleridir. Her
Bugün, yurdumuzda mevcut mahkemelerkes maddî ve manevî haklarına ve mülkiyeti
deki
hukukî ve cezaî anlaşmazlıkların sayısı
nde bulunanlara sahip çıkmalıdır. Bunları al
yüzibinleri aşmıştır. Örneğin: 19Ö8 yılımda ka
mak isteyecek gasıplara da karşı çıkmalı, elinrara bağlanan, hukuk davalarının sayısı 2i21 863,
ıdökini .elinden çıkarmamalıdır. Güçlü olduğu
cezada
ise 72 977'dir. Bir o kadara yakın dava
sürece haksız ve karşı güçler susacaktır. Neti
da
o
tarihte
derdest bulunmaktaydı. Bu adet
ce olarak, parlâmentonun var oluş sebep ve
ler
eksilmemiş,
daha da artarak günümüze ka
gayesine uygun davrandığı takdirde mutlu ya
dar gelmiştir. Belirttiğimiz bu sayı, nüfusu
rınların geleceğinden şüphemiz olmasın.
bizden fazla olan, sosyal ve ekonomik ilişkileri
Bu inanış içerisinde 1973 yılı Adalet Ba
bize göre daha yoğun bulunan Batı ülkelerin
kanlığı .bütçesinin mensuplarına ve aziz mille
deki dava sayısından çok daha kabarıktır.
timize ve devletimize hayırdı v\& uğurlu olmasını
Türklerin bir Fransız'dan bir İngiliz'den da
niyaz ederiz. Demokratik Parti Grupu adına
ha geçimsiz, haklarına ve borçlarına karşı da
hepinize saygılarımı sunarım.
ha umursamaz olduğu iddia edilemeyeceğine
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
göre; bu çelişkinin neden, hangi sosyal ve
pu adına sayın Memduh Ekşi, buyurun efen
kurumsal nedenlere dayandığı araştırılmalıdır.
dim.
Şu veya bu kanun maddesini alelacele deC. H. P. GRUBU ADINA MEMDUH EKŞİ
ğiştirivermek, mahkeme sayısını artırmak, Yar(Ordu) — Sayım Başkan, Yüce Meclisin saym
gıtaydaki daire adedini çoğaltmak, bu sorun
üyeleri:
ların çözümlenmesine yetmez. Ülkemizde, mah
Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi
kemelerimizin belli başlı amaçlarından biri,
Grubu adına, Adalet Bakanlığının 1973 malî
çaresiz, en kısa zamanda, en çok karar çıkar
yılı Bütçe tasarısını eleştirmek, bu konudaki
mak şeklinde tecelli etmektedir.
görüş ve dileklerimizi sunmak üzere huzuru
Buna rağmen bu gaye de istenildiği şekilde
nuzda bulunmaktayız. Sözlerime başlarken
gerçekleşememektedir.
Aslında, böylesine bir
Yüce Meclisi ve Bakanlığın seçkin mensupla
anlayış,
adalet
işlerini
bir fabrika niteliğinde
rını saygı ve sevgiyle selâmlarım.
değerlendirmektir. Ne var ki, Türk hâkimini
Konuşmayı hazırlarken, geçmiş
yıllarda
bundan ötürü suçlamak aklımızın köşesinden
konumuzla ilgili eleştiri ve dilekleri dikkatle
geçmemektedir. Bugün bir hâkimin bir yılda
inceledim. Görüşmelerde, şimdi bile canlılığı
baktığı dava sayısı bir yana, bir günde yaptı
nı sürdüren pek çok konu var. Bunları, bü
ğı duruşma, Batı ülkelerinde bir hâkimin yıl
tün grup sözcüleri, hattâ şu anda Bakanlığı
da baktığı dava sayısına hemen hemen denk
nın bütçesini görüşmekte olduğumuz Sayın Ada
tir. Hâkimlerimizden insan takatinin üstün
let Bakanı Fehmi Alpaslan da bir ölçüde dile
de bir çalışma istemeye hakkımız yoktur. Bu
getirmişlerdir. Ancak bu sorunlar, hâlâ bir
na rağmen, hâkimlerimiz bu yükün altından
çözüme ulaşamamıştır. Nedir bu çözüm bekle
e,n iyi şekilde çıkabilmek için ellerinden ge
yen meselelerimiz1?
len çabayı esirgememektedirler. Günümüzde
her meslek mensubu, modern gelişmeleri iz
Hâkimlerimizin, mahkemelerimizin durumu,
lemek için devamlı okumak; hliç olmazsa, kenadalet binalarının halli, cezaevlerinde tutuklu
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•di sahasındaki yayınları izlemek zorundadır.
Oysa ki, bizim hâkimlerimiz, dava yığınları
nın altında ezilmekte, meslekî sahadaki geliş
meleri isteseler de çoğu kez takibedememektedirler.
iSayın Adalet Bakanı, Türkiye'de anlaşmaz
lıkları azaltacak, ya da davaların ciddî bir
kazaî tetkikle sonuçlanmasını sağlayacak ne
gibi bir tedbir düşünmektedir? Mahkeme sayı
sını çoğaltmak, Yargııtayda daire adedini ar
tırmak gibi mekanik tedbirler dışında, Ba
kanlığında hangi araştırmayı yaptırmaktadır?
Cidden merak ediyoruz.
Bugün medenî ülkelerde, hâkimlerin ye
tiştirilmesinde çok yeni usuller uygulanmak
tadır. Örneğin: Hukuk fakültelerinden sonra,
hâ'kim adaylarının yüksek hâkim okullarında
yetişmelerinin sağlanması) gibi.
Bunun yanında, Sayın Bakanın 1972 malî
yılı Bütçe tenkidinde işaret ettiği gibi «Mah
kemelerin sadece hâkimlerden ibaret olma
dığı bunun yanında zalbıt kâtipleri, gardiyan
lar, icra memurlarının da mahkemelerde bu
lunarak adaletin gerçekleşmesine yardım et
tiklerinden dolayı bunların da mesleğin özel
liğine uygun 'biçimde imkânlara kavuşturul
ması kaçınılmaz ıbir zorunluktur.» Ancak, bu
sözleri söyleyen Sayın Alpaslan Bakan iken:
«Yan ödemelerin kalbulünün son dakikasında,
yardımcı personele - yan ödemeyi kabul etti
rebildiğini, başkâtip ve icra memuru muavin
lerinin - madde kapsamı dışında kaldığını son
radan farkettiğini» ifade ediyorlar. Meslekten
geldiğini her fırsatta beyan eden Sayın Alpas
lan'ın, icra memur muavinlerinin ve başkâtip
muavinlerinin bu haktan yoksun bırakılmasını
dalgınlık özrüne sığınarak geçiştirmeyeceğini
ümit etmek isteriz.
Adalet binaları ve mefruşatının durumu,
herkesin bildiği gibi, yürekler acısıdır. Adiye
binalarının bugünkü durumu, ne adalet mefhu
munun yüceliğine, ne de - hâkimlerimizin ve hal
kımızın kişiliğine yakışır şekilde değildir. Hâ
kimlerimiz, kırık - dökük masa ve sandalyeler
de oturmakta, bazen yazı yazdırmak için, ma
kine ve kâğıt bulamamaktadırlar.
Yıllardır söylenen ve söylenmekte olan bu
derde, biran evvel deva bulunması içten di
leğimizdir'.
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Cezaevlerimiz, 6'5 bin kadersiz yurtdaşımız
için her an «kanunsuz ceza olmaz» prensibinin
çiğnendiği birer batakhane halindedir. Ge
nellikle cezaevlerinde mahkûm ve tutuklular
yaşama koşulları itibariyle hüküm giydik
leri mahkeme ilâmının dışında, Ceza ve infaz
Kanunumuzda bulunmayan kendine özgü ikin
ci bir mahkûmiyete talbi tutulmaktadırlar.
30 bin kişiyi barıdıralbilecek cezaevlerinde, 65
65 bin kişinin yaşadığını söylersek, gerçeklerin
bir yüzünü yansıtmış oluruz. Bu insanlık dışı
şartlara biran evvel son verilmelidir. Cezaev
lerine girenlerin ıslah edilerek topluma ka
zandırılması, ceza hukukunun genel prensip
lerinin başında gelir. Bizim cezaevlerindeki
şartlarımız, bu prensibi tamamen tersine çe
virmiş bulunmaktadır. a'Kderin azizliğine uğ
ramış binlerce insan, cezaevlerinde çoğu kez
ahlâklı girmekte, pek çok suça ve suçluluğa
hazır durumda aramııza katılmaktadırlar. Bu
insanların höylesine kaybına rıza göstermek
mümkün değildir.
Değerli arkadaşlarım; çocuk mahkeme ve
ıslah evlerinin kurulup geliştirilmesi yolunda
gereken çalışmayı görememekteyiz. 400 bini
aşkın suçlu çocuk, mütehassıs hâkimlerce yar
gılanmaları gerekir'ken bu yapılmamakta, hele
tutuklu veya mahkûm olarak_ cezaevlerine
girdiklerinde akla, ahlâka ve insanlığa sığma
yacak işlemlere mâruz bıırakılmaktadırlar. Bu
konunun her sorundan evvel ;ve önemle ele
alınarak çözüme bağlanmasını bekliyoruz. B u '
arada, Tymoty'den esirgenmeyen şefkatin ço
cuklarımızdan esirgenmemesini istemek do>*al hakkımızdır sanırız.
Muhterem milletvekilleri; şimdi ihtisas is
teyen başka konuya ıgeçiyorum :i ' '
Adlî zalbılta sorunu: Bugün dahi ceza da
valarının temelini teşkil eden hazırlık tah
kikatını polis ve jandarmanın yaptığı cüm
lenin malûmudur. Bu bir ihtisas işidir. Adlî
zabıtanın - ıbiran evvel kurularak, vatandaşın
adlî tahkikat ve bunun sonunda ortaya çı
kan kararlara güvenli sağlamalı; oynandığı bi
linen bin türlü oyun önlenmeli ve ayrıca, bu
sahada çalışan personel, asıl görevlerine akta
rılmalıdırlar.
(Sayın arkadaşlarım; «Hukuk» bir deyişte
kaideler topluluğudur. Kanunlarım sosyal bün407 - <
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yeye uygunluğu, anlaşılır olması, sayılarının
az ve tekerrürden yoksun bulunması gerekir.
Bir milletin adalet ve hukuk anlayışı bunlar
la biçimlenir.
Ülkemizde herkesin kalbul ettiği bir ger
çek vardır. O da, kanunlarımızın bir keşmekeş
içinde bulunduğu keyfiyetidir. Müzmin bir
hastalık olan bu çalışma yoluna girilmemiş
tir. tSayıın Bakanın konuşmalarından anladımıza göre, yakın bir gelecekte halli de müm
kün görülmemektedir. Esasen; hukuku tesil eden Adalet Bakanlığının kendi kuruluş
kanunu daıhi çıkarılmamış olup, Bakanlık, Os
manlı Devrinden kalma kurallarla yönetilmek
tedir.
Değerli arkadaşlarım; Sayın Bakanın uzun
bir müddet evvel affı ilân etmiş olmasını), Cum
huriyet Halk Partisi Grubu olarak maihzurlu
kalbul ediyoruz. Af, milletin âtifet duygusu
dur ve zamanı geldiğinde, gereği suçlara af
ilân edilmelidir. Ancak, zamanından evvel ilân
edilen affın, suçu ve suçluluğu artıracağı ka
naatindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu
bir affa taraftardır. Bir affın ilânından önce
ki tarihte beyan edilmesinin, muhtevasının bil
dirilmesinin, suçu ve suçluluğu artıracağı ka
naatindedir.
Değerli arkadaşlarım;
Adlî tıp sorunu yılların meselesidir. Ceza
adaletinin tecellisinde bu kuruluşun verdiği
raporlar ve yaptığı incelemeler 'birinci dere
cede rol oynadığı halde, adı geçen kurum ne
malzeme, ne personel ve ne de 'bina yönünden
gerektiği biçimde donatılmış değildir. Bu bi
le, insan hürriyetine ne derecede önem veril
diğinin açık bir delilidir. Adlî tıbbın biran ev
vel yeterli koşullara kavuşturulması zorun
ludur. Birçok Anadolu kasabasında ve hattâ bü
yük şeihiıierimizde bile tabip yokluğu yüzün
den cesetlerin, günlerce bekletildiği acı bir ger
çektir.
iSayın milletvekilleri;
Şu ana 'kadar yaptığıim konuşma ile bozuk
düzen içinde, yerine getirildiği takdirde bir öl
çüde yararlı olabilecek dilek ve temennileri
mizi arza çalıştık. Oysa, bütün bu söyledikleri
miz olsa dahi, ülkemizde adalet sorunu çö
zümlenmiş olmayacaktır. Ancak, halkçı ve dev
rimci bir hukuk düzeni kurulursa eksik! ik-
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ler , giderilecek ve adalet gerçekten mülkün
t e m e l olacaktır.
Her konuda olduğu gibi adalet 'konusunda
da Cumhuriyet Halk Partisinin belli görüşleri
vardır. Biz, mevcut hukuk düzenini, ortanın
solunda bir anlayışla değiştireceğiz.
Bugünkü, tutucu adalet yerine devrimci
adaleti getireceğiz, Türkiye Cumhuriyeti Dev
leti, dinamizmini, yaşama ve ilerleme gücünü
büyük Atatürk'ün devrimcilik ilkesinden alır.
Ağır işleyen, yeni atılımları ve hıızlı gelişmeyi
köstekleyip engelleyen, yavaşlatıcı ve tutucu
bir hukuk düzeni, anlayışımızla bağdaşmaz.
Ülkemizin hukuk düzeni, sürekli devrimci
liği, yeni atılımları, hızlı ekonomik ve sosyal
gelişmeyi destekleyici bir düzen olmalı. İnsa
na ve sosyal adalete değer verilerek, insanda
ki hak duygusunu tatmin edici ve Anayasamın
öngördüğü altyapı devrimlerini gerçekleşti
rici ve kolaylaştırıcı bir hukuk düzeni kurul
malıdır ülkemizde. Bugünkü hukuk düzeni,
aşırı ölçüde biçimseldir. Bu, söylediklerimizin
gerçekleştirilmesine engeldir. Örneğin: Hak
aramak çok pahalı ve zordur. Dava sonuçları
nın alınmasında, hakkın yerine getirilmesinde
büyük gecikmeler olmaktadır. Dar gelirlilerin,
hakkı çiğnenenlerin hak aramaya -güçleri yet
memektedir. Hukuk düzeninin bozukluğu, ada
let cihazının ağır ve pahalı işleyişi, birçok du
rumlarda, hak ve adalet kavramlarıyle ilişiği
olmayan sonuçlar doğurmaktadır. Geniş ve
yoksul halk toplulukları, bu yüzden, adaletsiz
bir toplumda yaşadıkları duygusuna kapıl
maktadırlar. Devlete küskündürler.
(Sayın milletvekilleri;
Konuşmamızın başında arz ettiğimiz giibi
bugün Türkiye'mizde, hâkimlerimiz dava yı
ğınlarının altında ezilmektedirler. Davalar eksilmemekte, aksine, her geçen gün artmakta
dır, artacaktır da. Çünkü bu düzen vatandaşı,
SUÇTU v)?maya, anlaşmazlıklar içinde bulunma
ya sürükleyen düzendir. ıSuç ve suçluluğun
temelinde yatan nedenlere, bilimsel araştırma
larla inilme dikçe bugünkü durum sürüp gi
decektir. Aslolan, vatandaşı suçlu olmak ve
anlaşmazlıklar içine düşüren koşullardan kur
tarmaktır.
Toprak düzeni değişmedikçe topraksızlık
tan doğan suç ve anlaşmazlıklar bitmez. Or-
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man düzeni bugünkü halinde kaldıkça, orman
köylüsü 'kaderiyle başbaşa bırakıldıkça orman
suçluluğu devam edecektir. Kredi düzeni de
ğişmedikçe, borçluluktan doğan anlaşmazlık
lar eksilmeyecek, çoğalacaktır. Eğitimde, firsat, ve imkân eşitliği sağlanmadıkça cethalet
devam edecektir, suç ve suçluluk sürüp güde
cektir. Her yaş ve ıtahsil derecesinde milyon
larca insan, özellikle gençler işsiz, kahve kö
şelerine terkedilirse, suç bitmez, suçluluk bit
mez. Vatandaşlarımız, her gün artan hayat pa
halılığı altında ezilirse, hukukun temeli olan
ahlâk yok olur, rüşvet bitmez. Ülkemizde, 'eko
nomik ve sosyal yapı, bir avuç insanı mutlu
kılacak şekilde ,sürüp giderse bu dert böyle
ce devam eder gider. Bu sosyal yapıdaki te
mel bozukluklar biran evvel düzeltilmelidir.
Bu düzen değişmedikçe, bu değişikliğin ge
reği olan halkçı ve devrimci hukuk düzeni ku
rulmadıkça ne yapılırsa yapılsın; halkımızın
özlemini çektiği adaletin sağlayacağı aydın
lığa ve canlılığa kavuşmanın imkânı yoktur.
Sonuç olarak, ülkemizde sosyal, ekonomik
ve kültürel yapımız uygun halkçı ve devrimci
bir hukuk düzeni kurulmalıdır. Bunun için:
insan kişiliğini ve onurunu koruyan, ,
Toplum yararını, kişisel çıkarların üstün
de tutan,
ı

Adaletin, hukukta da sosyal alanda da ger
çekleşmesini sağlayan,
Vatandaşın huzurunu, güvenliğini ve Dev
lete güvenini artıran,
'Toplumu çelişkilerden kurtarmayı] amaç
edinen, bir altyapı devriminim önündeki en
gelleri kaldırarak. Anayasa düzeninin tam ger
çekleşmesini sağlayan kuralların, Türk hukuk
hayatına kazandırılması gereğine inanıyoruz.
Tutucu adalet, insan düşüncesindeki geliş
melere duvar çekmeye, toplumun, bu gelişme
lerden etkilenmesini önlemeye çalışır; toplu
mu canlı tutacak ve ilerletecek sağlıklı ge
lişmeleri güçleştirir,
Devrimci adaletse, insan
düşüncesindeki
gelişmelere karşı tutucu ve çıkarcı) güçler ve
ya siyasal iktidarlar tarafından, toplum çev
resinde örülmek'istenen engelleri, aşar; top
luma, hızlı değişme ve ilerleme yolunu açar.
Tutucu adalet, toplumu karanlıkta tutar;
devrimci adaletse topluma aydınlık getirir.
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•Böylesine bir adaletin ve hukuk düzeninin
ülkemizde en kısa zamanda gerçekleşeceği
inancı ile 1973 malî yılı Bütçelinin Adalet Ba
kanlığının seçkin mensuplarına, büyük mil
letimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yü
ce Meclisi Grubum adına saygılarımla selâm
larım. (C. H. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı
na Sayın Nebil Oktay, buyurunuz.
MJİLLÎ GÜVEN PARTİSİ GRUBU ADINA
MEHMET NMBlL OKTAY (Siirt) — Sayın
Başkan, sayın milletvekilleri;
Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde Millî
Güven Partisinin görüşlerini arz edeceğim:
Geçen yıl, Bakanlık bütçesi üzerindeki grup
görüşümüze, şikâyet ifade eden şu cümlelerle
başlamıştık:,
Adaletin, vatandaşı
devam etmektedir.

bezdiren ağır

işleyişi

(Hâkim bağımsızlığının istismarını önleye
cek süratli denetim imkânları, gerçekleştirile
memiştir.
(Medenî Kanunumuzun ihtiyaçlara cevap
vermekten uzak veya tatbik imkânı olmayan
hükümlerinde senelerden beıi yapılması dü
şünülen değişiklik gerçekleştirilememiştir.
Ceza ve Hukuk usûlünün, davaların ağır
yürümesine sebebiyet veren, vatandaşı tedir
gin eden hükümleri bir türlü ıslâh edilememiş
tir.
Ceza infaz
sistemi, çağ dışı zihniyetten
uzaklaştıırılamamış, cezanın ıslah edici yönleri
ne, eğitici taraflarına ağırlık verilememiştir.
Adalet mekanizmasının yurt sathına den
geli bir şekilde dağılması imkânları yaratıla
mamıştır.
Yurdun, 3 - 5 vilâyeti hariç, ihtisasa ıgüre
mahkeme kurmak olanakları1 sağlanamamış
tır.
Adlî müzaheret müessesesi, ıslah edileme
miş, maddî olanaklardan mahrum vatandaş,
adalet dağıtımının nimetlerine yeterince ka
vuşturulamamıştır.,
Adliye binaları, adaletin mehalbetiyle uz
laştırılması mümkün olmayan perişanlıklarını
devam ettirmekte; ceza evleri, insanî yaşama
şartlarından çok uzak ölçüler içerisindeki du
rumlarını muhafaza etmektedirler.
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Sayın arkadaşlarım, geçen yıl bütçesinde, ı uzak kalmış bulunan, Medenî Kanunumuzunşikâyetçi olduğumuz bu konuların bir kısmı
da şu ana kadar köklü bir değişikliğe gidilme
giderilmiştir.
miş, gidilememiş olmasını önemli bir eksiklik
45 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle:
olarak kabul ediyoruz.
Yüksek Hâkimler Kurulu bünyesi içinde, hâCeza Kanunumuzda yapulan sayısız deği
jkimler üzerinde, süratle denetim yapmayı sağ
şiklikler, birçok hükümıler arasında çelişki
layacak müfettiş hâkimlik müessesesi kurul
ler ve gözle görülür nispetsizlikler yaratmış
muş; bâzı hallerde sorumsuzluğa doğru yö
tır. (Bu nispetsizlikleri ve çelişkileri gidere
nelen hâkim bağımsızlığı!, şikâyet konusu ol
cek değişikliklerin biran evvel yapılmasında
maktan çıkarılmıştır.
zaruret vardır.
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile, Hu
62i89 sayılı Kanunla değişik 1'9.18 sayılı Ka
kuk Muhakemeleri Usulü Kanununda; yıl için
çakçılık Kanununda değişiklik yapılması ge
de yapılan değişiklikler usul mevzuatımızdaki
reğine, geçen yıl olduğu gibi bu yıl ela işaret
aksaklıkları (temelinden halledici bir nitelik
etmek isteriz.
te olmamasına rağmen; bariz ve önemli 'bâzı şi
Bâzı hallerde lüzumundan fazla ağır, bâzı
kâyet konularımı ortadan kaldırmıştır.
hallerde ise lüzumundan fazla hafif olan hü
'647 sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki Ka
kümleri, ihtiyaca cevap verir hale sokulmalı;
nunda yapılan ve bir ay evvel meclislerimiz
özellikle çoğu kez tatbikatçıları dahi. şaşırtan
den geçen kanun tasarısı; infaz sistemimize,
hükümleri ve özellikle birçok hallerde hak
günün şartlarına uygun, daha insanî ve müte
sızlıklara sebebiyet veren; münferit, toplu ve
kâmil esaslar getirmiştir.
| teşekkül halindeki kaçakçılık tariflıerine da
Anayasamızda ve Hâkimler Kanununda ya
ha açık unsurlar getirilmelidir.
pılan değişiklikle, aslında çok büyük bir hâ
Değerli arkadaşlarım, Toprak ve Tarım
kim kitlesinin teminatsızlığı .olan; yalnıızca
Reformu Anakanun tasarısı komisyondan geç
muayyen bir hâkim zümresini, imtiyazlı duru
miş, Meclise sevkedilmek üzeredir.
ma sokan ve yetişmiş hâkimin mesaisinden,
Önümüzdeki yıllar; toprak ve tarım refor
çok mahdut illerimimizin yarar sağlaması gi
munun uygulama yılları olacaktır.
bi adaletsiz /bir durum da yaratan coğrafî te
Kanaatimiz odur ki, bu reformun başarı
minat kaldırılmış; vatandaşın ve bizatihi bü
sı büyük ölçüde Tapulama Kanununa bağlıdır.
yük hâkim çoğunluğunun da şikâyetçi oldu- I
ğu bu önemli problem halledilmiştir.
Kırsal alanlarda kadastrosunun yapılması
gerekli, 410 000 Km 2 'lik
araziden,
henüz;
Memnuniyetle karşıladığımız bu gelişme
179 '500 Km 2 'sinin yapılabilmiş olması, proble
lere rağmen; yıllardan beri şikâyet konusu
min büyüklüğünü ortaya koymak için yeter
olan diğer konularla, adliyemüzin çeşiitli me- I
sebeptir.
seleleri arzu edilen çözüm, yoluna kavuşmamışToprak ve Tanım Reformu Öntedbirler Ka
tıır.
I
nunu ile bu sahada yapılan değişiklikler me
Her şeyden evvel, Sayın Adalet Bakanının
selenin halli için yeterli değildir.
yakından müşahede ettiğimiz büyük çabaları'- I
na rağmen; hazırlanmış bulunan Adalet Ba- I
Topulama Kanununda ela, davaların sü
kanlığı Teşkilât Kanunu tasarısının Mecliste
ratle sonuçlandırılmasını sağlayacak bâzı de
görüşülmesi ve kanunlaşması imkân dahiline
ğişiklikler yapılması şarttır. Özellikle hak sa
girememiştir..
hibi olmayanların, tapulama davalarına sui
niyetle katılmalarını önleyecek yeni esaslarım
Teşkilâtın çalışmalarımı günün şartlarına
ve müeyyidelerin getirilmesinde zaruret gö
uyduracak ve çeşütli aksaklıkları giderecek olan
rüyoruz.
tasarının bu dönemde kanunlaşmasını kesin bir
Hazırlık tahkikatının şimdiki büyük mah
zaruretin icabı sayıyoruz.
zurlarını bir ölçüde giderecek olan, adlî za
Gelişme halinde bulunan memleketimizin
bıta kuruluşu ile ilgili hazırlık biran önce tat
çeşitli ihtiyaçlarına; değişen ve çoğalan ihti
yaçlarına cevap vermekten, çok yönleriyle j bikat mevkiine intikal ettirilmelidir.
-
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Ceza usulünde yapılacak değişikliklerle
hiçbir fayda temin etmeyen, aksine ceza dava
larını sürüncemede bırakan ve esasen hazır
lık tahkikatının bir tekrarı ve çoğu hallerde
bu tahkikatın da - nasıl olsa ilk tahkikatla ya
pılır - düşüncesiyle gelişi güzel icrasına sebebolan ilk tahkikatın kaldırılması sağlan
malıdır.
Hazırlık tahkikatının icrasını ehil olma
yan kişilerin elinden kurtaracak emredici
hükümler getirilmeli, bu tahkikatın mutlaka
Cumhuriyet savcıları .tarafından yapılması sağ
lanmalıdır.
Artık manevî tesirini kaybetmiş bulunan
yemin müessesesi, çeşitli yörelerin hususiyetlerii de dikkate alınarak değiştirilmelidir.
Büyük haksızlıklara, adlî hatalara ve suiis
timallere yol açan tercümanlık müessesesine
resmî bir hüviyet verilmeli, ehliyetli tercü
manları bünyesinde toplayabilecek kadrolar
ihdas edilmelidir.
Adalet hizmetimin en faydalı sosyal yönle
rinden biri olan adlî müzaheret müessesesi,
memleketimizde, yeterince işleyemenTektedir.
Bu mevzuda ceza usulünde yeni yapılan de
ğişikliği yeterli görmüyoruz.
Bu müesseseden istifade; muayyen şartla
ra, lüzumsuz formalitelere, kısa sürede alın
ması çoğu zaman güç mahkeme kararına bağ
landığından, yoksul vatandaşın bu müessese
den istifadesi asgariye inmektedir.
Çok lüzumlu ve sosyal adaletin de gereği
olan bu müesseseyi; suiistimal edilmeyecek bir •
hale, kolaylıkla istifade edilebilir bir hale
getirmekte, sayısız faydalar vardır.
Değerli arkadaşlarım; çocuk ceza ve ıslah
evlerinin azlığı yanında; çocuk mahkemeleri
nin de, henüz kurulmamış bulunması Türki
ye'mizin küçümsenmeyecek sosyal problemle
rinden biridir.
Bu mahkemeler biran önce kurulmalı; ço
cuk suçluları, diğer suçluların tesirinden kur
taracak çocuk ceza ve ıslah evlerinin artırılma
sı için hiçbir maddî fedakârlıktan çekinilmemeJidir.
Sayın milletvekilleri; adalet cihazımızda
geçmiş yıllardan beri devam eden aksaklık
ların önünde gelen başlıca nedeni samimiyetle
kabul etmek gerekirin maddî olanaksızlıklardır.
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Bu Bakanlığın ihtiyaçları; hiçbir yıl yete
rince karşılanamamıştır.
Bu yıl bütçesinde; (Sayın Adalet Bakanının,
her sahada müşahede ettiğimiz büyük gayre
ti ve Bütçe Komisyonu sayın üyelerinin iyi
niyetliyle husule gelen artış da ihtiyaçlara ce
vap vermekten uzaktır.
Her yıl bütçesinde; «Adliye Bakanlığı için
de bulunduğu muhaceret halinden kurtarıinıalı, mahkemelerimiz, ifa ettikleri görevin
önemi ile uygun binalara kavuşturulmalıdır.
İsraftaki adaletsizliğin Türkiye'deki tek
örneği olan Adalet daireleri bu . gereksiz tasar
ruf zihniyetinden kurtarılmalı', diğer deirelerdeki mefruşat saltanatı karşısında hiç değilse
ihtiyacı karşılanır hale getirilmelidir.
647 sayılı Kanunun getirmiş olduğu yeni in
faz sisteminin tam uygulanmasını sağlamak,
müşahede ve sınıflandırma hareketleri tara
fından açık ve yarı açık ceza evlerine tefrik
edilenleri uzun süre beklemek mecburiyetin
den kurtarmak İçin açık ve yarı açık ceza ev
leri adedi artırılmalıdır.
İkiyüz kişilik ceza evlerinde altıyüz kişinin
barındırılması gibi cezanın terbiye edici yö
nüne tamamen aykırı, gayrî insanî şartlardan
kurtulmak için ihtiyaca yeterli yeni ceza ev
leri kurulmalı, hükümlü ve tutuklulara daha
insanî olanaklar yaratılmalıdır» gilbi herkesin
yürekten istediği temennilerde bulunuyoruz.
Ancak, bütün bu dileklerimiz Adalet Ba
kanlığı bütçeleri bu yıl veya bundan evvelki
yıllardaki maddî imkânlarla mücehhez kaldık
ça; başka bir deyimle, Adalet Bakanlığı büt
çesinde örf haline gelmiş bulunan lüzumsuz
kısıntı devam ettirildikçe, hiç şüpihe etmeyi
niz ki geçmiş, dileklerimizin hepsi gelecek yıl
larımızın da dilekleri olacak, problemler ol
duğu gibi devam edecektir.
Bırakınız yeni ceza evleri inşasını, bırakı
nız yeni mahkeme binalarını, yeni mefruşatı,
mahkemelerimiz yıl ortasında kâğıt - kalem
ihtiyaçlarını bile karşılayalbilemez hale gelmek
te ; diğer devlet dairelerine, en zarurî ihtiyaç
için avuç açar hale gelmektedirler.
Kadrosuzluk mahkemeleri iş yapamaz ha
le getirmiştir. Birçok yerlerde kararlarını ken
di elleriyle yazmak mecburiyetinde 'kalan hâ
kim ve savcılarımız vardır.
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Sayın Adalet Bakanının çok büyük gayre
tine, Personel Dairesi Başkanlığının taleple il
gili olumlu mütalâasına rağmen, 95 000 kişi
lik torba kadrodan Adalet Bakanlığına tek bir
kâtip kadrosu almak mümkün olmamıştır.
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İMaliye Bakanlığının bu konuda gösterdiği
lüzumsuz hassasiyeti ve güçlüğü kınamak is
teriz,
Değerli arkadaşlarım; hâkim ve Cumhuriyet
Savcısı kadno'larında bine yakın noksan vardıır. Başkâtip, zabıt kâtibi ve diğer iadalet me
murları kadrolarının günden güne artan iş
miktarına cevap veremeyecek derecede kifa
yetsiz bulunduğu bu kadroların da üçibin eksi
ği ile çalıştırılmak zorunda kalındığı öğrenil
miştir.
I
I
ıBilIhassa adalet memurları kadrolarındaki
I
önemli noksanlar sebebiyle adlî hizmetin tam
I
ve kâmil ışeM'lde yerine getirilemediği bir ger
I
çektir.
I
Hattâ, başkâtip ve zalbıt kâtibi kadroları I
temin edilemediğinden yeni mahkemeler açıla I
madığı ve teşkilâtın zarurete rağmen genişle- I
tilemediği de bilinmektedir.
I
Adaletin süratli olarak gerçekleşmesinde I
insan unsurunun rolü en hasta
gelmektedir. I
Bakanlığın bu duruma bir çare araması zo I
runlu hale gelmiştir. Başkâtiplerin, icra me I
murlarının ve zabıt kâtiplerinin iş güçlüğü taz I
minatı olarak yan ödemeden istifade ettiril I
meye başlanmış olmasını memnuniyetle karşı I
lıyoruz, ancak aynı mahiyette görev ifâ eden
icra memur muavinleri, başkâtip muavinleri ve I
diğer adalet personelinim bu ödemeden isti I
fade ettirilmeleri izahı güç bir durum yarat I
mıştır. Ayrıca Temyiz Mahkemesinde kadro I
noksanlığı dolayısiyle memur kadrosuna ta
yin edilen ve buna rağmen zabıt kâtipliğinde ı
istihdam edilen birtakım memur arkadaşları I
mızın da bu yan ödemeden istifade ettirilme
I
leri, hakikaten adaletsiz ve mahzurlu bir du
I
rumdur. Bu hususta da Bakanlığın dikkatini
I
çekmek isteriz.
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Adlî Tıp müessesesinde bâzı seksiyonlar,
elemanlarının ayrılması üzerine fiilen mün<fesih hale gelmiştir. Adaletin tecellisinde önemM yeri tartışma götürmeyecek olan bu kurumim personeli, araç ve gereç yönünden alınacak âcil tedlbirlerle tam anlamı ile çalıışaib'ilir'
bir hale "getirilmesi zaruridir.
Bakanlık Merkez Kuruluş Kanunu ile Hâkimler ve Savcılar kanunu tasarılarının Bakanlıkça hazırlanarak Meclise sevk edildiğimi
memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu tasarıların biran önce kanunlaşmasında büyük
yararlar olduğuna inanıyoruz.
Adlî hizmetin son halkasını teşkil eden infaz işlemlerine gelince;
Türkiye'mizde, 634 adet ceza ve tevkitfevıi
bulunmaktadır. Bu hizmetin normal fbir şe'k'Ede yürütülmesi, her şeyden evvel ihitiyaeıı karşılayacak miktar ve yetenekte personelin mevcudiyetine bağlıdır.
Halen, birçok cezaevlerinde müdür ve memur kadrolarının bulunmaması sebebiyle üsler
normal şekilde yürütülememekte, ceza evlerinde gereken disiplin sağlanamamakta ve birçok üzücü olaylar maydana gelmektedir.
,Bu itibarla, cezaevleri personel
kadrosunun İhtiyacı karşılayacak dereceye getiri'lmesinde ve bu personelin yetiştirilmesinde büyük
bir zaruret vardır. Ayrıca, haftada 24 saat dışmda devamlı olarak görev yapan gardiyanların durumlarının düzeltilmesi ve kendilerine
birtakım sosyal hakların da tanınması zo
runludur.
Cezaevlerimizde 65 000 civarında hükümlü
ve tutuklu (bulunduğuna göre, hiç olmazsa bunlamı büyük bir kısmının çalıştırılması, memleketin ekonomik kalkınmasına bir katkıda bu
lunması bakımından, faydalı olabileceği gibi,
hükümlülerin sosyal (hayatları bakımından da
olumlu sonuçlar sağlanabilecektir.

Bu tür çalışmalara imkân sağlayabilecek
cezaevi adedinin artırılması ve mamullerinıin
pazarlanması bakımından da kamu sektörünün
ncelikle cezaevleriyle işbirliği yapmaösmı her
Değerli arkadaşlarım, bu mesele üzerine I yönden faydalı görmekteyiz.
Bakanlığın titizlikle eğilerek müspet sonuca
Bunun dışında, ceza ve tevkifevleri gayriulaşması hem şikâyet ve sızlanmaları önleye
'sıhhî ve infaz tekniğine elverişli olmayan köh
cek, hem de iş huzurunu ve iş verimini sağla
ne ve kiralık binalardan ibarettir. 1:973 yatı»
yacaktır.,
I rım bütçesinde yeni cezaevi yapılması için
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ödenek bulunmadığı ve /teklif edilen ödeneğin
de devanı eden işlere hasredildiği anlaşılmak
tadır.
Bu se'beple, cezaevi binalarımın tamamının
yapılabilmesi hususunun plâna bağlanması ve
ve her yıl yeni yapılacak binalar için bütçe
ye ödenek konulmasında zaruret vardır.
Biraz evvel de arz ettiğim gibi, hâkimleri
miz ve savcılarımız çok gayrimüsait şartlar
altında ve elverişsiz 'binalarda görev ifa et
mektedirler. «Mülkün temeli adalettir.» ilke
sinden hareketle, adalet cihazının, normal
faaliyet gösterebilmesi için Üçüncü Beş Yıl
lık Plânda kalbul edilen mas ter plânının der
hal hazırlanıp, yıllık programlara inikasını
sağlayacak bir şekilde ödeneklerinin teminini
zarurî görmekteyiz. Memnuniyetle öğrendiği
mize göre, 19173 yılı içlin sadece Ankara'da bir
adliye binası yapılması hususunda ödenek ay
rılmış bulunmaktadır. Müteakip yıllarda daha
çok sayıda adalet binası yapılacak şekilde.ted
bir alınmasını lüzumlu görmekteyiz.
Her yıl, kovuşturma giderlerinden bütçe
ile alınan ödeneklerin yetersizliği sebelbiyle,
suç üstlerine gidecek Cumhuriyet savcıları
ve hâkimler bilhassa vasıta temininde büyük
güçlüklere mâruz kalmaktadırlar. Bu sakınca
ların giderilmesi için işi çok olan önemli mer
kezlerden başlayıp, zaman ölçüsü içerisinde ve
bütçenin verdiği imkânlar nispetinde Cumhu
riyet savcıları emrine, işin mahiyeti gözönünde tutularak, birer vasıta teminini zarurî gör
mekteyiz.
Adalet hizmetleri, lüzumlu araç ve gereç
lerden önemli şekilde yoksundur. Gecen yıl
lara oranla 1973 bütçesinde bu işler için ko
nulan ödeneği de yeterli bulmamaktayız. Mütekip yıllar bütçelerinde bu ödeneğin ihtiyacı
karşılayacak seviyeye getirilmesinde zorunlu
luk görmekteyiz.
Değerli arkadaşlarım adalete olan inanç duy
gusu, vatandaşa en büyük teminatı sağlayan,
cemiyetlere huzur ve düzen getiren duyguların
en büyüğüdür., Ancak, bu duygunun kendili
ğinden doğması mümkün değildir. Bu duygu
nun zihinlere yerleşmesinde, mahkemelerimi
ze ve hâkimlerimize düşen görevler yanında;
görevi ifa eden cihazın noksanlıklarını gider
meye, mehabetiyle uygun imkânları yaratma
ya da ayni derecede lüzum ve zuret vardır.
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ISaym milletvekilleri; sözlerimin sonunda,
Cumhuriyetin 50 nci yıldönümüne yetiştirilmek
üzere, millî menfaatlerimizle sınırlı, bir af ka
nunu çıkarılmasının yürekten temennimiz ol
duğunu belirtmek isterim.
Reform niteliğindeki bâzı taşanların ka
nunlaşmasında ve Adalet Bakanlığının çeşitli
ihtiyaçlarının karşılanmasında, bu yıl yoğun
bir çaba gösteren, ISaym Adalet Bakanına ve
değerli mesai arkadaşlarına teşekkür ederim.
Millî Güven Partisi Gralbu iadına; bütçenin
Bakanlık camiasına başarılar getirmesini diler,
Yüce Meclise saygılar sunarım. (M. G. P. sı
ralarından alkışlar)
BAŞKAN — Cumhuriyetçi Parti Grubu adı
na Sayın Celâl Sungur, buyurunuz.
CUMHURİYETÇİ PARTİ GRUBU ADINA
OBLÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — Sayın
Başkan, sayın mıilletvekilleri; Adalet Bakanlığı
1973 bütçesi dolayısıyle Cumhuriyetçi Parsta.
•Meclis Grubu adına huzurunuzu işgal etmiş bu
lunuyorum.
Adaletin mülktün temeli olduğu realitesine
rağmen adaleti tevzi eden değerli kişileri 'bün
yesinde barındıran bu değerli Bakanlık, hâlâ
bir teşkilât kanununa sahibolimayıp, 1327 yılın
daki «Adliye ve Mezahip Nizamnamesi Dahilisi»
denen leısıka bir nizamname ile yönetilmektedir.
Bakanlıktan, bu hususta bıngüne kadar herhan
gi bir çalışma ve yeni bir teşkilât kanunu ha
zırlanması haberleri alınamaması da bizleri ay
rıca üzüntü içerisinde bırakmaktadır. Gönlü
müz ister ki, şu adalete ait, Adalet Bakanlığına
ait büyük (gayretlerin yapıldığı sırada teşkilât
kanunu da 'Büyük Meclise intikal eıttirileibilsin.
İşte bu sebepten biran önce teşkilât kanununun
çıkartılmasını ve merkez teşkilâtının ferahlatılmasının teminini arz ve talebetmekte olduğu
muzu belirtmek isteriz.
Değerli milletvekili arkadaşlarım, adalet,
memleketimizde çok ağır işlemektedir. Bunu
bütün milletvekili arkadaşlarım, bulundukları
illerde adaletin işleyişine ait müşahedeleriyle
tes/bit etmektedirler. Buna bir de geri kalmış
bölgelerimizdeki hâkini kadrosu boşluklarını
ilâve edecek olursak, çok uzak köylerden kaza
lara gelerek adalet bekleyen ve hâkim huzuru
na dahi çıkamadan, hâkim mevcudiyetsizliği do
layısıyle dönmek .mecburiyetinde kalan zavallı
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halkımızın ne kadar mustarip olduğunu siz sa
yın arkadaşlarımın gayet iyi bildikleri hepimizr
ce marCımdur.
Türkiye'de de Berlin'deki hâkimler gibi,
Berlin'deki hâkimlerden çok değerli hâkimler
mevcuttur. Bununla iftihar
ediyoruz. Ancak,
tecrübe ve bilgi sahibi pek çok değerli haklim
le riraizin sadece büyük şehirlerimizde toplandı
ğının da üzüntüsü içinde olduğumuzu belirt
mek isteriz. Bununla asla şu hususun anlaşılmamaismı işitiyoruz; taşrada da yetişkin, çok de
ğerli hâkimler vardır; fakat nisbete vurulduğu
zaman yetişmiş ıbirçok elemanların, değerli hâ
kimlerin kısmı küllisinin büyük
merkezlerde
toplanması vakıasıyle karşıkarşıya bulunmak
tayız. Buna mukabil 'Doğu'nun ve Orta Anadıolunun geri kalmış bölgelerinde meselâ, 3 hâkim
kadrosuna karşılık, çoğu koz ıtek bir hâkimle
çalışması zorunluğu d a bu yörelerde adaletin
çoık yavaş işlemesine seibeib olmaktadır ve bu, bir
vakıadır. Böyle yerlerde mahkemelerden ka
rarlar çok zor çıkmaktadır. Bu kararlar çıksa
dahi, çıkan kararların yazılarak vatandaşa teb
liğinin de aylarca sürdüğünü, hepimiz bölgele
rimizde imüşaıhade etmekteyiz.
'Türkiye'mizde Anayasamızın 132 nci madde
siyle gerçi m'abkcımele^iımizin bağımsızlığı ilkesi
kalbul edilmiştir. Ama, bu demek: değildir ki,
hiçbir surette (mahkemeler teftiş ve tahkikten,
vazifenin yürütülmesi bakımından teftiş ve tah
kikten - kararları bakımından değil : muraka
beden vareste tutulacaktır anlamına 'alınmama
lıdır ve bunu bu şekilde düşündüğümüzü be
lirtmek isteriz.
12 Mart 1972 iden sonra getirilen teftiş ve
murakabe sistemlerini olumlu karşıladığımızı
belirtmek ister, hükümetlere bu hususta teşek
kürlerimizi arzı bir vazife sayarız,
Kontrol ve murakabe olmayan yerde hata
olacağı, doğal sosyolojik bir kaidedir.
Aziz arkadaşlarıım, memleketimizde bağım
sız Türk mahkemelerinde adalet arama imkânı
pahalı bar şekilde tecelli etmektedir. Bu da sos
yal adalet ilkesini zedelemekte, kapital sahiple
ri rahatlıkla haklarını arayabilmek ve aratabil
mek imkânlarım buldukları halde, geçim sıkın
tısında olan büyük kitle, bu imkânlardan mah
rum kalmakta ve haklarını arama imkânından
mahrum olan lbu kişiler bazen de hakkını ara
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ma hususunda «Aman lanet olsun» diyerek hak
kını dahi arayamamak durumuna girmekte, işi
nin peşini bırakmaktadır.
Oüçsüzlere, maddî olanaksızlara daha kolay
yoldan halk a raim a imkânları temini' cihetine gi
dilmesi zorunluğu vardır.
Yargıtay dairelerindeki işlerin çokluğu, ke
za adaletin burada da ağırlaşmasına sebebolmaktadır. Yargıtayda yeni daireler ihdas edil
melidir kii, devreden işler tasfiye edilebilsin ve
vatandaşın Yargıtaydan beklediği ümit biran
evvel tecelli edebilsin.
Ceza evlerimizin
birçoklarının
gayrisılhhi
oluşunu da üzücü bulmakta olduğumuzu ve ce
miyete kazandırılalbilecek bu kişilere bu halin
reva görülmesine razı olmadığımızı belirtmek
isteriz. Cezaevlerindeki ceza almış veya mev
kuf kişilerin insanca muameleye tabi tutulma
sını talebetmekteyiz.
Bu arada cezaevlerinde vazife gören perso
nelin de özel bir statü ile özel bir ücret siste
mine tabi 'tutulması gerektiğini ve bu inançta
olduğumuzu Yüksek Meclise arzı bir vazife bi
lir ve bunu Hükümetten temenni ederiz,
Buralardaki görevliler cidden büyük (mah
rumiyetler karşılığında çok küçük ücretler al
makta ve bu şekilde vazife ifa etmektedirler.
Personel işlerimde dokunduğumuz şu anda ba
ğımsız makkemıele fimizde hâkimlerimizlin sağkolu durumunda bulunan ve hâkimlerimizin ic
ralarını, kanarlarını biran evvel rcıalizıasyona im
kân sağlayan başkâtipler, zabıt kâtipleri, mü
başirler, mahkomelerdeki diğer bilûmum, vazi
felilerin tümünün yeni maddî imkânlarla tah
kim edilmesi en halisane dileiklertmiızdendir.
Sayın milletvekilleri, adlî tıp müessesesin
den cevap bekleyen davalar cevap yüzünden
yıllarca ıbeiklenıck durumunda kalmaktadırlar.
Zira, bu müesseseye gerekli maddî imkânlar
sağlanamamıştır. Adlî tıp müessesesinde gerek
li uzmanlar mevculdolmadığından buradan da
ne ses, ne ele nefes gelmektedir. Bağımsız mah
kemelerimizden adlî tıbba nihaî kararı almak
üzere yollanan dosyalar ,oradaki eleman yoklu
ğundan cevap beklemek için aylarca, bazen de
yıllarca kalmaktadırlar. Bu kuruluşa
gerekli
maddî imkânları sağlanmalıdır ki, buraya gön
derilen dava dosyalarına cevap verebilecek uz
manlar .alınabilsin ve adalet yürüyerek tecelli
edebilsin.
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•Çocuk mahkemelerinin 'kurulması ve yangı
lanma usullerini tespit edecek tasarı biran önce
getirilmeli ve kanunlaştırılmalıdır. Medenî
âlemde bugün buna lüzum ve zaruret olduğu
bedihîdİr.
Adlî sicil daha modern ve dalha rasyonel bir
şekilde çalıştırılacak hale getirilmelidir. Bunu
bugün dünyada kompüter sistemi ile gayet se
rî olarak tatbik etmektedirler. Memleketimizde
kompüter sistemi birçok müesseselerin bünye
sine girdiğine göre, hamle içerisinde bulunan
başta değerli Balkan ve çok güzide erkânının
çalışmalanyle kompüter sisteminin Adliye Ve
kâletinin de bünyesine ithaline imkân sağlan
masını Hükümetten temenni ettiğimizi belirt
mek isteriz.
Yürürlüğe girdiği tarihten bu yana 28 de
fa değiştirilmiş olan Ceza Kanununun tümü
tekrardan gözden geçirilerek
hazırlanmalıdır
inancında olduğumuzu ifadeyi kaçınılmaz bir
vazife saymaktayız.
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunundaki de
ğişiklikler isabetli olmuştur. Bilhassa hâkim
adaylığına alınmada konan imtihan usulü isa
betli bir yoldur ve adaletin üzerinde hiçbir su
rette adalet tevzi eden kişiler hakkında şüphe
hâsıl etmeyecek bir yol olmuştur.
Yüksek Hatimler Kurulu nezdinde müfettiş
hâkimlik müessesesi ihdas ederek buna ait 50
'kadro verilmesinin ve bu kanunun yürürlüğe
girmesinin birçolk şikâyet ve sızlanmaları gi
dereceği ümidinde olduğumuzu bu münasebetle
arz etmeyi de vazife saymaktayız.
Yüksek Hâkimler Kurulu ile birlikte keza
yine 1597 sayılı Kanunun âmir hükümlerine
göre Yüksek Savcılar Kurulunun da göreve
başlamasından yurt yararına pek çok şeyler
beklemekte olduğumuzu belirtmek istiyoruz.
Yeni ağır cezalar, iş mahkemeleri, yeni mürettep ağır cezalar kurulmasının zorunluğu
inancında bulunmaktayız, ki, adalet biran önce
tevzi edilebilmek imkânına kavuşsun.
1972 yılı Bütçesini tetkik ettiğimizde daha
bütçe tatbikinin bitimine 3 ay kala, bütçenin
tertibindeki ödeneklerin bittiğini Karana Bütçe
Komisyonundaki çalışmalarımızda
müşahade
etmiştik. Yiyecek, PTT, tedavi, geçici görev
yolluğu, kovuşturma, demirbaş ve döşeme, kır
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tasiye giderlerinin tamamının bittiğini müşaha
de etmiştik.
Arkadaşlarım, bir memlekette adalet tevzi
eden müesessede bu gibi zarurî ödeneklerin ye
tersiz verilmesi, bu gibi ciddî ve ulvî müessese
leri rencide eder, adalet tevzi eden kişilerin ça
lışma şevkini ve zevkini kırar. Adaleti tevzi
eden bu müesseselerimizin, mahkemelerin me
habeti ile kabili telif yerlerde oturup vazife
görmesine de mutlaka dikkat edilmesi inancın
da olduğumuzu açık seçik olarak ifadeyi bir
vazife sayıyoruz ve biraz evvel konuşan değerli
aıkadaşnmın da belirttiği güibi, 1973 bütçesinde
Sayın Bakanın büyük gayretleriyle Hükümet
programına alınmak suretiyle Ankara'nın bü
yük ihtiyacı olan adalet sarayına başlanması
hususundaki gayretlerini takdirle yadetmeyi
vazife biliyoruz. Bilhassa adaleti tevzi eden ki
şilerin, yani değerli hâkimlerimizin vazife ma
hallerinin döşeme ve demirbaşlarının da, gör
dükleri vazifenin ciddiyeti ve şerefi ile mütena
sip bir tarzda tefrişine dikkat ve gayret göste
rilmesini istirham ederiz.
Bu yegâne hak aranacak müesseselerimizin
maliyece ödenek yetersizliği durumu ile karşıkarşıya bırakılmasına asla razı olmadığımızı
belirtmeyi zarurî bir vazife sayarız.
(Sayın milletvekilleri, son iki yıl içerisinde
Adliye Bakanlığı teşkilâtında birçok reformist
çalba ve gayretlerin bulunmasından dolayı son
derece de memnun olduğumuzu ve bilhassa
Üçüncü Beş Yıllık Plânda Adliyeye ayrılan pa
yın artırıldığını müşahade etmekten dolayı
Cumhuriyetçi Parti Millet Meclisi Grubu ola
rak memnuniyetimiz sonsuzdur.
Sayın Başkan, sayın
milletvekilleri;
bir
memlekette her şeyden önce adaletin var oldu
ğuna ve buna gölge düşmeden her vatandaşa
eşit olarak işlediğine inanmaya zoruuluk var
dır ki, biz buna memleketimlizde inanıyor ve
adaletin Türk vatandaşlarına eşit olarak tevzi
edildiği inancını daima muhafaza etmekteyiz.
Ama, bâzı aşırı cephelerce adaletlin şerefli hiz
metine gölge düşürülmesine olan gayretlere as
la katılmadığımızı da burada belirtmeyi, Cum
huriyetçi Parti olarak, bir vazife sayarız.
Eğer bu durum olmazsa, yani adalet eşit ola
rak tevzi edilmezse Devlet, Hukuk Devleti <olınıaktan «çıkar ve difctatörya olur ki, memleketi-
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miz bu durumda asla değildir, bununla iftihar
etmekteyiz.
Adalelt Bakanlığı 1973 bütçesi oldukça ger
çekçi bir zihniyetle hazırlanmıştır. Adalet Ba
kanının gayretlerini tebrik ederken, bütçede
adliye sarayı hususunda gösterdiği gayretin di
ğer bölüm ve fasıllarda da aynı şekilde tecelli
etmesini bekler ve Maliyeden, Adliyenin rahat
lıkla çalışaıbileceği imkânların sağlanmasını ar
zu ederdik.
Gönül ister ki, 1973 bütçesi tatbikatında da
Adliye teşkilatı 1972 yılı Bütçesinde olduğu gi
bi, tahsisatlarını yine 3 ay evvelinden bitirmek
durumuyla karşıkarşıya gelmemiş olsun.
iSaym milletvekilleri, değerli arkadaşlarımı,
Cumhuriyetçi Parti Millet Meclisi Grubu adına
Adalet (Başkanlığı 1073 bütçesinin millet ve memleikJete hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder,
Yüce Meclise saygılar sunarız.
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Şunu iftiharla ifade etmek gerekir ki, tarihî
akış içinde devletler, hem de güçlü devletler
kurmakta hüner sahibi olan Büyük Türk Mil
leti hukuk ve adalet anlayışında yaratılıştan
üsıtün bir vasıf sahibidir. Hürriyetlere talipkâr
olduğu kadar, mükemmel adalet tevziini tarihî
haklilik içinde isteyegelmiştir.
Muhterem arkadaşlarım, Bakanlığın bütçe
teklifi girişinde yer alan hizmetleri şu şekilde
ifade edilmektedir: Kamu hukukuna, özel hu
kuka ve infaz hukukuna ilişkin mevzuatın top
lumun yapısına ve çağın koşullarına uygun bi
çimde ıslah ve tekâmül için etütler yapanak,
mevzuatın tatbikattaki seyrini takip ve tespit
ötmıefc, suç, ceza ve iş istatistikleri düzenleyerek
bunlardan faydalanmak ,adlî sicil ve ticaret si
cili kayıtlarını tanzim ve muhafaza etmek, mah
kemeler, icra ve noter daireleriyle sair adalet
dairelerini ihtiyaca göre açmak, genişletmek ya
hut kaldırmak, infaz müesseseleriyle bunlara
bağlı iş' yurtlarının yapım ve onarımlarını sağ
lamak, idare tarzlarını düzenlemek, hâkim ve
savcı niteliğini ve hakkını kazanmış olanların
staj müesseselerinde yetişmelerini sağlamak.
Görülmektedir ki, bu hizmetler, Adalet Bakan
lığı denince polemiğine çalbucak girişilen ata
malar dışında kalan çok önemli noktalardır.

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına
Sayın Sabahattin Araş, buyurun efendim.
ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA SABA
HATTİN ARAŞ (Erzurum) — Sayın Başkan,
Millet Meclisinin sayın üyeleri;
Adalet Bakanlığı 1973* malî yılı Bütçe ka
nun tasarısı üzerinde Adalet. Partisi Millet Mec
lisi Grubıı adına görüş ve temennilerimizi ifade
ve arz dtmek üzere huzurunuza gelmiş bulunu
Sayın milletvekilleri, bize göre çok önemli
yorum.
fonksiyonlar ifa eden Adalet Bakanlığının İm
Toplumlar kadiar eski olan adalet fikri, dev-' paratorluktan kalma bir nizamname ile çalış
letlerin yapılarına göre değişmektedir. Modern
ması, öteden beri üzüntü kaynağı olmaktadır.
devlet, daiıma hukukla, adaletle (birlikte düşü
Bu hal, görevin gereğince yapılamanıasına, başnülür ve görülür. Devletin temelinde, mülkün s ka bir ifadeyle eksik ifasına sebeibolmaktaıdır.
temelinde hukukun, adaletin varlığı o kadar
Değişen şartlara göre hazırlanmış olan bir tasa
ihmal edilmez bir düşünde tarzıdır ki, temel ika
rının devre sonuna kadar 'Çıkarılması mümkün
mın] ar bu hususu açıkça ifade etmektedirler.
olacak mıdır ? Bu konuda gayret ve ilginin esirTürkiye Cumhuriyeti Anayasasının, Cuımlhugennıemesi ıgerelkir. Bu tasarının kanunlaştırılriyetin niteliklerini açıklayan 2 nci maddesi,
ması şerefini bu dönemde teşriî görev ifa eden
'«Türkiye Cumhuriyeti, insan halklarına ve baş
Meclisle ilimizle aidolmasmı, samimiyetle temjenlangıçta belirtilen temel hükümlere dayanan
nıi etmekteyiz.
millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devBugün 'Türikiye'de, m'ahk em elere ait müsta
ljetiidir» demektedir.
kil kuruluş kanunu da yoktur. Usul kanunların
Hukuk beşer tarafından tarihin her devrin
daki ımaihsus maddelerdeki hükümlerle 469 sayı
de halklar manzumesi olarak mütalâa edilmiştir.
lı Maıhakimi Şer'iyenin ilgasına ve Mahakim
Adalet dse, halklar manznmesiniin büyük ve cid
Teşkilâtına ait muaddil kanun gibi mevzuatın
dî bir organizasyonudur. Bu organizasyonun
dağınıklığının bertaraf edilmesi «gerekmıektedir.
mükemimelliği veya zaafı ıbulunduğu yere göre
Dağınık mevzuat ille Hukuk Usulü Muhakeme
ya huzur, inandırıcılık, rahatlılk getirecektir,
leri Kanunundaki hükümler tatbikatta tama
ya da zaafiyet, kötümserlik ve ahlâkî düşüşe
men çelişik bir durum yaratmıştır. Meselâ, Assebebıolacaktır.
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liye Hukuk Mahkemeleri, usul hükümlerine gö | öe ihmal konusu olmalarının sakıncaları çok
re, bir reis, iki azadan kurulacakken, 825 sayılı
tur. Kalkınmakta olan ülkemizde hizmet bina
Kanunda yapılan 'bir değişiklikle Adalet Ba
larının lüks yapılar olması düşünülemez. An
kanlığına telk hakimli asliye mahkemeleri kur
cak bu binaların, hizmetin icaplarına uygun ol
mak yetkisi verilmiştir.
ması elbette gerekir.
Anayasamızın 136 ncı maddesi, «Mahkeme
Üçüncü Beş Yıllık Plânı kısa bir süre önce
lerin 'kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve
kabul etmiş bir Meclisin mensupları olarak,
yargılama usulleri bir kanunla düzenlenir» di
plân stratejisinin ve plân hedeflerinin dışında
ye emrettiğine göre, bu kanunun biran önce ha
bir şey istemenin mümkün olamayacağını bili
zırlanması gerekmıektedi r.
yoruz. Ancak, mevcut imkânların rasyonel kul
Yeri gelmişken, adalette reform fikri üzerin
lanmasının (takipçisi olacağımız da açıktır.
de durmak istiyoruz. Parti programımızın 86
Ceza ve tevkif evleri için de aynı şeyleri söy
ncı maddesinde bu hususu öngördük. 1969 yılı
leyeceğiz. Şu farkla ki, ceza ve tevkif evleri,
seçim beyannamemizde adalette sürat, kolaylık
modem ceza anlayışına göre, suç işleyeni ön
ve isaJbeti sağlamanın, partimizin temel görüşle
celikle ıslah edecek yerler olmaktan çıkmışlar,
rinden olduğunu teyidettifc. Bir karar ne kadar
âdeta yeni suçların işlendiği, kötü alışkanlıkla
âdil olursa olsun, şayet geç kalmışsa, bize göre
rın edinildiği yerler haline gelmişlerdir. Kabul
bunda bir gecikme adaletsizliği vardır. Sosyal,
etmek gerekir ki, infaz, masraflı bir iştir. Bir
siyasal ve ekonomik hayatımızda gecikmiş ada
balkıma da, eğitilmiş kadro işidir. Suçluyu ıs
lettin çok zaman büyük rahneler açtığı bir ger
lah ederken, birçok imkânlarla mücehhez ol
çektir. Çağımızın hızlı gelişen şartlarına uygun
mak gerekir. Evvelâ bulunduğu yer, yani ce
adalet reformu
çalışmalarının bu sebeplerle
zaevi, ıslahevi bütün hizmet ihtiyacına cevap
teşvikçisi olacağız.
verebilmelidir. Bugün memleketimizde 634 infaz
Sayın üyeler, Yargıtay kanun tasarısı Par
lâmentodadır. Bu kanunun da çıkarılması için
ilgi 'elzemdir. Yüksek Mahkeme-mizden bu su
retle söz ederken bir konuya değinmek istiyo
ruz :
Dünyanın hiçjbir yerinde yüksek mahkeme
mizin emsalleri bizdeki kadar geniş bir kadro
ya sabibolmamışlardır. Yüksek mahkemeler
yargı görevi yaparlar. Ancak bunun yanında,
tatbikatçıya, hattâ huikukun ilmini yapanlara
büyük kararlarıyle yol gösterici olurlar. Yar
gıtay bugün, çıck ağır bir iş hacminin altında
dır. İptida mahkemielerinden verilen kararların
artan nüfusa oranla çoğalmaları karşısında ye
ni daireler ihdas olunmaktadır. 25 seneye yalkın
zamandan beri ilim adamlarımız ve tatbikatçı
larımız İstinaf M.ahkemıelıeri konusunu tartış
maktadırlar. Bu tartışma artık
bitirilmelidir.
İstinaf mahkemelerinin kurulması ile adalete
hizmette büyük bir aşama olacağı kanaatinde
yiz. Bu suretle yüksek mah!kem<emiz de kuruluş
gayesi içinde içtihat kararları verecek zamana
ye huzura kavuşacaktır.
Muhterem milletvekilleri;
Adaletin tevzi edildiği yerlerden, yani ad
liye binalarından söz etmek istiyorum. Seneler- I

müessesesi arasında bu kalitede ceza ve tevkif
evi miktarı her halde Kasım ayı sonu itibariy
le 63 296 hükümlü ve tutuklu sayısı yanında
düşündürücüdür. Bu rakam, ortalama bir ilçe
ceza ve tutukevine 100 kişinin isabet etmesi de
mektir ki, bu sonuca dehşet verici demek gere
kir.
Yüce Meclisin saym üyeleri;
Adlî tıp müessesesi, bilindiği üzere İstanbul'
da bulunm'aktadır. 6119 sayılı Kanunla kurul
muştur. Bakanlık lüzum gördüğü yerlerde şu
beler açabilir. Adlî tıp, mahkemeler, sorgu hâ
kimlikleri ve Cumhuriyet savcılıkları tarafın
dan tevdi edilen adlî tıpla ilgili mevzular üze
rinde ilmî ve fennî mütalâa verir. Önemi açık
tır ve büyüktür. Ancak bugün bu müessese, işi
ne yarar bir binaya sahip değildir. Araç ve ge
reçleri modern teknolojinin çok gerisindedir.
Yetenekli eleman azdır, boşalan yerler doldurulamaımaktadır. Büyük
iller merkezlerinde
adlî tabiplikler 'kurulmuştur. Bakanlık adlî ta
biplere olan ihtiyaca binaen, 4 yıldır üniversi
telere burs verilmesini kararlaştırıp ilân etmiş
olmasına rağmen, ancak bir öğrenci müracaat
etmiştir. Adlî tıp müessesesi ve adlî tabipler
için bu gerçeklerin ışığı altında ne gibi tedbir-
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essesesinin zamanı ve yeri gelince işleyeceğine
ler alındığını ve ilerfisi bakımımdan ne düşünül
i inançlımız tamdır.
düğünü öğrenmek istemekteyiz,
Bütçenin milletimize Adalet Bakanlığının
iSaym m'iılletvelkilleri;
değerli mensuplarına hayırlı olmasını temenni
Yeni hâkimler kanunu hazırlanmasının, Adeder, bu düşüncelerle, grubum adına Yüce Mec
lî Zabıta Teşlkilâtı -kurulmasına dair kanun ta
lisle saygılar sunarım.
sarısının, çocuk mahkemelerinin kurulması ve
yargılama usulleri hakkındaki kanun tasarlısı
(A. P. sıralarından alkışlar)
nın, adlî sicil üzerinde yenileşme çalışmıalarmın
BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı, buyurun
tasarı olarak hazırlanmasının, medenî kanun
efendimi.
üzerindelki çalışmaların sonuçlandırılmaısmım
ADALET BAKANI FEHMİ ALPARSLAN
İcra ve İflâs Kanunu tatbikine dair tüzüğün
(€.
Senatosu Artvin Üyesi) — Çok Sayın Baş
hazırlığının bitirdim esinin, patronaj müessesele
kan,
saygıdeğer milletvekilleri;
ri üzerindeki çalışmaların biran evvel bitirilme
sinin gerektiği kanaatindeyiz.
Adalet Baikanlığı bütçesi üzerinde görüşle
rini
lütfeden değerli grup sözcülerine nâçiz
Uyuşmazlık mahkemesi kanun
tasarısının,
şaihsımdıa Bakanlığın mensuplarına karşı besle
647 ısayılı Kanunda değişiklik yapılmasına da
dikleri
iyi duygudan ve izhar buyurdukları,
ir kanun tasarlısının, 1086 sayılı Kanun yerine
gerçekten
yüzdeyüz isaibeltli görüşlerle temenni
kaim olmak üzere yeniden hazırlanan tasarı ile,
lerden
ötürü
şükranlarımı arz e>tmeyi vazife bi
ayrıca hazırlanan ve Hukuk Muhakemeleri Usu
lirim.
lü Kanununun bâzı (maddelerinin değiştirilmesi
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi haikkmdalki 11 maddelik kanun tasarısının, iş mahke
meleri, Yargıtay ve Adlî Tıp Kurumu kanun ta
sarılarının hazırlanarak Yüce Meclislere sevik
edilmiş oldukları ve bunların bir kısmının ko
misyonlarda, bir kısmının da Genel Kurullarda.
bulundukları bilinmektedir. Bu sonucu Adalet
Bakanlığı merkez teşkilâtının verimli ve prog
ramlı çalışmaları olaralk takdirle karşılıyoruz,
Müh|terem arkadaşlarım;

Pek değerli milletvekilleri, hizmetimin altı
na girmiş bulunduğum Adalet Bakanlığına ait
'bütçe vesilesiyle yüksek huzıımıuzda epeyce bir
şeyler söyleme imikânına sabib olduğumu sanı
yorum. Fakat, müsaade ederdeniz ben .mesele
nin teferruatına girmeden gayet kısa bâr ko
nuşma ile yükselk huzurunuzdan ayrılmak işiti
yorum. öünlkü, burada dile getirilen konuların
hepsi yıllar yılı söylenmiş, üzerinde durulmuş,
hattâ Cuimmuriyet .Senatosunun naçiz üyesi sıfatiyle taraflımdan da hemen her yıl bütçesin
de ısrarla ifade edilmiş konulardır.

.Sözlerimi bitirirken, alkftıüel bir konu olan
genel affa değinim'elk istiyorum. Kültür, görgü
Bu konuları, daha Bakanlığa başladığım
vie eğitimiden yoksun, geçim için çoğu zaman
gün, bakanlık mensupları taraflından önüme se
isltemeyerek suç işleyen talihsiz insanlarım 'dol
rilen eski bütçe konuşmalarımın bir defa daha
durduğu cezaevlerindeki yaşama şartları gayri
süzgeçten geçirilmesiyle yeniden hatırlama im
müsaittir. Bu insanlar havasızlık, gıdasızlık,
kânını bulduım ve her bir meseleye ayrı ayrı el
üzünitü ve ısukıntı yüzünden gün geçtikçe top
koymak istedim,
luma dalha zararlı hale gelmekte, bu arada dı
Bir kısmını yüksek huzurlarınızla kadar ge
şarıda bıra'ktıikları günaıhsız aile efradı perişan
tirdik ve lütufkâr alâkanızla işlerin bu derece
bir halde ıbulummıaiktadırlar. İlgililer olarak, bu
-mahmul olmasına rağmen geçirdik. BelM tattalihsiz insanları cemiyette tekrar yararlı hale
getirmek için icaıbedemleri yapmaya mecburuz. I min edici değildi ama, günün şartlan içerisin
de Meclislerin bu iş çdkluğu altındaki ağır va
Hakikî bir zaruret mevcut 'değilken, af yetMsiziyetleri mucavelhesinde ancak bu kadarını ge
nin kullanılması, adalete ve kanuna olan güveni
çirmenin mümkün olacağını hesaba kattık. Ce
azaltır. Af çıkıyor düşünce tarzı, cezamın suçu
za Usulünü böyle geçirdik, Hukuk Usulünü
ünleme 'kabiliyetini zayıflatır. Bu sebeplerle,
böyle geçirdik, İnfaz Kanunu ile alâkalı deği
Cumhuriyetin 50 nci yılında genel affı konu etşikliği böyle geçirdik. Şükranla arz edeyim ki,
mieıkte, yani şimdiden ilân ve beyan etmekite
fayda görmıiemıefcteyiz. MeclMerimizce af mü j ,gerelk Bakanlık; divanı, gerek sayın milletve418 —
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külleri hakikaten bu hususta büyük anlayış gös- ıi ve hepsini istediğiniz anda toplamak imkânını
da bulamıyorsunuz.
terdiler ve günlük hayatlarının her safhasında
karşılarına gelen ihtiyaç meselelerini bu suret
Zannediyorum kâ, mesleğini seven ve Ada
let Bakanlığını da yalnız siyasî fonksiyon ola
le değerlendbnııe yoluma lütfedip gittiler.
rak değil, hir ımeslek adamı sıfatıyle icra etmek
Bir kısım - taşanlarımız, Yüce Meclislerde,
isteyen bir arkadaşınız olmama rağmen, o he
burada konuşan değerli arkadaşlarımın hemen
yecanla meseleleri tak-ib etmeme rağmen maale
hepsinin üzerinde durduğu Adalet Bakanlığı
sef istediğimiz meseleler her zaman için alına
nın Kuruluş Kanunu halen komisyonlammızmıyor veya alınmakta geeikmeler vufcubuluda; Adalet Komisyonundan geçti, Bütçe Ko
yor.
misyonundadır. IBen Bakanlığa başladığımın
Burada arkadaşlarım pek çok meseleyi dile
daha haftasında bu ihtiyacı hissetmek suretiy
getirdiler; reform kavramının nerelere kadar
le hazırlığa koyuldum, tetkikten geçti, Yüce
(gittiğini ifade ettiler. Ben bu kelimeyi en az
Meclise sevk ettik. Yüce 'Mecliste Adalet Komis
kullanan arkadaşlarınızdan bir tanesiyim. Yük
yonundan da geçti, ümidediyorum ki, bu bütçe
sek huzurunuzda teferruata geçmeden bir husu
ağırlığı bertaraf edildikten sonra, Bütçe Komis
su saımimî inancım olarak belirtmek istiyorum:
yonunun pek değerli Başkanı ve idarecileri ta
Şu mevzuda reform, bu mevzuda reform, Tür
rafından ele alınıp Yüksek huzurunuza getiril
kiye'de eğer idarî reformu gerçekleşjtd'rniiezseniz,
me imkânı verilecektir.
I ıeğer adlî reformu gerçekleştirmezseniz hiçbir
refonmunuz isterse dünyanın en yaldızlı cüm
Değerli arkadaşlarım, adliyenin içinde bu
leleri içinde kitaplara girsin asla ve ıasla iste
lunduğu sıkıntılı hali inkâr etmek, hafif gös
diğimiz şekilde gerçekleşemez.
termek aklımın köşesinden geçmez. Burada ar
kadaşlarım meselelere dokundukça âdeta içdım- I
Adlî reformu gerçekleşıtinmeye çalıştığınız
deM yarayı depreştirmiş oldular. Hâkimlerimi
zaman ucu yine dolayısıyle idarî reforma gelir
zin içinde bulunduğu ağır vaziyet, adalet bina
dayanır. Bir muamele yürüteceksiniz bürokraisi
larımızın kötü hali, oezaevlerjımizin fecî duru- I içinde bazan artık insana.utanç verecek kadar
mu beni oldukça yaralayan hallerden bir tane
takibeitmie halinde olduğunuz halde maalesef
sidir.
günler, haftalar ve aylar geçer bir netice ala
mazsınız. Onun için Yüce Meclisler bu memle
Özellikle cezaevlerimizin içinde bulunduğu
kete hizmeti şerefli bir şekilde temsil eden Yü
vaziyeti başından itibaren dile getirmek iste
ce milletvekillerinin bu idarî reform meselesini
dim.
biran evvel ele aldırma konusunda daha da gay
Huzurunuzda gayet açık yürekle bir husu
retli
olmanız lüzumunu arz etmek isterim.
su ifade etmek istiyorum: Plânlı dönemde di
ğer müesseseler bir hayli mesafe aldıkları hal
de üzülerek arz edeceğim ki, Adalet Bakanlığı
plânlı dönem içinde maalesef yerinde saymış
ve hattâ geri kalmıştır. Bunu bir acı hakikat
olarak sayın milletvekillerinin huzurunda iti
raf etmeye mecburum.
Bakanlığa başladığım zaman, evvelâ kendi
Hükümetimin bünyesinde bu düşünceyi bertaraf etmenin çaibasını sarf etmek mecburiyetinde kaldım. Plân hedefleri stratejisi hazırlanı
yordu; adalet cihazına aidolan iki satırlık kay
dı oraya geçirmek için bir hayli münakaşa ve
mücadele mecburiyetini duyduğumu lütfen an
layışla kabul buyurunuz. Ondan sonra Bakan
lıktaki mevzuat ha^ırlılklan bir gün içinde ol
muyor, hazırlanan mevzuat diğer bakanlıklara
takdim olunuyor, onların süzgecinden geçiyor

I
I
I
I

JI

Burada değerli arkadaşlarımı adliye bütçesi
ile alâkalı olarak temenni ve tenkidlerde bu
lundular. Ben 12 senelik Parlâmento hayatı
içinde bulunuyorum, 12 senedir ben de söyle
dim, her söyleyeni de dinledim. Hep aynı şeyler
söylenir, -ama acaba niçin bu Adalet Bakanlığı
nın bütçesi bu kadar dar ve cılız bir şekilde
tanzim ediliyor diye milletvekili arkadaşlanmdan hiç birisinin özel bir gayretine şahidolmadım. Yalnız Hükümet nezdinde, özellikle Mali
ye Bakanlığı nezdinde, Bütçe Komisyonunda
gfönlüm çok isterdi ki, burada dile getirdiğiniz
temennileri gerçekleştirecek bir imkân sağlar
sanız ve bizim hizmet süremiz yatkında biter
tama bizden sonra gelecek olan ellere ve o eller
her gün değişse bile Bakanlığı iyi temsil eden
esaslı ellere bu imkânları verelim.
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Vazifeye başladık; suçüstü ödeneği yok, her i kapasiteli 1 500'den aşağı da nüfus düşmez.
yerden istek var, cezaevlerinin yiyecek madde Hiçbir zaman da adam olmasına imkân olma
si mevcut değil, her gün bir bakkaldan, bir ka
yan bir cezaevi hinası, onun arsasını bugün • de
saptan telgraf alır bu Bakanlık «Paramızı ve
ğerlendirmeye kalksak; bırakınız bunu en mo
rin» diye. Şimdiye kadar bunca yıl hep aynı
dern şekilde 3 - 4 tane cezaevi yapmak müm
şeyle karşılaşmış. Evvelâ bu imkânı sağlamak
kün. Gittim anlattım vaziyeti Maliye Bakanına
lâzım.
ve Sayın Başbakana bırakınız bunu hem şehrin
Sağlam düşünebilmesi için Adalet Bakanlı
ortasında antik cezaevlerinin yer almasını ön
ğının, sağlaım işler yapabilmesi için evvelâ hu
leyelim, hem de herkesin insanca yaşayabilir,
zur içinde olması, borçlulardan yakasını kurtar , cezanın asıl maksadı içinde infaza giidilehilir
ması lâzıımıgelir. Tıpkı insan şahsî hayatında ol
yeni cezaevleri binaları yaptınalım diye, kurtaduğu gibi, Devlet hayatında da aynı hal içinde
ralbilirsıek: bürokrasiden ve zannediyorum ki,
oluyor.
Devlete de yük olmadan Yüksek huzurunuza
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın
yapıcı bir kanun tasarısı ile geleceğiz henüz
Bakan, bunları, Maliye Bakanına anlatamıyor
daha kesinlikle .söylüyorum. Ama ben hazırla
musunuz1? Sizin söylediklerinize uymuyor bun
dım ve ayrıca da dilimlin döndüğü kadar ilgili
lar çünkü.
lere arz ve izaha çalışıyorum.
ADALET BAİKANI FEHMİ ALPARSLAN
Adlî tıp müessesesinden şikâyet edildi. Ba
(Devamla) — Hemen ara edeyim,, Maliye Veki
kanlığa başladığım günde karşılaştığım bir du
line ben anlatamıyorsam, benden sonra gelecek
rum oldu; fiilî bâzı tedbirler aldık, hakikaten
ler de kolay, kolay anlatamayacaklar. Bakın,
hatalı tutumun mahzuru olarak adlî tıp âdeta
rahatlıkla ifade «diyorum ve
anlatamıyorum.
dağılmış hale gelmişti. Pratisyen bir hekime
Gerçekler acıdır, ama bileceksiniz.
dahi yan ödeme verildiği halde adlî tıp mües
Bu senenin bütçesini .geçmiş yıllara göre ol
sesesi üyelerine ve uzmanlarına bir kuruşluk
dukça iyi biir şekilde Yüksek huzurunuza çı
yan ödeme vermedikleri için bu kadar önemli
karma imkânı hâsıl oldu. Yalvararak, yalkarabir hizmeti ifa eden, hem de otorite olmuş bir
rak meseleleri anlatmaya çalışarak çıkardık,
hakimi orada tutmak mümkün olmazdı. Onun
721 milyon lira tavan bütçe tespit edilmişiti
için hepsi ayrılmışlardı adlî tıp meclisi üyeleri
Plânlama ve Maliye Bakanlığından, bununla
dağılmışlardı, adlî tıp meclisini kurmak müm
biz maaşları bile ödeme imkânına sahibolaımakün olmuyordu. Ortaya çıktık, rica minnet ve
yaoaktılk, ama bazen tatlı, bazen acı sözlerle
adlî tıp meclisi üyelerine, zannediyorum ki, bu
Yüksek huzurunuza gelen bütçe 1 milyar 50
güne ikadar kalbul edilenlerin en yüksek seviye
küsur milyon lira olarak karşınızda.
sinde bir yan ödeme imkânını sağladık. Ama
Bununla adalet cihazının meseleleri halledi
senede 32 bin dosya gelen adlî tıp müessesesi
liyor diye biçhir zaman iddiada bulunacak ha
nin 'bugünkü haliyle çalışması mümkün değil
lim yok ve «bununla bu meseleler daha iyiye
dir.
gidiyor, eh şikâyetler oldukça azalacak» diyen
Binası hakikaten içine girilmez halde. Nle ise,
arkadaşımız çıkarsa ona da katılmam, bu şikâ
çek
şükür ki, adlî tıp müessesesi için bir bina
yetler devam edecektir.
yapımını bir noktaya kadar getirdik. Bugünler
'Cezaevleri için; bu sene yapılmakta olan 8
de ihale edilecek. İhaleye çıkarıldı. Müşterisini
tane büyük cezaevi var geçen yıllardan kalma,
bulunsa, inşallah, değerli arkadaşlarımın da lü
ancak onlar için tahsisat koparabildik, yeni ce
tuf kâr katılmalarıyle temelini atmak nasiibozaevi için bir kuruşluk tahsisat yok. Bu duru
lur.
mu görünce çok acı duyduğum için bir kanun.
tasarısı hazırladım, bakanlıklara gönderdik taBu husuıslta Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin bü
kibediyorum ve ümidediyorum M, onu bu dö
yük emeği geçmiş bulunuyor. Onun bitişiğinde
nemde Yüksek huzurunuza getirme imkânını
bir bina yapmak suretiyle müşterek çalışma hebulacağım.
I defi ele alınmış bulunuyor. Huzurunuzda CerMevcut cezaevleri binaları vardır; Ankara I rahpaşa Tıp Fakültesinin muhterem idarecileCezaevi, içinde oıturuimaz, yaşanmaz, azamî 500 I nine teşekkür etmek istiyorum.
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Değerli arkadaşlarım getirdiğimiz ve huzu. runuzdan geçen öeza ve Hukuk Usulü Muhaikemieleri kanunları asıl kanunlardan başkaydı.
Asıl kanunlar Meclislerde bekliyor. Hukuk Usu
lü Muihalkemeleri Kanununun 602 madde asıl,
10 madde de ek madde olarak 612 madde ola
rak hazırlanmış kısmı Yüce Meclislerde. Ama
sizin durumunuzu da görüyoruz. Senelerdir ta
til görmeden, gece gündüz çalışmlak suretiyle
bugünlere geldik. İçinde bulunduğumuz şartlar
da meydanda. Bu sene bayırlısıyle inşallah, se
çim ortamına da girmiş oluyoruz. Böylesine bir
zamanda 612 maddelik bir kanunu getirip, gün
ler, haftalar hattâ aylarınızı almaya cesareti
miz olmadığı için, 10, 11 madde halinde, çolk
âcil ihtiyaçları karşılayacak bir usul değişikli
ği ile huzurunuza geldik.
Yetersiz olduğunu ben o zaman dahi söyle
miştim, yine de söylüyorum. Ama faydalı taraf
ları olacaktır, öeza Usulünde de aynı yola gir
dik.
İnfaz Kanununda bâzı yenilikler getirdik.
Yüksek tetkiklerinizden geçti, daha da olgunlaş
tı.
Hâkimler Kanununu hazırlayıp Başbakanlığa
sevk etmiş bulunuyoruz.
Yargıtay Kanunu gündemde. Yüce Meclis
bütçe görüşmelerinden sonra, çok ümit ve te
menni ederim ki, bu kanunu biran evvel çıkar
sın.
Arkadaşlarım hâkimlerin yorgunluğuna, iş
lerin sürüncemede kalmasına temas etti. Doğru
dur. Hakikaten hâkimler bitap düşüyor; çalışan
hâkim bitap düşüyor. Şimdiye kadar kontrol ve
murakabe olmadığı için çalışanla çalışmayanı da
kolay kolay ayırmak mümkün olmuyordu. Çalış
mayan da vatanadaşa âdeta ıstırap verecek bir
tavır içerisinde keyf sürüyordu.
Geçen sene 45 sayılı Kanunda yapılan deği
siklikle bu sene bir teftiş mekanizması kuruldu
ve hâkimler bir kontrol altına girdiler. Hemen
söyleyeyim ki, daha tatbikatından kesin sonuç
lar alınmamış olmasına rağmen bir çekidüzen
verme hali mevcuttur.
Yüksek Hâkimler Kurulu hummalı bir ha
zırlık çalışması içinde. Ama eline gene bâzı meselelerdefci tasarrufları, bütün Türkiye'ye «E,
artık biraz kendimize gelelim,» anlamını taşıya
cak bir nitelik arz ediyordu. Hakikaten şayanı
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tebriktir, Yüksek: Hâkimler Kurulu. Demek ki
bu tarzda bir kuruluş hizmet bakımından iyi
neticeler veriyor.
Bizim Yüksek Savcılar Kurulumuz bâzı ta
sarruflarda bulundu. Burada olmadı, teşekkür
ederim arkadaşlarımma, yalnız Bütçe Komisyo
nunda bu tasarruflarda bâzı kayırmalar, keyfi
likler olduğundan da bahsedildi. Huzurunuzda
bütün arkdaşlarımı temin ediyorum. Sureti katiyede, hiçbir kayırma hatırımızın köşesinden
geçmedi. Bakan olarak, Bakanlık olarak bu
yola tevessül etmiş olsaydık, zaten karşımız
da Yüksek Yargıtaydan gelen dört üye derhal
vaziyet alırlardı. Biz bütün tasarruflarımızı it
tifakla çıkardık Yüksek Savcılar Kurulundan.
Yüksek Savcılar Kurulu üyelerinin üç Adalet
Bakanlığından, dördü Yargıtaydan
gelmiştir
mâlûmuâlileri; buna rağmen ittifakla çıkardık.
Çünkü bir keyfilik yok.
Hata olmamıştır diyemem, olabilir. Ama ka
tiyen bir art niyetle bir maksatla hareket edil
medi. Mesleke hizmet edelim, daha iyi niteceler
alalım düşüncesi içerisinde hareket ettik.
Mahkemelerin işi alabildiğine çoğalmış bu
lunuyor. Gerçi mevzuattan gelen bâzı noksan
lıklar var; ama bir hâkim nihayet muayyen işin
altından kalkabilir arkadaşlar.
Bir asliye ceza hâkimi, o da çalışkan olmak,
kendini işine vermek kaydıyle senede ancak 700
davaya bakabilir. Normali bu, hesaplanmış. 700
davaya bakabilir; zabıt kâtibi, başkâtibi iyi
ise... Zabıt kâtibi fena ise o 700 davayı da gö
remez. Duruşma icra ederken hâkim söyleyecek,
zabıt kâtibi tak ta'k iki saat yazmayacak, hâ
kimin kafasında derlenip toparlananlar
bile
zapta geçmeyecek.. Yürümüyor bu iş. Mesleğin
içinden gelmiş bir arkadaşınızım. Buna rağmen
bugün bir asliye ceza hâkimine Türkiye'de ço
ğu yerde 1 500'ün üstünde iş yüklemiş oluyo
ruz.
Kâtip de günlük hayatını düşünmenin pe
şinde. Akşam çoluğuna çocuğuna ekmek götü
rebilecek mi, götüremeyeeek mi meselesini dü
şünen adamın da çalışma tarzım elbette takdir
buyurursunuz.
Benim başımdan geçti. Cumhuriyet savcısı
esas hakkında mütalâa veriyordu zabıt kâtibi
ne ben asliye ceza hâkimliği yaparken Balıke
sir'de. Kâtip mütemadiyen yazıyor
kafasını
sallayarak. Savcı sözünü bitirdi, kâtip biraz
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daha yazdı, durdu. «Oku oğlum,» dedim. Oku
yamadı. «Ver şu zaptı,» dedim. Aldığım zaman,
«Vah benim çocuklarım; ne yapacağım onları?
Vah benim çocuklarım; ne yapacağım onları?»
diye yazmış. Bir sayfa kadar zabıt, savcı mü
talâa veriyor, onu mütalâasının bit kelimesini
yazmıyor.
Sonra öğrendim ki, adamcağızın hanımı öl
müş, çocukları kalmış. Nasıl bakacak, ne ede
cek diye onu düşünüyor zavallı.
Mahkemeleri yalnız hâkim diye mütalâa
etmek yanlış. Kâtip; altından çıkamayacağı
kadar iş sayısı altında eziliyor.
Üzülerek arz edeyim, geçen sene torba kad
roların işlediği zamanda Adalet Bakanlığı
3 268 kadro ihtiyacını Personel Dairesine 20
Haziran'da bildirmiş. Personel Dairesi 21 Tem
muzda olumlu mütalâa ile meseleyi Maliye Ba
kanlığına intikal ettirmiş. Sonra Adalet Ba
kanlığı iki tane tekit yazısı ile meseleyi o kadarcık takibetmiş ve maalesef bir tek kadro
dahi alamamış.
Ben işe elkoyduğum zaman gördüm. Bir ya
zı yazdım tekit mahiyetinde. Cevap gelmeyince
sayın Maliye Bakanına ve bir sureti Başbakana
zata mahsus yazı ile, biraz da oldukça açı bir
şekilde ifade ettim meseleyi. Ama birkaç gün
sonra karşımıza, «Bütçe Kanununun
15 n-ci
maddesine göre artık torba kadrolar işlemi
yor,» cevabı geldi. O günden bu gmıe adliyeye
kadro çıkarmak için uğraştığımız halde maale
sef ve maalesef Personel Dairesinin şimdiye
kadar teşekkül edememesi yüzünden, son za
manlara kadar, ancak son günlerde 1 780 kişi
lik kadroyu Personel Dairesinden Maliyeye in
tikal ettirdik. Onu da artık istemem dedim;
çünkü bu senenin kadrosundan 4 250 tane per
sonel ihtiyacı gösterdim.
Şimdi bunun kavgası içerisindeyiz. Ama bir
Bütçe Kanunu çıkaracaksınız, Meclisler çıkara
cak, orada Adalet Bakanlığı gibi, şimdiye ka
dar furya giden dağıtımdan bir tane alamamış
ve âdeta ıstırap içerisinde bulunan müessesele
re yeniden kadroyu ya verebileceksiniz ya ve
remeyeceksiniz. Bilmiyorum, bir sıkıntılı hal
vardır; dikkatinize arz ederim. Eğer bu kad
rolar alınmazsa, sizi milletvekillileri olarak,
karşılayacağınız insanlar alabildiğine sıkıştıra
caktır.
_
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Bu kadro ile bu hizmetlerin altından çık
maya imkân yoktur. Yürütmenin imkânı yok
tur. Ben meseleyi getiriyorum. Bu günler kabi
neye getirip orada mesele haline getireceğim.
Eğer yürütemezsem kavgasını yapacağım; yürütemezsem tedbirlerini kendi zaviyemden ala
cağım; ama Hükümetten gelmedi diye millet
vekilleri olarak da rahat halde olmanıza mâna
olmadığını huzurunuzda ifade ediyorum. Belki
Bakanlar böyle konuşmaz sizinle ama ben tam
samimiyet içerisinde arz ediyorum. İşlemez bu
müessese başka türlü.
Kâtiplerin yan ödemesi meselesinde değerli
Halk Partisi sözcüsü arkadaşım bana bir ufak
tarizde bulundu. Dikkatimden kaçmış, umursamamışım filân gibi.. «ISonradan fark etmiş» tâıbirini kullandılar.
Hiç sonradan fark etmedim. Meseleyi başın
da ele aldım. Yan ödemeler konusunun çok
sıkı tutulduğu bir dönemdeydi. Kavga, gürül
tüyle bu yan ödemeler meselesini çıkardık.
Hemen arz edeyim ki, kâtiplerin yan ödeme
meselesi, şimdi değil, bundan on iki sene evvel
yine nâçiz arkadaşınızın gayretleri içerisinde
ele alınmış konulardan bir tanesi idi. O zaman
da epey gayret sarf etmiştik. Mesele, Bakanlar
Kurulu seviyesinde olumlu olarak mütalâa edil
di ve yardım yapılması karara bağlandı. Bu
arada, zabıt kâtipleriyle başkâtiplere verildiği
halde, başkatip muavinleri atlamış, icra memur
larına verildiği halde, icra memur muavinleri
atlamış. Bu,...
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Yar
gıtay memurları...

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN
(Devamla) — Yargıtay memurları unvanını o
zaman kullanmamıştık, yalan söylemek iste
mem. Yani, kullandığımız ifadeler bunlardı;
ama atlamış. Eh, düzeltilir dedik, düzeltilecek
diye hâlâ da bekleriz. Bu arada Yargıtay me
murları, aslında zabıt kâtibi olup da, memur
unvanıyle adlandırılan, lütfedip, senelerce hiz
metinden sonra bir de hani, unvanına memur
denilen kişilerin de durumu ortada.
Değerli arkadaşlarım, Personel Dairesi bu
konuda, maalesef, şahsen takibime, ikazıma rağ
men menfî karar çıkardı. Nasıl çıkardı, niçin
çıkardı? İzahı mümkün değil. Maliye Bakanlı
ğı nezdinde takibediyorum, Sayın Başbakana
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Değerli arkadaşlarım, bu umumî mevzular
dan sonra, arkadaşlarımın üzerinde durduğu ve
benden, ağzımdan öğrenmek istedikleri, tahmin
ediyorum ki, bu, af ile alâkalı konu. Çünkü
bir kısım arkadaşlar, «Af çıkmalıdır» dedi, bir
değerli sözcü de, «Önceden aftan bahsetmek,
affı ilân etmek hatalıdır» diye buyurdu. Mü
saade ederseniz, bu konuda biraz yakınmak is
terim. Hiçbir zaman, af çıkacaktı veya çıkma
yacaktı sözünü söyledim. Her zaman aynı şeyi
söyledim, hattâ birgün Saym Başbakan, «Alp
aslan, ne oluyor bu ? Bir gün böyle diyorsun,
bir gün böyle diyorsun» tarzında bana bir si
temde bulundu. Ben hep aynı şeyi söylüyorum:
ama, yazanlar birgün öyle yazıyor, birgün böy
le yazıyor. Manşeti başka koyuyor, aşağısını
başka yazıyor. Ne yapacaksın? Hep aynı şeyi
söyledim; af, Yüce Milletin atıfet duygusuna
taallûk eder dedim. Bunu en iyi şekilde değer
lendirecek, Yüce Meclislerdir dedim. Hükümet
nihayet, teknik kadro içerisinde bunun hazırlı
ğına tevessül eder dedim ve ilâve ettim; affı
bekleyenler kadar, suçtan zarar görmüş olanla
rın da halini düşünmek lâzım dedim. Onların
da ruhlarında rusup bırakmayacak bir hava
nın yaratılmasını icabeder dedim. Bütün bu söz
leri bu şekilde söyledim.

taraftarım. Şundan taraftarım evvelâ, bir defa
insan olarak affı isteriz. Ayrıca, cezaevlerini
yakından bilen bir Adalet Bakanı olarak, biran
evvel cezaevlerimizin boşalmasını isterim, onun
için affa taraftarım. Grayet açık yürekle söylü
yorum. Ve bu sene 86 milyon lira asgarî, yiye
cek gideri olarak bütçeye para koyduğumuz hal
de bekli af çıkar mülâhazasiyle bu, 56 milyon li
raya kadar düştü. Ama bugüne kadar devam
ettiği gibi, bir hükümlüyü günde 195 kuruşla
doyururum derseniz, bu, işte, ezâ, ıstırap, iş
kence lâfları geçiyor, o noktaya girer. O nok
taya bu girer. 195 kuruşla insan doymaz. Bu.na verdiğim talimat, asgarî 325 kuruş üzerin
den hesaplayacağız dedim, ona göre hesapları
yaptık; ama miktar 86 milyonu buldu. Bu 86
milyon, yüksek huzurunuza 56 milyon olarak
geldi. Ne yapacak? Birden bire bütün suçlar
duracak, ondan sonra cezaevlerinin miktarı
düşecek demeye kalkarsak hayal olur. Temenni
ederim ki, bir af çıksın ve o sayede işler biraz
düzelsin. Yüksek huzurunuza getirmiş olduğu
muz İnfaz Kanunundaki değişiklikte bir görüş
vardı. Eğer o görüş değerini bulsaydı, ben zan
nediyorum ki, hükümlülerin aşağı yukarı yan
sına yakını bu sayede bir kenara atılacaktı.
Ama bu da, elbet Yüce Meclislerin takdirlerine
saygı duyarım, o istikamette çıkmadı. Şimdi,
önümüzdeki sene ek ödenek istememek için, eh,
bu 50 nci yıl gibi çak kutsal, milletlerin haya
tında kolay kolay erişilmez, hele tarih boyu
çok meseleler vermiş Türk Milleti için gerçek
ten müstesna mazhariyet olan 50 nci Yıldönü
münde bu atıfet duygusunun yüce milletten gel
mesini, Yüce Meclislerce Hükümete emredilmi
şini de şahsen bekleyen bir arkadaşınızım.

Şimdi, af istiyor mu, istemiyor mu? İnsan
olarak elbette ki, hepimiz isteriz. Bâzı suçlar
içdn isteriz. İnsan olarak, hepsi için belki is
teriz; ama memleketin hayrına olmayan sa
halara da affın teşmilini istemeyiz. Bizim Hü
kümetimizin içinde bulunduğu şartlar, önce
den af müessesesine angaje olmaya müsait de
ğildir arkadaşlar. Ama, aziz milletimizin bün
yesinden doğacak hava ve Yüce Meclislerin il
ham edeceği görüş, elbette ki, hükümetleri,
hangi hükümet işbaşında olursa olsun, bir af
tasarısı hazırlamak suretiyle yüce huzurunuza
çrkarır. Ben Alpaslan olarak affa samimiyetle

Değerli arkadaşlarım, diyeceksiniz ki, «Mil
letvekili şikâyetçi, bakanı şâkiyetçi. Ne olacak
bu işler?» Ben ümitsizliğe de pek kapılmış de
ğilim. Ve «Bulunur kurtaracak bahtı kara mâderini» diye mısraı okumaya da lüzum görmü
yorum. Ama meselenin üzerine ciddiyetle hep
birlikte eğilmemiz lüzumunu belirtmek istedim.
Bazen hükümetlerin, hele hele hükümet içeri
sindeki bakanların kudretlerini aşan, imkânla
rını aşan vaziyetler olur, o zaman milletvekil
leri eğer yardım ederlerse, o neticelere daha
kolaylıkla ulaşılabilir. Bu, normal hükümetler
zamanında böyle olur, hele bizim gibi olağan-

mesele zaten intikal etmişti, ben anlattım, olum
lu karşıladılar; ama Maliye Bakanlığından he
nüz olumlu bir cevap alabilmiş değilim. Daha
dün Maliye Bakam ile uzun uzun görüştüm,
meseleyi ancak Hükümet içerisinde halledilebi
lecek bir mahiyette görüyorum. Onun için de,
dilimin döndüğü kadar, meseleyi anlatmaya ça
lışacağım. Her halde, yarın, öbür gün ,ilk Ka
bine toplantısında bu meseseler gelecek.
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•üstıü şartların içerisindeki Hükümette daha da
zor olur. Normal hükümet içerisinde olsak bel
ki daha çok kavgasını yaparım. Ama ben Ada
let Bakanı Fehmi Alpaslan olarak bâzı mesele
leri kendi heyecanım nispetinde ortaya koya
mıyorum, samimiyetle soluyorum,
mesele çı
kartmaktan, zaten Türkiye meselelerle dolu,
biraz da Başbakanın belki partidaşım olmasının
tesiri d.e oluyor, ben mesele çıkarırsam, başka
ları haydi haydi çıkaracak, onun için kâfi de
recede, istediğim gibi koyamıyorum ortaya. O
halde lütfedeceksiniz, yani her gün hayatınız
da karşılaşılan meselelere taallûk edden teşkilâ
tın işlerini, biz gideriz, kim gelirse gelir; ama
kimse Adalet Bakanı, isterse Bakanın kendisi
olmasın, Bakanlığı siyanet eder tarzda milletveikilleri, kucaklayacaksınız. Ve bu .sayede bu se
me bir adım attık, inşallah bu sene artık hâIkimleriımizin, mahkemelerimizin
kırtasiye di
lenmeleri olmayacak, ödeneği epeyce koyduk.
Mefruşat bakımından, artık hiç olmazsa, san
dalyesi bir tarafa göçüp de oturamaz hale gelen
hâkimlerin sandalyesini, masasını düzeltecek
kadar bir tahsisat ayırdık, eksik olmasınlar.
Yani bunlar oldu. Ama kâfi değildir, gelecek
yıllara bunu bir pencere olarak kabul ediyo
rum ben, gelecek yıllara daha iyi imkânlarla
atılma nasibolur ve gelecek yılın politika haya
tında yer alacak değerli arkadaşlarıma bu yol
da daha iyi "şartlar içerisinde, adalet mekaniz
masını görmelerini dilerim.
Tenkitler, temenniler zannediyorum ki, be
nim de dert yanmalarımla bu şekilde bir safha
da kapanıyor. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi
sözcüsünün bir sözü, değerindedir. Yalnız hâ
kimi artırma mahkemeyi artırma, maddî olanağını
artırmakla, Türkiye'nin meselelerinin halledilme
yeceğini, eğer bilmezsek, o zaman temele inme
gibi bir vasıftan kendimizi uzak görürüz. Bun
ları aynen kabul ederim. Yalnız, ben sayın söz
cüyü, Sayın Ekşi'yi yafcinen tanıyan bir arka
daşınız olarak, görüşünü de bir başka türlü as
la değerlendirmeyi hatırımdan geçirmem. «Dev
rimci hukuk atılımı, devrimci hukuka gitme»
şüphesiz ki, her sahada devamlı ilerleme, daima
önalma lâzımdır. Hukuk sahasında da ihtiyaç
ları karşılayacak hukukî kaideler getirmek lâ
zımdır, zaruridir. Ama ucu düzen değişikliğine
gittiği zaman, o değişikliğin, o düzen değişik
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liğinin nerelere varacağına dair bir kesin kanaate
sahibolmadıkça, (bir kesin söz söylemiyorum.
İLYAS KILIÇ (iSamsun) — Sizin düşünce
niz, nasıl bir değişikliktir?
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Zaten değişik
liği düşünemedikleri için ayrıldılar.
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN
(Devamla) — Evet, değişikliği düşünemediği
miz için mi ayrıldık, yoksa bu değişikliğin altı
üstünden daha iyi olur, anlamına gelecek şe
kilde hareket edilmesi karşısında mı oldu, onun
münakaşasını, şimdi tatlı konuşuyoruz, burada
yapmayalım. Başka bir zaman, nasıl olsa bu
günler yine gelir, bâzı meseleler görüşülür, eni
ne boyuna, o zaman yapalım.
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ya
hut ayak uyduramamışsınız.
ADALET BAKANI FEHMİ
ALPASLAN
(Devamla) — O da mümkündür, ayak uydu
ramamış oluruz. Ayak. uyduramadık, tabiî.
Şimdi, zaten Sayın Ecevit, Bütçenin heyeti
umumiyesi üzerinde Başibakana ve bana hita
ben demokrasi anlayışları yozlaşmış, filân di
yor. Biz, demokrasi anlayışının
mücadelesini
Ecevit daha ortada yo'kken yaptık. Yıllar yılı
yaptik, yaptık ve beraiber yaptık çoklarıyle.
Belki bir noktada
görüşlerimiz
ayrılmıştır,
Ibelki değil mutlak ayrılmıştır. Şimdi, bu yoz
luk nerededir, hangi noktadadır ? Bunu en iyi
takdir edecek olan, Aziz Türk Milleti olacaktır.
Eğer Türk Milletine itibarımızr varsa, saygımız
varsa. Seçimler (geliyor, talbiî Ecevit seçime gi
recek, ben seçime girmeyeceğim için rahat ko
nuşuyorum. O zaman millet de hâkimliğini ya
par. Yoz mu vardır, koz mu vardır, o zaman
meydana çıkar. Ama bir realite şudur ki; bi
zim demokratik anlayışımız, nasıl başladıysa,
çocukluğumuzdan başlayarak hangi
heyecan
içerisinde, hangi milliyetçi ülkü içerisinde, han)gi A t a t ü r k l ü görüş içerisinde başlamışsa,
daima ileriyi hedef alan, daima memleketin se
lâmetini, saadetini esas tutan bir görüş içerisin
de cereyan ediyor. Temenni ederim ki, bu gö
rüşte hep bir ve beraiber olacağız. Onda bera
ber olmayı da gönülden isterim.
Şimdi, bu hukukla alakalı reformların elIbe'tte ki temel, başka noktalara kadar da kay
mak suretiyle değerlendirilmesi lâzımdır. Sos
yal tedbirler almazsanız, ekonomik tedbirler
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almazsanız, ihtilâflar devam eder.
Cehalete
borçlu olduğumuz sürece elbet/teki mahkemele
rin işleri de çok olur. O halde eğitim sistemi
mizi düzeltmek, vatandaşı eğitmek
lâzımdır.
Ama bu arada hemen arz edeyim; ne kadar eği
tirseniz, eğitiniz, ne kadar zenginleştirirseniz
zenginleştiriniz, vatandaşı bir birine düşürücü
telkinlerden, tahriklerden millet hizmetlerinde
sorumluluk almış olan biz, hepimiz
dikkatle
ve titizlikle kaçınmadığımız müddetçe mahke
melerin işleri de azalmaz. Bu vesile ile bu gö
rüşümü de arz etmek istiyorum.
•Çok değerli arkadaşlarım, hakikaten bugün
Ibütçemiz görüşülürken daha insicamlı konuşa
bilirdim, hazırlık yapar huzurunuza çıkardım
veya konuşma tempomu öyle tutardım. Olduk
ça dağınık konuştuğumu biliyorum. Seibep; içi
min bütün sıcaklığı ile, samimiye tiyle sizin hu
zurunuzda konuşmak istedim. Evvelâ birkaç
cümle söyleyip ayrılayım, dedim, ve var ko
nuşacak, konuş, konuş hep aynı şeyi konuş.
Ama ümit ve temenni ederim ki, bu adalet ci
hazını siz milletvekilleri olarak yalnız Bakan
lara, hükümetlere bırakmaksızın sıkı ve sağ
lam tutunuz. Adalet reformu ile, idarî reformu
gerçekleştirdiğiniz gün, Türkiye'deki meselele
rin yüzde 90'nmı halledersiniz. Bunları hallet
mediğiniz zaman, diğer bütün reformları
en
iyi şekilde halletseniz dahi, meselelerin yüzde
10'unu halletmiş olursunuz.. İşte bu. inancımı
yüksek huzurunuzda derin bir saygı duygusiyle
arz ediyor, size değerli milletvekilleri bu yılın
çalışmaların da ve bundan sonraki çalışmalarda
sensuz, sıhhat, afiyet ve başarılar diliyorum.
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Saygılarımı arz ediyorum. (M. G-. P. ve A. P.
sıralarından alkışlar).
i
BAŞKAN — Sayın Bakan, sorular var, lüt
|
feder misiniz?
.Sayın Ilyas Kılıç; sorunuz vardı, efendim,
buyurun sorun.
I
!
İLYAS KILIÇ (ıSamsun) — Sayın Başkan,
sorum şu idi; Samsun Adliye binasının bütün
deposundan ne zaman kurtarılacaktır? diye so
racaktım, fakat Sayın Bakanın açıklıkla bütçe
nin durumunu ortaya koyması üzerine, bu soru
yu sormaktan vaz geçtim, efendim. Teşekkür
ederim.

ADALET BAKANI FEHMİ

ALPASLAN

(Devamla) — Teşekkür ederim.

I
-
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BAŞKAN — Sayın Mehmet Atagün, buyu
run.
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın
Başkan, muhterem Bakanın meseleleri bir malî
imkânsızlık yüzünden halledemediğinden
do
layı ıztırap çektiğini açık yüreklilikle burada
ifade etti. Bir bakıma adliyenin bu imkânsızlı
ğını, imkân haline getirecek bir başlangıç ola
rak kabul ettiğimizi, kendilerine teşekkürle bil
diriyoruz.
Yalnız Anayasa müessesesi olan Yüksek Hâ
kimler Kurulunun teftiş kuruluşu teşekkül et
miş ve 50 tane müfettiş tayin edilmiş olmasına
rağmen, Sayın Bakanın da, Maliye Bakanı ile
ve Hükümetle temas ederek bir kâtip kadrosu
almak istemesine rağmen, bugüne kadar
bu
kadronun verilmemesi nedeniyle, Teftiş Kurulunun faaliyete geçemediği ve bendenizin de
biran önce - Hükümetten geç olur kanaatiyle bir kanun teklifinde bulundum. Bir türlü Büt
çe Komisyonunda ele alınarak sonuçlandırılamadı. Fakat Sayın Bakanın ifadesine göre, 1973
hütçesinde, bâzı kadroların verildiğini ifade et
tiler. Bu hale göre, bu Anayasa müessesesinin
salim bir şekilde çalışması bakımından 1973
yılı Bütçesinde kadro var mıdır, yoksa nasıl temin edilecektir? Cevap verilmesini rica edece
ğim. Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan.
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN
(Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşım,
zannediyorum, benim mâruzâtımı dikkatle takip buyurmadılar. Bir defa Yüksek Hâkimler
Kurulunun teftiş kadrosunun çalışması için,
sizin Bakanınız olarak ben de muhtelif yer
lerden kâtip dilendim. Başsavcıdan kâtip dilendim, bizim kendi bünyemizden artırdık,
ayırttık. Şimdilik idare edecek kadar çalışıyor1ar. İdarî olarak çalışıyorlar. Asıl kadrolar
(mevzuunda geçen sene istenilen 3 268 kadro çık
mayınca, 3 268 kadroyu aynen isterim diye tut'tursaydını sene ortasında, maliyenin içinde bu
lunduğu şartları dikkate aldığım için, bunda
müşkülâta uğrarız diye müstacel ihtiyaçları
karşılamak üzere 789 kişilik bir kadro talebettik. O kadro isteğimiz, Personel Dairesinin teşekkülündeki imkânsızlık sebebiyle uzun za
man bekledi, nihayet bundan bir süre önce çıkti ve Bakanlığa, Maliye Bakanlığına intikal et-
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ti. Fakat ben şahsen artık 72 senesini kapadık,
defterini de, kapadık gidiyor. 72 senesinin bu
kadrolarını getirip yüksek huzurunuzdan bir
kanun halinde çıkarma yerine, Adliyenin ger
çek ihtiyacı olan 4 250 kişilik kadroyu ortaya
koydum. Belki biraz tasarruf edilebilir; önü
müzdeki yıllara sari hizmetlere de taallûk eden
talepler de vardı bunun içerisinde, işte bu 4 250
kadroyu bugünlerde bir neticeye bağlayacağız.
Ona dokundum. Bunun alabildiğine mücade
lesini yapacağım. Mesleğin adamı olıarak
üzerime düşen vazifelerin hepsini yapmaya ça
lışacağım. Ama, bu Bütçe Kanununda bir ka
yıt vardır, 1972'de olmayan kadroları 1973'te
kolay kolay çıkarmak mümkün olmayacak an
lamına geliyor o; işte o notkaya milletvekille. rinin dikkatini çektim, ne yapacaksanız yapa
caksınız. Yani, 1972'de bunu yetiştirmek kalbil
olmayacak, 1973'te de ihtiyacı alamayacaksınız.
Ve o zaman ne Yüksek Hâkimler Kurulu çalışa
bilecek, ne diğer teşkilât çalışabilecek; böyle
bir sıkıntıya mâruz kalacağız. Bunu arz etmek
isterim.
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Yani
bugünkü bütçe cevap vermiyor mu ?
ADALET BAKANI
FEHMİ ALPASLAN
(Devamla) — Vermiyor. Yok, bugün elimizde
bir tek Kâtip kadrosu yok: maalesef böyle işte.
BAŞKAN — Sayın Turgut Artaç, buyurun.

nın çok olması, gerekse günün icabına uygun
olarak artık daktilo ile parmakla zaibıt tutma
nın gereğinin kalmadığı kabul olunmaktadır.
Hal böyle olunca;
ıSayın Bakanlık, mahkemelerde zabıt tut
mada stenograf ve ses alma cihazı ile durumun
takviyesini düşünmekte midir?
İkinci sualim : 11 ve ilçelerdeki hâkim ve
savcıların en az idare âmirlerine tanınan ya
şama ve çalışma olanaklarının tanınması yo
lunda Bakanlıkça bir çalışma yapılmakta mı
dır? Sayın Bakanın bu suale daha vazıh cevap
verebilmesi için şunu arz edeyim ki; Sayın Ba
kan Adalet camiasında en ücra köşelerde çalış
mış kıymetli bir arkadaşımızdır. Hâkim ve sav
cı Anadolu'nun birçok kazalarına tayin edil
diği zaman toprak evde ikâmet etmek zarure
tinde kalmakta, dairesinde
çalışma odasıyle
duruşma salonu aynı oda içerisinde bulunmak
tadır. Bunun yanı başında savcılar, vâki olan
ihâdiselere
zamanında yetişme bakımından
vesait bulamamakta, bazan katırla, bazan
kiralık vesaitle zor gitmektedir. Hesabedin ki,
bir vilâyet mual'iminden tutun da kaymakama
kadar.
BAlŞKAN — Sayın Artaç, bu konuşma olu
yor. Soru lütfen, çok rica ederim.
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sorumun iza
hı bakımından arz ediyorum.

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Bakan,
çok hazin bir tabloyu önümüze serdi; çok üzül
dük. Hususiyle Maliye'nin, Adalet mekanizma
sına karşı olan tutumundan yakınması, Mali
yeci olan bir Başbakandan da bundan sonra
Adalet cihazına da bir fayda gelmeyeceği du
rumu ortaya çıkmakla beraber ve yine Sayın
Bakanın tâlbiriyle buraya giden
dağıtımdan,
Devlet hayatımızda çok mühim yer işgal eden
Adalet mekanizmasının da istifade ettirilme
mesi ve Bakanın çizdiği tablo içerisinde ve so
racağımız sualde meveut olmakla beraber yine
(bâzı hususların aydınlığa kavuşmasında fayda
mülâhaza etmekteyim.
Bundan evvel görüşler, Yargıtaya müteal
lik Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun de
ğişikliğinde yine bu mevzu bu kürsüden dile
getirilmişti. Fakat o zaman Sayın Bakan, zama
nı müsait olmadığı için cevap vermemişti.
Mahkemelerde zabıt tutma usulü büyük müş
külât arz etmektedir. Gerek mahkeme davaları

BAŞKAN — Yok, sorunun izahı olmuyor,
bir nevi konuşma oluyor; odadan, keşiften, herşeyden oluyor.
ADALET BAKANI
FEHMİ ALPASLAN
(Devamla) — Anladım efendim, anladım.
BAŞKAN — Soru şeklinde rica edelim efen
dim, lütfen.
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Adlî mekaniz
ma bakımından Sayın Bakan öyle hazin bir tab
lo vaz'ettiler ki, bu sualimiz de bir parça bu
hazinl'ik içerisinde genişlemiş oluyor.
Bunu ifadedeki kasıt, Adlî mekanizmanın
süratle çalışmasını istiyorsak, peşinen bu ola
nakların sağlanmasının lüzumuna kani oldu4
ğum içindir.
Bakanlıkta bu hususta bir tedbir düşünül
mekte midir? Şimdiye kada bu hususta çalış
malar olmuş mudur?
ADALET BAKANI
FEHMİ ALPASLAN
(Devamla) — Arz edeyim efendim.
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BAŞKAN — Buyurun.
ADALET BAKANI FEHMİ
ALPASLAN
(Devamla) — Bir defa, Sayın Artaç'a bir ko
nuyu arz edeyim. Başba'kan, yani yakınlığım
içerisindedir diye söylemiyorum, şimdiye kadar
zannediyorum ki, gelmiş geçmiş başbakanların
'hepsinden çok Adliye'nin meseleleriyle yakın
dan ilgilenir ve eğer ben Adailet Bakanı olma
sam da bir başkası olsaydı, belki daha da çok
imkânları zorlayacak bir faaliyete geçerdi. Çün
kü, şimdi fazlasına yüklendiği zaman,
arka
daşını mı koruyor diye bir hava doğabilir en
dişesi hâkim olabilir kendisine. Meşguldür.
Şimdi, değerli arkadaşım; steno, ses alma
cihazlarından bahsettiler. Ben nelerden bahset
tin, değerli arkadaşım neler söylüyor.. Yani,
daktilo bulamıyorum, daktiloyu yazacak kâtip
bulamıyorum diye yakmıyorum burada; arka
daşım ses alma cihazı, ve stenograftan bahse
diyor. Mecliste bile münhal kadrolara stenog
raf bulmak kabil olmuyor yani.. Türkiye'nin en
ücra köşesine kadar bunu götürmek.. Her halde
ıbu inşaallah sevgili arkadaşımın hizmet süresi
ne raslayıverir. Temennim o..
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Yani böyle birşey düşünmüyorsunuz., iyi..
ADALET BAKANI FEHMİ
ALPASLAN
(Devamla) — ikinci sorusu, hâkim ve savcıla
rın şartlarını düşünme. Uzun vadeli stratejide
sarahatle koyduk; hâkim ve savcıların gittikleri
yerde bir konuta saıhübolmaları lâzımdır dedik.
Bu senenin ilk bütçe teklifinde ona da bir mik
tar olsun ödenek de koymuştuk biz, getirdiği
miz zaman. Sonra, vasıta meselesi
üzerinde
(teklif yaptık, Maliye Bakanı ile bu noktada
şalhsen anlaşmıştık da; fakat Plânlamadan geç
meksizin bu kısımların mevkii meriyete vaz'ı usu
le uygun düşmediği için bunlar bu yıl ele alına
madı maalesef. Şimdi meseleler Plânlamada.
Ümidediyorum ki, gelecek yıllarda hakikaten
hem konut konusu, mesken konusu hem de vası
ta temini mevzuu ele alınacaktır.
Değerli arkadaşımın bu sorusu karşısında
şunu da arz edeyim ki, bizim hâkim ve savcıla
rımızı ve onlarla düşünce ve duygu birliğinde
olanları en çok müteessir eden husus, mücerret
onların majhrumiyetleri, bu imkânlardan mah
rumiyetleri değil. Daha az değerdeki hizmet
yapma'kta olmalarına rağmen alabildiğine im
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kâna saihip başka elemanların mevcudiyeti du
rurken, bu büyük hizmet gören, Türk Milleti
adına hüküm veren bu müessesenin maalesef
pekçok imkândan mahrum olması keyfiyetidir.
Mesele budur.
SÜLEYMAN MUTLU
(Afyon Karahisar)
— Kimdir bunlar Sayın Bakan 1
ADALET BAKANI
FEHMİ ALPASLAN
(Devamla) — Vardır o. Bir Ofis şefi tasavvur
edeceksiniz, bir ziraat teknisyeni tasavvur ede
ceksiniz; altında buyurdukları gibi otomobili
vardır, lojmanı vardır. Afyon'a gittim, Toprak
Mahsulleri Ofis Şefliğinin lojmanında ben Ba
kan olarak misafir oldum. Yani, şimdi demek
ki, var. Ama orada benim hâkim arkadaşlarıj n m oturacakları..
SÜLEYMAN MUTLU
(Afyon Kara/hisar)
— Afyon parasından yapıldı Sayın Bakan.
BAŞKAN — Sayın Mutlu, Sayın Mutlu, si
zinle bir ilgisi yok sorunun. Sayın Artaç'm so
rusuna cevap veriyorlar, müsaade buyurun.
SÜLEYMAN MUTLU
(Afyon Karabisar)
— Sayın Başkan..
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim.
SÜLEYMAN MUTLU
(Afyon Karahisar)
— Afyon'daki bina, haşhaş parsından yapıldı,
iher yerde haşbaş parası yok ki.. Halka verecek
leri parayı oralara verdiler.
BAŞKAN — Başka yerlerde de pancar var,
fındık var, incir var, üzüm var; her yerde tabiî
var efendim.
SÜLEYMAN MUTLU
(Afyon KaraJhisar)
— Ben de nasıl yapıldığının zapta geçmesi ba
kımından söyledion.
İBAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
Sayın Bakan, Başkanlığımıza yazılı olarak
bir soru gelmiştir; son olarak bunu da istirham
edeceğim.
Sayın Van Milletvekili Fuat Türk'oğlu tara
fından Başkanlığa gönderilen yazıda :
k<Yıllardan beri Van Hükümet
Konağının
bodrum katında binbir müşkülâtla vazife gör
mekte olan-Adliyemize, muhtacolduğu bir bi
nanın yaptırılması düşünülmekte midir ve ne
zaman yapılacaktır?»
Buyurun efendim.
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN
(Devamla) — Bu yılın bütçesinde, esefle arz
ediyorum ki, yatırım parası olarak bir ödenek
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ayrılmadığı için .mevcut değildir. Ama, bu ko
nu, bu yapı işlerine bakan Ceza ve Tevkif Ev
leri Genel Müdürlüğünce ele alınmış, Plânla
maya kadar intikal ettirilmiş bir konudur. An
cak, önümüzdeki yılların bütçe imkânlarına gö
re mütalâa edilebilecek bir haldir. Bu sene hiç
bir bina yatırımı yok; geçen seneden kalma
ceza evleri müstena.
Böylece cevabımı arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Demokratik Parti Grubu adına ikinci defa
olmak üzere Sayın Nuri Eroğan.
Buyurunuz efendim.
D. P. GRUBU ADINA NURİ EROĞAN
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri ;
iSaym Bakan, konuşmalarının bir insicam
içinde olmadığını belirterek, kendi kendilerin
den yakındılar, ama o kadar samimî bir ko
nuşmaydı ki, biz sadece bunu takdirle karşıla
dık.
Muhterem arkadaşlarım, benim maruzatım
da böyle dağınık birkaç noktaya temasla bite
cektir.
ıSayın Bakan bir yakınmada bulundular
(bütçe sıkıntısından ve milletvekillerinden, ken
dilerine yardımcı olmalarını istediler.
Yüce Meclis işin yapılmış olduğunu 'gördü
ğünde bu sıahada takdir hislerini daha geniş
ölçüde kullarumaktadır. Bunu kendileri de bi
lirler ve bildikleri için de, o çalışmaları sonun
da ortaya koydukları eserlerinin takdiri netice
sinde, ceza ve tevkif evlerinin bütçesi 1972 yı
lında 74 076 800 iken, 1973 yılı Bütçesinde
166 993 325 liraya yükselmiştir.
Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakan - ceza
evlerinin durumunu feci olarak tavsif ettiler.
Hakikaten durum budur. Bir gündem dışı ko
nuşmamda da bu konuya temas etmiş, bir ya
takta üç kişinin yattığından sızlanmıştım.
Cezaevlerinin bu durumu maalesef çok es
kiden beri devam etmektedir arkadaşlar. 1338
senesi Nisanında cezaevleri bütçesi konuşulur
ken o tarihte, gayet garip
karşılayacaksınız
belki, İçişleri Bakanlığına bağlıymış. Bütçeleri
de 688 025 lira. Kürsüye çıkan Bursa Mebusu
Doktor Emin Bey, bu halden şikâyet eder. Bura
larının bir işyeri haline getirilmesi, ordunun
fanila ve çorap ihtiyaçlarının buradan karşı-
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lanmasmı öngörür ve verdikleri bir
takrirle
bundan sonra da ceza ve tevkif evleri İçişleri
Bakanlığından alınıp Adalet Bakanlığına veri
lir.
Şimdi, umumî affa da temas ederken Sa
yın Bakan, dediler ki, bu feci halden kurtulma
da biraz da yardımcı olacaklardır bu af çık
tığı takdirde. Çünlkü, eezaevlerimiz fazla sı
kışıktır. Bu sıkışıklığın yanında arkadaşlar, boş
duran adamın kötülük yapması gayet tabiîdir.
Buralarının bir çalışma merkezleri haline ge
tirilmesi, içeridekilerinin sanatlarını icra etme
lerinin de dikkate alınması lâzımıgelir.
Bursa Mebusu Operatör Emin Bey, Bursa'daki cezaevini vilâyete bu hale getirmiş ve bir
kaç tane de varmış. Pek zannetmiyorum o ade
din pek üstüne çıkıldığını. 688 bin liradan
166 milyon liraya çıkmış olan bütçede o nispet
te ceza evlerinin çalışma fonksiyonunu kavra
dığını tahmin etmiyorum.
iŞimdi arkadaşlarım, umumî affa biraz te
mas edeceğim. Bunun, yalnız cezaevlerinin tah
liyesi yanında, Cumhuriyetin 50 nci yılı gibi bü
yük ve küıtsî bir dönem oluşu ve biraz da suçun
işlenmesinde cemiyetin kusurlu bulunuşu dik
kate alınmalı.
Muhterem arkadaşlar, suçtan zarar gören
ler de biraz yumuşamalı mânasına gelen bir iba
re kullandılar. Doğrudur. Hakikaten suçtan za
rar görenin, birgün kendisine suç ika etmiş ola
nı sokakta görmesi tuhaf karşılanır, ama Türk
Milletnin âtifet hisleri o kadar geniştir ki, ya
pılacak böyle bir af sadece cezaevlerini bo
şaltmakla kalmaz, onun, aileleriyle
beraber
kısa zamanda doğru yola gitmelerini
temin
eder.
Muhterem arkadaşlarım, üç sene kadar evvel
Bütçe Komisyonunda Adalet Bakanlığı Bütçesi
hakkında yaptığım konuşmada, fonksiyonunu
kaybetmiş olan bir bakanlık diye tavsif etmiş
tim. Hakikaten durum o idi. Bir memur tayi
ninden bahsetmek istedim, '«Onu bile (komis
yonlar yapar, merak etme» dediler. O tarihte
ki Bakan, mahkûmların günlük
yemeklerine
10 kuruş ilâve ettirmek için çırpındı. Âdeta
Bütçe Komisyonuna göz yaşartıcı bombalar
atılmıştı; göz yaşları döküldü, ama o 10 kuruş
ilâvesi yapılmadı.
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Şimdi, Sayın Bakan ödenekte bir hayli ileri
'gitmiş. Daha da gideceğine inanıyorum. Sözü
mün başında, hizmetler görüldüğü takdirde Yü
ce Meclis burada daha müsamahakâr, daha ge
niş düşünceli olacaktır.
.Sözlerimi bitirmeden birkaç kanun üzerin
de de durmak istiyorum.
Bakanlık Teşkilât Kanununu zaten kendi
leri de söylediler.
Yangıtay Teşkilât Kanunu: Sayın arkadaş
larım, bugün Yargıtay çok sıkıntılı bir halde
dir. Bu 'Teşkilât Kanununun biran evvel çıka
rılmasını beklemektedir. Zannediyorum tasarı
Yüce Meclise inmiştir. Bir tek Komisyon Baş
kanı yahut Bakanın öncelik, ivedilikle ttıerşeye
takdimen konuşturulmasını istemesinden iba
ret kalmıştır.
İkincisi, çocuk mahkemeleri konusu. Öteden
beri bu iş üzerinde çok yetkili kimseler dur
muştur. Bu kısa döneminde Sayın Bakan bu
hizmeti yaparsa ismini ebedileştireeektir. Çün
kü, bir konuşmamda söyledim. Ordu'da 11 ya
şındaki bir çocuğun elinde kelepçe gördüm, göz
lerim yaşardı. Çocukları o mülevves
yerlere
kokmaktan kurtaralım. Ayrı yerler
yapalım,
ayrı mahkemeler kuralım ve yarının
Türki
ye'sini kurtandama bir adım .atalım.
tSaygılar sunarım. (D. P. sıralarından al
kışlar) .
BAŞKAN — Kifayeti müzakere
önengesi
gelmiştir, okutuyorum.
HAYDAR ÖZDEMİR (İstanibul) — Tutu
munuz hakkında söz rica edeceğim. Müsaade
buyurun söyleyeyim:
Bakan konuşmadan evvel 'grup adına 5 kişi
konuştu. Arkadaş el 'kaldırdı, grup adına ko
nuşacağım dedi.
BAŞKAN — K i m efendim ?
HAYDAR ÖZDEMİR (İstanbul) — 6 kişi
olacaktı. Bakandan sonra son söz milletvekilinindir. Maalesef kişisel olarak sıranın başında
olmama rağmen bu grup ağalığı yüzünden mil
letvekili olarak biz konuşamıyoruz. Buna ne
zaman son verilecektir?
BAŞKAN — Benden sormayın efendim. İç
tüzüğümüz var. Benim ne haıtam olabilir? Çok
rica ederim efendim.
HAYDAR ÖZDEMİR (İstanbul) — 6 ncı
kişi olarak gruba söz verdiniz.
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BAŞKAN — Gruplar iki defa kullanmaz
larsa haklarını sayın milletvekillerine de sıra
'gelir. Bu sözünüzün muhatabı ben olamam.
HAYDAR ÖZDEMİR (İstanbul) — Roibot
adam olarak mı 'geleceğiz hep ?
BAŞKAN — Yeterlik önergelerini .okutu
yorum.
HAYDAR ÖZDEMİR (İstanbul) .— Grup
adına konuşturdunuz. Halbuki sıranın başında
ben vardım.
BAŞKAN — Tamam efendim, anladım.
(Sayın Başkanlığa
Kifayetin oylanmasını saygılarımla arz ve
teklif ederim.
İstanbul
Mustafa Fevzi Güngör
BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Bölümlere" geçilmesi hususunu oylarınıza
arz ediyorum. Kalbul edenler... Eitmeyenler...
Kabul edilmiştir.
ADALET BAKANLIĞI
Bölüm (protg)
Açıklama
Bö. (prog.)
100i
Genel Yönetim
10 238 265
BAŞKAN — Kaıbul edenler..
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
102
Destek Hizmetleri
48 TO6 725
BAŞKAN — Kabul edenler..
Etmeyenler.. Kalbul 'edilmiştir.
ilim
Yargılama İşleri
826 790 298
(BAŞKAN — Kabul edenler..
Etmeyenler.. Kabul 'edilmiştir.
U12
Hükümlülerin cezalarmm
infazı ve eğitimleri ile tutuk
luların 'muhafazası
166 993 325
BAŞKAN — Kabul edenler..
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
900
Hizmet programlarınla dağıtıtaayaaı trauılsferller
6 310 000
BAŞKAN — Kabul edenler..
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Bu suretle Adalet Ba'kanlığı Bütçesi Mecli
simizce kalbul edilmiş bulunmaktadır.
Adalet
B-aikanlığı mensuplarına ve Türk Milletine ha
yırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.
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B — 'MM :SaJvun!mia BaJkadliğı Blitrçşelsi :
BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesi üzerindeki müzakerelere geçiyoruz. Sayın
Bakan ve Komisyon, yerlerini almış bulunuyor
lar.
Bu bütçe üzerinde gruplar ve şahısları adına
söz almış bulunan sayın milletvekillerini arz
'ediyorum.
A. P. Cfrubu adma Sayın Hidayeıt İpek ve Sa
yın Meh'mıet Bilgin, C. H. P. Grubu adına Sayın
Ferda Güley, C. P. Grubu adına Sayın Sezai Orkun't, M. G. P. Grulbu adına henüz isim bildiril
memiştir. D. P. Grubu aduna Sayın Şükrü Ak
kan ;
Kişisel görüşlerini bildirmek üzere
Sayın
Âdil Turan, Sa yun Hasan Tosyalı, Sayın Münir
Daldal, Sayın Ahmet Buldanlı, Sayın Kemal
Ataman, Sayın İsmail r Iakkı Şengüler, söz al
mış bulunmaktadırlar.

Ülkemizde gözü olan düşmanlarımızıjn paro
la ve prensibi böl, parçala, lokma gibi yutulacak
hale geıtir, ondan sıonra taarruza geçtir.
Yüce Türk Milletini, yıkmak ve güzel yur
dumuzu yutmak için asırlar boyunca taarruz ve
tecavüzlerini üzerimizden eksik etmeyen dış düş
manlarımız, asil milletlimizi dıştan yıkamayacak
larını anlayınca, «(dıştan yıkılamayan kaleler iç
ten fethedilir» prensibine uyarak, bizi içten yık
mak için birçok çareler aramışlar ve maalesef bu
yolda muvaffak olmuşlardır.
Çok acıdır ki, ezelî ve ebedî düşmanlarımız
bu sahada muvaffak olarak hepimizin malûmla
rı olduğu gibi, içimizden birçok hain, satılmış,
ideoloji sapığı ve maceraperest bulmuşlarıdır.
Hattâ, bunlardan Sofya'ya uçak kaçıranlar içe
risinde «Biz, Türk Milleti, Türk Devleti diye birşıey tanımıyoruz» diyecek kadar ilerü giden kanı
ve sütü bozuk alçaklar çıkmışlardır.

İlk söz A. P. Grubu adına birinci sırada söz
cü bulunanı Sayın Hidayet İpek'd : e; buyurunuz
'efendim.
A. P. GRUBU ADINA HİDAYET İPEK (Gi
resun) — Sayın Başkan, Yüce Mıecliısin de.ge.rli
üyeleri;
1'9T3 yılı Millî Savunma Bakanlığının bütçe
si hakkımdaki A. P. M Meclis Grubunun görüş
lerini arz etmıek üzere huzurlarınızı işgal etmiş
'bulunuyorum.
Mezkûr bütçenin fasıl ve kalemlerindeki ra
kamlarla, esasen, günlerce yorulan ikafalaırmızı
daha ziyade yormak ve dar olan zamanlarınızı
fazla işgal etmemek için, bâzı mühim noktalar
üzerinde maruzatta bulunacağım.
Muhterem arkadaşlarım,

Bugün dünya, iki büyük bloka ayrılmıştır.
Batı Bloku, Doğu Bloku.. Bunların adına hürri
yet cephesi ve komünist cephesi de diyebiliriz.
Bitaraflığını ilân eden zayıf bir üçüncü dünya
bloku varsa da, bunların ekserisinin, bilhassa
Orta - Doğudakilerinin nasıl bir komünist kuca
ğının ağında oldukları hepimizce bilinmektedir.

Türkiye stratejik ve jeopolitik bakımından
dünyanın en önemli ve kritik bir bölgesini işıgal
•etmektedir.
Onun için bu bölgede gözü olmayan dünyayada pek az devlet vardır. Bu yüzden Türk Mil
letini bölüp, parçalayarak, yok etmek ve bu ül
keyi ele geçirmek için dış düşmanlarımız asırlar
boyunca savaşlar açmışlar ve uğraşmışlardır.
İşte bu seheple ülkemiz, tariih boyunca çeşit
lik ideolojik ve politik oyunlara, entrikalara şali
ne olmuştur.
Türk Milletini bölüp parçalayarak yıkmak
ve bu ülkeyi yutmak oyunları bugün de fazlasıyle devam etmektedir.

Değerli 'milletvekilleri}
Komünist bloikun liderliğini yapan Sovyet
Rusya'nın sıcak denizlere inmdk, genişlemek, is
tilâ arzusu ve dünyaya komünist rejimini yerleş
tirmek emel ve gayesi ezelidir, kaybolmamıştır
ve hiçbir zaman da kaybolmayacaktır.
Rusya gibi Doğudalki Komünist Çin de, aynı
emel ve gayeyi güderek dünyaya komünist reji
mini yerleştirmek için var kuvvetiyle çalışmak
tadır.
Rusya ile Komünist Çin 'arasındaki bu işin
liderliği hususunda gelişecek davranışları bile
meyiz. İlerdeki tarihler bunu daiha iyi göstere
cektir. Ama, her ikisinin de milletleri yıkmak ve
dünya ülkelerine komünist rejimlerini yerleştir
mek metotları farksız ve hemen hemen aynıdır.
Her ikisi de, bu emıel ve gayelerine ulaşmak
için milletleri bölüp, parçalayıp, lokma gübi daiha
kolay yutulur hale getirmek yolunu seçmişler
dir. Bunun için de, evvelâ millî birlik ve berabıerliği yok etmek, karşılıklı sevgi ve saygıyı
siöndürmek, kini, hasedi ve kıskançlığı körüiklemek, halk ve hujkuka riayeti kaldırarak kaha kuv-

M. Meclisi

20 . 2 . 1973

B : 63

vetle hak almayı, anarşiyi, ayaklanmayı isyanı,
(teşvik ve tahrik etmek, salbotajlarla millî servet
leri yok etmek, sanayii ve işletme merkezlerini
felee uğratarak memleketleri iktisaden çok za
yıf durumlara düşürmek gibi birçok çeşitli me
totlar kullaınmıaktadırlar.
Bunların tahakkuku için yetiştirdikleri ör'gütleri, gerillacıları ve beynini iyice yıkadıkları
.kimseleri memleketin kilit noktalarına yerleştirirleı1.
Komünistler bu hedeflerine kısa yoldan ulaş
mak için, evvelâ orduya nüfuz etmek, orduyu
elde etmek veya yıpratarak parçalamak ister
ler. «Bir zamanlar Türkiye'de millî ordu istiyo
ruz diye bar bar bağranların maksat ve gayele
rinim ne olduğu şimdi daha iyi anlaşılmakitadır.»
Muhterem üyeler;
Türk Ordusu devşirme ve ücretle kurulmuş
lalettayin bir ordu değil, varlığı çok eski mazile
re dayanan, öz be öz kendi evlâdının kurduğu
ve devam ettirdiği şanlı, şerefli, kahraman bir
ordudur. Yüce Türk Milletinin tam mânasıyle
millî bir ordusudur.
Muhterem milletvekilleri;
Komünistlerin 'bu şekildeki taktikleri sebelbi şunuın içindir r
Komünistler, bir harb yolu ile güttükleri
emel ve gayelerine ulaşacaklarına ve iki 'blokun
savaşı sonunda galip geleceklerine emin olsalar
bile, bu yo]u tercih etmektedirler.
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Sıra ile şimdi bunlara bir 'göz atalım :
Kuzeyimizde geniş deniz ve kara hududu
muz bulunan Sovyet Rusya komünizmi yayma
da öncülük yapmakta olup, boğazlar ve bir kısım
'topraklarımız üzerindeki ezelî istilâ emıel, ve
gayelerini devam ettirmektedir.
Batı Komşularımızdan, Bulgaristan, Sovyet Rusya'mın bir peyki olarak, Rusya ile aynı
paralelde ve aynı gayeyi gütmektedir.
Yunanistan'ın ise ileride nasıl bir rejimi ka
bul edip etmeyeceği belli olmayıp, dikta rejimi
içerisinde, bunun da topraklarımız üzerindeki
emel ve gayeleri hepimizin malûmlarıdır. Kıbrıs
çıbanına, daha henüz bir hal yolu bulunamamış
tı'.
Güney'de Suriye, Rusyalımı tesiri altında ko
münist rejimini benimsemiş vaziyettedir. Bu
memleketin bile kendi vaziyetine bakmadan Hatay topraklarımız üzerinde istilâ emel ve gayesi
taşıması çok calibi dikkattir.

Orta - Doğu devletlerinin ekserisi giıbi Irak
da, hemen hemeın Rusların tesiri altına girmektediı*.
Doğu'da İran ise CENTO'da müttefikimiz
olup, Şahlıkla idare edilmektedir. Bu Devlet de
Rusya'nın daimî tazyiki altındadır.
İşte biz, Türk Milleti olarak ortada bir çeım<ber içerisinde insan hak ve hürriyetlerine dayaI lı, hürriyet rejimi içerisinde demokrasi ile idaI reyi kalbul etmiş, bu rejim altında millî birlik
ve bütünlüğümüzü, hürriyetlerimizi korumak,
Çünkü bugünkü toptan imha edici atomik
muhafaza ve müdafaa etmek ve bunu devam et
ve nükleer harlı silâh ve vasıtaları karşısında
tirmek
mecburiyetinde olan bir Devletiz.
ıbir Üçüncü Dünya Savaşında galip geleni taraf
da, bir anda mağlup kadar hasar ve zarar göre
Bu komşularımızla ve hattâ dünyadaki birceğinden, yok olacağından, işte bu sebepledir I çok devletlerle geçmiş tarihlerdeki yapmış oldu
ki, komünistler harp yolunu tercih letmekte,
ğumuz savaşları da kaale alarak, dünyada pek
milletleri içten yıkmak, kardeşi kardeşe kırdır
az dostumuzun olduğunu daima gözömüınde bumak ve (muhtelif bölgelerde çıban haşlan çıkar
lunduırup, buna göre bür 'an önoe sanjayü ve iMisa'tarak milletleri ibiri biri ile çatıştırmak ve zayıf
dî kaılantmıaflnızm sağlayıp, her yönü ile çok kuvlatmak yollarını seçmektedirler.
veitlJi ve güçlü bir orduya saMbollimajmız genekYoksa harp vesilesi yaratmak 'gayet ibasittir.
mektediı*.
Birinci ve İkinci Dünya savaşları, bildiğiniz giMarsilya'daki Türkler aleylhine dikilen anı
<bi çok basit sieıbeplerle çıkmıştır.
tın, dost bir devletin bir bakanı tarafından açılDeğerli arkadaşlarım;
iması, 80 sene sonra, 80 yaşındaki bir ermeni ta
rafından intikam hırsıyle iki diplomatım<ızın
Bizim milletçe yapacağımız her türlü faali
Amerika'da hunharca öldürülmesi, yukarıda ar
yet, icraat, tedbir ve teşebbüslerimizde en 'baş
za çalıştığım acı gerçeğin bir tezahürü olup, dik
ta hudut komşularımızın durum ve davranışla katlerimizi çekmesi gereken ve derin mânalar
rını daima gözönünde bulundurmamız
gerek
I taşıyan hususlardır,
mektedir.
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Sayın milletvekilleri;
Ij ru ve hakikat yolunu görmelerini dilemekte ve
Konuşmamın başımda da arz ettiğim gibi, 'beklemekteyiz.
Değerli arkadaşlarıım;
İkinci Dünya Harbinden sonra büyük devletler
Mühim bir gerçek de şudur :
Doğu ve Batı Bloku diye iki büyük kutba ayrıl
NATO, SENTO gibi ittifaklar faydalı ve
mışlardır.
lüzumlu olmakla beraber, şu hususu "çok iyi bilJeopolitik durumu ile ve en mühim kritik bir
.mıe'miz lâzımdır ki, yapılan •anlaşmıa ve ittifaklar,
Iböligede bulunan Türkiye'min de milî birlik ve
hiçbir zaman millî emniyet ve güvenliğimizin,
(bütünlüğümü dalha iyi koruyalbilmıesi, sullı ve
hürriyetlerimizin, katı bir garantisi olamazlar.
(hürriyet ilerisimde yaşayabilmesi ve bunu daıhıa
©mdn devam ettirelbilmıeısi için, mutlaka bir bloka
İlk Türk Birliği kafilesi ile Kore'ye giderek,
•gimriesi gerekmekte idi, hattâ şarttı.
Kunuri ve ondam sonraki cereyan eden bütün
satvaşlara iştirak etmiş, harp görmüş bir arkada
Elbette ki, boğazlarımız ve bir kısım toprak
şınız oliarak şunu belintm'ek isterim ki, harpte
larımız üzerinde birçok emeller taşıyan, rejimi
bazıam öyle. kritik, sıkışık ve müşkül anlar olur
miz, inanç ve itikadımız bakımımdan ve her yö
ki, dost bir birliğin yardımını bir tarafa atın, in
nü ile Türkiye'ye ve Türk Milletine tam ters dü
san kemdi taıburunun bölüğünden veya alayım
şlem Doğu, yani komünist blokuna dahil olamaz
dan taburundan hiçbir yardım' göremıe'z durumdık.
iarıyle karşı karşıya kalır.
İşjtie bunun içindir ki, gayet yerimde ve isab'etYukarıda ifade ettiğim gibi, milletler de ge
li olarak hür eeplheye, Batı Blokuna, yani «NA
rek harpte ve gerekse sulh zaınıamlarmda aynı
TO'ya girdik.»
şekilde birçok kritik ve sıkışık vaziyetle karşılaNATO'ya girişimizin
müspet neticelerini,
gördüğümüz fayda ve yardımları uzun boylu anı- II şabilirler.
Onun için;
latarak vaktinizi almak istemiyorum..
«Sana semden gelir bu iş de ta-d lazımsa,
Yalnız, kısaca bir hususu arz etmeden geçeÜımlüdlim kes zaferden gayriden imdat lâaıımisıaı«
ımeyeceğîm :
Sözü pek doğru olarak yerinde söylenmiş
Yıllarca Türkiye'de NATO aleyhine yapı
tir.
lan meımfî propögandıalar, düşmanlarımızın Tür
BAŞKAN — Sayın İpek, bir hususu öğren
kiye'yi ittif aklarımdan ayırarak parçalamak,
mek istiyorum.
'bölmek taktiğimden başka mirşey değildir.
Bize verilen listede A. P. Grubu adına SaBir müesseseye memur alınırken yapılan sı
I ym Mehmet Bilgin'in de görüşeceği ifade edili
navda sorulan sualler arasında NATO'nun ne
yor. 20 dakikalık süre dolmuş bulunuyor. Aca
olduğu da varmış. Buma, NATO 400 kişilik Bir
ba, ikinci söz hakkınızı mı kullanacaksınız?
leşmiş Mileltler ordusudur, diyenler olduğu gibi,
dalha garip cevaplar verenler de çıkmış. Bu yük
HİDAYET İPEK (Devamla) — Devam edip
sek tahsilli gençlerin içerisinde mutlaka soıl el
bitireceğim, Sayın Başkan.
lerini havaya kaldırıp, NATO'ya hayır diyerek I
BAŞKAN — Devam edip bitireceksiniz ve
nümayiş yapanlar da vardır.
bu suretle grubunuzun bütün hakkımı kullana
caksınız, öyle mi efendim?
İşte, yukarıdaki misalde de görüldüğü gibi,
HİDAYET İPEK (Devamla) — Kullanaca
m'emljeketimizde NATO ve sair konularda yapı
ğım
efendim, kalanı da arkadaşa bırakacağım.
lan nümayişlerin nasıl tezgâhlanarak, kimiler heBAŞKAN — Kalırsa eğer.
ıseJbıma ve kimler tarafımdan yapıldığımın acı
bir örneğidir.
Bugün NATO aleyhinde bulunan birçak kim
selerin, 12 Mart Muhtırasından sonra ortaya çı
kan çok acı gerçekler karşısında, şimdi NATO'
nun müdafaıasımı yaptıklarını görmemiz, bizi se'vindiramdkıtedir.
Gerek NATO, gerekse sair konularda da
Tüıkiye'deki bütün beyni yıkanmışların 'bu doğ- 11

HİDAYET İPEK (Devamla) — Evet.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
HİDAYET İPEK (Devamla) — Her fert ve
her millet kendi gücü, kuvveti, ve gayreti ile
bir zafere ulaşabilir, yoksa, başkasının yardı
mı ile zafere ulaşmak mümkün değildir.
İşte, Türk milleti olarak, yukarıdaki bu
gerçeği daima gözönüne alarak her sahada güç-
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lü ve kuvvetli olabilmemiz için, hepimizin el ele, sırt - sırta verip çok, pek çok çalışmamız
lâzımdır.
Muhterem milletvekilleri;
Nasıl ki istilâ ve genişleme emel ve gayesi
taşıyan milletler, kuvvetli ordular kurmak mec
buriyetinde iseler, millî birlik ve bütünlüğünü
korumak, sulh ve hürriyet içerisinde yaşamak
isteyen bütün milletlerin de harp gücü üstün
ve kuvvetli ordulara sahip olmaları lâzımdır ve
şarttır. Onun için;
«îster isen sulhu salâh, hazır ol cenge» sözü
söylenmiştir.
İşte büyük Atatürk'ün, «Yurtta sulh, cihan
da sulh» düsturunu prensip olarak devam etti
rebilmemiz için de, yukarıdaki kaideye göre or
dumuzun yirminci asrın tekniği içerisinde her
yönü ile çok kuvvetli olması gerekmektedir.
Konuşmamın başından beri kısaca izaha ça
lıştığım durumlar ve nedenler karşısında, Türk
milletinin her zaman harp gücü üstün çok kuv
vetli bir orduya sahip olması gerektiği husu
sundaki gerçeğe katılmayacak tek bir Türk va
tandaşı çıkacağını zannetmiyoruz.
Ancak, kuvvetli orduları, iktisaden kuvvet
li olan milletler kurabilirler.
Çünkü, yirminci asrın en ileri tekniği ile
atom evvelâ harp silâh ve vasıtalarında kulla
nılmaktadır. Bu bakımdan, elbette ki, kuvvetli
ordular pahalıya mal olmaktadır ve olacaktır.
Onun için bizim evvelâ ağır sanayiimizi de
kurarak bir an önce sanayi ve iktisadî kalkın
mamızı sağlamamız ve gayrisâfi millî hâsılamı
zı artırmamız şarttır.
Bu sanayileşmemize paralel olarak, harp sa
nayiimizin de kurulmasını, «Kendi silâhını ken
din yap» prensibini derhal tahakkuk ettirerek,
topundan, tüfeğinden; uçağından, gemisinden
tutun, her türlü harp silâh ve vasıtalarını ken
dimizin yapmasını şiddetle temenni etmekte
yiz.
Ordumuzun re organizasyon ve modernizas
yonunun ; yani «REMO» plânının şart olduğuna
inanmaktayız. Bunun tayin edilen müddetin
den önce tahakkukunu şiddetle arzu etmekte
yiz. Bu plân için ayrılan 1,5 milyara yakın pa
ranın verilmesini olumlu karşılamaktayız.
Değerli arkadaşlarım,
Gönül çok isterdi ki, 1973 bütçesinden Mil
lî Savunma Bakanlığına 10 milyar değil, 30
_
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milyar ayırabilelim. Fakat, yukarıda da arz et
tiğim veçhile, kuvvetli ve güçlü ordulara sahip
olmak, ancak ve ancak iktisaden çok kuvvetli
olmakla mümkün olacağından, elbette ki, ev
velâ iktisaden güçlenmemizi temin edebilmek
için, bütçemizin büyük bir kısmını iktisaden
kalkınmamızı ve gayrisâfi millî hâsılamızı art
tıracak, önce bunu temin edecek yatırımlara
ayırmak mecburiyeti içerisinde bulunmaktayız.
Yoksa, asil Türk milletinin tek ferdi bile,
kahraman ve şanlı ordusundan hiçbir şeyi esir
gemez. Hattâ canını bile. Askerliğini yapmak
üzere evlâdını ordu saflarına davul - zurna ile
bayram yaparak gönderen Türk milleti gibi
ikinci bir milletin olduğunu zannetmiyoruz.
Sayın arkadaşlarım;
Bir gerçeği daha bilmemiz lâzımdır :
Orduların yalnız teknik ve üstün silâhlarla
teçhizi kâfi değildir. Bu silâhları kullanacak ve
kullandıracak şahısların da büyük önemi var
dır. Onun için, ordu personelinin her ferdinin
çok kuvvetli inanç ve iman taşıması, her yönü
ile vatan ve millî duygularla dolu olarak yetiş
mesi ve yetiştirilmesi lâzımdır.
Hele - hele, ordu içerisinde millî birlik ve
bütünlüğü yıkıcı ve hür rejim aleyhtarı fikirler
taşıyan fertler olursa, - Allah korusun - mille
tin kendi silâhının kendi bağrına dayandığı gö
rülür.
Bu yüzden, ordu içerisinde böyle fikir ve
düşünce taşıyan fertlere asla ve asla müsama
ha edilmemesi lâzımdır.
Ordu, birlik ve beraberliğin, disiplinin tek
timsâlidir. Onun için, birlik - beraberliği ve di
siplini bozacak davranışlarda bulunanların der
hal ordu saflarından atılması şarttır.
Esasen, dış düşmanların da ilk hedefi evve
lâ orduya nüfuz etmek, orduda birlik ve bera
berliği bozmak ve orduyu politika ve saire gibi
aslî görevi dışındaki yollara sokarak, yıprat
mak oMuğuna göre, buna asla meydan verilme
melidir. Değerli kumandanlarımızın, bu husus
üzerinde önemle ve titizlikle durduklarında as
la şüphemiz yoktur.
Muhterem milletvekilleri;
Bir ordunun politikaya karışmasının memle
ket için pek çok zararları vardır. Meselâ; geç
miş tarihimizdeki «Balkan faciası» bunun bir
misalidir. Ordumuz erkânı gayet tabiîdir ki,

433 —

M. Meclisi

B : 63

bunu çok iyi bilmekte ve memleket menfaatleri
bakımından buna azamî riayeti göstermekte
dirler.
12 Marttan beri devam eden sıkıyönetimin
bilhassa komünist ve anarşistlere karşı başarısı
inkâr edilemez. Yalnız kanaatımızca, içteki bö
lücü ve anarşik olaylar, dıştaki düşmanlarımı
zın Türkiye'yi yıkmak komploları ile de birleş
tiğinden, kökleri çok derinlerde ve küçümsene
meyecek derecede öyle geniştir k i ; onun için bu
işin kısa zamanda halli ve önlenmesi, zannedil
diği kadar kolay değildir.
Bu bakımdan, sıkıyönetime hepimizin azamî
yardımı göstererek, ordunun bir an önce kışla
sına ve aslî vazifesine dönmesini sağlamamız
şart ve elzemdir.
Çünkü, bugünkü silâhlı tecavüzlerde, eski
den olduğu gibi önceden bir harp ilânı mevzu
bahis değildir. Allah korusun, bir gece yarısı
veyahhut şafak sökerken, yahut da gündüzün
herhangi bir saatinde havadan mı, karadan mı,
yoksa denizden mi, nereden ve nasıl baskın
şeklinde memleketimize bir silâhlı tecavüzün
geleceğini kimse bilemez, îşte onun içindir ki,
ordu personelimizin erinden orgeneraline ka
dar bir tüm halinde ve yıpranmamış olarak sa
pa - sağlam her en aslî görevinin başında bu
lunması elzemdir ve şarttır.
Değerli arkadaşlarım...
Başka önemli bir hususun üzerinde daha
durmak istiyoruz :
Türk milleti kadar ordusuna saygı ve sevgi
gösteren dünyada daha tek bir milletin eşine
rastlanmamıştır. Bir kıtanın geçtiğini gören 90
yaşındaki ihtiyarların bile oturdukları yerden
ayağa kalkarak selâm ve ihtirama durmaları,
bu sevgi ve saygının asil bir tezahürüdür.
İşte, erinden organeraline kadar bütün ordu
mensubunun her türlü davranış ve tutumların
da bu büyük sevgi ve saygının zerresinin azaltılmaması için azamî tizliği gösterdiklerine
inancımız tamdır.
Yüce Meclislerinize yakında gelecek olan
sözleşmeli subay kanun tasarısını,
ordudaki
yüksek rütbelerde daralan mahrutun genişletil
mesi ve takını, bölük, tabur komutanı mevki
lerindeki ihtiyacı karşılaması ve bu sıkıntıları
gidereceği için olumlu karşılamaktayız.
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Muhterem milletvekilleri;
Türk milletinin asil ruhundaki yüce kuvve
te inanarak ve dayanarak, Şairimiz :
«Türk'üm, büyüğüm var mı eşim, söyle bi
lirsen,
Tarihlere sor, al haberini, eğer şüphelenir
sen.»
diye söylemişti.
Evet; güçlü ve kuvvetli büyük Türkiye'yi
bir an önce görmeyi hepimiz son derece arzu
lamakta ve dilemekteyiz.
Eğer her Türk en küçüğünden en büyüğüne
kadar kendi nefsiyle mücadele ederek his ve
ihtirasından, kininden, garezinden, haset ve kıs
kançlığından tamamen arınır, millet ve memle
ket yolunda her türlü feragat ve fedakârlığı
gösterir, üzerine düşen vazifeyi lâyıkıyle ya
parsa, işte o zaman arzu edilen güçlü ve büyük
Türkiye'yi görmek mümkün olabilir. Gayri tür
lüsü ham hayal ve arzudan ibaret kalır.
1973 yılı Millî Sevunma bütçesinin Yüce
Türk milletine, şerefli, şanlı ve kahraman Türk
Silâhlı Kuvvetlerine hayırlı ve uğurlu olması
nı, A. P. Grubu adına Tanrı'dan niyaz eder,
cümlenize en derin saygılarımı sunarım. (A. P.
sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Adalet Partisi sözcüsü Sayın
ipek, 30 dakika konuşmak suretiyle grubun iki
hakkını da kullanmış bulunmaktadır.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sa-'
ym Ferda Güley, buyurunuz.

C. H. P. GRUBU ADINA FERDA GÜLEY
(Ordu) — Saym Başkan, Yüce Meclisin sayın
üyeleri;
1973 malî yılı Millî Savunma Bakanlığı büt
çesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Meclis
Grubunun görüşlenni açıklamağa başlamadan
önce, kurulunuzu ve bütçelerinin görüşülmesi
nedeniyle burada hazır bulunan seçkin temsil
cilerinin varlıklarında, ulusal kalımımızın temel
güvencesi olan Türk Silâhlı Kuvvetlerini saygı
ve sevgiyle selâmlarız.
Değerli arkadaşlarımız; Ulusal savunma po
litikasının, topyekûn ulusal güvenlik konsepti
içinde, ulusal dış politika ile bağlantılı bir ka
rakter taşıdığı açık bir gerçektir. Bu nedenle,
bugün Millî Savunma Bakanlığı 1973 malî yılı
bütçesi üzerindeki görüş ve eleştirilerimizi ifa
de etmeye çalışırken, önce parti olarak ulusal
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dış politika ve ulusal savunma politikamızın
kesit çizgilerini ele alacağız ve bunun için de
1969 Seçim bildirgemizdeki bu konular ile ilgi
li önerilerimizi bir kez de Yüce Meclisin bilgi
lerine sunacağız.
Türkiye'nin bağımsızlığını ve hızdı gelişme
sini, kendi iktisadî ve sosyal düzeninin değiş
mesine olduğu kadar, dünya barışının sürekli
liğine, bloklararası gerginliğin gevşemesine ve
Türkiye'ye yönelebilecek dış tehlikelerin önlen
mesine bağlı gören Cumhuriyet Halk Partisi;
bildirgedeki ifade ile : «Kışkırtıcı olmayan,
Türkiye'yi bir dünya savaşında veya bir bölge
sel savaşta hedef durumuna sokmayan ve ol
du - bitti tehlikeleriyle karşı karşıya bırakma
yan; dünya barışma ve bloklararası gerginliğin
gevşemesine yardım eden, barışçı bir dış poli
tika ve savunma politikası izlemeyi, bağımsız
yaşıyabilmenin de, iktisadî gelişmenin de gere
ği sayar. Ortanın solunda insanlık anlayışı ve
ülküsüdür ki, Cumhuriyet Halk Partisini böyle
bir barışçı tutum izlemeğe yöneltir.»
«Cumhuriyet Halk Partisi bu temel görüş
lere dayanan ulusal dış politikası şöyle özetle
nebilir :
1. — Türkiye Devleti ittifaklarına bağlıdır,
ittifak hükümlerine dikkatle uyar ve uyulma
sını bekler. Türk Devletinin ittifakları esasta
ulusal bağımsızlığı kabul eden Devletler arasın
da yapılır. Her türlü ilişkide ve uygulamada
eşitlik ve ulusal bağımsızlığa saygı gözönünde
tutulur.
2. — Amerika Birleşik Devletlerine karşı da,
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine kar
şı da düşmanlık güdülmemelidir.
3. — Türkiye bütün komşuları ile dostça iliş
kiler kurup geliştirmeli ve komşuları arasında
iyi ilişkilerin gelişmesine hizmet etmelidir.
4. — Orta - Doğu anlaşmazlıklarında Türki
ye tarafsız kalmalıdır.
5. — Kaderini ve özgür olarak insanca yaşa
ma umudunu Türkiye'ye bağlamış bulunan Kıb
rıs Türk halkını her türlü tehlikeden, baskıdan
ve yabancı egemenliğinden korumak, Türkiye
için kaçınılmaz bir ödevdir. Ve Kıbrıs sorunu
için bölge barışma da hizmet edecek bir çözüm
yolu olarak, Kıbrıs'ın bağımsız federatif bir
devlet olması gereklidir.»
Aziz arkadaşlarımız; Cumhuriyet Halk Par
tisinin ulusal savunma politikası da 1969 Se
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çim Bildirgemizde şu ilke ve amaçlara dayan
dırılmıştır :
«1. — Ortak güvenlik sağlayıcı ittifak bağ
lantıları dışında, bir ulusal savunma stratejisi
ve politikası da izlenmelidir.
2. — Türkiye'deki bütün askerî tesislerde
Türk Devletinin tam egemenliği ile bağdaşma
yan hükümler ve teamüller düzeltilmelidir.
3. — Ulusal savunmamız, geniş Ölçüde ulu
sal ekonomiye ve sanayie dayanmalıdır. Bu
amaçla, ağır sanayi, elektronik sanayii, konvansiyonel silâh sanayii ve gemi yapımı gelişti
rilmelidir.
özellikle ağır sanayi, iktisadî gelişmemizin
olduğu kadar, ulusal savunmamızın da temeli ol
malıdır ve ağır sanayiimizin kurulup geliştiril
mesinde, ulusal savunma ihtiyaçlarını her bakım
dan son imkânına kadar sağlamak, kalkınma
plânlarının başlıca, hedeflerinden biri olarak
gözönünde bulundurulmalıdır.
4. — Silâhlı Kuvvetlerimizin vurucu gücü,
ulusal sanayie bağlandığı ölçüde gelişmiş ve gü
venlik altına alınmış olacaktır. Vurucu güçte bu
gelişme ve güvenlik sağlandığı ölçüde, Silâhlı
Kuvvetlerimizin mevcudu, aşamalı olarak azal
tılmalıdır.
Bir yandan ulusal savunmamızı güçlendiri
ci, bir yandan da ulusal savunma ile hızlı eko
nomik gelişme ihtiyaçlarını bağdaştırıcı tedbir
ler alınmalıdır.
5. — Silâhlı Kuvvetlerimizin, savaş teknolo
jisindeki gelişmeye uygun ölçüde ve biçimde
eğitilmeleri en önemli mesele olarak gözönünde
tutulmalıdır.»
Sevgili arkadaşlarımız;
1973 malî yılı Millî Savunma bütçesi, diğer
bakanlıklar bütçeleri gibi, program - bütçe bi
çiminde hazırlanmıştır. Bütçede 5 asıl program
yer almakta ve bu 5 programın portesi, Millî
Savunma Bakanlığı bütçesinin Parlâmentoya
sevkedildiği şekliyle 9,5 milyar lira tutmaktadır
ki, genel bütçenin % 16,93'üne tekabül etmekte
dir. Bu 5 programdan ayrı olarak, Silâhlı Kuv
vetlerin yeniden teşkilâtlanması, silâh araç ve
gereçlerinin yenileştirilmesi maksadıyle RE MO diye adlandırılan ve 10 yılda 16 milyar har
camayı öngören ilâve programın 1973 yılma dü
şen 1 milyar 600 milyon lira tutarındaki ilk di
limi de bu rakama eklenince, 1973 malî yılı
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Millî Savunma bütçesi 11 milyar 100 milyon lirayı bulmakta ve genel bütçenin % 18,28'ini
karşılamaktadır. Ancak, Bütçe ve Plân Karma
Komisyonunda 1973 malî yılı Bütçe Kanun tasarısının 1 ve 84 ncü maddeleri üzerinde yapılan
iki önemli değişiklik bu rakamları ve oranları
olumsuz yönde o şekilde etkilemektedir ki, Türk
Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması ve
silâhlarının yenileştirilmesi için 27 . 6 . 1972 tarih ve 1601 sayılı Kanunla 10 yıl için her yıl 1
milyar 600 milyon lira harcamayı öngören ilâ
ve olanak, hemen hemen ortadan kalkmakta ve
1973 Millî Savunma bütçesi, geçen yıllarda ol
duğu gibi, bir idame bütçesi haline dönüşmüş
bulunmaktadır.
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu, bu
sonucun, Silâhlı Kuvvetlerimizin dışa bağlılıktan kurtulma ve ulusal bir savunma politikası
izleme çabalarını ve genel olarak memleket savunmasmı durduracağı ve tehlikeye düşüreceği
görüşündedir. Bu nedenle, Millî Savunma 1973
malî yılı bütçesinin, Bütçe ve Plân Karma Komisyonunda yapılan değişikliklerin dışında tutulmasmı yüce Meclisten önemle rica ederiz.
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu, şim~di huzurunuzda bulunan nâçiz sözcüsünün imzasıyle bu iki maddede Millî Savunma bütçesinin
hariçte tutulmasını öngören iki önergeyi hazır
lamış ve şimdiden Sayın Başkanlığa teklif et
mektedir.
Aziz ve sevgili arkadaşlarımız;
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Dünyamız, doğu - batı blokları arasında, bi- II
linen deyimle, dehşet dengesinin kurulmasının, I
Kıt'a Çin'inin de nükleer güce erişmesinin ve
üçüncü dünya ülkelerinin dünya siyaset sahne
sinde örgütlenmelerinin bir sonucu olarak yeni
bir evreye, veni bir oluşum ve gelişim dönemine I
I
girmiş bulunmaktadır. İki blok arasında başla
yan detente - yumuşama eğilimi - giderek geniş- I
lemis ve dünyanın jeopolitik yapısı iki askerî
I
blokun, iki büyük kuvvet merkezinin çemberin
den çıkarak çok merkezli bir nitelik kazanmağa I
başlamıştır. Kıt'a Çin'i Amerika tarafından ta
nınmış, Birleşmiş Milletler örgütüne girmiş ve
Amerika, Rusya ile yaptığı gibi bu büyük dev
letle de barış içinde birlikte yaşama ilkesini
kurmuştur. Nixon Moskova ziyaretinde salt, I
yani stratejik silâhların sınırlandırılması anlaş
masını imzalamış, geçen aylarda 34 ülkenin tem- |
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silcileri arasında Helsinki'de başlayan Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Konferansı hazırlık görüşmelerinden sonra, merkezi Avrupa'da karşı
lıklı ve dengeli kuvvet indirimi için ilgili bütün
Avrupa devletlerinin katılmasıyle 31 Ocak 1973
tarihinde Viyana'da bir öntoplantı yapılmıştır.
Batı blokundan İtalya, Danimarka, Yunanistan,
Norveç ve Türkiye'nin sadece müşahit üye olarak katılabildikleri bu hazırlık toplantıları de
vam etmektedir. Federal Almanya'nın, bir NATO
üyesi olmasına rağmen, ulusal bir dış politika
izleyerek doğuya açılmasının, Rusya ve Polonya ile karşılıklı saldırmazlık anlaşmaları imzala
masının ve Doğu Almanya ile karşılıklı yekdiğerlerinin varlıklarını tanımalarının da, bu ge
lişmelerde büyük katkısı ve öncülüğü olmuştur.
Kuşkusuz, bu oluşum ve gelişimlerde, yeni itti
fakların ve siyasal odakların meydana çıkışmda Avrupa ile Amerika arasındaki ekonomik çı
karların birbirlerine artık ters düşmeye başla
masının da büyük payı vardır. Bütün bu gelişmeler her iki blokta, özellikle merkezî Avrupa
NATO ülkelerinde millî savunma harcamalarını
etkilemiştir, örneğin, Federal Almanya'nın bu
ortamdan yararlanarak silâhlı kuvvetlerinde
% 25 gibi yüksek oranda bir indirim yapmaya
hazırlandığını, basma yansıyan haberlerden öğrenmekteyiz.
Sayın milletvekilleri; dünya jeopolitiğinin
barış doğrultusunda yapı değiştirmeye yüz tut
tuğu bir dönemde bizim Türkiye olarak, ekonomik kalkınmamızın aleyhine, evvelki yıllara nazaran daha yüksek bir millî savunma harcama
sı içine girmemizin haklılık ve zorunluluğunu
Sayın Millî Savunma Bakanımız, Bütçe ve Plân
Karma Komisyonunda şu sözlerle karşıladılar :
«Barış istikametindeki bu gelişmelere rağmen kendimizi zamansız bir rahatlığa kaptıra
nlayız. Zira bu barış müzakerelerine katılan
Sovyet Rusya ve Varşova Paktı devletleri, konvansiyonel ve nükleer silâhlarını büyük bir hız
la geliştirmekte ve çoğaltmaktadırlar.»
4 yıl önce yayınladığı seçim bildirgesinde
bu gerçeğin karşılığı olarak konvansiyonel silâh
sanayii ve gemi yapımının geliştirilmesi öneri
sinde bulunmuş bir partinin Meclis Grubu ola
rak bu iddia ve görüşü reddetmeyiz. Ancak,
millî savunma harcamalarımızın yükselmesinin
bir diğer nedeni olarak Sayın Bakan Bütçe ve
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Plân Karma Komisyonumda aynen dediler
ki : «Diğer taraftan, ortaya atılan tekliflere
göre karşılıklı ve dengeli kuvvet indirimi Av
rupa'da, NATO'nun merkez kesiminde ele alına
caktır. Bu bölgeden çekilecek kuvvetlerin yeni
konutlandırma yerleri, NATO'nun güney kana
dında bulunan memleketler bakımından sakın
calar taşıyan ve üzerinde önemle durmamız ge
reken bir husustur.»
Sayın arkadaşlar, biz, bloklar dışı bir ulusal
güvenlik ve savunma politikası izlememizin be
deli olarak Millî Savunma Bakanlığı bütçemizin
kısıntıya tabi tutulmamasmı, üç gün evvel Sa
yın Genel Başkanımızın yaptıkları konuşmada ve
bugün grubum sözcüsünün ağzıyle şimdi iste
mekteyiz, istiyoruz. Ulusal kalkınmamız aleyhi
ne vereceğimiz bu paralar şayet karşılıklı ve
dengeli kuvvet indirimi müzakerelerinin sonuç
lanmasından sonra Rusya'nın, merkezî Avrupa'
dan çekeceği kuvvetlerinden bir kısmını NATO'
nun güney kanadına, özellikle Türkiye üzerine
kaydırmasından doğacak tehdidi karşılamak için
sarfedilecekse; yani RE - MO programı başta,
diğer silâh araç ve gereçlerimizin yenileştiril
mesi çabalarımız ve fedakârlıklarımız, NATO'
nun kendi istek ve tertibinin bir ürünü olan
böyle bir nedene dayanıyorsa, Cumhuriyet Halk
Partisi Meclis Grubu olarak bunu kabul edeme
yiz. NATO içinde gayrisafî millî hâsılaya oran
la en büyük askerî harcamayı yapan Türkiye'
den, ittifakın güney kanadını koruyabilmesi
için, üstelik NATO açısından hayatî bölge sa
yılmadığından ilk ağızda feda edilecek bir du
rumda bulunmasına rağmen, zaten olanaklarını
çok aşmakta olan bir yükün daha da ağırlaş
tırılmasına rıza göstermesi istenemez.
Aziz arkadaşlarımız; bu arada şu gerçeğe de
işaret edelim k i : Esnek mukabele sistemi, hayatî
bölgelerin sonuna kadar korunmasını esas alan,
hayatî sayılmayan bölgelerde toprak kaybına
göz yuman bir sistemdir. NATO Başkomutanı:
«Hayatî bölge neresidir?» sorusuna «Avrupa!»
diye cevap veriyor. Karşılıklı ve dengeli kuv
vet indirimi toplantılarına, bütün çabamıza rağ
men ancak müşahit üye olarak davet edilmemiz
de gösteriyor ki, Türkiye, NATO'nun güney ka
nadının boğaz tokluğuna bekçiliğini yapan Tür
kiye, maalesef bu mutlu Avrupa'ya dahil de
ğildir.
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FUAT AZMÎOĞLU (Kütahya) — Ne müna
sebet böyle bir şey mevzubahis değildir.
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim.
FERDA GÜLEY (Devamla) — Muhterem
arkadaşlarım, konuşmamızın başında yüce ku
rulunuza sunduğumuz 1969 seçim bildirgemiz
de, ulusal savunmamızın geniş ölçüde ulusal
ekonomiye dayanması gerektiğini söyledikten
sonra «özellikle ağır sanayi, iktisadî gelişmemi
zin olduğu kadar, ulusal savunmamızın da te
meli olmalıdır ve ağır sanayiimizin kurulup ge
liştirilmesinde ulusal savunma ihtiyaçlarını her
bakımdan son imkânına kadar sağlamak, kal
kınma plânlarının başlıca hedeflerinden biri
olarak gözönünde bulundurulmalıdır.» önerisin
de buılunduğuımuza işaret etmiştik. 4 yıl önce
kamuoyu önünde arz ettiğimiz bu önerimizin
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında yer al
mış olmasını görmekten, Cumhuriyet Halk Par
tisi Meclis Grubu büyük bir kıvanç duymakta
dır. Ulusal savunmamızla ilgili olarak Üçüncü
Beş Yıllık Kalkınma Plânında saptanan ilke
ler, sanayileşme ile ulusal savaş sanayii ara
sında bir bütünleşmenin gerekliliğine ve savun
ma çabamızla ekonomik gelişme arasında bir
denge kurulmasının zorunluluğuna işaret et
mektedir.
Sayın milletvekilleri; Sayın Millî Savunma
Bakanımız, Bütçe ve Plân Karma Komisyonun
da yaptıkları konuşmada, «Bütün savaş araç ve
gereçlerimizi karşılayacak şekilde komple bi?
savaş sanayii kurulacağını, bu arada uçak sana
yii için 10 yılda 7 milyar liralık yatırım yapıla
rak 200 uçak imal edileceğini» söylemişlerdir.
Geri kalmış ve sanayileşme sürecini henüz
başlatamamış olan toplumlarda sanayileşmeye
doğrudan doğruya bir harp sanayii kurarak baş
lamak çok zor, çok pahalıya malolacak bir uğ
raşı olur. Halbuki sanayileşme sürecinde önemli
mesafeler almış toplumlarda, savaş sanayiinde
kullanılabilecek araç ve gereç üretimi zaten baş
lamış bulunmaktadır. Böyle bir toplumda teknik
iş alanında kullanılabilecek, sınaî üretimde be
ceri kazanmış, kalifiye işçi bulmak kolay ola
caktır. Ayrıca sanayileşmesini tamamlamamış,
ya da oldukça geliştirmiş toplumlarda bir savaş
sanayiini yürütüp oluşturacak enerji, ulaştır
ma, yetenekli işgücü, eğitim, makine aksamı so
runları da çözümlenmiş bulunmaktadır. Her-
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hangi Kir sanayiin kurulmasına mutlaka zorun
lu olan bu olanaklar savaş sanayiinin geliştiril
mesinde de zorunludur. Sanayileşme sürecimiz
içinde çözümlenecek olan bahsettiğimiz sorun
lar, savaş sanayiimizin sorunlarını da çözmüş
olacak, geriye yalnızca ülke olanaklarının sa
vaş sanayii alanına monte edebilmek sorunu ka
lacaktır.
Özetle : Kurulmasında ve gelişmesinde bü
yük ulusal yararlar olan savaş sanayiimiz, ulu
sal sanayileşme sürecimizden bağımsız olarak
düşünülmemelidir.
Sevgili arkadaşlarımız; konuşmamızın ba
şında bilgilerinize sunduğumuz, 1969 Seçim Bil
dirgemizde : «Ortak güvenlik sağlayıcı ittifak
bağlantıları dışında bir ulusal savunma strate
jisi ve politikası izlenmelidir.» önerisinde bulun
duğumuza da işaret etmiştik. Çağımızda bâzı
kurtuluş savaşları göstermiştir ki; maddî ola
nakları çok dar olan toplumlar bile bağımsız
lıklarını korumaya veya sağlamaya kesin ka
rarlı iseler ve kendi olanaklarına uygun savaş
stratejilerini başarı ile oluşturabilir ve uygula
yabilirlere, en büyük devletlerle ve en güçlü
ordularla bile başa çıkabilmektedirler. Ancak,
bunu o büyük devletlerin savaş stratejilerini ve
yöntemlerini, savaş silâh araç ve gereçlerini ay
nen benimseyerek yapabilmelerine olanak olma
dığı görülmüştür. Bu nedenledir ki; biz Cumhu
riyet Halk Partisi Meclis Grubu olacak, Sayın
Millî Savunma Bakanımızın deyimiyle kurula
cak «Komple savaş sanayii.» nin bir ulusal sa
vunma stratejisi ve politikasının istemlerine da
yandırılması gerektiğine inanmaktayız.
Aziz ve değerli arkadaşlarımız; Cumhuriyet
Halk Partisi Meclis Grubunun, 1973 malî yılı
Millî Savunma Bakanlığı bütçe tasarısı üzerin
deki görüşlerini bitirmeden önce; son zamanlar
da herkesin o kadar çok değindiği, «asker - po
litika» konusundaki düşüncelerimizi biz de iç
tenlikle ve saygıyle açıklamak isteriz.
Bütçe ve Plân Karma Komisyonunda da, bu
konuda bir çok sayın arkadaşlar ilginç mütalâa
lar ileri sürdüler. Bunlardan, Parlâmento üyeli
ğine Silâhlı Kuvvetlerden gelen bir sayın ko
nuşmacının, Komisyonda hazır bulunan Türk
Silâhlı Kuvvetleri temsilcilerinin gözlerinin içi
ne baka baka ileri sürdüğü Komisyon tutana
ğından aldığımız görüşleri şöyle özetleyebiliriz:
_
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«Asker politika dışında değildir, hiç bir za
man da politika dışına çıkmamıştır. Asker po
litika içindedir. Politikanın dışına çıkma mese
lesi, doğrudan doğruya siyasal otoritenin dav
ranışlarına tabi olarak nisbî bir şekilde belir
lenmiştir.» Sayın arkadaşın birinci iddiaları bu
dur.
BAŞKAN — Sayın Güley; Grubunuzun ikin
ci söz hakkını da kullanacak mısınız1?
CHP GRUBU ADINA FERDA GÜLEY (De
vamla) — Hepsini kullanacağım efendim.
BAŞKAN — Devam buyurunuz efendim.
CHP GRUBU ADINA FERDA GÜLEY (De
vamla) — İkinci iddiaları ise şudur:
«Türkiye'de 1950'den beri liberal - marksist
/sosyalist - faşist ve konservatif 4 ideoloji var
dır. Bunların ilk 3'ü ayrı nedenlerle antimilitaristtir. Sonuncusu yani konservatizm ise,
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin türlü yönlerden eği
limlerini temsil eder. İki büyük ideoloji, libe
ralizm ve sosyalizm; Türkiye'deki bu iki büyük
siyasî güç, birbirlerine zıt görüşlerini muhafa
zada İsrar ederlerse, ortaya çıkan bunalım kon
servatif askerî güç tarafından bir müdahale ile
önleniyor. Türk Silâhlı Kuvvetleri kontrolü ele
alıyor.»
Sevgili arkadaşlarımız; her insan doğal ola
rak fizyolojik, psikolojik, sosyolojik ve siyasal
bir varlıktır. Bu anlamda birey olarak askerin
de, asker olmayan her birey gibi elbette siya
sal bir yönü vardır. Fakat, sayın konuşmacının
kasdı bu değildir. Askeri birey olarak değil, ku
rum olarak, mekanizma olarak, elinde ulusunun
kendisine teslim ettiği silâh, hem de hiç bir za
man çıkmayacak şekilde politikanın içinde gös
teriyor ve ancak siyasal otoritenin davranışla
rına göre nispî bir şekilde politikanın dışına
çıkmış gibi görüneceğine işaret ediyor. O kadar
çok kendisine benzemeye çalıştığımız batı de
mokrasilerinde böyle bir ordu görüşü ileri sü
renlerin akıllarından şüphe edilir. (CHP sırala
rından «Bravo» sesleri.) Demokrasi, bir yönüy
le askerî otoritenin, seçimle iş başına gelen sivil
otoritenin buyruğunda bulunması rejimi de
mektir. Batıda sivil - asker her aklı başında olan
bilir k i ; sivil otoritenin kendi kusuru olarak yö
nettiği topluma getirebileceği zarar, silâhlı
kuvvetlerinin siyasetin içinde bulunmasının,
| toplumu doğrudan veya yan yollardan yönetme433 • —t
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ğe kalkışmasının doğurabileceği zarar yanında
kıyaslanamayacak derecede önemsiz kalır.
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin konservatif tabi
atta olduğu iddiası ise, bundan da daha yanlış
ve zararlı bir iddiadır. Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin tarih yapısı ile zıt düşen bir iddiadır. Şu
anda huzurunuzda bulunan Cumhuriyet Halk
Partisi Grubunun Sözcüsü eski bir askerdir; 25
yılını Türk Silâhlı Kuvvetleri içinde yaşamıştır
ve orada aldığı mütevazi rütbeyi, bütün sivil
rütbelerin ve sıfatların üstünde, bir onur rütbe
si ve sıfatı saymaktadır. Bu sebeple Bütçe ve
Plân Karma Komisyonunda, kendisi gibi Ordu
dan gelmiş bir parlamenterin, Türk Silâhlı
Kuvvetlerini konservatif tabiatta bir ordu ola
rak göstermesinden, hele bu iddiasının Sayın
Millî Savunma Bakanının ağzı ile reddedilmemesinden çok elem duymuştur. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) Büyük Atatürk'
ün kurduğu; halkının bağrından kopup gelmiş;
ulusunun kaderde, kıvançta, tasada ortağı ol
muş; Anayasamızın önsözündeki deyimle «Yurt
ta sulh, cihanda sulh ilkesinin, millî mücadele
ruhunun, millet egemenliğinin, Atatürk devrim
lerine bağlılığın tam şuuruna» ulusu ile birlikte
sahip olan Türk Silâhlı Kuvvetlerini; yine Ana
yasamızdaki deyimle, «İnsan hak ve hürriyetle
rini, millî dayanışmayı, sosyal adaleti, ferdin ve
toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve
teminat altına almayı mümkün kılacak demok
ratik hukuk devletini bütün hukukî ve sosyal
temelleriyle kurmak için», 1961 Anayasasını ka
bul etmiş olan Türk ulusunun temel dayanağı,
temel güvencesi olan Cumhuriyet Ordusunu;
kökleri halklarına inmeyen, halklarının kanlar
dökerek elde ettikleri siyasal ve toplumsal so
nuçlarda, halklarının başardıkları devrimlerde
payı olmayan - dünyanın her tarafında örnek
leri görülen - süslü üniforma orduları gibi mu
hafazakâr bir ordu olarak görmek ve göster
mek, Türk Silâhlı Kuvvetlerini etle tırnak gibi
o kadar birleşik olduğu ulusundan koparmak
değil midir? (CHP sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar.) İleriye doğru sosyal ve ekonomik
atılımlar yapmak; az gelişmişlik çemberini, sos
yal adaletsizlik çemberini kırarak insanlık hay
siyetine yaraşır bir yaşayış seviyesine ulaşabil
mek için çırpman Türk ulusuna; devrimci Ata
türk'e ve Atatürkçülüğe yabancı düşürmek de
ğil midir? (CHP sıralarından «Bravo» sesleri.)
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I Tâ Nizam-ı Cedit'den bu yana kendisini yenile
yen, ulusunun da yenileşmesine öncülük yapan
Türk Silâhlı Kuvvetlerini kendi tarih çizgisi
nin gerisine düşürmek değil midir?
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Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu ola
rak bu her bakımdan yanlış, zararlı bâtıl görü
şü reddederiz. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri.)
Aziz arkadaşlarımız;
Türk Silâhlı Kuvvetlerini 12 Mart öncesin
de belli bir yönde politikaya çekmek isteyenler
vardı. 12 Mart'tan sonra da, bu defa tam ters
yönde : Tutucu bir doğrultuda politikaya çek
mek isteyenler var. Biz Cumhuriyet Halk Parti
si olarak 12 Mart'tan önce de, bugün de Türk
Silâhlı Kuvvetlerini politika içine çekme çaba
larının karşısındayız. Bu tür gayretler kimlerden ve hangi doğrultuda gelirse gelsin karşısmdayız ve karşısında olacağız." Buna yalnız
demokratik rejimimizin esenliği ve sürekliliği
bakımından değil, Ordumuzun bütünlüğü ve
sağlamlığı bakımından da zorunluk vardır. Çün
kü bir kez bir ordunun içine politika girdi mi,
bunun doğal sonucu olarak düşünce ayrılıkla
rı da girer ve giderek bu düşünce ayrılıkları
düşünce çatışmalarına ve Ordunun birliğini zedeleyiei klikleşmelere dönüşür. 12 Mart'tan son
ra benimsenen Partilerüstü Hükümet biçiminde
ki hükümetler maalesef Türk Silâhlı Kuvvet
lerini belli bir yönde politikaya sürüklemek veya kendi tutum ve icraatlarını Ordudan destek
ve direktif alarak uygulanan tutum ve icraa'c
imiş gibi göstermek yoluna girmişlerdir. Bu arada bu hükümetlerin büyük iş çevreleriyle ileri
ölçüde yakınlaşmaları, maalesef Ordumuzun da
böyle bir yakınlaşma içinde imiş gibi görünmesine sebep olmuştur. Ve bu, eminiz ki, en başta
Ordumuzda huzursuzluk ve tedirginlik yaratmaktadır. Bakınız; batıda çıkan bir aylık gazetede Ferid Melen Hükümetinin kurulmasından
sonra yayınlanan bir makalenin sadece başlığım, içimiz eseflerle dolu olarak okuyoruz: «Sanayi burjuvazisi ile ordu ittifakına dayanan bir
rejimin zorlukları.»

I

Bir milletvekili, içinden çıktığı Türk Silâhlı
Kuvvetlerini çıkmamacasma politika içinde ve
üstelik konservatif daha doğrusu konservatör,
I yani muhafazakâr, yani tutucu bir ordu olarak
I tanımlamak cüretini gösterdikten sonra sorun439 —
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larımızı ve koşullarımızı iyi bilmeyen, Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin yapısını iyi bilmeyen bir ya
bancı yazarın bu kadar ağır, bu kadar acı bir
görüş ileri sürmesini doğal saymak lâzımdır.
Sayın arkadaşlarımız;
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu ola
rak yüksek sesle ifade ediyoruz ki, Atatürk
Türkiye'sinin Ordusu hiç bir zaman muhafaza
kâr. olamaz, büyük iş çevreleri ile bütünleşme
içine giremez. Fakat bu gerçeğin de, üstünde,
Atatürk Türkiye'sinin Ordusu siyasete girmeyi
istemez. Çünkü bilir ki, en büyük önder olarak
gördüğü Atatürk, Kurtuluş Savaşından sonra si
yaseti seçerken askerlikle bütün ilişkisini kes
miştir. Ordumuzu siyasete sürükleyici, zorlayı
cı davranışlardan veya kendi politikalarını ve
ya çıkarlarını sanki Ordudan kuvvet alıyormuş
gibi görünerek izleme çabalarından artık herkes
vazgeçmelidir. Bu, Türk ulusunun huzuru için
de zorunludur, Türk demokrasisinin esenliği ve
sürekliliği için de zorunludur, Türk Ordusunun
bütünlüğü ve Türkiye'nin güvenliği için de zo
runludur. (CHP sıralarından, «Bravo» sesleri,
alkışlar.)
Aziz ve sevgili arkadaşlarımız;
Verilen kısa zaman bölümü içine sığdırmağa
çalıştığımız görüşlerimizi bitirirken Cumhuri
yet Halk Partisi Meclis Grubu olarak yüce ku
rulunuzu ve bütçelerinin müzakeresi nedeniyle
burada hazır bulunan seçkin temsilcilerinin var
lıklarında ulusal kalımımızın temel güvencesi
olan Türk Silâhlı Kuvvetlerini tekrar saygı ve
sevgilerle selâmlarız. (CHP sıralarından alkış
lar.)
BAŞKAN — Söz sırası, Cumhuriyetçi Parti
Grubu adına Saym Sezai Orkunt'da. Buyurunuz
efendim.
CUMHURİYETÇİ PARTİ GRUBU ADINA
SEZAİ ORKUNT (İstanbul) — Sayın Başkan,
konuşma sürem 30 dakikadır, arz ederim.
!Saym Başkan, sayın fmilletvekilleri;
1973 malî yılı Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesi hakkında Cumhuriyetçi Partinin görüşleri-*
ni arz edeceğim.
Bir savunma bükmesinde esas faktör,. hizmet
lerin sıhhatle yürütülebilmesi için üç ana bö
lümde dengeli bâr harcamanın tespit edilmesi
dir.,
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Bunlar, personel giderleri, idarî işler ve eği
tim hizmetleri ve harp silâh ve vasıtalarının te^
mini, onarımı gibi bölümlerdir.
Genellikle bir sıhhatli Millî Savunma bütçe
sinde, bu bölümlere yapılan tahsislerde bir1 eşit
lik, veya pek az farklılıklar görülür.
\1973 yılı Millî Savunma bütçesine gelinceye
kadar personel giderleri ve idarî hizmetler faa
liyetlerin % 90'ından fazlasını almış; harp silâh
ve vasıtalarında temin ve tedarik çok sınırlı
•olmuş, dış yardımlar bu ihtiyacın dengesini sağilamıştırj
Askerî yardımların azallmaısı, 'Silâhlı Kuvvet
lerimizin elinde mevcut silâh ve vasıtaların yenilenimıe ihtiyacının âcil bir hale gelmesi T. B.
M. M. nin savunma hizmetlerine on yılla sarî 16
milyar liralık bir ödenek tahsis etmesine ımJüncer olmuş, bu suretle askerî yardıma ilâveten
takriben her yıl 100 milyon dolarlık munzam
bir sipariş kapasitesi içte ve dışta yaratılarak
bu yıldan itibaren cari harcaımıalar karşısında
oldukça dengeli bir yüzde nispeti elde edil
miştir.
Ancak, bütçeye yapılan yeni ilâvelerle hükümet teklifi takriben bir milyar daha artıniarak bütçe açığı 4 milyar liraya çıkarılmış, genişletilmiş, buna karşılık Bütçe kanun tasarısınm 1 nci ve 84 ncü maddelerine konan kesin
hükümlerle % 11 civarında bir indirim öngöriülmüştür.
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Kanun tasarısının 1 nci ımaldldesine Bütçe
Karma Komisyonunca ilâve edilen ikinci fıkra
ile 300 ilâ 800 kod numaralı harcama kalemlerindeki ödeneklerden % 6,5; ve 84 ncü madde
ile de ödenekler toplamından % 10 bir indirimi
yapılmıştır ki, ceman arz ettiğim gibi % 10; dur.
(Bu indirimde 300 ilâ 800 kod numaralı harcama kalemlerinden yani hizmet alımları, tüketimi ımalları ve malzeme alımları, demirbaş alıımlan, ımalzeme teçhizat ve taşıt alımları, yapı tesis bedelleri ve diğer ödemeler gibi 'maaşlar,
iaşe ve ibate dışında, Millî Savunimanm esas
fonksiyonunu teşkil eden maddelerden takriben
303 milyon, 11 milyar 100 milyonluk toplam
ödenekten de 1 milyar 110 milyon olmaik üzere
ceman 1.4 milyar liralık bir kesinti yapılmış ol^maktadır.
(Önemli olan, gerek 1 nci ve gerek 84 ncü
(maddedeki kesinti hükümlerinin peşin ve kati
oluşudur.
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Bütçe Kanma Komisyonunca yapılan bu de
ğişiklikler muvacehesinde, Millî Savunma Ba
kanlığına 1973 yiıbnda (REMO) plânının uy
gulanması için konulan 1.6 ımillyar lira bir ba
kıma geri alınlmış olacak, kanuna bağlı olarak
girişilen dış taahhütler aksayacak, Millî Savun
manın âcil bir hale geldiğine inandığımız ihti
yaçları dahi peşin olarak karşılanamaz bir hale
gelecektir.
M'illlî Savunma Bakanlığı Bütçesi Program
Bütç« olarak gerçekçi, samimî, ihtiyaçlarla sı
nırlı bir bütçedir.
Bu bütçede öngörülen harcama kalemleri,
komisyonda verilen izahatı dikkatle dinleyen' 1er için büyük kesintilere mütehammili olmayan
bir niteliktedir,
Bu itibarla, kanun tasarısının gerek 1 nci ve
gerekse 84 ncü maddesindeki hükümlerin Mil
lî (Savunma Bütçesi lehinde tâdili gereklidir.
Bu hususta takdim edeceğimiz önergelerin,
tasarı maddelerinin müzakeresi sırasında Yüce
Meclisinizce önemle dikkate alınmasını rica ede
riz.
Sayın milletvekilleri;
Millî Savunmamızın geleceği ile yakından
ilgili olan bir diğer konu, Türkiye'nin sanayi
leşme hareketi içinde savaş sanayinin yeri, vü
sati ve şümulüdür.
IBu sorun, istisnasız yıllardır Yüce Mecliste
•dille getirilen, komisyonlarda müzakere edilen
ve her defasında Milî Savunma Bakanları tara
fından da müspet karşılan arak kendilerinin de
böyle bir gayret içinde bulunduklarını ifade
ettikleri bir husustur.
Ancak, bu isteklerin Millî Savunıma Bakan
lığı dışın/da etrafıyle taazzuv etmediği de bir
gerçektir.
'Sanayileşme hareketinde ağır sanayiin kuru
luşu ve onunla koordineli olarak ve onun içinde
bir savaş sanayiinin teşekkülü, herşeyden ev
vel bir Devlet politikası olmak zorundadır.
Millî Savunıma Bakanlığının rolü, Devlet
içinde Devlet olmak değil, bir fonksiyonu itiba
riyle askerî ihtiyaçlar ve isteklerin tespiti ve
plân dönemleri içinde yapılacak siparişlerle gü
cü yenilemeyi sağlamaktır.
Bunun dışındaki bütün koordine ve genel
plânlama, uygulama sorumu, tümüyle hüküme
tindir. Kaynak tahsisinden hükümetler sorum
ludur.
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Hükümetler bu plânlama sorumluluğunu bu
günkü mevzuat ile Devlet Plânlama Teşkilâtı
na verdiğine göre, Millî Savunmanın uzun va
deli istekleriyle sanayileşmenin gereklerini tospit, koordine ve yatırımların ahenkli bir şekil
de gerçekleştirilmesi sorunu bu daireye aittir.
Bir. meseleye inanarak sarılmadıkça, üze
rinde ısrar etmedikçe işlerin kendiliğinden yü
rümesi, bürokrasinin alışıl/maş çemberinden ko
lay kolay çıkılacak bir .mesele değildir, örneğin
Türkiye'de bir uçak sanayii kurulup kurulma
ması uzun yıllar tartışılan bir sorun olmuştur.
Bugünün Sayın Hava Kuvvetleri Komutanı
bunu millî bir mesele ve görev olarak içine sin-<
dirmiş, ısrarlı takip ve teşebbüslerle, Hava Kuv
vetlerini Güçılendirıme Vakfına yapılan yardım
ların yatırım başlangıcı için yeterli bir seviye
ye ulaşmasının da yardımı ile, sorunun bir hü^
kümet sorumluluğu altına getirilmesinde en
büyük rolü oynamıştır.
lf0 yıl içinde 7 milyar liralık yatırım ile 200
uçağı Hava Kuvvetlerine verebilecek bir uçak
fabrikasının sivil havacılığa ve geniş bir sana
yie yardımcı olacağı da şüphesizdir.
45 Fantoım uçağı için ödenecek 4,5 milyar
lira kaba bir kıstas kabul edilirse, bu ikiyüz
uçağın dışarıdan alınması halinde ödenecek
bedel takriben 20 milyar Türk Lirası olmakta
dır ki, bir uçak fabrikasının Türkiye'de kurulmasiyle bu bedelin 1/3 ile hem yeni istihdam
sahası açılmış, ileri bir teknoloji girmiş, yan
sanayi doğmuş olacak, hem de ihtiyaçların
bir kısmını teminde millî kaynaklara bağlı ka
lınmış olacaktır.
Uçak sanayii de, gemi inşa sanayii gibi bir
ülkede teknolojideki ilerlemeleri, araştırma ve
geliştirmeyi zorunlu kılar, ilerlemeyi
tacil
eder. Ancak, mesele bununla bitmemektedir.
Dünyadaki süratli teknolojik gelişmeler muva
cehesinde böyle bir sanayiin kurulması, yapı
lacak yatırımların ileride ekonomiye ters etki
ler yapmaması; gelişmeyi, üretkenliğini muha
faza etmesiyle mümkündür.
Bu itibarla Savaş Sanayii Devletin tüm ya
tırım plânlaması içinde değerlendirilmedikçe,
zorlamaların sıhhatli! bir sonuç vereceğini de
umut etmemekteyiz.
Devlet Plânlama Teşkilâtı içinde bir savun
ma sanayii ünitesi bulunduğu ve bunun geniş-
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letileceği de ifade olunmaktadır. Ancak 1947'
den beri askerî yardım alan bir ülkenin idare
cilerinin, hepimizin bugüne kadar geçen 25 yıl
içinde tekrarladığımız aynı («ek) ve (cak) ifa
delerine bir yerde son vermemizde lâzımdır.
Değerli milletvekilleri, üzerinde ısrarla du
rulmasını şart gördüğümüz diğer bir konu, jeo
politiktir. Bu noktaya sayın milletvokilleraimi
zin dikkatlerini bilhassa çekmek isterim.
Devletlerin millî savunma, dış ve hattâ iç
politikaları, bulundukları
coğrafî durum ile
sıkı sıkıya irtibatlıdır.
Örneğin Anayasamız coğrafî durumun .etki
sini gözönünde tutarak bizim için aşırı olan sağ
ve sol akımları yasaklamakla jeopolitikin bir
gereğini yerine getirmiştir.
Ne batı, ne komünist ne de tarafsızlar dün
yasında hiçbir devlet adamı jeopolitiğin etki
sini inkâr etmemiştir. Aksine, dış politikaları
nı, güç dengelerini, siyasî coğrafyanın kullana
bildikleri imkânlarına göre düzenlemişlerdir.
Millî güçlerin mahiyeti, konuşları, strateji
ler, ittifaklar, bloklar ar ası ilişkiler, dengeler ve
dengesizlikler, silâh sistemlerindeki istihaleler,
daimî olarak jeopolitiğin etkisi altındadır.
Jeopolitiğin önemini küçümseyenler ya mak
satlı, ya da dar görüşlüdürler.
Türkiye'nin Kuzeyi, Kuzey Batısı, Kuzey Doğusu, Güneyi komünist veya komünist ülke
lere sempati besleyen ve üs temin eden devlet
lerle, bu üslere dayanarak devamlı yerleşmeyi
sağlayan hasım deniz ve hava kuvvetleriyle çev
rilidir. Bu itibarla tekrar etmeye mecburuz ki,
bu coğrafyada Doğu'nun sosyalizmi ile flört et
mek, Türkiye'yi en kısa zamanda Kuzey kom
şusunun bir peyki haline getirecek tehlikeleri
haizdir.
Yugoslavya'nın sosyalizmini, Sovyetlerin et
kisinden kurtaran yalnız lider değil,
coğrafî
durumudur.
Jeopolitiğimiz gereği /Silâhlı Kuvvetlerimi
zin hacmi, Türkiye'yi, Avrupa ülkeleri içinde
•en yüksek olanlar arasına bu sebeple sokmak
tadır.
Yine jeopolitik, Silâhlı Kuvvetlerimizin konıış/Larmm muayyen bölgelere teksif zorunluğunu meydana getirerek, yurt ekonomisindeki et
ki alanlarını da muayyen bölgelerle sınırla
maktadır.
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Bir evvelki sıkıyönetimin uzatıLmasiyle il
gili müzakerelerde ve bugün bu konuda ısrar
la duruşumuzun nedeni jeopolitiğin etkisini kükümseyerek ve ona inandırarak politik faali
yetlerin
sınırını
genişletmek
gayretlerine
karşı gerekli ikazı yapmaktadır.
Sayın milletvekilleri, ittifakların lüzumu
yalnız Türkiye'de değil, dünyanın diğer yerle
rinde de zaman zaman ele alınır, tartışılır. Tür
kiye'de de bu tartışma vardır. İttifakın güç
lenmesi için, onun zaaflarını tenkit etmek doğ
rudur. Ancak bu tartışmaların maksatlı ve tek
yönlü olması dikkati çekmekle ve hedefi de, it
tifakla olan bağların kesilmesine kamuoyunu
inandırmak veya onun tepkilerini de beraber
sürükleyip, huzursuzluk çıkarmaktır. Konunun
siklet merkezi, NATO'dan çıkmaktır.
Bir ittifaka neden girilir? Ve ne zaman
çıkılır?
Hür milletler arasında ittifaklar ne zorlu
kurulur, ne de milletler bu ittifaklara baskı
altında girerler.
İttifaklar, bir milletin kendisini muhtemel
düşmanlardan korumak için gücünü yeterli
görmediği zaman ona yardımcı güçler araması ih
tiyacından doğar. Aynı tehdit altında bu ihti
yaç diğerlerleri tarafından da duyurulsa, mil
letler bir araya gelerek müşterek savunmadan
fayadalanmaya çalışırl ar.
Kuzey Atlantik İttifakı da Sovyetler Birli
ğinin açık tehdidi, baskısı altında meydana gel
miş, tarihin en güçlü uluslararası bir savunma
teşkilâtıdır.
Kurulması için ne gibi sebepler mevcudolmuş ise, devamı için de bugün aynı sebepler
mevcuttur.
Bir milletin girdiği bir ittifaktan çıkması, o
ittifakın kendisine aradığı güveni vermemesi,
uzak veya yakmen kendi savunmasına katıkada bulunamaması veya. kendini başlı başına sa
vunacak bir güce ulaştığına kani olması gibi
hallerdir.
Bugüne kadar hiçbir NATO ülkesi ne teh
didin kalktığına veya azaldığına, ne de bu üç
şarttan herhangi birinin tahakkuk ettiğine ka
rar vermiştir.
Türkiye'nin de, bilinen tehditler muvacehe. sinde ittifaktan çıkma kararını düşünmesi elbetteki varit değildir.
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Türkiye'nin muhtemel düşmanları, bütün as
kerî hazırlıklarını tekrar tekrar gözden geçi
rerek, tekniğin en ileri silâh ve araçlarıyle güç
lerini teçhiz ederken, bunun karşısında ittifaka
sırt çevirmenin hiçbir millî anlamı yoktur.
İttifakla ile ilgili olarak burada Sayın
C. H. P. Genel Başkanının bütçenin tümü üze
rinde yaptığı konuşmadaki bâzı kanaatlarına
da değinmek istiyorum.
Sayın C. H P. Başkanı Türkiye'nin millî
savunma yükünün NATO tarafından daha bü
yük ölçüde karşılanması lâzımdır, ifadesinde
bulunmaktadırlar.
ıSaym milletvekilleri, ittifaklar, ulusların
savunma ihtiyaçlarını karşılamak için kurul
muş birer teşkilât değildir. NATO'da hiçbir za
man örneğin bir Dünya Bankası gibi malî yar
dım teşkilâtı olarak çalışmamıştır.
Evvelce ifade ettiğimiz gibi ittifaklar, ulus
ların savunma güçlerine ilâve olarak siyasî etki
leri geniş aynı cephede fakat başka yerlerde
cereyan edecek savaşlarda üye ulusun üzerin
deki askerî baskıyı hafifletecek
uluslararası
güvenlik araçlarıdır. Tüm gücünün hâsıl et
tiği etki ile muhtemel düşmanları tecavüzden
alıkoyan, caydıran bir teşekküldür.
Türkiye'nin savunma gücüne NATO'nun iki
türlü yardımı vardır.
Biri, ikili anlaşmalar yolu ile ve bugüne ka
dar olduğu gibi askerî yardımlar veya sair an
laşmalarla yapılan direkt veya endirekt aynî
yardımlardır, ki bundan hoşnut
duymuyoruz
ve duymadığımızı da her vesile ile ifade edi
yoruz.
Diğeri, ittifak.için lüzumlu, müştereken kul
lanılmasında mutabakat sağlanan altyapı ve
ya NATO içinde bizim kullandığımız deyimle
enfrastrüktür yardımları üzerindedir. Bu mak
satlar için kurulmuş müşterek bir fondan Tür
kiye 1952 yılından beri faydalanmaktadır.
Harp karargâhları,
denizaltı sığmakları,
hava meydanları ve yeraltı uçak sığınakları,
muhaJbere şebekeleri, sivil ihtiyaçlar için de
kullanılması mümkün boru hatları gibi savun
ma için zarurî altyatırımlar Türkiye'de de ya
pılmıştır ve yapılmaktadır.
Bunların NATO müşterek fonu
içindeki
yüzdeleri azıımsanacak gibi değildir.
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Bu itibarla, savunma yükümüz artıyor,
NATO ise Ibu artışı gereken ölçüde paylaşmı
yor kanaati doğru değildir.
NATO'nun müşterek fonuna malî katkımız
daima % 1 civarında olmuştur. Bu % 1 kat
kının karşılığında ise Türkiye'ye yapılan ya
tırımların nispeti çok yüksektir. Bu ölçüler
de Kuzey Atlantik ittifakının yardım yoluyle
Türkiyenin savunmasına katkısı ciddî bir değer
ifade eder.
Bu katkıların dışında ittifakın
yapacağı
diğer ibir husus vardır. Eğer istiyorsak bu hu
susa da önem vermek mecburiyeti vardır. Bu
da, Orta Avrupada olduğu gibi ittifakın en güç
lü bir devletinin veya devletlerinin askerî güç
lerinin savunmanın bir parçası olarak Türkiyeye gelmelerini temin etmektir.
Bunu da muhtelif sebeplerle Türkiye olarak
biz kabul etmiyoruz.
Bu itibarla, ittifakın ne olduğu ve ne olma
dığını, usullerini, yardım niteliklerini, bir it
tifak içinde nasıl oturulalbileceğini iyi bilme
miz lâzımdır.
BAŞKAN — Sayın Orkunt bir dakikanızı
rica edeceğim.
Başkanlığın Genel Kurula bir arzı olacak
tır; Sayın Orkunt'un grup sözcüsü olarak 30
dakikalık süresini kullanması hususu ile 2 nci
oturumun, bu uzayan süre nazarı dikkate alı
narak başlama saatinin teslbiti hususlarını oy
larınıza arz ediyorum. KaJbul edenler... Etme
yenler... KaJbul edilmiştir. Buyurunuz efendim.
C. P. GRUBU ADINA SEZAİ ORKUNT
(Devamla) — Teşekkür ederim
Değerli milletvekilleri,
Avrupa'da 1970'lerin başında gelişme gösteten ittifaklar arası ilişkilerinde veya Doğu ile
Batı ilişlerinde yeni bir döneme, müzakere dö
nemine girildiği malûmunuzdur.
Bu dönemin önemli iki konusu,
(Avrupa
Güvenlik ve ve İşbirliği) ile (Karşılıklı ve den
geli kuvvet indirimi) dir.
Henüz hazırlık safhasında olan bu konferansla
rın gündem taslağı, güvenliğin siyasî ve askerî veç
heleri; ekonomik ve çevre sorunları konuların
da işbirliği; insan haberleşme ve bilgilerin hür
dolaşımı gibi üç konuyu öngörmektedir.
Millî savunma ile ilişkili olarak bizi ilgi
lendiren husus, güvenliğin siyasî ve askerî veç
heleridir.
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'Sosyalist ülkelerin şimdiki eğilimlerinde gö
rülen ve Avrupa'da kurulması beklenen yeni
barış ve güvenlik sisteminin kuvvete başvurma
ma ve sınırların dokunulmazlığı ilkesine esas
olacak bir siyasî ilkeler bildirisi üzerindeki
mutabakat ile sağlanacağını zannetmiyoruz.
Böyle sathî bir yaklaşım Avrupa'daki kuvvet
dengesizliğinden ve itimatsızlıktan doğan şüp
heciliği giderecek ve Batı aleyhine olan fiilî
durumu lehine çözümleyecek mahiyette değil
dir.
Esasında karşılıklı ve dengeli bir kuvvet in
dirimine taraflar henüz fikren de hazır değil
dirler. Mayıs 1972'de yapılan SALT görüşme
leri sonucunda Rusya ile Amerika arasında
stratejik nükleer, silâhlarda varılan anlaşma
lar bir ölçüde Avrupa'da da klâsik silâhlarda
karşılıklı ve dengeli kuvvet indirimi fikrine
destek olmuş ise de bu konu nükleer silâhların
sınırlanması şartları kadar net sorunları haiz
değildir, aksine çok karışıktır.
Bu hususta, bulunduğumuz kanattaki aske
rî ve siyasî şartlar itibariyle, Karşılıklı ve Den
geli Kuvvet indirimi Konferansı çalışmalarına
katılmak ve söz sahibi olmak isteğimizin do
ğal karşılanması lâzımdır.
Ocak 1973 sonunda karşılıklı ve dengeli kuv
vet indirimi hususunda başlayan hazırlık gö
rüşmelerinin 1973 sonbaharında bu konudaki
müzakerelerin başlamasına imkân vereceği umut
edilmektedir.
NATO Bakanlar Kurulunun geçen Aralık
1972 ayında aldığı kurarlardan biri; karşılıklı
ve dengeli kuvvet indirimlerinin askerî yön
den hiçbir tarafın aleyhine işlememesi ve bir
bütün olarak Avrupa'daki istikrar ve güvenli
ğin kuvvetlendirilmesi, ittifakın
güvenliğinin
bÖlünemeyeceği ve Orta Avrupa'daki indirim
lerin diğer bölgelerdeki güvenliği azaltmaması
şeklindedir.
Bu kararları olumlu karşılamakla beraber,
Orta Avrupa'daki kuvvet indirimlerinin kanat
bölgelerdeki güvenliği azaltmayacağı, ona et
kili olamayacağına inanmak mümkün değildir.
Aynı Bakanlar Konseyi, Akdeniz'deki du
rum hakkında, bu bölgedeki daimî istikrarsız
lıkların endişe verici olduğunu kabul ve ilân
ettiğine göre, bununla yakından ilgili olması lâ
zım gelen bir kuvvet indirminin NATO'nun
— 444
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sağ kanadını etkilememesini düşünmek, mantık
dışı bir davranıştır.
ileride müzakereleri muhtemel olan kuvvet
indirimlerinin dengeli olabilmesi, ancak yer
yer asimetrik indirimlerle mümkündür.
Karşılıklı ve dengeli kuvvet indirimi konu
sunda hâkim olan bir kanaati da burada tashih
etmemiz lâzımdır.
Orta Avrupa'da kuvvet indirimini Amerika
ve bâzı NATO üyelerinin istediği şekilde tek
taraflı göstermek yanlıştır. Bu konu Sovyetler
Birliğinin de uzun zamandan beri üzerinde dur
duğu, esas olarak benimsediği bir görüştür.
iki taraflı bir konudur.
Bu itibarla, Amerika ve Orta Avrupa ülke
leri, bu indirimleri kendi menfaatleri için yapı
yor ve dolayısiyle tehlike ve savunma gücü Tür
kiye üzerinde yoğunlaşıyor gibi bir kanaate
varamayız.
Sovyetler Birliği Amerika'nın Orta Avru
pa'daki gücünü azaltmasını, yabancı askerlerin
ve üslerin Avrupa'dan kaldırılmasını, NATO
kurulduğundan beri talebeder, ama kendisi böy
le bir şeyi hiç bir cephede düşünmez, karşı
teklifi daima propaganda ile karşılar.
Dış ödemeler dengesindeki aleyhe faktörler
Amerika'yı Avrupa'daki kuvvetlerini azaltma
ya zorlamaktadır.
Avriupa'lılar, Amerikan kuvvetlerinin Orta
Avrupa'dan çekilmesini veya miktarında kritik
bir indirim yapılmamalı istememektedir.
Sovyetler Birliği, Amerika, bir kere kuvvet
azaltır veya Orta Avrupa'dan çekilirsle, buna mu
kabil kendisi de Doğu Almanya'dan kuvvet çe
kerse ; Amerika'mın tekrar ve süratle Avrupa'
ya gelemeyeceğini ve bunun psikolojik, siyasî
etkilerinin kendi lehinde olacağını, kendisinin
ise kuvvetlerini geri getirme zorunluğu hasıl
•olursa, bunun çok kolay ve kısa zamanda olaca
ğını hesabederek şartlanan ileri sürmektedir.
Bu itibarla meseleleri tek açıdan değil, çıok yön
lü aıçıüardan elle almak, bakmak ve değerlendir
mek gerekir.
ıSayın milletvekili eri, ittfakımızıın içinde IbeT
milletin kendi sorunları açısından sıkınltılaTinı
ortaya koyması ve o çerçeve içinde haklannı ko
ruması ve tartışmaları o yöne kaydırma çabası
•doğaldır. Bizim, bundan zarar göraıemiz ihtima
li varsa bunu da ortaya koymak, tartışmaya da
hil olmak bizim görevimizdir,
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•Bu itibarla, sorunları sarahatle hilmek, ev
velce de arz ettiğini' gibi ittifak içinde, nasıl otu
rulacağını bilmenin de baş şartıdır.
Dışişleri ve Millî Savunma Bakanlığımızın,
kuvvet indirimi konusunda Varşova Pakîtmm
'gizli ve açık isteklerini; NATO üyelerinin sıkın
tılarını çok iyi bilerek politikayı yürüttüklerini
biliyoruz, çalışma tarzını tasvip ediyoruz.
Sayın milletvekilleri, Silâhlı Kuvvetlerimiz
de ateş gücünün ve vurucu gücün değeri nasıl
münakaşa edilmezse, savaşı yapan, sevk ve ida
re unsuru olan insan da aynı şekilde ihmal oluna
maz.
Bu itibarla, Türkiye'de cereyan eden olaylar
muvacehesinde Silâhlı Kuvvetlerdeki iınsan fak
törüne, ferdin eğitimine önemle işaret etmek is
terim.
Bugünkü şartlar içinde askerî eğitim prog
ramlarında sosyo-ekonomik meselelerin günün
ihtiyacına göre yer alması ve propogandaya
karşı çok ciddî tedbirler düşünülmesi gerekli
dir.
Yaşadığımız dönemin en büyük savaşları sıuırlarda değil, milletlilerin içlerine sızarak ide
olojik savaşlar halinde verilmekte, toplum ke
simleri fikren ve eylem, düzeyinde bölünmeye
yöneltilmektedir.
özellikle Anayasamızın getirdiği fikir ve ya
yın hürriyeti, Türkiye'de de sol savaşın bütün
formüllerinin uygulanmasına yol açmıştır.
Bu seheple programlarda, konferanslar ha
linde, fikrî tarafsızlıkları bilinen, bilimi bilim
için yapan konuşmacılar tarafından hazırlanan
sasyıo-ekonıonıik "konularla, genç askerî dimağla
rın çelinmesine mâıni olucu bilgiler aktarılmalı
dır.
Propaganda, politik savaşın en etkili aracı
dır. Komünist dünyanın, özellikle Sovyet'ler Bir
liğinin propogandaya verdikleri önem ve yap
tıkları 'büyük masraflar çak dikkati çekicidir.
1 yılda '30 milyar TL.'yi aşan hir yatırım bu pro
poıganda, her düzeni çirkin göstererek sosyalizm
den başka ahlâklı bir sistem buhıın/madığmda
yoğun bir gayret sarfeitmıekte, kandırmaya da
muvaffak; olmaktadır.
Bunun içindir İd, komünist rejim, dışta yap
tığı yıkıcı faaliyetleri bilerek, kendi toplumunu
dış propagandalara kapalı tutarken, Batı demok
rasileri içinde yaşayabilmesi bakımından da
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tahrikçileri, sempatizanları aracılığıyle
fikir
özgürlüğünün savumuculuğunu en ateşli bir şe
kilde yapmaktadır.
Böylece, bu propaganda, Batının bir türlü
alışamadığı, karşı koyamadığı bir türde yapılır
. ve geliştirilir.
Batılı ülkelerin en zayıf tarafları çok parti
li rejimleri dolayısıyle karşı propogandaya geçemeyişleri, fikir özgürlüğü içinde propaganda
rüzgârlarına göğüs germe zorunda oluşlardır.
Bunun ne anlam taşıdığını hepimiz günümüz
Türkiye'sinde olaylar içinde yaşayarak öğren
mekteyiz.
Bu itibarla, fikir özgürlüğü sloganları arka
sında işleyen yıkıcı propagandalara karşı bütün
Türk gençliğini, konumuz itibarı ile de askerî
liseler, assufbay okulları, Harh Okulları ve Harb
Akademileri ,gibi askerî müesseselerde eğitim
ıgürmekte ©lan »genç dimağları toplumsal ve eko
nomik meselelerle bilinçlendirmek, onları olum
suz propagandalardan korumak şarttır. Yalnız
teknik ve meslekî bilgiler ve disiplin yeterli de
ğildir.
Askerî müesseseler dışına çıkan her genç as
ker, kitapçı raflarında tek yönlü, maksatlı seçil
miş, cazip yayınları alıp okuduğu ve zihnime ta
kılan istifhamları çözemediği zaman tehlike baş
lar.
Çoğu kez katı askerliğin bir tezahürü olan
fiziksel yorgunluk yoluyle düşünsel
faaliyete
imkân vermemek ve bu yoldan gençleri koru
mak gibi eğilimler zararlı bir yoldur.
Bu hakımdan Silâhlı Kuvvetlerimizin en çok
dikkat etmeleri gereken konulardan biri olan
yıkıcı sinsi, düşünsel propagandaya karşı cid
dî bir şekilde teşkilâtlanmaları, yine düşünsel
eğitim yoluyle korunma güçlerini artırmaları
gereklidir.
Sayın milletvekilleri, Bütçenin tümü üzerin
de yapılan konuşmalarda aslker - sivil ilişkileri
üzerinde ileriye sürülen bâzı görüşlere de. temas
ederek sözlerimizi bitirmek istiyorum. Benden
evvel konuşan arkadaşa da bu mıünaselbetle ce
vap arz edeoeğim.
12 Mart Muhtırasının demokrasiye ara ver
diğini kınarken, ara verilen demokrasinin
11 Mart akşamına kadar alan safahatını da in
safla gözönünde bulundurmamız lâzımdır.
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İ l Mart 197I akşamında Türkiye'de sihhıatıli
'bir demokrasi olduğumu kabili etmek, hiçibir
kimsemin ve sade 'vatandaşın inanacağı, bir 'key
fiyet değildir.
Dünyanın her yerinde toplumunun
lekomomıik ve siyasal yaşantısını binlikte
ren askerleri, olayların ötesinde hiçibir
etkilenmeyen bir robot topluluğu olarak
siemıelk mümkün müdür?

sosyal,
sürdü
şeyden
henim-

Elinde silâh, vatanı, Cumhuriyeti korumak
ve kollamak görevi verilen asker, şartlara iti
matla hâkini olabilen bir sivil irade, Devlet oto
ritesi mevcudolduğu sürece susar, kendi mııesleğıi
ile meşgul olur, fakat koruma ye kollama görevi,
yurt sevgisi ile tehlikeleri sezer ve giderek elle
tutulur blir hale geldiğini görürse, sivil otorite
nin de zaafa uğratıldığını müşaihede ederse el
bette ki müdahaleye medburiyet duyar. Bıöyle
'bir ortamda müdahale etmeyecek duygusuz si
lâhlı kuvvet dünyanın hiçibir yerinde görülm<eımiştii'.
Değerli arkadaşlarım, bu, 'dünyanın hıer ye
rinde böyledir. Müdahalelerden sakımlmada en
büyük pay siyasete ve siyasiye düşler. Güven ve
rici, inandırıcı iktidarlarla hiçibir güç karşı gelnısez ve biz de böyle olımak mecburiyetindeyiz.
Bu münasebetle Sayım C. H. P. sözcüsünün
Bütçe Karma Komisyonundaki bahsettiği bir
konuşmacıya yaptığı hir .atfa temas etmek işiti
rim, O konuşmacı benim. Arkadaşılarımın, be
nim maksadımı aşan ifadeleri, isnatları bana
yapmaya haklan yoktur ve reddederim. Oradaki
fikirlerimi, eğer ibâzı ımilletıvekili arkadaşlarırım zalhmet edip okumuşlarsa, Milliyet Gaflatıesinde de «Dünyada ve Türkiye'de asker ve sivil
ilişkileri» başlığı altında bir makalede özetle
dim.
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Benim sözlerim baına ait değildir. Bıenimsediğim kanaatlerdir ve, dünyada tanınmış sosyal
bilimcilerin kitap halline getirdikleri
eserler
dendir. Eğer Siyasal Bilgiler Fakültesindeki kü
tüphane raflarında mevcut bulunan kitapları bu
arkadaşlarımda benim kadar tetkik edebilseler
di o zaman asker ve sivil ilişkilerinim ideolojiler
karşısında nasıl bir şekilde dünya üzıerinde asır
lar boyu geliştiğini orada görürlerdi. Benim ifa
delerim Türkiye'de de ideolojik bakımdan asker
üzerine vâki baskıların siyasî tarafından iyi bilinm'esi ve buna karşı sivil ve asker ilişkilerini
zarara uğratmayacak şekilde bir faaliyet içinde
'bulunması maksadına matuftur. Binaenaleyh,
beın yalnız Bütçe Karma Komisyonumda konuş
muş değilim. Burada konuşmalarıımı bıaısın yolu
ile efkârı umumiyeyo de intikal ettirmişimidir.
Altında eğer herhangi bir maksat mevcudolsa
'böyle bir maksadı haiz olan insan bu kadar raıhıa'tlikla hem kamuoyuna çıkamaz, hem de Yüee
Meclisin Bütçe Karma Komisyonu gibi bir mües
sesede konuşma cesaretini kendinde götfemez.
•Sayın millctvekillieri, konuşmamızın! 'başında
ifade ettiğimiz gibi, Millî Savunma bütçesinde
yapılan peşin ve büyük kesintinin sunduğumuz
önergeler yönünde bütçe kanun tasarlısının ilgi
li maddelerinden ıkaıldırılmasmı ve Millî Savun
ma hizmetlerinin çok önemli bir .gelişilme dönemi
ıbaşmda başarısız bir hale sokulmam asını has
saten dikkatlerinize arz eder, Millî Savunma 'büt
çemizin, mensuplarına ve yurt savunmasına ha
yırlı olması dileğiyle Grubum adına Heyetinize
saygılarımı. sunarım. (O. P. ve M. G-. P. sıralarım
dan alkışlar)
BAŞKAN — Saat 14,45'de toplanılmak üze
re Binieşimıe ana veriyorum.
(Kaıpanlmıa saati : 13,115)
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İKİNCİ OTURUM
Açılma teaaitii : 14,45
BAŞKAN — Ba§kanvekili Fikret 'Tuıfaangil
KÂTİPLER :'H3ıteeyin ÎYemiipmar (Tunoeli), Şadı Bilnlay (Bileşik)
BAŞKAN — Millet Meclisinin 03 neü Bir
leşiminin 2 nci oturumlumu açıyorunı.
Söz sırası Millî Güven Partisi Grubu adıma
Sayım İsmet Kapısız, buyurun efendim.
MİLLÎ GÜVEN PARTİSİ GRUBU ADINA
İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Sayın Başkan,
sayın milletvekilleri;
1973 malî yılı Millî Savunma Bakanlığı büt
çesi üzerimde Millî Güven Partisi Grubunun gö'înişlerkıi arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorumı.
Bugüne kadar memleketimizdeki her ileri
ve yapıcı hamlede büyük payı olan Türk Silâhlı
Kuvvetleri aziz milletimizin gurur ve güven kay
nağı olmuştur.
Tarih boyunca hiçbir konu, Türk Milletinin
bekası ve onun istikbali kadar önemli olmamış
tır. Bu sebeple de hiçbir politika, Millî Güvenlik
politikasının üstünde mütalâa edilmemiştir.
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin millî güvenlik po
tansiyeli ve millî savunma gücünün asıl ve te
mel /kaynağı Türk Milleti olduğu gibi; Türk Mil
letinin millî güvenlik ve millî savunma gücü de
şerefli Türk Ordusudur.
Bu vesile ile millet ve ülke bütünlüğünün
ve Türkiye Cumhuriyetimin milletlerarası hak
larımın en büyük teminatının Tünk Silâhlı Kuv
vetleri olduğu inancını bir dedk daha belirtmek
İsteriz.
Günümüzün dünyasında bir ülkenin diploma
sim ancak o ülkenin askerî ve iktisadî gücüne
dayanarak kuvvetli olabilir.
Milletlerarası ilişkilerde henüz hukuk hâkimıiyeti sağlamaJbilmiş değildir. Haklarımızı çiğmetmem<ek ve nereden gelirse gelsin her türlü
açık ve dolaylı saldırıya karşı millî egömemliğimizi ve millî menfaatlerimizi koruyabilmek için,
milletimizin kuvvetli olması şarttır.
Bu bakımdan biz, Türk Silâhlı Kuvvetlerini
yalnız vatanın dış ve iç güvenliğinin koruyucusu
olarak değil, aynı zamıamda milletlerarası ilişki
lerde diplomasimizin «kuvvet kaynağı
olarak
görüyoruz.

Muhterem milletvekilleri, barış içinde yaşa
ma arzusunu azız Atatürk^tem beri bir millî po
litika haline geltirmiş olan Türkiye, bloklar ara
sındaki gerginliğin azalmaya yüztutmasiındam
hiçbir hayale kapılmadan her ihtimale karşı ha
zırlıklı bulunmak zorundadır. Onun için, biız,
Türk Silâhlı Kuvvetlerimin çağdaş savaş tekni
ğinin icaplarına göre en iyi bir şekilde kurul
masını, yetiştirilmesini ve donatımımı millî gü
venliğimizin temıel taşı olarak görüyoruz.
Büyük milletlimiz kendisinin bir parçası olan
Türk Silâhlı Kuvvetlerinim güçlenmesi için iste
nken her fedakârlığı yapmıştır. Bundaın sonra da
yapacağıma emin bulunmalktayuz.
Sayın milletvekilleri, Türkiye'miz,
bugün,
dünyanın en nazik coğrafî bölgelerinden birisi
üzterinde bulunmaktadır.
Bu nazik bölgede, bütün komşularının top
rak bütünlüklerine, haklarına saygılı olan ve hiç
bir ülkeye karşı herhanıgi bir tecavüz emeli bes
lemeyen Türkiye, gelişmeleri ağırbaşlı ve soğuk
kanlı bir dikkatle izlemektedir.
Yunanistan'la olan komşuluğumuz
Kıbrıs
buhranının bir çözüm yoluna ulaşmamış olması
'sebebiyle, Türkiye için önemli meseleler yarat
maktadır. Aramızdaki meseleleri barışçı yoldan
çözmek hususumda en samimî duygularla dolu
yuz. Aynı ittifak manızıutaılesi içimde bulunduğu
muz Yunanistan, barışçı çözüm yolu aramak hu
susunda bizim kadar samimî olmazsa, bu durum
elbette Türkiye'yi daha dikkatli olmağa sevk
edecektir.
Bizim için son der'ece önemli olan bir konu
da, Ortadoğu ve Doğu Afcdenizdeki durumdur.
Sovyet Rusya'nın Güneyimizdeki bâzı ülkelerle
kurduğu askerî ve siyasî ilişkilerim son yıl için
de arz ettiği yeni gelişmeler dikkat çekicidir.
Diğer taraftan, Sovyet Rusya'mın AMenizıe
son yıllarda önemli demiz kuvvetini kaydırmış
olduğu da cümlenizin malûmudur.
Çağımızda silâhlı çatışmalar ve saldırılar
için tek bir şekil düşünmek mümkün değildir.
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Topyekûn stratejik nükleer savaş, nükleer si
lâhların kullanılınıadığı ve klâsik konvonsiyonel
'silâhlarla yürütülen savaş, nihayet mevzii sınır
çatışmaları mahiyetindeki savaşlara kadar çok
çieşitli savaş nev'ileri, bugün strateji uzmanlarını düşüındürmiekltedir.
Yukarıda saydıklarımızın başında
gitgide
önem kazanan sızma, gerillâ savaşı, yıkıcı faali
yetler gibi çok çeşitli dolaylı saldırı şekilleri de
varıdır. Bilhassa gelişme halindeki ülkelere kar
şı komünilst emperyalizmin uyguladığı strateji,
jgteaıellikle dolaylı, stratejidir.
Muhteremi .arkadaşlarım', dolaylı stratejide,
-etle geçirilmek istemen ülkede siyasî ve sosyal hu
zursuzlukları körüklemek, doğrudan
doğruya
sahnede görün'meksizin, aracılar vaısıtasıylıe sa
vaşmak gibi uısuller Ikullanılmaktaidır. Şu halde,
Türk Silâhlı Kuvveti erinin millî varlığımızı ve
Ibütünlüğümıüzü Türkiye Cumhuriyetini koru
mak için yapacağı hazırlıklar, tek düşmana kar
şı ve tek hedefti olamaz.
Muhteremi milletvekilleri, Millî
Savunma
Bakanlığı Bütçesinin teknik yömüne ıgeçmelden
2'i nci yılını anmakta olduğumuz NATO itifaıkı<na da değinim ek isteriz.
Bilindiği gibi «NATO» büyük bir savunma
ve barış ittifakıdır. Türkiye bu ittifaka millî
bağımsızlığını ve güvenliğini ciddî tehlikelere
karşı korumak amaeıyJe ve kendi hür iradesiyle
katılmıştır.
«NATO» İkinci Dünya Savaşı sonrasında,
komünizmin istilâ hareketini durdurmaya ve
ittifak üyesi ülkeleri saldırıdan korumaya mu
vaffak olmuştur . Milletlerarası politikada gö
rülen nispî «yumuşama» ve «barış içinde bir
likte yaşama» eğilimi, NATO'nun savunma gü
cünü ortadan kaldırmak ve savunma gayretleri
mizi daraltmak için bir gerekçe olamaz. Çünkü
bu yumuşama aslında, NATOnun kurduğu kuv
vet dengesinin bir sonucudur.
Muhterem milletvekilleri,
:
NATO ile olan ilişkilerimiz millî menfaatle
rimize uyugıı düştüğü sürece bu ittifaktan ya
rarlanmaya devam edeceğiz.
NATO ittifakı içinde bulunmak, bizi yapabi
leceğimiz ölçüde harp sanayiini kurmaktan alıkoymamalıdır. Bu alanda dış yardıma fazla gü
venme yüzünden kaybedilmiş yıllar vardır. Vak
tiyle kurulmuş olan .harp sanayiinin yeteri ka
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dar geliştirilmemiş, hattâ bâzı hallerde dumura
uğramış olması elem vericidir. Türkiye, bugün
harp sanayii bakımından daha ileri bir noktada
bulunabilirdi, Harp sanayiini geliştirmeye yö
nelen gayretler aynı zamanda memleketin ge
nel iktisadî kalkınmasıyJe ilgili gayretlere para
lel olarak yürütülmelidir. Askerî hedeflerle ik
tisadî hedef ve ihtiyaçları bağdaştıran projelere
öncelik verilmelidir.
1601 sayılı Kanunla ordumuzun 10 yılı kap
sayan bir dönemde yeniden teşkilâtlanması, si
lâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi mak
sadı yle bütçe ödenekleri dışında yeni kaynaklar
tesisi yoluna gidilmiştir. 10 yıllık devreye tah
sisi öngörülen ve 1973 yılına isabet eden birinci
kısım tutarı 1 milyar 600 milyon lirayı bulan
bu kaynakların en iyi şekilde kullanılacağından
eminiz.
Bütçede tasarruf zihniyetiyle öngörülen % 10
kısıntıyı genel olarak uygun görmediğimizi,
M. -G. P. Meclis Grubu olarak belirtmek isteriz.
Son yıllarda harp sanayiini geliştirmek için.
yapılan çalışma ve gayretleri görmekle sevinç
duyuyoruz.
Deniz Kuvvetlerimizin, kendi tersanelerimiz
de inşa edilen gemilerle takviye etmek için giri
şilen gayretler öğürmeye değerdir. Bugün do
nanmamızın tersanelerinde kendi ihtiyaçlarını
karşılarken sivil sektöre de yer ayırması deniz
ciliğimiz bakımından önem taşımaktadır.
Yine Hava Kuvvetlerimizin kurduğu, Hava
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, havacılığımız
bakımından mühim bir devir açmıştır.
Bu yıl ayrılmış olan bütçe ödenekleri Silâhlı
Kuvvetlerimizin yatırım faaliyetleri, silâh ve
gereç temini, sefer stoklarının ikmali gibi ihti
yaçlar tam olarak karşılanmasa bile, Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin kendi gayretleri ile ileriye
ve iyiye doğru gidişinde önemli bir marhale teş
kil edeceği inancındayız.
Muhterem milletvekilleri,
Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerindeki
görüşlerimizi tamamlamadan iki örnek kuruluş
olan Ordu Harita Genel Müdürlüğünün ve Gülhahe Askerî Tıp Akademesinin fedekâr çalışma
larını huzurunuzda takdir ve tebrik etmek iste
riz.
Bu bütçe dolayısıyle bir dileğimizi de sun
mak istiyoruz :
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Yüksek okul ve üniversitelerimizden mezun
olan binlerce gencimiz yedek subay tıkanıklığı
dolayısıyle yıllarca askere alınamamaktadırlar.
Kamu sektörü, askerliğini yapmadıkları ge
rekçesiyle bu gençlerimizi memuriyete kabul et
memektedir. Bu hal bir aydın işsizliğine yol
açmaktadır. Durumun düzeltilmesi şayanı arzu
dur.
Sayın milletvekilleri,
Millî Savunma bütçesi ile ilgili görüşlerimizi
arz etmiş bulunuyorum. Memleketimizi içten
yıkmak isteyen bütün şer kuvvetlerine karşı ve
dıştan gelebilecek her tehlikeye karşı, millî var
lığımızın ve bütünlüğümüzün koruyucusu oldu
ğuna yürekten inandığımız, milletimizin gözbe
beği Türk Silâhlı Kuvvetlerinin vatansever
mensuplarını bu vesile ile selâmlar, Millî Sa
vunma Bütçesinin aziz Türk Milleti ve onun Si
lâhlı Kuvvetleri için hayırlı olmasını dileriz.
Millî Güven Partisi Grubu adına Yüce Mec
lise saygılar sunarım.
(M. G. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adı
na Sayın Vedat Önsal, buyurun.
D. P. GBUBU ADINA VEDAT ÖNSAL (Sa
karya) — Muhterem Başkan, değerli milletve
killeri ;
Millî Savunma Bakanlığı 1973 malî yılı büt
çesi üzerinde Demokratik Parti Grubunun gö
rüşlerini arz edeceğim.
Silâhlı Kuvvetlerimiz, büyük milletimizin
güven kaynağıdır. Asırlar boyu büyük devlet
ler kurarak tarihin akışına istikamet vermiş
olan Türk Milleti ordusuyla kaynaşmış, kuvvet
ve kudretini bu birlik ve beraberlikten almış
tır.
Millet olarak zaman zaman karşılaştığı büyük
tehlikeleri, bir ordu - ımillet olmanın verdiği
güçle yenmesini her zaman bilmiştir. Son müs
takil Türk Devletinin temellerinde bu birliğin
harcı vardır.
Milletimiz ordusuna inanmış ve güvenmiş,
ordumuz da miletine dayanmanın verdiği güç
le tarihin sayfalarını süsleyen menkıbeler ya
ratmıştır.
Anayasamızın başkomutanlığı, milletimizin
temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin .ma
nevî varlığından ayrılmaz olarak kabul etmiş
olması da millet-ordu kaynaşmasının güzel bir
ifadesidir.
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Hür ve müstakil yaşamayı her şeyin üstün
de tutan, ezelden beri hür yaşamış ve ebede
kadar hür yaşamaya azimli yüce millet, Ata
türk'ün «Yurtta Sulh Cihanda Sulh» görüşünü
benimsemiştir. Millî savunma politikamız da bu
esasa dayanmaktadır.

Hür dünyanın şerefli bir üyesi olarak bütün
dünya devletleriyle karşılıklı saygıya dayanan
iyi münasebetler devam ettirmek hedefimizdir.
Milletlerarası münasebetlerde, milletlerin hak
eşitliği, toprak bütünlüğü ve hükümranlık hak
larına saygılıyız ve hiçbir ülkenin iç işlerine
karışmak arzusunda da değiliz. Başka ülkeler
den de aynı anlayışı bekleriz. Bu seibepten, millî
savunmamızın temel amacı bağımsızlığımızı,
toprak bütünlüğümüzü ve Devletimizin güven
liğini iç ve dış düşmanların tehdit ve saldırıla
rına karşı koruma şeklinde ifade edilebilir. Bu
temel amacın gerçekleşmesi iki unsur arasında
kurulacak dengeye bağlıdır. Ne savunma gay
retlerimize tahsis edilen kaynaklar kalkınma
hamlelerimizi aksatmalı, ne de kalkınma uğI runa savunma tedbirleri feda edilmelidir.
İç ve dış düşmanlara karşı bir güven orta
mı vücuda getirmeden kalkınma yolunda başa
rıya ulaşmak mümkün değildir.
I

Ekonomik gelişmenin aksaması, modern tek
nik ve teknolojinin yurda getirilememesi ha
linde müessir bir savunma gerçekleştirme im
kânları da çok daralmaktadır. Bu sebeple eko
nomik gelişmeye ayrılan kaynaklarla savunma
maksatlarına tahsis edilen imkânlar arasında
kurulacak denge, Devletimiziin bekası, milleti
mizin hür ve müstakil olarak hayatiyetinin de
vamı bakımından büyük önem taşır.

İnsanlık için büyük bir felâket teşkil eden
İkinci Dünya Harbinin üzerinden bir çeyrek
asırdan fazla bir zaman geçti. Bu süre zarfında
sulh, sükûn ve huzurun sağladığı iddia edile
mez. Silâh çatışmalar mevziî kalmakla beraber,
'bloklar arasındaki soğuk harp bütün şiddetiyle
devam etmektedir. Avrupa iki ideolojik blok
etrafında toplanmıştır. Bunlardan birisi ko
münist ülkelerin etrafında toplandığı ve lider
liğini Kusya'nm yaptığı Varşova Paktı, diğeri
j ise hür ve demokratik ülkelerin yer aldığı ve
liderliğini Amerika Birleşik Devletlerinin yap-
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İkinci Dünya Harbinden sonra çarlık mira
sını reddetmesine rağmen, Deli Petro'nun va
siyetine uygun olarak sıcak denizlere inmek ve
bu yoldan dünya hâkimiyetini gerçekleştirmek ha
yalleri peşine düşen Kızıl Rusya, bizden boğaz
lar üzerinde kontrol ve toprak talebetti.
Yalnız olduğumuz bir dönemde, kendisine
ve ordusuna güvenen Türk Milleti, haksız ve
'mesnetsiz taleplere karşı çıkmış ve «Hayır!»
demiştir.
Bu iki blok arasında son derece önemli stra
tejik ve jeopolitik bir yer işgal eden ülkemizin
savunmasını takviye etmek için kolektif savun
ma imkânlarından da yararlanma yolları ara
ması tabiî idi. Türkiye'nin yeri elbette ezeli
düşmanı ve kendisinden toprak talebeden Rusya'nın liderlik ettiği komünist blok değil, batı
lı hür milletler camiası ile böylece Türkiye
ye NATO ittifakı içindeki yerini aldı. Türki
ye'nin NATO'ya girişinden itibaren 21 yıl geç
miş bulunuyor. Bu süre zarfında Türkiye'nin
NATO'dan ayrılması yolunda çok şeyler söy
lenmiş, bu konuda Cumhuriyet Hükümetleri
ağır tenkitlere mâruz kalmıştır. Türkiye'nin
hür bir ülke olarak, komünist bloka dahil ol
masını isteyenlerin elbette kolektif savunma
imkânlarından mahrum hale gelmiş bir Tür
kiye hayal etmeleri normaldir. Bu suretle daha
kolay yutulur bir lokma haline gelecek olan
Türkiye üzerinde Kızıl Rusya'nın emellerinin ta
hakkuku elbette kolay olacaktır.
NATO gibi güçlü bir kolektif savunma sis
temi içinde olmamızın dış güvenliğimizin sağ
lanması yolunda çok faydalı olduğu görüşün
deyiz. Türkiye'ye müteveccih bir saldırı halin
de NATO ittifakının faydalı ve müessir olama
yacağı yolunda çok şeyler söylenmiştir, biz bu
iddialara iştirak etmiyoruz. Türkiye, NATO
içinde ABD'den sonra ikinci büyük askerî güç
tür ve NATO'nun Güney Doğu kam adının em
niyetini sağlamaktadır. Türkiye'nin yıkılması
NATO'nun kuvvet ve kudretinden çok şey kay
betmesidir ve sahibolduğu geniş petrol rezervi
dolayısiyle bugün dünyanın en önemli bölgesi
haline gelmiş olan Orta Doğu'da kuvvet den
gesinin hür dünya aleyhine altüst olması mâna«mı taşır. Bu sebepler dolayısiyle Türkiye'ye mü
teveccih bir saldırı halinde
müttefiklerimizin
bizi yalnız bırakmalarını imkân dahilinde gör
müyoruz.
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İkinci Cihan Harbini müteakip bizden bo
ğazlar üzerinde kontrol hakkı ve toprak talebedenlerin bu taleplerden vazgeçmiş görünme
lerinin sebeplerini Türk Silâhlı Kuvvetlerinin
takviyesi yanında NATO camiasında bulunma
mızın sağladığı kolektif güvenlikte de aramak
I lâzımdır. Komünist blok 'sıcak denizlere inmek
ve Orta Doğu'da hâkimiyetini sağlamak yolun
da Türkiye ile silâhlı bir çatışmaya girmenin
tehlikelerini müdriktir. Bu -sebeple ülkemizi
içeriden yıkmak yollarını aramıştır. Muhtelif
vaitlerde veya menfaat karşılığı
kandırılan.
uşakları ile ülkede bir anarşik ve tedhiş havası
yaratarak ülkeyi parçalamak, bölmek ve düş
man kamplara ayırmak kolay yutulur bir lokma
haline getirmek hesapları yapılmıştır.
I

I

I
I
I
I
I

Hâdiselere doğru teşhis koyamayan âciz,
beceriksiz ve milletten aldığı gücü yitirmiş za
manın iktidarı bu teşebbüslerin yayıldığı va
sata mâni olamamıştır. 12 Marta böyle bir or
tamda gelindi. 12 Mart Muhtırası Türk Devle
tinin geleceği ağır bir tehlike içine düşürüldü ğü gerekçesiyle verilmiştir. 12 Martı müteakip
sıkıyönetim organlarının hâdiselere doğru teş
his koyarak beynelmilel komünizmin Türkiye'
deki ajanlarına karşı girişmiş olduğu müessir
•mücadeleyi takdirle belirtmek isterim.
12 Mart öncesi tedhiş ve anarşi havasının
yeniden doğarak ülkenin büyük tehlikelerle
tekrar mâruz kalmasını önlemek yolunda ge
rekli tedbirleri almak ise Hükümete düşmektedir. Ancak 12 Martı müteakip kurulan hü
kümetleri bu hayatî konuda gerekli kararlılık
içinde göremediğimizi arz etmek isterim.

Türkiye'nin olağan dışı şartlardan biran ön
ce kurtulması için gerekli ortam süratle ha
zırlanmalıdır. Silâhlı Kuvvetlerimizin yıpranI madan aslî görevine dönmesi, ülkenin geleceği
bakımından hayatî bir önem taşımaktadır.
Patlamaya heran hazır bir barut fıçısı durumun
da olan bir bölgede hür ve müstakil olarak ha
yatiyetimizi devam ettirebilmenin temel şartı
budur. Bu noktada biraz önce Cumhuriyet
Halk Partisi sözcüsünün ileri sürdüğü görüşle
re temas etmek isterim : Sayın sözcü ordumuj zun politika dışında tutulması zaruretine işa
ret etti; bu görüşlerine katılmamak mümkün
değildir. Ancak aynı sayın sözcü Türk OrduI sunu bir milletvekilinin konservatif olarak gös-
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termek yolundaki sözlerine şiddetle çattıktan
sonra ordumuzun devrimci görüşlere sahibolduğunu iddia etti.
Biz, Ordumuzun konservatif veya devrimci
olduğu tartışmasına katılmayacağız. Çünkü.
konservatif lik veya devrimcilik siyasî görüş-,
lerdir. Orduda bu görüşlerin hâkimiyetini ara
mak ve öyle göstermek çabaları, Ordumuzu po
litik .münakaşa zeminine davet olur. Hem Si
lâhlı Kuvvetlerin politika dışında kalması za
ruretine işaret edeceksiniz, sonra da orduyu
politik münakaşalar zeminine çekecek tarzda
konuşacaksınız. Eğer samimî olarak Ordunun
politika, dışında kalmasını arzu ediyorsak böyle
çelişkili davranışlardan titizlikle kaçınmak za
ruretine işaret etmek isterim.
Değerli milletvekilleri; Türk Milleti güvenç
ve inanç kaynağı olan Silâhlı Kuvvetlerini
ayakta tutmak ve güçlendirmek yolunda her
türlü fedakârlığa katlanmıştır ve bu yolda el
bette devam edecektir. Millî kaynaklarımızın
kifayet etmediği ihtiyaçlar için ise NATO itti
fakı çerçevesinde alman askerî yardımların
fayda ve zaruretine de işaret etmek isterim.
Ancak hürriyet ve bağımsızlığını her şeyin
üstünde tutan bir milletin çocukları olarak, he
saplarımızı dış kaynaklardan yapılan yardım
lara göre yapamayız. Bu yardımların aksama
sı veya kesilmesi ihtimalini gözden uzak bulundurmamalıyız. Bu bakımdan millî ekono
mimizin geliştirilmesi
ve kuvvetlendirilmesi
önemime işaret etmek isterim.
Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan araç
ve gereçlerin yurt içinde imâli için gerekli ted
birler alınmalıdır. Ancak bu imkânları sağlaya
bilmek ağır sanayiye dayanan bir altyapı ku
rulmasına ve geliştirilmesine bağlıdır. Bu sebeple ekonomik gelişme çerçevesi içinde Silâhlı
Kuvvetlerin ihtiyaçlarının imâli ile ağır sana
yimizin geliştirilmesi birlikte mütalâa edil!m<eflMir.
Muhterem milletvekilleri, Silâhlı Kuvvetle
rimizin aslî görevi olan Türk Yurdunu ve Dev
letini iç. ve dış düşmanlara karşı koruması ya
nında, toplum kalkınmasına tesiri olan diğer
faaliyetlerin içinde olmasını da memnunlukla
karşılıyoruz. Bu faaliyetlerin en önemlilerinden
birisi eğitim faaliyetleridir. Askere alman mem
leket çocuklarına verilen temel askerî bilgiler1
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I yanında, okuma - yaızma eğitimi de başarılı so
nuçlar vermiştir. Yüzbinlerce gencin asker oca
ğında okuma - yazma öğrenmesi, bilgi ve görJ gülerini artırıcı yönde eğitime tâbi tutulmuş
bulunur.'aları öğünülecek bir husustur.
Ordu Sağlık Teşkilâtının askerlik çağma
I gelen erkek nüfusu bütünüyle sağlık kontro
lünden geçirmesi genel sağlik hiznıetûerimıizin
I başarıya ulaşmasında önemli 'bir faktördür.
I
iSilâh'lı Kuvvetlerimize bağlı Harita Genel
I Müdürlüğünün Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtayaI cim karşılamak yanında çeşitli Devlet kuru'luşI larının harita, plân ve hava fotoğrafları ihtiI yacmı temin yolundaki başarılı gayretlerini de
I zllkrctmıek isterim.
I
Türk ekonomisinin gelişmesinde ve sınaî
kalkınmamızda en önemli dar boğazlardan biI risi, yetişmiş insangücü teminindeki güçlüktür.
I Silâhlı Kuvvetlere katı'lan gencilerimizin katılI dıkları teknik kurslarda yetiştirillimıesi ve sonI ra savaş eğitimi yanında teknik bilgi ve alışI kanlıklarla teçhizi, smaî sektörün ihtiyacı olan
I kalifiye işgücünün temini yolunda faydalı olI maktadır.
I
Toplum kalkınmıaimızı alâkadar eden bu
I çalışmalaırm daha etkin şekilde devamında büI yük fayda ve zaruret görmekteyiz.
I
Yurt kalkınmamızda büyük ihtiyacımız buI liman yüksek tahsilini bitirmiş gençlerin askerI lik görevini hemen yapamamaları ve senelerce
I sıra beklemeleri, üzerimde önemle durulması
I gereken bir konudur. Bu gençler iş bulmakta*
I büyüik müşkülâta .mâruz kakmaktan ve bu duI rıınii ekonomik bakımdan olduğu kadar sosyal
I yönüyle de büyük mahzurlar tevlidetmektcdir.
I Bu konuda yapılan çalışmaların süratle neticeI ye ulaştırılmasında sayılamıayacak kadar büyük
I faydalar vardır.
I
Silâhlı Kuvvetlerimizin Türk'e has savaş kaI biliyeti yanında, teknik alanda da büyük bir
I gelişme içinde olmasını memleket namı hesabıI na memnunlukla karşılıyoruz. Asrımız, tekniI ğin ve modern teknolojinin hâkim olduğu asırI dır. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin savaş gücünün
I en yüksek seviyede muhafazası elbette modern
I tekniğin ve teknolojik ilerlemenin ordumuz taI rafından yakından takibi ve yeni tekniklerin
I kendi bünyesinde gerçekleştirilmesine bağlıdır.
I Bu yönde gerekli fedakârlıklardan millet olaI rak kaçmam/ayız.
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Bütçe Komisyonunda bütçenin tümü üzerin
den % l'O mertebesinde yapılan irıidirimin ve bu
'konuda Hükümete verilen yetkinin savunma
bütçesine de teşmili, savunma gayretlerimiz
üzerinde menfî yönde etikili olacaktır. Bütçe ha
zırlandıktan soıwa bu nevi yüzde nispetle ve
tüme şâmil indirimler yapılmasının Demokratik
Parti Grubu olarak karşısındayız. Bu nevi dav
ranışlar bütçede kurulmasına çalışılan dengeyi
kclkünden sarsmaktadır. Bu indirim dolayısıyİG
en ziyade ımiüşkilâta mi'ârıız savunma bütçesinin,
kendisine mevdu hayatî önemedeki hizmetleri
ifada gerekli maddî imkânlarla teçhizimi ve bu
durumun düzeltilmesini zarurî görmekteyiz.
1973 Malî yılı Bütçesinin Türk Silâhlı Kuv
vetlerine ve büyük milletimize hayırlı olmasını
idiler, Yüce Meclise Demokratik Parti Grubu
adına saygılar sunarımı.
i (Demokratik Parti sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Gruplar adına görüşmeler bit
miş bulunımaktadır. Kişisel görüşlerini arz et->
ınıdk üzere söz almış bulunan sayın milletvekil
lerine söz vereceğim.
Sayın Adil Turan, buyurun.
ÂDİL TURAN (Uşak) — Sayın Başkan,
sayın milletvekillileri; Millî 'Savunma Başkanlı
ğının sayın temsilcileri);
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesü dolayısiyle kişisel -görüşlerimi on daikikalık süre içinde
özetlemeye çalışacağım. Eleştirilerim eğitim açı
cından ve genel nitelikte olacaktır.
Değerli arkadaşlarım, Ordumuzun, hele son
yıllarda normal öğretim faaliyetleri yanında
eğitseli çalışmalarını görmemek ve takdir etme
mek mümkün değildir. Halan, köyde okul açıp,
filân bölgede onman yetiştirmek, silâh altında
ki erlere en azından okuma yazma öğretip bâ
zı el maharetleri kazandırmak bu faaliyetlerin
birkaç örneğidir. Faikat bununla yetinüilimıemelidir. Zira bugün askere alınan er dünkünden
çok farklıdır. Büyük çoğunluğu ilk okul bilgi
ve becerisinden geçmiştir. Ortaokul ve Lise
mezunlarının sayısı oldukça kabarıktır. Onun
içindir ki, kanımca halen uygulanımakta olaniki, iikiibuçuk yıllık askerlik süreleri uzundur.
Bu süreyi ya kısaltıp eri işinin başına (gönder
mek, yakut da tam değerlendinmek gerekir.
Nitekim yanaşık düzen hareketleriyle vakit
geçirmeyip sınıflarını ilgilendiren konularda
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birer sanat öğretmek mümkündür. Bilhassa
teknik sınıflar ve tesisleri buna elverişlidir. Ör
neğin elektrikçilik, çeşitli mafcina tamirciliği,
şoförlük ve başka konularda yetiştirilen erle
rimizin ekonomik fcaDkmmamıza katkısı büyük
olacaktır. Hele her yedefesubaym terhis tezkere
sinin yanında şoför ehliyeti de bulunmalıdır.
Sayın milletvekilleri, teknik ve sağlık per
sonelin her fırsatta Ordudan ayrıldıkları söylen
tileri doğru ise üzücüdür. Devlet sektöründe
onaltı yıllık bir mühendis, aynı süre hizmeti
olan bir Başçavuştan daha az maaş aldığı bi
linen bir gerçektir. Bu gerçek karşısında bir
mühendisin, bir doktorun gelir nedeniyle Or
dudan ayrılması daha da üzücü obıv. Ayarlan
ması, düzenlenmesi zorunludur.
Malul gazilerin şeref aylığına bağlanma işi
hâlâ sonuçjlanamamış, dolayısııylie sızlanmalar
da bitmemiştir. Ömrünün son 'günlerini yaşa
yan bu çilekeş ve saygıdeğer kişilere hakları
olan madalya ve maaşları ivedilikle verilmeli
dir.
Sayın üyeler, askerlik kendine özgü bir sa
nattır. Onun içindir ki ilgililer durumlarını
yetki ile bilmektedirler. ıSuibay ve assubayların hizmet ve terfi sistemlerinde de bâzı şikâ
yetler vardır. Bu iki konuya daha âdil bir çö
züm yolu bulunması gerekir.
Değerli milletvekillerâ,
«zafer süngünün
ucundadır» sözü doğrudur. «Denizlere hâkim
olan dünyaya 'da hâkim olur» sözü de doğru
dur.
Büyük Önderin, «İstikbal göklerdedir!» ve
cibesi • ise daha da doğrudur ve o istikbal bu
gün için yaşadığımız zaman olmuştur. Bununla
şunu demek istiyorum: Kara, Deniz ve Hava
Kuvvetleri bir bütündür ve ayrı ayrı önemli
dir. Faikat çağımızın teknik ve savaş anlayışın
da hava, yani uçak en hızlı, en güçlü, kısaca
hâkime hükmeden bir etkendir. Hava Kuvvet
lerimizi araç, gereç ve personeliyle bu güçte
ve bu bilinçte yetişmiş görmek en büyük te
minatımız olacaktır.
Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bize
düşman olmayan hiçbir ulusa düşman değiliz.
Büyük Atatürk'ün saptadığı, «Yurtta ve dün
yada barış,» ilkesine yürükten bağlıyız. Dost
luğun da, düşmanlığın da sonsuz ve sınırsız
olmadığı inancındayız.
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Saygı değer üyleler, her yıl olduğu gibi, bu
yıl da bütçenin, önemli kısmı Millî Savunmaya
ayrılmıştır. 11 100 000 000 lira, bütçenin 1/6'i
demektir. Ve yatırımcı bakanlıkların bütçele
ri bu miktarın altında kalmaiktadır. Gerçekçi
bir görüşle eleştirecek olursak, bu miktar hem
azdır, hem fazladır. Azdır, çünkü, etrafımız
daki ateş çemberi hâlâ kalkmamıştır. Kıbrıs
yarası kanamaya, Orta - Doğu kazanı kay
namaya devam etmektedir. Tantanalı törenler
le ilân ©dilen Wietn[am barışı, kardeş kanma
doymayan tarafların top sesleri arasında kay
bolmak üzeredir. Birleşik Amerika, Sovyet
Rusya, Komünist Çin, gibi süper .devletler, si
lâhsızlanma perdesi arkasında silâhlanma yarı
şındadırlar. Kıtalararası füzeler, atomla iş
leyen denizaltıl ardan sonra, uzaydan dünyaya
hâkim olma plânları gizli .değildir. Diğer taraf
tan, 2 nci Dünya Savaşından yenik; fakat
büyük demeyi erle çıkmış Batı Almanya ile Ja
ponya, maküııe sanayiini harb sanayiine kolay
ca dönüştürecek,- hırslı ve tehlikeli bir gelişme
içindedirler. Dünya nıüfusunun yarısını mey
dana getiren Cin ve Japonya birleştiği gün,
tarihin bahsettiği korkunç sarı ırk
tehlikesi
bütün haşmetiyle sahneye çıkacaktır.
İşte, Türkiye bu sarsıntılı ve sancılı dün
yanın en kritik bir yerindedir. Onun içindir
ki, bütçenin tamamını millî savunmamıza ayırsak, yine de az gelecektir. Fakat, ekonomik
ve sosyal kalkınmaya en çok ihtiyacı olan, si
lâhlanma yarışında her hangi bir iddiası bulun
mayan bir ülke için bu miktar fazladır. Baş
langıçta da belirttiğim gibi, silâh altına çağı
rılan gençlere, askerlik sanatı yanında, teknik
sanatlar da öğretilirse, bu fazlalık, fazlasıyle
değerlendirilmiş olacaktır.
Bugün dünya ulusları genel çizgilerle Batı
ve Doğu bloku olarak NATO ve VARŞOVA
Faiktı etrafında kümelenmişlerdir. Biz NATO'ya,
Kore'de bıraktığımız 4 500 levcntimizin kanı
ve ©anı karşılığı, yani pahalı Mı* giriş vizesi
ödedikten sonra girdik. Yunanistan ise, bu sa
vaşa ucuz iki uçakla katıldı. Fakat, Kıbrıs bu
nalımı, NATO'ıran gözünde, Yunanistan'ın öz,
Türkiye'nin üvey üye olduğunu bir kez daha
ispatladı. Bunu, acı bir ânı olarak, ututmuyoruz.
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Sayın milcltvekilleri, son olarak, Ordu - po
litika ilişkilerine kısaca değinmek istiyorum.
Hemen belirteyim ki, Ordunun,
politikanın
dışında ve üstünde kalması, bünyesinin ve de
mokrasinin gereğidir. Ne var ki, vatanı ve
Cumhuriyeti kollamakla, korumakla
görevli
bir müessese, onun sorunlarına sırt çeviremez,
çevirmemelıidir. Aslında, Anayasa ve İç Hiz
met Yasası da bunu emreder. Dünyada hiçbir
kuruluş yoktur ki, kritik anlarda ulus sorun
larına sağır ve dilsiz kalsın. Bu, işleyen kafa
nın, duyan yüreğin dinamizmine ters düşer.
Onun içindir ki, Ordu zaman zaman politikaya
girmiştir. 27 Mayısta girmiştir, 12 Martta
girmiştir. Sonuç ne olmuştur? Seçimle gele
cek hiç bir iktidarın veremeyeceği ilerici ve
devrimci bir Anayasa getirmiştir. 12 Martta
ise, bu Anayasanın öngördüğü reformlar ya
pılsın, Gosyo ekonomik bunalımın doğurduğu
büyük ve tehlikeli çalkantılar son bulsun iste
miştir. Eğer bugün reform yasaları, reform
niteliğinde çıkarılamamışsa, tek taraflı ve te
dirgin edici tutuklamalar, düşün özgürlüğüne:
konulan kısıtlamalar devam ettirilme.tke ise,
öteden beri halka, aydın düşmanlığı aşılayan
oportünist gruplar iltifat görür duruma getiril
mişse, sorumlusu, Silâhlı Kuvvetlerimiz değil
dir; Hükümettir ve onun. politik anlayışıdır.
Elli yıllık Cumhuriyetimizde, Ordu, eylem
li olarak, iki defa politikaya girmiş, her ikisi
de çok partili döneme rastlamıştır. Bu rastlan
tı değil, saplantı, hiç değildir. Çünkü Ordu
muz, Cumhuriyetçidir. Atatürkçüdür. Subay
larımız, halkm içinden gelmiş halk çocukla
rıdır. Siyasal partilerimiz, bu ilkelerden ay
rılmamak zorunda olduklarını bir kez daha bil
melidirler.
Yine bilmelidirler ki, demokra
silerde özgüldük sınırı. Anayasal çizgilerin dışı
na çıkarılamaz.
Değerli arkadaşlarım, her mesleği, her mü
esseseyi kutsal kabul eden bir yapıya sahibim.
Hiç birimiz, hiç birisinin yıpranmasına razı
olamayız. Fakat, Silâhlı Kuvvetlerimizin üze
rinde bütün gücümüz, güvencimiz, inancımızla
titremek zorundayız. Hepinizi bu inançla, bu
bilinçle selâmlar, Millî ıSavünma Bütçesinin
büyük Türk Ulusuna ve onun yiğit Silâhlı Kuv
vetlerine hayırlı, başarılı olmasını dilerim.
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BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı?.. Yok. I ransı haızırlılk görüşmeleri toplantısı ile yenıi
Kifayeti müzakere önergeleri gelmiştir. Sayın
bir döneme girmiştir. Bu dönemde, NATO dev
Millî Savunma Bakanı İzmen buyurunuz efen
letleri dikkatli ve dengeli bir yumuşama poılitidim.
ikası izlemeye başlamışlar, her iki paktın mer
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZ- kez cephesinde, yani. Orta Avrupa'da karşılıklı
MIEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Baş
ve dengeli kuvvet indirimi teklifini ortaya at
kan, Yücıe Meclisin sayın üyeleri;
mışlardır. İyi niyetle ortaya atılan bu teklifler
1973 malî yılı savunma bütçemiz üzerindeolumlu, sonuca varmış, 12 Batı ve 7 Doğu paktı
fei a-çıklaımalarıma başlamadan önce, Millet
devletleri temsiloileri 31 Ocak 1973 tarihinde
(Meclisinin sayın üyelerini saygı ile selâmlıyo
Viyana''da toplanarak görüşmelere başlamışlar
rum.
dır.
Yülksıefc huzurlarınıza sunulmuş bulunan sa
Sayın milletvekilleri, Doğu - Batı Bloku dev
vunma bütçemiz üzierinde, biraz önce, grupları
letlerinin bu yakınlaşması, NATO ittifakının
adına veya kişisel olarak konuşan değerli ha
elinde bulundurduğu inan verici ve caydırıcı
tiplerin
eleştirilerini ve görüşlerini dikkatle
güç sayesinde meydana gelmiştir. Bu durum,
dinledim, ve not aldım. Bu görüşmeler sırasın
NATO üyesi devletleri kendi aralarında dafha
da, savunma sorunlarımız üzerinde durulımuş,
çok dayanışmaya sıevk etmiş ve 5 - 8 Aralık
vukuflu eleştiriler yapılmış, olumlu temenni ve
1972 tarihlerinde Brüksel'de yapılan, bizim de
'tavsiyelerde bulunulmuş, Silâhlı Kuvvetlerimi
kaltıMığıjmız toplantılarda bu hususta görüş
zin hizımıetileri takdir edilmiştir. Sayın hatipler
birliğine varılmıştır.
parafımdan ifade buyurulan takdir ve teşvikle
Değerli milletvekilleri; Büyük Atatürk'ün
re, ilk önce, şükranlarımı sunanım. Değerli kat
«yurtta sulh, cihanda sulh» ilkesi, savunma po
kılarından dolayı kendilerine teşekkür ederim,.
litikamızın temelidir. Bu ilke ile NATO ittifakı
Bu yılki bütçe tasarımız üzerindeki görüş ve
devletleriyle Varş'ova Paktı devletleri arasında
temennilerin, gelecek yıllarda bizlere ışık tuta
ki ilişkilerin iyileştirilmesini ve dünyada âdil
cağını beyan eltmek isterim. Geçen yılki eleştiri
ve sürekli 'bir barışın sağlanmasını yürekten
vie dilcikler, 1973 bütçesinde, imkânlar ölçüsün
temenni ediyoruz. Bununla beraber kendimizi
de dikkatle alınmıştır. Eleştirilere, biraz sonra
I zamansız bir rahatlık havasına kaptırmamamıız
yapacağım açıklamalarımla cevap arz edeceği
gereğine de inanıyoruz. Zira, Varşova Pakıtı
mi ümjidediyioruını. Beyanlar abasında eevabı bu
devletleri konvansiyonel ve nükleer silâh sis
lunmayan tenkidlere de ayrıca cevap arz etme
temlerini ibüjyük ölçüde çoğaltmaktadırlar. Bu
ye amadeyim,
hal, daima uyanık bulunmamızı gerektirmekte
Değerli milletvekilleri, sözlerime, dünyamı
dir.
zın siyasî tablosunu kısaca belirtmekle başlaya
Akidenizdelki Sovyet donanması, NATO'nun
cağım. Malûmları olduğu üzere, dünya devlet
güney kanadında ciddî bir tehdit unsuru ol
leri Doğu B'loku, Batı Bilofcu olarak iki kutba
makta devaim etmektedir. Bütün bu tutum ve
ayrılmış, son yıllarda Çin Halk
Cumhuriyeti
davranışlar NATO devletleriyle Varşova Paktı
de üçüncü bir kutup olarak ortaya çıkmıştır.
devletleri arasında başlayan yumuşama ve mü
Ayrıca, Batı Avrupa da, gelişmiş, ekonomisi,
zakere
havası ile çelişki halinde görülmektedir.
endüstrisi, ileri teknolojisi, nüfus potansiyeli
Öte yandan tekliflere göre, karşılıklı kuvvet in
ve askerî gücü ile, önemli, dördüncü bir kuvvet
dirimi NATO'nun merkez kesiminde, yani orta
merkezi olarak belirmeye başlamıştır. Diğer
Avrupa'da yapılacaktır. Bu bölgeden çekilecek
dünya devletleri şu veya bu şekilde bu kutup
Varşova Paktı kuvvetlerinin mulhtemel konuş
larla ilişki halimdedirler. Günümüzün dünya
landırma yerleri NATO'nun güney kanadındaki
sorun'laırı, Doğu, Batı bloklarının etkisi altın
memleketler balkımından üzierinde önemle du
dadır. Doğu ve Batı bloklarını meydana getiren
rulması lâzımgeılen bir husıustur.
NATO ve Varşova Pakti devletleri arasındaki
ilişkiler, son yıllarda bir yumuşama eğilimi gösBütün bu koşullar ve muhtemel gelişmeler
tenmieye dönüşmüş ve Kasım 1972'den beri de
karşısında Türkiye olarak, NATO'nun dikkati
vam idden Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konfe- | önemle ve devamlı olarak çekilmektedir.
454 —
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Değerli milletVelkiUeri, bilindiği gibi NATO
stratejisi 1967 yılından beri esnek mukabele
esasına dayanm/aikitadır. Buna göre, muhtemel
çatışımalarda sıra ile konvansiyonel silâhlar,
talktik nükleer silâhla r ve stratejik nükleer si
lâhlarla mukabele edikodktir. Bugün her iki
pakt 'devletlerinin nülkleer silâhlarındaiki dengeleşm'e ile bu silâhların kullanıl ması daha sı
nırlı ve hattâ şüpheli bir hale gelmiştir.. Bunun
sonucu olaralk 'konvansiyonel silâhlarm önemi
dalha da önplâna geçmiş bulunmaiktadır. Bu
n'edıenie son NATO toplantılarında konvansiyoıııel gücün artırılması yönünde üye memlekctlere tavsiyelerde bukınulmuştur.
Sayın milletvdkilleri, NATO stratejisindeki
ıbu eğilimin Silâhlı Kuvvetlerimizin yetkilile
rince daha önceden sezilerek, Silâhlı Kuvvet
lerimizin reo'rganizasyon ve modernizasyonu
plânının hazırlanması bir iftihar vesilesidir.
RE - MO olarak adlandırdığımız İm plânın fi
nansman ihtiyacı ille parti olarak asgarî 16
milyar lira miktarında hesaplanmıştır. Bu
maksatla hazırlanan bir kanun tasarısı geçen
yıl Yüce Parlâmento taraflından kanunlaştırılmış ve Hüküm ete 10 yılda 16 milyar lira ha,rcama yetkisi verilerek, söz konusu plân 197*2
yılı ortalarından İtibaren fiilen uygulanmaya
başlanmıştır. Plân gereği 1 milyar 600 milyon
liralık ödenek 1973 Savunma bütçesi tasarısına,
Amerika Birleşik Devletlerinden 40 adet Phansavunma hizmetlerimizin normal ödeneklerin
den ayrı olarak konulmuştur.
RE - MO plânının ilk uygulaması olarak
Ameri)ka Birleşik Devletlerinden 40 adet phantom uçağı, 'İsviçre'den 50 bataryalık uçak - sa
var topu satmalınması siparişe bağlanmış,
İtalya'dan personel taşıt araçları satmalınma
sı gerçekleşme yoluna girmiştir.
.(Sayın milletvekilleri, biraz önce bahsetti
ğim NATO devletleriyle Varşova Paktı . dev
letleri arasındaki yumuşama havasına rağ
men her çeşit tehdit ve tehlikeye karşı daima
uyanık 'bulunmak zorundayız. Bu gerçeği dik
kate alan Yüce Parlâmentonun RE - MO plâ
nı finansmanında göstermiş olduğu basdre'ti
yüksek huzurunuzda belirtmeyi kendime gö
rev sayıyorum.
Değerli milletvekilleri,
kısaca arz etmek
isterim 'ki, ülkemiz son yıllarda içerden de çok
ciddî birtakım tehditlerle yüzyüze gelmiş bu
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lunmaktadır. Bu tehditleri; aslında dış leh-ditlerin iç kisveye bürünerek yurdumuzu par
çalamak, milletimizi bölmek isteyenlerin ülke
miz hakkında besledikleri emellerine ulaşma
nın bir başka yolu olarak değerlendirmenin
alınacak tedbirlerin isabeti 'bakımımdan ye
rinde bir teşhis olduğu kanısındayım.
Değerli milletvekilleri, yüksek huzurunuzda
bulunan 1973 malî yılı savunma bütçemizle
teklif olunan ödenek, RE - MO plânı hariç,
9,5 milyar liradır. Bu miktar -konsolide bütçe
nin % 16'sına tekabül etmektedir. RE - MO plâ
nı dahil edilince bu oran % 18 olmaktadır. Nor
mal savunma hizmetlerimiz dışında, savunma
sanayiimizin geliştirilmesiyle ilgili olarak Ka
ra, Deniz ve Hava Kuvvetlerimize e hazırlanan
projelerin büyük bir kısmı/ geliştirilmiştir. Ay
rıca askerî ihtiyaçlarla sivil sektör taleplerini
karşılamak üzere Devlet gözetimlinde uçak sana
yii kurulması öngörülmüş olup, ülkemizin tek
noloji düzenini yükseltecek olan bu konuda
çalışmalar devam etmektedir./
Harp sanayiinin yeniden geliştirilmesi için
Genelkurmay Başkanlığımızca hazırlanan etüt
ve projeler tekemmül ettirilmek üzeredir.
Sayın milletvekilleri, savunma harcamala
rımız için gerdkli ödenekler esas olarak mil
lî kaynaklarımızdan sağlanmaktadır. Bu kay
naklardan sağlanamayanlar, NATO
İttifakı
çerçevesi içinde alınan dış askerî yardımlardan
karşılanmaktadır. NATO çerçevesi içlinde as
kerî yardım aldığımız ülkeler; Amerika Bir
leşik Devletleri, Federal Almanya, İtalya ve
Kanada'dır.
Dış askerî yardım programlarının, yardım
yapan ülkelerin genel politikalarına bağlı ol
duğu yüksek malûmlarıdır. Gittikçe azalan bu
yardımların ileride tümü ile kesileceği hesaba
katılarak, millî kaynaklarımızın şimdiden sa
vunma sanaiyiine yöneltilmesi zorunlu görül
mektedir.
;Sayın Başkan, sayın üyeler; şimdi 1973 ma
lî yılı Millî Savunma Bütçesinin bünyesi ve .tek
nik yönü hakkında kısaca mâruzâtta buluna
cağım. Huzurunuzda bulunan 1973 malî yılı
Savunma Bütçesi, Anayasamızın 110 neu mad
desi gereğince, millî güvenliğin sağlanmasın
da ve Silâhlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanma
sından, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı
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sorumlu olan Bakanlar Kurulunca ka'bul edil
miş olan strateji esasları dairesinde Genelkur
may Başkanlığınca tespit edilen ilke, öncelik
ve anaprogramlar uyarınca, kuvvet komutan
lıkları tarafından plânlanan savunma hiz
metlerinin gerektirdiği malî kaynaklarını bü'tçel'enmesi suretiyle hazırlanmıştır. Program 'bütçe modeline göre yapılmış olan 1973 malî
yılı savunma Bütçesinde hizmetlerin bütçe]enmcsi, birtakım programlar halin'de ve bunların
gerektirdiği mal. ve hizmetlerin, tedariki işleri
de başka bir program halinde gerçekleştiril
mek üzere tertiplenmiş bulunmaktadır. Böy
lece tedarik edilen mal ve hizmetler tekrar
program sahibi kuvvetlere devredilecektir. Bu
uygulama Silâhlı Kuvvetlerimizin bünyesinde
ki özellikten ileri gelmektedir.
iSaym 'milletvekilleri, 1973 malî yılı Millî
Savunma Bakanlığı Bütçesi 6 anaprogram ha
linde tertip olunmuştur. Bu programlar şun
lardır :.
1. Genelkurmay hizmetleri programı,
2. Millî Savunma Bakanlığı hizmetleri
programı,
3. Kara savaşgücü programı,
4. Deniz sayıışgücü programı.
5. Hava savaşgücü prolgramı,
'6. RE - M O programı.
Görüldüğü üzere, 10 yıl müddetle savun
ma bütçelenl'mizde yer alaealk olan RE - MO
ödeneğinin 1973 yılma al dolan 1 milyar* ,600 mil
yon liralık kısmına ilişkin hizmetler özel ka
nunu gereğince ayrı bir program halinde dü
zenlenmiş bulunmaktadır.
Değerli milletvekilleri, Üçüncü Beş Yıllık
Plânın esaslarına göre hazırlanmış olan büt
çe teklifimiz, Hükümetçe 11 milyar 100 milyon
lira olarak Parlâmentoya sevkedilmiş, Bütçe
Karma Komisyonunca uygun görülmüş ve
Cumhuriyet 'Senatosu Genel Kurulunca da ka
bul 'buyunıl muştur. Bu miktar, geçen yi İki büt
çemize nazaran RE - MO plânı ödeneği hariç
•% 16,93'lük bir artış göstermiştir. Altı anaproıgram halinde terdip edilen ve 11 milyar 100
milyon liraya baliğ olan bütçemizde;
Personel giderleri 4 milyar 764 milyon lira
ile % 50,
Tüketim malları ve malzeme alımları 4 mil
yar 200 milyon lira ile % 44,
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Yapı tesis bedelleri 470 milyon lira ile % 5,
Diğerleri % 1 oranında yer tutmaktad.r
(Mâruzâtımın burasında bir hususa değin
mek .istiyorum. Bütçe hizmetlerinin ekonomik
yönden tasnifinde savunma harcamalarına ge
nellikle cari giderler arasında yer veril m ekte
dir. Savunma hizmetleri, memleketin güvenli
ğini sağlayan hizmetler olup, Devletin üzeri
ne aldığı ekonomik, sosyal, kültürel alanlar
daki hizmetleri destekleyen, hizmetler manzu
mesidir.
Silâhlı Kuvvetler memleket ekonomisinin
'tarım ve sanayi ürünlerinin büyük kapasiteli
bir müş'terisi'dir. Silâhlı Kuvvetlerimiz mem
leket çocuklarının eğitimine, sanayi ve hiz
met alanlarında bilgi ve beceri sahibi olma
larına geniş katkıda bulunmakta olup, bün
yesinde 24 bin işçi çalıştırmak suretiyle istih
dam sorununun çözülmesine de yardımcı ol
maktadır.
Ayrıca, Millî Savunma Bakanlığı bütçesi
kanalından da Silâhlı Kuvvetlerimiz memle
ketin sanayileşmesine büyük ölçüde yardım
cı olmaktadır.
Bu bakımlardan, tüm savunma giderlerini
dar anlamda, cari harcamalar şeklinde gör
memek gerektiğini arz etmek isterim.
iSaym milletVekill eri,
Kaynakların daha verimli ve etkili kullanıılmasını, israfın önlenmesini amaç edinen bu
yeni bütçe modeli, İra w öt hedeflerimize daha
emin olarak yaklaşmamızı sağlayacaktır.
iSaym Başkan, sayın milletvekilleri;
/Burada çok önemli gördüğümüz bir husu
su belirtmek istiyorum.
Bütçemiz, Karma Komisyondan Cumhuri
yet Senatosuna gönderilirken tasarı üzerinde
iki önemli değişiklik yapılmıştır. 1 nci mad
dede yapılan değişiklikle altı önemli harca
ma kaleminde % 6,5, 84 neti maddede yapı
lan değişiklikle de 'bütçenin tüm giderleri üze
rinden % 10 oranında bir kesinti yapılmıştır.
Bu kesintilerin Millî Savunma bütçesinin tümü
üzerindeki e'tkisi 1 milyar 500 milyon lira ci
varındadır. Bu miktarda bir kesintinin ger
çekleşmesi halinde; ya bu yılki savunma büt
çemize RE - MO plânı gereği olarak konan
1 milyar 600 milyonluk ödenek olduğu gibi
kesilecek veya bu kesinti RE - MO plânı di-
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şmda kalan normal savunma, hizmetlerinden I 16,5 oranındaki bu kesinti, kuvvet hedeflerimi
zin saptırılması nedeniyle Silâhlı Kuvvetleri
yapılacaktır. Birinci ihtimalin gerçekleşmesi
mizin geleceği yönünden önemli sakıncalar
halinde, Yüce Parlâmento tarafından
geçen
meydana
getirecektir.
yıl kalbul edilen 1601 sayıln Kanunun verdiği
yetkiye dayanılarak biitçej^e konulan 1 milyar
Xetice olarak; Silâhlı Kuvvetlerimizin ateş
6'00 milyon liralık harcama yetkisi bir bakı i gücü ve hareket kabiliyeti geliştirilemeyeceği
ma geri alınacak demektir. Bu takdirde RE için memleket savunması büyük ölçüde teh
MO plânının ilk yıl programından vazgeçile
likeye sokulmuş olacaktır.
cektir. Halbuki, 1601 sayılı Kanunun verdiği
Sayın milletvekilleri;
yetkiye dayanılarak Silâhlı Kuvvetlerimizin
Bütçe kanun tasarısında yapılan değişik
savunma gücünü ve hareket kabiliyetini artı% 16,5 oranındaki kesintinin Millî Savunma
r:Mi nitelikte ha ip silâh ve araçları »atına İlti
bütçesine sirayeti halinde meydana gelecek
ması siparişe bağlanmış, buna ait işlemler ta
olan sakınca ve tehlikeleri yeteri ölçüde ifa
mamlanmış, projeler gerçekleşme safhasına
de ettiğimi ümit ediyorum.
girmiştir. Bu konularda yapılan ve yapılmak
Hükümetin böyle bir sorumlulukla karşı
ta olan anlaşmaların toplamı 10 milyar lirayı
karşıya bırakılacağına ihtimal vermemekle be
bulmaktadır. Bu ödenek kesildiği takdir'de ve
raber Millî Savunma Bakamı olarak durumu
cibelerimizi yerine getirmek imkânı kalmaya
Yüce Meclisin takdirlerine bir kere daha sun
cak belki de anlaşmaların feshine gidilecek,
mayı görev saymaktayım.
dış itibarımız zedelenecektir.
Bütçe Karma Komisyonunca bir ihtiyat ese
ri olarak öngörülen % 16,5 oranındaki kesin
ikinci ihtimal de, söz konusu kesinti nor
tiden Millî Savunma bütçesinin hariç tutulma
mal savunma gideri erimizin toplamlından ya
sı hususunda Yüce Meclisin gerekli tedbirle
pıldığı takdir'de 9,5 milyarlık bütçe 8 milyar
ri alacağına inanıyorum.
liraya inecektir ki, bu miktar, 1972 yılı Bütçe
ödeneğinin de altında bir miktar olacaktır. Bu
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
durumda RE - MO dışında kalan beş progra
Silâhlı Kuvvetlerimiz, büyük hir disiplin
mın 'büyük bir kısmından vazgeçilecek de
anlayışı ve görev yapma bilinci içinde yüksek
mektir ki, bunun da hâsıl edeceği neticeler
seviyeli birordıı olma hedefini esas olarak kagayet de açıktın*. Filhakika, biraz önce arz et I bul eden eğitim programlarını uygulamak'tatiğim gübi 1978 savunma bütçemize konulan I dır. Silâhlı Kuvvetlerimiz, her türlü koşullar
normal savunma ödeneklerinin % 50 oranında
da yurt güvenliğini sağlamak için gerektiğin
4 milyar 764 milyon lirası personel masrafla
de savaş hatlarına çabuklukla ve güvenle uyrı, % 44 oranında 4 milyar 200 milyon lirası da I ma yeteneğini kazanmamın en yüksek seviye
tüketim ınallarıyle hizmet, makine, teçhizat
de bir eğitim standardına sahip olmanın ça
ve demirbaş alımları karşılığıdır. Bu ödenek
baları içinde bulunmaktadır.
lerden kesinti yapılması halinde Silâhlı Kuv I
,Sayııı Başşkan, değerli milletvekilleri;
vetlerimizin savunma hizmetleri büyük ölçüde
Bu suretle genel konuşmamın sonuna gel
aksayacak, çözülmesi kabil olmayan sorun
miş bulunuyorum. Müsade buyurulursa, bu
lar yaratacaktur.
I mâruzâtını meyanında cevabı bulunmayan sa
yın hatip arkadaşlarımız tarafından ileri süDeğerli milletvekilleri;
I rülen suallere de cevap arz etmeye çalışaca
Biraz önce de değindiğim gibi, Amerikan
ğım.
askerî yardımı yıldan yıla azalma eğilimi
göstermekte, bunun yerine peşin veya kredili
Cevaplarımı, konuşmacı sayın arkadaşları
yoldan satınalınma zorunluğu kaim olmak
nım konuşma sıralarına göre arz edemezsem
tadır. Bu durum bugünden dikkate alınmadı
özür dilerim; bütün arkadaşlara cevap verme
ğı takdirde, Silâhlı Kuvvetlerimiz ve memle
ye çalışacağım.
ket savunması ileride çok büyük risklerle kar
Efendim, konuşmalar arasımda savunma
şılaşacak ve telâfisi mümkün olmayan sonuç
sanayiinin lüzumuna, biran evvel kurulmasına
lar doğacaktır. Özetleyerek arz edeyim ki, % I ve savunma hizmetlerimizin dışa bağlılıktan
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'kurtarılmasına medar olmak üzere biran ön I 'dem meydana gelmiştir. Bugün bu fark 8 bin
ce savunma sanayiimizin kurulmasına çok de
eiVarındadır. Yani, Silâhlı Kuvveti eltimizin ih
ğerli, vukuflu arkadaşlarını işaret buyurdular;
tiyacından arta kalan faik 8 bin civarındadır.
hakları vardır. Yalnız, bu işaretleri arasında
Takdir buyurulacağı üzere, nüfus hareketleriy
mücerret savunma sanayiinin tek başına ku
le4, eğitim faaliyeti erimizin gelişmesiyle bu sa
rulmasının çeşitli sebeplerden dolayı; müm
yı daha da çoğalacaktın'. Bu takdirde ne olacak
kün olmadığını, bunu memleket sanayiinin tü
tır'? Anayasamızın 60 ncı maddesi, bir görev ve
mü içinde, memleket sanayinin arz ettiği man
ödev olan vatan hizmetinin Silâhlı Kuvvetlerde
zume içende bir sanayi branşı olarak ve ayrı
veya kamu sektöründe çalışmak suretiyle ye
ca da memlekette ağır sanayiin gelişmesine,
rine getirileceğine dair bir hüküm ihtiva etmek
teknolojinin gelişmesine bağlı olarak, bu, şart
tedir. Bu hükme göre hazırlıklar yapıl iniştir.
larla kurulması lüzumuna işaret buyurdular.
Silâhlı Kuvvetilerimizin ihtiyacı bir ölçü ile
Elbetteki arkadaşlarımız bu mütalâalarında
kur'a ile tefrik edildikten sonra, bakiye kahaklıdırlar. Hep birlikte, sanıyorum ki, mem I lan yükümlüler de âmme sektöründe, dar mâ
leket sanayiinin bugün erişmiş bulunduğu
nada devlet, İktisadî Devlet Teşekkülleri gibi
seviyede bu şartların önemli ölçüde yerine gel
âmme sektöründe askerlik hizmetine muadil,
diğini kabul etmek mümkündür. Biz, konuş
yani iSilâhlı Kuvvetlerde yaptıkları hizmete
mamın bir yerinde söylediğim gibi savunma
muadil bir hizmete tabi tutulmak üzere bir sta
sanayimizi, millî sanayimiz içindeki yerini ta
tü hazırlanmaktadır. Tabiatiyle bu statü de ka
yin etmek suretiyle, onunla bağlantılı, ahenk
nun tasarısı şeklinde Yüce Meclise gelecek.
li olarak 'kurmak- hususunda organizasyon, ya
Yüce Meclisin tetkik ve tasamı ti arı i'le mem
ni bu sanayiin kurulması, geliştirilmesi, yü
leketimizin şartlarına, ihtiyaçlarımıza en uy
rütülmesi için gerekli organizasyon çalışma
gun şeklini alacaktır.
larına başlamış ve bu çalışmaları da bitirmek
Bir arkadaşımız, Ordu Yardımlaşma Kuru
üzere bulunuyoruz.
mu hakkında bir suali bendenize verdiler. Yük
Bu arada yine, beyan ettiğim gibi, başta Ha
sek malûmları olduğu üzere, 205 saydı Kanuna
va Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan uçakları imal
tabi olan bu kurumun Millî Savunma Bakan
etmek üzere, Üçüncü Beş Yıllık Plânda öngö
lığı ile ve Millî Savunma Bakanlığı bütçesi ile
rüldüğü şekilde bir uçak sanayii kurulması
doğrudan doğruya ilgisi yoktur. Millî iSavunma
hususunda da g'erekli çalışmalar yapılmış, bu
Bakanı yalnız bu kurumun umumi heyet top
hususta çıkarılması lâzımgelen statü, - ki bir
lantılarına riyaset eder, bundan ibarettir.
kanuna dayanacaktır - hazırlanma safhasmBununla beraber, bu bahsettiğim, kanun ge
dadıır. Taibiatiyle Yüce Meclise sunulacak ve
reğince
bu kurumun yetkili organları bu ar
Yüce' Meclisin incelemesinden geçtikten son
kadaşımızın
sorduğu suallere Cevap verme
ra, memleket şartlarına uygun, ihtiyaçlarımı
ye
her
zaman
amade bulunmaktadır. Arzu et
za cevap veren, ayrıca memlekette sivil sektö
tikleri takdirde kendisine, ihtiyacı olan, öğ
rün de geniş ölçüde ihtiyacı olarak beliren
renmek istediği hususları ta'biaifiyle bütün
uçakları ela imal etmek üzere bir millî uçak
açıklığı
ile bildireceklerdir.
sanayii kurulması, hemen hemen bitirilme
safhasında, bir
mektedir.

inceleme

halinde

devam et

Sayın Üumihuriyet Halk Partisi adına ko
nuşan Ferda Güley arkadaşımızın konuşmala
rının birçok noktaları hakkımda, zannediyorum
Bir arkadaşımız görüşmeleri sırasında, yük
ki, genel izahatım arasında cevaplar mevcut
sek öğrenim gençlerinin yedek subay olarak
tur. Kendisi Sayın Amiral Orkraıt'un bir ko
askerliklerini yapamamalarından dolayı hâsıl
nuşmasını da vesile ederek bâzı mütalâalarda
olan sıkıntıyı dile getirdiler.
bulundular. Sayın Orkunt, kendilerine taallûk
Hakikaten, değerli milletvekilleri, bugün
eden kısımlara kendileri cevap verdi. Yalnız,
böyle bir sıkıntı mevcuttur. (Silahlı) Kuvvet
benim de cevap vermem gereken bir, iki noklerimizin yedek subay ihtiyacı ile yedek su
bay kaynağı arasında büyük bir fark bugüıı- J ta bulunduğunu tahmin ediyorum.
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Kentlileri bu konuşmaları sırasında, Silâh
lı Kuvvetler ve politika münasebetlerinden söz
açarak iki hususa, yani daha ziyade belirgin
iki hususa temas buyurdular. Bunlardan biri
si Hükümetin Silâhlı Kuvvetlere dayandığını
ve Silâhlı Kuvvetlere dayanmak suretiyle va
zife yapmaya çalıştığımı ifade ettiler.
Bu ifade iie veya benleri ifade ile bu konu,
bu kürsüden veya başka vesilelerle çok defa
ortaya atılmış bir konudur. Her seferinde de
bu konuya :Saym Başbakan doğrudan doğruya
kendisi veya vazifeli arkadaşlar cevaplar arz
etmişlerdir. Burada bütçemiz görüşülmesi sı
rasında tekrar ileri sürülen bi'r husus olduğu
için, müsaade buyurursanız bende iki kelime
ile cevap arz etmek istiyorum.
.Eferidim, bugünkü Hükümet, hepimizin bil
diği gibi, İ 2 Mart şartlarına göre kurulmuş
bir Hükümettir ve bu şartlarda vazife görmekite devam ediyor. Kurulan Hükümete üç sa
yın parti iştirak etmiştir. Bu üç. sayın parti
nin iştirak ettiği Hükümet, programını yap
mış, Yüce Meclisin huzuruna gelmiş, progra
mı müzakere .edilmiş, güven oyu almıştır. Par
lamenter esasa göre kurulmuş olan ve bu su
retle çalışan Hükümetimizin dayanağı Yüce
Parlâmentodur, Yüce Meclistir. Hükümet Yüce
Meclîsin vermiş olduğu itimat devam ettikçe,
programını icra etmekte devam edecektir. İti
madı geri alındığı zaman tabi'aitıi'yle vazifeden
ayrılacaktır. Yani bu Hükümetin dayanağının
Ordu olduğu, Orduya dayandığı şeklindeki be
yanı, müsaade buyururlarsa, isabetli bir be
yan olarak kabul etmeye imkân yoktur. Hükü
metin durumu bundan ibarettir. Çok rica edi
yorum, ordumuzu bu gibi şeylere karıştırmak
tan ietinabedelim.
Efendim, yine beyanları arasında, politi
ka - Silâhlı Kuvveıtler ilişkileri konusunda
bâzı mütalâalarda bulundular. Günümüzde ol
duğu gibi, tarih boyunca 'Silâhlı Kuvvetlerle
politika arasında dengeli bir müna'selbet dai
ma olagelmiştir. Bu yalnız Türkiye'de değil,
birçok dünya memleketlerinde de böyle ol
muştur. Memleketin dış ve iç güvenliği ile gö
revli olan iSilâhlı Kuvvetler, meselelerini hal
letmiş olan ve iyi idare edilen memleketlerde
Silâhlı Kuvvetlerin gücü, aslî vazifeleri meyanında bulunan, dışarıya dönük güvenliğe
müteveccihtir.
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iç. güvenlikte sarsıntılar meydana geldiği
takdirde, Silâhlı Kuvvetlerin ağırlığı bir ölçü
de tabiî olarak içe dönük olabiliyor. Bu Tür
kiye'de de böyle olmuştur. Birçok memleket
lerden de buna misal vermek kabildir. Bugün
Türk Silâhlı Kuvvetleri içe dönük olarak yur
dun güvenliğini ve Cumhuriyetimizi
koruma
ve kollama vazifelerini yaparken siyasetle
meşgul gibi görünüyor ve gösteriliyorsa, bu,
İSilâhlı Kuvvetlerimizin iç ve dış güvenliği ko
ruma vazifesinin gereği olarak yaptığı bir
hizmettir. Bunu hepimiz çeşitli vesilelerle di
le getirmiş bulunuyoruz. Bu Silâhlı Kuvvetle
rimizin arzusuyle olan bir netice değildir. He
pimizin bildiği gibi şartların icabettirdiği za
ruretlerle ortaJya çıkmış bir vakıadır. Şayanı
şükran olan cihet şudur ki, Türk Silâhlı Kuv
vetleri geleneksel olarak memleketi idare ar
zusu beslemekten dalma tevakki etmiştir.
Ordumuz bu anlayışıyle milletlimizin olduğu
kadar bütün dünyanın takdirlerini kazanmış
bir ordudur.
Bu sebeple, sayın konuşmacılar tarafın/dan
açık veya kapalı ifadelerle de olsa ,'Silâhlı Kuv
vetlerimize yapılan sataşmaları tümüyle red
detmek zorunda olduğumu arz ederim.
OENGÎZHAN YORULMAZ (Ankara) —
'Sayın Bakan, Silâhlı Kuvvetlere sataşma diye
bir şey yo'k, Hükümettir karşımızdaki muhata
bımız.
FERDA GÜLEY (Ordu) — Yok öyle bir
şey Saym Bakan, muhatabıimız Hükümettir.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET
ÎZMEN (Devamla) — Sataşma, Silâhlı Kuvvet
lerin...
BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız
yın Cengizlıan Yorulmaz. Sayın Yorulmaz
fen....
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) —
pedüz sataşmadır Sayın Bakan, doğrudur,
pedüz sataşma.

Sa
lüt
Dü
dü

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET
ÎZMEN (Devamla)'— Sataşma tâbiri belki
şeyetmiş olabilir...
OENGÎZHAN YORULMAZZ (Ankara) _
Sürcü lisan oldu galiba Sayın Bakan.
MjîLLÎ SA.VUNMA BAKANI MEHMET
ÎZMEN (Devamla) — Yani 'Silâhlı Kuvvetleri
mizin bu yolda gösiterilmesl yani tâbiri husu-
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sî bir intihapla kullanılmış bir tabir değil, bu
mânada.
Bayın Başkan, Yüksek huzurunuza takdim
•eylediğimiz 1973 malî yılı Millî Savunma Büt
çesiyle teklif ettiğimiz 11 100 000' 000-Mira miktarılndaki ödeneğin kullanılması".suretiyle Türk
«Silâhlı Kuvvetleri şan ve şerefle dolu tarihimi
zin akışı içinde oluşan millî ve ananevi kuvve
tine kudretine yeniden kaitılacak maddî ve ma
nevî güçlerle, nereden gelirse gelsin, hangi
kitleye bölünürse bölünsün her çeşit tehdit ve
tehlikeye karşı yurdumuzun ve aziz milletimizin
savunma ihtiyacını kemaliyle karşılamaya, iç
ve dış güvenliğimizi her türlü koşullarda sağ
lamaya devam edecektir.
ıSayın Başlkan, 1973 malî yılı Savunma Büt
çemiz hakkındaki çalışmalarımı böylece ta
mamlamış bulunuyorum. Mâruzâtımı sabırla ve
dikkatle dinlemek suretiyle gösterilen ilgiden
ötürü şükranlarımı sunuyorum. Yüce Mecli
se derin saygılarımı sunarım., teşekkür ederim
Sayın Başkan. (Alkışlar)
BAŞKAN — Bir dakika Sayım Bakan, soru
var.
Sayın Mehmet Atafgün, buyurunuz soru
nuzu sorunuz.
MlEHMjET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın
Başlkan, Kırklareli ilinin Vize ilçesi 12 köy
muhtarından Sayın Balkana verilmek üzere
İbir dilekçe ve bendenize yazılmış bir mektubu
biraz önc'e postaneden almış bulunuyorum. Bu
dilekçedeki ve benimde öğrenmek 'istediğim,
sormak istediğim husus şudur:
Kırklareli ilinin Vize ilçesindeki askerlik
şubesi 1!20 Km. uzakta bulunan köylerin mü
nasebeti itibariyle Kırklareli'ne nakledildiği.
içim köylü, askerlik şubesiyle olan mümaselbetlerinden dolayı zarara uğradıklarından yakın
maktadırlar. ,'Son zamanlarda kendilerine ula
şan bir haberle tekrar eskiden olduğu gibi
askerlik şubesinin Kırklareli'nden Vize ilçesi
ne geleceği söylenmiştir. Bu söylenti . doğru
mudur yani, askerlik şubesinin Kırklareli'nden
tekrar Vize'ye gelmesi mevzubahis midir?
Teşekkür ederim.
iMjlLLÎ SAVUNMA BAKANI MjEHMET
tZMiElN (Devamla) — Çok muhterem arkadaşı
ma böyle bir vesile verdiği için teşekkür et
mek isterim,
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Efendim, çeşitli vesilelerle arz ettiğim gi
bi, 1970 yılında asker alma daireleriyle asker
lik şaibelerinin bâzı prensipler tahtında ve fa
kat hizmeti hiçbir zaman halkımızın ve mü
kelleflerin ayağından çekmek suretiyle değil
yani kolaylıkları dzalc etmek suretiyle değil,
Ibâzı ölçüleri kullanmak suretiyle yine hizme
ti yükümlülerin ayağına götürmek kaJy'dıyle
konulan bâzı kıstaslarla askerlik şubelerinin
ve asker alma dairelerinin azaltılması ve bu
'sureitilc bilhassa silkintisini çektiğimiz perso
nel tasarrufu yoluna gidilmesi mülâhazasıyle
bir plân yapılmış ve bu plân üç yıllık bir dlö' nemde uygulanmaya konulmuştur. İdil'de bir
kademesi uygulanmıış, 1972'de bir kademesi uy
gulanmış ve üçüncü kademesi de 1973 yılın
da uygulanmak üzeredir. 1973 uygulaması ha
lihazırda elimizde, tetkik edilip uygulama saf
hasına konulacaktır.
Ölçülerimiz arasında ulaşım güçlükleri, nü
fus sayısı, her mevsimde gidip gelmeye 'elve
rişli olup olmama gibi kıstaslar vardır. Bu
kıstasların uygulanması tabiatıyle ilgililer
den alınan bilgilere, dosyalardaki malûmata
ve buna benzer donelere müstenittir.
Kırklarcli'nin Vize kazası zannedİyiorum ki,
1972 yılında söndürülmüş yani hizmeltten çı
karılmış mânasında söndürülmüş bir sulbedir.
Şimdi şu anda aldığım nota göre iadesi hu
susunda bir karar yoktur. Yalnız şunu hemen
peşin arz edeyim ki, yapılan tasarrufların, ted
birlerin, reorganizasyonuın vesairenin hepsinin
halkımızın 'ihtiyaçlarını güçleştirdiği, müş
küller arz ettiği görüldüğü takdirde tabiatıy
le bunlar dikkate alınarak her zaman gözden
geçirilebilir. Gerek uygulamada çıkan güçlük
ler, gerek yeniden uygulamak üzere bulundu
ğumuz programlarımızın üçüncü tranşı hak
kında da aynı şeyleri yapacağız. Buyurduğu
nuz şeyi intikal ettiriniz bize, biz de onu 'dik
kate alarak tetkike alalım efendim.
•MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Teş'ekkür ederim efendim.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
Sayım Mustafa Ok, buyurun.
MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkan,
2 sorum var. Bir tanesini Sayın Atagün sordu
lar. Fakat taJkviye yönünden ben tekrar edece
ğim.
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Bu askerlik şubelerinin söndürülmesi der
di, şikâyeti yaygınlaşmıştır. Özellikle Manisadan iki misal vereyim. Manisa'nın Demirci ve
Selendi 'ilçeleri komşu ilçelere uzak iki dağ
ilçemizdir. Her iki ilçede de şubeler söndürül
müştür, iki saat yol yürüyerek şubeye gitmek
tedirler. Binaenaleyh, yapılan, yaygınlaşan bu
şikâyetlerim tekrar gözden geçirilerek mümkün
olanların düzeltilmesi istikâmetine gidilmesini,
siyasî partilerimizin Millî .Savunma bütçesin
den kesinti yapılmaması hususunda birleştiği
bugünde özellikle ıSaym Bakandan
istirham
ediyoruz.
İkinci sorum.
BAŞKAN — İlk soru temenni mahiyetin
de oldu, çünkü cevaplandırdılar.
MUSTAFA OK (Manisa) — Takviye için
tekrar ettim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Evet, anladım efendim, buyu
runuz.
MUSTAFA OK (Manisa) — Karşılıklı ve
dengeli kuvvtet indirimi teklifi NATO'dan gel
miştir, Varşova Paktının Avrupa Güvenlik
Konferansı çağrısına • karşı. Ayrıca, karşılıklı
ve dengeli kuvvet indiriminin merkez Avrupa
ülkelerinde olması teklifi de yine NATO'dan
gelmiştir: Her iki teklif NATO'ya .aittir. Varşo
va kuvvetlerinin merkezden tasarruf edeceği
kuvvetleri Türk hudutlarında kullanarak, ar
tacak tehdit ve tehlikeler karşısında, Sayın
Gen'el Başkanımız sayın sözcümüz değindiler,
şimdi NATO tekliflerinden sonra bu tehdit ar
tışını yine NATO'nun karşılaması gerekir.
Çünkü hudutlarımıza bu teklif sonucu mer
kez ülkelerden tasarruf
edilerek kaydırıla
cak kuvvetler NATO'nun te'klifi ve tertibi
sonucudur. Binaenayleh, bu tehdit ve baskının
Silâhlı Kuvvetlerimiz üzerindeki etkisini özel
likle ekonomik bakımından dalha kuvvetli olan
Merkez Avrupa ülkelerinin de bölüşmesi ge
rekir. Bu istikâmette Hükümetimizin, sayın Ba'kanlığm bir gayreti, çalbası mevcut mudur?
Mevcut olması gerekiyor; bu konudaki çaba
larını C. H. P. olarak desteklemeye hazırız.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
MİLLÎ ıSAVUNMA BAKANI MEHMET
İZMEN (Devamla) — Sayın Başkan müsaade
buyurursanız cevap arz edeyim. Sayın arka
daşıma biIhaJssa teşekkür ederim, cevap ve— 461
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receğim hususlar arasına not etmiştim fakat
anlaşılıyor ki unutmuşum.
Efendim, Ferda Güley arkadaşımız konuş
malarında nu hususa temas ettiler ve hattâ
hatırımda yanlış kalmadıysa, eğer bu bütçe
nin bu sene geçen yıl bütçelerinden daha fark
lı olarak gelmesinin mahallî sarfı bu is'e biz bu
nu müspet karşılamıyoruz dediler. Belki keli
meleriyle aynen tespit etmemiş olalbilirim, fa
kat bu edada bir ifadede bulundular. .
Efendim şunu arz edeyim ki, bir kere, kar
şılıklı ve dengeli kuvvet indirimi Kasım 1972
ayının son haftasında Helsinki'de başlamış bu
lunan Avrupa Güvenliği ve İşbirliği Konferan
sından mebde alan bir başka yöndür. Avrupa
Güvenliği ve İşbirliği şeklinde iki kelime... Bi
rincisinden de anlaşıldığı veçhile, ilk şey bir gü
venlik meselesidir. Bu güvenlik, iki türlü ola
bilir ; siyasî güvenlik, birisi de savunma güven
liği diyelim tâbir caizse. Siyasî güvenlik daha.
ziyade birtakım deklarasyonlarla, birtakım kar
şılıklı taahhütler, vecibeler ve vesika teatisi ile
olabilir.
Bunun en mühimi savunma güvenliğidir. Sa
vunma güvenliği, yani savunma yönünden gü
venlikte, gene NATO'nun teklifi, yani NATO1
devletlerinin, NATO ünitesi olarak değil, NATO
devletlerinin teklifi ve bir kaç sene teemmül
ettikten sonra Varşova Paktı devletlerinde Sov
yet Rusya ve peyklerinden bazılarının mukabil
şartları ile kararlaştırılmış ve daima ifade edil
diği gibi, istikşafi mahiyette esas kasıtlı ve den
geli kuvvet indirimi müzakerelerinin hangi çer
çeve içinde, ne hedefleri takip edeceğ şeklinde
ki gündemin tayini ile ilgili bir şeydir, istikşa
fı mahiyette bir toplantıdır.
Bu toplantı, henüz daha bugün usullerini,
yani o hüviyetteki müzakerelerin usullerini bi
le tespit etmiş durumda değildir. Çeşitli mese
leler görüşülüyor, usul meseleleri. Bu ilk düşün
ce, Orta Avrupada yani Varşova ve NATO
Paktı devletlerinin merkezi bulunan Orta Av
rupa mülâhaza ediliyor. Fakat, ne gündemi tes
pit edilmiştir, ne ele ne ölçüde, ne yapılacağı bel
li değildir. Usulü dahi bugün müzakere edilmek
tedir. Biz, mâruzâtım meyanında da arz etti
ğim gibi, savunma meselelerinin nezaketi, cid
diyeti ve önemi dolayısıyle daha lâfı olmadan bi
le buna karşı uyanık bulunmamız, her türlü ih-
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timali hesaba katmamız iktiza ettiği şekilde ma
ruzatta bulundum. Arkadaşımın bir ölçüde hak
lı olduğu gibi ortada şu kadar tmerlkezî Avrtıpadan kuvvet indirilecektir, bu kuvvetlerden
işte merkezî Avrupada kanunlaşmış olanlar, mil
li, gayri millî şuraya gidecektir, buraya gide
cektir, böyle bir şey yok, bu bir ihtimal. Bir
kere bu hüviyeti belli olacak, ne miktar kuv
vet indirileceği belli olacak. Bu bir ihtimal ola
cak bizim uyanık bulunmamızı gerektiren bir
husustur. Yoksa böyle bir şey yok. Elbette ki,
bu buyurduğunuz merhalede değildir.
Bugün biz de bu konferansa dahil bulun
maktayız. Gene bir arkadaşımız, ifade buyurdu
lar; «Biz bu konferansa müşahit olarak, göz
lemci olarak katıldık» dediler'. Hayır efendim,
•gözlemci olarak katılmadık; doğrudan doğruya
temsilci olarak katılmış bulunuyoruz. Yani, hak
sahibi... Yalnız görüşmeler, Orta Avrupadaki,
merkezî Avrupadaki kuvvetlerin indirilmesi
umumî gündemi ile ilgili olduğu için Türkiye,
İtalya, Yunanistan, Danimarka, Norveç gibi,
kanat memleketlerle katılıyor, söz sahibi olarak
katılıyor, vesika, doküman tevdi alıp verme hak
larıyla katılıyor; fakat oy hakkımız yok. Biz
çünkü, oy hakkı olarak da şey etmiyoruz. He
nüz daha bu kıvama gelmemiş meseleler. Bi
zim için takdir buyuracağınız üzere, bu mesele
lerin nazik tarafları da bulunduğu için her şeyi
açıkça ifade etmek imkânı yok; bâzı mülâha
zalarla. Biz bu şekilde söz sahibi, sade biz de
ğil, bizimle birlikte diğer kanat memleketler de
söz sahibi olarak konferansı takip ediyoruz.
Ayrıca, konferansın bir yan teşekkülü ola
rak NATO devletleri temsilcilerinden mürekkep,
müteşekkil bir grup var. O müzakere heyetinin
bir yan teşekkülü olarak, bu gruptan da geçe
cek bütün görüşmeler. Bu grubun kanalı ile
NATO Konseyinden geçeıcıek; NATO Konseyin
de de tabiatiyle, bildiğiniz gibi bütün kararlar
ittifakla alındığı için, bizim ve nihaî şekilde
k a f i olarak her suretle söz hakkımız olacaktır.
Bilmiyorum arkadaşımı şimdiki safhasında
tatmin edebilmiş miyim1;
BAŞKAN — Soru yeterince cevaplandırıl
mıştır.
Sayın Ahmet Buldanlı, soru.
AHMET BULDANLI
(Muğla) — Sayın
Başkan, Sayın Bakandan iki sorum olacak efen
dim.
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1. RE - MO Plânının tahakkuku için Mili
Savunma Bakanlığınca bir angajmana girilmiş
midir, girilmişse bunlar nelerdir?
2. Türk Ordusu bünyesinde bir Deniz Kuv
vetleri vakfı, bir de Hava Kuvvetleri vakfı ku
rulması düşünülmüştür. Acaba Millî Savunma
Bakanlığı bütçesi içerisinde, bütün
vakıfları
içine alan bir Türk Ordu vakfı kurulması düşü
nülüyor mu, düşünülmüyor mu?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET IZMEN (Devamla) — Efendim, birinci sualinize
cevap arz edeyim.
RE - MO Plânı gereğince; 1601 sayılı Kanu
nun geçen Haziran ayında yürürlüğe girmesiy
le, Hükümete 10 yılda 16 milyar lira harcama
yetkisi vermesi nedeni ile mâruzâtım arasında
arz etmiştim, kanunun fiilen yürürlüğe girmesi
1972 yılı ortalarında başlamıştır. Bu yetkiye is
tinaden, gene konuşmalarım arasında arz et
miştim, Amerika'dan 40 adet Phantom uçağı, is
viçre'den 50 bataryalık uçak - savar topu ve
italya'dan da zırhlı taşıt araçları mubayaası gö
rüşülmüş, müzakere edilmiş, angajmana bağlan
mıştır. Bunlardan uçak rakamlarını arz edeyim.
285 milyon dolar karşılığı 4 milyar küsur lira
dır. Uçaksavar topları da 85 milyon dolar - ra
kamlarda hata edebilirim - 3 milyar küsur lira
karşılı ğmdadır. Yani yekûn itibariyle, uçaksa
var topları, Phantom uçakları, İtalya'ya sipa
riş edilecek zırhlı taşıt araçları vesair, şimdi ra
kamlarını ve teferruatını arz edemeyeceğim, 10
milyar liraya yakın, belki 8 - 9 milyar lira ci
varında, bir bağlantıya girilmiştir efendim.
BAŞKAN — İkinci soru Sayın Bakan. Türk
Silâhlı Kuvvetlerine şâmil bir vakıf.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZMEN (Devamla) — Efendim, iki tane vakıf var
bugün. Yüce Heyetin malûmudur ki vakıflar,
Medenî Kanuna göre kurulmuş, kendi organlarıyle çalışan teşekküllerdir. Bugün iki ayrı va
kıf bünyesi halinde çalışıyor. Birisi; Hava Kuv
vetlerini Güçlendirme Vakfı, diğeri Türk Do
nanma Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
Bunların bir tek vakıf haline gelip gelme
mesi, vakfı kuranların da tabiî iradesi hesaba
katılmak şartıyle, bir tetkik konusu olabilir.
Şimdilik bir şey söyleyecek durumda bulunma
dığımı arz ederim.
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BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
Sayın Ataman, buyurunuz, soru.
KEMAL ATAMAN (Ankara) — Sayın Ok'
un sorusuna yakın idi. Sayın Bakan açıkladı
lar Vazgeçiyorum.
BAŞKAN — Peki efendim.
Sayın Salih Aygün, soru.
SALİH AYGÜN (Amasya) — Bir müddet
önce, Anayasa değişiklikleri yapılırken, Sayın
Hükümet Başkanı, bu arada, bedel konusunda
görüşme talep etmiş ve bu görüşme talebi red
dedilmiştir. Ancak, Hükümetin bu konu üzeri
ne eğildiğini ve bedel için bir kanun tasarısı
hazırlamış olduğunu ve ilgili bakanlıklarca gö
rüşülmekte olduğunu matbuattan okuduk. Bize,
bedel konusu hakkında bir bilgi verebilir mi
Sayın Bakan.
İkincisi; bedelin konulmasını düşünüyorlar
mı?
BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZMEN (Devamla) — Efendim, arkadaşıma teşek
kür ederim, bir açıklama vesilesi verdikleri için.
Biraz evvel sadece yedeksubaydan bahsetmiş
tim, yedeksubay kaynağı ile Silâhlı Kuvvetle
rimizin yedeksubay ihtiyacı arasında, miktarını
biraz evvel ifade ettiğim bir fazlalık meydana
gelmiş ve fazla olanların, askerliğe muadil yü
kümlülüklerini kamu sektöründe yerine getir
meleri mevzuunda bir kanun tasarısı hazırlan
mak üzeredir.
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dir; fakat bu hazırlnmakta olan tasarı bedele
göre hazırlanmıyor. Ama, Meclisteki müzakere
ler sırasında bu konuda enine boyuna görüşme
ler olacaktır, bunun nasıl inkişaf
edeceğini
bilmem; fakat bugünkü haliyle böyle bir şey
yok efendim. Buyurduğunuz gibi, basında, şu
rada, burada konuşulan bir mevzudur, ama he
nüz böyle bir şey yoktur.
SALİH AYGÜN (Amasya) — Hükümet be
dele taraftar mıdır?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZMEN (Devamla) — Bu mevzuda Hükümetin
henüz bir fikri yoktur efendim.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
Saym Kangal, buyurun sorunuzu efendim.
EKREM KANGAL (Sivas) — Saym Başkan,
Saym Bakandan bir sualim vardır. Ancak, ge
niş kapsamlı olduğu için bunun cevabını sonra
da verebilirler.
Anayasanın 42 nci maddesine göre ve keza
1111 sayılı Askerlik Kanununa göre, ordunun,
memleketin iktisadî kalkınmasına yardımcı ol
ması öngörülüyor; hattâ 1111 sayılı Kanuna
göre, Devlet Plânlama Teşkilâtının özel bir ka
nun hazırlaması, Türkiye'nin iktisadî kalkınma
sı için, özellikle köy yolu, köy içmesuyu, köy
elektriği ve sulama konusunda bir motor sana
yiine ordumun yardımcı olması öngörülüyor.
Şimdi, bugüne kadar gerek Anayasanın bu
âmir hükmüne ve gerekse 1111 sayılı Askerlik
Kanununa göre neler yapılmıştır ve bundan son
ra neler yapılmak isteniyor?
Teşekkür ederim.

Bu konu birkaç senedir üzerinde durulan
bir mevzudur. Zaman zaman Silâhlı Kuvvetle
rimizin ihtiyacından fazla olanların kamu sek
törüne yerleştirilmesi, kamu sektörü bunların
hepsine iş veremediği takdirde arta kalanların
askerlik hizmetine muadil bir nevi askerlik
vergisi vermesi; yani birinin bedenî mükellefiye
tine mukabil, diğerinin de bir malî mükellefiye
te tabi tutulup tutulmaması meselesi münakaşa
mevzuu olmuştur.

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZMEN (Devamla) — Saym Başkan, müsaade
ederseniz arkadaşıma sonra bir cevap arz ede
yim. Kendilerinin de ifade ettiği gibi, bu mev
zuu arkadaşlarla görüştükten sonra kendileri
ne gerek şifahî, gerek yazılı olarak cevap ve
reyim.

Bu konuda gerek basında, gerekse Mecliste,
komisyonlarda görüşmeler sırasında türlü mü
talâalar ileri sürülmüştür. Bugün Hükümet, Si
lâhlı Kuvvetlerin ihtiyacının ne suretle tefrik
edileceğine dair bir kanun hazırlamıştır. Arta
kalanların ne suretle askerlik yükümlülüğüne
muadil bir yükümlülüğe tabi tutulacağı husu
sunda da bir kanun tasarısı hazırlamak üzere

BAŞKAN — Saym Kangal, Sayın Bakan so
runuza yazılı olarak cevap verecekler.
EKREM KANGAL "(Sivas) — Sayın Baş
kan, bu konuda çok suallerimiz oldu; ama bu
güne kadar cevap alamadık. Bu da cevapsız
kalmasın.
BAŞKAN — Efendim, bu usuldür. Bunu teyiden söylemenize lüzum yok.
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Sayın Bakan «Cevap vermeyeceğim» demi
yor, «Gerekli bilgileri aldıktan sonra, kendileri
ne yazılı olarak takdim edeceğim» diyor efen
dim. Mesele hallolmuştur.
Sayın Bakanım, iki tane yazılı olarak gönde
rilmiş soru var, okuyacağım ve bu hususta da
cevaplarınızı lütfetmenizi istirham edeceğim.
Sayın Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakçıoğlu
tarafından Başkanlığımıza gönderilen bir ya
zıda, «İstiklâl Harbi gazilerine verilecek madal
ya işlemleri uzamaktadır; bazen bir evrak bir
masada kaybolmaktadır. İstihkak sahipleri yo
ruluyorlar, sızlanıyorlar. Bu konu artık bitme
lidir, hak sahiplerine bildirilmelidir. Bitmesi
için bir hareket var mıdır, Sayın Bakandan so
rulmasını saygıyla arz ederim.» deniyor.
Buyurun Sayın Bakan.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZMEN (Devamla) — Efendim, bu konu hakika
ten bizim de çok üzüldüğümüz ve bir an evvel
bir sonuca bağlanması için bütün gayretimizle
çalıştığımız bir konudur.
Konu, çok eski tarihlere dayanan birtakım
vesikalara, kayıta, kuyuta ve bir nevi deşifre
edilmesi lâzım gelecek kadar karışık eski ka
yıtlara istinat ettiği için çok güç işleyen bir me
seledir.
Şimdiye kadar bu konuda vâki olan müraca
at 169 278 dir. Bunlardan 165 208 inin muame
lesi bitmdştir. 53 000 ilgiliye madalya verilmiş
tir. Bizim madalya verdiğimiz kimselere tabiî
Maliye Bakanlığınca da maaş bağlanmaktadır.
Reddedilenler 50 000 kadardır. Danıştaya dava
'a/çanlar vardır. Reddedilmesinden veya bidayeten maaş bağlanıp sonra iptal edilmesinden do
layı haksızlık iddiasıyle Danıştaya müracaat
edenler vardır. Onların sayısı da 9 bin küsur
dur. İşleimi devam edenler 4 bin küsurdur.
Biz bu mevzuu, demin de arz ettiğim gibi,
bütün gücümüzle halletmeye çalışıyoruz. Muha
berat çok zor, kayıtlar çok eski «firar» keli
mesini «karar», «karar» kelimesini «firar» diye
yazanlar var. Bu eski yazıları bilenler de az ol
duğu dçin birçok aksaklıklara uğruyor; fakat
bu yıl içinde bütün gayretimizi sarfederek, bu
sızlanmaları önleyecek bir neticeye götürmek
ıgayreti içindeyiz, Sayın Başkan.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Soru cevaplandırılmıştır.
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Sayın Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan tarafından Başkanlığa gönderilmiş yazıyı
okuyorum :
«Şarköy ilçemizden kışın Tekirdağ merkezi
ne gelmek hemen hemen olanaksızdır. Bu ne
denle askerlik şubesinin Şarköy'den alınmama
sının sağlanması mümkün müdür? Saygılarım
la.»
Buyurun, Sayın Bakan.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZMEN (Devamla) — Sayın Başkan, bunu biraz
evvelki mâruzâtım arasında mütalâa etmek
mümkündür. Kıraat buyurduğunuz yazıdaki
ifadeden tereddüdün giderilmemiş olduğu anla
şılıyor.
Arz ettiğim gibi, 1973 programının incelen
mesi üzerindeyiz. Bütün askerlik dairesi baş
kanlarımızı da davet ettik, önümüzdeki haftalar
içinde kendilerinden istediğimiz bilgilerle ge
lecekler. Bu bilgilere hamilen konuyu görüşe
ceğiz. Bu hususu da o meyanda görüşmek müm
kündür, Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Necdet Uğur, buyurunuz
soru efendim.
NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz karşılıklı ve dengeli
kuvvet indirimi üzerine Sayın Bakandan bir
soru sormak istiyorum.
NATO ve Varşova Paktı üyeleri arasında
karşılıklı ve dengeli kuvvet" indirimine gidil
mesinin amacı, her iki tarafın savaş tehlikesini
azaltmak ve silâhlanma masraflarından ve bu
nun yükünden büyük ölçüde kurtulmaktır.
Türkiye bu iki pakttan bir tanesmin; yani
NATO'mm üyesidir.
Şimdi, iki pakt üyeleri savaş tehlikesini
azaltmak için, savunma masraflarının ağır yü
künü hafifletmek için toplanıyorlar ve yalnız
Orta Avrupa'yı kapsamına alan bir anlaşmanın
gündemini yapmak için çalışıyorlar.
' NATO Paktının temel ilkesi, bir üyeye karşı
tehdidin bütün üyelere karşı sayılması; bir üye
ye karşı saldırının bütün üyelere karşı saldırı
olarak kabul edilmesidir.
Şimdi, eğer bu karşılıklı ve dengeli kuvvet
indirimi müzakerelerinin sonunda Orta Avru
pa'da karşılıklı ve dengeli bir kuvvet indirimi
olursa, bâzı paktların bâzı üyeleri savaş tehli-
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kesini azaltmış, savunma masraflarını hafiflet
miş olur; ama Türkiye, hem savaş tehlikesi ço
ğalmış, hem savunma masrafları artmış bir ha
le gelir. Bu husus NATO Andlaşmasınm ilkeleleriyle bağdaşır mı?
Birinci sualim budur.
İkinci sorum şudur : Bu gündem tespiti için
yapılan konuşmalar, Dışişleri Bakanının Cum
huriyet Senatosundaki yaptığı konuşmaya gö
re, Türkiye bu indirimin bütün tarafları da içi
ne alacak şekilde, karşı taraftan doğan güçlük
ler olmasına rağmen, kendi güvenliği bakımın
dan istemektedir ve merkezî Avrupa'yı içine
alsa bile sonucu kendisini dolayısıyle ilgilendi
receği için gerçek müzakerelere tam üye ola
rak katılmasını ısrarla istemektedir.
Biraz önce Sayın Bakanın konuşmasından
belki yanlış bir izlenim almış bulunuyorum. San
ki, Türkiye bu ısrarından vazgeçip sadece Orta
Avrupa'da karşılıklı ve dengeli bir kuvvet in
dirimini kabul etmiş gibi bir izlenim aldım. Bu
izlenimim doğru mudur, Sayın Bakanın verebi
lecekleri hudutlar içinde mümkünse lütfen ce
vap vermesini rica ediyorum.
BAŞKAN •— Buyurunuz Sayın Bakan.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZMEN (Devamla) — Sayın Başkanım, sayın ha
tibin sualinin birinci şıkkına biraz evvel cevap
venmiş olduğumu sanıyorum. Bu mevzu, daha
çok istikşaf! mahiyette yapılmış ıbiir toplantı
dır, zihinlerimize geldiği gibi, toplantının gün
demi belli olmuş, nerede ne yapılacağı katileşmiş diye bir şey yok. Daha, araştırma, bir son
daj, herkesin karşısındakinin niyetinin ne oldu
ğunu anlama ve sezme safhasında bir şeydir bu.
Arkadaşımızın buyurduğu gibi, bidayette bu
yalnız Orta Avrupayı ilgilendirdiği için kanat
memleketler yalnız müşahit olarak buraya ka
tılsın diye bir hava teşekkül etti, o hava üze
rinde Dışişleri Bakanlığımız bizimle de irtibat
lı olarak, doğrudan doğruya Orta Avrupada
kuvvet indirimi mefhumu görüşme konusu ol
sa bile, dolaylı dolaysız bizi de ilgilendiren bir
konudur, bütün kanat memleketleri ilgilendiren
bir konudur diyerek, uzun çalışmalardan sonra
Türkiye'nin de buraya aslî üye olarak, yani 'tem
silci şeklinde, söz söylemek, doküman tevdi et
mek, doküman almak, müzakerelere katılmak
suretiyle, yetkisiyle, diğer kanat memleketler
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üyesi gibi katılmış oluyor. Daha ileri safhasın
da, Dışişleri Bakanlığı bütçesi müzakeresi vesi
lesiyle belki görüşme mevzuunda daha acul ma
lûmat almak mümkün olur sanıyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim, soru
lar cevaplandırılmıştır, buyurunuz.
MUSTAFA KEMAL GÜNEŞ (Kırşehir) —
Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, müsaade eder
seniz bendenizin de bir sualim olacak, fakat
mademki Sayın Bakanın konuşmaları bitmiş
tir, yazılı olarak da sorabilirim.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET 1ZMEN (Devamla) — Buyurunuz efendim, nasıl
isterseniz.
MUSTAFA KEMAL GÜNEŞ (Kırşehir) —
Teşekkür ederim, o halde buradan sorayım efen
dim.
Sayın Başkanım, son aylar içinde, bilhassa
aşırı sol propogandalar ve tahrikler, yıkıcılara
ve anarşizme karşı teşekkül etmiş bulunan ola
ğanüstü durumu, Ordumuz da dahil olmak üze
re münakaşa konusu haline getirme ve bu yol
dan yıpratma gayreti içine girmiş; Silâhlı. Kuv
vetlerimiz ve Sıkıyönetim Komutanlıklarımız
da dahil olmak üzere askerî ve sivil bütün mü
essese ve otoriteleri tartışma, yıpratma ve kabil
se çökertme konusu haline getirmek istemekte
dirler. Sayın Millî Savunma Bakanlığımızca, bu
yurt ve ulus bütünlüğümüzün korunması husu
sunda, bu konuda ne gibi bir tedbir alınmıştır
veya alınmaktadır veyahutta alınacaktır, bu ko
nunun mümkünse burada veya yazılı olarak Ce
vaplandırılmasını istirham ediyorum, efendim.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZMEN (Devamla) — Efendim, yüce malûmları
dır; Hükümet Programımızın başında, esas me
sele, yani programın ilk girişinde, Hükümetin
kuruluşunun hikmeti vücudu memlekette anar
şinin önlenmesi, anarşinin tekerrürüne mâni
olucu tedbirlerin alınması Hükümetimizin ilk va
zifelerinden denmiş ve Hükümet bu suretle işe
başlamıştır; bu vazifeyle de programındaki di
ğer mevad arasında birinci derecede önemle de
vam etmektedir. Bu konuda sıkıyönetim ilân
edilmiştir; sıkıyönetimin, her seferinde, Yüce
Meclisin huzurunda süresi temdit edilir, o ve
sileyle görüşmeler, konuşmalar yapılır. Buyur
duğunuz hususlar, programımız gereğince ve
bugünkü sıkıyönetim idaresi altında büyük bir
465 —
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titizlikle yok edilmeye, köklerinin meydana çı
karılmasına ve tekerrürüne mâni olunmasına ça
lışılmaktadır.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET 1ZMEN (Devamla) — Saym Başkan, yüce Meclise
derin saygılarımı tekrar arz ederek huzurunuz
dan ayrılıyorum.
B A Ş K A N — Saym Mehmet Bilgin, buyuru
ruz efendim.
MEHMET BİLGİN (Bingöl) — Saym Baş
kan, saygı değer milletvekilleri;
İki sene, benim için vesile-i gurur ve iftihar
olan Adalet Partisi Grubunun Millî Savunıma
Bakanlığı bütçesi sözcülüğünü yapma şerefine
nail oldum. Milletim bekası ve Devletin mukad^
deratıyle ilgili Millî Savunma Bakanlığı bütçesi
hakkında çağın ve Türkiye'n/in gerçeklerine
uygun vüsat ve nitelikte görüş ve temennileri
mi Heyeti Celileye arz etmeye çalışacağım.
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — «Celile» ne
demek?
MEHMET BİLGİN (Devamla) — Atatürk'
ün tâbiridir, kastı mahsusayla kullanıyorum.
Muhterem milletvekilleri, tekerrürden ziya
de, konuştmamın zarurî icabı olarak dünyanın
panoramik durumuma temas etmek mecburiye^tinde olduğum için özür dilerim.
İkinci Dünya Harbinden sonra Doğu ve Batı
olmak üzere iki büyük blokun teşekkülü, Yu
goslavya ve Romanya'nın değişik bağımsız ha
reketlerine rağmen, bu iki blokun önemlinden
ve n'iteliğindeın bir şey kaybetmeden devam et
tiği .malûımuâ'lilerid'ir.
Çağın süratli ekonomik gelişmesinin ve
Amerika ile Rusya'nın baskısı neticesi olarak
Avrupa'nın yeni bir örgütlenmeye yönelmesi,
Çin ile Japonya'nın güçlenmesi ve tarafsız dev
letler blokunuin tesirinin hissedilir derecede
artması, iki kutuplu dünya yerine, politik bas
kı merkezlerinin çoğalmasına yol açmış, deh
şet dengesinin bozulmasından korkan süper
devletlerin bu zaıfından küçük devletlerin us
talıkla faydalanma çabalarına giriştikleri ve
girişebilecekleri yeni bir döneme girmiş bulu
nuyoruz.
Barış içinde, bir arada yaşama prensibinin
ortaya atılmasından sonra, Amerika - Rus, Ame
rika - Çin münasebetlerinde yumuşama
olmuş
ve bunun neticesi olarak uzay, ticaret, çevre
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sorunları, sağlık ve stratejik silâhların sınır
landırılması anlaşmaları imzalanmıştır.
Dört büyüklerin Berlin Anlaşmasını mütea
kip "Willy Brand'm • cesurane ve ustalıklı poli
tikası neticesi, Doğuya yanaşması, Sovyetler
Birliği, Polonya ve Demokratik Alman Cum
huriyeti ile Saldırmazlık Paktı imzalaması, Av
rupa devletleriyle Kanada ve Amerika Birleşik
Devletleri arasında Avrupa Güvenliği ve İşbir
liği Konferasmı tacil etmiş, Doğu ve Batı iliş
kilerini yumuşatmak suretiyle umumî barış or
tamının hazırlanmasına yardımcı olmuştur.
Vietman Harbinin sona ermesi, Amerika'nın
Uzak - Doğu'daki faaliyetleri, genel barış orta
mını daha belirgin bir hale getirmiş ise de, Or
ta - Doğu'da, Doğu Akdeniz'de Ve Kıbrıs'ta hiç
de iç açıcı bir durumun emareleri maalesef he
nüz müşahede edilememektedir.
Mamafih şu muhakkak ki, geçen senelere
nazaran, gerek bütün dünya, gerekse Türkiye
için harp tehlikesi çoğalmamış, bilâkis azalma
ya devam etmiştir.
Bununla beraber, Doğu Bloku'nun, hususiy
le Rusya'nın maksadının değişmesine imkân
yoktur. Geri kalmış memleketlerin müteyakkız
olmaları gerektiğine inanıyoruz. Zira
gerilla
savaşlarının ve içten çökertmelerin yoğunlaşa
cağı bir devreye gireceğimize kaniiz.
Millî menfaatlerimizin icabı olan NATO it
tifakının devam etmesinin zaruretine inanan
ların miktarlarının çoğl amasını, muhalefetin
ise azalmasını memnuniyetle müşahede etmekte
yiz.
Barışa yönelmiş bir dünyada, millî sanayii
mizi ve harp sanayiimizi kurmak ve geliştirmek
için zuhur eden her fırsatı en iyi şeMlde de
ğerlendirmek, desteklemek azîm ve kararında
olduğumuzu" mazide olduğu gibi, âtide de Türk
Silâhlı Kuvvetlerinin ve milletin gücünün aza
mî seviyeye ulaşması için gereken her türlü fe
dakârlığı lâyıkryle yapacağımızı Yüce Meclisin
huzurunda asil Türk Milletine beyan etmekle,
millet ve memeket menafimin icabı olan hizmet
görevinin her şeye rağman; kemaliyle ifa edile
ceğinin Anayasanın bütün müesselerince kabul
Ve idrak edileceği kanaatindedir.
Milletin vekilleri olarak, İsrail misâlinde ol
duğu gibi, modern harplerin yıldrıım hızıyle
başlayıp bitişini nazarı itibare aldığımız için
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin reoganizasyon ve
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modernizasyonu desteklemek azîm ve kara
rında olmakla beraber, asrın süratle değişen
stratejik ve taktik silâhlarının en modernlerine
daima sahibolabilmek maksadıyle kalkınmamızın ve
millî ağır sanayiimizin biran önce tahakkuk et
tirilmesinin zaruretine inanmaikta ve bunu Türk
Milletinin millî şeref ve haysiyeti meselesi ad
detmekteyiz.
Sayın milletvekileri, ateş gücü ve hareket
kabiliyeti yüksek, vurucu kuvveti artan, zaman
zaman görülen oldu - bittilere karşı koyabile
cek, dış yardımlara fazla muhtaç olmayan, mo
dern Türk Ordusunun, her devrin icaplarına gö
re, teslih, teçhiz ve daimî muhafazasının, millî
sanayiimizin ve harp sanayiinin süratle geliş
mesiyle mümkün olacağına inanıyoruz.
Takdir buyrulur ki, Millî Savunmanın yolu,
millî kalkınmadan geçer, Millî Savunma, millî
kalkınmaya.müstenit ise kuvvet kazanır; aksi,
zaafiyete delâlet eder. Bunun içindir ki, Millî
Savunma plânları ile millî kalkınma plânları
arasında bir dengenin kurulmasının, memleket
menfaatlerine daha uygun olacağı kanaatinde
yiz. Bu dengenin kurulmasında dikkat edilecek
husus ise, sosyo - ekonomik buhranların zuhu
runa meydan vermemektedir.
Şom ağızların, memleket sathına yaydıkları,
sloganların etkisiz kalması ve yakın mazide şa
hidi olduğumuz tahribatı yapmaması için, şan
lı tarihimizi, coğrafî, jeopolitik durumumuzu
ve manevî değerlerimizi nazarı itibare alarak,
Millî Savunma politikamızla, millî eğitim ve
millî kültür politikamızın birlikte düzenlenip,
kesin olarak planlanmasının, son hadiseler mu
vacehesinde, artık zarurî olduğu ve muacceliyet kesbettiğine kani olduğumuzu bilhassa
önemle belirtmek- isteriz.
Türkiye, tarihî, coğrafî, jeopolitik ve jeo stratejik durumu itibariyle, süratle kalkınmak
mecburiyetiyle karşı karşıyadır. Bunun nede
nini, tarihin akışı içinde müşahede etmek ko
laydır.
Türkiye zayıf olunca, büyük harplere sah
ne olmuş, Dara'larm, Serhas'larm, İskender'in
orduları, Ülkeyi baştanbaşa çiğnemiş, Moğol
ve Timur istilâsı, memleketi kasıp kavurmuş,
Anadolu halkının ekonomik potansiyelini had
di - asgarîye indirmiş, yaşama gücünü kaybet
tirecek hale düşürmüştür. Fakat, Türk milleti
birlik ve beraberliğini muhafaza ederek, Büyük
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İmparatorluklar kurduğu zamanlarda ise, üç
kıtaya hükmetmiş, yalnız Türkiye'ye değil, ida
resi altındaki ülkelere de huzur, sükûn, refah
ve saadet bahsetmiştir,
Asya'da Çin, günden güne kuvvetlenmekte,
komşumuz Yunanistan Megalo - İdea amacına
yönelmiş bulunmakta, Rusya ise tarihinin ve
coğrafyasının icaplarından zerre kadar feda
kârlık yapmadan, Çar'lık devrinden de ileri bir
hırsla, sıcak denizlere çıkma ve Orta - Doğu
petrollerini elde etme çabası içinde, hattâ Gü
ney komşumuz Suriye bile zaman zaman top
rak isteklerinde bulunmaktadır.
Uzak - Orta ve Yakın - Doğu ile, civarımız
da, hattâ ülkemizde cereyan eden olayları, ta
rihin tekerrürüne meydan vermemek için, lâyıkı veçhile ve ciddiyetle değerlendirerek, Doğu
ve Batı bloklarının da temas ve çatışma nokta
sında olan Türklerin yegâne sığınağı, Genç
Türkiye Cumhuriyetinin istikbali için lüzumlu
tedbirleri biran önce almamız ve bunları tahak
kuk safhasına süratle intikâl ettirmemizin ge
rektiğine inanıyoruz.
Tarihin her devresinde olduğu gibi, güçlük
leri birlik ve beraberlik içinde yenmesini bi
len, Türk milletinin, çeşitli haricî tesirlerle sü
rüklendiği dar boğazdan geçeceğine, Büyük
Atatürk'ün emrettiği, muasır medeniyet sevi
yesindeki yerini, bütün haşmet ve azameti ile
işgal edeceğine olan güvenimiz tam ve sonsuz
dur.
Zira, ekonomik gelişmenin, ekonomik im
kânların, henüz olmadığı bir devirde, istilâların
hercümerc ettiği, parçaladığı Anadolu'yu, dev
rin icabına uygun, tasavvufî fikirlerin pota
sında kaynaştırıp birleştiren, dünyevî imkân
sızlıklar yerine, uhrevî saadet ve selâmeti vaad
etmek suretiyle, okuma yazma imkânlarından
yoksun Türk milletini, kendi şahsî sayu gayre
ti ile yetiştirerek, birliği tekrar tesis edip, bü
yük imparatorlukların kurulmasını temin eden,
dünyaya hükmetmiş evlâtlar yetiştiren bir
milletin ahfadı olarak, yirminci asrın imkânla
rından faydalanmasını bilen Türk milletimin,
çağın ilerisine geçecek güç ve takatte olduğu
nu, Büyük Atatürk'ün buyurdukları gibi, bu
kudretin de damarlarındaki asil kanda mevcut
olduğuna inanıyor, milleti çağdaş medeniyet
seviyesine ulaştırmak azim ve gayretinden hiç
| bir şey kaybetmemiş, bilâkis, hâdisatm seyir
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deyimle, ekonomik kalkınmamız, sosyalistlerin
ve inkişafından aldığı ilham ve edindiği tecrü
sol ve ileri - sol sloganları ile mümkün olamaz.
belerle, büyük Türkiye'yi daha süratle ve em
Zira, onlar hâlâ ondokuzuncu yüzyılı yaşıyor
niyetle yaratmanın, inancı, sabırsızlığı ve ka
lar. Geçmişten kopup geleceğe ayak uyduramırarlılığı içinde, âtiye yöneldiğimizi beyan et
yorlar.
Halkçı kapitalizmin hakikî ve yegâne
mekle, Türk milletinin özlem ve hissiyatına ter
kurtuluş yolu olduğunu, inkârda inat ve İsrar
cüman olduğumuz kanaatindeyim. Çünkü, inan
la direnmeye devam ediyorlar. Halbuki, karma
cım odur ki, Türk milletine çağın gerisinde
ekonomi, bugün İngiltere, Fransa, Batı Alman
(kalmak yaraşmaz. Türk milleti, asildir. Türk
ya, Amerika ve Japonya gibi gelişmiş demokra
milleti, çağın ve çağların bayraktarlığını yap
si ülkelerinde, en geniş anlamıyla ve başarı ile
mak şerefini gururla, iftiharla taşımağa lâyık
uygulanmaktadır. Romanya, Yugoslavya ve
tır.
Çekoslovakya'da hürriyete ve halkçı kapitaliz
Ecdadı çağ kapamış, çağ açmış, bir milletin
me dönüş meyillerinin günden güne arttığı,
hakikî evlâtlığına lâyık gençlerinin ileri ham
Rusya'nın bile buna ayak uydurma çabalarına
lelerin özlemine ve cezbesine kendilerini kap
giriştiği müşahede edilmektedir.
tırmalarının tabiî olduğuna inanıyor, Türk
Kanaatim odur ki, Türkiye'de marksizm'e
kültürü ile yetiştirildikleri, Türk tarihi ve ma
karşı olan hürriyetçi milliyetçilerin, benimse
neviyatından feyizlendikleri, asrın icabı olan
meleri ve tatbikatçısı olmaları gereken ekono
gençlik yatırımlarından yeterince fâydalandımik görüş, doktriner olmayan faşizme, libera
rıldıkları ve Atatürk'ün koyduğu hedefler isti
lizme, klâsik ve Devlet kapitalizmine, sosyaliz
kametine yöneltildikleri takdirde, bâzı gafil
me ve komünizme karşı olan çağın gidişine ve
lerin, kendilerine alet etmek istedikleri asil
gerçeklerine uygun realiteye müstenit halkçı
gençlerimizden pek azının benimsediği ideolo
kapitalizm olmalıdır.
jilerin tesirinden kurtulacakları ve Atatürk'ün
emrettiği' gibi komünizmi her gördükleri yerde
BAŞKAN — Sayın Bilgin, son sayfanın son
ezeceklerine olan güvenimiz sarsılmamış, bilâ
cümlesine geçer misiniz?.
kis son hadiselerde gösterdikleri mücadelenin
MEHMET BİLGİN (Devamla) — Zaten son
tesiri ile daha fazla kuvvet kazanmıştır.
savfayı okuyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Tamam efendim, lütfen ta
Muhterem milletvekilleri, bu vesile ile bil
mamlayınız.
hassa belirtmek isteriz ki, Türkiye, bugün, köMEHMET BİLGİN (Devamla) — Demok
ikü dışarıda olan bâzı aydınların ve gençlerin •
ratik rejimde yaşayan ve demokrasinin tabiî
moralini çökerten psikolojik ve ekonomik, bir
koruyucusu olan, halkçı kapitalizm diyebilece
savaşın içine girmiş bulunmaktadır. *
ğimiz Türk milletinin karekterine, inancına,
Malûmu âlileri olduğu veçhile, Almanya, Bi
coğrafî ve jeopolitik durumuna daha uygun,
rinci ve îkinci Cihan Harbinde, cephelerde za
yirminci yüzyıl sonu dünyasının yöneldiği mo
ferden zafere koşmuş, fakat ekonomik potansi
dern çağın ekonomik görüşüdür.
yeli yüksek Amerikan'm müdahalesi neticesin
Karma ekonomi sistemi, Anayasamızın ge
de, ekonomik savaşı kaybettiği için, tarihinin
reğidir. Bu sistemde kaynaklarımızın tümünü
en büyük yenilgilerine uğramıştır.
harekete geçirmek mümkündür. Asıl hedef, is
Milletin bekası, Devletin selâmeti, Cumhu
tihsal, iş imkânı yaratmak ve refahı iktisaden
riyetin mukadderatı bakımından, ekonomik sa
güçsüz zümrelere yaymak olduğuna göre, bu
vaşı kazanmak mecburiyetinde olduğumuza,
nun nasıl yapılacağı, sadece metot meselesidir.
inanmayan, akıl ve izan sahibi bir Türk evlâ
Metot, bu neticeyi sağlamalıdır.
dının çıkmayacağına inanıyoruz.
BAŞKAN — Sayın Bilgin süreniz dolmuş-"
tur, sonuçlandırın.
' MEHMET BİLGİN (Devamla) — E k o n o 
mik savaş, bâzı aydınlarımızın ve gençlerimizin
zannettikleri gibi, çağımıza göre iyiden iyiye
&öhneleşmiş, fosilleşmiş, yirminci asrın gerisin'de kalmış; marksizm ile kazanılamaz. Başka bir

Memleketin bütün kaynaklarını harekete ge
çirmek dediğimiz zaman, bunların içerisinde
halkımızın tasarrufları önemli bir yer tutar.
Halkımızın tasarruflarını kalkınma hamlesine
akıtarak, büyük başarılar sağlıyabiliriz. Böy
lece, halkı, yurt kalkınmasına hizmet eden te
sislere ortak yapabiliriz. Bu deneme, kalkman
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memleketlerin hepsinde yapılmış ve başarı ile
sonuçlanmıştır. Burada, bunun tafsilâtına gir
me yerine, sosyal adalet ve sosyal güvenliği da
ha iyi sağlamanın yolu da üretim ve istihdam
imkânlarını artırmaktır. Ekonomik savaşın,
bu iki önemli hedefine ulaşabilmek için, dokt
rin kalıpları içinde kalmak yerine, aklın, bilgi
nin ve tecrübenin imkânlarından faydalanılma
sı daha doğrudur.
Atatürk'ün buyurdukları gibi, Türk milleti
zekidir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti,
birlik ve beraberlik içinde güçlükleri yenmesi
ni bilir. Yeter ki Atatürk devrinde olduğu gi
bi, kesin hedef, doğru ve kısa yol, tespit edilip
gösterilebilsin.
Modası geçmiş Devletçiliği bir kenara itip,
süratle halkçı kapitalizme geçişimiz, icatçı, mü
teşebbis ve müdebbir bir tüccar gibi hareket
•edebilecek beyinleri, iş başına getirmemiz, de
mokrasiyi, en geniş işçi haklarını ve sınıflar
arası barışı teminat altına almakla kalmaya
cak, dünya sanayiindeki dinamik Türk gücü
nün doğmasını temin edecek, mütemadi bir hız
la gelişen harp silâh ve vasıtalarının gelişmiş
ülkeler standardlarma sahip olma imkânlarını
bahşedecek ve dolayısiyle Millî Savunma har
camalarını en yüksek seviyede tutmak suretiy
le millî gücümüzle yurt savunması o zaman ke
maliyle mümkün olacaktır.
Gerek bu sene, gerekse geçen seneler, bütçe
nin imkânları nisbetinde Millî Savunma için
ayrılan meblâğların, arzuladığımız seviyede ol
madığını, ancak yukarıda belirttiğim süratli
kalkınma imkânlarının kullanılmasına tevessül
edilmesiyle özlenen miktarlara ulaşacağına
inanmaktayım.
Sıkıyönetim komutanlarının,
sıkıyönetim
savcı ve hâkimlerinin gayretlerini, Türk Silâh
lı Kuvvetlerinin anarşistleri tedip ederek, Dev
lete ve rejime musallat olmuş tehlikeleri yok
etmede gösterdikleri çabaları minnet ve şük.ranla yadeder, 1973 yılı bütçesinin millete,
memlekete ve Silâhlı Kuvvetlerimize hayırlı ve
uğurlu olmasını cenabı haktan niyaz dileği ile
.millî iradenin tecelligâhı, Atatürk'ün, meşhur
ve adsız kahramanların vadiası, Yüce Meclisi
.saygı ile selâmlarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.)
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — 20 dakikayı
geçti.
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BAŞKAN — Dakikaları sizden takip etme*
yeceğim.
Kifayeti müzakere önergelerini okutuyorum
efendim.
Sayın Başkanlığa
Konuşmalar kâfidir. Müzakerenin kifayeti
ni arz ve teklif ederim.
Burdur
Mehmet özbey
Sayın Başkanlığa
Görüşülmekte olan Millî Savunma Bakanlı
ğı bütçesi aydınlanmıştır. Kifayeti arz ve tek
lif ederim.
Manisa
Mustafa Orhan Daut
BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergelerini
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Bu arada verilmiş bulunan önergeler var
dır, onlar hakkında bilgi arz edeceğim :
Sayın Cavit Okyayuz ve Sayın Ferda Güley
tarafından verilmiş, aynı meal ve aynı mahiyet
te, 1973 malî yılı bütçe kanunu tasarısının 1
nci maddesiyle, yine aynı milletvekilleri tara
fından verilmiş 84 ncü maddesiyle ilgili öner
geler vardır. Her ne kadar Millî Savunma Ba
kanlığı bütçemizde bu önergeler sayın millet
vekilleri tarafından oya vazedilecek şekliyle
ifade edilmiş ise de; biz 1 nci maddeyi okuduk
tan sonra maddelere, bölümlere geçtik ve büt
çeleri müzakere etmekteyiz. Bütçe müzakerele
rinin bitiminde 1 nci madde tekrar okunacak
ve Genel Kurulun oylarına arz edilecektir. İşte
o zaman, 1 nei madde ile ilgili olan önerge iş
leme vazedilecektir. Bütçe Kanunumuzun 84
ncü maddesinin müzakeresi esnasında da, sa
yın parlamenterler tarafından verilmiş bulu
nan aynı mahiyetteki önerge, madde okunduğa
zaman muameleye konacaktır. Bu sebeple §u
anda işleme koymuyorum.
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
KEVN1 NEDIMOĞLU (Zonguldak) — Sayın
Başkan; buyurduğunuz gibi 1 nci ve 84 ncü
madde ile ilgili olan bu önergeler hakkında Ko
misyonumuzun görüşünü tespit edebilmek için,
-
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lütfen bu önergelerin Komisyonumuza tevdiini
rica ediyorum.
BAŞKAN — Hayhay efendim. Komisyon,
her iki önergeyi istemektedir. Esasen, biz de
işleme koymak üzere almadık. Şu anda Kanun
lar Müdürlüğüne verilmiş bir önerge olarak
mütalâa ediyoruz.
Bölümleri okutuyorum.:
Millî Saıvıniimja Bütçesi
Bölüm
(Prog.)

Açıklama

Bölüm
(Program)

101 'Genelkurmay hizmetleri
programı
260 30-6 128
BAŞKAN — Kabul edender... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
102 Millî Savunma Bakanlığı
hizmetleri programı
1136 578 655
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
103 Kara savaş gücü programı 4 988 323 00O
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler.., Kabul
edilmiştir.
. 104 Deniz savaş gücü prog
ramı
1316 855100
BAŞKAN — Kabul edenıler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
105 Hava savaş gücü programı 1 797 937 117
BAŞKAN — Kabul eıdenıler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
106 Silâhlı Kuvvetlerin yeni
den teşkilâtlanması, silâh,
araç ve gereçlerinin yeni
leştirilmesi programı
1600 000 000
(BAŞKAN — Kabul edeniler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Bu suretle 1973 yılı Millî Savunma Bakan
lığı Bütçesi, Meclislimizde yapılan müzakere
sonunda kabul edilmişi bulunmaktadır. Türk
Milletine, Millî Savunana mensuplarına ve Türk
Silâhlı Kuvvetlerine hayırlı, uğurlu olmasını
temenni ederim. (Alkışlar)
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C — İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
BÜTÇESİ
a) Emniyet Genel Müdürlüğü
b) Jandarma Genel Komutanlığı
BAŞKAN — İçişleri Başkanlığı Bütçesinin
müzafeeresine geçiyoruz.
Hükümet ve Komüsyon yerlerini almış bu
lunmaktadırlar.
İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde grupları
adına söz almış bulunan sayın milletveikiıilerinin isimlerini arz .eıdiyorum:
Demokratik Parti Grubu adına Sayın Kad
ri Eroğan.
Cumhuriyetçi Parti Grubu adına Sayın Ta
lât Orhon.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sa
yın Melih Kemal Küçük/tepepınar.
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Münir
Daldal.
Millî Güven Partisi Grubu adına Sayın Or
han Öztrak.
Kişisel görüşlerini arz lettmek üzere; Sayın
Hüseyin Yenipınar, Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu, Sayın Kemal Ataman, Sayın Mehmet
Seydilbeyoğlu, Sayın Enıver Akova, Sayın Zekeriya Kürşad söz almış bulunmaktadırlar.
CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) —
Sayın Başkan, Cumhuriyetçi Parti Grubu adı
na ben konuşacağım.
BAŞKAN — Cumhuriyetçi Parti Grubu adı
na Sayın Celâl Sungur konuşacaklardır, efen
dim.
YILMAZ ALPASIiAN (Tekirdağ) — Sayın
Başkan, şahsım adına söz istiyorum.
BAŞKAN — Saym Yılmaz Alpaslan da ki
şisel görüşünü ifade etmelk üzere söz istemekte
dirler.
İlk söz, Demokratik Parti Grubu adına Sa
yın Kadri Eroğan'ındır, buyurunuz efendim.
D. P. GRUBU ADINA KADRİ EROĞAN
(Sivas) — Sayın Başkan, muhterem milletve'killeri; İçişleri Bakanlığı 1973 Bütçesi münase
betiyle, Demokratik Partinin görüşlerini arz
etmek: üzere huzurlarınıza çılkmış bulunuyorum.
Sözlerime başlarken hepinizi hürmetlerimle se
lâmlarım.
Bütçesini müzakere •ettiğimiz İçişleri Bakan
lığı, malûmunuz bulunmaktadır ki, yıllardan
beri bir reorganizasyon çalışması içinde olup,
çeşitli ekiplerle senelerden beri sürdürdüğü bu
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çalışmaları, 20 bin sayfalık bir raporda topla
mış bulunmaktadır.
Bu rapora istinaden ve ehemmiyet derece
sine göre, bâzı konularımı t a s a n halime geti
rerek Yüce Meclislere sunmuş, bâzılarım Baş
bakanlığa takdiiın etmiş ve yüne bâzılarını da
Bakanlıklara göndermiş olduğu anlaşılmıştır.
Sayın Bakanın ve Bakanlık mensuplarının
bu neticeye ulaşan çalışmalarını, eskilden hizmeti
geçenler de dâhil almak üzere takdirle karşı
lıyoruz.
Bu münasebetle eldeki taşanlara sürat kazandmlarak biran evvel Meclislere şevkini ve
tasarı haline getirilecek pek çok mevzuların da
aynı hassasiyetle ele alınarak icmalini temen
ni ederiz.
Elibetteki Yüce Meclislere sunulan bu tasa
rılar, kıymetli görüşlerinizle olgunlaşarak ya
tkın zamanda kanunlar halinde hizmete girecek
tir.
Bu münasebetle İçişleri Bakanlığı vazife
sahasının, geriişliğinli ve çokluğunu ifade et
mesi bakımından bir hususa dikkatlerinizi
çekmek isterim. Yukarıda sözü edilen rapor
d a bu Bakanlığın 3 000 kanunla ilgili okluğu
tespit edilmiş bulunmaktadır. Diğer taraftan,
bütçe raportörlerinin raporlanııda üse; Jan
darmanın 4 000 kanunla ilgili olduğu açıklan
maktadır.
Muhterem milletvekilleri!; Türk Devlet ha
yatında, her Bakanlığın muhakkak İd taşıdı
ğı bir önem, yaptığı vazifelerin 'bir şümulü, icraatiyle yarattığı faydalar manzumesinin bir
kapsamı vardır.
Fakat Türk Devlet hayatında, içişleri Ba
kanlığının haiz olduğu müstesna bir durum,
bir farklılık, tabiri caiz üse bir üstünlük mev
cuttur. Bu farklılık ve üstünlük, kendisine
mevdu vazifelerin şümulünden, hayatî derece
deki ehemmiyetinden ve taşıdığı mesuliyetten
ileri gelmektedir.
Nâzım bir bakanlık olan bu Bakanlık, âdeta
bâzı ahvalde, Hükümeti kapsar bir faaliyet
içerisindedir.
Nitekim, yukarıda zikredilen binlerce ka
nunla bu Bakanlığa verilmiş bulunan vazife
lerden sarfınazar, Devletin ülkesi ve milletiy
le bölünmezliğini 'korumak ve kollamakla yü
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kümlü bulunması, bütün bir yurtta emniyet
ve asayişi sağlayarak, bütün biir yurdun ve
yurttaşın güvenliğini ve esenliğini temin etmcisi, bimıetiee bütün bir yurdun huzurunu, sü
kûnunu tesis etmesi ve bütün Türk sınırlarının,
[kıyılarının ve kara sularının korunması ve kol
lanması, iktisaden memleketiimizi çökertmeye
matuf, hususiyle dış etkenlerle yürütülen, ka
çakçılığın men ve takibi, bugün millî bir fe
lâket halini almış bulunan trafik davamızın
halli ve nihayet bütün bir yurt sathında genel
idarenin aksaksız çalışır bir hale getirtilmesi
gibi mevzuların bu Bakanlık uhdesinde bulun
ması, İçişleri Bakanlığının sahip olduğu vazi
felerin şümulünü ve hayatî ehemmiyetini izaha
. kâfi olsa gerektir.
Muhterem m&lletvekillerii, görülüyor ki bu
•Bakanlığın vazifelerinin çokluğu ve haiz oldu
ğu ehemmiyet yönümden ve yukarıda zikredi
len reorganizasyon çalışmaları d a nazan dikka
te alınarak bir eieştirisli yapılmak istenildiği
zaman hem çoik ciddî bir etüde, hem de çok
geniş bir zamana ihtiyaç duyulacağı şüphesiz
dir.
Halbuki bütçe konuşmaları münasebetiyle
bugün için part'i gruplamna ayrılan müddet,
20 ilâ 30 dakika ile tahdit edilmiştir. Bu çok
kısa zaman içerisinde değil etraflı biir eleştiri
de bulunmak, ilgili bulunduğu binlerce kanu
nun başlıklarını okumak bile mümkün değil
dir.
Onun için biz gerek ıslahat çalışmaları ve
gerek gönderilmiş ve gönderilecek tasanlar
üzerindeki görüşlerimizi, ilerde komisyonlar
da ve Genel Kurallarda arz etmek ümidiyle
burada 20 dakikalık bu müddet içerisindeki
eleştirilerimizi en hayatî, aktüel ve en müsta
cel birkaç anamevzua inhisar ettireceğiz.
Değerli milletvekilleri, Türk Devlet hayatın
da, iki yıldan beri olağan dışı veya olağanüstü
feir Devlet idaresi hüküm fermadır.
Türk Devlet hayatı iki yıldan berii süijenerist bir idare tarzı ile idare ediilımektedir. İki1
yıldan beri bir bunalım içerisindeyiz.
Devlet olarak, Parlâmento olarak, Hükümet
ve nihayet millet olarak en başta gelen arzu
muz, bu bunalımdan kurtulmak, normal rejime,
normal Devlet idaresine kavuşmaktır.
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Muhterem milletvekilleri, bu konuyu işler
ken bir hususu tespit etmek isterüm:
- Normal Devlet idaresinde,, yıllık bütçeler
tetkik ve müzafcerte edilirken, teamül olarak
(iktidarda bulunan Hükümetin ve işbaşında olan
Bakanların icraatı eleştiriye tabi tutulur. İstis
naî hallerde sabık iktidarla illiyet kurulur. Bu
hal ne kadar tabiî ise, olağanüstü hallerde de es
ki iktidarla illiyet kurmadan tek başına ve müstakilen olağanüstü idarenin eleştirisini yapmak
o kadar gaymtabiîdir. Çünkü:
Olağanüstü idare, olağan idarenin memleketi
getirdiği tehlikeli durumdan sonra teslim al
tmış ve onu ıslâha vazifelmdirilmiiş gibidir. Bu
hal âdeta vazifenin bir nevi temadiyeti demek
tir.
Bu bakımdan bunalımdan süratle kurtulmak
ve ileride aynı akibete mâruz ikalmamâk için,
lelbetteki eski idarenin durum ve tutumunu,
hangi hata ve kusurlarından, hangi ihmal ve
.ehliyetsizliklerinden dolayı memleketi bir 12
Mart tehlikesi eşiğine sürüklemiş olduklarını
cesaretle, hislerden uzak, objektif ölçüler içe
risinde kıymetlendirip bu acı neticeden ibret
dersi alıp tekerrürüne meydan verdirmeyecek
tedbirleri almazsak, gelecek 12 Mart tehlikele
rinden asla şüphe etmemeliyiz. Bu kanaatladır
ki, eleştirilerimizi geriye doğru götürmemiz
asla bir polemik olarak vasıflandırıimamıalıdır.
Değenli" milletvekilleri, Devlet idare hayatnıda bir düstur yaşar, «basiretli Devlet ada
mı, ol zattır ki, tehlikeleri önceden seze ve önleye.» Şayet içişleri Bakanlığı ve devrin ikti
darı, Devletin birliğine ve milletimizin bölün
mezliğine ve hür demokratik rejimimizin yıkıl
masına müteveccih hanelketierdeı, lâyık olduğu
uyanıiklık, lâyık olduğu ciddiyet ve hassasiyet
içerisinde basiretli ve dirayetli bir idare tutum'
ve davranışına sahip olsaydı elbette bu çeşit
hareketlerin vukuuna meydan verdirmez ve
vukuu halinde dse devamına imkân tanımazdı.
Cümlenizce ınalûm bulunmaktadır ki, sos
yal hâdiseler, bir anda meydana gelen bâzı ta
biî hâdiseler gibi; meselâ, (bir zelzele, bir su
baskını, (bir heyelan gibi, bir anda oluşmaz.
Uzun zaman içerisinde, yıllarca yer altında
ekilir ve hükümetlerin zaaf hallerini beklerler.
Bu her zaman, her yerde böyle olmuştur. Biz
de de keza.
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Bugün tabiî âfetlerim dahi ani tahribatını
önlemek üzere derece derece tedbirler alınıp
tehlikelerin izıalesline gidilmefcte iken, altı bu
çuk y ı l iktidar olmuş bir idarenin yıllar yılı
yeraltı ve yürüstü kuruluş ve faaliyetlerden ve
onların apaçık tahribatından tegafül etmek ve
zuhurundan sonra da üstesinden gelemiyerek
acze düşmek, mesullerini sorumluluktan kurta
ramaz. Devlettin bunca geniş imkânlı istihbarat
teşkilâtına, bunca Dıevlet imkânlarına ve ku
ruluşlarına rağmen, böylesine bir gaflete, ve ac
ze düşmek ve imemleketi bu tehiikeli noktala
ra getirmek elbetteki hiç bir meşru mazerete
raptedilemıez.
Biz basiretli Devlet adamının sezgi ile teh
likeleri önlemesinden vazgeçtik; sabık iktida
rın yıllar yılı gözleri önünde cereyan eden hâ
diseler karşısında, gerek mevzuat yönünden,
gerekse teşkilât ve tatbikat yönünden cesur
ve kararlı bir halini müşıahade ©demedik.
Evet, iktidarın Anayasayı değiştirecek sa
yısı yoktu, bunu tek başına yapamazdı. Ama,
Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci madde
lerini hemen bir hafta içerisinde değiştürebilirdi. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri: Kanunu
nun tadilâtını bugüne kadar bırakmayabilirdi.
Kanunları hâkim kılmakta cesur ve kararlı ola
bilirdi.
Bütün bu tedbirlerde kusurlu olan eski ik
tidar, kendisini hiçbir zaman memleketin ba
şına getirilmek istenilen ve yirmi küsur aydan
berji devam eden Sıkıyönetim Mahkemeleri safahatıyle meydana çıkarılan hâdiselerin tekev
vününe meydan verdirmek ve önleyememıekten
doğan sorumluluktan kurtaramaz.
Esasen demokratik idarelerin bir karakte
ristik vasfı da, bu idarelerde vazife ve selâhiyetleriin gayet net tespit edilmiş olmasıdır. Bu
idarelerde sorumsuz organlar ve şahıslar yok
tur. Bağışlamalar isıe mıevzuubahsolamaz. Bel
ki unutturulması olabilir. Fakat millet unut
maz.
Kastımız; memleketi bir 12 Mart anarşik
vasatı haline getiren ve uçurumun kenarına iteri.
sebep ve saikleri ve âmillerini ve Devlet sevk
ve idaresinden sorumlu şahısların tutum ve
davranışlarındaki hataları ve kusurları iyi tes
pit ederek bir daha aynı felâketli1 hale düşme
mektir.
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Değerli milletvekilleri; demek istiyoruz ki,
her devirde, her yerde şer kuvveSfcler vardır ve
olacaktır. Devleti ve milleti bölücü düşünceler,
rejimi yıkıcı fikirler vardır ve olacaktır. Fakat
bunlar devletin 'güçlü, hükümetlerin dürüst,
kudretli ve uyanık olduğu ve kanunların kud
retle tatibik edildiği devrelerde neşvünema bu
lamazlar. O zaman ya kafalarda kalır veya yer
altında tünerler. Vakta ki, bu otoritelerin za'fı
meydana çıkar, hükümetler hükmetme gücünü
kaybeder, yapılan yeraltı çalışmalarından biha
ber ve yerüstü çalışmalarına karşı büyük bir
üımursamazlık içerisinde lakayt ve tedbirsiz kalır
ve açık mücadeleye giriştikleri zaman da acze
düşerlerse, o zaman şer kuvvetler aleniyet kaızanır. Devlet kuvvetlerine meydan okutmak sev
dasına düşerler ve her çeşit kaba kuvveti hâkim
kılarak Devlete güveni, Hükümete itimadı ber
taraf edip, memleketi anarşik bir vasat haline
getirip emellerine ulaşmak için her türlü ka
nun dışı hareketi meşru sayarlar. Bizde de bu
böyle olmuştur ve bu yollar kademe kademe tat
ibik sahasına ve sahnesine konmuştur.
Mâ&ünı talebe istekleri olarak ilim ve fazi
let yuvalarında sürdürülen eylemler bu mües
seseler ve müştemilâtlarında gerekli tahribatı
yapıp kanlı olayları da uzun müddet sürdür
dükten ve devrin muhalefetinin ((boykotta Ibir,
işgal de ıbir) fetvasından da cesaret alarak üni
versite çatılarını ve avlularını geride bıraka
rak sokağa taşmış ve bu defa da toplantı ve
Gösteri yürüyüşleri Kanununu hiçe sayarak so
kağın huzurunu ve sükûnunu, binnetice mille
tin huzurunu ve sükûnunu bozmaktan geri kal
mamışlardır.
Burada da muvaffak olduktan sonra, Dev
let emniyet ve asayişini kökünden sarsan banıka soygunları, adam kaçırmalar ve ciddî ayak
lanmaları da denedikten sonra, dağdaki eşkiyanın bile canını kurtarmak gibi bir zaruret olma
dıkça Jandarmaya silâh çevirdiği görülüp işitil
memiş iken, Hükümet merkezinde keyif için
makinalı tüfeklerle Devletin zabıta kuvvetleri
ni kurşunlamak derecesine kadar götürmüşler
dir ve nihayet vatan sathına yayılarak umumî
bir panik yaratmak ve bütün bir yurtta Emni
yet ve asayişi toptan sarsmak ve okudukları ki
taplara göre halkı da kendi yanlarına almak
• _
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hayaliyle ve meşhur tabiriyle kır gerillası tat
bikatına kadar götürebilmelerdir.
Muhterem milletvekilleri,
böylesine
uzun,
acı ve tehlikeli bir tatbikat devresinde; basi
retli Devlet adamından bahsetmek bir yana
jıormal, vazifesini ve sorumluluğunu müdrik bir
Devlet adamı olarak, zuhur eden hâdiseleri ön
lemekteki cesur, azimli ve kararlı durumdan
da sarfınazar, seneler senesi bir komünistlik
(belâsı memlekete çullanıp çöreklenirken, «nere
de bir .komünist görürsem kanun pençesinde
inleteceğim, her kim kanunlar hürmet etmez
ve kanun üstünlüğünü zedelemek isterse onları
kanunların kahredici mengenesine teslim ede
ceğim. Hele hele Devletimizin varlığına, aziz
milletlimizin birliğine ve 'beraberliğine ve hür
demokratik rejimimize göz dikenler olursa ka
nunlarımızın en ağır kudreti altında ezilecek
tir.» diye bir tek cümle dahi sarf edildiği işitilımemiştir. Ve senelerden beri bağıra bağıra ge
len tehlikeler karşı ciddî tedbir almak <ve şid
detle önlemek yerine, devrin Başbakanı Sayın
Demirel, Türk siyasî sözlüğüne şu laubali, şu
sorumsuz ve yersiz tâbirleri kazandırmakla ik
tifa etmiştir.
«Yollar yürümekle eskimez. Bütün bu olay
lar yeni Anayasamızın getirdiği özgürlükler ne
ticesidir, alışacağız bunlara. Başka memleket
lerde de oluyor. Hâdiseleri fazla mübalâğa et
meyelim. Bunlar ,adî zabıta vakalarıdır. Ne ya
palım efendim, halk kendi kendini korusun biz
kudretliyiz» diyebilmiştir bir Başbakan.
Uzaik, yakın, >eş dasit, iktidar, muhalefet,
hattâ sorumlu ve sorumsuz bir ikaz furyası bir
yana, en son olarak Sayın Devlet Başkanımıza
atfen memleketimizin en büyük bir gazetesin
de vâki bir neşriyatta en büyük puntolarla «Do
ğuda Devleti ve milleti bölücü hareketler te
kevvün etmektedir. Memleket anarşik bir vasat
halini almıştır. Komuta zinciri bundan tedirgin
dir.» diye açık beyanlar ve tarafımızdan vâki
Meclislerde açıklanması yolundaki isteklerimi
ze rağme nsusabilmiştir bir Başbakan. Herkesin
endişeden çatladığı bir zamanda gayet rahat
oturabilmiştir o mesuliyet mevkiinde o Başba^
kan, düşünceye kadar. Ve en acısı, bugün öğ
rendiğimize göre, yalnız Sıkıyönetim mıntıka
larından toplanan silâh ve cephane sayısı bir
J Kolorduyu teçhiz edecek kadardır. Bir Hükü-
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met gafil olur, olur da bu kadar mı gafil olur ?
Ya maazallah bir silâh patlayıp da memleket
bir Vietnam vasatı haline düşseydi devrin me
sullerini en ağır cezalarla da tecziye etsek ne
kazanırdık ?
Aziz arkadaşlarım, bundan da acı olanı var.
Dün memleketi böylesine bir Vietnam vasatına
getirenler, bugün herkesi akılsız, alemi kör,
ze rağmen susalbilmiştir Ibir Başbakan. Herkesin
kendilerini akıllı bilerek kalkıyorlar hiç 'çe
kinmeden memleketi ıbir Vietnam olmaktan
yalnız ve ancak biz kurtarabiliriz» diyebiliyor
lar. İşte açıklı olan ve acıklı olduğu kadar da
hazin olan (budur.
Hususiyle teslim aldıkları tertemiz bir mil
lî irade emanetini ve yine teslim aldıkları gül
gibi bir memleketi böylesine felâketli bir uçu
ruma sürükleyenlerin tarihi mesuliyet ve ve
ballerini unutarak tekrar millî iradeye talip
çıkmaları ise cidden çok düşündürücüdür.
Değerli milletvekilleri, şimdi de olağan dışı
hükümetlerin, hususiyle devrin Başbakanının
bu bunalıma sürat kazandırmak yerine zaman
kaybettirmek yolunda düştüğü hatalara temas
"edeceğim. Şöyleki:
Devleti ve milleti bölücü, rejimi yok edici,
kanun dışı görüş ve kuruluşları fikren besle
yen ve şahsen tatbik sahasına koymuş bulu
nanları her kim olursa olsun kanun perçesinde inletmek ve onları Adalet yoluyle bir me(henge vurmak, vatanperverane bir düşünce ve
^anlayışla ve cesaretle harekete geçen sıkıyöne
timin, «Belki bu tutum ve davranış mahdum be
ye kadar uzanabilir» endişesine kapılan devrin
muhalefet liderinin, devrin Başbakanı nezdinde
vâki temas ve telkinleri muvacehesinde, devrin.
Başbakanın da «Aman bunları lüzumundan faz
la ıbâzı müesseselere ve meslek mensuplarına teş
mil etmeyelim» yolundaki talimatı sıkıyöneti
min ıhızmı kesmiş ve tereddütlere yol açmıştır.
Dalha sonra tek merkezden idare edilen aşırı
solun telkinleri ile dış ülkelerden vâki manevî
baskılar, Anayasamızın vaz'ettiği kuvvetler ay
rılığı ilkesindeki sarahat nisibetinde bir reaksi
yonla karşılanmamıştır.
Diğer taraftan memleket elden gidiyor diye
uğruna Anayasalar değiştirdiğimiz anarşik olay
ların elebaşısı ve sembolü halinde bulunanla
rın «Aman asılmasın» diye Cumhuriyet Halk
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Partisi tarafından açılan kampanya üzerine,
sağ eliyle idamş, karar veren bir Başbakan, hik
meti vücudunu da unutarak bu canipten sol
eliyle aldığı bir tezkere üzerine Esenboğa Hava
Alanında idamları buz dolabına koyup dondur
duğunu beyan edebilmiştir.
Böyle anlarda değil böyle açık seçik tutum
ve davranışlar, mesuliyet mevkiinin zirvesinde
olan insanların en küçük mimikleri dahi büyük
mâna taşır ve büyük zararlar tevlideder. Dev
let adamları böyle kritik noktalarda cesur ve
kararlı oldukları zaman beklenilen .hizmetleri
verebilirler tereddütler yalnız kendilerini mah
vetmekle kalmaz, Devlete de telâfisi zor ve acı
hatıralar, dostlara üzüntüler bırakırlar.
Mulhterem milletvekilleri, söz buraya gel
miş iken bir hususu sarahatla tespit etmekte
fayda mütalâa ederiz.
. Demokratik rejimlerde her hizmet millete
müteveccihtir. Aziz milletimiz de kendisine hiz
met edenleri elbedî minnet ve vefa duygusu ile
karşılamaktadır. Diğer bir husus da büyük mil
letimiz kedisine hizmet yolunda olanlara daima
yardımcı olmuştur, onu teşvik etmiş ve destek
lemiştir. Hele millî tehlikeler başgösterdiği za
man şahlanan millî bir şuur ile ve topyekûn bü
tün bir kudret ve imkânı ile yardıma koşmuş
tur.
Nitekim; içinde bulunduğumuz sıkıyönetim
devresinde de hususiyle ilk zamanlarda ve her
safhasında bunu bir kere daha ispatlamıştır.
Milletimizin 12 Mart vasatı içinde dahi anar
şik olayların şiddetle devam ettiğini görmesi,
Devletine, Hükümetine güvenini tamamen sars
mış ve ciddî endişeye sevketmişti. Böyle bir
anda sıkıyönetimin ilân edilmesi yalnız ilân
edildiği bölgelerde değil, bütün bir vatan sat
hında ferahlık yarattı. İşte böylesine kritik
anlarda vatandaşların bazan tek başlarına, ha
zan toplu olarak tepeden tırnağa silâhlı anar
şistlere göğüslerini siper etmeleri ve gözlerini
kırpmadan bunları birinci derecede yakalamak
la vazifeli kişilermiş gibi harekete geçmeleri
hakikaten ne kadar takdir edilse azdır.
BAŞKAN — Sayın Eroğan, gruibunuzun
ikinci hakkını da kullanıyorsunuz değil mi
efendim?
KADRİ EROĞAN (Devamla) — Evet efen
dim.
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Bilhassa Nurhak dağlarımda köylülerimizin
'bu şakilerle verdiği 'mücadele bir destan halin
de dillerde dolaşmaktadır.
Çünkü Türk Milletinin her ferdi asırlar bo
yunca devletler kurmuş büyük bir milletin ev
lâtları olarak, Devletine, milletine bağlı; ka
nunlarına saygılı insanlar sıfatıyle anarşinin,
yıkıcılığın karşısında olmuş ve hele Devletini
ve milletini bölmeye, parçalamaya, hür demok
ratik rejimi yok etmeye matuf hareketlerde bu
lunanları kendisine düşman saymıştır ve on
ları yok etmekte yüzde yüz azimli ve kararlı
olduğunu çoktan ilân etmiştir.
işte, her tehlikeyi yok etmeye yetecek gü
cümüz ve kuvvetimizin buradan geldiğini hiçbir
zaman unutmamalıyız.
Büyük Milletimiz, Aziz Atatürk'ün «Şurası
unutulmamalıdır ki, Türk âleminin en büyük
'düşmanı komünistliktir. Her görüldüğü yerde
ezillmelidir.» düsturunu, ülkesini kendisine şiar
edinmiştir. Her vatanperver evlâdından ve her
vazifeliden tereddütsüz bu düşmanla mücadele
istiyor. İşte düşman, işte hedef, işte emir!.
Biz diyoruz ki, 7 ay sonra aziz Cumhuriye
timizin 50 nci yılını kutlayacağız. Bu müddet
zarfında geceyi gündüze katarak Cumhuriyeti
mizi ve rejimimizi düşmanlarından arınmış ha
le getirmeye mecburuz.
Dünya milletleri huzurunda şerefle, şanla
kutlayacağımız bu aziz bayramımıza en büyük
armağanımız; Devletimizi ve milletimizi bölme
ye ve rejimimizi yı'kmaya müteveccih hareket
te bulunanların müstehak oldukları derecede
tamamının tecziye edilerek bu işin bitirilmesi
olacaktır Bunu bütün vazifelilerden bekler,
Allahtan niyaz ederiz.
Muhterem milletvekilleri, şimdi de çok mü
him telâkki ettiğimiz diğer bir mevzua geçiyo
ruz. Sıkıyönetim sonrası durum.
Sıkıyönetimle elde edilen bu nispî huzur ve
sükûnun sıkıyönetimden sonra da devam ede
ceğinin teminatı nedir? Bütün kafaları işgal
eden konu budur.
Elıbetteki olağanüstü Hükümetler, 21 aydan
(beri devam eden sıkıyönetim süresince, bir ta
raftan anarşik vasatı normal vasata getirmeyi
düşünürken, bir taraftan da sıkıyönetim sonrası
devrenin şartlarını hazırlamakla meşguldür. Bu
tabiî ve mantıkî bir yoldur.

20 . 2 . 1973

O : 2

Ama itirafa mecburuz ki, şimdiye kadar bil
diğimiz alınmış ve alınacak tedlbirler manzuımesiyle vatandaşa ümit verici ve ferahlatıcı
bir bilgi verilmemiştir. Vatandaş hassasiyetle
ve sabırsızlıkla bunu beklemektedir.
Gerçi bâzı kanun tadilâtı ve bilhassa Anaya
sada ihdas edilen yeni müesseseler göze çarp
makta ise de, ıbütün bu mevzuat imkânlarıyle
Devlet imkânlarının mecızedilenek. etraflı, ciddî
idarî tedlbirler manızıumesinin taıtlbik salhasma ko
nulması suretiyle, sıkıyönetim sonrasının temi
nata alındığının açıklanmasında sayısız fayda
lar mütalâa etmekteyiz. Ümidetmek, isteriz ki,
m'em'klkötd, 12 Mart felâketi noktasına getiren
her hadiseden İçişleri Bakanlığı ders alarak,
yurt emniyet ve asayişinin bir daha bozulmama
sı için bütün tedbirleri kemaliyle alır.
Aziz arkadaşlarım, üzerinde ciddiyetle ve ha
yatî derecede durmamız lâzım gelen bir konu da
•kaçakçılıktır.
Türk sınırlarından, Türk kıyılarından ve hu
dut kapılarından yapılan kaçakçılık, Türk mil
lî iktisadiyatını temelinden sarsmakta,
Türk
millî 'kalkınmıasmı derimden yaralamakta ve
Türk sosyal hayatını telâfisi gayrimüm'kün fe
lâketlere sürükl em ektedir.
Gelgör (ki, bu büyük dava, bu millî felâket
Jhiçlbir zaman lâyık olduğu alâkayı görmıemiş ve
arz ettiği tehlikeler ve sosyal hayatımızda mey
dana getirdiği uçurumlar, lâyıkı veçhile kavra
narak, Devletin iktisadî, sosyal, idaırî imlkânları
bu fetilkamette birlikte seferber edilmemiştir.
Biz dıiyoruz ki, bu konu, yalnıız İçişleri Ba
kanlığının ve kısmen Gümrük ve Tekel Bakan
lığımın müdahaleleriyle 'önlenebilecek bir mevzu
»değildir. Bu 'konu, bir Devlet konusu, bir Hü
kümet konusu halin'e getiriilni'edilkçe önleneımez.
Nitekim, ilgili bakanlıklar, yıllar yılı bu va
zifelerini büyük bir gayret ve ciddiyetle yaptık
larını ifade etmelerine rağmen, Ankara'da Vali
Konağı önünde ve siyasî kulüp etrafında .sayı
sız .çarşılar; İstanbul'da daiha büyükleri, sınır
kaıza ve iMıeirinıizd'e çarşılar, pazarlar, panayır
lar... Yalnız Avrupa ve Amerika menşeli değil,
Hint'in, Çin'in ve bütün bir dünyanın mallarını
bağıra bağıra satarlar ve buradan taşan mallar
da bütün vilâyetlerde ve Ankara sokaklarında
ıbohç acılar marifetiyle pazarlanır.
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Delmek oluyor ki, kaçakçılğım dev çarkı, bu
günkü mekanizma ile duMurulaımıyor. O halde
Ibu telhlilfceyıe başka bir gözle bakıp bu felâketi
baışlka çarelerle bertaraf etmeye mecburuz.
Evvelâ Devlet olarak, Parlâmento olarak ve
Hükümet olarak Ibu davanın üzerine cesaretle
eğilmek: ve arz ettiği hayatî önemi 'kabul ve iti
raf ödenek işe başlamamız lâzımdır. O »zaman bu
ımıevzuu lâyıkı veçhile karşılamamakla, küçük
görmek ve göstermekle hiçbir şey kazammadığımıızi; fakat pek çiok şey kaybettiğimizi görecek
ve anlayacağız.
Bıiziim şahsen. senelerden beri bu kürsüden
İsrarla ifade ettiğimiz, yalnız Güney Doğu ille
rimizden vaki kaçakçılığım 19l5ı8 rayiçlerine gö
re, yılda 1,5 ilâ 2 milyar lira olduğu iddiasına,
son zamanlarda, İstanbul eski Gümrükler Baş
müdürümün yalnız İstanbul gümrüklerinden se
nede 3 ilâ 4 milyar liralık kaçakçılık oluyor ve
îbir tek TIR kamyonundan 350 bin lira rüşvet
alıtnıyor iddiası, son haftalarda senede 4 milyar
liralık Kent sigaraları tefrikası ve son olarak da
yakalaman binlerce silâh ve merimi eklemime
işin azameti ve vâhafmati ortaya çıkıyor.
Bunlar yalnız söylenenler, görülenler ve el
de eldilemler. Ya bir de bunum görülmeyen ve hilimmeyeınleri ortaya konulsa o zaman bütün vehaımıeitiylö, şiddetiyle hepimiz hayretlere düşece
ğiz Meselâ hudutlardan sokulduğu söylemem do
zerler, hudut kapılarımdan parçalar halinde
"'kamyonlarla getirildiği söylenen fabrikalar gi
bi.
Bir taraftan açık bütçemizi kapatmak için
en küçük vergi kaynaklarını tazyik ederken,
öbür taraftan elden ıgidem milyarlar ve milyar
larca liralık millî servet. Akıl erdirilecek şey de
ğil
Onun için diyoruz İki, hakikaten bir millî
felâket halimi almış olan bu konuya ciddiyetle
eğilmek ve bugüne kadar alman tedbirlerle önleneımeyem bu işe yepyeni bir hüviyet kazandır
mak icabediyor. •
O hallide-vaktiyle sürdürülen İskenderun ser-ibest limıan çalışmaları da nazarı dikkate alına
rak, bakamlıklararası ve meselâ İçişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret, Maliye ve.diğer ilgili'ha
kanlıklar ve Devlet Plânlama'Teşkilâtı ile birilik
te çok ciddî ve ilmî bir çalışmaya giderek, geçir
diğimiz acı tecrübelerden de istifade
ederek,
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ağırlığı ekonomik faktörler teşkil etmek üzere
bir kuruluşlar ve tedbirler manzumesine gitmek
zarureti vardır.
BAŞKAN — Sayım Eroğan süre dolmuştur,
sonuçlamdımnız lütf em.
KADRİ EROĞAN (Devamla) — Af finizi is
tirham ediyorum, bağlamaya çalışıyorum efen
dim.
Ama demek değildir ki, bu başıboşluğu sür
dürelim, ve bu çalışıma neticesine kadar bıra
kalım. Elbette mevcut imkânlar, kadro ve mev
zuatla da konu daha ciddiyetle daha disiplinli
ve sürekli olarak ele alınırsa bugünküme naza
ran çok daha olumlu sonuçlar alınabilir. Diğer
taraftan bu mıntıkalarda çok düşük hayat se
viyesinde yaşayan ve hattâ tamamen işsiz, im
kânsız olan vatandaşlara iş sahası açmak ve
hususiyle iş sahaları açılıncaya kadar dış ül
kelere gönderilmelerimde öncelik tanımak ye
ninde bir hareket olur kanısındayız.
Sayım Başkanım, bir dakikanızı istirham
ediyorum, pek kısa da olsa trafik konuşuma te
mas etmeden geçemeyeceğim.
Büyük millî dert ve davalarımızdan birisi
de trafik davamızdır. Her sene bimlerce ölü, 10
binlerce yaralı, 700 - 800 milyon liralık millî
servetten zarar, gayrikalbilî telâfi manevî za
rar ile Türk trafiği, kelimenin tam mânası ile
bir millî fekalât halini almıştır.
Senelerden beri resmî ağızlardan da bu böy
le ifade edilegelmiştir ve bütün ümitler, yemi
Trafik Kanununa bağlanmıştır.
Belki yeni çıkacak kamuma, lüzumundan faz
la yer verilmektedir ve fazla ümide düzülmek
tedir. Çünkü, mücerret kanunlarla getirilecek
yeni hükümler, yeni unsurlar yüzünden müspet
neticeler alınacağı iddia edilemez. Zira, 'ka
nunlar onu uygulayanın tutum ve davranışı
nispetinde kıymet ifctisabeder ve fayda yara
tır. öyle kanunlar vardır ki, ölü haldedir ve
fakat uygulayanım kudretime göre gayet canlı
fonksiyon ifa eder. Öyle yeni kamumlar vardır
ki, kudretle tatbik edilmediği için âdeta ölü
gibidir. Binaenaleyh, yeni kanunla yeni imkân
ları meczederken, yemi vazife aşkı ve heyecanı
verilmezse büyük ümit beklenemez.
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Pekâlâ bugünikü mevzuat ve maddî imkânla
da bundan daha iyi netice alınabilir, ille de en
çok malzeme en büyük kadro her şeyi temin
eder düşüncesine iştirak etmiyoruz.
Bugünkü tatbikata göre muhtelif yollar de
nenmiş, şimdi de bölge veya mıntıka usulü tat
bik ediliyor. Buna bir diyeceğimiz yok. Ama
şartları noksan buluyoruz. Meşhur bir söz var
dır. «Beylikte bir yumurtayı kırk kişi kaldırır,
onu da kırar» ama bir kişiye o yumurtayı kal
dıran derseniz yumurta kırılmadan kaldırılır.
Trafikte de bu böyle oluyor.
Gıcır gıcır arabalar, telsizler, genç arslan
gibi insanlar, gitmeler, gelmeler. Netice Ma
lûm.
Bu böyle olacağına, muayyen bir mıntıkaya
verilen elemanlar, bir sene müddetle ve tam ve
kâmil bir ekip olarak oradan alınmamalı ve
kendilerine denilmeli ki, geçen sene şu nokta
ile, şu nokta arasında şu kadar mal ve can
kaybı oldu. Bu sene bu rakamlardan ne nispet
te bir azalma sağlarsanız, o nispette vazifeni
yaptığın anlaşılacak, ona göre takdir edilecek
sin ve ikramiye ile taltif edileceksin. Bu ikra
miyede de dar bir maliyeci görüş ve kıskançlı
ğı içinde almayalım, 10 milyon 20 milyon lira
verelim. Madem ki, yılda mtillî servetten 700 800 milyonun heba olduğunu biliyoruz, ölüm
den kurtarılacak vatandaşların ve bunların ha
yatlarının bağışlanması kadar ulvî, bundan da
ha kutsî vazife olamaz.
O zamaırher bir trafik polisi on polis göre
vini görecek, direksiyon başında bulunan şofö
rün değil o andaki halini hususî hayatını tet
kik edecek ve uykulu veya uykusuz okluğunu
bile ciddiyetle tespit edecek ve bununla da kal
mayarak vasıtaları, sanki kendisi direksiyon ba
şında imiş gibi kılı kırk yararak inceleyecek ve
ayrıca ekipler arasında da büyük, ciddî bir ya
rışma olacak ve trafik kazalarında ve grafikle
rinde ümitlerin, çok üstünde müspet neticeler
alınacaktır.
Bu mevzuda bir de şu hususu tavsiyeye şa
yan buluyoruz. 'Bitiriyorum- Sayın Başkanım,
daha konuşacağım çok ama imkânım kalmadı.
Bilhassa valilik müessesesine temas etmeden
mevzuu kapatmak çok çok yarım oldu. Trafik
mevzuunu bitiriyorum.

20 , 2 . 1 9 7 3

O : 2

Devlet hayatında bâzı konular vardır ki,
yeknazarda büyük mâna taşımaz gibi ve basit
görünür. Fakat memlöket şümul bir mahiyet
arz edip, millî bir tehlike halime gelince işin
şekli değişir ve artık o konu büyük bir millî
dava olur. İşte o zaman böyle işlerin başına
Devlet hayatında yetişmiş çaplı insanların ge'tirilmesi ve hizmetin onların mesuliyetine bıra
kılmasında hem zaruret, hem de büyük fayda
lar mütalâa ediyoruz. Bu samimî inançladır ki,
yetknaızıatida garip telâkki ediLeibdleeeik trafik gi
bi basit bir işin başına (nasıl kabili telif görü
lür düşüncesine kapılmadan) bu millî davamızı
halletmek için en büyük mesuliyet mevkilerin
de hizmet vermiş ve bugün işsizlikten bunalan
merkez valilerinden ve yine geri alınmış genel
müdürlerden kurulu üçer kişilik heyetlerin ve
rilmesinde büyük faydalar mütalâa, ediyoruz.
Sayın Başkanım, lütfunuzu...
BAŞKAN — Efendim, bir hayli oldu, 5 dakîkayı geçti, bağlamanızı rica edeceğim efen
dim. («Oya sunun» sesleri) Oya sunulur mu?
Genel Knrulun kanarı var. Öyle şey olur mu?
KAıDBl EKOĞAN (Devamla) — Çok sayın
arkadaşlarım, geriye kalan kısmı olaımamu im
kân yok; ama bugün bendenize sorsanız o mes
leğin naçiz bir ferdi olarak bu bunalıma niçin
düştüğümüzün sebeplerini götürür valilik mües
sesesine bağlarım. Sebep; Devletin, vatan sat
hında kanunlarla yapmak istediği bütün iş ve
icraat bu zatların omuzlarına mevdu bir keyfi
yettir. Binaenaleyh biz valüerimize kanunun
lâfzı olarak, ruhu olarak verilmiş olan, «Devle
tin ve Hükümetin temsilcisi, her Bakanın idarî
ve siyasî icra organıdır» vasfını evvelâ Devlet
ve Hükümet olarak nefsimizde samimiyetle ka
bul edip, bu müesseseye ve temsilcilerine bu
gözle bakıp böyle onore edersek, o zaıman bütün
bir vatan güllük ve gülistanlıktır. Halbuki bil
gim yenıi Personel Kanunu ile bu zatlar genel
idare sınıfı içerisinde bir daktilografla bin ara
da tavsif ve tarif edilmekte ve o gözle görülmelktedir. Elbe'ttıe bu neticeye gelineceğinden
hiç şüphe edilmemeliydi. Binaenaleyh gerek çı
karılmış bulunan ve genekse çıkarılmak istenen
bölge kanunları anlayışıyle bu zatların tarihî
sorumluluklarını ve inkişaflarını hiç nazarı iti
bara almadan, kanunî mesuliyetlerini kaale al
madan mütemadiyen selâhiyetlerini azaltmak,
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Devletimizin, ve milletimizin zararmadır. Her
vesile ile arz etmiştim, bir kere daha yüksek
müsaadenizle bağlamak istiyorum; büyük Türk
evlâdı Atatürk diyor ki; «Benim tetkikatrma
göre İmparatorluğun en az bir asır evvel infi
sah ötmesi gerekirdi. Bir türlü sebebini bulamadum; aıma sonradan öğrenmiş bulunuyorum
İki, Devleit çapındaki valiler
İmparaitorluğn
tayalkta tutmuştur.» Bu, hakikaten böyledir;
hiçbir zaman kıymetinden bir şey kaybeıtmeım.iş•<tir. Parlâmento olarak, Devlet olarak, Hükü
met olarak bu müesseseyi ne kadar çok onore
eder, nıe kadar çok yetkilerle teçhiz eder ve
ımesuliyetlerfini de o nispette takiıbeder isek,
hiçbir zaman 12 Mart noktalarına gelmeyiz.
Bu temenni ile, İçişleri Bakanlığı mensupla
rının bu anlayışla memleketi bir daha 12 Mıart
noktalarına gerinmemesi inancıyle hepinizi gru
bum adına hürmetlerimle selâmlıyorum. (D. P.
Biralarından alkışlar)
BAŞKAN — Cumhuriyetçi Parti Grubu adı
na Sayın Celâl'Sungur, buyurun.
C. P. GRUBU ADINA CELÂL AHMET
SUNGUR (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli
milletvekili arkadaşlarım;
Büyük Meclise, Cumhuriyetçi Parti Meclis
Grubu adına. İçişleri Bakanlığı 1973 yılı Büt
çesi dolayısıyle görüşlerimizi arz etmek üzere
söz almış bulunuyorum.
İçişleri Bakanlığı yurdun iç' güvenliğinin
tsıağlammasından sorundu olan bir bakanlıktır.
Vatandaşın huzur ve güven içerisinde günlük
yaşantısını sürdürmesi, yarınına ümit ve cesa
retle bakabilmesi bu Bakanlığın ve bu Bakan
lığa bağlı genel zabıtamızın foniksiiyonlarını çok
iyi bar şekilde yerine getirebilmelerine bağlıdır.
•Çok yakın tarihimizde Devletimizi yıkma,
Anayasa ile teminatfcdtın<aalınmış bulunan hür
demokratik rejimimizi zorla değiştirme ve ulu
sal bütünlüğümüzü
parçalama gibi hainıane
gayretler içerisinde bulunan aşırı akımlara
mensup militanların yurdumuzu ne hale getirdiıkleıiini, huzursuzluğun derece derece nasıl
büıtün vaıtan sathına yayıldığını düşünürsek, İç
işleri Bakanlığının ve onun yurtta genel güven
liği ve asayişi sağlamak şeklindeki fonksiyonu
nun Devlet teşkilâtlımız ve toplu yaşantımızda
ki müstesna yeri kendiliğinden ortaya çıkar.
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Tüılkiye'de, 1968 baharından itibaren dünya
daki anarşik olaylara paralel ve aynı türde ola
rak Devlet nizamını yıkıcı fiikir ve eylemlere
sahne olmuştur. Sağda ve solda en aşırı fikirler,
fiikir özgürlüğünün anlamını çok aşarak ihtilâl
çağrıları haline dönüşmüş, iktidarı silâhla ele
geçirmeye teşebbüs eden anarşist gruplar bu
trajedinin sahnedeki oyuncuları olmuştur.
Türkiye kendini ancak Silâhlı Kuvvetlerinin
müdahalesi ile bu çıkmamdan kurtarabilmiştir.
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin müdahalesi demok
rasiye ara vermek için değil, demokrasinin Do
ğulu veya komünist tipi bir demokrasiye dönüşmecdni önlemek içindir. Sıkıyönetim mahke
melerinin oltaya koymuş olduğu tespitler, de
liller, fiikir özgünlüğü savunmalarının ne anla
ma geldiğini açıkça ortaya koymaktadır.
Devleti tahribedecek yönde işleyen fiMr öz
gürlüklerinin savunulmasına imkân yolkitur.
Her şeyden evvel önemli olan şudur: Biz bu
Devleti komünist idare sistemlerinin bir halkası
olmaktan kurtaracak mıyız, yoiksıa kurtarmayaoalk mıyız? Bunu kesinlikle bilmemiz Ve tespit
etmemiz şarttır. Tünkiye'yi aşın solun ve sağın
menfaat, ideoloji kavgasından ve giderek bu
ülkeyi bulaş-tıracafcları kanlı sonuçlardan, bö
lünme, parçalanmıa gayretlerinden hep birlikte
kurtaralım arkadaşlarımı. Özellikle aşırı sol pro
pagandaların karşısına aynı güçle çıkmak ge
reklidir. Ancak çdk partili rejimlerde Batılı de
mokrasilerde bu antipropaganda mekanizması
nın çek zor işlediği yüksek malumlarınızdır.
Millî geliri düşük, sosyal ve ekonomik sorunla
rı henüz tam olarak çözümlenmemiş toplum
larda sol propaganda, ajitasyon pek çok sızma
kanalı bulur. Bunun panzehirlerinden biri, en
etkin propaganda ve görüntü, Devlet yöneti
mindeki ahlâkî selâmet, görev anlayışı, Devlet
memurunun halkla olan ilişkilerinde
Devleti
çirkin göstermeyecek davranışlarıdır. Bunu iyi
bilen aşırı sıol daima değerlere hücum eder ve
her şeyden evvel bir ülkede değer yıkımını sağ
lamaya çalışır. Devlet başında Devlet idare
edenleri daima çürütmeye çalışır. Bu bakımdan
çok partili rejimde siyaset adamları ve Devlet
memurları aşırı solun tahrip
propagandasınla
âlet edilemeyecek kadar vasıflı olmak zorunda
dır. Aksi halde aşırı sol hedefine varmak için
tahrip anlamını rahatça geliştirir, bunun da
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sonunum yeni müdahaleler okluğunu l hatırdan
çıteamnaımaik gerekir.
12 Mart 1971 öncesinin anarşik ortamında
meydana gelen şekavet olaylarında ve özellikle
toplu halde işlenen suçlarda, zabıtamızın birçok
yönlenlnıden yetersiz kaldığı, biraz da bu neden
le sakillerin cesaretlerinin arttığı, olayların çığ
gibi büyüyerek: vatandaşı Devletin varlığımdan
ve kendisini koruyabileceğinden âdeta şüpheye
düşürdüğü hepilmizoe bilinımekıtedir.
ıŞuraisını şükranla kaydetmek isterim ki, 11
ilimizde Sıkıyönetimin ilân edildiği 26 Nisan
1971 tariıhmdıen bu yana hükümetlerin, Sıkıyö
netim komutanlıklarının ve İçişleri Bakanlığı
na bağlı genel zabıtamızın işbirliği ve koordi
nasyonlu çalışmaları ve insangücü gayretleri
sonucu, yurdumuz bugünkü sakin ve huzurlu
ortama getirilebilmiş, vatandaş Devlete ve zabı
ta kuvvetlerimize karşı yitirmeye başladığı gü
ven hissine yeni baştan kavuşmuştur.
Temennimiz, bu olumlu ve sevindirici duru
mun, daha iyiye doğru geliştirilerek muhafaza
sı ve bugün iğin 9 ilimizde sürdürülen Sıkıyö
netimin en kısa. zamanda sona erdirilmesidir.
'Sayın İçişleri B.alkanınm, Sıkıyönetimin uza
tılması konusunun T. B. M. Meclisinde görü
şülmesi vesileleriyle ve İçişleri Bakanlığının
1973 yılı Bütçesinin Bütçe ve Plân Komisyonu
ile Cumhuriyet Senatosunda görüşülmesi sıra
sında yaptığı konuşmalardan, Bakanlığın gerek
polisin ve gerekse jandarma kuvvetlerinim per
sonel, silâh, araç ve gereç yönlerinden güç.lendirilimesi ve modern bir hale getirilmesi için bü
yük bir çaba gösternueikte olduğunu memnuni
yetle öğrenmiş bulunuyoruz.
Sayın Bakan özellikle Cumhuriyet Senatosundaıki bütçe konuşmasında, son iki yılda polis
mevcudunda % 30'un üstünde bir artış sağlan
dığını; personel yönünden yapılan bu takviye
nin yanında, polisin d aba bilgili ve etkili görev
yapabilmesini sağlamak üzere polis okullarının
sayı ve kapasitelerinin artırıldığını; çeşitli hiz
met alanlarında uzmanlaşmalarını temıin ama
cıyle hizmet içi eğitim programlarının daha ge
liştirilerek uygulandığını polisin modern silâh
ve teçhizatla donatıldığını telli ve telsiz haber
leşme olanaklarının artırıldığını yeniden ve çok
sayıda motorlu aracın saltımalmarak polisin hiz
metine verildiğini belirtmiş, ayrıca Emniyet
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Teşkilâtının modernleştirilmesi amacıyle 715
milyon liralık bir proje hazırlandığını ve bu
projenin gerçekleştirilmesi için, 1972 yılında
1642 sayılı Kanunla verilen 172 milyon lira ile
çalışmalara başlandığını açıklamıştır.
Yine Sayın Balkanın aynı konuşmasından,
kırsal alanda emniyet ve asayişin sağlanması,
sınır, kıyı ve karasularımızın korunması ve bu
ralardaki kaçakçılığın men ve takibi ile görevli
Jandarma Teşkilâtının da, personel, silâh, araç
ve gereç yönlerinden taıkviye. edildiğini; yeni
den motorlu jandarma birliklerinin kurulduğu
nu, yıkıcı ve anarşik olaylara karşı girişilen
operasyonlarda görev alan Komando ve Toplu
Jandarma Motorlu birlikleri için özel eğitim
programlarının düzenlendiğini, Jandarma Teş
kilâtının modernleştirilmesi ve reorganize edil
mesi için 15 yıllık bir plân hazırlandığını, bu
amaçla 1973 yılından başlamak üzere 10 yıl sü
re ile yılda 210 milyon liralık ödenek alınması
amacıyle hazırlanan tasarının kanunlaştırılıdığını da memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz.
Yurdumuzun anarşik ortamdan kurtarılıp,
tekrar huzur ve güven ortamının sağlanmasın
da, polis ve jandarmamızın güçlendirilmesi için
yapılan bu çalışmaların son derece eıtkild oldu
ğuna samimiyetle inanmakta olduğumuzu Cum
huriyetçi Parti Millet Meclisi Grubu olarak belirfcmak isteriz.
Ancalk, bu sonuca bakarak, her şeyin hallolunduğuna hükmedip, kendimizi gereksiz ve za
mansız bir iyimserliğe kaptırmanın son derece
sakıncalı olacağına da samimiyetle inanıyoruz.
Bııgün vatandaşlarımız, hep birlikte ve biran
önce kalkmasını istediğimiz Sıkıyönetim sonra
sında, zabıta lcuvvetlerimizin, güven ve huzuru
sürdürmede ne derece başarılı olabileceği konu
sunda haklı olarak endişe duymakta ve 12 Mart
öncesindeki anarşik duruma tekrar düşülmesin
den korkmaktadırlar.
Bugünkü durumun sağlanmasında, sıkıyöne
timin 1402 sayılı Kanuna dayanarak kullandığı
olağanüstü yetkilerin ve gerektiğinde zabıta
kuvvetlerimize, destek yardımında bulunabilen
Sıkıyönetim Komutanlığına bağlı askerî birlik
lerin oynadığı rolü de gözden uzak tutmamak
gerektiği inancındayız.
Bu bakımdan, Emniyet ve Jandarma kuvvet
lerinin, sıkıyönetim sonrasında bu olağanüstü
yetki ve destekleyici yardımlara ihtiyaç duyma-
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dan, yurdun iç güvenliğini ve kamu düzenini ba
şarı ile sürdürebilecek şekilde personel, araç, ge
reç ve silâh yönünden güçlendirilmesi çabalarına
devam olunmasının lüzumuna ve doğrudan doğ
ruya Devletimizin • bekası ile ilgili bu konuya
Perlâmento ve Hükümet olarak her şeyin üs
tünde ve önünde yer vermemiz gerektiğine işa
ret etmek istiyoruz.
Bu arada gerek Emniyet ve gerekse Jandar
ma Teşkilâtının güçlendirilmesi için hiçbir fe
dakârlıktan kaçınılmamasmın gerektiğini, büt
çede yapılması öngörülen tasarrufu sağlamak
üzere ödenek kısılmasından bu iki teşkilâtın mu
af tutulmasının zorunluğunu da belirtmek isti
yorum.
Bu konudaki sözlerime son vermeden önce,
vatandaşlarımızın dirlik ve düzenlik içerisinde
yaşaması ve kamu düzeninin titizlikle korunması
için insanüstü gayretle çalışan ve gerektiğinde
bu uğurda canlarını bile vermekten çekinmeyen
Emniyet ve Jandarma Teşkilâtlarının güzide
mensuplarına grubumuz adına minnet ve şük
ranlarımızı sunmayı da zevkli bir görev sayıyo
ruz.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Karayollarında trafiğin denetlenmesi İçişleri
Bakanlığına ve ona bağlı Emniyet Genel Müdür
lüğüne bırakılmış diğer çok önemli bir fonksi
yondur.
Bu denetimlin etkili bir şekilde yapılması,
millî bir âfet halini alan ve her gün büyük can
ve mal kaybına yol açan trafik kazalarının ön
lenmesi, hiç değilse asgari hadde indirilmesi ba
kımından hayatî bir değer taşımaktadır. Sayın
İçişleri Bakanı C. Senatosunda yaptıkları bütçe
konuşmasında bu konuda alman tedbirleri açık
ladılar.
Trafik kontrollarmın etkisini artırmak üze
re, trafiği en fazla olan Edirne - Ankara - Hatay
karayolu üzerinde alman tedbirleri ve kurulan
kontrol istasyonlarını memnuniyetle karşılıyo
ruz. Trafik polisinin eğitimi konusunda göste
rilen çabalar da memnuniyet vericidir. Ancak,
Bakanlığın bu konudaki çabalarının artırılarak
devamına ihtiyaç bulunduğuna, Edirne - Anka
ra - Hatay karayolunda alman modern kontrol
tedbirlerinin, peyderpey diğer yollara da yayıl
masının zorunluğuna linanıyoruz.
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Kaçakçılık, özellikle silâh ve uyuşturucu
madde kaçakçılığı konusunda, alman tedbirle
rin sıklaştırılarak sürdürüldüğünü ve bundan
olumlu sonuçlar alındığını görmekteyiz. Fakat
bu duruma rağmen ulusal güvenliğimiz, ekono
mimiz ve insan sağlığı yönlerinden taşıdığı öne
min tartışılmasına bile ihtiyaç bulunmayan bu
konudaki tedbirlerin de, ilgili diğer bakanlıklar
la birlikte, geliştirilmesine ihtiyaç bulunduğuna
inanıyoruz.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İçişle
ri Bakanlığı aynı zamanda, yurt yönetimi ba
kımından mülki idare bölümlerinin kurulması;
mahallî idarelerimiz üzerinde idarî vesayetin
kullanılması; şahsî hal sicillerinin tutulması ve
nüfus hareketlerinim izlenmesi; vatandaşlık, pa
saport ve yabancıların yurdumuzdaki ikâmetle
rine ilişkin işlemlerin düzenlenmesi; yurdun si
vil savunması ve âfetlerde âci'l yardım ve kur
tarma faaliyetlerinin yerine getirilmesi gibi,
Devlet hayatımız yönünden son derece önemli
diğer fonksiyonların yerine getirilmesinden de
sorumlu bir Bakanlıktır.
Mülkî idare bölümlerinin merkezî idare adı
na yönetimini sağlayan, vatandaşa götürülen
hizmetleri gerçekleştirmekten sorumlu il ve 'ilçe
teşkilâtını denetim ve gözetim altında bulundur
mak ve onların koordineli bir biçimde çalışma
larını sağlamak durumunda olan vali ve kayma
kamlarımızın atanmaları, sicillerinin tutulmam
ve hizmetlerinin denetlenip değerlendirilmesi de
İçişleri Bakanlığına ait önemli bir fonksiyondur.
Özellikle plânlı kalkınma dönemine girişi
mizden bu yana vali ve kaymakamlarımızdan
beklenilen hizmet çok daha önem kazanmıştır.
5 Yıllık Kalkınma Plân ve yıllık programlarda
vali .ve kaymakamlarımıza plân ve pogramlarm
uygulanmasını izlemek, öngörülen yatırımların
gerçekleşmelerini engelleyen durumları gidere
cek tedbirleri almak, yatırımcı kuruluşlar ara
sında koordinasyon sağlayarak uygulamanın
müesseriyetinıi artırmak konularında yeni görev
ler verilmiştir. Kendilerinden bu derece önemli
hizmetler beklenilen vali ve kaymakamların, ge
rekli yetkilerle donatılmaları artık zorunlu hale
gelmiştir. 1949 yılında çıkartılan İl İdaresi Ka
nunu ille verilen yetkilerle, bugünün ihtiyaçla
rına cevap vermenin mümkün olmadığı, İçişleri
Bakanlığınca 1967 yılında başlatılıp 1970 yılında
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sonuçlandırılan bilimsel araştırmaların sonunda j kanının bu konu ile çok yakından ilgilendiğini
vo bu önemli soruna mutlaica bir çözüm bulaca
açıkça ortaya çıkarılmıştır.
ğını sanıyorum. Samimî kanaatim odur ki, ilk
Memnuniyetle öğrendiğimiize göre bu araştır
yapılacak iş, hemen il valilerine verilmekte olan
manın sonuçlarına dayanılarak yeni İl lidaresi
ek göstergelerin merkezdeki valilere de veril
Kanunu hazırlanmış ve Başbakanlığa sunulmuş
mesi ve onların hiç değilse, merkeze alınmak yü
tur. Bu tasarının idarî reform açısından da de
zünden uğradıkları maddî kayıplarının kısmen
ğer taşıdığının gözetilmesini ve biran evvel
telâfisi yoluna gidilmesidir.
T. B. M. Meclisine sevk edilip ivedilikle kanun
laştırılmasını zorunlu görüyoruz.
Aziz arkadaşlarım, merkez valilerine düşün
düğümüz bu hususun merkez teşkilâtında şeref
Yine bu araştırmanın sonuçlarına dayanıla
le vazife gören, vekâletin beyni mesabesindeki
rak özellikle 1972 yılı içinde, İçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı Genel Müdürlerine, genel münın hizmetlerini düzenleyen diğer eskimiş mev
I dür yardımcılarına ve teftiş heyetine de düşü
zuatın ve mahallî idarelerimizin kuruluş ve gö
nülmesi inancında olduğumuzu belirtmeyi bir
revleri ile ilgili kanunların yerini almak üzere
vazife sayarız.
İçişleri Bakanlığı tarafından 40'a yakın kanun
tasarısının hazırlanmış olduğunu memnuniyetle I
Yeri gelmişken, halen il valilerine verilmek
öğrenmiş bulunmaktayız.
te olan ek göstergeler konusu üzerinde de kısaBunların süratle Meclislere sevk edilerek ka I ca durmak istiyorum.
DeVIetin her yönden birinci sınıf memuru
nunlaştırılmalarını temenni ederiz.
olan valilerimize halen 50 - 100 - 150 ve 200'lük
Bu arada bir hususa dokunmak isterim muh
ek göstergeler uygulanmaktadır.
terem arkadaşlarım.
Arkadaşlar, vali hangi ilde olursa olsun,
Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı ile ilgili
I Devletin temsilcisidir. Ayrj ayrı her Bakanın
görevlerde dikkatimizi çeken bir noktanın açık
mümessilidir. Aralarında ayrım bulunduğu ze
lanmasında zaruret duyuyoruz ki bu da «Millî
habını uyandıran bu değişik ek gösterge uygu
Güvenlik politikasını tespit edıip çalışmalara bu
lanmasına hemen son verilmeli valilerimizin
na göre yön vermek» ibaresidir.
hepsine 20O'lük ek göstergeler uygulanmalıdır.
Halbuki, millî güvenlik politikasını ancak I Hakkâri'de vazife gören valinin hizmeti ne ka
hükümetler tespit eder. Böyle bir görev bir da
dar şerefli ise, IstanbuPdaki valinin gördüğü
ireye verilemez; verilse dahi icrası mümkün de
hizmet de o kadar şereflidir.
ğildir. İçişleri Bakanlığı ancak, tespit edilmiş
Bu konuda çalışmalarının bulunduğunu bil
millî güvenlik politikası içinde, barışta ve sefer
diğim Sayın İçişleri Bakanından ve Hükümetten
de kendisine tereddüp eden çalışmaları yapabi
rica ediyorum, bu husus biran evvel tahakkuk
lir. Uzun bir süreden beri yanlış olarak Sivil
ettirilmelidir. Bu değişiklik ivedilikle yapılsın
Savunma İdaresi Başkanlığı görevleri içinde ifa
ve anlamsız duruma bir an önce son verilme ça
desini bulan bu yetki dışı görev ibaresinin kal
baları neticelendirilsin.
dırılmasının şart olduğu inancındayız.
Valilerin ek göstergelerine benzer bir durum
Sayın Başkan,
da İçişleri Bakanlığının merkez teşkilâtında ça
Değerli milletvekili arkadaşlarım;
lışan şube müdürlerinin, 1 - 4 kararnamesi di
Her yıl bütçe konuşmalarında, hemen bütün
ye anılan kararnamenin kapsamı dışında tutulgrup sözcüleri ve söz alan bütün sayın milletve
I muş olması ve bu yüzden müktesep maaşları ne
killeri tarafından dile getirilen bir konuya kı
olursa olsun, kadro intibaklarının 5 nci dere
saca değinmeden geçemiyorum. Bu konu mer
cede bırakılmasıdır.
kez valileri konusudur. Bulundukları illerde
Aziz arkadaşlarım, merkez teşkilatındaki şu
yıllarca Devleti şerefle temsil etmiş, yurdun çe
be müdürlerinin kısmı küllisi yurdumuzda kay
şitli gölgelerinde kazandıkları tecrübelerle haklı
makamlık görevlerinde bulunmuş kişilerdir.
olarak «Devlet adamlığı» nosyonunu kazanmış
Kaymakam oldukları zaman bu kişilere bugün
bu değerli elemanlardan yararlanmanın mutlaka
kü G57 sayılı Kanun ve onu tâdil eden kanunbir yolunun bulunmasının grektlğine inanıyo
ruz. Mesleğin içinden gelen Sayın İçişleri Ba- l larla birinci dereceden maaş vermek imkânı hâ-
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sil olduğu halde Bakanlığın beyni mesabesinde
merkez teşkilâtında çalışan bu değerli arkadaş
larımıza, bu değerli şube müdürlerine 1 - 4 ka
rarnamesinden faydalandırmamak hakkaniyetle
asla bağdaşamaz.
Sayın Hükümetten bunun mutlaka tashihi ci
hetine gidilmesini bilhassa istirham ediyorum.
Gerekçesinin ne olduğunu kesin olarak bil
miyoruz, bâzı bakanlıkların şube müdürlükleri
ne 4 neü dereceden kadro tahsis edilmişken,
yıllarca ilçelerimizde kaymakamlık, illerimizde
vali yardımcılığı yaparak tecrübe kazandıktan
sonra, Bakanlık merkezindeki şube müdürlükle
rine atanan bu yetişmiş elemanlara 4 neü de
rece kadro tahsis edilmemesini bar türlü anla
yamıyoruz.
Öğrendiğimize göre bu yüzden, merkezde şu
be müdürlüğü görevini yapmakta olan pekçok
değerli eleman ya meslekten ayrılmak, ya da
tekrar kaymakamlık ve vali yardımcılığı göre
vine dönmek zorunda kalmışlardır. Takdir Du
yurulacağı üzere Bakanlık merkezi, teşkilâtın
beyni mesabesindedir ve bu gibi görevlere çok
iyi yetişmiş eleman getirilmesi zorunludur. İç
işleri Bakanlığının bu haksızlığın giderilmesi
için kararnamede gerekli değişikliğin yapılma
sı yolunda teklifte bulunduğunu öğrenmiş bulu
nuyor ve Kararnamede gerekli değişikliğin ive
dilikle yapılmasını ve bu işin bir an evvel realizasyonunu temenni ediyoruz.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Anayasamızın 116 ncı maddesi mahallî ida
relere görevleri ile orantılı gelir kaynaklarının
sağlanmasını öngörmüştür. Hal böyle iken; köy,
belediye ve il özel idareleri şeklindeki her üç
mahallî idare birimimiz de, görevlerini yapacak
gelir kaynaklarına sahip olamamanın sıkıntısı
içerisinde âdeta bunalmış, hizmet yapmak bir
yana personelinin aylıklarını bile veremeyecek
bir duruma gelmişlerdir.
Belediyelerimizin gelir kaynaklarını artır
mak amacıyle hazırlanan Belediye Gelirleri Ka
nun tasarısı, komisyonlardan geçmiş Meclis gün
deminde sıra beklemektedir. Bu tasarının ivedi
likle görüşülmesini sağlamak üzere komisyon ve
hükümetin harekete geçmesi ve tasarının tezelden kanunlaşmasını zorunlu gördüğümüzü
arz etmek isteriz.
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Aynı şekilde İçişleri Bakanlığınca hazırla
nıp, Başbakanlıkça TBMM ne gönderilmiş bu
lunan «Belediye Kanunu» tasarısı ile yine aynı
Bakanlıkça hazırlanıp Başbakanlığa sunulduğu
nu öğrendiğimiz «İl özel İdareleri» ve «KÖy
Kanunu» tasarılarının da ivedilikle kanunlaştı
rılması için, gerek Parlâmento olarak bizim ve
gerekse Hükümetin el birliği etmemizin zorun
lu olduğuna burada işaret.etmek istiyorum.
Mahallî idarelerimizin gelirlerini artırmak
amacıyle çıkartılan Emlâk Vergisi Kanunu ni
hayet 1972 malî yılında yürürlüğe konulabilmis
tir. Ancak mahallî idarelerimizin "ve özellikle
il özel idarelerimizin sabırsızlıkla bekledikleri
bu uygulamadan olumlu bir sonuç alınamamış,
bu kanunla gelirlerinde önemli bir artış olaca
ğını ümit eden il özel idareleri, büyük bir hayal
kırıklığına uğramışlardır. Çünkü, yeni verginin
uygulanmasında, arazi ve bina vergileri uygu
lamasında elde ettikleri gelirin yarısını bile bağ
layamaz duruma düşmüşlerdir. Haber aldığımı
za göre bu yüzden memurlarına 6 aydır aylık
ödeyemeyen il özel idareleri mevcuttur.
İçişleri Bakanlığının bu durumu Maliye Ba
kanlığına aktardığını ve il özel idarelerinin içe
risine düştüğü malî krizin giderilmesi için çe
şitli alternatifler götürdüğünü öğrenmiş bulu
nuyoruz. Soruna Hükümet seviyesinde ve ivedi
likle bir çözüm bulunmasının lüzumuna inandı
ğımızı belirtmek istiyorum.
"Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Cumhuriyetçi Partti Grubu adına, İçişleri Ba •
kanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jan
darma Genel Komutanlığının 1973 yılı bütçeleri
hakkındaki görüşlerimizi arz etmiş bulunuyo
rum.
Bütçeler, bütçe tekniğine ve Devletin bugün
kü ihtiyaçlarına göre gayet dikkatle hazırlan
mış, israftan kaçınılmıştır. Bütçeye şimdiye ka
dar ki konuşmalarımızda belirttiğimiz gibi bu
bütçeye de müspet oy kullanacağımızı belirtmek
istiyoruz.
Yüce Meclisin Sayın Başkanı ile değerli üye
lerini Grubum adına hürmetle selâmlarım, büt
çelerin aziz milletimiz ve memleketimiz için ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler saygılar sunarım.
(CP sıralarından alkışlar.)
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BAŞKAN — CHP Grubu adına Sayın Me
lih Kemal Küçüktepepmar, buyurunuz efendim.
CHP GRUBU ADINA MELtH KEMAL
KÜÇÜKTEPEPINAR (Adana) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri;
İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde Cumhuri
yet Halk Partisinin eleştirilerini özetle arz et
mek için söz almış bulunuyorum. Bu bütçenin
Bakanlık teşkilâtına hayırlı ve başarılı olmasını
temenni ederiz.
Benden evvel konuşan arkadaşlarımın da
ifade ettiği gibi, İçişleri Bakanlığı Bütçesini di
ğer bütçelerden ayrı bir önemde karşılıyoruz.
Bu Bakanlık Bütçesinin önemle karşılanmasının
nedeni, bütçe rakamlarının büyüklüğünden de
ğildir tabiatiyle. Görev ve yetki sahasının ge
nişliği malûm olmasına rağmen, asıl bu Bakan
lık bütçesinin tarafımızdan önemle karşılanma
sı ;bu Bakanlığın idarenin karakterini yansıtma
niteliğinde olmasından ileri geliyor.
Değerli arkadaşlarım, İçişleri Bakanlığı va
tandaşın can ve mal emniyetini korumak, hu
kuk ve kanun egemenliğini temin etmekle gö
revli bir Bakanlıktır. Bu bakımdan ifa ettiği gö
rev gerek toplumsal, gerek siyasal hayatımız
bakımından, hattâ demokratik rejimimiz bakı
mından son derece önemli ve üzerinde titizlik
le durulması lâzım gelen bir Bakanlık hüviye
tindedir.
Eğer vatandaşın can ve mal emniyetini koru
makla görevli olan İçişleri Bakanlığı vatandaş
ların can ve mal emniyetini siyasî kanaatlere
göre, siyasî partilere mensubiyete göre koruyor
sa ; o zaman o memlekette mevcut olan idarenin
adı demokratik idare de olsa, o idarenin niteli
ği demokratik değildir. Nitekim geçmişte İçiş
leri Bakanlarının ve o zaman mevcut siyasî ikti
darların bu Bakanlık teşkilâtını çok hor ve çok
hodbehot kanun ve Anayasa dışına iterek re
jimi bunalımlara, memleketi büyük huzursuz
luklara sevkettiği malûmunuzdur. Hattâ zaman
zaman İçişleri Bakanlığını «Gestapo şefi» zan
neden bakanlar olmuştur. Hattâ bir zamanlar
Türkiye Büyük Millet Meclisinde arama yapma
ya tevessül ve cesaret edecek kadar meseleyi ile
ri götürenler olmuştur.
O bakımdan, rejim zaman zaman inkıtaa uğ
ramış, zaman zaman büyük tehlikelere mâruz
kalmıştır. İçişleri Bakanlığı bütçesinin önemi
ni bu açıdan değerlendiriyoruz.
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İçişleri teşkilâtını, bakanların özel sektör te
lâkkisi içindeki bir teşkilâtı olmaktan çıkarıp,
Anayasa içi, hukuk içi, kanun içi davranan, ic
raat yapan bir Bakanlık haline getirmenin ted
birlerini almak icabeder.
İçişleri Bakanlığı teşkilâtını gelecek olan si
yasî iktidarların geçmiş siyasî iktidarlar gibi
suiistimal etmemesi için nasıl kanunî tedbirler
almak tabettiğini ta'bıatryle Büytüik Meclisin
nazarı itibara almasında fayda vardır. Demok
rasiye gönül vermiş siyasî partilerin, demokrasi
nin ebedîleşmesi için çalışan siyasî partilerin bu
Bakanlığı, gelecek olan siyasî iktidarların geç
miş siyasî iktidarlar gibi suiistimal ederek kul
lanmasının tedbirlerini almasında büyük fayda
mülâhaza ederiz.
Geçmiş devirlerde demokratik hukuk devle
ti anlayışı ve faziletiyle bağdaşmayacak kişisel
veya siyasal iktidarların arzu ve emellerine, bu
Bakanlık teşkilâtının masum, gerçekten dürüst,
vatansever ve milliyetperver mensuplarının alet
edildiğini ve bu yüzden de birçoklarının ızdırap çektiğini ve zarar gördüğünü yakından bi
len bir arkadaşınızım. Bu bakımdan, İçişleri Ba
kanlığı, bütçesi görüşülürken, gelecek olan ikti
darların bu Bakanlığın yetkisini ve gücünü sui
istimal edemeyeceği bir statüye ve bir kanunî
teminata kavuşturulması zaruridir.
İçişleri Bakanlığının elinde, kendisine tevdi
edilmiş olan görevleri, diğer Bakanlıklardan ay
rı olarak, ifa edebilmesi için silâhlı gücü de var
dır. Eğer o silâhı İçişleri Bakanları kendi siya
sî iktidarlarının emelleri uğrunda istimar eder
lerse, o zaman, işte 12 Martta, '22 Şubatlarda, 21
Mayıslarda rastladığımız gibi, toplumsal, siya
sal, dolayısıyle de memleket ve millete büyük
zararlar iras eden olaylarla karşılaşmak mu
kadder oluyor.
Herhalde İçişleri Bakanlarının sağ ye sol to
taliter rejimlerde olan görevlerinin özelliği bizi
ilgilendirmez. Ama demokratik parlamenter re
jimlerde İçişleri Bakanlığının, silâhlı gücü de.
olan İçişleri Bakanlığının mutlak bir hukuk ve
Anayasa çerçevesi içine alınması icabeder. Biz,
geçmişte valilerin, kaymakamların nahiye mü
dürlerinin, emniyet müdürlerinin ve jandarma
kumandanlarından bâzılarının o günkü siyasî
iktidarların emellerine hizmet ettirilmek isten-
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diğine, - en hafif tabiriyle söylüyorum - çok şa
hit olmuş ve o devirlerin mücadelelerinde çok ızdırap çekmiş arkadaşlannızız. Zaten öyle yapıl
dığı zaman genç yaşındaki demokratik parla
menter rejimimizin ebedî olması ihtimalini de
kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıya geliyoruz.
O halde İçişleri Bakanlığı teşkilâtını bir hu
kukîlik, bir Anayasa düzeni anlayışı kavramı
içine almak ve içişleri Bakanlığını .millet, vatan
daş sevgisi ve teminatına dayanan bir hukuk
kuruluşu haline getirmek lâzımdır.
Şu sual akla gelebilir: «Efendim, şimdi öy
le değil midir?» Şayanı şükrandır ki, o söyledi
ğim acı hatıralar ve olayların cereyan ettiği za
manlara nazaran, bugün büyük bir ilerleme kaydetmiiş bulunmaktayız. Ama tekrar bu olağanüs
tü veya olağandışı koşullardan kurtulduğumuz
bir seçim sonrası, seçimi idrak ettikten sonra
gelecek olan siyasî iktidarın tekrar yeniden bir
takım istismarlara ve kötü uygulamalara tek
rar heves etmeyeceğini bilemeyiz. O halde, ge
lecek olan siyasî iktidarların arzularına bırakmaktansa, bu Bakanlığın topyekûn teşkilâtını,
başa gelecek olan siyasî iktidarın ve Bakanın
kendi keyfine göre sevk ve idare edebileceği bir
teşkilât olmaktan çıkarıp, mutlaka ölçülü, lü
zumlu bir teminata kavuşturmakta sonsuz fay
dalar vardır.
Bu bakımdan, önemli konulardan birisi, hat
tâ bu söylediğim hukukî teminatla ilgili olarak,
birçok hükümetlerin, en az üç dört hükümetin
kendi programlarına aldığı, ismini sık sık duy
duğumuz, fakat bugüne kadar tezahürüne rastlamıadığılmız idarî reformun bir an önce yapılnııası iktiza eder.
İdarî reform yapılmadıkça, inanıyoruz ki,
diğer anayasal reformların, Anayasamızın özü
ne ve muhtevasına uygun şekilde tatbik edilme
sine ve millete maledilmesine imkân yoktur. Ni
hayet bir toprak reformunu, veya bir eğitim re
formunu veya bir sağlık reformunu veya vergi
reformunu; hangi reformu alırsanız alınız, tat
bik edecek olan personeldir, idaredir ve bunun
Türkiye'de süratle reform e edilmesi ve ıslah
edilmesi zaruretine samimiyetle inanıyoruz.
Biliyorsunuz, Türkiye idarî taksimatında en
büyük birim ildir. İllerin başında, Devlet ve
Hükümeti temsil eden en büyük âmir valilerdir.
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Vali aynı zamanda, yargı gücü hariç, bütün
Devlet ünitelerinin de illerdeki başı ve yöneticisidir. Devlet adına bütün kuruluşları denetler,
yönetir.
Valilerin, huzur ve emniyetin temininden tu
tunuz, ekonomik ve sosyal kaılkın'mamıza kadar
bütün top'luımıu kapsayan ve kavrayan çok
önemli görevleri vardır. Vali, bu niteliği ile vi
lâyette bir ımaster admıinistratördür.
Valilerin bu geniş görevleri ile mütenasip
yetkilerinin bulunmadığına kaniiz. Valiler bu
görevlerini, İl idaresi Kanununda kendilerine
verilirmiş olan yetkilere istinaden yaparlar. Bu
kanunun, valilerin, memleketin ekonomik ve
sosyal kialkınmiasında ve idarenin bu kalkınma
yı teımin edecek mlüessiriyete, etkenliğe kiavuşımasmda bu büyük görevinin yanında, î l İdare
si Kanununun değiştirilerek yalnız valilerin de
ğil, vali, kaymakam ve bucaik müdürleri arasın
daki koordinasyonun daha sıkı, yetkilerinin da
ha geniş olımauının teminaltmı kanuna koymak
lâzılm.
Valilerin, partizan idarelerin etkisi ile, bu
gün dahi, görevlerini lâyılkıyile yapabildiklerine
inanmıyoruz, Bu bakımdan, idare âlmiirlerinin,
vali ve kaymakamların, hâkim teminatı değilse
bile, partizan idarenin şerrinden, partizan idare
nin kayırıcılığından, mıenfaat temini teşebbüsle
rinden ve tasallutlarından kurtaracak bir ölçü
lü teminata kavuşturu'îlmiasmı faydalı buluruz.
En son, hem de bugünkü olağan dışı veya ola.ğanüstü şartlar içinde bulunmamıza rağmen,
partilerüstü bir hükümetin mevcut ve hükfülmfeıima o'lmaisınia rağmen, hakikaten dürüst ve
faziletli bir insan olarak tanıdığım Tekirdağ
Valisinin, çıkarcı partizanlar yüzenden ne ha
le geldiğini müşahede etmiş bulunuyoruz. Bu,
yer yer, bir çok idare âmirlerimizin ıstırap çek
tiği konulardır ve bunları, partizanların tesi
rinden, partizanların menfaat arzularından kur
taracak bir teminata, terfi, nakil, tayin, merke
ze alma işlemlerinde mutlaka bir teminata kaviTşturulmfası, demiokratik rejimimiz ve •meımıleketimizin kalkınması ve millî ahlâlkıımıızın korunımıası açısından bile, zaruridir.
İçişleri Bakanlığı, İç güvenliği iki silâhlı
kuvvet vasıtasıyle temin eder. Bunlardan biri
si Jandanma Grenel Komutanlığı, diğeri Emniyet
Genel Müdürlüğü teşkilâtıdır. Bunlar, İçişleri
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Bakanlığınım silâhlı icra güçleridir. Demokratik
ülkelerde bu gücün de kullanılması (konuşma
larımın içinde, başta biraz da dokunduğum gi
bi) çdk öneım ve nezaket taşır. Her hailde, İçiş
leri Başkanlığı bu gücü kullanırken, gerek top
lum, gerek kişinin temel hak ve özgürlülklerinc)
Anayasada yazılı haklara insan doğarken, Al
lah tarafından kendisine bahşedillmiş olan do
ğa temel halk ve özgürlüklerine yüzde yüz ria
yetkar olmak mecburiyetindedir.
Geçmişte vâki ters tutum ve davranışların
m/emlelketimize, toplumumuza nasıl zıarar iras
ektiğini ve demokrasimizi nasıl, vahim tehlike
lerin eşiğine kadar getirdiğinin üstüne, öneımıle
p anmak basımialk lâzım.
Her gün vatandaşla temas halinde olan iç
güvenlik kuvvetleri mensuplarının, her halde
vatandaşla çok medenî, ileri ve müşfik muame
le ve münasebet içinde otaaisı iktiza e'der. Esef
le kaydetmek icabeder ki, eskiden beri tevali
eden şikâyetler bugün de devam etmektedir.
Muamelenin kötüsünü, iyisini burada detaylarıyle olaylar zikrederek, vesikalar göstererek, büt
çenin heyeti umumiyesi üzerinde görüşürken
söylemeye lüzum yoktur. Zaten, kendisini tak
dirle yâdederam, Saym İçişleri Bakanı, bütün
bu nevi şikâyetleri titizlikle değerlendiren bir
arkadaşımızdır. Ama, hâlâ bugün dayak ve iş
kence alaylarının Türkiye'de devam edege^imaş
olmlası, bu muamelenin de üstünde vahîm, Ana
yasa dışı, hulkuk dışı, demiokratik parlamenter
hulkuk deyi eti anlayışına uymayan iptidaî olaylardır. Anayasamız, dayak ve işlkeneeyi ve an
garyayı özel bir madde ile men ve reddetmiştir.
Buna rağmen, polisin veya jandarmanın, dayak
ve işkenceye hâlâ rağbet etmesinin önüne geç
mek lâznmıdır. Bu nasıil önlenir Her halıde, mev
cut kanunlar bunları tecziye etmeye kafileler.
Bir baba oğlunu dövse, bir baba oğluna işkence1
etse, o babayı dahi mahkûm eden cezaî tedbir-ı
ler vardır Türkiye'de. O halde, bunu bir polis
merrraru veya jandarma yaptığı zaman, haydi
haydi bu kanunlar onlara tatbik edilebilir. On
ları korurnalk yerine, onları himlaye etmek yerî1ne, eğer kanunun pençesine bir kaç tanesi bir
kaç zaman teslim edilse, Türfkiye'de dayak ve,
işkencenin önünü almak mümkündür.
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Vatandaşla iyi muamele içine girememenin
temel nedeni, bdzce, temel ve .meslekî eğitim
eksikliğinden gelmektedir. îç güvenlik kuv
vetlerimizin iyi ve medenî münasebetler içine
girmemesinin temel nedeni budur. O sebeple,
bilhassa emniyet kadrolarına yeni memur alır
ken, polis memuru alırken, her halde asgarî te
mel eğitim şartını mutlaka koymak ve bugün
kü asgari temel eğitim şartını daha da üst dü
zeyde tutmak icalbeder. İkincisi, mesleğe alın
dıktan sonra, yoğun ve devamlı meslekî eğitime
talbi tutulmasında fayda vardır; vatandaşla iyi
münasebet içine girebilmesi için.
Zaman zaman, bir nevi devirme usulüyle
memur alındığını biliyoruz. O usullerin tatbiki
ne ihtiyaçların, Bakanlık teşkilâtını ve yetkili
lerini zorladığını da biliyoruz. Ama, hiç olmaz
sa bundan sonra, bu söylediğimiz usullere, yani
asgari temel eğitim şartını koyarak ve temel
meslekî eğitim kurslarını, eğitimini yaygınlaş
tırarak buna ait kursları, müesseseleri geniş
leterek bu emniyet kolluk teşkilâtı mensupla
rının, her gün vatandaşın karşısına çıkmak ih
timali bulunan mensuplarının her halde medenî
ve ileri memleketlerdeki düzeye eriştirilmesinde
zaruret vardır.
Emniyet.mensuplarımızın, görevlerinin özel
liği ve ağırlığı ölçüsünde ve nispetinde, önemi
nispetinde bir takdir ve terfi, tâyin ve nakil
usulüne taıbi tutulmadığı 'kanaatindeyiz. Emni
yet mensuplarını bu maksatla klâsik, katı ve
formalist Personel Kanununun
kapsamından
çıkarmak icabeder. Her an, kendi
hayatını
toplum için, vatandaşın can ve mal güvenliği
için tehlikeye atmak'durumunda olan bir insanı
takdiri ile, başka bir memurun, başka bir vekâ
let memurunun veya taşra memurunun takdir
ve terfi usulü aynı olamaz arkadaşlar. Bu ba
kımdan, Personel Kanununun kapsamından çı
kararak, görevinin önemi ile orantılı bir esnek
lik kazandırmak icabeder ta'kdir ve terfiine.
İlgililerin, sayın Bakanlık yetkililerinin bu ko
nuda yapacağı hazırlıklar ve getirecekleri tek
liflerin Büyük Meclisçe uygun karşılanacağına
inanıyoruz.
Maüıallî idareler konusunda; köy, özel ida
reler ve belediyeler kanunlarında zamanımızın,
çağımızın ve oluşan topluluğumuzun ihtiyaçla-
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rina göre, bunları süratle kalkındıracak birta
kım yeni tadillerin, tashihlerin ve oluş'turulmalarm yapılması kanaatindeyiz.
Belediye Gelirleri Kanununun biran önce
büyük Meclisten çıkması temennimizdir. Zira
bugün bütün Türkiye'deki belediyelerimiz kendi
kanunlariyle belediyelere verilmiş bulunan gö
revleri yapmaktan âciz bulunuyorlar. Bugünkü
belediye gelirleri; süratle çoğalan şehir nüfus
larının ihtiyaçlarını, şehirlerde oturan vatan
daşlarımızın yol, su, elektrik ve kanalizasyon
gibi ihtiyaçlarını karşılayacak yüzeyde değil
dir. Belediye Gelirleri Kanununun biran önce
çıkarılarak belediyelerin imdadına yetişmesi
ve buna paralel olarak da İller Bankası kay
naklarının artırılarak belediyelerin kalkındırıl
ması için daha fazla yardım ve katkıda bulu
nulmasını temenni ederiz.

lisiye tedbirlerle hizaya 'getirmenin mümkün
olmadığını hepiniz hatıralarınızla da bilirsiniz.
O halde işgüvenliği sağlamak toplumumuzu
gerçek ve devamlı bir iç huzur ve barışa ka
vuşturmak için, onu Devletimizin sosyal ve
ekonomik güvencesine kavuşturmaktan başka
çare yoktur. Sürekli ve sıhhatli toplumsal hu
zur ve barışın ilk ve son şartı Anayasa reform
larının daha fazla geciktirilmeden ve yozlaştırılmadan - Sayın Başbakanın tabiri ile «ya
ralatmadan» ve de Atatürk'çü bir görüşle ve
süratle yapmaktan başka çare yoktur. Bu zaru
ret, aynı zamanda Anayasanın emir ve gereği
dir. Halkımız da ancak o zaman müreffeh ve
mutlu olur. Bu da insanlığın gereğidir. Ulusu
muz, o zaman Anayasamızın sosyal devlet ilke-'
sine ve genç demokrasimizle ebedî olmak ola
nağına kavuşmuş olur.

İçişleri Bakanlığı 1973 malî yılı Bütçesi üze
rinde özetle bu kadar maruzatta bulunduktan
sonra detaylara girımek istemiyorum. Zaten bir
çok arkadaşlarımız bunu yüksek huzurunuzda
detay ve rakamlarıyle söylediler.
iSaym Milletvekilleri;
bizim
Cumhuriyet
Halk Partisi olarak inancımız ve saımiımiyeti
miz şudur ki; görevi, içgüvenliği ve huzuru
(temin etmek olan İçişleri Bakanlığını, bu arz
ettiğim ve söylediğim imkânların dışında ve
üstünde maddî, manevî ne kadar tahkim eder
seniz ediniz, eğer başka tedbirler
alınmazsa,
memlekette igerçek ve devamlı barışın temin
edilmesine imkân yoktur.

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur, bağlama
nızı rica edeceğim Sayın Küçüktepepınar.
MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR (De
vamla) — Bu da tarihe karşı taşıdığımız görev
ve sorumluluğun gereğidir.
Yüce Meclisi saygılarla selâmlarım. (C.H.P.
sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Adalet Partisi grubu (adına Sayın Münir
Daldal, buyurun.

Bugünkü emniyet kadrosunu 5 misline çıka
ran, bugün jandarma teşkilâtı kadrosunu 10
ımisline çıkarınız, fakat eğer başka
tedbirler
almazsanız, memlekette başika tedbirlerin alın
mamasından dolayı bir huzursuzluk varsa, o za
man dahi İçişleri Bakanlığı o huzursuzluğu ve
(bunalımı bertaraf etmek imkânına
sahibolamaz. Bunu böyle zannedenler; polis - devlet an
layışının hâlâ, asrımızda, zamanımızda geçerli
olduğuna inananlar olmuştur ve bunu böyle
zannedenler yakın tarih içinde aldandıklarını
acı şekilde anlamışlardır. Yalnız polis tedbir
leriyle, jandarma tedbirleriyle bir milleti idare
etim ek, hele Türk Milletini idare etmenin güçlü
ğünü yakın tarihimiz açık ve seçik bir şekilde
gösterdi. Şurada oturan bütün
arkadaşlarım,
bunun böyle olamayacağını, milleti zoHa, po

MELİH
KEMAL
KÜÇÜKTEPEPINAR
(Adana) — Sayın Başkan, izin verirseniz, Sa
yın Bakandan buradan bir soru sorabilir mi
yim?
BAŞKAN — Cevap vermeye çıktığında sor
manız mümkün. O zaman usule riayet etmiş
oluruz.
Saym Daldal, buyurun.
A. P. GRUBU ADINA MÜNİR DALDAL
(İzmir) — Sayın Baışikan, sayın milletvekilleri;
Memlekette asayişin, dirlik ve düzenliğin te
sisimden Devlet güvenliğiindn sağlaınmıası ve re
jimin sıhhatli olaralk gelişmesi bakımılaraııdam
'görevli olan İçişleri Bakanlığı Ibütçesi görüşülürikem), 'bu hususta elbette hiz de ayrı bir önem
(göstererek noktai ımzarım'izı ortaya koyacağız.
İçişleri Bakanlığı, diğer bütün 'bakanlıkların
vilâyetler delki teşkilâtını koıntrol altında bulunduria'n idare âmirlerinim bağlı bulunduğu bitr Ba
kanlık olması itibariyle de özel bir duruma sa
hiptir. Şu hususu da ifadede fayda vardır :
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Gerek bütçe üzerinde ve gerekse Bütçe Kar
ma -Komisyonunda ifade 'edilen sözler ve vaatler
ve sunulan raporlar, hiçbir derde deva olmak
sızın yıldan yıla aynı sözler ve vaatler olarak
sadece tekrarlanabilmiştir. Mesul kişiler önem
li gördülkleri meselelere değinmişler, hal çarele
rini de ortaya koyabilmişler ise de neticeye ula
şamamışlardır.
Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de uzunca
bir süreden beri muhtelif sebep ve muhtelif ha
diseler, ideolojik hadiseler cereyan etmiştir. Bu
hadiseleri ve sebeplerini sükûnetle, gerçeklere
dokunarak akıl çizgisi üzerinde, soğukkanlı ve
objektif olarak talhlii etmeye mecburuz.
12 Mart'taın bu yana herkesin gözü önünde
ceneyan eden olaylar, Adalet Partisini itham
edenlere en güzel cevabı teşkil etmektedir. Bu
hususta daha fazla söz söylemeyi faydalı görmü
yorum.
Bu arada, değinildiği için işaret etmek du
rumunda kaldım, bir sözcü Tdkirdağ Valisine
karşı tepkinin partizanca yapıldığını ve bir ka
nattan geldiğini ifade etmeğe çalıştı. Vali be
yefendinin izamnamesi reddedilirken diğer par
ti üyeleriyle beraber C. H. P. üyelerinin tama
mının imzasını taşıyordu.
Değeri,] milletvekilleri, Türkiye'de temelde
yatan bir mesele vardır. Propoganda faslı bitmiş,
zorbalık d e v i başlatılmak istenmiştir. Gösterilımek istenen hedef, Hükümeti ve iktidarı devir
mek... Bu gÖL'üııtüyü, aklı hâkim kılarak teşhiste
fayda ve zaruret vardır. Asıl hedef Türkiye'de
•demokratik hürriyet düzenini
değiştinm'ektir.
Elde edilen deliller bunu göstermiştir. Sol, ge
niş bir cepihe stratejisi içinde bütün taktiklerini
kullanmakta ve kurnaz beynelmilel ihtilâl m'etıötlarıyl'e çakışmaktadır. Bölmek ve
yıkmak,
her ne paihasma olursa olsun parçalamak ve re
jimi değiştirmeye muvaffak olmak.. Bunu bu
şekilde kabul etmeyecek bir parlamenteri düşü
nemiyoruz. Daha dün Adalet huzurunda «Bıen
ihtilâlci komünistim.» Hâkimin: «(Mesleğin?»
sorusuna, «Marksist, Leniniıst eylemciler» şek
linde cevap veren anarşistlerin hedefi; umarız
artık 'herkesçe anlaşılmıştır. Cereyan eden mahkelmeier sırasında şahit olduğumuz yalan ve if
tira bunlar için özel bir taktiktir. İşkence içinde
ifade verdiklerini söyleyecekler ve Dünya efkâ
rını üzerlerine çekmek ve Türk resmî makamla
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rını çirkin göstermek için her gayretin içerisine
•gireceklerdir. Hedefleri, Türkiye Cumhuriyetini
alaşağı etmek olduğuna göre, yalan ve iftira
kampanyasınım karşısında eli kolu bağlı kalma
nın sonucu 'malûmdur. Bunların fikrî tem'eli içe
nin'in şu cümlesinde kendisini göstermektedir:
«Hürriyet ve Devlet kelime!erinin birleşmesi
manasızdır. Devlet kaldukça hürriyet
yoktur,
hürriyet olduğu zaıman da Devlet kalmayacak
tı ı'.»
Hükümetin ve sıkıyönetim yetkililerinin be
yanlarına bakılırsa, iki senedir yapılan operas
yonlar katî bir neticeye bağlanamamıştır. «Va
ziyet ve veharnetinden birşey ka>yîbetimıem,işıtir.»
diyen bizzat Başlbakandır.
«Şafak 1» ve «,Şafa!k 2» operasyonları bitimıeden yeni bir örgüt ortaya çıkarılmıştır. 10 Ocak
1973 tarihinde, yapılan bir operasyonda «Türkiye
İlhitlıalci Gönçlük Birliği» ad ıylıe anılanı yeırii bir ör
güt \ıe bu örgütün «Ankara Gençlik Teşkilâtı» mey
dana çıkarılmıştır. Ama, yine de ne örgütle
rin önü almatbilmiş, ne yeni kızıl yuvalardaki
militanlarım yakalanabilmeleri 'bitmiş, ne de rad
yolarda ilân edilen elebaşların yakalanabilmeleri
mümkün olabilmiştir. Böylece, yerüstündeki
anarşistler yeraltına çekilmek suretiyle nispî
bir sükûnet devresine girmişlerdir.
Parlâmento düşmanlığı, politikacıyı çirkin
göstermek, servet düşmanlığını yagm hale getir
mek solun işlediği bellibaşlı konulardır. Uygar
lık metotları bunlardır deyip insancıl ölçüleri
aşan rejimlere bel bağlamak hangi topluma ya
rar getirmiştir? Demirperde aralanmıştır, «eşit
lik, kardeşlik» gibi kandırıcı sözlerle komünist
âletmiınin cennet olup olmadığı hergün gazete
lerde tefrika edilmekte ve Rusya balonunu sön
düren yazarlar sıraya girmektedir.
Katı devletçilik hayali uygulamaları, kokuş
muş, Marks'ı, Allende'yi, Castro'yu Türkiye eko
nomisine model olarak alan şaşkınların körce
saplanışları değil midir? Andre Gide, Rusya'da
ıbir aristokrasi meydana geldiğini ve dünyadaki
örneklerinden çolk daha kötü biçimde >bunun bir
«Dalkavuklar Aristokrasisi» olduğunu ilk söy
leyenlerdendir.
Aslında ezilen emekçi, proletarya sosyalizmi
hüküm süren ülkelerdedir. Hür teşebbüse imlkân
veren .tohumların işçisi, gelecek kaygusundam
kurtulmuştur. Hürriyetlerin sağladığı imkân487 —
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Anayasamın getirdiği her tecrübeyi, .(noksan
lardan alalbildiğine . yararlanmaktadır;
«Hani
sız yerine getirmeye meoburuz. Yalnız, burada
yağma» 'korkusu yaratıp ideolojik saplantılara
önemli olan makta, anafhafclar, amalhürriyetle'r,
zemin hazırlamakla değil.
yasama
ve yürütme organları; korumak ister
Değerli milletvekilleri;
ken bunları yıkmak, yok etmek isteyen, anarşist
Mesleklerinin devrimci olduğumu ifade edem
lere karşı korunmuş mudur? 1961 Anayasasının
kişilerin savundukları özgürlük, aslımda rejimi
değiştirilmesine kadar?.. Korunup 'korunmadığı
yıkmak, Türk Devletimi parçalamaktır.
om yıllık tatbikat sonucu bugüne 'değin ortada
Bunlarım şimdiki çalbalaııyle eski tutumları
dır.
Anarşisti erin, tedhişçilerim dikta heveslileri
arasımda bir fark yoktur. «Türkiye Halk Kur
nin, Türkiye'yi h ölmek isteyenlerin, insan hak
tuluş Ordusu» «Türkiye Köylü İşçi Partisi»'ne
larına dayanan demokratik hukuk devletini. ızor•dönüşen DEV - GENÇ mensuplarının bugün
la devirmek hayallerinin peşimde koşanların
mahkemelerde «Biz ihtilâlci komünistiz. Biz
memleketi ne hale soktukları bugün de 'gözleri
Kürt komünist ihtilâlcisiyiz.» diye ortaya çık
nizin önündedir, özgürlük oyunu altımda tedhiş
malarını sürpriz olarak kajbul etmiyoruz. Etme
çileri, tahripçileri, omları fikir hürriyeti kurba
mekle beraber anlayamadığımız husus; bunlar
nı olarak 'gösteren kişileri lanetlemek günah mı
dan medet uman, yanlarında olmak ve savunma
dır <L
larına ihtiyaç hisseden kimselerim tutumludur.
Yine .anlayamadığımız bir noikta da ayını kimse
Devletin meşru güçleriyle kendini koruması
lerin aynı mantık 'silsilesi içimde tedhiş ve anar
yolunda almak meelburiyeıtini hissettiği tedlbirşi temlik esinini hürriyetleri boğmak için kasten
lıeıri önlemek gayretleri maalesef durdurulamaabartıldığımı söyleyebilmeleridir. Anayasa ve
muştır. «ıGrioy • ıgoycm» profesyonel tahrikçilerle
kanunlar 'manzumesi içinde Türk Deıvletimi, Türk
tedhişçilerim, .gençlik heyeeaniyle eylemlere ka
vatandaşını tehlikelerden uzak tutmak içim yemi
rışmış, hakikaten, masum, kendilerinin nasıl
mevzuata .gerek olmadığını savunmalarıdır. Pe
kullanılmış olduklarını geriye, o karamuk 'gün
ki, masuım vatandaşları, 'çoluk - çocuğu 'humma
lerin buzumuz ortamına bakınca anlayan, ihelardan, 'kaçırmalardan soygunculardan, terörden
caııları istismar edilen 'gençleri miroirinden ayrı
lüm koruyacak i . 'Tedhişçilerim haklarını ve hür
tutmak gerekir. Yüreğimizden çıkmış mu .gemçriyetlerimi korunmakla mı?..
leri ibir kıskançlığın, ıbir küskünlüğün kucağına
Büyük bir küstahlıkla ve lâf oamfbazlığı ile
atamayuz.
«Deıvlejt koruyacak» derlerse; Ibu tarzdaki tu
Sayın milletvekilleri,
tum. ve ve davranış ortada Devleti 'bırakmıyor ki
Devletimiz her türlü tehlikemin üstesinden
•koruma mümkün olabilsin.
gelecek
'güçtedir. Halem içimde bulunduğumuz
«Türkiye'de solun amacı Devleti yıkmaktır»
olağan
devrenin
icabı olarak ibâzı iller de uygula
(müşterek 'görüşü ortaya •çıkmış oluyor.
man sıkıyönetim, Ibu olağan idışı halim 'gereğidir.
1,916i! Anayasasının on senelik uygulaması
Kanaati kat "iyemiz odur ki, Türkiye olağan dev
igösterimiştir ki, hürriyetlerin ihlâli iktisadî, sos
reye 'girecek ve sıkıyönetime müracaat edilme
yal ve kültürel kalkınmamın plân ve programlar
den
Devlet idaresi .devam edecektir.
igereğince sağlanlmasımı engellemesi ve mı emleketi huzursuz kılan anarşik olayların cümlesi,
1973 seçimlerine sıkıyönetimsiz girmek, da
sırtlarımı Anayasaya dayamalarıyle 'mümkün ol
ha önceleri de muhtelif vesilelerle (belirttiğimiz
muştur. İşte bunum içindir ki, geç de olsa Ana
giıbi kepimizin müşterek arzusudur.
yasa değişikliğine gidilmiştir.
Değerli milletvekilleri;
İkinci Dünya savaşından sonra İtalya, AlPolitikacıya hücum, onu «Tu - kaka» ola
«naınya, Fransa 'gibi Batı demokrasilerimde yemirak 'göstermek solun işime .gelmektedir. O, takti
.dem yapılan anayasalarım hiç birinden ıhaklar
ğini öyle tezgâhlamıştır. Pariâımıenitıonun bulun
ve hürriyetler 'bakımımdan. geride değiliz.
duğu yerde politikacı vardır ve bunun adı de
Kişi dokunulmazlığının kişisel, toplulmsall
mokrasi olduğuna göre, politikacı ona göre
özlük halklarının siyasal hakların ıgüvenliği alçı
yıpratılmalıdır. Ancak, Parlâmentonun vaJhdet
sından Batı anayasalarımı .geride (bırakacak ka
içerisinde olması, bu türlü davranışlarını kökünü
dar da ilerdeyiz.
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kurutur. Bu Parlânıeıntoda bulunan partilerim j haberlerin ortalıkta dolaştığına şahidolmaktaasgarî müştereklerde birleşmesi zaruretini de
yız. Bu seçim, Parlâmento düşmanlarına büyük
oltaya:koyar. G-eçen işemeler »bir mevzuda asgarî
bir darbe, fakat Türkiye demokrasisi için dün
müştereklerde ıbirleşelim dediğim zaman bâzı ar
ya efkârında bir imtihan olacaktır. Bilhassa
kadaşlar tedirgin oldu ve sataşmalara seibelbiyet
dışarda, aleyhte propagandalara en güzel ce
verdi
vabı teşkil edecektir.
Memleketin idaresini politikacı yapar. Bu
Millî Mücadelemizin en büyük ve en muhte
onun sanatıdır. İster ilim sahibi, ister gazeteci,
şem siyasal olaylarından birincisi, Millî Mecli
ister Ikılıç sahibi, ister pırıl pırıl teknokrat ol
sin seçimle gelmiş olmasıdır. Atatürk de böyle
sun, millî irade tecelli «itmeden hiç bir işi rolânsine bir Millet Meclisi istemiş ve onun gelişmesi
tiden öteye götürmez. Vatan hizmetline Ikıoşam
nin her yönde olmasını öngörerek, omunla bepolitikacının görevi, vataını koruyan kadar öneım- J raber istediği bütün inkılâpları
gerçekleştirlidiv.
I mistir. Atatürk hiçbir zaman Parlâmentoyu bir
tarafa iterek, siyasî cehalet örmeği vermek iste
Türkiye'de solun operasyonu da ordu üzerin
memiştir. O büyük insan, şuurlu ve onurlu bir
dedir. Kâh orduyu mili eti e karşı karşıya -getirMeclis ile çalışmış, omdan kuvvet ve destek al
irmek 'istemektedir, kâh Parlâmento veya partile
mıştır.
rin herhangi birini...
TURHAN ÖZOÜNER (İçel) — Hangi sol?
Kıymetli arkadaşlarım,
MÜNİR DALDAL (Devamla) — Aşırı.. AlmTürk Silâhlı Kuvvetlerinin de başında bu
'mayın beyefendi; böyle sözlerden alımmayın..
lunduğu bir komünizm savaşında anarşinin köTURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Alındığımız
könün kazınıp kazınmadığı hususu belirli bir
yolkta, 'zabıtlara geçiyor, sarahate kavuşsun.
hale gelmemiştir. İç ve dış düşmanlar Türkiye'
yi anarşik bir ortam içine sürükleyerek parça
MÜNİR DALDAL (Devamla) — Çekmeyin
lamak istiyorlarsa, bu nedem ileriye geliyor?.
üzerinize herşeyi..
İstakbâlim büyük Türkiye'si her alanda bir kal
BAŞKAN —• Siz mi sarahate kavuşturacaksıkınma hamlesi içerisine girmiştir. İstikbaldeki
mız Sayın özgüne^? Ne lüzumu var?
güçlü Türkiye Cumhuriyeti dışarıdaki düşman
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Ortanın so
ların çıkarlarına set çekecektir. Bir memleket
lunda bir partinin üyesiyim. Elbette sarahate
te güçlenerek kalkınmayı önlemenin tek yolu,
kavuşmalı.
bölüp parçalamaktır. Ordusu, Parlâmentosu ve
BAŞKAN — Oturan Ibir üyenin sarahat iste
halkı ile Türkiye bu krizi de en kısa bir zaman
mesi ne demek -efem'dinı? Yok öyle şey..
da atlatmaya muvaffak olcaktır. Evet, Türki
MÜNİR DALDAL (Devamla) — Bir şey
ye'de bir buhran vardır. Bu buhranım sebebi
[söylediğimiz zaman gocunmayın. Yok ortada
nazarı itibare alınmadan, olayları değerlendir
bir şey. Benim ne söylemek istediğim ortada.
menin mânası yoktur. Her bunalımın kendine
Üzeririizıe alınm ayın.
mahsus bir özelliği vardır. 1972 yılında olanlaI rı, bizi nereye götürdüğü sualine cevap arar
BAŞKAN — Siz devanı muyurum efendim.
ken, hedef iyi tespit edilmedikçe, doğruya ya
MÜNİR DALDAL (Devamla) — Ordu üze
kın bir neticeye varmak kolay olamayacaktır.
rimde yalan - yanlış, kasıtlı haiberler şimdiye ka
Bizim gayemiz, Devleti iç ve dış düşmanlarına kar
dar itibar görmemiştir. Fakat fısıltı gazeteleri
şı kendi gücü ile ayakta tutabilmek, milletin
faaliyetlerine devam etmektedir.
Atatürk'ün,
refah ve sadetimi, kalkınmasını
demokratik
askerin politikaya karışmaması hususundaki
usuller içerisinde sağlamaktadır. Ümidederiz ki,
sözleri, (her subayın kulağında çmlayam Ibir
1973 yılı, istikrar yılı olacaktır. Fevkalâde ha
sestir.
Büyülk Atatürk'ün, askerin
politi
lin devamı, hiçbir meseleyi çözümlemez. Mutla
kanın dışında kalması gerektiğine mütedair sa
ka yeni problemler getirir. Bu zararları da mil
rih beyanları, demokrasiye içtenlikle imamımış
letçe hepimiz öderiz.
bir devlet adamının en yüce inanışının bir ifadeBırakalım demokrasinin bâzı küçük zaıflaısidii'.
rını, sadece refaha doğru yol almamızda oyÖnümüzdeki Cumhurbaşkanlığı
seçimleri
için de, akla - hayale gelmez yalan ve kasıtlı | nayacağı rol açısından önemlidir. Kalkınmada
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hürriyet yoksa, o yerde israf, bencillik, suiisti
mal ve lüzumsuz yatırım vardır. Herkes bil
melidir ki, sandıktan çıkma ile, millî irade ile
alay etmek, faydalı sonuçlar vermez. Tezyife
yeltenerefc Parlâmentoyu kaldırmak, yerine ge
lecek; bir korparasyon veya kurucu meclisi dü
şünmek, aklı başında olan hiçbir Türk'ün millî
menfaatleriyle bağdaşamaz.
Polis ve Jandarmayı güçlendirmeye mecbu
ruz. Demokratik ülkelerin sokaklarında huzu
ru bozacak her hangi bir davranışa girişmek
(kimsenin hakkı değildir ve haddi de olmama
lıdır. Geçenlerde Türkiye'de bir yayın organı,
gaddarlığıyle şöhret yapmış İsveç güvenlik
kuvveti, devletine, milletine hak ve hukuku
na yönelmiş davranışları aman vermeden hot-be
bot bertaraf eder diyor ki, bu memleket baş
ka ülkelerde tedhiş hareketlerini destekler,
milletlerarası toplantılarda bunu mesele yapar.
Ta ki, kızıl gerillacıların kendi kapılarım ça
lacağı ana kadar.
Aynı yayın organı, «İngiliz polisi, bilinen
soğukkanlılığını sürdürmekle beraber, bu türlü
eylemlere karşı müsamahasızdır. Adamın ka
fasına sopasını patlatır, kimsenin gözünün ya-şma bakmaz, yaka - paça, alır, götürür.» diyor.
Kuzey İrlanda'da İngiliz polisinin işkence
yaptığı iddiaları, yabancı basında geniş yer
alırken, Hükümeti sadece omuz silkmekle yetin
miştir.
Daha geçenlerde, polisin ihtarına aldırma
yan bir tedhişçiyi Fransız polisi vurmuştur.
Solcu basının kıyamt koparmasınla rağmen yet
kililer, görev yapmanın huzuru içinde bu tarz
yaygaralara iltifat etmemiştir. Yapılan aleyh
teki kampanyalar bir yaygara niteliğini aşa
mamıştır. Polisi kimlse sorumlu tutamadı.
Değerli •milletvekilleri, sadece misal olsun
diye arz ediyorum, Fransa'da gösterilere katıl
mak da, dışardan seyretmek de, bâzı kanunî
tahditlere tabi tutulmuştur. Batılı ülkelerde
solun taktiği olan anarşistlere yapılan işkence
iddiaları, kaale bile alınmıyor. Biz hiçbir za
man işkence yapılması taraftarı olmadık ve ola
mayız. Yukarıdaki misalleri, biır mukayese im
kânı vermeık için arz etmiş bulunuyorum.
Aşırı sol cenahta; demirperde gerisi memle
ketlerde cereyan eden insanlık dışı facialara
aldıran yok da, demokratik bir ülkede, açık
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-rejimlerde millet özgürlüğü ve Devlet güvenliği
için alınan her tedbir tepki göstermektedir!
Gayet iyi hatırlarsınız, anarşik ortamın
kol gezdiği günlerde vazifesi sadece Devleti ve
vatandaşı korumak olan polisi itibardan dü
şürmek ve yıldırmak için, gözü kapalı kişiler
heır şeyi yapmış ve söylemişlerdi. Gazetelerde
bile «Fruko» diye tezyif edilmiştir.
Her zaman söylediğimiz gibi, tekrar ediyo
rum; polis ve jandarmanın maddî, manevî alan
da kuvvetlenmesi ve itibarı için alınacak her
tedbirin, Adalet Partisi olarak yanındayız.
Polisin sosyal güvenlik şartlarına kavuştu
rulması hususunda yeterli hükümlerin getiril
mesi zarurîdir. Silâhlı bir kuvvet olması iti
bariyle de, özel bir personel statüsüne tabi tu
tulması gereklidir.
657 sayılı Kanunun 212 ve geçici 20 nci
maddelerinde önlgörülen yiyecek yardım yönet
meliği çıkmadığından, 42 sayılı Kanunun yü
rürlükte olması ve polisin 165 lira tayın bede
linin ödenmesi hususu t emlin edilmelidir.
BAŞKAN — Sayın Daldal, Grubun ikinci
hakkını da kullanmaktasınız...
MÜNİR DALDAL (Devamla) — Toparlı
yorum Sayın Başkanım.
Polisi daha iyi eğitmeye ve moral gücüyle
beraber teçhizatının da bugünkü şartları karşılıyacak şekilde güçlendirilmesine zaruret var
dır. Bakanlığın bundan evvel vaad ve taah
hüt ettiği tasarıların biran evvel Meclise şev
ki hususunda bir çalışmanın içinde olmasını te
menni ediyoruz.
Emniyet Genel Müdürlüğünün gayretlerini
yakından takip etmekteyiz. Polisi muasır de
mokratik devletlerdeki seviyeye ulaştırarak,
sıkıyönetim kalktıktan sonra olayların hakkın
dan gelebilecek noktaya getirilebileceğina. ümit
etmekteyiz.
İstihbarat teşkilâtının da daha müessir hâ
le getirilmesi inanışını taşımaktayız.
Poliste yapılmış bir tayin furyasının, - ki
hangi ellerin bu işe karıştığı sonradan anlaşıl
mıştır - bir daha tekerrür edebileceğine ihti
mal vermek istemiyoruz.
Her seferinde değinilmiştir, şıimdi de üze
rinde durmayı faydalı görerek, merkez valilik
müessesesinin statik halinden kurtarılıp, aktİvite kazandırılarak, daha faydalı bir duruma
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sakullabüecelk imlkânlarm var olduğu ananemi
devam ettirmekteyiz.
Değerli milletvekilleri;
,Son sözümüz olarak söylemek ve inanmak
istiyoruz ki, Türkiye Büyük Millet
Meclisi,
memleketi normal şartlara avdet
hususunda,
normal işleyen bir demokrasi düzeni getirmek
için hiçbir fedakârlıktan çekinmeyecektir. Ga
ye, Parlamentosuz, serbest seçimsiz, gölgeli
veya açık bir dikta değildir Her Parlamen
ter arkadaşımızın hedefi, demokratik rejime
dayanan, millî iradeyi, millî Meclisleri devam
ettiiren, hukuk devleti ve hukuk düzeni için
de şerefle yaşamaktır.
Grubum adına hepiniz^ saygılarımla selâm
larım. (A. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Kabadayı, Grubunuz adı
na zatıâliniz mi konuşacaksınız1?
İHSAN KABADAYI (Konya) — Evet.
BAŞKAN — Milılî Güven Partisi Grubu adı
na buyurun Sayın Kabadayı.
MİLLÎ GÜVEN PARTİSİ GRUBU ADINA
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım;
içişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde Millî Gü
ven Partisinin görüş ve mütalâalarını arz et
mek üzere huzurunuza çikmış bulunuyorum.
İçimleri Bakanlığı bütün yurtta 'asayiş, em
niyet, huzur ve iç güvenliğimizin sağlanması
görevlerini yapan bir Bakanlığımızdır.
Çeşitli ve ağır hizmetlerin bağlı bulunduğu
içişleri Bakanlığı bu hizmetlerini; daha verimli
hale getirememiş ise, bunun sebeplerini, yıllar
yılı sözü edilip de «bir türlü gerçekleştirileme
yen idarî reformlarda aramak gerekmektedir.»
Halen mevcut idare; eskimiş metodlardan,
maalesef kurtulamamıştır.
Bundan dolayıdır ki, idare, kalkınmada ve
diğer görevlerde idarecilerin, bütün çabalarına
rağmen, gerekli başarı hedeflerine varamamış
tır.
ı
öte yandan da vatandaşlar, işlerini Hükü
met merkezinde bizzat takip gibi güçlüklerle
kıvranmaktadırlar.
Bu hal yurdun her köşesinde sağlanması ge
rekli olan, hizmetlerde de büyük farklılıklar,
hattâ, adaletsizlikler doğurmaktadır.
Kısa geçmişte iltimaslı ve imtiyazlı tutum
lar, illerimizi adeta itibar sınıflarına göre tas
nife tabi kılmışlardı.
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Siyasî kudreti elinde bulunduranların, se
çim bölgeleri aslan payı alırlarken, aynı şart
ları haiz diğer illerimiz, aşikâr şekilde ihmâle
uğramış kifayetsiz derecede az nasip almışlar
dır.
Bu hal geçmişte; o dereceye varmıştı ki; il
ler temsilcilerinin, iktidar kadrosu içindeki iti
bar ve nüfuzuna göre, Devlet idaresi anlayışıy
la hiç de bağdaşmayan, imtiyazlı bölgeler hi
yerarşisi meydana getirmişlerdir.
Bunun içindir ki; idarî reformun çok ciddî
bir konu haline geldiğini ve süratle Meclislere
şevkini, sevkedilenlerin de biran önce çıkarıl
masını Millî Güven Partisi olarak görmek öz
lemi içinde bulunmaktayız.
Yapılacak ciddî bir idarî reformun kalkın
ma plânları üstünde çok daha iyi değer taşıya
cağını, yurtça kalkınmanın; iktisadî, sosyal,
kültürel, coğrafî bünyeler dikkate alınarak
meydana getirilecek mülkî taksimatla gerçek
leşeceğine inanmış bulunmaktayız.
Merkezî âmme hizmetlerinin; isabetli ve sü
ratli yürütülebilmesi, murakabesi için tüm mer
kezi âmme hizmetlerinin sorumlu bir merciye
bağlanmasını zarurî görmekteyiz.
Böylece kurulacak modern idare; keyfilik,
partizanlık, hesapsızlık ve isabetsizlikten kur
tulacak ve küçük idarî ünitelerde; yürütül
mekte olan âmme hizmetleri ve yapılmakta
olan kalkınma çabaları, semerelerini gerektiği
ölçüde o zaman verebilecektir.
Bu yönden de; bütün merkezî âmme hizmet
lerini içinde toplayan «iktisadî, sosyal, coğrafî
gerşeklere uygun, geniş tabanlı ve geniş yet
kili idarî ünitelerini» kurma zamanı gelmiş
hattâ geçmiş bulunmaktadır.
Halkımızın kendilerinden pek çok hizmetler
beklediği, Vilâyet özel idareleri, Belediyeler
ve Köy İdareleri, bugünün ihtiyaçlarını karşı
lamaktan ve malî yetenekten maalesef yoksun
bulunmaktadırlar.
Plânlar; bu idarelere bir çok kalkınma gö
revleri verdiği halde, maalesef bu yüzdendir ki
yapamamaktadır.
Belediyelerimiz, hassaten
uhdelerine veri
len zıarurî ihtiyaç maddeleri üzerindeki, yersiz
fiyat artışlarını, çarşı ve pazar kontrollarını,
birtakım siyasî ve rey mülâhazalarcyle yapamayaraik, faJkir halikın ezilmesine, pahalılığın
arımıaısına göz -yummakta ve birtakım kazian<ç491 —
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larm, üretici ve tüketici sırtımdan doğmasına
vasıta olmaktadırlar. Ve bilhassa bunun pazarı
her seçiım döneminde şahlanıp fren, koşum, ko
lan kafbul e'tmıez hale gelmektedir.
Ayrıca, büyük belediy elerde, seçimlerden
seçimlere şişen personel kadroları temsil gelir
lerinin cıarî giderlere verilmesine sebebolmakta,
âmme iş ve hizmetlerine imkân bırakmamakta
dır. Ve hasseten üç büyük şehrimizde seçimler
den seçimlere neredeyse, af buyurun, yörük tu
lumunun karnı gibi personel kadrosu misli mis
line şişmekte, âmjme iş ve hizmeti diye bir şey
görülmemekte, bütün iş hizmetlerini yürütebil
mek için genel bütçeye, Büyük Millet Meclisine
göizünü dikerek çeşitli baskı gruplarıyle orad;an yardım almayı âdet haline getirdikleri bir
vakıadır.
İçinde bulunduğumuz aylarda da sözü ge
çen belediyelerin bir kısmı kontrol görevlerimi
Örfî İdarelere bırakmış olmaktan âdeta mem
nun görünmekt edirle r.
Özel idareler, hâlâ şahsiyetlerini bulamamış
lardır.
Yeni belediye ve köy kanunları yıllar yılı
sözü edildiği halde, maalesef
çıkarılmamıştır.
Bu yüzdendir ki, köyler gereği derecede kendi
imkânlarıylle kalkınamamakta, kalkınmak iste
yen hor belediye reisi İller Bankasının kapısın
da kuyruğa girmıektedir. Bu yüzden belediyele
ri İller Bankasının kapısından kurtarmak, ken
di imkânliarıyle kendilerini kalkındırır hale ge
tirmek için belediyeler kanununun çıkarılma
sını M. G. P. Grubu olarak hasseten lüzumlu
gö ilmekteyiz.
'Türikiyemiz, geçtiğimiz son
yıllarda içten
çökcıriilmek istenmiş, yıkıcı hareketlerle dol
muş, kanun hâkimiyeti sağlanamamış idi.
İçinde bulunduğumuz günlerde de, yer yer
de olsa, hâlâ dumanı tüten, acı ve anarşik hadi
selerin kalıntılarıyle doludur.
Geçilen yıllarda kanun hâkimiyeti kurulaımadığı için maddî ve manevî çelk kurbanlar ver
dik.
Büyük millî ziyanlara uğradık.
Ciddî sorumsuzluklar; sokaktan üniversite
lere, yüksek okullara ve işyerlerine kadar sira
yetle ; kimi yerde işgal, kimi yerde boykot ve
İtimi yerde de kanunsuz toplantı ve yürüyüşler
le her türlü anarşi, soygun ve kıtallerin kayna
ğı oldu.
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Kanun hâkimiyeti yerine, kaba kuvvet hâ
kimiyeti kurulmak istendi.
Vatanda huzur ve emniyet kalmamıştı.
Bunun yanışına da vatandaşın yarınlara gü
ven duygusu çok azaldı, ümitsizlik milleti sars
tı.
Tüm millet ve vatan var olma, yok olma
noktasına geldi de 12 martlara onun için gelin
mişi tir.
Sözlerim bir elbise gibidir. Kişiler nasıl ki,
bedenine uyan elbiseyi giyerlerse, lâflarımdan
da .gelmiş geçmişte hissesi, alâkası olanlar hisse
alırlar. Hissem, alâkam yoktur diyene hiçbir
sözüm yoktur. Bu ortama gelişimizde elbette
birtakım sol yazarların, birtakım siyasîlerin,
birtakım sol öğretim kadrolarının günahı ve
vebali vardır. Bu, Allah'ın malûmu, hadiselerin
teselli, vesikaların ispatiyle ortadadır.
Bu noktaya gelişimizde elbette çok sorumlu
lar ve sorumluluklar vardır. Bu iktisadî, sos
yal sorumlulukların yanında idarî, siyasî, adlî
sorumluluklar da vardır. Bu adlî sorumluluk
lardan kastım, hassaten üzerine basa basa söy
lemeye mecburum ki, 12 Marttan evvel Türkiye
Cumhuriyeti hudutları içerisinde hiçbir makam
ve merciin adı, siyasî mesuliyet taşıyan hiçbir
makamın adı Cumhuriyet olmadığı halde, yal
nız Cumhuriyet Savcısına bu görev verilmiş
ken, Cumhuriyet savcılarının mühimce bir kıs
mı, bu hadiseler korkunç ve çılgın seyredip gi
derken, hadiselere lüzumu kadar vazifesinin .ge
reğini vermediğini burada belirtarken, gelmiş
.geçmişten ibret alarak Cumhuriyet savcıları
mızın hassaten taşıdıkları sıfat üzerinde daha
titizlikle durımalarının gereğini bir kere daha
şahsım adına belirtmek isterim.
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Hâ
kimler de dahil.
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Efen
dim, artık hâkimin dokunulmazlığı var da, dok-unmayayım ona. O da olsa ne çıkar Beyefen
di? Elbette var yani. Elbistan'da hadise olur
Erdoğmuş'u mahkûm eder, rütbesini siler. Ben
de olsa idim senin yaptığını yapardım, derse
bir hâkim, elbette olur. Sabit hâdise, İsveç'te
şiımdi.
Bütün bu olaylarda en çok ıstırabı ve yıp
ranma payını ve kurbanı İçişleri Bakanlığının
değerli teşkilât mensupları verdi. Memlekette
ve birtakım çevrelerde kanun anlayışı ve kanun
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saygısı, kanun gereğini yapma duyguları za
yıfladı, hattâ kalmadı. Genel idare ciddî yara
lar aldı.
Artık geçen geçti. Hürriyetin asla anarşi de
mek olmadığını, anarşi olan yerde hürriyetlerin
kalmayacağını yeter ki, öğrenmiş olalım.
Her zaman her vesile ile söylerim, nasıl ki,
kapsülle, barutla, fülüminatla fazla oynayamaz
sınız. O rüzgardan el sıcağı ile ufak - tefek sad
eme ile patlar ise, cami ile, mekteple, kışlayla,
gençlikle fazla oynamaya gelmez. Bununla han
gi makam, hangi merci fazla oynarsa, patlayan
fülüminat kapsül gibi, bunları patlatmış olur
lar.
Geçen geçti artık, bugün yeni bir gün, ya
rınlara selâmetle varmak için, bugünden iyi söz
gerek, birilbirimdze bağlanıp, birebirimizi sev
mek gerek, iyi tedbirlerle yarına selâmetle git
menin tek çaresi, dünü karıştırıp, muhasebe kıl
mak değil, ibret alıp, yarınlara selâmetle gi'tgitmeınin düsturlarını, ölçülerini bulmak gere!k.
Yeni geçmiş olaylardan tekmil vazifeliler
ibret almalı. Kulaklara küpe olmalı ki, demok
rasimiz Örfî İdarenin gücü ile yaşamaktan kur
tulsun, kendi varlığından, kemdi gücüne kavuş
muş olsun.
Geçmişteki toptan silâh kaçakçılığının hortlamaıması için alman ciddî tedbirler yürütül
meli, silâh ruhsat işi yeniden elden geçirilmeli.
İdare hasseten halkın çok ıstırap çektiği rüş
vet olaylarına daha ciddî eğilmelidir.
Hemen hemen her yerde, her mevzu ile
halkla temas edenler duyacaklar ve içtenlikle
üzüleceklerdir ki, rüşvet bir yaygın
olaydır.
Halkı üzen, bizleri de dinledikçe sıkan bir key
fiyettir. Hassaten idarenin bu rüşvet olaylarına .
daha çok önem vermesini ve titizlikle üzerinde
durmasını M. G. P. Grubu adına istirham et
mekteyiz.
. İçişleri Bakanlığı asayiş, emniyet ve iç gü
venliğimizi sağlamak için, iki anateşkilâta sa
hiptir.
Bunlardan birisi olan Cumhuriyet Jandar
ması, hemen hemen teşkilât yönünden ilk ku
rulduğu gibi durmaktadır. Yükü mütemadiyen
artmış, bu yükü taşıyan çok ciddî ve ehliyetli
personel ve komutan kadrosunun yanında, yıl
lardan beri aracı, gereci, silâhı, lojman ve büro
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ları yeteri derecede teknik imkânlara ve ya
pıtlara kavuşturulup, yeterince modernize edil
memiştir.
Temennimiz odur ki; Jandarma Genel Ko
mutanlığının yeniden teşkilâtlandırılması ile
ilgili olarak çıkarılan 1632 sayılı Kanun, bu
eksikliklerimizi ikmal ve boşlukları doldurmuş
olsun.
Jandarmamız, yazın sıkıcı sıcağında, kışın
kavurucu soğuğunda, kırda, dağda, eşkiyâ, ka
til, kaçakçı takibeden, adetâ canını pazarda
'bulmuşçasma vazife gören fedakâr ve cesur
evlatlarımızdır.
Bu güzide sınıfın artık yaya ve mavzerle
değil, motorlu vasıtalar ve otomatik silâh ve
telsizle vazife görür hale gelmesi M. G. P. Gru
bunun en büyük özlemi ve temennisidir.
Cumhuriyet jandarmasının bağlantı statüsü
de ele alınmalı ve günümüze uygun yeni şekle
kavuştulmalıdı r.
Polisimiz şehirlerin belediye hudutları içeri
sinde vazife görürken, jandarmamız şehirlerin
dışında vazife görür ve üç jandarmaya 100
Km.2 vazife sahası ile bir jandarma erino
1 236 kişi vazife olarak düşmektedir.
Bu adedi rakamlar da jandarma hizmetinin
ağırlığını gösteren en ciddî ve müspet ölçüler
dir. Bu ağrılığm yanında da başarısı ve gay
retleri de takdire şayandır.
Halen jandarma subay eksiği ciddî bir prob
lemdir. 632 ilçeden ancak 298'inde muvazzaf
jandarma subayı vazife görürken, geri kalan
327 ilçemizde de vekâletle jandarma assubayı
vazife görmektedir. Bu boşluk sözleşmeli su
bayla da olsa biran evvel doldurulması kanı
sında olduğumuzu belirtmek isteriz.
İçişleri Bakanlığının ikinci asayiş, emniyet
ve iç güvenliğimizi sağlamakla görevli teşkilâtı
Emniyet Genel Müdürlüğüdür. Türk polisini
her yönü ile onore etmeye, Türkiye'de yıkıcı
faaliyetlerin yeniden başkaldırmalarına engel
olacak şekilde, güçlendirmeye mecbur olduğu
muzu onu daha muktedir bir kuvvet haline ge
tirmek için hiçbir gayret ve fedakârlığın esirgenmemesi kanısında olduğumuzu M. G. P. Gru
bu olarak yıllar yılı söyleye gelen bir siyasî teşekül olarak, Yüce Meclisimize bu hususu gru
bumuz olara'k hatırlatmayı halen faydalı gör
mekteyiz.
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Türk polisi de tıpkı jandarması gibi gece- I günkü bozuk düzen ve şaibe dolu şeklinin de
son bulmasını, dillere destan halk ıstırabının
li - gündüzlü çok kere tehlikelerle dolu şartlar
içerisinde vazife görürken, görevlerinin gere- j dinmesini görmek «n büyük arzu ve temennile
rimiz arasındadır. Bu mevzuda şahsen Veysel
ği olan imkânlardan ziyadesiyle yoksun bulun
Karani gibi yıllar yılı yanmış, trafik ehliyeti
maktadırlar.
nin hangi şekil ve hangi ölçülerle dağıtılagelKıt ve kifayetsiz yetenekler içinde vazife
diğini söylediğim için tekrar etmeyeceğim.
görmek .mecburiyetinde kalmıştır. Polis saha
«Ne gelen var,ne giden» adlı şarkıda olduğu
sındaki nüfus miktarımız 1970'de 13 660 000'e
gibi, yıllardan beri bunu halledecek Trafik Ka
yükselmiş iken, bu yılda vazife gören âmir ve
nununu bekledim; fakat maalesef ne . geldiniği
memur sınıfının miktarı ancak ve ancak
ne de çıktığını görmedim. İnşallah bu dönem
21 478'e yükselmiştir ki, bu rakam ciddî olarak
de çıktığını görmekle bahtiyar olurum..
incelenirse, polisimiz kadrosunun 50 %'sinden
noksanı ile vazife görmektedir.
Konuşmalarımın sonuna gelirken, .şunu arz
Polisimizin seminer ve kurslarına daha çok
etmek isterim ki, idare mesleği iyi idarecilerle,
önem verilmesini isterken, eğitim, araç ve okul
milletçe yücelmenin ve kalkınmanın yoludur.
larının artırılmasını, ayrıca emniyet teşkilâtı
Millet ve devletleri tarih boyunca yaşatmak,
nın da son yılların gelişmelerine uygun olarak I var kılmak, ancak ve ancak iki idareci kadroyeni bir reorganizasyona tabi tutulmasını ve
larıyle mümkündür. Bu meslek üzerinden, artık
bununla ilgili bir kanun hazırlanmasını da şart
her türlü tavizler kalkmalı, ciddî seleksiyonlara
görmekteyiz.
göre idareciler seçilmelidir.
Türk polisi bütün tarihi boyunca iyi baş ve iyi
Verimli yaş ve tecrübeleriyle birçok idareci
yönetimde çok üstün ve başarılı hizmetler gör- I otoritelerin merkez valilik sistemi içerisinde,
müş olmasını M. G. P. Grubu olarak daima tak
âtıl kapasite olarak bırakılması, Millî Güven
dir ve tebriklerimizle anımışızdır.
Partisinin en büyük üzüntüleri arasındadır.
Bunun yanında da polisimizin geçim imkân- I
Mevcut Partilerüstü Hükümetin ve sayın
lan ve sosyal haklar bakımından daha iyi se
Bakanın buna da bir çare (bulmasını M. G. P.
viyeye kavuşturulmasının lüzumuna da inanmış
olarak öncelikle arzulamaktayız.
bulunmaktayız.
Konuşmalarımı burada hağlamış bulunuyo
Trafik polisi mevzuunda yetkililerin hassa
rum.
ten üzerinde durmasını, bu sınıfa seçileceklerin
Bütçenin başta memleketimize, milletimize
daha iyi bir selekslyona tabi tutularak seçilme
ve sonra İçişleri Bakanlığı mensuplarına hayır
lerini, mevcut olanlarının da halk .münasebet
lı olmasını temenni ederken, dönem bitiriyor,
lerinde daha eentilmen hale getirilmesi için,
inşallah hayırlı bir seçimle memlekete hayırh
kurslara tabi, tutulmasının lüzumunu önemle
bir Yüce Meclisin kurulmasını temenni eder,
zikretmek isteriz.
I
kalan dertlerimin benden sonra gelecek kıy
Hepiniz- hep beraıber şahit olmuşsunuzdur:
metli seleflerim tarafından yerine getirilmiş ol
trafik polisi kanımızca Türkiye'deki trafik da
masını görmenin zevkini şahsım ve grubum adı
vasını halledecek sorumlulukta, dikkatte, titiz
na yaşamış olacağım.
likte değil. Bir kere Yüce Meclise söylemiştim;
neler geldi geçti felekten, un elerken deve geç
Cümlenizi hürmetle selâmlarım.
ti elekten diye. Trafik polisi çok kere dane di
BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı bütçesinin
yecek kadar 'küçük teferruatın üzerinde duru
bitimine kadar birleşimin devamı hususunu oyyor, ama anayollarda katarlar, konvoylar ha- I larızına arz 'ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
linde trafik yönünden felâket dolu hadiselere
baikmamazlıktan, göre'memezlikten geliyor. Ne
Kifayeti müzakere takrirleri gelmiştir.
yi nerede, nasıl takdir edecek, takdir ölçülerin
İçişleri Bakanı Sayın ; Ferit Kubat, buyurun
den zayıf olduğunu burada hassaten belirtmek
efendim.
isterim.
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın
Başkan, grup adma ikinci konuşma talebetmişYeni bir Trafik Kanununun çıkarılmasını mut
lak lüzumlu görürken, trafik ehliyeti vermenin bu- I tik.
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BAŞKAN — Mümkün değil efendim. Arka
daşınızın süresi doldu; 20 ve 10 dakikayı kul
landılar. Sıraya yazdım, sizi. O suretle gelin.
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın
Başkan, bir hususu arz etmeme müsaade buyu
rur musunuz?
Arkadaşımız 23 dakilka 'konuştu, zatıâliniz
3 dakika geçtiğini ifade etmediniz. Grup Başkaınvekilimiz Sayın Oral'la ben birlikte saat
tuttuk ve onun üzerine zatıâlinizden ikinci de
fa grup adına söz istedik.
BAŞKAN — Saati, Kanunlar Dairesi tutu
yor. iSorarım şimdi, cevaibını verdiririmi, resmî
arkadaştan. Bendeniz tutmuyorum -efendimi,
orası tutuyor.
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın
Başkan, 1 - 2 hususta..
BAŞKAN — Kaç dakika 'konuşulduğunu
'bildiririm efendim. iSaati bendeniz tutmuyo
rum, orada tutuyorlar, karşılaştırırız. Ne sizin
sözünüz, ne de benim sözüm. Zabıtlarda vardır,
'kaç dakika olduğu.
Sayın Kubat, buyurun.
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) —
Usul hakkında söz istiyorum, Sayın Başkan.
BAŞKAN — Rica ederim efendim, ne usu
lü? Müsaade edin efendim, müzakereye devam
ediyoruz.
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Kayın
Başkan, grup adına,.
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, sa
yın Bakanı davet ettim.
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) —
Sayın Başkan, 6 kişi konuştu mu1?
BAŞKAN —• Kifayeti müzakereyi oya mı
koydum efendim? Ne usulü öğretmeye kalkı
yorsunuz, beyefendiciğim.. Kifayeti müzakere
takririni oya 'koymadım 'ki, «Kifayeti müzake
re önergeleri gelmiştir» dedim.
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ)
Bakanın
konuşmasından
önee
den istirham etsem anlayış gösterir
BAŞKAN — Rica etsem efendim,
mısınız ?.

— Sayın
zatıâliniz
misiniz?.
buyurmaz

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın
Başkan..
BAŞKAN — Eğer bir hakkınız varsa vere
ceğim efendim. Tahkik edeyim.
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YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın
Başkan, diğer grup sözcülerinin geçen zaman
larına dikkatinizi çekerim efendim.
BAŞKAN — Efendim, rica ederim. Ben mü
samahakâr oluyorum; ama 30 -dakika konuşan
arkadaştan sonra da bir 10 daîkika daha vere
mem ki, efendim.
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Hayır
efendim, öyle değil.
BAŞKAN — Peki efendim, tamam, tahkik
edeceğim dedim. İllâ cebren bir şey olmaz, tah
kik olunur, haksa alınır efendim.
Buyurun sayın Bakan.
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT —
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri;
Yurdun genel idaresinden, kamu düzen ve
güvenliğinden, yurt sathına yayılmış mahallî
idarelerimizin yönetim ve denetiminden, nüfus,
mülkî taksimat ve sivil savunma gibi hizmetle
rin yürütülmesinden sorumlu bulunan Bakanlı
ğımızın, bu kürsüden çalışmaları ve soruları üze
rinde söz alarak faaliyetlerimizde daima yarar
lanacağımız değerli görüş ve temennilerini bil
dirmek suretiyle, temel sorunlarına büyük bir
vukufla değinen sayın milletvekillerine en içten
teşekkürlerimi sunarım.
İleri sürülen bu görüş ve temenniler üzerin
de maruzata geçmeden önco Bakanlığınım 1972
yılı faaliyetleri ve huzurunuzda bulunan 1973
yılı bütçe ödenekleriyle gerçekleştirmeyi amaç
edindiğimiz önemli hizmetler konusunda kısa
bilgiler sunmaya çalışacağım.
Sayın Başkan,
Değerli milletvekilleri;
İçişleri Bakanlığının en önemli hizmetlerin
den birisi emniyet ve asayişe ilişkindir ve yur
dun iç güvenlik ve esenliğinin kamu düzeninin
sağlanması ve korunmasiyle (ilgili olan bu fonk
siyon sıkıyönetimin ilân edilmesine ve devamına
sebep olan olaylar dolayısiyle son iki yıl içeri
sinde büsbütün önem kazanmıştır.
Bilindiği üzere yurdumuz, gerek.bölücü ce
reyanların tahrikleri, gerekse ideolojik ve mak
satlı aşırı akımların tesiri ile anarşik bir orta
mın içine sokulmuştur.
• Memnuniyetle kaydetmek isterim ki, Yüce
Parlâmentomuzun destekleriyle hükümetlerin,
sıkıyönetim yetkilerinin ve güvenlik kuvvetle
rimizin büyük ve olumlu çabalarıyle yurdumuz
bugünkü huzur ortamına getirilmiştir. Elbette
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ki, hepimizin arzu ve temennisi, bu olağanüstü
şartların biran önce tamamen giderilmesi ve
Anayasamızın, olağanüstü nedenlere bağlı ola
rak geçici bir süre için izin verdiği sıkıyöneti
min sona erdirilmesidir.
Bakanlığımız, sıkıyönetim sonrasında, normal
yasama düzenimizin sürdürülmesi, geride bıraktı
ğımız anarşik ortamın bir daha tekerrür etme
mesi için gerekli tedbirleri alma gayretlerini de
vam ettirmektedir.
Zabıtamızın sayı, nitelik, teçhizat, iskân ve
diğer sosyal şartlar yönünden, kamu düzen ve
güvenliğini etkili biçimde koruyacak seviyeye
getirilmesi için alman tedbirleri şöyle özetlemek
mümkündür.
12 Mart öncesinde vukua gelen olaylarda ve
özellikle toplu halde işlenen suçlarda polisin sa
yı, eğitim, teçhizat ve nitelik yönünden yetersiz
kaldığı görüldüğünden, iki yıl zarfında polis
kadroları, mevcudunun % 83'ü oranında 7 409
yeni âmir ve memurla takviye edilmiştir. 1973
yılında da 5 000 polis memuru ve yeteri kadar
âmir kadrosu alınarak personel takviyesine de
vam edilmesi plânlanmıştır.
Polisin nitelik yönünden takviyesi için, bu
süre içinde eğitim faaliyeti erine de büyük önem
verilmiştir. Bu meyanda, mevcut iki polis oku
luna ilâveten, üç yeni polis okulu daha hizmete
sokulmuş ve böylece 900 olan yıllık eğitim kapa
sitesi % 300'lük bir artışla 3 500'e çıkarılmış
tır. Ayrıca Ankara'da yeniden açılan okullar
dan birisi, aynı zamanda polis eğitim merkezi
olarak da teşkilatlandırılmıştır. Burada araştır
malar yapılmakta, değişik konularda hizmet içi
eğitim programları düzenlenmekte ve eğitici
personel yetiştirilmektedir.
Öte yandan Millî Eğitim -Bakanlığı ile anlaş
mak suretiyle Ankara, Adana, Bursa ve Konya
illerindeki yatılı okullardan yararlanılarak tatil
aylarında dört geçici polis okulu daha açılmış ve
2 000 personel meslekî eğitime tabi tutulmuştur.
Bütün illerde eğitim görmemiş personel bırak
mamak için her il merkezinde eğitim üniteleri
teşkil edilerek faaliyete geçirilmek suretiyle ge
niş çapta çabalar sürdürülmektedir.
Bu temel eğitim çalışmaları yanında, emniyet
personelinim çeşitli alanlarda uzmanlaşması
amacıyle narkotik, siyasî hizmet, istihbarat, tek
nik hizmetler, motosiklet, trafik, organizasyon
- metot, silâh bilgisi, toplum polisliği, telsiz, ko
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manda, gerilla eğitimi gibi konularda kurslar
açılmış ve 1972 yılında bu kurslardan 1917 per
sonel yararlanarak konularında uzmanlaşmak
imkânını bulmuşlardır.
Yapımı devam etmekte o'an 1 000 kişilik po
lis eğitim sitesinin 1973 yılında faaliyete geçme
siyle eğitim faaliyetlerinin daha büyük bir hız
kazanması sağlanmış olacaktır.
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri;
Polisin sayı ve niteliği yönünden gerçekleş
tirilen bu gelişmeler yanında teçhizat yönünden
de takviyesinin önemini gözönünde bulunduran
Bakanlığımız, emniyet kuvvetlerine ait motorlu
araç sayısında önemli artış sağlamış, kuvvetle
rimizi modern silâh ve teçhizatla takviye etmiş
ve haberleşme araçlarını artırmıştır. Böylece
motorlu araçlar, çeşitli telsiz cihazları, makineli
ve sten tabancalar, çelik başlık, kalkan, çelik
yelek, gaz tüfeği, tabanca, mermi, gibi araç ve
gereçle takviye edilen emniyet kuvvetlerimizin
görev yapma kabiliyeti istediğimiz ölçüde henüz
yeterli olmamakla beraber büyük ölçüde artmış
tır.
Önümüzdeki yıllarda bu konuda daha büyük
aşamaların gerekliliğine inanan Bakanlığımız
bilindiği gibi 5 projeden oluşan ve toplam ma
liyeti 715 milyon TL. olarak hesaplanan bir mo
dernizasyon çalışmasına da girmiş ve 1642 sayılı
Kanunla verilen 171 100 000 liralık ödenekle ça
lışmalara başlanmıştır. Bu projelerin gerçek
leştirilmesiyle emniyet hizmetlerinde büyük bir
gelişme sağlanacağı muhakkaktır.
Jandarma teşkilâtımızın takviyesi, reorganizasyonu ve modernizasyonu konusundaki çalış
malar da Türk Silâhlı Kuvvetlerinde yapılmak
ta olan reorganizasyon ve modernizasyon çalış
malarına paralel olarak sürdürülmektedir. İlk
tedbir olarak Ankara'daki Motorlu Jandarma
Taburu alay seviyesine çıkarılmış, İzmir'de bir
Motorlu Jandarma Taburu, Giresun, Adıyaman
ve Tunceli'de üç jandarma motorlu toplu bölü
ğü, İstanbul'da bir jandarma
koruma bölüğü
ve kiritik on il ve ilçede birer asayiş takımı teş
kil edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca, normal eği
tim faaliyetleri yanında, özellikle bölücü, yıkıcı
ve anarşik olaylarda görev alan komando birlik
leri ve toplu jandarma motorlu birlikleri için
özel eğitim programları düzenlenmiş, 1972 yılı
bütçesinin verdiği imkânlar ölçüsünde silâh,

— 496 —

M. Meclisi

B : 63

araç ve gereç yönünden kadro bütünlemesi ya
pılmıştır.
öte yandan Jandarma Genel Komutanlığının
15 yıllık kuvvet hedef plânı hazırlanmıştır. Bu
plân gereğince :
Jandarma bölge komutanlıkları emrindeki
jandarma motorlu toplu bölükleri tabur haline
getirilecek ve bu maksatla 8 motorlu tabur teş
kil edilecektir.
Mevcut helikopter birlikleri bir defada bir
tabur nakledebilecek seviyeye çıkarılacaktır.
Jandarma deniz birlikleri evsaf ve miktar
bakımından modern ve yeterli botlarla donatıla
caktır.
Jandarma birliklerinin görev müesseriyetim
artırmak üzere yeterli adet ve evsafta çeşitli si
lâh, motorlu araç, muhabere cihazları, avcı but
lan ve helikopterler alınacaktır.
Jandarma Genel Komutanlığının yeniden
teşkilâtlandırılması
ve donatılması iç/in, 1973
yı'lmclan itibaren 10 sene müddetle her sene
210 milyon liralık ödenek alınması hakkındaki
tasarımızın, kısa bir süre evvel yüksek mecılis-*
lerde kabul edilerek kanunlaşmış bulunması,
bu plânın gerçckleşımıesi yolunda atılmış olan en
önemli adımı teşkil etmiştir, jandarma teşkilâtımız bu güveninize lâyık olarak daha iyi görev
yapimialk için her türlü gayreti gösterecektir.
Arz etmeye çalıştığım' bu tedbirlerle takviye
edilen zabıta kuvvetlerimizin 1972 yılı çalışma
ları, alman tedbirlerin olumlu sonuçlarını orıtaya koymaktadır. Filhakika son yılların muka
yeseli rakamları, hem jandarma vs hem de po
lis bölgesinde asayişe müessir olaylarla, zabıta
nın takibini gerektiren diğer olayların mikta
rında ve bu olaylara karışan suçlu adedinde de
vamlı bir azalma olduğunu göstermektedir.
ıl972 yılının bütün zabıta vakalarında faili
mıeçhûl olarak kalmış olanlar yüzdeye girme
yecek kadar azdır ve yakalaıma oranı % 98'in
üzerindedir.,
ISilâfh: kaçakçılığı ile yapılan müessir müca
dele ve alınan enerjik tedbirler ve operasyon-lar sonunda, 1972 yılının ilk 11 ayında 6911 si lâhy 2 620 316 adet mermi yakalanmıştır. Ay
rıca 8-9 » 2 . 1973 günlerinde Bafra civarında
yapılan bir operasyonda 3 894 tabanca vo
314 700'ıü sten makinalı tabanca mermisi
573 8241i tabanca mermisi olmak üzere toplaim
888 524 mermi ele geçmiştir.
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Gülmirlük kaçakçılığı ile yapılan mücadele
sonunda da, 1972 yılının ilk on ayında jandar
ma bölgesinde 32 951 835 TL. sı değerinde
muhtelif cins kaçak eşya ele geçirilmiş, polis
bölgesinde vukubulan 2 225 olaya kansan
2 813 suçludan 2 800*ü yakalanmıştır.
;Özcllilke son yıllarda bütün insanlık için:
korkunç bir âfet halini alan uyuşturucu madde
^alışkanlığının etkisinden ve buna bağlı uyuştu*
rucu madde kaçakçılığının Türk gençliğini koruımıak için bir yandan bu maddelerin üretimi,
imâli ve ele geçmesinin önlenlmesine çalışılmış,
öte yandan bu maddelerin üreticisi durumunda
bulunan halkımızı başka üretim yollarıyle daha
iyi geçim seviyesine ulaştırfmak hedef alınmış
tır. Afyon ekiminin yasaklanimasındaın sonra
kontrol tedbirlerine daha büyük bir önem ve
rilmiş ve bunun sonucu olarak geçen yıl 392 dö-<
nüm olarak tespit edilen kaçak afyon ekimi bu
yıl sadece 4 dönüme düşmüştür.
Yurdumuz son yıllarda transit kaçakçılığına)
da sahne olmaktadır. 1972 .yılının muhtelif ay-t
larmda İstanbul'da bir çiftlikte gömülü olarak'
bulunan 541 kilogram esrar, Yayladağ huidut
kapısında giriş kaçağı olarak yakalanan 56 kU
logram esrar ve Cilvegözü hudut kapısında tu
ristlere ait minübüslerde ele geçirilen 200 kilo
gram civarındaki esrar, dış ülkelerden yurda
sokulmuş ya da girişte yakalanmıştır. Transit
kaçakçılığı da şiddetle takibedillnıekbe ve ön
lenmesi için gerekli tedbirler almamaktadır.
Zabıta teşkilâtımız, vatandaşın huzur ve gü
venini sağlamak için yaptığı bütün bu çalışma
lar sırasında zaman zaman kanun kaçaklarıyle
müsademe zorun/da kalmış ve 37 şehit, 139 ya
ralı vermiştir.
Görüldüğü gibi zabıta kuvvetlerimiz Anaya
sa düzeninin korunmasında, anarşik olaylarla
diğer emniyet ve asayişe müessir eylemleririı
önlenmesinde ve suçlularının yakalanmasında
kendiaiuo düşen görevi, icabında canını feda
ederek büyük bir fedaldirlıkla yapmaya çalış
mıştır ve Yüce Milletimizin güvenine lâyık ol
mak için elinden geleni aynı azim ve cesaretle
seve seve yapmaya devam 'edecektir,
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;" muha
faza ettiği önemi izaha dahi lüzum göıimediğiım
diğer bir konu da, trafik sorunudur. Büyük öl
çüde can, mal ve işgücü kaybına sebobolan bu
konuda Bakanlığın ciddî gayretler sarfetmekto
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ve bu acı kayıpları asgariye indirime yolundaki
çabalarını sürdürimektedir.
Yurdumuzda nuotorlu araç sayısı yıldan yı
la önemli artış göstermektedir. 1960 yılında
172 971 olan motorlu vasıta sayısı bugün %
.237 bir artışla 583 2'94'e yükselmiştir. Trafik
kazaları da maalesef bu artışa paralel bir ço
ğalma gösteranekfoedir. 1972 yılında 32 927 tra
fik kazası vukubulmuş ve bu kazalarda 3 8'Û4
vatandaşımız canlarını kaybetmiştir. Yarala
nanların adedi ise 21 127'dir.
Yapılan te&pit'lere göre bu acı isıonucun or
taya çıkmasının en önemli sebebi şoför ve sürüciüülerin kusurudur. Kazaların % 72,3lümün şo
för ve sürücülerin kusurundan ileri geldiği tes
pit edilmiştir.
Bu sonuç bir yandan şoför ve sürücü eğiti
mine ağırlık vermenin, öte yandan trafik kont
rollerinin daha tesirli bir seviyeye çıkarılması
.gereğinin önemini ortaya çıkarmaktadır. Trafik
kontrollerinin ''etkenliğinin artırılim,ası için
trafik polisi kadrolarının yeterli seviyeye 'çıka
rılması, personellin hizmet şartlarına göre eğitil
mesi ve modern araç ve gereçlerle teçhiz edil
mesi gerekmektedir.
Son ilki yıl içinde trafik hizmetlerinde gö
revli âmir ve melmur miktarı da imkânlar nispe
tinde artırılmıştır. Ancak bu sayının da yeter
li olduğunu söylemek mümlkün değildir. Halen
her trafik polisine 340 araç düşmektedir. Bu
nispet Milletlerarası standartlara göre çok yiiksoktir. Bu nedenle bir yandan trafik polisi sa
yısının artırılmasını, öte yandan bu personelin
modern trafik teknolojisi ve usulleri konusunda
eğitimlleri plânlanmış bulunmaktadır. 1972 yı
lında 266 âmir* ve memur trafik kurslarında
eğitim! görmüşlerdir,
Ayrıca, Edirne - Hatay illeri arasındaki E-5
(karayolunun kontrolü amacı yi e «E-5 projesi»
adiyle bir proje hazırianfmış ve uygulamaya
konmuştur. Bu proje çerçevesi içinde Edirne Ankara illeri arasında, modern araç ve gereç
lerle ve bu konuda yetiştirilmiş trafik perso
neli ile teçhiz edlilmiş onibir adet trafik kontrol
istasyonu hizmete konulmuştur. Teknik trafik
ve telekomünikasyon cihazlarıyla donatılmış
trafik ekiplerinin devamlı ve sıkı kontrolleri
neticesinde bu kesimde 1970 ile 1971 yılları ara
sında, trafik kazalarında % 39, ölümlü kazalar
da % 12,9 ve yaralanma ile sonuçlanan kaza
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larda % 28,2 oranında azalma sağlanlmıştır. Bu
azalma 1972 yılında da devam etmiştir. 1971
yılma göre azalma nispeti ölümlü kazalarda
% 8,2 ve yaralanma ile sonuçlanan kazalarda
% i r i bulmaktadır.
E-5 projesinin devamlı olarak Ankara - Ha
tay illeri arasında da 6 trafik kontrol Masyonu-ı
nun inşaatıma başlanmıştır. Bu istasyonlardan
birisi hizmöte açılmış olup, geriye kalan beşi do
önümüzdeki aylarda hizmete girecek ve Edir
ne - Anakra arasındaki etkili kontrol bu bö
lümde de sağlanmış olacaktır.
Nihayet, hizmietin önümüzdeki yıllarda gös
tereceği gelişme ve imkânlar düşünülerek, Üçün
cü Beş Yıilıhk Plâna paralel, beş yıllılk trafik
kontrolleri projesi de hazırlanmıştır. Bu projo
gereğince her yıl .ayrılacak ödeneklerle E-5
yolunda uygulanmasına başlanan sistem, bir
program dahilimde bütün önemli yollara teşmil
edilecek ve etkili trafik kontrolü yurt sathında
yaygınlaştırılacaktır.
Kayın Başikan, sayın milletvekilleri; İçişleri
Bakanlığı emniyet ve asayiş hizmetleri dışında,
vatandaşlarımızı günlük hayatında çok yakın
dan ilgilendiren, bütün yurt sathına yayılmış
başka önemli hizmetlerin de sorumlusu bulun
maktadır. Bu hizmetleri şöyle özetlemek müim*
kümdün :
İllerin genel yönetimini düzenlemek, kalkın
ma plânı ve yıllık programlarla verilen görev
lenin yürıütümünü izlemek, mülkî idare âmirle
rinin özlük işlerini düzenlemek, il İdaresi Ka-ı
nununun uygulanmasını izlemek;
Mahallî idareleri düzenleyen mevzuatı ha
zırlamak, uygulanmasını sağlamak, mahallî ida
releri ve bunlara bağlı kuruluşları denetleimek;
Nüfus hizmetlerine ve vatandaşlık işlerine
ait mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve izle
mek ;
Sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin yürÜtü-'
mıünü sağlamak ve millî seferberlikle ilgili ko
nularda gerekli yardım tedbirlerini almak.
Kısaca belirttiğim bu görevler, taşrada bü
tün kamu hizmetlerinin sorumlusu ve yürütü
cüsü olan mülkî idare âmirlerini, mahallî ida
releri, nüfus ve sivil savunma hizmetlerinü kap-şaması yönünden, devlet yönetiminde en ön sı
rada yer alacak bir önem ve ağırlık taşımakta
dır. Hizmetlerin bu önemini dikkate alan ba-t
kanlığımız, Birindi Beş Yıllık Kalkınma Plfı-
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nının öngördüğü ildarî reform ve reorganizasyon çalışmalarına 1967 yılınida başlamış ve içiş
leri hizmiet teşkilâtını yeniden düzenlemek aimacryle girişilen araştırmalar ciddî, dikkatli ve
titiz bir tutum içinde 1970 yılı sonuna kadar
sürdürülmüştür. 1971 yılı içinde yapılan değer
lendirmeler ve 1972 yılı içinde yürütülen yo
ğun çalışmalar sonunda bakanlık hizımet ve teş
kilâtı ile ilgili butlun kanun tasarıları hazırknmaşjtırj
Kalkınma plânlarında ve hükümet program
larında yapılması zorunluluğuna değinilen ida
rî reform ve yeniden düzenlenen konuları ile
ilgili olarak hazırlanan bu kanun tasarılarının
sayısı 34'e ulaşimıştır.
Bu 34 tasarıdan, üçü (kanunlaşmış bulunmak
tadır.
Aralarında, belediye, taşınmaz 'mal zilyetli
ğinin korunması ve fcimılük bildirme kanunu ta
sarılarının da yer aldığı 9 önemli tasarı halen
T. B. M. M. si Komisyonlarında görüşülmekte
dir.
Yine aralarında İl idaresi, îl özel idaresi ve
Köy kanun tasarılarının da bulunduğu 10 tasa
rı Başbakanlık makamına sevkeldikniş bulun
maktadır..
Geriye kalan ve aralarında İçişleri Bakan
lığı kuruluş ve görevleri, Emniyet teşkilât ve
mahallî idareler enstitüsü kanun tasarıları gibi
çok önemli tasarıların da bulunduğu 12 ka
nun tasarısı üzerinde ise, bakanlık içinde som
değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Bun
lardan bir kısmı bakanlıkların görüşlüne sunu
lup cevapları alınmıştır. Önümüzdeki günlerde1
Yüksek Meclise sevk edilmek üzere Başbakan
lık makamına sunulacaktır.
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyele
r i ; önemli noktalarıyle kısaca belirtmeye çalış
tığım bütün bu hizmet ve faaliyetlerde Bakan
lığımıza daima hâkim olan temel görüş ve pren
sipleri de bir kaç kelime ile ifade etmek iste
rim.
Devletin var oluşunun temeli ve sebebi olan
valtandaşa, hizmetleri en iyi biçimde, verimli,
etkili ve süratli ve âdil olarak sunlmıak ve va
tandaşın refah ve mutluluğunu artırmak anahedefimizdir. Bu anahedefe ulaşabilmek için
Devlet hizmetlerinin vatandaşa eşit şartlar için
de, âdil ve tarafsız bir idare tarafından götü
rülmesine çalışılmaktadır. Bir yandan da kişi
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sel hak ve hürriyetlerin anayasa düzenine uy
gun olarak kullanılabileceği huzurlu ve güven
li bir ortamın sağlanmasına gayret gösfterilmıek-t
tedir.
Çeşitli hizmetlerle yükümlü, yurt düzeyine
yayılan kuruluşlarımızda görevli binlerce perso
nel arasında pek az da olsa, kusurlu ve kanun
suz davranışlarda bulunabileceklerinin varlığım açık yüreklilikle kabul ediyorum. Ancak,
haksızlık yapan veya kanunsuz davranışta bu
lunanlar hakkında müsamaha gösterilmeden,
derhal kanunî işleme geçildiğini huzurunuzda
büitün samimiyetimle belirtmek isterimi. Bütün
personel atamalarında daima âdil, objektif ve
hizımet gereklerine uygun davranmaya âzami
itina göstermekteyiz. Bu yoldaki tasarrufları
mızda da pek ender de olsa, halta yapıldığının!
sonradan anlaşılması halimde, hemen bunun
düzeltilmesi yoluna gidildiğine emin olmanızı!
istirham ediyorum.
Bakanlığımız merkez ve taşrada mevcut bü
tün kuruluşları ve personeli ile bu prensiplere
ve demokratik hukuk ilkesine tamı bağlılıkla
anahedefi gerç eki eştirmeye çalışmakta; bu yol
da beliren her türlü engellere, problemlere cid
dî ve müessir çözüm yolları bulma çabası için
de, aziz Milletimizin ve Yüce Meclislerin tevec
cühüne ve takdirlerine lâyık, fedakâr gayretler
le görevine devam etmektedir.
Görevde bulunduğum .sürede; Atatürk ilke
lerini kendilerine meşahel yaparak, dalıma bu
ışık ve hedef doğrultusunda aziz vatandaşları
mıza en iyi hizmeti verme çabası içerisinde çalı
şan vefakâr ve fedakâr idareci arkadaşlarımıla
Emniyet, Jandarma ve içişleri Bakanlığında
görevli diğer bütıün personele, sürdürdükleri
vatansever, âdil, eşit ve tarafsız gayretlerimden
dolayı en derin minnet ve şükran duygularıtma
huzurunuzda ifade etmeyi de, yerine getirilmesi
gerekli vicdanî bir borç sayımalkltadımı.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; mâruzâ
tım burada son bulmaktadır. Değerli sözcü sa
yın milletvekillerinin değinmiş olduğu birçok
noktaları cevapladığıma kaniim. Bu arada, bâzı
mevzulara da özellikle değinmek istemekteyim :
Kaçakçılıkla mücadelede, hakikaten Bakan
lığımıza düşen görev, büyük bir titizlik içeri
sinde yürütülmekte ve gayretlerimiz devamı et
mektedir. Ayrıca, bu konu Hükümet konusu
yapılmış ve bu kaçakçılık konusuyle ilgilen-
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mek ve bunu istenen bir düzeye kavuşturmak
üzere 6 Balkandan müteşelkikil Bakanlar Kurulu
üyelerinden bir heyet teşekkül etmiş bulunmak
ta ve bu mevzu üzerinde çalışılmaktadır.
(Trafik konusunda; trafik kanunlarımız hazırlanmmş, Yüce Meclise sevkedilnıek üzere Baş
bakanlığa (göndem'llmiş bulunmaktadır.
Arz ettiğim üzere; vali ve kaymakam yetkim
lerini artırmak üzere, ti idaresi Kanunumuz,
.halen Başbakanlıkta bulunmaktadır.
Sivil Savunma hizmetlerini de, Bakanlık
Teşkilât Kanununda istenen bir düzeye kavuş
turmak gayreti içerisindeyiz.
.Merkez valileri konulsunlda, evvelce de arz
etmiş olduğum üzere, vazifeyi aldığıımı günden1
beri büyük ve istekli bir çalınma, hakikaten du
yarak yapılan bir çalışma içerisindeyim.. Bu ko
nuda, yeni Teşkilât Kanunumiuzda Bakanlıkta,
15 kişilik biır Yüksek Danışma Kurulu kurul
makta ve hakikaten «Onorabl» bîr kurul olarak!
teşekkül ettirmeye çalıştığımız bu kurul, mes
lek teşekküllerinde çalışan arkadaşlariınıız ara
sında bir rotasyon imkânı sağlayacak ve bura
ya gelen vali arkadaşlarımız da bütün özHük
haklarını muhafaza edeceklerdir.
Ayrıca, Danıştay Kanununda alt idare malı-*
Geçmelerin kurultoasıyle bâzı arkadaşlarımıza
burada hizmet alım'a imkânı sağlanacaktır.
Üç/üncü olarak ta, Mahallî idareler Malî
Denetim Kanununda; .m'ahallî idarelerimizin ha
kikaten bir denetim organı kurulmakta ve yük
sek bir organ olan denetim organında da bu de
ğerli ve tecrübeli arkadaşlarımızdan istifade
edeceğimize kaniim,
Valilerin 50 -100 -150 - 20O olan, hakikaten
hiçbir zaman tasvibetmediğijmıiz ödeneklerinin
de 200 olarak düzenlenmesi için, Bakanlığımız,
Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığına gerekli
teşebbüsünü yapmış bulunmaktadır. Bunun da
kısa zamanda kararnanneide yer almasını bekleımekjteyiz.
Yine, şube müdürlerinin 4 ncü dereceye çı
karılması için Bakanlığıımıiz gerek Personel
Dairesi ve gerekse Maliye Baka'nlığı nezdinde
teşebbüslerini yapmış, kısa zamanda, gerçekleş
tirileceğine kanii buluırm'aktayım.
(Sayın Küçüktepepmar idarî reform konusu
na temas buyurdular. Arz etmiş olduğum üze
re, idarî reform konusu Bakanlığımızca geniş
ölçüde ele alınmış ve tahmin ediyorum ki; bu
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kanunlar manzumesi gerçekleştiği takdirde,
idarî reformun büyük bir kısmı yerine getiril
miş olacaktır.
Yine kaçakçılık mevzuunda arz etlmek iste
diğim hususta sayın .sözcü ile aynı düşüne od1©
bulunuyorum : Kaçakçılık mevzuunun hiçlbir
zanıaıı zabıta tedbirleriyle yalnız olarak önlen
mesi mümkün oılaıı bir mevzu olduğuna kani
değilîmı. Bunun muhakkak iktisadî tedbirlerle
de deslteiklenm'esi yönünde çalışmalarımız devam
etmektedir./
Valilerin ekonomik hayatta faal rol oyna
maları hepimizin temennisidir ve arkadaşları
mıza zaımıan zaman bu yolda gerekli teşebbüsler,
gerekli takviyeler yapılmakta ve kendilerinin
bu yönde eğitilmesi gayreti içerisindeyiz. İle
ride, Mahallî İdareler Enstitüsü Kanunumuz da
gerçekleştiği takdirde, bu yönlerimiz daha ge
niş mikyasta gerçekleşmiş olacaktır.
Mahallî idarelerin durumu, hakikaten bizini
için de bugün iç açısı değildir. Köy Kanunu,
Belediye Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu ve
Özel İdareler Kanunu ile bu dâvaya bütün gü
cümüzle el atmış ve halletlmıe yoluna girmiş bu
lunmaktayız. Bütün temennimiz, bu kanunları
mızın kısa zamanda kanunlaşmasıdır.
Kaçakçılık tedbirleri gibi, iç huzurun da
yalnız zabıta tedbirleriyle önleneceğime haki
katen kani bulunnıa/maktayım. Bunun için ça
lışmalarımız bir taraftan zabıta gücümüzü ar
tırmak, yetkili etkili ve eğitimli hale getirmek
le beraber; diğer yandan sosyal ve ekonomik
şartları da bu düzene birlikte geliştirme çabası
tarafımızdan sürdürülmekte ve Hükümetimizce
de bunun böyle olması gerektiği, kabul edilmişi
bulunımaktadır.ı
Jandarmamızın reorganizasyonu hakkında
kâfi derecede bilgi arz etmiş oluyorum;. Subay
noksanlığı bir hakikattir. Bunun da giderilımesi hususunda plânlarıımız ve çalışmalarımız mev
cuttur. İnşallah, kısa zamanda, kısa vadeli
olarak bir iki yıl içinde bu ihtiyacın da taımamiyle giderilmiş ve yerine getirilmiş olacağına
kani bulunmaktayıım.
ıRüşvet ve irtikâpla mücadele, tamamiyle
Hükümetimizin Bakanlığıımızın üzerinde dur
duğu çok önendi konulardan birisidir. Bunun
da, takdir buyuracağınız veçhile, şahıs be şahıs
mücadele edilmedikçe tam sonuç alınmasının
mümkün olacağı kanısında değilim. Onun için,
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bütün vatandaşlarımızı da bu mücadelemize
yardımcı olmaları hususunda davet ediyorum
ve vatandaşlarımızla elek verdiğimiz gün, bu
(mücadelede başarılı alacağımıza kani bulunu
yorum].
Çok değerli Başkan, sayın milletvekilleri;
sayın konuşmacıların burada hakikaten dile
getirmiş oldukları mevzular, Bakanlığımızın ta
mamıyle müşterek duygula'r içerisinde düşün
düğünden ayrı olmamıştır ve bunları dinlemek
ve hakikaten kendilerine arzı cevap etmekte
müşkülât çekiyorum. Çünkü, tamamıyle şükran
ve minnet duygülarıyle doluyum. Bütün miiletvdkillertimüzin İçişleri Bakanlığının ihtiyaçları
nı tam olaralk .anlamış, tespit etmiş ve bu kürsü
den dile getirmiş ollmıal arından dolayı bir kere
ilaha şükranlarımı, minnetlerimi tekrarlar, say
gılarımı arz ederim. (Alkışlar)
BURHANETTlN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Bakandan bir sualim var, Sayın Başkan.
BAŞKANN — Sayın Asutay, buyurunuz
sorunuzu sorunuz,
iSaym Balkan, istirham edeceğim Sayın Asu•tay'ın bir sorusu var efendim.
BURHANETTlN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, 1402 sayılı Kanunu tadil eden 1654
sayılı Kanunun Yüce Meclislerde müzakeresi
sırasında Sıkıyönetim Kanununa tabi yörelerdeki
hizmetli olan kimselere bir ek ödenek veril
mesi konusu öneriliyordu. Kanunun müzakere
sinde örfi idare veya sıkıyönetim hizmetlerinde
bulunan emniyet mensuplarının bu kanunda
gösterilen miktarlar kadar ödenek alıp alınma-»
yaeağı, komisyonda sorulmuş; komisyon baş
kanı da «Evet, emniyet mensupları eksiksiz ola
rak bu kanundan istifade edecek delmiş idi.»
Kanun tatbik edildiği zaiman, bütün emniyet
ımıensuplarmm bu kanun kapsamına alınıp alın
maması bir tereddüt halindedir. Acaba, Sayın
Bakan 'sıkıyönetim hizmetlerinde olan emniyet
mensuplarının en ağır şartlar içinde çalışmış
oklukları göHüsünde olduklarına göre, bu ka
nundan bu kimselerin istifade edecekleri görü
şünde midirler?:
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan.
İÇİŞLERİ BAKANI F E R t T KUBAT — Ba
kanlığımız Emniyet mensübinimizin bu kanun
dan istifade etmesi düşüncesi içerisindedir. Bu
düşünce ve inançla Maliye Bakanlığı nezdinde
teşebbüs etlmiş bulunuyoruz. Oradan alacağıımız
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cevaba göre, eğer icabederse Kanuna bir ek
fıkra eklenmesi teklifiyle de huzurunuza gelme
yi düşürülmekteyiz.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Buyurun Sa
yın Açıkalm. Sorunuzu sorunuz efendim».
İLHAN AÇIKALIN (Denizli) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakanın konuşmalarının ışığı altın
da bir ricam olacak.
Sayın Başkan, Sayın Bakan konuşmalarında
valilerin maddî olanaklarının artırılmasından
bahsettiler. Bu arada yan imkânlar, lojman ve
diğer ihtiyaçlarının da düşünüldüğünü ve dolayısıyle kaymakamlarında onore edilmesini bu
yurdular.
Bu arada unutulmuş bir sınıf var. Vali mu
avinleri; hem manevî olarak yetkileri çok hem
de maddî olanakları az olan kimselerdir.
Acaba Sayın Bakan, vali muavinleri sınıfını
kaldırmayı mı düşünmektedir, yoksa bu arka
daşların da en az valiler kadar bu olanaklardan
faydalanmaları imkânını sağlayacaklar mı?
BAŞKAN — Yali muavinleri hakkında ola
naklar sağlamayı düşünüp düşünmediğini soru
yor Sayın Açıkalm efendim.
İÇİŞLERİ BxVKANI FERİT KUBAT — Vali
muavinleri arkadaşlarımız, bizim bugünkü idarî
mekanizmamız içerisinde kaymakamlarla eşitlik
taşıyan ve onların istifade edeceği her türlü hak
tan istifade etme lolanaklarma sahip arkadaşla
rımızdır. Nitekim, valiliklerde münhâller olduk
ça bir ölçü içerisinde vali yaparken oranlı ola
rak vali muavinlerinden, mülkiye müfettişlerin
den ve kaymakamlardan olmak üzere bir oran
içerisinde vali yapmayı tasarlamışızdır ve tatbi
katımız da bu yönde olmuştur. Zamanımızda
birkaç vali muavini arkadaşım vali olmuşlar
dır.
Arz ettiğim gibi; idarî mekanizmada, teşki
lâtta vali muavinlerinin hakikaten değerli ve
özel bir yeri vardır. Çünkü takdir buyurulacağı veçhile, vali ayrıldığından valiye vekâlet
eder, onun yerine icra da bulunur.
Bu bakımdan vali muavinleri zaten yönet
meliğimize göre altı yıl kaymakamlık yapıp
Şark hizmetini yapmış olan arkadaşlarımızdan
seçmek mecburiyeti de vali muavinlerine verdi
ğimiz değerin bir neticesidir. Vali muavinleri
bugün arz ettiğim üzere kaymakamların istifa
de ettiği özlük haklarından tamamıyle aynı se
viyede, istifade etmektedirler. Ama gayet tabiî
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teşkilâtımız içerisinde vali muavinlerinin ele,
•kaymakam arkadaşlarımızın, da daha çok şeyle
re lâyık olduklarını ve hakikaten müstehak ol
duklarını kabul etmekteyiz.
BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen sa
yın milletvekili?.. Yok. Teşekkür ederim Sayın
Bakan.
Sayın Hüseyin Yenipmar, buyurun.
HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri;
İçişleri Bakanlığı 1973 yılı bütçesi üzerinde
kişisel görüş ve temennilerimi arz etmek üzere
söz almış bulunuyorum.
İçişleri Bakanlığı, yurdun iç güvenlik ve
esenliğini, kamu düzenini, kişi hak ve hürriyet
lerinin korunmasını ve tasarrufa ilişkin güven
liği sağlamak gibi görevleri başta olmak üzere;
çeşitli kanun'larla kendisine verilen çok yönlü
görevleri yapmakla yükümlü bulunmaktadır.
Yine yapılan bir ankete göre, İçişleri Bakan
lığının 3 000'e yakm çeşitli görevleri vardır. Ne
var ki, bakanlık bu görevleri 42 yıl önce çıkarı
lan kuruluş ve görevlerine a't kanunla 19 tanesi
Osmanlı Devrinden kalma 4'9'u Türkiye Büyük
Millet Meclisinin 1920 ve 1930 yılları arasında,
69'u da 1930 ilâ 1942 yılları arasında çıkarılan
tüm 137 kanunla yürütmeye, çalışmaktadır.
Demin Sayın. Bakan, bugünkü ihtiyaca gö
re bâzı kanun tasarılarımın hazırlandığını söy
lediler. Bunu öğrenmek bizi memnum etti. Bu
acı gerçek karşısında yönetim ve yöneticimin
"durumunu değerlendirmek gerekmektedir.
Sayım milletvekilleri; idare bir sanattır.
Henıde birçok inceliği olan bir sanattır. İdare
ci ise, yönetme kudreti yüksek olan, yeterli
bilgi, tecrübe, dürüstlük, sorumluluk duygu
su gibi unsurlarla kişiliği tam teşekkül eden
insandır. Vatandaş, idaresinin şahsında Dev
letini ve Hükümetimi görür, Hizmetlerin yürü
tülmesi sırasında idarecinin tutum ve davra
nışının toplum üzerindeki etkisi büyüktür.
Keza; Anayasal hukuk anlayışı içinde ka
nunların insan haysiyetine yakışır şekilde uy
gulanmasında idarecinin sorumluluğunun önemi
ço'k büyüktür. Bu nedenle, vatandaşda Devle
te, Ilüküm'ete ve insanlara karşı güvem, sevgi ve
saygıyı yaratacak ve yaşatacak organlardan bi
ri de idareeilerimîzdir.
,'Süyasî iktidarlar, eğer vatandaşın sevgi,
ve güvenimi kazanmak istiyorlarsa kendi, si-
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yasî emellerime hizmet edeni değil, halka hiz
met edeni, bilgili, tecrübeli, tarafsız ve yönet
me kuvvet ve kudretime sahip idarecileri ter
cih -etmelidii'ler. Aksi halde, kutsal bur görev
olan idarecilik, idareî maslahat espirisi içeri
sinde dejenere edilmiş olur, bunun da Devle
te, millete yararı olmadığı gibi, siyasî ikti
darlara da zararn vardır ve olmuştur da.
ıSayın milletvekilleri; âmme hizmetlerinin
ifası ve kanun hükümlerinim tatbik Ve icraa
tımı temin eden ve re'sen hareket yetkisine 'haiz
- olan idare, bütünlüğünü muhafaza etmek şartıyle merkezden yönetim ve yerinden yönetim
esaslarına dayanmaktadır.
il:9ül Anayasamız idarî ünite olarak vilâ
yeti saptamıştır, idareyi ve idarî metotları
yeniden düzenlemede Anayasamızın bu pren
siplerini gözömümde tutarak yetlki genişliğinin
merkeziyetin bütün pürüzlerini ve genellik
le büroksasiyi ortadan kaldıracak şekilde kul
lanılmalı, bu belli makamlarda gerçe'kleştirilmelidir. Bu suretle işlerim aksamasına, murakabesi'z kalmasuna sebebiyet verem kuruluş
lara yer verilmemelidir. Zihniyette değişiklik
idarede ve idarî m'etcitlarda yapılmak istenen
roorganizasyon gerçekleştk'ilen diğer ıslâhat
proje ve hareketleri gibi biçimde kalmaya
mahkûm olacaktır. Bugün merkezî idanemin
taşra teşkilâtı tam bir karışıklık ve düzensiz
lik örneği vermektedir. Ayrı ayrı bakanlık
lara bağlı taşra birimlerinim ülke düzeyine
dağılışları hukukî statüleri ve birbirleri ile
olan ilişkilerimin genel bir plân içinde düzen
lenmemiş olması hizmetlerin rasyonel bir bi
çimde yürütülmesini engellemektedir. Bu ne
denle koordinatör valilik sistemi içinde sorun
larım çözümü gerekmektedir, idarî reformun
biran önce çıkarılması zaruret halini almış
tır.
Mumterem milletvekilleri, vatandaşda Dev
lete ve Hükümete karşı güvem, saygı ve sev
gi yaratacak ve yaşatacak organlardan biri
nin de idareciler olduğunu arz etmiştim. Bu
sebeple üzerinde durulması gereken önemli
hususlardan biri de valilerim tayin, nakil ve
görevden alınmaları hususudur. Valilerim ta
yininde takdir önplânda olmakla beratoer, na
kil ve görevden almalarda partizan zihniyet
ve istekler etken olmamalıdır. Kanunun ka50£ —
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bul edeceği gerçek bir lüzum dışında büyük
amaç ve gayretlerle cidden iyi yetişmiş yete
nekli idarecilerimiz partizan zihniyete kur
ban edilmemeilidir. Yine idarecilerimizi huzur
suz kılan üst göstergelerde'ki isabetsizlik de
giderilmelidir. Demin Sayın Bakan bu nokta
da açıklamalarda bulundular, bunu da mem
nuniyetle öğrenmiş bulunuyorum.
A'cı da olsa bir gerçeği arz etmek isterim.
Yurdumuzun sosyal, kültürel
ve ekonomik
yönden çok geri kalmış vilâyetleri yıülarca
tecrübeli, yetenekli ve kudretli idarecilerin
ve memurların özlemini çekmiş ve halen de çek
mektedir. Bugüne dek bu konudaki uygula
ma maalesef iç açıcı değildir. Geri kalmış vi
lâyetlerimiz idareciler ve memurlar için ya
staj veyahutta - sürgün yeridir. Bu nedenler
yıllar iyi ve tecrübeli yönetici özlemini çeken
vatandaşlarla gelmiş geçmiş hükümetler ara
sında arzulanan şekilde güven, sevgi ve say
gı gerçekleştirilmediği de acı bir gerçektir.
Vatandaş bu gibi idareci ve memurun şahsında
hükümetleri iyi gözle görmemiş ve kabahati
hep hükümetlerde görmeye başlamıştır. Hele
12 Mart 1971 Men sonra yurdumuzda olağan
üstü şartların gereği olarak idarecinin görevi
daha da çok ağırlaşmış bulunmaktadır. Zabıta
nın vatandaşla çeşitli ilişkilerindeki tutumla
rının sempatik olmadığını üzülerek ifade et
mek isterim. Polis çoik yönlü ve çok güç olan
görevlerini yaparken elbetiteki bâzı metotla
ra başvuracaktır. Ancak başvurulacak bu me
totlar insan haklarına ve hukuk devleti ilke
lerine temelden saygılı olmalıdır. Bu metot
lar polisi ve sorumluları kamu vicdanında küçültmemelldia*. Zabıtada dayak ve işkence id
diaları üzerinde hassasiyetle durulmalı ve so
rumluları hakkında gecikmeden kanunî işlem
lere tevessül olunmalı ve böylece kamu vic
danı tatmin edilmelidir. Bu konuda Sayın
Bakanımın biraz önce vermiş oldukları sözle
ri bir teminat olarak kabul edeceğim. Kanı
mız odur ki zabıtayı dayak ve işkence töhme
tinden kurtarmanın tek yolu vardur. O da ha
zırlık soruşturmasının savcıların emrinde ve
nezaretinde bulunacak adlî zabıtaca yürütül
mesidir. Böylece zabıta sadece önleyicilik gö
revi ile baş başa bırakılmış olur.
Sayın milletvekilleri, il mahallî idareleri üze
rinde de biraz durmak isterim. Görevi il hu
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dutları içindeki köy, kasaba ve şehirlerde ikâ
met eden halkın müşterek mahallî ihtiyaçla
rını gidermek olan ve bu amaçla kalkınmada
fonksiyonu bulunan il mahallî idaresi de bün
ye, fonksiyon ve malî kaynaklan itibariyle
yeni düzenlemeye ihtiyaç göstermektedir. Üçün
cü Beş Yıllık Plânın öngördüğü hızlı şehir
leşme, belediyelere büyük görevler vermek
tedir. Henüz Anayasanın öngördüğü görev
leri ile orantılı gelir kaynaklanna kavuştu
rulmamış olan bu kuruluşların yol, su, elektrik,
çevre sağlığı gibi çetin problemlerini insan
vakar ve haysiyetine yaraşır biçimde çözmek
olanakları yoktur. Bunların da bir
taraftan
yetki ve görev kanunlan hazırlanırken diğer
taraftan finansman imkânları öngörülmeli,
sağlam gelir kaynaklanna kavuşturulmalıdır.
Hele köyün kaderi henüz tespit edilmemiştir.
Bunda Eöy işleri) Bakanlığı mı, yoksa İçişleri
Bakanlığı mı söz sahibi olacak? Köyün ka
derinde hangi bakanlık söz sahibi olursa ol
sun mühim değil, mühim olan ıköy Kanunu
nun ele alınması, muhtarlara maaş bağlan
ması, köy plânlamasının gerçekleştirilmesi, 22
senelik perspektik devrede hangi köyün nü
fusunun ne olacağının, ekonomik ve sosyal ge
lişmeyi sağlamak için buralarda ne gibi ted
birler alınması gerektiğinin tespiti cihetine
gidilmelidir. Ancak bu suretledir ki tüm mil
letçe kalkınma olanağına kavuşmuş olabili
riz.
Bütçenin milletimize ve İçişleri Bakanlığı
teşkilâtına hayırlı olmasını temenni eder, Yü
ce Heyetinize saygılar sunanın..
BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergele
rini okutuyorum, efendim.
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) —
Usul hakkında söz istemiştim.
BAŞKAN — Bir arzunuz mu var efendim?
Bir kararlılık, kararsızlık münakaşası, pazar
lığı içinde değiliz ki ? Bir hakkınız varsa söy
leyin.
NUElI ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankını) —
Arz edeyim efendim. Bir konuya değinmek is
tiyorum.,
BAŞKAN — Hangi mevzuda efendim?
NUBl ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) —
Tutumunuz hakkında.
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BAŞKAN — Buyurumuz oturunuz, tutu
mumda hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Meclis
'kurulduğundan beri uygulanan tatbikatı uy
guluyorum işinize gelmediği zaman tutum de
yip ortaya çıkıyorsunuz.
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırıı) —
Saymı Başkan, İçtüzük bize böyle bir hakkı
vermiş mi tutumunuz hakkında konuşmak
için?
[BAŞKAN — Ama tutumda bir şey, her se
ferinde tutum olur mu canım? O zaman hiyerarşiik sistem kaybolur burada, o zaman nizam
kalmaz ki. Yanı tutumda sizin beyanınızda da
bir isabet olmalıdır yani. Ben tutumumu ayarl'ayaibilmck için sizin fikrinize bir kıymet ver
mem lâzımgel'ir.
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Ne de
mek yani, vermiyor musunuz1?
BAŞKAN — Tabiî vermiyorum çünkü tü
züğü tam tatbik ediyorum. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler). Ha tutum hakkında beyan,
her zaman tutum hakkında da söz vermem
beyefendi.
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) —
Ne zaman tutumunuz hakkında söz istedim Be
yefendi?
MAŞKAN — Her zaman efendim, .sıkıştık
ça tutum diyorsunuz, ortaya çıkıyorsunuz.
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çanlara) —
iSaygılı oldukça siz aksi hareket yapıyorsu
nuz.
BAŞKAN — Çok rica ederim beyefendi,
saygılı... İllâ konuşmak istiyorsunuz.
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırıı) —
Hayır.
BAŞKAN Ama ben size, 23 dakika diyor
sunuz, 20 dakika diyorsunuz, Kanunlar Dai
resi Müdürünü size gönderiyorum 30 dakika ol
duğunu iddia ediyorum. Yani çok istirham. ede
rim. bizim de bir sabrımız var canım.
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırıı) —
İçtüzüğü nasıl uyguladığınızı.
[BAŞKAN — Kifayeti müzakere takrirleri
ni okutuyorum. (Gürültüler) Okutuyorum efen!
dim, rica ederim, tamam efendim, tamam.
iSayın Başkanlığa
Müzakerenin kifayetinin oya konmasını
saygı ile arz ve teklif ederim.
Kahramanmaraş
Veysi Kadıoğlu
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Sayın Başkanlığa
İçişleri Bakanlığı üzerindeki müzakerenin
kifayetini arz ve teklif ederim.
Çorum
Yakup Çağlayan
•Sayın Başkanllığa
•İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde yete
rince müzakere yapılmıştır, müzakerenin kifa
yetini arz ve teklif ederim.
Nevşehir
Hüsamettin Başer
BAŞKAN — Aleyhte Sayın Doğan buyu
run.
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırıı) —
Bir defa oradan milletvekiline saygı duyma
lısınız Beyefendi.
BAŞKAN — Tam saygılıyım ama sizden
de aynı şeyi bekliyorum canım.
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Saygı
lı değilsiniz, zabta geçirdiniz saygılı olmadığı
nızı.
MUSA DOĞAN — (Kars) — Sayın Baş
kan, aziz arkadaşlar; kifayeti müzakereye iti
bar etmeyelim ki köylerin, köylünün bugün
Tarım Bakanlığımın da bir politikası olan trak
törlerinin şehire indiği zaman trafik polislerince gördükleri hareketleri, mâruz kaldıkla
rı güçlükleri dile getirelim. Yine sayın arka
daşlar kifayeti müzakereye itibar gösternıeyelim ki Sayın İçişleri Bakanlığımız köylünün
traktörlerinin ehliyetlerinin en iyi şekilde ve
rilmesini hattâ araya vasıta sokulmadan ve
rilmesini temin etme imkânını bu kürsüde bu
lalım, kendilerine anlatalım. Kifayete itibar et
meyelim, daha evvel muhterem Meclisimizden
çıkartmış, itibar ettiğimiz Ateşli Silâhlar Ka
nunun bugünkü tatbikatındaki noksanlıkları
İçişleri Bakanlığına hatırlatalım. Meselâ bir
kaç ay evvel birkaç gazetenin büyük manşet
halinde yazdığı bir haberden hiç olmazsa bah
sedelim. Urfa'nm falan yerinde bir çobanı bir
sürü kurt kovalamış, nihayet yalçın bir ka
yaya çıkmış en son çareyi kendisini kayadan
atııp parçalamakta bulmuştur. Bugün bir ba
kıyoruz Türkiye'nin bir yerinde fabrikasyon
halinde
ateşli
silâhlar
imal
ediliyor,
o yönde hiç ses seda yok, çıt yok. Yalnız si
lâhlar («Nasıl silâhlar» sesleri) meselâ biraz
evvel Sayın Bakan bu kürsüden dile getirdi504 —
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ler. Falan yerde bu kadar bin tabanca, §u ka-.
dar t'omson mermisi yakalandı diye... Bunlar
(böyle yakalanıyor. Diğer taraftan da kan da
vası olan, mal mülk emniyeti, içinde kıvra
nan, kendimizi ancak koruyabilen bâr mem
leket durumundayız. Asayişin gidemediği 10
binlerce dağ köyümüz vardır. 6 - 7 ay şehir
lerle İrtibatı kesilen köylerimiz vardır.
BAŞKAN — Yani bunlar dile getirilsin di
yorsunuz, kifayet kabul edilmezse.:
'MUSA DOĞAN (Devamla) — Bunları dile
getirelim diyorum.
Yine kifayete itübar etmeyelim ki şunları da
ifade edebildim sayım arkadaşlar. Meselâ, bi
raz evvel bir arkadaşın dile getirdiği gibi,
bir İçişleri Bakanlığı kararnamesine baktığı
mız zaman Hakkâri'ye falan yerin kaymaka
mı tayin edilir; Van'a falan yerde vazife gö
ren vali muavini tayin edilir, Muş'a, Siirt'e,
Bi'tlis'e, Kars'a bunlar tayin .edilir, Artvin'e..
E.. îzmir, îstanbuPa yaşını başını almış, tam
verimli çağına gelmiş, olgun insanlar gider.
Arkadaşilar böyle şey olmaz. Bunu dile getir
in eik memleketin menfaatinedir. Hakkâri'ye
meselâ vermişiz bir vali muavini gitmiş ora
da vali olmuş, adamcağız kıvranıyor; imkânı
yök.
Sayın Başkan kifayete itibar edilmesin ki,
Sayın Bakanlık ve Bakanlık mensupları bun
dan sonra, bilhassa geri kalmış bölgelere en
iyi, en ehil memurlarım
göndermelidirler;
valisi dahil, kaymakamı dahil, ifade edebile
lim. Hattâ ve hattâ emniyet müdürü dahil...
Okuyoruz, üzülüyoruz, bilhassa bu bölgenin
insanları olarak, temsilcileri olarak:. Falan
yerin emniyet âmiri muavini, veyahut emni
yet âmiri şu hadiseyi yapmış, hadi Hakkâri
emniyet müdürlüğüne, olmaz; olmaz, bunları
dile getirmek lâzım.
Sayın Başkan ve sayın arkadaşlarım kifa
yete itibar etmeyelim ki, bu. bölgelerde hiz
met gören emniyet mensubu kardeşlerimizin
çoğunun maddî ve manevî imkânsızlıklar -için
de kıvrandıklarını dile getirelim. Meselâ bizim
Kağızman ilçesi 7,5 - 8 Km'ye dağılmış bir yer;
hir arabası yoktur emniyetçilerin. Polis' gece
rısı 7 - 8 Km'lik bir hadise mahallîne gidecek;
yürüyecek, gelecek; 20 Km. ediyor. îmkân ta
nıyalım. Buraya meselâ bir memur, bir polis
gider mesken bulamaz; aldığı maaşın dörtte
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üçünü ev kirası olarak verir. Ondan sonra da
rüşvetten, şundan bundan bahsederiz. Dava
ların halli için imkân vermek lâzım. Sayın
Bakanlığın bir anaprensihi var mıdır, hazırlan
mış bir projesi var mıdır bu hususlarda ? Bun
ları dile getirebilmemiz için imkân verilsin.
Sayın Başkan, son bir noktayı söyleyerek
kifayete niçin itibar edilmemesini istediğimi
arz edeceğim. Güney Doğu illerimizde yüztoinlerce dönümlük arazi, hudut kordonu ola
rak, bugün yasak bölge olarak ilân. edilmiştir.
Burası bölgenin kültür arazisi olarak en elve
rişli kısmıdır. Kifayete itibar edilmesin de sa
yın Bakanlığın ilgili bakanlık olarak Ta
rım Bakanlığı ile bir irtibat kurması lâzımgeldiğini ifade edelim. Hiç olmazsa buralarda bü
yük çapta bir Devlet üretme çiftliği kurul
sun. Bu arazilerin hâsılası da millî hâsılaya
katılaibilsin.
Kifayete itibar etmemenizi rica eder, hepi
nizi saygılarla selâmlarım.
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni
oiylarınıza arz ediyorum. Kaıbul buyuranlar lüt
fen işaret etsinler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
•içişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdür
lüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı 1978 büt
çesi bölümlerine geçilmesi hususunu oylarını
za arz ediyorum. Kabul •buyuranlar... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
içişleri Bakanlığı bütçesi bölümlerini oku
tuyorum.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Bölüm
(Prog.)

Açıklama

101' Genel yönetim giderleri
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
102 Destek hizmetileri
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul
•edilmiştir.
111 Mahallî idareler hizmet
leri
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul
eculmiştir.

Lira
188 504 988

9 319 951

264 268 236

M. MeclM
Bölüm
(Prog.)

Açıklama

112 Nüfus izleme, tescil ve
vatandaşlık kayıt hizmet
leri
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
113 İller idared hizmetleri
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
114 Sivil .savunma ve miillî seferberlliık hizmetleri
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
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Bölüm
(Prog.)"

Lira

79 228 428

1 998 516

27 546 197

5 487 573

Emniyelt Genel Müdürlüğü ile ilgili bölüm
leri okutup oya arz etmeden evvel bir hususu
(açıklıyacağıım.
Gider artırıcı bulunmayan ve Bütçe Kanu
nunun 34, 35 ve 37 ncd maddeleriyle iUgiM Sa
yın Hayrettin Nakiboğlu ve arkadaşları tara
fından verilmiş bulunan önergeler vardır. Em
niyet Genel Müdürlüğü Bütçesi ile ilgili olmak
la beraber oya iarz «edilme yeri oflımadığı cihetle
34, 35 ve 37 noi maddeleri müzakerıesi esnasın
da Genel Kurulun oylarına arz edilecektir.
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA AS
LAN TOPÇUBAŞI (Çorum) — Önergelerin
Komisyona havalesini rica ediyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN — Komisyona bu önergeleri veri
yoruz.
Bölümleri okutuyorum.

O : 2
Açıklama

Lira

250 617 923
102 Destek hizmetleri
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
111 Siyasî güvenfliği düzenle
me
92 916 575
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
112 Toplum güvenliğinin dü
zenlenmesi
719 481 319
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul
«edilmiştir.
113 Şehir içi ve bölge trafiği
ni düzenleme
147 175 859
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler
17 954 784
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul
'edilmiştir.
Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi bö
lümlerini okutuyorum.
Bu bütçe ile de ilgili 2 \adet önerge vardır,
Sayın Ahmet Buldanlı tarafından
verilmiştir
her 2 önerge de. Bu önerge de müzakere et
tiğimiz 1 inci maddenin müzakeresi bittükten
sonra madde okunduğunda muameleye kona
caktır. 2 nc!i önerge ise 1973 Bütçe Kanunu
nun 84 ncü maddesiyle ilgilidir; o da, bu mad
denin müzakeresi ^esnasında muameleye kona
caktır. Komisyona ön tetkikatı yapması için
önergeleri tevdi ediyoruz.
Bölümleri okutuyorum.
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
BÜTÇESİ
Bölüm
(Prog.)
Lira

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ
101 Genel yönetim
21 278 109
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
— 506

101 Genel yönetim
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
-

29 513 954

M. Meclitei
Bölüm
(Prag.)

Açıklama

102 Destek hizmetleri
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
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Lira

Bölüm
(Prog.)

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul
(edilmiştir.
112 Jandarma Genel Komu
tanlığının yeniden teşkilâtlanması ve moderni
zasyonu
210 000 000
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul
tedilmiştir.

Açıklama

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul
•edilmiştir.

57 882 537

111 Güvieniliği sağlama ve dü
zenleme
975 470 862

O :2
Lira

10 500 000

içişleri Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi, Em
niyet Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçesi,
Jandarma Genel Komutanlığı 1973 yılı Büt
çesi Millet Meclisimizce kabul edilmiş, bu
lunmaktadır. îçişl'eri Bakanlığına, , Emniyet
Genel Müdürlüğüne ve Jandarma Genel Komu
tanlığına, Türk Milletine hayırlı, uğurlu olma
sı temennisini sunarım.
Program gereğince görüşeceğimiz konu kal
madığı cihetle, 21 . 2 . 1973 Çarşamba saat
9.00'da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum.
Kapanma saati : 20.40

!>&<{
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GÜNDEMI
63 NCÜ BÎRLEŞİM
Saat : 09,00
20 . 2 . 1973
T
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
•X 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Rcmlisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
Bütçe Karlıma Komisyonu başkanlıkları tezkeröleri (MİM. et Meclisi 1/749; Cumhuriyet Sena
tosu 1/125) (Millet Meclisi S. Sayısı : 824;
Cumhuriyet Senatosu IS. Sayısı': 168) (Dağıt
ma tarihi : 1 4 . 2 . 1 9 7 3 )
II
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE (GÖRÜŞÜLMESİ KARALAŞTIRILAN İŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
X I . - — 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1973 yılı
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet
Meclisi 1/734; Cumhuriyet Senatosu 1/124)
• (Millet Meclisi S. Sayısı : 844; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 167) (Dağıtma tarihi :
14 . 2 . 1973)
iX 2. — Ankara Üniversitesii 1973 yıilı Bütçe
kanunu tasarısı ve Bütçe Kanma Komisyonu
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe
Kaıraia Komisyonu başkanlıkları tezkereleri
(Mildelt Meölsi 1/735; Cumıhuriyet Senatosu
,1/131) (Millet Meclisi S. Sayısı : 826; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 176) (Dağıtıma tari
hi : 14.2.1973)
(X)

Açık oya sunulacak işleri gösterir.

ıSalı

X 3. — Ege Üniversitesi 1973 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe
Karma Komisyonu başlkanlikları tezkereleri
(Millet Meclisi 1/740; Cumhuriyet Senatosu
1/130) (Millet MeeilM S. Sayısı : 834; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 180) (Dağıtma tari
hi : 14 . 2 . 1973)
ıX4. — İstanbul-Üniversitesi 1973 yılı Bütçe
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ille İlstanJbul Üniversitesi 1973 yılı Bütçe
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair
Culmıhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/743; Cumhuriyet Senatosu 1/128) (Millet
Meclîsi S. Sayısı : 843; Cumhuriyet Senatosu
S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973)
X 5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1973
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karama
Komisyonu raporuna -dair Cumhuriyet Senatosu
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/744; Cumhuriyet Se
natosu 1/129) (Millet Meclisi S. Sayısı : 825;
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 182) (Dağıtma
tarihi : 14 . 2 . 1973)
X 6. — Hacettepe Üniversitesi 1973 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/741; Culmlıuriyet Senato
su 1/132) (Millet Meclisi S. Sayısı : 832; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 177) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1973)
X 7. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
leri 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/745; Cunı.huriyet Senatosu 1/133) (Millet Medlisi S. Sa
yısı : 833; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 183)
(Dağıitma tarihi : 14 . 2 . 1973)

(Devamı Arkada)

-
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X 8. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 I
X 13. — Devlet Su İşleri Genel Müdüılüğü
yılı Bütçe .kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko1973 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kanmıa
mnisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu.
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezke
ve Bütçe Kanma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/746; Cumhuriyet Sena
releri (Millet Meclisi 1/738; Cumhuriyet Sena
tosu 1/126) (Millet Meclisi İS. Sayısı : 828;
tosu 1/137) (Millet Meclisi S. Sayısı : 831; Cum
Gulmhuriyet Senatosu S. Sayısı : 172) (Dağıtma
huriyet Senatosu S. Sayısı : 169) (Dağıtma tari
tarihi : 1 4 . 2 . 1973)
hi : 14 . 2 . 1973)
X 9. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
X 14. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 yılı
Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kanma KoımılsBütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
huriyet 'Senatosu ve Biiitçe Karıma Komisyonu
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez'kereÜH
başkanlıkları tezkeı eleri (Millet Meeliiri 1/742;
ri (Millet Meclisi 1/750; Cumhuriyet Senatosu
Cumhuriyet Senatosu 1/127) (Millet Meclisi S.
1/138) (Millet Meelfei S. Sayısı : 836; Cumhu
Sayısı : 829; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı :
riyet Senatosu S. Sayısı 175) (Dağıtma tarihi :
171) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973)
14 . 2 . 1973)
X 10. — Tekel Genel Müdürlüğü 1973 yılı
X 15. — Orman Genel Müdürlüğü 1973 yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kanma Komis
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kanma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
Bütçe Kanma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/748; Cumhuriyet Senato
leri (Millet Meclisi 1/747; Cumhuriyet Senato
su 1/139) (Millet Meclisi S. Sayısı : 823; Cum
su 1/140) (MiUet Meclisi S. Sayısı : 827; Cum
huriyet Senatosu :S. Sayısı : 174) (Dağıtma ta
huriyet Senatosu S. Sayısı : 173) (Dağıtıma ta
rihi : 1 4 , 2 . 1973)
| rihi : 14 . 2.1973)
X 11. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel MüX 16. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
düı'lüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve But- I 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ee Karma Koınıisyonu raporuna dair Cumhuri
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
yet 'Senatosu ve Bütçe Kanma Komisyonu baş
natosu ve Biiitçe Kanma Komisyonu bakanlık
kanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/739;
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/736; Cumhuri
Cumhuriyet Senatosu 1/136) (Millet Meclisi S.
yet Senatosu 1/134) (Millet Meclisi Si Sayısı :
Sayısı : 837; Gulmhuriyet Senatosu S. Sayısı :
83Ö; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 178) (Da
170) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973)
ğıtma tarihi : 14 . 2 . 1973)
iX12. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi
•V
Geneıl Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı
ve Bütçe Kanma Komisyonu raporuna dair Cum
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma KamrJ-iyonu
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ "YAPILACAK
bajkanhlkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/737;;
İŞLER
Cumhuriyet Ssııatosu 1/135) (MiLlet Meclîsi S.
(Sayısı : 835; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı :
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
179) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973)
|
İŞLER
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