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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üç otııruim yapılan bu b'irleşhnidıe ; 
1974 yılı ütçe ıkanıunu ta&arısı (1/65; S. 

Sayısı : 51) üzerindeki igörüşınıetere 'devam 
edi'lerdk; 

Danıştay Başkanlığı; 

Deivlct ktatiıstik Enstitüsü Genel Müdürlü
ğü, 

Dİya'iıet İsleri Başkanlığı, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (bütçe

leri kalbü], edildi'. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1974 
yılı Bütçe ıkanunu tasarlısının da (1/67; S. Sa
yısı : 33) maddeleri İcafoul olumdu, tümünün 
açı'k oya sunulacağı bildimldi. 

'Turizm ve Tanıtıma Bakanı Orhan Bingıt'iır, 
Turizm ve Tanıtma Ba'kanlığı bütçesinin Çalış
ana Bakanlığı bütçelsi ile yer değiıştirereık görü-
HÜlmeısiüie dair önergeisli Genel Kurulun bilgisine 
(sunuldu. 

Baıiis'te düşen THY'tıa ait DC - 10 - 10 tipi 
Arikara uçağının lıaınigi şartlar altında alındığı
nın ve bu konudalki diğer bütün iddiaların in-
eeleıumcsi (10/6) ve, 

Fındık randımanının ve Uiskobirlik yöneti
minin aksaklıklarının tespiti ve üretici hakla
rının korunması (10/7) için kurulan Meclis 
araştırma komisyonlarına gruplarca gösterilen 
adaylara dair listele kabul edildi. 

21 Mayıs 1974 Salı günü saat 10,00da top
lanılmak üzere Birlieişime 21 . 5 . 1974 Salı 
ısaat 00,10 \la son verildi. 

Baslkan 
(Başkan velkili 

A hmet Çakmak 
Divan Üyesi 

Erzurum 
Zekâi Yaylalı 

Divan Üyesi 
İçel 

Oval Mavioğlıı 
Divan Üyesi 

Yozgat 
ilhamı Çetin 

Divan Üyesi 
Siirt 

İdris Arıkan 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

21 . 5 . 1974 Salı 

Tasan 
1. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Ku

ruluş ve Görevleri haikkmda (kanun tasarısı 
(1/134) (İçişleri ve Plan komisyonlarına) 

Tezkere 
2. — İller Bankasının 1973 yılı bilançosu 

kâr ve zarar cetveli, Müdürler Kurulu ve De
netçiler raporlarıyla İmar ve İskân Bakanlığı
nın 13 . 5 . 1974 .tarih ve İB. 17.1.226 sa
yılı yaasısınm suretinin isunaüduğuna dair Baş-
'balkanlık tezkeresi (3/201) (Kamu İktisadî Te
şebbüsleri Karma Komisyonuna) 

Raporlar 
3. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in 

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki 
2739 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/68) (S. Sayısı : 52) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 .1974) (GÜNDEME) 

4. — Türikiye Cumhuriyeti Hükümeti ide 
(Sıovyet ISioisyaliist Cumlhuniıyetleri [Birliği Hükü-
ımdti arasında Karadeniz'de Tünk ve Sovyet, 
İvaraısu'ları arasındaki Deniz Hudut Hattının. 
teispiti hakkında Brotolbolünı onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dış 
işleri Komisyonu rapora (1/104) (İS. Sayısı: 
53) (Dağıtma tarihi: 20.5.4974) (Gündemıe) 

Sözlü sorular 

5. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Er-
kovan'm, TÖS boykotuna iştirak eden öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi -(6/121) 

6. — Artvin Aiilletvekili Ekrem Sadi Er
demin, Çoruh nehrinden elektrik üretiminde 
faydalanılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) 
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Yazılı sorular 

7. — Erzurum Milletvekili Rasinı Oinisli'nin, 
TRT Kurunıununuıı bazı yayınlarına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/164) 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

Ofis Pirincinin dağıtımına ilişkin Ticaret Ba

kanından yazılı soru önergesi (7/165) 

1. — Vakıflar Genel 3Iüdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/66; C. Senatosu : 1/244) (M. 
Meclisi S. Sayısı: 32; C. Senatosu S. Sayısı : 
333) (1) 

BAŞKAN — Aldığımız karar gereğince 1974 
malî yılı Bütçe kanun tasarısının görüşmelerine 
devam edliyoruz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin görüş-
omesine başlıyoruz. 

Bütçe üzerinde söz alan sayın üyelerin isim
lerini' arz ediyorum : Comihuriyet Halk Partisii 
Grupu adına Sayın Orhan Senetnıoğlu; Demok
ratik Parti Grupu adına Sayın İbrahim Elmalı; 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Hasan Tosyalı;. Millet Selâmet Partisi Grupu 

(1) 32 Sıra Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

21 . 5 . 1974 O : 1 

9. — İstanbul Milletvekili Mustafa N. Par
ların, O. D. T. Ü. tarafından geliştirilen fre
kans çarpma cihazının PTT idaresince kullanıl
mamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/166) 

10. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, 
C. 11. P.'li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye 
seçimlerindeki beyanlarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/167) 

adına Sayım Hasan Buz; Adalet Partisi Grupu 
•adına Sayın Mustafa Cesur. 

Şaihısları adına söz alan sayın üyeler : Sayın 
Ünat Demir, Sayın Zekâi Altınay, Sayın Enver 
Akova, Sayın İhsan Toksan. 
. Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 

adına Sayın Orhan Senemoğlu'nun. Görüşme sü
resi 20 daikikadır efendim. 

Buyurun Sayın Senemoğlu. (Alkışlar.) 
C. H. P. GRUPU ADINA ORHAN SENEM

OĞLU (Elâzığ) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1974 malî yılı 
bütçesi üzerinde C. H. P. Grupunun görüş ve 
temennilerini dile getirmıek üzere huzurunuzu 
işgal ediyorum. Bu görevime başlarken, grupum 
Ve şahsım adma sizleri sajıgıyle selâmlarım. 

Değerli arkadaşlarım, 1924 yılında 429 sayılı 
Kanunla kurulan Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1974 yılı bütçesi üzerinde görüşlerimi açıklama
dan evvel özetle vakıf nedir, niçin yapılmakta
dır, Türk tarihlulde vakıf m<üessdsesinin yeri ve 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Mefoldjij Keksin (Kastamonu), Tufan Doğm Avşargil (Kayseri) 

» 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 81 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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önemi nedir! Bunlara kısaca değinerek konuya 
girmek istiyorum. 

Vakıf, Türk milletinin 'inandığı, İslâm Dini
nin gösterdiği ışıklı yoldan sosyal ya rdımlaşıma 
fikııi ürerine kurulmuş bir müessesedir. 

Vakıf, ferdin şahsî mülkünü, kendi, arzu ve 
iradesiyle şahsî mülkiyetinden çıkararak hayır 
nıaksadıyle ve ebedî olarak insanların menfaati
ne tahsis etmesidir. İslâm hukuku, «Bir aynı, 
Allah'ın mülkü olmak ve menfaati halka ait bu-' 
lıınmak üzene hapis ve tevkif etmekti!'» şeklin
de ıtarif .etmiştir. 

Vakfın temelinde «Hayır ve hasenatta bulun
mak» maksadı hâkimdir. Bu nedenle vakıf, top
luma ahlâk, fazilet, karşılıklı sevgi ve hürmet 
hissi verir. 

(Jeşitll sosyal ve psikolojik koşullar altında 
vücut bulan vakıflar, vakfiye denilen statülerle 
hükmî şahsiyet kazanır ve vakfiyelerde yazılı 
şa rtlarla yönetilirler. 

Malazgirt zaferinden sonra, Türk Milleti 
Anadolu'yu fethederek yerleşmiş ve Selçuklu 
Devletini kuranuşitur. Selçuklular Anadolu'ya 
(medeniyet getirmiş, şehir yurdun her köşesine 
cami, medrese, türbe, han, hamam, kervansaray, 
köprü., gibi binlerce miiimarî eserler yaparak, 
Türk'ün hizmet ve sanat dehasını bu topraklara 
•ebediyen silinmieyeöek vakıf eserlerle damgala
tın ıslardır. 

Vakıf, Osmanlı imparatorluğu zamanında en 
yüce noktaya ulaşmıştır. Bilhassa 13 ııcü Yüzyıl
da tıp tahsili yapılan Darüşşifa, hukuk tahsili 
yapılan Daralfıkıh kurulmuş, ticaret ve yol 
ehemmiyetini sağlayan kervansaraylar ve kimse
sizleri barındıran imaretler yaptırılmıştır. 

Üç kıtada vakıf ©serler büyük yer tutmak
tadır. Mısır, Fas, Iran, Hindistan, Türkistan gibi 
İslâm kültürünün asırlarca hâkim olduğu saha
larda vakıf önemli Mr yer işgal etmektedir. 

Bugün memleketimizin tarihî varlıkları olan 
insanlığın gözüünü ve gönlünü doyuran mimarî 
şaheserlerimiz, eodaidımızm bizlere gurur veren 
yadigârı, vakıf müessesesinin bugünün intikal 
eden samat âbidelerimizdir. 

Değerli arkadaşlarım, vakıf müessesesi ince
lendiğinde iki önemli hizmet gördüğü göze çar
par : Bunlardan birincisi, dinî hizmet; diğeri ise, 
sosyal ve kültürel hizmetlerdir. 

Bugünkü Devlet hayatında, âmme hizmetle
rinin genişliği ve kapsamı, sosyal hizmetlerin 
mahiyeti düne göre çok değişmiştir. Bugünkü 
âmine hizmetlerinin çoğu, Selçuklu ve Osmanlı 
Devleti zamanında vakıf müesseseler tarafımdan 
(görülmekte idi. 

İslâm dini, ilim ve irfana son derece değer 
yendiğinden, mektep ve medreseler tarihimiz 
süresince vakık suretiyle kurulmuştur. Vakıf 
(eserlerimiz, Türk medeniyetinin eşsiz belgeleri
dir. Yine bu eserler, bütün dünyanın hayranlığı
nı toplayan ve dünya medeniyeti içinde Türk 
milletine gurur veren mevkii bizlere kazandıran 
ımimarî ve tarihî âbidelerimiz ve yine bu ester
ler, m illetim izin tarihî ve turistik değerlerini 
teşkil ettiğimden, maddî değerleri de takdir edi
lemeyecek kadar yüksektir. 

Değerli milletvekilleri, Osmanlı Devleti za
yıflamaya başlayıp yıkılmaya doğru yol aldıkça, 
vakıf müesseseler de bir bunalıma, sahipsizliğe 
ve yıkıntıya doğru gitmeye başlamıştır. 1827 yı
lında kurulan Evkaf Nezaretine bir kısım vakıf
ların idaresi verilmiş ve Cumhuriyet idaresinin 
kurulmasından sonra, 1924 yılında 429 sayılı 
Kanunla, vakıf hizınetleriııi yönetmek üzere bu
günkü Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

Olanaklarının darlığına rağmen, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü başlıca üç anabtemeti görmeye 
•çalışmaktadır : 

Bunlar dinî, hayrî ve sosyal hizmetler; âbide 
ve eski eserlerin onarılması ve eğitim hizmetle
ridir. Ayrıca, yukardalki hizmetleri görebilmesi 
için de giriştiği ekonomik faaliyet ve teşebbüs
lerdir. 

Dinî, hayrî ve sosyal hizmetler, vakıfların ku
ruluş nedenini teşkil etmektedir. Vakıfların büt
çeleri incelendiğinde, bu anahizmet kolu için 
yeterli ödenek ayrılmadığını üzülerek görmefcte-
yvz. 

Dinî hizmetler için, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün 19174 yılı Bütçesine, köy camilerine yar
dım için 5 900 000 lira ve köylere yaptırılacak 
camilere malzeme ve yardım fonu için de 25 
milyon lira konulmuş bulunmaktadır. Bu rakam
lar yeterli olmamakla beraber, geçen Hükümet
ler zamanında dinî hizmetler için ayrılan para
nın 1 ilâ 5 milyon lira civarında olması, bu Hü
kümetçe ise, 30 milyon lira ayrılmış bulunması 
takdire şayandır, 

450 — 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü, hayrı ve sosyal 
hizmet yapabilmek için Türkiye'nin muhtelif yer
lerinde 36 adet imarethane çalıştırmaktadır. İma
rethanelerin gereken hizmetleri görebilmesi 
için 3 milyon 37 bin liraya ihtiyaç öngörüldü
ğü halde, bütçeye 799 bin lira. konabilmiştir. Bu 
hayırlı hizmetin görülebilmesi için ihtiyacı ora
nında, yıl içinde bu konuda ek ödenek verilme
sine bütçede olanak sağlanmıştır. Ancak, gerçek
çi bir bütçe görüşüne aykırı olan bu usule önü
müzdeki yıllar son verilmesi içten dileğimiz
dir. 

Muhtaçlara ve körlere yardım için bütçeye 
1 milyon 473 bin lira konulmuştur. Bu miktar 
da günün koşullarına göre bir nevi gönül alma
ca rakamlarından öteye geçmemektedir. 

Yine, Vakıflar Genel Müdürlüğünün sosyal 
amaçlarla, öğrenci yurtları kurarak işletmekte 
ve okumak için gerekli malî gücü olmayan öğ
rencilerim talhisiillerini 'yapma imkânını sağlamak
tadır. Yurdumuzun muhtelif yerlerinde yaptı
rılan 56 adet yurtta bugün 6 bin kadar öğrenci 
barınmakta ve okuma olanağına kavuşmuş bu
lunmaktadır. Vakıf yurtların her ilde kurulma
sı ve daha çok öğrencinin temiz, bakımlı bina
larda. barınarak öğrenimine devam etmesi içten 
dileğimizdir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinden 150 
öğrenciye yüksek tahsil bursu temin edilmiş
tir. Daha çok fakir öğrenciye burs temin edil
mesi, Vakıflar Genel Müdürlüğünün önde ge
len amacı olmalıdır. Bu konuda daha ciddi ve 
daüıa köklü tedbirler alınarak, hiç. olmazsa her 
yıl 500 fakir öğrenciye yüksek tahsil bursu te
min edilmesi, vakıflar için gayesine en uygun 
hizmet yoludur. Önümüzdeki yılın bütçesinde bu 
dileğimizin gerçekleşmesini önemle beklemekte
yiz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün sosyal hiz
metlerinin önemli bir örneğini de Gureba Has
tanesi teşkil etmektedir. 126 seneden beri bu has
tanede fakir ve kimsesizlerin sağlık yardımına 
koşulmaktadır.- Bu hastaneye 575 yataklı ye
ni bir ek bina yapılmaktadır. Bu binanın en 
kısa zamanda hizmete açılmasını ve günün ko
şullarına uygun olarak fakir ve kimsesizlerin 
sağlık hizmetlerine daha iyi koşulmasını temen
ni etmekteyiz. 

Abide ve eski eserlerin onarılması ve res
torasyonu için, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1971 malî yılı bütçesine, Hazinece karşılanmak 
üzere 41 milyon 137 bin 628 lira yardım' ek
lenmesi kararlaştırılmıştır. 

7044 sayılı Kanunla Vakıflar Genel Müdür
lüğüne devredilen eski eserlerin onarımı için 
konulan ödenek Hazineden ayrılmaktadır. Ta
rihî ve sanat değeri yüksek olan abidelerimizin, 
bizden sonraki nesillere intikal edebilmesi ve 
bunların turistik önemi bakımından onarım, ve 
restorasyon işine planlı olarak eğilinmiş bulu
nulmaktadır. 

Birinci Beş Yıllık Plan döneminde 70 milyon 
lira harcanarak 804 eser, İkinci Beş Yıllık Plan 
döneminde 10ö milyon lira harcanarak 512 eser 
üzerinde çalışılmıştır. Üçüncü Beş Yıllık Plan 
döneminde ise, 153 milyon liralık restorasyon 
programı yapılmıştır. Bununla 546 eser üzerin
de çalışılması öngörülmüştür. 

Burada bir noktaya dikkatle eğilmek gerek
mektedir. Millî sınırlarımız içinde en az 3500 
adet eski eser ve abide bulunmaktadır. Bunla
rın onarım ve restorasyonu için 600 milyon liv-t 
sarfı saptanmıştır. Her gün artan fiyatlarla, bu 
miktar biraz daha yükselmektedir. Bu nedenle, 
eski eserlerimizin kurtarılması için Üçüncü Beş 
Yıllık Planda öngörülen 153 milyon liralık res
torasyon programı, bu değerlerimizin onarım ve 
restorasyonunu sağlayacak durumda değildir. 

Bu yılkı programda. 140 adet cami, medrese 
han, hamam ve kervansaray restoresi öngörül
müştür. Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu esjıvrul 
günün ihtiyaçlarına uygun şekilde fonksiyone 
ederek halkımızın ve insanlığın hizmetine san
maktadır. 

Anıtlarımızın korunmaları için onarım ve 
restore edilmesi yeterli değildir. Bu bakımdan, 
restore edilen eserler, toplumun hizmetine arz 
edilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, eğitim hizmetlerine 
gelince, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1974 yılı 
bütçe raporunda bu konuda tek kelime yokv'jr 
Halbuki, tarihimiz boyunca bir çok ilim ve ir
fan müesseselerimiz, vakıf yolu ile kurulmuş ve 
geliştirilmiştir. 

Bugün Avrupa ve Amerika'da, bir çok eğitim 
ve sağlık müessesesi, vakıf şeklinde kurulup yö
neltilmektedir. Gözümüzü Batıya çevirdiğimiz 
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İm dönemde, Türkiye'mizin tarihte ulaştığı nok
tadan çok geride kalması, bizim için acı bir so
nuçtur. 

Yüksek öğretim müesseselerinin kurulup iş
letilmesine olan ihtiyacı tek başına Devlet kar
şılayamamaktadır. Artık özel okullar devrine 
dönmemiz de Türkiye için söz konusu değildir. 
Devletin bütün imkânlarına rağmen, yüksek öğ
retim müesseselerine olan ihtiyacı, arzu edilen 
oranda da karşılayamamaktadır. 

Bu bakımdan, vakıf suretiyle öğretim mües
seselerinin kurulup işletilmesinde bir zorunluk 
vardır. Vakıfların tarihî gelişimi ve amacı göz-
önüne alınarak, bir an önce bu konuya eğilmek 
gereklidir. Yoksa, bir miktar öğrenciye burs 
veya yurt temini, tek başına bir eğitim hizmeti 
sayılamaz. 

Vakıf şeklinde kurulacak öğrenim ve eğitim 
müesseseleri, Türkiye'mizde özel okullardan bo
şalan bir boşluğu da dolduracağı gibi, önemli bir 
amme hizmetine de katkıda bulunacaktır. Vakıf
lar Genel Müdürlüğünün bu konu üzerinde önem
le durmasını ve aynı zamanda bir yatırım ve iş
letme konusu olduğundan, yeni birtakım üni
versitelerin vakıf şeklinde açılmasını dilemekte
yiz, 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün ekonomik faa
liyetlerine gelince; vakıfların görevlerini yerine 
getirebilmesi için gelire ihtiyacı vardır. Gelir te
mini bakımından Vakıflar Genel Müdürlüğü, bir
takım ekonomik .girişimlerde bulunmuştur. Bun
lara da kısaca değinmek istiyorum : 

Türkiye Vakıflar Bankası Anonim Şirketi, 
fâl'9 sayılı Kanunla kurulmuş ve bugün serma
yesini 100 milyon liraya çıkarmıştır. Bu ban
kanın 1'59 yerde şubesi bulunmaktadır. 1974 
Programında ise, Vakıflar Bankası daha 15 şu
be açmayı planlamıştır. Memleketimizin iktisadî 
ve ticarî hayatında önemli yerini alan Vakıf
lar Bankası, büyük gelir sağlayan millî kuruluş-
1 arımızdan biridir. 

Diğer bir ekonomik kuruluş da vakıf zey
tinliklerin işletilmesidir. Line Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün ekonomik faaliyetlerinden biri
dir. Ayvalık, Antalya ve Aydın yörelerinde bu
lunan zeytinliklerin ürününü iki işletme ile de
ğerlendirerek kaliteli zeytinyağı, sabun ve sa
lamura zeytin şeklinde pazara sunulmaktadır. 
Sabun ve zeytin ürünlerinin artırılması için her 

iki işletmenin genişletilmesi 1974 yılı sonuna ka
dar gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Ayrrea-, 
Ankara ve İstanhul'da açılan perakende satış 
yerleri, bir amme hizmeti ve gelir kaynağı oldu
ğundan artırılmak istenmektedir. Söz konusu 
işletmelerden yılda 3,5 milyon liralık bir ge
lir sağlanmaktadır. 

Karadeniz Bakır İşletmeleri T. A. $.'ne de, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü hisse alarak katıl
mış bulunmaktadır. Bu kuruluşun sermayesi 600 
milyon liraya çıkarılmış ve Vakıflar Genel Mü
dürlüğü G grupu hisse senetlerinden 12 milyon 
liralık alarak tamamını ödemiştir. 

Söz konusu şirketin diğer hissedarları; Eti-
bank, İş Bankası, Türkiye Sınaî Kalkınma Ban
kası ve Türkiye Vakıflar Bankasıdır. Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün, Türkiye'nin sınaî kalkın
ması bir yönüyle sınaî kalkınmaya bağlı oldu
ğundan, sanayi yatırıma yönelmiş olmasını olum
lu bir davranış olarak görmekteyiz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 623 sayılı Ka
nunla Taksim'de yapılacak otel için de 22 mil
yon lira hisse alarak Taksim Otelcilik T. A. §.' 
ne katılmıştır. Turistik gelirlerin artırılması için, 
bu katılma da yurdumuzun menfaati bakımın
dan olumlu bir davranıştır. Bilâhare bu şirke
tin sermayesi artırıldığından, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün payı 62 milyon 585 bin liraya ve 
Vakıflar Bankasının payı da 4-2 milyon 857 bin 
liraya çıkmış bulunmaktadır. Bütün dünyada 
turizm gelirlerinin büyük önem kazandığı bir 
devirde, Vakıflar Genel Müdürlüğünün de ge
lir sağlamak için bu hizmet dalma önem ver
mesi yerinde bir teşelbbüstür. 

İstanbul'da Üçüncü Murad'm annesi Nur Ba-
nû Valide Sultan tarafından vakfedilen Taş-
delen suyunun işletilmesi, yeni bir yatırında 
tanzim edilmiş ve sıhhî bir içme suyu, halkı
mızın hizmetine sunulmuştur. Bu tesisin var
lığı ile yılda 700 bin lira gelir sağlanmaktadır. 
Bu gelirin da'ha çoğaltılması olanakları araş
tırılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, millî bir kuruluşumuz 
olan Vakıfların, amacına uygun olarak daha 
önemli hizmetleri yapa'bilmesi için şu dilek ve 
önerilerimizi arz ediyorum : 

1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün yeni bir 
organizasyona kavuşması, ilmî ve akılcı bir dü
zenlemeye gitmesi gereklidir. Bu örgütün mono
ton ve katı yönetimden kurtarılarak, yeni ko-
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şul]ara g'örc daha enerjik ve güelü, amacına 
uygun biçimde görevini yapabilme olanakları
nın sağlanması zorunludur. 

2. •— Vakıf emlâkinin gerçek envanterinin 
bir an önce tamamlanması önem arz etmektedir. 
Bugüne kadar yapılan çalışmalarla, vakıf gay-
rimenkullerinin adedi ;>u' bin 840'a yükselmiştir. 
Bu tespitlerin sonuçlandırılarak, iyi değerlendi
rilmesi ve vakıflara yeni gelir kaynaklarının sağ
lanması gerekmektedir. 

3. — Sosyal, kültürel, hayır, eğitim hizmet
leri de yeterli olmayıp, vakıf amacına uygun şe
lekle Vakıflar Genel Müdürlüğünün daha güçlü 
hale getirilmesini dilemekteyiz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1974 yılı büt
çesi, 172 milyon 219 bin 645 lira ödenek sağla
narak geçen yıla oranla % 4ü'm üzerinde bir 
artış temin edilmiştir. Bu bütçenin milletimize, 
Vakıflara hayırlı olmasını diler, şahsım ve Grıı-
pum adına beni dinlediğiniz için saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Senem-
oğlu. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Sami 
Arşları, buyurunuz 'efendim. 

D. P. GRUPU ADİNA SAMİ ARSLAN (De
nizli) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri ; 

Bilindiği üzere, dinî ve manevî güneş doğu
dan doğar. Vakııfları ineçlerken, batının âdet-
leriyle değil, doğudan doğan 'güneşin ışıkiarıy-
le incelemek gerekir. Türk kanı ve İslâm iına-
nıyle şahlanan, tarihe altın sayfalar yazan .aziz 
Türk -milletıinün ferdi olarak, 1974 yılı Vakıflar 
bütçesi üzerinde Demokratik Parti Grupu adı
na görüşlerimizi izah etmek için söz almış bu
lunuyorum. 

Atalarımız, Türk olmanın gurur ve şuuru
na, islâm olmanın (ahlâk ve imanmıa, yalnız ya
şadığı zaman için değil, gelecek nesilleri için de 
vakıflar bırakarak devam ettirmenin bahtiyar
lığına ermişlerdi. İslâm İnancına göre, mülk Al
kilindir; İnsan bir 'emanetçidir. Emanetçi, Al-
lahm 'muradına uygun hareket 'etmeğe mecbur
dur. Peygamberimiz de «Malı nereden kazan
dın, nereye sarf ıcttin? Ölen ılıer kişinin amel def
teri kapanır, ancak üç kişi müstesna : Birincisi 
sadaka-i câriye» (Yani, devaml]) sevap getiren 
hayırlar) buyurarak; ümmetini, insanlık hay-
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rina hem yarışa, hem de bağışa çağırmışlardır. 
İşte, buna inanan atalarımız her vardığı yerde 
yolcunun içeceği çeşmeyi, yatacağı kervansara
yı, karnını doyuracağı imarethaneyi, tedavi ola
cağı şifahaneyi, -ibadet yapacağı camii, okuya
cağı medreseyi, yatacağı yurtları yapmış; Dev
lete muhtaç olmadan, gelirini de .sağlamışlardır. 

Sayın milletvekilleri, Cumhurıiyetii'mlzin El
linci yılında, Vakıflar teşkil âtının acı manza
rası karşısında, yürekler sızlatan durumu sanı
rım bilmeyen yoktur. Yıllarca, bazen keyfî, ba
zen idarî ve bazen de «'kanunî» diyerek, binler
ce vakıf yerle bir edilmiş, satılmış ve gayesinin 
dışında kullanılmıştır. 1950 yılından itibaren 
vakıflarımız ele alınmış, depo olmaktan kurta
rılmış, vakfedenin, gayesine tahsis edilmeye baş
lanmıştır. 

Bilindiği: üzere vakıf, fertlerin sırf Ali aha, 
olan inancından dolayı menkul veya gayrimen
kul bir kıymeti, haricî hiçibir tesir, mecburiyet 
ve mükellefiyet olmaksızın, sırf 'kendi rıza ve 
mübaşeretloriyle şahsî müLkiyetinden çıkarıp, 
şart ve hizmetlerin ifası için ebedî olarak tah
sis eylemesi demektir. Demek oluyor ki, vakıf, 
gayesinden başka bir maksatla kullanılamaz. 
Zira, nasıl Allanın 'kanununu değiştirmek 'kimse
nin haddi değilse, vakfın şartını değiştirmek de 
hiçbir kimsenin, hiçbir Hükümetlin hakkı değil
dir. Zira, Hükümet, lâiklik adı altında bu hak
ta 'kendisinde görürse, hata eder. Günkü, va'kıtf 
Devletin mâlı değil, vakfeden zatın, gayesine 
matuf kıldığı hayırlardır. Burada Devlet; vak
fın, şartına uygun olarak kullanılmasını, muh
taçların faydalanmasını, gelir ve 'giderlerin 
kontrolünü; yetmiyorsa takviyesini yapmakla 
mükelleftir. 

Sayın millet vekil] eri, bütçeye bir bakın ; Va
kıfla r idaresi neler yapmıyor : Bankacılık ya
pıyor ; ıfaizle palra alıp, faizle para veriyor. Sa
yın Bakanın, bankayı tasfiyeye; faizle para alıp, 
faizsiz para vermeyi kaldırmayı) düzenlemeye 
kanarı olup olmadığını merakla bekliyoruz. Çün
kü, prensiplerinde, meydanlarda, bunları kaldı
racaklarına dair binleirce sözleri vardır. 

HASAN BUZ (Elâzığ) — Sende senelerce 
bu kürsüden söyledin. 

D. P. GRUPU ADINA SAMİ ARSLAN (De
vamla) — Vakıfların bir 'kısmı müze olarak ku-
lanılıyor. Burasını anlamak çok zordur. «Tamir 
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-ot» dersin, «Paramız yo'k» derloır; turistlik otel
lere milyonlar verirler. «Tamir .et» dersin, «Pa
ramız yok» derler; bankalara milyonlar tahsis 
ederloır. «Gıayeainde kullan» dersin, «İmkânımız 
yok» derler; üzerine bir levha asarlar, adı olur 
müze. 

Bunlardan biri de Ayasofyadır. Ayasofya 
Camii, Peygamberimizin, «İstanbul mutlaka fet
hedilecektir. Onu fetheden 'kumandan, ne güzel 
kumandan; onu fetheden asker, ne güzel asker
dir» müjdesine loırişen Fatih; een'gâveıieriyle, 
dik cuma namazını 'kılıp, fetih hakkı olarak .ca
mie tahvil edip, kendi cebinden ödediği ile va
kıf bırakıp, bizzat kendisi hazırladığı vakfiye
sinde, «Bu mabet, müslüman Türk 'milleti payi
dar oldukça cami kalsın; kim, cami olmaktan 
çıkarırsa, Allahın ve meleklerin, talanların, la
neti üzerine olsun» diye yazdırmıştır. 

Sayın Bakan ve Vakıfların ilgililerinle soru-
yaruz. Ayasofyamn vakfiye şartını açıklar mı
sınız? Ayasofyamn minaresinde susan «Allahü 
Ekber» sesleri semaya ne zaman yükseltilecek? 
Merhum Fatih'in ruhu ne zaman şâd edilecek? 

Bu makamlar geçicidir. Bugün bakan olan, 
yarın sade bir Vatandaş olabilir. Oku zamanın
da atmayan, imzasını yerinde kullanmayan ki
şinin, yanlız hüsnüniyeti kâfi değildir. Onun 
için Sayın Bakan, (ücjbuçuk aydır çok kararna
me imzaladınız) yüzlerce kararname arasında, 
«Fatihin Ayasofyası müze değil, camidir» kara
rını almanızı, bu şerefi evlâdınıza ve aziz Türk 
milletine armağan etenenizi iştiyakla bekliyo-
ıruz. 

Sayın milletvekilleri, Vakıflar bütçesini, ona
rım ve cami yardımı, diğer yıllara nispetle faz
la olmakla beraber, yine de az buluyoruz. Para
nın değerinin düştüğü, manevî ihtiyacın arttığı 
bir sırada, daha çok yardımlar, (hamleler yapıl
malıdır. Vakıf müesseseleri, gayriıahlâkî yuva
lar ve hippi turistlerin barınağı olmaktan kur
tarılmalıdır. 

633 sayılı Kanunla hakları verilmeyen mül
hak vakıf eamilarindeki imam, müezzin ve kay-
yUmların rberfıi hakları yoktur. Bunlar işçi mi
dir, memur mudur? Belli değildir. Bunlara ay
da verilen 700 lira ile geçinilemez. 15 000 imam 
vekilinin yüzünü güldürecek değişiklikler hâlâ, 
Hükümet tarafından Meclise verilmemiştir. Ay-
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nı tasarıda, mülhak vakıf cami görevlilerinin 
durumu düzeltilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, vakıflara, elli yıldır 
ilâve .edilmiyor, eksilüyor; hamiyet damarımız 
mı kurudu? Bu millet, Allah için, yenli yeni va
kıflar bırakacak ruh ve imana sahiptir; ama 
Devlet vatandaşa güven vermelidir; teşvik edi
ci yönde tedbirler almalıdır. Vakfın gayesi di
nîdir. Hal böyle olunca; üslâmm görüşüne ay
kırı, batı dünyasının ıhoş gördüğü, bazı hoş ol
mayan icraat, vakıf teşkilâtından uzak tutul
malıdır. 

Haseki külliyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü 
ile Turizm Bakanlığı tarafından müşterek ola
rak, Fransız şirketine kiraya verilmiştir. 500 
yıllık bu mukaddes külliyenin iç bölmeleri tu
ristlere motel, bar ve meyhane olarak kullanılı
yor. Aldığımız bilgiye göre; eğlenip yorulacak 
turistlerin dinlenmeleri ve (kirlerini dökmeleri 
için yapılan banyolar da hilâl oymalı imiş. Mer
hum Akif'in, «Bir hilâl uğruna yârab ne güneş
ler batıyor» dediği ve Türk milletinin mukad
des kabul ettiği hilâli, turistlerin banyolarına 
süs yapan eller ikimin? Hangi niyet ve hangi 
fikir sahiplerinin elleridir? Bunu soruyoruz. 
Bunlara, «Dur!» demenin zamanı gelmiş ve çok
tan geçmiştir. 

Sayın 'milletvekilleri, Vakıflar Genel Mü
dürlüğü, yaptığı hizmetlerde (noksan da olsa) 
ümit verici, sevindirici bir yoldadır. 1974 yılın
da da, hizmetlerine hizmet ekleyecek ve gele
cek yıllarda, vakıflarımızın mamur ve gayesine 
matuf olarak kullanılmasını sağlayacaktır. Bu 
hususta «Herinde imkân, önlerinde Zaman, vak
fiye şartlarında buna dair ferman vardır. Ye
ter ki, ellerindeki imkânı, ellerindeki zamanı, 
vakfiye şartındaki fermanı kullanacak yüreği 
kendilerinde bulsunlar. 

Mazimize renk, gönlümüze huzur ve şevk ve
recek Vakıflar Teşkilâtına düşen vazife hem 
kutsal, kutsal olduğu kadar da mesuliyetlidir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün saygı değer 
'mensupları, gayesine uygun hizmetlerinizle, ta
rihî eserleri tamir ve ihya etmenizle; alevlerin
de fukarayı doyurmamızla; muhtaçlara (az da 
olsa) yaptığınız yardımla; yurtlardaM talebe
lere sıcak odalar vermenizle; fukara; ama istik
bâl vadeden gençlere burs verimenizle gurur du
yuyoruz. , 
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Ayasofya'nın ağlayan minaresinde, yaslı 
minberinde A İlahın sesini duyurmanın zamanı
nın geldiğini belirtir, 1974 yılı bütçesinin ınıil-
1 etimize ve Vakıflar teşkilâtınla •hayırlı olması
nı Allahtan diler, Yüce Meclise Demokratik 
Parti Grupu adına saygılar sunarım. (D. P. sı-
ı al a rı ndan al'kı şiar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ars-
lan. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına 
•Sayın Hasan Tosyalı, buyurunuz «fendim. 

C. G. P. GRUPU ADİNA HASAN TOSYA
LI (Kastamonu) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri ; 

Cumhuriyetçi Güven- Partisi Millet Meclisi 
Grupu adına, Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 
malî yılı bütçesi hakkındaki görüşlerimizıi ve 
temennilerimizi iarz .etmek için yüksek huzuru
nuzdayım. Sözlerime başlarken, Gıupıım adına 
hepinizi saygıyle selâmlarım. 

Dinî ve içtimaî hizmetlerin temel ve altyapı 
tesislerinin 'kurulması ve idamesi için gelir kay
nağı olan vakıfların tarifini şöyle yapabiliriz .-

Fertlerin, taşınır ve taşınmaz bir kıymetli 
haricî hiçbir tesir, 'mecburiyet ve mükellefiyet 
olmaksızın sırf fcendi rıza, rey ve mübaşeretle-
riyle şahsî mülkiyetinden çıkarıp hayır ve ha
senat kasdii ile, yine üşendiler! tarafından tayin 
olunan, şartların ve hizmetlerin ifası için ebedî 
olarak tahsis 'eylemesidir. 

Genel olarak, dinî, sosyal ve kültürel ve (kıs
men de 'ekonomik gayeli olan vakiin esas gaye
si; insan şahsiyetinin ayrılmaz bir unsuru olan 
hayatın korunması, kurtarılması, geliştirilmesi; 
insanların, hayatlarında karşılaşabileciekleri 
maddî ve manevî zorlukların, ıstırap ve sefalet
lerin dindirirnıesi, hayatın güzelleştirilmesi, in
san haysiyetinin vikayesi, içtimaî her türlü teh
like ve sarsıntılardan 'korunmasıdır. 

Zamanla, mimarî ve tarihî yüksek değerler 
iktisap ederek birer anıt haline gelen vakıf 'eser
leri yalnız milletimizin değil, insanlığın iftihar 
eylediği medeniyet abideleridir. 

Tarihi : Vakıfların tarihi, tarihteki Türk 
medeniyetlerinde başlar; Müslüman Türk dev
letlerinde ve bilhassa Osmanlı Devleti zamanın
da en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 
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Yüzyıîlilarca devam edeğelen hw kısım âıııane 
hizmetlerini gören ve daha mühim olarak, top
luma ahlâk, fazilet ve karşılıklı sevgi ve hürmet 
hislerimi telkin eden bu tarihî kuruluş, Osmanlı 
İmparatorluğu devammca toplumun sosyal, eko
nomik ve kültürel hayatına en geniş ölçüde kat
kıda bulunmuştur. 

Vakıf işleri, Cumhuriyet Hükümetimiz zama
nında, 1924 yılında, Başbakanlığa bağlı, Vakıf
lar Genel Müdürlüğü haline getirilmiş; 1926'dan 
sonra da, 2762 sayılı Vakıflar Kanunu ve 90.'} 
sayılı Kanunla, Vakıflar Genel Müdürlüğü bu
günkü kuruluş ve görevlerine kavuşturulmuş
tur. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Anayasamızda 
benimsenmiş olan «insan hak ve hürriyetleri; 
insanlık haysiyeti; ımillî dayanışma ve sosyal 
adalet» ilkelerinin ışığı altında daha fazla ge
lişme ve hizmet yapma imkânı ve gayreti için
dedir. 

Dinî, sosyal ve kültürel amaçlarla doğan 
vakıflarımızın; kamu yönetimi tarihimizde bir 
kısım kamu hizmetlerini görmüş ve en büyük 
sanat eserlerini ve âbidelerini meydana getirmiş 
olması nedeniyle niteliği ve önemi çok büyük
tür. 

Türk milletinin medenî ruhuna, yardım ve 
şefkat hislerine, sanat aşkına bir ilerleme aracı 
olan vakfın bugün de aynı önemi taşıdığı aşi
kârdır. 

Türk medeniyet tarihini meydana getiren 
vakıflarımızın ve onun eşsiz ve âbideleşen eser
lerinin korunması ve geliştirilmesi, teşkilât ola
rak vakfa tevdi edilmiş mukaddes bir görev
dir. 

Tarihimizden ve ecdadımızdan intikal eden, 
taşınır ve taşınmaz vakıf eserlerimiz; Türk mil
letinin sosyal, kültürel, dinî ve sanat bakımın
dan milletlerarasında ne kadar ezelî ve ne kadar 
büyük bir medeniyet yaratıcısı ve sahibi olduğu
muzu gösterdiği gibi, üzerinde yaşadığımız 
aziz yurdumuzun ezelden bize aidolduğunun ve 
ebediyen de bize aidolacağının kesin delili ve 
tapusudıır. 

Bu sebeple, vakıf eserlerimizin bulunması, 
muhafazası, tamir ve restorasyonu, geliştirilmesi 
ve müzelenmesıi hepimiz için millî ve mukaddes 
bir vazifedir. 
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Vakıflar idaresi, mukaddes bir vazife olan 
vakıf hizmetlerini, geçtiğimiz yıllarda, hakika
ten hepimizin takdirini kazanacak şekilde başa-
riyle yürütmüştür. 1974 yılında ve bundan 
sonraki yıllarda da Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün bütün mensupları ve hâlâ başında bulunan 
değerli Devlet Bakanı Sayın Emre'nin, işbaşına 
geçtiği günden beri, vakıf eserlerimizin kuruluş 
gayesine uygun bir şekilde kullanılması ve geliş-
tir-ilmesi için almakta olduğu tedbirleri memnu
niyetle izlediğimizi belirtmek istiyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün yapmakta iol-
duğu hizmetler ve hizmet gelişmelerine gelince; 
sosyal yardım ve kültürel hizmetlerini içine alan 
öğrenci yurtları kurma ve iişletme hizmetleri, 
Gureba Hastanesi tedavi hizmetleri; imaretler 
kurma, bakım ve işletme hizmetleri, yüksek tah
sil öğrenci bursları, muhtaç ve körlere yapılan 
yardımlar. 

Vakıf eserlerinin restorasyon inşaatı ve ona
rım, hizmetlerimi teşkil eden âbide ve eski eser 
onarımı ve restorasyonu, vakıf emlâkinin inşaat 
ve onarımı, işletmelere ilişkin faaliyetleri ve 
iştirakleri teşkil eden vakıf zeytinlikleri işlet
mesi, vakıf Taşclelen suyu işletmesi, Türkiye Va
kıflar Bankası A. O. lığı Taksim Otelcilik A. Ş.; 
Karadeniz Bakır İşletmeleri A. Ş. gibii hizmetleri 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, her sene kendisine 
verilen bütçe imkânları, personel ve vasıtalarla, 
tatmin edici ve memnuniyet verici bir şekilde 
yapmaktadır. Bu hizmetler her yıl artan bir 
şekilde gelişmektedir. Vakıflar Genel Müdür
lüğünün bundan sonra da aynı başarı ve geliş
meyi göstermesini temenni ediyoruz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü gelir bütçesine 
gelince; 3973 yılının 102 milyonluk çeşitli kay
naklardan elde edilen gelir bütçesine mukabil, 
1974 yılında (89 milyon fazlasiyle) 141 mllyon-
'hılk gelir sağlaın'miasınii me'mnuniyeltile karşılıyo
ruz. Bu memnundy eltimizi iköy ve mahalle ea-
ıniileriniıı yeniden restore edilmesi hususunda 
girişmek azminde oldukları faaliyetlerinde ide 
'devam e ttiı m ellerini işitiyoruz. 

1973 yılının, çeşitli hizmetleri yapmak için 
sarf ettiği 102 mil'yonlulk gider bütçesine mu
kabil, 1974 yıllında 39 milyon lira fazlasiyle 
bütçenin 141 milyona çıkarılmış olması mem
nuniyet verici olmakla beraber s'aym aı-fka-
daş'la mm, vaikıff ederlerinin envanterini Jn 
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yapılmış olmadı, Imnılaırin 'har'abiyetten! 
kurtarılima-sı, bunların millî ve -dinî gaye
lere uygun olarak yeniden restorasyonu ve di
ğer hizmeltler için, 141 milyonluk bütçenin de 
kâfi oıliınadığı kanaatilideyim. 

Biraz evvel Sözlerimin başında arz ettiğim 
igübı, valkıf eserleri lâalettayin ibirer eser de
ğildir, tekrar •ediyorum; vaküf ekerleri, üzeıiiT-
do yaşadığımız aziz yurdumuzu tarih boyunca 
bize aiidolduğu gibi, 'bundan sonra da bize aiıdo-
ılacağmın tapusu ve delili ollmaısı ği!M çok yük
sek 'bir vsafı haiz olduğundan, bu eserlerin 
ımuıhafazaisı için daha büyük 1) üt çeler 'aynlma,-
;sı yerinde olur. 

Şiimdi de Ikı&aea Valkıflar Bankası A. O.'na 
temas etmek istiyorum. KSayıın arkadaşlarımı, 
kuruluş sermayesi, bildiğiniz gibi, 100 ıııiılyo-
na çıkarılmıştır. Bankanın sermayesinin '% 55'i 
Vâkıf İfa ra aittir. Bankanın özikaynalklar top
lamı, 81 milyondur; Bankanın mevduatı, 2 mil
yar 476 milyon liradır; pil aşınanları ise; 
2 009 000 000 liradır. Banka, 1971 yılında 8 mil
yon ; 19'72 yıllında 31 milyon lira kâr sağla
mıştır. 1973 yılında da 'bu kârın aıitmış oldu
ğu inancındayız. Bankanın, 1973 yılında 100 
şubesi vardı; 1974 yılında 15 yeni sulbe daha 
açmayı programa bağlamış olduğu görülmek
tedir. Bankanın bu halliyle, başanllı bir faali
yet içinde olduğunu memnuniyetle belirtmek 
İsteriz. 

Sayın arkadaşlarım, çeşitli valkıff hizmetle
rini ve çeşitli işli etme ve ortaklıklaırı bünye
sinde toplayan Vakıflar G'cmeİ Müdürlüğünün 
ellbette ki, kâr etmesi; ellbette iki, bu faaliyet
lerini devamı ettirebilmesi için yalnız, kayna
ğını millî'bütçeden değil, kendi içinde elde ede
ceği paralarla ila sağlaması lâzımdır. Bu Va
kumdan, Vakıflar Bankasının .mevcudiyetini, 
kuruluş gayesıinl, çalışma, şeklini biz memnu
niyetle karşılı lyoruz. 

Şimdi değerli atfkadaişliariim, yüksek mü-
ısaad elerinizle, Arıa,kıflar Genel Müdürlüğümü-
zün daha iyi hizmetlere yönelmesi için ışılk tut
mak ınaksadıyle tenıennilerimiiai sırasiyle arz 
ediyoruz: Halen, köy ve (mahallelerde mevcut 
elan 43 hin camimizin, takriben 15 bin kadarı 
tamire muhtaçtır. Bu camilerin tamiklerinin 
yapılabilmesi için bütçeye yeter miktarda pa
ra konması il âzım dır. Bu miktar, bu sene artı-
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rrlmışltır; bunu memnuniyetle kaydetmek is
tiyoruz, bunun ilerilki yıllarda daha fazla ar
tı ı-ılımasını istiyoruz.. 

Halen hiç camisi obıı'aiyan 5 24!8 köy muh-
tarlığıımız va'rdır. Buralarda yeni camilerin ya-
pılahilmesi için ödenek tahsisi cihetine gidil-
miesi ve bu sene artan ödeme ğn bu istikâmet-
te kullanılmasını rica ediyoruz. Binden fazla 
mahallesi bulunan köy muhtarlık:] arımızın 
(Bildiğiniz gtilbi, 'bazı köy muhtarlıkları bazen 
birkaç köy mahallesinden teşekkül eder. Bu. 
mahallelerini içimde bir iki tanesi ya ç(ok b̂ü
yüktür, ya da merkez mahalleye. çok uzaktır. 
Bu gilbi yerlerde cami yoktur, bu gıiibi yerlerin 
milktan ıtakriben 12 bin kadardır) bulunduğu 
yerlerde de yeni c amil erin yapılması lâzımdır. 

Vakıflar Gendi Müdürlüğüne bağla mülhak 
cami vie 'mescitlerin ve dernek ve vatandaşla
rımız tarafından yapılan cami ve mescitlerin 
hakim ve onarımına kâfi miktarda yardım 
yapılması ve bu cami ve mescitlerin idaresinin 
Âe özlük işlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı 
emrinde birleştirilmesini lüzumlu görüiyoruz. 
Çünkü, bugün ibadet yenilerimizin bir kısmıı-
nın Diyanet Başkanlığına bağlı oilnıaisı, Ibir kıs
mının Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı ol-
ımatsı, (bir kısmının derneklere 'bağlı oılnıasını uy
gun ve faydalı görmüyoraz. Bütün bunların, 
Diyanet İşleri Başkanlığının emicinde hirleş'-
tıirilmesi, onun tarafından idare ve kontrol 'edil-
fmesinin faydasına inıyorurz.*' 

'Başta, Devlet Planlama Teşkilâltmca, geri 
kalmış il olarak tavsif edilmiş oılan iller olmak 
üzere, bütün illerde orta eğitim talehelleri için 
yatılı talebe yurtlarının yapılmasını temenni 
ediyoruz. 

Sevgili arkadaşilarım, memleketimizde, coğ
rafî al'anilar 'bakımından çok .'büyük farklılık
lar vardır. 32 illimiz, 248 kadar ilçemiz. Devlet. 
Planlama 'Teşkilâtınca, geni kalmış il ve ilçe
ler olarak tavsif edilmiştir. Her sahada fakir, 
muhtaç ollan bu illerimizde orta okul, lise ve 
'dengi okullarda okuyan, köyden şehire gelen 
ve fakat şehirde yatacak yeri !bu'lunma|yan, köy
lü vatandalşılarımızın levlâtları için, okumala-
ılarmı temin için mutilâıka, Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün öncelikle !bu 'geri kalmış ili ve ilçele
rimizden başlam'ak (izlere yurt 'yapmasını, mev-
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cutları geliştirilmesi önemile temenni ediyoruz. 
Bunu millî eğitimimizde, sosyal adaletin en 
mühim unsuırlanından biriısd sayıyoruz. Sayın 
Bakanın bu hususa önem vereceğine emin bu
lunuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, 2 dakikanız var 
efendim. 

O. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYA
LI (Devamla) — Sanat değeri yüksek, âbide 
niteliğimde bulunan vakıf eserlerinin restoras
yonunun aslına uygun olarak yapılması için, 
yeterli teklik eleman ve mimar* yetiştirilmesi 
gerekir. Bu unsur çok mühimdir arkadaşlar. 
Özel mimari sana/tını ve ehliyetini isteyen bu İş
ıl erin yapılması için, Vakıflar Genel Müdürlü
ğünce, özıel •mimarlar yetiştirilmesi, bu nevi 
eserlerin daha fazla haralbiyefce imânız kalma
dan kısa zamanda tamir ve restorasyonunun ya
pılması; vakıf eseri eri ç/ok olan, tarihî ve 'diğer 
vilâyetler arasında merkezî bir vaziyette olan 
il merkez'lerinde vakıflar bölge müdürlüğü açıl. -
masının gereğine inanıyoruz. 

Grup adına konuşmaklla beraber, yüksek 
müsaadenizle bir parantez yapacağını: Kas-
ıtamonu gibi tarihî bir bö'ıge merkezinde yıl
lardan. ber i . 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Kâğıt 
fabı "ikası. 

C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Devamla) — ıSizi ciddiyete davet edenim ar
kadaşım. Ben ne konuşacağımı biliyorum. Her 
zaman aynı işi yapıyorsunuz. Ayııp.. Yeter ar
tık. 

BAŞKAN — Sıayın Tosyalı, devam buyu
run efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bu kadar 
samimiyetsizlik, jbu kadar hafiflik yeter. 

BAŞKAN — Sayını Tosyalı, devam buyuru
nuz efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Geldiği
niz günden beri bu Mecliste- yılışıyorsunuz. 
Ayıp şey be! 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, vaktiniz dolu
yor «fendim. 

Değerli arkadaşlarım, görüşmeleri sükûnet
le takıp edelim, istirham ediyora'm. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sıiz daha 
ağır söze layıksınız. Çünkü, bir değil, beş de
ğil. 
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iBAŞıKA'N — Sayın Tosyalı, buyurunuz efen
dim; ikaz ettim. 

İTADAN TOSYALI (Devamla) — Birbiri
mize saygılı 'Oİalımı lütfen. Hayır, Ibu arkada
şın yaptığı 'bir değil, beş değil... 

;Sayın Başkanımı, tarihî ve çok geri kalmış 
pek çok vilâyet içinde 'bulunan Kastaimomı il 
merkezindeki çok zengin tarihî eser'leırin ba
kım, mulıafaza ve idamesi için Vakıflar Genel 
Müdürlüğünce, bölge 'müdürlüğü kurulmasını 
yıllardan beri talep etmiştik. Bu taloh'jmizin 
inşallah, bu yıl içerisinde tahakkuk ietmesini 
önemle bekliyoruz. Parantezi kapatıyorum. 

'BAŞKAN — Efendim, süratle bitirirseniz 
'bize yardımcı olacaıkisınız; zamanınız dolmak 
üzere. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bitiyor 
efendim, bitiyor. 

Vakıf eserleri çok olan tarihî ve merkezî 
il meıkezlerıinde vakıflar böiige ı nüdür İlikleri 
açıimasınıı; TürlüyeVIe, iller itibariyle. Vakıf 
Abideler ve Eski Eserler el kitabının kıisa za
manda tamamlamması (Vakıf galyrimenlkulleri 
envanter çakışmalarının tarmamlanmış olmasın
dan dolayı takdir ve teşekkürlerimizi bildiri-
yirıız) bunlarda ait yayımların coğalltülarak res
mî ve gayri resmî teşekküllere ve okullara en
vanter kitaplarının dağiitıllnıasınrn temin edil
mesini; Vakıflar Bankasının, vakıf eserleri bol 
olan, nüfusu 15 binden fazla büyük ilçeılende de 
açılmasını temenni ediyoruz. 

Vakıflarca, 'envanteri yapılmış, tariilıî ve 
sanat 'değeri yüksek âbideler üzerindeki eski 
Türkçe yazılarla, (Haym Bakanım bilhassa is-
(tiıkam ediyorum.) camii erimizde dinî ve sanat 
değeri çok yüksek olan eski Türkçe yazılı lev
haların yanına yeni Türkçe okumuş şekilleriy
le, bunların Türkçe anılanı ve tercümelerinin 
de yazılarak asılhıa'smı; bugünkü neslimizin,' 
tarihûmizi, millî kültürümüzü istikbale naklet
mesi bakımından çok faydalı olduğuma kani 
bulunuyoruz; bunum, yapılmasını istirhamı edi
yoruz, 

Vakıflar Genel Müdürlüğüne, yılı içinde, ye
ter miktarda bütçe tahsis edilemediğinden, ya
pacağı işler zamanında programla alınamamak
ta ; projesini yapmakta ve inşasına haşladığı za
manda da, ödenek yokluğu sebebiyle, inşaat 
yarıda kalmaktadır. Bunun için de, yılı içinde 
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1 işin. tam amil anması bakiınnınlau yeniden öde
nek. istenmekte1 ve verilmektedir. Bu türlü bir 
uygulama çok imabsaırlu ve verimsizdir. Bu 
sebeple, malî yılbaşında ye'ter miktarda öde
neğin ilgili knrü'uşa verilmesini lüzumlu bu-

| İliyoruz. 

•Vakıflar (3emel. Müdürlüğünce, 'Türkiye da
hili ve Türkiye dışı yüksek eğitim müessese
lerine, yapacağı hizmetler için lüzumlu olan 
branşlarda eleman yetiştirilmek için yeter 
miktarda t a I ebeye burs verilmesinin hayaltî 

I önemiluii bilhassa beliıitmıek istiyoruz. Vakıflar 
I Genel Müdürlüğünün kullandığı teknik veya 

idarî personel... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, vaktiniz çok 
I geçti efendim. Lütfedin bitirin efendim. 

O. G. 1\ GRUPU ADINA HASAN TOSYA-
LI (Devamla) —•Peki efendimii başüstüne. 

I Kendine lüzumlu teknik personel yetişti r-
I melk için içeride ve dışarıda burs vermesini 
I vo 'böylece işlerini daha. güzel yürütmesini te-
I meııni ediyorum. 
I ıSayun Başkanım, değerli aıkadaşilarıimı söz

lerimin! e 'burada son veriyorum. 
'G rupimi adına hepinizi saiyigiyle selâmlar, 

I bütçenin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 
I (iAT.. 8. P. şuralarından alkışlar.) 

BAŞKAN" — Teşekkür ederim efendim. 
I Millî Selâmet Partisi Grupu adıma 'Sayını 
I Hasan Buz. 
I * 
I Buyu rumuz efendim. , 

M. S. P. GRUPU ADINA HASAN BUZ (Elâ
zığ) — Muhterem Başkan, muhterem, millet
vekilleri; 

Vakıflar Gmıe! Müdürlüğü bültçeisi üzerin
de, Millî .Selâmet Partisi Grupu adına görüş
lerimizi arz etmek üzere huzurlarınızda bulu-
nıtyîrum. 

I Benden, önceki kıymetli arkadaşılarımın ta
li f ettiği gibi-, vakıf, fertlerin menkul ve gay-

I Küiıenkul bir [kıymeti, haricî hiçbir tesir ve mü
lke!! lefiyet olmaksızın, sırf kendi rıza, rey ve 

I .mübaşfirc't'leriylie şahsî mü; ki yetilerimden çıka-
I rıp, hayır rve hasenat ka.ydiyle, yine kemdilet'iı 
I tarafından tayin olunan şart. ve 'hizmetlerin 
I ifası için •ebedi olarak tahsis eylemeleridir. Bu 

sebepledir ki, vakıfların her biri müstakil bir 
I hükmî şahsiyettir. Bunların, vakfiyelerinde ya-
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zili esaslar dairesinde idare edilmesi de pek 
tabiidir. 

Vakıf müessesesinin islâm dünyasında ne 
•muazzam bir yer tuttuğu bir vakıadır. Osman-
']ı împarat oıiıığııudaki ga.yıimenkul .servetin 
büyük bir kısmını vakıflanın teşkil i t t iğ i ; Ce
zayir arazisinin yarısının, Tunus arazisinin üçte 
'birinin vakfa aidolduğu nakledilen ifadeler 
arasındadır. Gerçeklen, İslâm Hukukunda en 
çok işlenmiş vo geliştirilmiş konulardan biri 
de, vakıftır. Yurdumuzda, yüzyıllar boyunca 
kurulmuş vakıflar 'hayır şart ve hizmetleriyle 
sosyal, dkonomiik ve kültürel sabalarda önemıli 
hizmetler ifa etmiştir. 

Vakfın temel esaslarından biri de muhakkak: 
•ki, insanların hayatta karşılaşabilecekleri mad
dî ve manevî zorlukların, ıstırap ve sefaletle
rin. dindiril mesi, içtimaî her türlü tehlike ve 
sarsıntıdan korunmasıdır. Ecdadımız vakıf yo 
İliyle; camiler, 'mesc'ilfcler, namazgahlar, mektep
ler, medreseler, kütüphaneler, dargâ'hlar, darül-
şifalar, aşevleri, kervansaraylar, çeşmeler, su 
tesisleri, yol, köprü, 'deniz feneri, kale ve is
tihkâmlar, dul ve yetim evleri, emzirme ve bü
yütme yuva'an, kış tehlikelerine, karşı cankur
taran istasyonlları ve barraaklarif gibi birçok 
hayır müesseseleri vücuda getirmişlerdir. Bun
ların birçoğu, zamanımıza mimarî ve tarihî bü
yük değerler olarak intkal etmiştir-. Yalnız 
milletimizin değil, insanlığın iftihar ettği me
deniyet âbideleridir. 

Vakıflar idaresi günümüzde, öne mili birta
kım solsyal hizmetler ifa etmektedir. Ancak, bu 
•hizmetlerin, vakfın irade ve arzusuna uygun 
yürütülmesi, vakıf şartlarını ihlâl etmemesi ve 
hiçbir surette vakfın şartlarıma gölge düşür
meden, yaşayan ve rahmetli olan 'hayırsever bir
takım mütevellinin arzusu dışına çıkmaması en 
büyük temennimizdir. Bu arada, Yüce Meclisin 
tasvibine mazhar Olmuş Hükümelt Programın
daki, «Vakıfların gayelerine «matuf olarak 
fcu'llanılması» keyfiyeti memnuniyet vericidir. 

Muhterem milletvekilleri, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün, çalışmaları hayratın idaresi, Iba-
kıım, .onarım, muhafaza ve restorasyonuyle vak
fiyelerde gösterilen siosyal yardımların dağı
tılması, orta ve yüksek öğrenim yapan yoksul 
öğrenciler için açtığı yurtlar, bakıma «muhtaç. 
öğrenciler için açtığı kamplar, fakir ve kimse-
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sizler için yaptığı yardımlar, birçok: yerlerde 
kurulan imaretler, İstanbul'daki 'sağlık hiz
metleri, ama ve muhtaçlar için cüz'i de olsa yap
tığı yardımlar yönünden elbette, bu mevzıula 
ilıtiyaç duyulan ve yapılması gerekli, mevcut 
eksiklikleri giderici seviyede değildir. 

Sosyal güvenliğin tam mânâsıyie teminat al
tına alınmadığı ve sağlık sigortasrnm da ta
mamen '.karşılaııimadığı ülkemizde, 'bu kabil ih
tiyaç sahibi kimselere yardımcı olmak, milli 
ve insanî görevimizdir. 

Bu sebepledir ki, müessesenin bütçesinin her 
yıl bir miktar daha artırılmak suretiyle hadi-
dilâyıkına çıkarılmasını zarurî ve lüzumlu gör
mekteyiz. Ancak, ecdadımızın insanlık için att ı
ğı 'bu hayırlı adımların bir yerde kesilip kal
ım ası üzücü 'bir olaydır. 'Bilhassa, mevzuat..mu
vacehesinde Genel Müdürlüğün ve hepimizin, 
bu kabil hayır ve sanat işlerinin yeııi'lerium 
günümüzün şart ve 'ihtiyaçlarına göre tespiti 
ile inşa, ilâve ve yenileriııin tesisini faydalı 
bulmaktayız. Şayet, gerekli mevzuat bu mev
zuda ümlkâıı vermiyorsa, bu engeller de en kısa 
zamanda tadil edilmek üzere gayret sarf edil
melidir. 

Muhterem milletvekilleri, halen muhtelif 
illerde Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait 52 adet 
öğrenci yurdu, bu vakıf yurtlarında ise 5 800 
öğrenci bulunmaktadır. Yurt sayılarının çoğal
tılmak suretiyle, daha faz1!a. öğrencinin barındı
rılma imkânlarının aranması en büyük 'temen
nilerimiz arasındadır. 

Ayrıca, 750 âmâ ve 050 muhtaca çok cüzi 
miktarda yardım yapılmakta dır. Her ne kadar, 
bunlara yapılan yardım bu yıl bir miktar daha 
artırılmışsa da, bu mağdur kişilere yapılan 
yardımın önümüzdeki yıllarda daha da art ınl-
masmı temenni ederiz. 

Programda, 140 adet; cami, medrese, han, 
hamam ve kervansarayın restoresi öngörülmüş • 
tür. Restore edilen camiler daha iyi bir şekilde 
ibadete açılırken; medrese, kütüphane, dispan
ser ve öğrenci yurtlarının da ihtiyacı daha iyi 
bir şekilde karşılamasına gayret sarf edilme
lidir, 

(Millî hudutlarımız içinde bulunan 3 500 eskil 
eser ve âbidenin tamir ve restorasyonu için 000 
milyon tahsisata ihtiyaç olduğu ilgililerce tes
pit edilmiştir. Cumhuriyet devrinde 298 milyon 
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lira sarf edilmek suretiyle 1 620 eser restore 
-edilmiştir. 3 '500 eserin on yıllık bir program 
içerisinde gerçcMeştirilelbilmesı için 60 milyon 
liralık 'bir tahsisata ihtiyaç vardır. Üç kıtada 
geniş e mil âk ve arazisi bulunan Vakıfların, Os
manlı imparatorluğunun gcril'emie devrinde git
tikçe zayıflaması; uzun süre devam eden harp
lerle, tabii âfetlerin tesirinim önemli tahribatı 
yanında, bir çok vakıfların gelir kaynaklarının 
terk edilen memleketlerde kalması, aşarın kal
dırılması, aşar hâsılatı vakfedilen 'köyler!den 
'alınan gelirin elden çıkması; ferağ ve intikal 
harçlarından vakıflara verilen hissenin kaldı
rılması ; vakıf ormanlarının devletleştirilmesi, 
vakıf gelirlerinin önemli derecede azal m asına 
sebep olmuştur. 

Bu sebepledir ki, ortalama 20 milyon lira ci
varındaki tahsisatın, ihtiyaca cevap verecek 
miktarda olmadığı aşikârdır. Bunun imkânlar 
dahilinde artırılmasını temenni etmekteyiz. 

ıMuh terem mil'letvekilleri, vakıf hizınvetlcri 
cidden görüldüğü kadar sınırdı bir hizmet de
ğildir. Vakıf hizmetleri arasında, geçmiş bütçe
lere nazaran daha iyi bir durum arz eden köy 
camileri ve bu camilerin bakım ve tamirat iş
leri için de bir miktar ödenek ayrılmıştır. Yet
miş bine yakın yerleşim bölgesinde, takriben 
kırk üç bin cami mevcuttur. Halen, Türkiye' 
mizin 5 000 köyünde maalesef camii yoktur. Bu 
yıl Ve bundan sonraki yıllarda, bütçe imkânları1 

nispetinde bu ihtiyacın karşıla nma'sım faydalı 
görmekteyiz. Bu yıl bu ihtiyaç için ayrılan 25 
milyon lira ile, cami tamiratları için ayrılan 10 
'milyon lirayı takdirle karşılıyoruz. 

1974. yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe
sinin, G>e;nel Müdürlüğe, m iletimize ve m'emle-
•ketimize hayırlı olmasını diler, Millî Selâmet 
Partisi Grupu adına saygılar sunarım. 

13 AŞKI AN — Teşekkür ederim Sayın Buz. 
(Adalet Partisi Grupu adma Sayın Mustafa 

Cesur; buyurunuz efendim. 
A. P. GRUPU ADINİA MUİSTAUA CEJSULR 

(İsparta) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; 

Vakıflar Genel Müdürlüğü katma bütçesi 
üzerinde, Adalet Partisi Grupu adına görüşleri
mizi sunmak üzere huzurunuzda bulunuyo
rum. 

Katma ve genel bütçe tasarılarında, 9ö mil
yarı aşan ödemek ve gelir kaynağı varıdır. Bu
nun 657'de l'i vakıflara ayrıılmıştur. Anayasa ; 
tasada ve kıvançta milletimizin bütün fertleri
ni ortak ve bölünmez bir 'bütün halinde gör
müştür. Daima yücelmeyi amaç bilen milliyet
le iliğimizle ; Sosyal Devlet, Vatandaşın yarına 
güven duygusuna, teminat olan devlettir. Haki
katen, bu yolda ileri adımlar attık. Ancak, her 
topluluk içinde olduğu gilbi, bizim de yoksul ve 
(güçsüzümüz daima bulunmuştur ve bulunacak
tır. İşte bu husus, tasada birleştiriyor toplumu. 
Nitekim, birleştirmiş ve Türk - İslâm harsı, 
dünyanın en yüksek burcu halinde, vakıf mü
essesesini oluşturmuştur. Âyeti Kerime, hüküm
dar buyrukları, fıkıh ahkâmı, esasları sapta
mış ve Osmanlı. İmparatorluğu da bunun en gü
zel tatbikçisi olmuştur. 

İki ânı vâkfının, esasımda, altı unsuru vardır 
ve bunların .başında, kurbet, Tanrıya yakınlık 
'gelini. Vakfın sadaka, hayır arzusu da mühim 
bir unsurdur ve hayırda, yararlanacak olanın 
tam istifadesi bahis konusudur. Yarar görecek 
olan ya bir fakir, ya da âmmedir. Yararlanma 
.da müddet; edeb, yani daimî olacaktır. İşte 
hu unsur, mevkufun ölümsüzlüğüne temel ve 
dünya şahaıscrlcrimin yaratılmasına âmil olımuş-
rtur. Türk - İslâm meıdemiıyeltinıin paha biçilmez 
eserleri kıvançta hirleştirm iştir (bizi. Böylece Va
kıflar İdaresi, sosyal .adaleti gerçekleştirmede 
vazgeçilmez güç olmuş; ayrıca milliyetçiliğimi
zin şaşmaz hedefi bıılunaıı Türk İslâm harsınn 
yaşama ve 'devanı ettirme inancının potansiye
lini yüklenmiştir. 

Yirminci alsır Türkleri, Boğaz Köprüsü pro
jesi ''gerçekleştirmişlerdir. Bununla övünehili-
riz; lâkin, taşını sırtında taşınken, İmparato
runun (sevinç göz yaşlariyle suladığı bir Sııltan 
Aihm|eıt Caımii, yardım olsun diye gönderilen 
mücevherleri hancına karıştırmak suretiyle Al
lah'ın rızasında yerini tayin eden Muhteşem Sü
leyman'ın imaniyle âibideteşmiş Süleymaniye 
Camii, daha ihtişamlı bir kıvancın kaymağı
dır. 

İşte, üç kıtada İmparatorluk kurmuş ve bin
lerce şahaserle bunu toprağa haketımiş ecdadı
mızın ehediyete yönelen tahsis arzusunda, bü
yük görev ve vebalimiz vardır. Vakfiyelerin biti
minde yer alan bedduaların, dua halini alması 
için basiret göstermeye mec'lniiruz, 
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Ne yazık ki, Türkün yapıcı ve yaratıcılığı
na düşman; Türk - İslâm medeniyet ve 'harsına 
düşman; Türk birliğiyle inanç gücüne düşman; 
toprağı vatan yapma celidine düşman gafillere 
karşı hiçbir /tedbir get i raıe mistir, bu bütçe. 

. Hükümet programında, «Vakıfların, camile
rin ve tarihî eserlerin bakım ve onarını çalışma
larına ibüyülk bir hız kazandırılacak ve ıbunlar 
(gayelerine ımatûf kullanılacaktır. Camiye ihti
yacı olan köylerin cami projeleri ve canı i yapı
mı için gerekl malzemenin Devletçe sağlanma
sı gerçekleştirilecektir.» Vaiti vardır. Eakat, 
tasarıda huna ait ,bir madde yoktur. Bütçe Ka,r-
nıa Komisyonunda, bundan böyle camilerin in
şaatına yardım için 5,9 milyon; camilerini yap
tıracak köylere yapılacak malzeme yardımı için 
(Yardım fonu olarak) 25 milyon lira ödenek 
konulma zarureti hâsıl olmuştur. Karşılığı Ha
zineden temin 'edilen 30,9 milyon liralık tahsi
sattı şükranla karşılarız. 

Ancak, Hükümete de söyleyeceklerimiz var
dır; vadettiğinizi niçin yerine, getirmezsiniz? 
Yofesla, unutulmuş mudur? Hem hızdan bahse
deceksiniz, «hem de unutacaksınız... Unutmak, 
hafızanın 'olduranesidir. Köy camii küçüktür 
belki; fakat kurhete, 'selâtin camiin yaptığını 
sağlar; nasıl unutuyorsunuz bunu1? 

Seçimlerden önce, tahakkuku imkânsız şey
ler vadettiniz. Hükümet olunca, edası istenil
dikte, «seçim saikası», dediniz. Ucuzluk vadetti
niz,. ;zlamları bastırdınız. Bunları unutabilirsiniz, 
vatandaşın dediği ve diyeceğini de kaale alma
yabilirsiniz. Lâkin, cami ve vakıf gibi, imana 
güç kazandıran mahfelleri unutamazsınız. Bu 
bütçe, Hükümetin unutma 'hızının tescili vesika
sıdır. 

Bu, aynı ziamanlda, Hükümete ana olan parti
nin zikri ile fikri arasındaki çelişkiyi tarihe 
mal elden bir belge olmuştur. Şöyle iki; muhale
fet yıllarında Vakıflar bütçesini tenkit eden 
Cumlhuriyet Halk Partisi .sözcüleri, her iki Mec
liste taSarmm '6 ncı ınaddeslnfc takılmışlardır. 
Bu madde, Maliye Bakanına yetki vermektedir. 
Senesi içinde elde edilen vakıfların öz gelirinden 
lüzumlu miktarlar, vakfın gaye edindiği öğren
ci yurdu ıgibi sosyal yardımlarda kullanılalbile
cektir. Bu husus, Cumlhuriyet Halk Partisi söz
cüleri tarafından 'daima yılkıcı bir şekilde ele 
alınmış, 1973 bütçesinde Âdil Al tay Senatoda; Mev-

lût Ocakçıoğlu Yüce Mecliste bunun nıakro 
denge mülâhazası ile yapıldığını iddia etmişler; 
hattâ Altay verdiği önereg ile, mezkûr tasarı
nın komisyona iadesini istemiş ve gerekçe ola
rak demiştir ki, «Bu 'bütçe kabul edilmiği tak
dirde, vakıifla,r çalışamaz hale getirilmiş olacak
tır. Zira, hukukî niteliğini kayibetmiş bir teşki
lâttan vazife .beklenilemez. Bu tutum, kuruluş 
kanununun muihteva ve maksadiyle 'bağdaştı-
rılamaa. Bu bütçenin tutar tarafı yoktur. İnkâr 
-derecesine varan aksaklıklar artık giderilmeli
dir.» 

'Gecen yıl vakıflara sağlanan bu, şekildeki 
imkân 18 milyon lira civarında idi. Tespitimi
ze gör<e, bu yılkı meiblâğ 27 milyonu aşacak
tır. Bu yıl yine Cıımıhuıiyet Halk Partisi Se
nato Grup sözcülüğünü derahde eden Altay, 
•maalesef sükûtu ihtiyar eylemiştir; 'bu hususlar
da hakikat gizlenilmiştir. 

Bir başka dengesizlik örneği de genel müdürt 
tayini meselesidir. Vakıflar Genel Müdürü tek
nik seviyede, meslek <gururuyle çalışan 
ve vakıfların bugünkü gelişiminde payı olan bir 
kimse idi. Görevinden almışı, gereksiz ve gc-
rekçesiiz olmuştur. Yerine, Başbakan Yardım
cısının karibi tayin edilmiştir. Bu karabetin, 
kurbetle biıvilişkisi yoktur. Programda «iki par
tinin Hükümeti olmayacağız» denilmişti: «Aca
ba, Erbakan Hükümeti mi var?» diye soruyor 
vatandaş. Ve biz de, dün memur kıyımından 
bahsedenlere sesleniyoruz: Yar-ü - ağyarı ko
rumak için memur kıyımı, vicdanınızı sızlatmı
yor mu? Milletin Hükümeti olmak bilinciyle 
görev yapmak bu mudur ? 

Biraz, ahengin yitirilişinden bahsedelim: 
Hükümet nelerin yapılacağında, nelerin yapıla
mayacağında birleşildiğini, her alanda izleyece
ği politikanın ilke ve doğrultusunda mutabaka
ta vardığının programda söyledi ve uyum için
de olduğunu clefaatle tekrar etti durdu. Başka 
konularda olduğu gibi, vakıf malların gayesine 
uygun şekilde kullanılmasında ahengi temin 
edemediği meydana çıktı. İkinci Beş Yıllık Pla
nın 1974 programında hiçbir değişiklik düşünül
memiş, aynen benimsenmiştir. Buna göre, 119 
milyon liralık yatırım, katma ve döner sermaye 
bütçesiyle tahakkuk ettirilecektir. Bunun 20 
milyon lirası devam eden, 9 küsur milyon lirası 
da yeni yıl turizm sektörü yatırımı olacaktır. 
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Bu sayede, bazı kervansaray ve külliyeler ihya 
edilecek; dış turizme hitap edecektir. «Turist 
ahlak götürür; mevkuf, iç gayesine bağlı lolarak 
kullanılmalıdır» gibi yargılar, Hükümet içinde 
kavga konusu olmuştur. Bütün bunlar nedir? 
Halihazırda birçok vakfın turizm hizmetinde 
kullanıldığı vakıadır. Vakıfların, sosyal hiz
metlerimi eda için lüzumlu gelir kaynağı bulun
madıkça, ikame öneri! medikçe, iddia mesnetsiz 
kalmaya mahkûmdur. Esasen fıkıh, istikbale 
ve tekamüle müteveccihtir. Vakfın özünde yer 
alan içtimaî fayda mülahazası, dogmatik değil, 
progmatıiktir. Devlet geliri ammeyi güçlendirir. 
O halde, Hükümet cevap verebilecek midir"? Ça
tırdayan ve kopan dallardan bahsedildiği bir 
zamanda ahenkten bahsetmek acayip geliyor. 

Üç kıtayı kucaklayan bir İmparatorluk için
de muhteşem bir medeniyetim banileri, ölümsüz
lüğü eserlerinde yaşadılar. Allaha kul olmanın 
yakınlığı ve sırf Allah rızası için, bozgunların 
bakiyesi Türkiye'de idame ettirebildik mi bunu? 
Kİ o d Farer'in dediği ve, «Türklerin Mânevi 
Cfücü» adlı eserinde işaret ettiği üzere, «Türki
ye; anane, hars, fazilet ve örfü âdetiyle, Osman
lı Türklerinin Türkiye'sidir.» 27 yıllık iktida
rında eski Cumhuriyet Halk Partisi hükümetleri, 
bunu kıymetlendirebildi mii? Yıldırım Beya-
zıt'ın torunları değil de, bastığı yerde ot bitme
yen Timur'un, Cengiz'in torunları gösterildik. 
Buna mavazi olarak da; öç, vakıflardan alındı. 
Bu sebeple, vakıfların sereneamını tetkik etmek 
istiyoruz. 

Birinci devir, 1950 yılma kadar devam eden 
talan devri: Her vakıf, iki ayak üzerine durur. 
Birincisi kurbet sağlayan imaret; ikincisi, bunu 
ebediyete götürecek olan akaret. Küçük hir köy 
camiinden, selâtin külliyesine kadar değişme
yen kaidedir bu. Yani, imaretin küçüklüğü kur-
bete gölge düşürmez. Lâkin, 1950 öncesinde 
buna nüfuz edilememiş, «sanat değeri az» veya 
«eskimiş» mülâhazasiyle, sayısız imaret binası 
yıktırılıp arsa haline sokulmuş, yok pahasına 
elden çıkarılmış, yenisi katiyen yapılamamıştır. 
Bir imparatorluğun mührünü ve bir medeni
yetin damgasını taşıyan âbideler kaderine terk 
edilmiştir. Birçoklarına ot ve saman doldurul
muş, Süleymaniye gibi zikıymet şaheserin önü, 
Botanik Enstitüsü ile kapatılmıştır. Gereii eski 
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bir kanun (1327 tarihli) ve Şeyhülislâm liayri 
Efendinin bir fetvasına göre, harap bulunan va
kıf binanın, nakit ile değiştirilmesine cevaz ve
rilmiştir; fakat istisnaları ve şartları yerine ge
tirilmek şartiyle. «Harap eevami ve mescidi şe
rife» hariçtir. «Menfaati mevt» kaydı vardır. 
«Kendi cinslerinden hayır müessesesi inşaatına 
lihtiyaç görülmemesi ve civarda bulunan o kabil 
müesseseyi hayriyenin daimî menfaati temin edi
lir» şartı önerilmiştir; fakat bu devirde, yalnız 
sanat değeri esas alınmış ve akara t ise, mirasye
di ruhu ile süratle elden çıkarılmıştır. 'Vakıflar 
güçsüz, anlamsız ve zavallı hale sokulmuştur. 
Satış kanunlar;' 2762, 3027 ve on kadar kanun 
çıkarılıp uygulanmıştır. 

İkinci devir; 1950 - 1965 yılları arası, vakıf
ları şahsiyetine kavuşturma devri. Evvelâ, kay
naklar aranmış; 6219 sayılı Kanunla, Vakıflar 
Bankası kurulmuş; 6092 sayılı Kanunla, satış
lar mizama bağlanmıştır. Sonra tarihî ve mima
rî kıymeti haiz olan eserlerin Vakıflara devri 
7044 sayılı Kanunla sağlandığı gibi, bunların 
aslına uygun şekilde imarı ve restore edilmesi 
için, 5805 sayılı Kanunla, Yüksük Kurul vücuda 
getirilaııiştir. Hattâ Libya'daki Turgut Reis 
manzumesinin ihyamı ve restorasyon masrafları, 
7407 sayılı Kanunla Vaikıflar fbütçesinden öden
miştir. Kendi gökkübibem'iz altında birecik vaîkıf 
eserin yüzü 'güldürülmüş ve Sülcymaniye'de oldu
ğu gibi, utanç dinarı yılkılmıştır. 

Üçüncü devir; 1965 - 1974 yıllan arasında 
vakıfları fonksiyone etme devri. Sayısız misaller 
vermek mümkün. Zamanın (kısalığından özetleyece
ğim: İstanbul'da Taksim'de yapılan büyük otele, 
623 sayılı Kamunla. Vaikıflarm iştiraki sağlanmış-
'tır. Eslki eserlerin 'korunması sistemi; 1710 sayılı 
Yasa. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yük
sek Kurulunun etkinleştirilmesi 1741 sayılı Ya
sa ile ıbenimsenmiştir. Tarihî ve mimarî değeri 
yüksek olan eseıiern tespitine gidilmiş, 3 695 eser
den 1 862'sinin, (beş yıllık planlarla programa 
alınması temin edilmiştir. 1974 yılı programın
da 140 'eser vardır, 

Medenî Kanun hükümleri va!kıf ikurmaya -müsa
it (bulunmadığından, gerekli tadiller yapılarak 
903 'Sayılı Yasa ile nıüıihsıraıı dinî gaye ile olma
sa da, 'milleti yüceltmeyi amaç edinen 800 den 
fazla vakıf kazandırılmış ve Türk 'dayanışma ru-
lıu bilenmiştir, 
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1965 yılında idare bünyesinde, «Proje ve Rö-
leve Şubesi» ihdas edilip, sanat zevki hâkim kılın
mıştır. İcarda Ibulunan vakıf malların kirası cid
diye 'alınmış ve gelir 8 milyondan 52 milyona çı
karılmıştır. Vakıflar -Bankasının sermayesi artı
rılıp, iştiraki tanıara lanmış, her sene özgelire 4 
milyon lira civarında 'bir katkı .sağlanmıştır. Zey
tinlik vesaire (bahçeleri teknik 'ziraat esaslarına 
göre (bakıma kavuşturulup, mahsul de ya'n sanayi 
ile değerlendirilmiştir. Bazı vakıf sular, fennî 
cihazla doldurma imkânına kavuşturulup, gelir 
kalkışı çoğaltılmıştır. Bezmi Âlem Valide Sultan 
Vakfı Gurafca Hastanesi 1968'de 34 milyon lira 
•sarfıyle 575 ya'taklı modern İbir ibinaya kavuştu
rulup ; sahasında, f onksi,yonu etkin hale sokul
mak iatenilım'iştir. 

'Bakır İşlenmelerine katılnıasıyle, Vakıfların 
gelirine bir kaynak daha eklenmiştir. Bazı aşevle
ri, ihya 'ile, 14 500 öğrenciye hitap ettirilmiştir. 
1965 yılında 2 736 öğronciye cevap veren 32 
yurt, 19 ilâvesiyle 5 800 öğrencinin ihtiyacını 
karşılar hale getirilmiştir. 150 yüksek öğrenim 
gencine burs verilmiştiir. 700 âmâya 75; 600 
muhtaca 60 lira aylık bağlanmıştır. Vakıf mülk 
taraması sonucu, envanterde 19 bin kayıt, 36 500 
rakamına çıkarılmış, kütüğü yapılıp kitabı çıka
rılmıştır. 

Eiyazısı Müzesi, galeride teşhir, mikrofilm 
ve dergi çalışmalanyle vakıfların önemi bel'iıtil-
mişitir; fakat Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri, 
geçen 'bütçe konuşmalarında daima yüksek ra
kamlarla çıkmışlar ve yardımları değersiz göster-
mişleıdir. 

•BAŞKAN — Sayım Cesur, iki dakikanız var 
efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA CESUR 
(Devamla) — Bitiyor efendim. 

1974 yılı (bütçesinde yaptıkları ne olmuştur? 
Aynı ıbütçeyi getirmişlerdir; ancak, bursta 125 
lirayı 150 liraya; âmâya yaıdımda 75 lira 90 li
raya; -muhtaca yardımda 60 lira 75 liraya cıka-
rılmışitır. Hiçbir yenilik ve yeni bir yatırım yok
tur; tam bir kopya vardır. Zamlann ağır yü
kü, malzeme ve işçilik ücretlerindeki aıtış, seme
reyi düşürecektir. 

Yine, Yüce Meclise sundukları programda, hı
za (büyüklük izafe edip, kendileri yük olanların, 
bütçe imkânlarını öne sürmedi .muhtemeldir. Va
kıf özkaynağmı geliştirme düşüncesinde daima 
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karşı çıkıp, çare vaz etmeyişleri ise izah edilemez 
bir sonuçtur. 

Adalet Partisi, sosyal hukuk devleti fikrine 
sahiptir. Akılcı, milliyetçi ve medeniyetçi olduğu 
için emin adımlarla ilerlemenin" takipçisi ve tat-
blkçisMir. Bu sdbeplerle, 1974 Vakıflar G-enel 
Müdürlüğü (bütçesini donmuş, kifayetsiz ve ruh
suz bulmuştur. Bununla beraber; milletimize, 
Vakıflar İdaresine hayırlı olmasını diler, şahsım 
ve Grupum adrna Yüce Meclisi derin saygılarım
la selâımlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cesur. 
Değerli arkadaşlarım, gruplar adına yapılan 

konuşmalar sona ermiştir. Şahıslan adına söz 
alan aıiradaşlarrmdan, sıra Sayın Üna't Demir 
Beyindir. 

Say m Üııaıt Demir?.. Yok. 
Sayın Zekâi Altınay?.. Yok. 
'Sayın Enver Afcova?.. Yok. 
Sayın İhsan Tckson?.. Yok. 
Hükümet adına konsacak mısınız Sayın Ba

kan? 
DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF EM

RE (IstarJbul) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz, Devlet Bakanı Sa

yın Süleyman Arif Emre. 
DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF EM

RE (İstanbul > — Muhterem Başkan, Yüce Mec
lisimizin değerli üyeleri; 

Grup sözcüsü arkadaş!arımız, ruh ve mânada 
birlik ve bcraherlik ifade eden, ecdadımızın bü
yük tarihî eserleri feragat, fedakârlık ve yardım 
ruh ve şuurunu dile getiren çok kıymetli konuş-
ımalar yaptılar. 

Bu 'itibarla, «aynı 'grup sözcüsü -aıkadaşia-
rımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi peşinen arz ede
rim. 

Muhterem kardeşleri'miz vakıflarımızın tarih
çesi üzerinde durdular, ehemmiyeti üzerinde dur
dular; yaptığı sosyal hizmetleri tebarüz ettirdi
ler, ekonomik kakımdan önemini dile getirdiler. 
Bu hususta verdikleri malûmatı Iburada tekrar 
edecek değilim. 

Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün, sizlere tak
dim olunan ve oylarınıza sunulacak olan bütçesi 
üzerinde 'tahliller yapıldı. Vakıflar Genel Mü
dürlüğümüzün şi'mdiye kadar takibe dil en politi
kasına, Hükümetimiz yeni 'bir veçhe vermek is
temiştir. Bir taraftan, mevcut vakıflann muha-
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f azası ve idamesi düşünülürken; diğer taraftan, 
millotimizin yeni yeni vakıflar yapması için şev
kini harekete geçirecek yardım, şefkat ve feda
kârlık ve feragat etme hasletlerini kuvveden fiile 
çıkaracaik bir politika takibeltmek kararında, bulu
nuyoruz. Bu itibarla, şimdiye kadar tafcibedilmiş 
olan, iadece mevcudun 'muhafazasını istihdaf eden 
politikayı, vakıflarımız talkımından verimli gör
müyoruz. 

Kıymetli konuşmacı arkadaşlarımız Vaıkıflar 
Genel Müdürlüğü bütçemizin kifayetsiz olduğun
dan bahsettiler. •Gerçekten, kahraman ecdadımız 
ibize 'o kadar (büyük tarihî şaheserler, eserler ve 
vaıkıflar bırakmış ki, 'biz (bunların tamirine Meta 
yetişemiyoruz ve ıbu eserler üzerinde şimdiye ka
dar yapılanı ('alışmalar; eserlerin estetik, tarihî 
değeri de nazara alınacak olursa, 'bizim günümüz
de iküçük kalıyor. Yalnız şunu hatniatimak iste
rim ki, bütünü ile yapılması 'tasarlanan 'hizmetle
rin 'bir sene içerisine sığdırılunası elbette takdir 
•ederdiniz ki, mümkün değildir. Yalnız, Vakıflar 
•Genel Müdürlüğü hizmet sahasında ıbu böyle ol
mamıştır. Diğer ıbütiin hizmetlerde, kalkınan ve 
büyüyen Türkiye'nin, gelişen Türkiye'nin ihtiyaç
larını 'bütçelerimiz her sene imkânlar nispetinde 
•ve azamî seviyede 'karşılamayı istihdaf etmiştir 
ve Vakfılar Genel Müdürlüğü bütçesi de bu sene 
huzurlarınıza ıbu kriterler içerisinde 'tanzim edile
rek takdim olunmuştur. 

Bilhassa Sayın Adalet Partisi Grupu sözcüsü 
•arkadaşımız, (biraz da sert tenkit yapmak em eliy
le, (bütçemizin kifayetsiz olduğunu, batta anlam
sız olduğunu tebarüz ettirmeye çalıştılar. 

'Muhterem kardeşlerim, her Bakanlığa ve ]> vv 
•sektöre ait bütçe tasarısı 'tetkiklerinize sunulu
yor. Yalnız, şunu teibarüz ettirmek isterim 'ki, Va
kıflar Genel Müdürlüğü bütçesi, 1973 senesi büt
çesine nazaran Ibu sene % 70 artırılmıştır. Bilhas
sa, Adalet Partisinin de kanat olduğu geçen seno-
ki (bütçede, Vakıflar Genel Müdürlüğü nütçes'i;de 
köy camilerinin onarım ve tamiri 'malksadıylo ko
nulan ödenek ile, Hükümetimiz tarafından teklif 
edilerek ve Maliye Bakanlığımız tarafından ku-
Ibul edilerek bu sene konulan ödenek miktarı na
zarı itibara alındığı takdirde, kıymetli arkadaşı
mızın bu konuşmasında isabet olmadığı meydana 
çıkar. Muhterem kardeşlerimiz, şayet köy cami
lerinin onarımı ve camisiz fakir köylere cami ya
pılması 'bakımından maziye 'doğru 'bütçe fasılları 
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nı 'tetkik buyururlarsa, bu mevzuda konulan öde
neklerin ancak iki milyon, üç milyon, nihayet va
sati ve azamî beş, altı milyonu aşmadığını müşa
hede ederler. Biz 'bu sene bu meblâğı 10 milyona 
çıkarmış 'bulunuyoruz. 

Ayrıca, bütçeye yeni bir fasıl 'açarak, fakir 
köylerin camilerini yapması için Devletin malze
me yardımı teminine medar olmak üzere, ilk de
fa olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesine 
Hazineden 25 milyon lira ödemek konulmuş bu-

. Ilınmaktadır. Böylece, İni ödeneğin miktarı 35 
milyona çıkmış; »hususî olarak, Maliye Bakanlığı
nın ila müsaadesiyle, Kocaitepe Camiinin ikmali 
için ayrılan 5 milyon lira da buna ilâve edildiği 
takdirde, Hükümetimizin Ibu istikamette yapıla
cak hizmetlere verdiği önemin ağırlığı rakamlar
la ortaya çıkar ki, 40 milyonluk bir ödenek, tah-
sisen, vakıfların gayesine uygun ve ibadethanele
rin imarı ve yeniden yapılması için Hükümetimiz 
tarafından ilk 'defa ayrılmış bulunmaktadır. Bu 
rekor bir seviyedir. Temenni ederiz ki, bundan 
sonraki hükümetlerimiz de bu istikamette bu tür
lü hamleler yapabilsinler ve bütün milletimiz al
kışlasın. 

Muhterem Adalet Partisi sözcüsü arkadaşımız, 
Vakıflar Genel Müdürü üzerinde yapılan nakil 
ve tayin işlemine de 'dokunarak, Hüküm etimize 
sert bir lisanla •tenkitler yönelttiler ve hatta «Bu 
tayinden vicdanınız sızlamadı mı?» şeklinde bir 
cümle ile sözlerini bitirdiler. 

Muhterem kardeşlerim, 'demin de izaha çalış 
tığım gibi biz, vakıfların bir taraftan, gayesi is
tikametinde ve âmir kanun hükümlerinin emirle
rine- tam uyularak kullanılma'Sinı 'arzu ediyoruz. 
Bunda biç kimsenin şüphesi yoktur ve bu fikre, 
amir kanun hükmü olduğu için hiç kimsenin iti
raz etmesi mümkün değildir. Ancak, vakıflarır 
gayesi istikametinde kullanılmasına dair âmir ka 
nun hükümleri Vaıkıflar Kanununun ilgili madde
lerinde 'mevcut iken, Medenî Kanun 'hüküm ler i 
bunu âmir bulunurken, şim'diye kadar yapılan 
'tatbikat içerisinde vakıfların, vakfiyede tasrih 
edilen gayeleri dışında kullanıldığı ve hatta 
imanlı müslüman milletimizin vakıflara -ve Va 
ki f lar Genel Müdürlüğüne karşı itimadının bu 
yüzden sarsıldığını müşahede etmiş bulunuyoruz. 
Birkaç misal ile bu hususu takdirlerinize sunmak 
işitiyorum : 
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Alanya'da yıkılmış olan bir camiin arsası; ga-
zinolu, ıbarlı, pavyonlu plaj yapılmak üzere kira
ya 'verilmiş 'bulunuyor. Antalya'da, yıkılan cami 
arsasına işbanı yapılıyor ve 'bar ve pavyon açıl
ması için ıbir 'kısmı 'kiralanıyor. Trabzon'da ca
miin meşrutasına meyhane ve kumarhane aça
cak şekilde vakfın, •gayesi dışında kullanılmasına 
müsaade ediliyor, göz yumuluyor. En bariz 'de
lili meydandadır; ecdadımızın asırlarca manevî 
değerlerin kuvvetlendirilmesi ve bütün dünyaya 
ışık tutacak ilim •adaımları yetiştirilmesi için ih
das ettiği «Haseki Külliyesi» turistik otel haline 
getirilerek, içerisine Amerikan 'barlar açtırılmak 
isteniyor ve ıbu teşebbüse girişiliyor. 

Bir taraftan, Milliyetçiyiz; millî ve manevî 
değerlere 'bağlıyız» diyeceğiz; diğer taraftan da, 
bugünkü âmir kanun hükümlerinin bütün emredi
ci taraflarını ıbir tarafa atarak bu türlü muame
lelere girişeceğiz ve bu politikayı da (beğeneceğiz; 
Ibu politikayı ve ıbu politikanın yöneticilerini de
ğiştirmek isteyen ibir Hükümete, bir Balkana da, 
«Vicdanınız, sızlamıyor mu?» diye çatacağız. Bun
da katiyen tutarlı taraf olmadığı meydandadır; 
keyfiyeti 'takdirlerinize arz ediyorum. 

Muhterem kardeşlerimiz, sadece hissi bakım
dan, propagandaya medar olsun diye bir akraba
lık 'bağından 'bahis 'buyuruyorlar. Evet 'doğrudur. 
Yalnız şunu hatırlatmak isteriz ki, »bir kimse her
hangi hir göreve lâyılk olmadığı halde, ihtisası o 
görevi ifaya müsait olmadığı halde, sadece böyle 
bir Mssî tesirle ıbir makama tayin edilmişse, elbet
te 'bunun yerden göğe kadar tenkit edilecek tara
fı mevcuttur. 

Ancak, diğer konuşmacı arkadaşlarımızın da, 
«Tarihî eserlerimizin restorasyonunda ve hir çok 
camilerin de yeniden inşaatında, ishtisas sahihi 
yüksek mimarlan Vakıflar Genel Müdürlüğü 
bünyesinde bulundurmalıyız» şeklindeki gerekçe
yi haklı olarak bu kürsüye getirdikleri gibi, Hü
kümetimiz de bilhassa, Vakıflar Genel Müdürlü
ğünün restorasyon babında ve konulan 35 mil
yon lira ile inşaat sahasında büyük hamleler ya
pacağını düşünerek, İstanbul Teknik Üniversitesi 
Yüksek inşaat Kürsüsü Profesörü yeni Genel Mü
dürümüzü ikna ederek bu vazifeye getirmeye ra-
zi etmiştir. Genel Müdürümüz Senatodan izin al
mış ve oradan 'aldığı maaş ve özlük haklarıyle bu 
daha güç vazifeyi kabul etmiştir. Sırf, vakıf
ların ruh ve gayesine, ecdadımızın vakfiyelerde 

hassasiyetle ortaya koyduğu bütün icaplara sada-
•katla, titizlikle riayet edecek bir kimse olduğu 
için (ihtisasına ilâveten) külliyeyi, ilim yuvasını 
turistik otel yapmayacak zihniyet, ve inanışta ol
duğu için, hen Devlet Bakanı olarak bilhassa, 
kendisinden istirham ettim ve bu tayini yaptım. 
Bunun hesabını her yerde açıklamaya, vermeye 
hazırım ve huzurlarınızdayım. (M. S. P. sırala
rından alkışlar.) 

Sonra, bu tasarrufumuz mevcut hukuk kaide
lerine tamamen intibak eden bir tasarruftur. Es
ki Genel Müdürümüzün şahsını tenkit etmiyo
rum; daha önce tatbik edilen, yürütülen yanlış 
politikayı tenkit ediyorum. Kendilerini (bir ma
liyeci olması hasebiyle) Yüksek Denetleme Kuru
lu gibi güzide bir müessesemize, hatta özlük hak
ları bakımından terfi ettirerek nakletmiş bulunu
yoruz; kendileri de bundan memnundur. 

Bu mevzuda daha fazla münakaşa, etmeyi zait 
addederek, yapılan tayinin her bakımdan, gerek 
hukukî, gerekse ihtisasa taallûk eden şartlar ba
kımından isabetli olduğuna kaniim. Bu mevzuu 
bu kadarla kesmekte fayda görüyorum. 

Vakıf gayrimenkullerin, gayesi dışında ve ge
niş ölçüde satışlara mevzu yapıldığını yine söz
cü arkadaşımız tebarüz ettirmişler ve 50 senelik 
Cumhuriyet devremizi bazı bölümlere ayırarak 
bunlardan yakınmışlardır. 

Bakanlığa gelir gelmez yaptığım ilk tasarruf
lardan bir tanesi; • vakıf gayrimenkullerin her ne 
suretle olursa olsun, Bakanlığımdan müsaade 
alınmadan ve mevcut mevzuata intibak etmeden 
«atışlarının 'durdurulması olmuştur. Halbuki bu 
satışları, bu kürsüde yanarak yakınarak dile ge
tiren arkadaşımızın Partisinin Hükümette bulun
duğu veya Hükümet kanadı olduğu 1965 sene
sinden bu yana, satışı yapılan vakıf -gayrimenkul
lerin değerinin yekûnu 224 815 000 lirayı aş
mış bulunmaktadır. Birçok misalleri mevcuttur; 
bu, değer pahasının dûnunda yapılan satışların 
yekûnudur. Kimbilir, değer pahası nazara, alınsa 
bu rakam hangi mertebeye erişecek? Takdiri eri
nize bırakırım. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Or
han Senemoğlu, âmâlara yardım faslında bulu
nan ödeneğin çok az olduğunu tebarüz ettirdiler. 
Gerçekten bu ödenek çok azdır, ihtiyaçlara kâfi 
gelmemektedir. Ancak, bu hususta Bakanlığımı
zın da katıldığı bir ek ödenek konması hususun -
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'daki önerge, Komisyonda, önergeyi veren «komis
yon. üyesi •arkadaşlarımız tarafından zııhulen ge
ri alınmış olduğundan, .bu mevzudaki artırma iş
lemi yapılamamış bulunmalktadır. Bütçe Kanunu
muz çıktıktan sonra, eik bir kanunla 'bu 'ihtiyacın 
k&şrılan'ması gerektiğine inanıyorum. ve bu kanu
nun (hazırlıklarının yapılması için de ilgili uzman 
•arkadaşlarımıza vazife vermiş (bülunuyoraz. 

Arkadaşlarımız, tahsil burslarınızı artırıl-
ımasmı temenni ettiler. Çok yerinde bir te-
•menııidir. Ancak, bu temenninin karşısında 
başka bir mevzu da bulunmaktadır: Burlslu ta
lebe olarak okuttuğumuz kimselere, Vakıflar 
Genel Müdürlüğümüzün kadroları mahdut ol
duğu için, mecburî hizmetlerini ifa edecek va
zifeler veremeyecek durumda olduğumuzu da 
arkadaşlarımızın bilmesi gerekir. 

Karşılıksız burs vermek suretiyle hayra ma
tuf bir faaliyetin ifası için. kanunî imkânlar 
araştırılacaktır. 

ıSaym Senemoğlu, eğitim hizmetleri hakkın
da Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinde tat-
tmin edici bir şey göremediklerini beyan etmiş
lerdir. 

Eğitim maiksadıyle vakıflarımızın başarı ile 
ifa ettiği faaliyet cümlesinden olarak, Gretba 
Hastanesinin foriksiyonunu sayabiliriz. Bu is
tikamette yeni teşelbibüslere ıgiriş&aesi için ça
lışmalar başlamıştır. Ayrıca, vakıf gayrimen
kullerin, (demin acı misallerini verdiğim tür
deki gayrimenkullerin), eğitim maksadıyle kul
lanılması için yinie Vakıalar Genel Müdürlüğü 
teşkilâtına bir tamim göndermiş bulunuyorum. 
Taleibe yurtlarının artırılması; vakıf gayrimen
kullerin, ecdadımız tarafından eğitim maıksa-
dııyle vakfedilmiş bulunan gayrimenkullerin 
ibundan böyle de değişen şartlar içerisinde yi
ne eğitim maksadına tahsis edilmesini temine 
çalışıyoruz. 

Arkadaşımız, Vakıflar Bankamızın başarı
lı hizmetlerinden, vakıflarımızın katıldığı diğer 
©konoımJi'k teşebbüslerden bahsettiler. Kendile
rine teşekkür ederiz. Bu istikamette Vakıflar 
Bankasının ve Vakıfların giriştiği teşebbüsler 
gerçekten verimli olma yolundadır. 

Envanter çalışmalarından birçok kardeşi
miz bahsetti. Envanter çalışmaları başarı ile 
yürümüş ve bunun nıeıtic esinde vakıf gayri
menkullerin dayısı 37 741 adede baliğ olmuştur. 
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Bu gayrimenllculleriaı hepsonkı, gayösi istikame
tinde değerlendirilmesi için. çalışmalar, Müdür
lüğümüz tarafından yürütülmektedir. 

Sayın Demokratik Part i Sözcüsü Sami Ars-
lan arkadaşımız, vakıfların gayesi dışında 
kullanılmasına karşı, çok içten gellen ve haklı 
olan bir konuşma yaptılar. Kendilerine aynen 
•katılmamak elde değildir. Yalnız, Vakıflar1 

.Bankasının, bugünkü bankacılık statüsü içe
risinde faizle çalıştığı noktasına da dokundular. 

Vakıflar Bankası, başka bir arkadaşımızın 
tebarüz ettirdiği gibi, bugünkü şartlar içeri
sinde başarılı olan bir banka olarak faaliyetini 
yürütmektedir. Birçok teşeîbbüsllere kredi ver
miştir; ortaklik olarak katılmıştır. Bu teşeb
büslerin çoğu da basan yolundadır. Ancak, 
Vakıflar Bankasının, emsali Batı ülkelerinde 
olduğu gibi, kâr ortaklığı şeklinde çalışacak 
bir üniteye de sahip olması gerektiğini kendi
lerine direktif olarak vermiş bulunuyorum. 
Demokratik Batı ülkelerinde kâr ortaklığı şek
linde teessüs edem şirketlerin veya bankaların 
(Statüleri incelenmektedir. Memleketimizin şart
l an içerisinde tatbiki mümkün hale geldikten 
sonra Vakıflar Bankasının ilk defa, Türki
ye'mizde bu türlü bir faaliyetin, sermaye piya
sası teessüsü faaliyetinin' öncülüğünü de başa-
rıyle yapacağını tahmin etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşıimız, bir vakıf gayrimen
kulu olan Ayasofya'nın ibadete açılması gerek
tiğini tebarüz ettirdiler. Bütün vakıf malların 
hukukî ve kanunî statüsü ne ise, Ayasof
ya'nın da odur. Vakıflar Kanununun 2 nci 
maddesinin (c) fıkrasında; «Vakıflar idaresi, 
vâkfa ait müesseseleri gayesine göre yaşatır.» 
denilmektedir. Aynı kanunun 42 nci madde
sinde, «Bu kanunun hükümleri yürümeye baş
lamadan evvel vuku bulan hâdiselerin hukukî 
hükümleri, o hâdiselerin vaki olduğu zaman
daki mer'i esaslara tabiidir» hükmü mevcuttur. 
Medenî Kanunun mer'iyete vaz'ına müteallik 
kanun hükmü de, «Eskiden tesis edilmiş olan 
vakıflann vâkfiyesindeki şartlanıl Cumhuriyet 
devrimizde de aynen yürütülmesi» gerektiğini 
gösteren hükümlerle sevk edilmiştir. 

Bu duruma göre, her mabet gibi, Ayasof
ya'nın (şahsî görüşümü arz (ediyorum) ibadet
hane olarak açılması kanunen mümkündür ve 
bu tasarruf kanunlarımızın âmir hükümleri is-
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tikametinde olacak bir tasarruftur. Ancak, da
ha önce bir Bakanlar Kurulu Kararıyle, Aya-
sofya'ya turistlerin verdiği hususî ehemmiyet 
nazarı itibara alınarak müze haline getirilmiş 
olduğu da bir gerçektir. 

ıSaym arkadaşımız, daha önceki dönemler
de milletvekilli olarak bendenizin bu konuyu 
şu izah ettiğim kanunî gerekçeler çerçevesinde 
'kürsüye getirmiş olduğumu da belki hatırlar
lar. Bu itibarla şahsî görüşüm ve kanunların 
(bugünkü âmir hükümlerinden çıkardığım mâ
na bu şekildedir. Ancak, daha önce bâzı mev
zular münaseibetiyle Sayın İsmail Hakkı Birler 
arkadaşımızın da tebarüz ettirdiği gibi, Hü
kümetlimiz bir Koalisyon Hükümetidir. Koalis
yon hükümetlerinin icraatı, protokollerime ve 
^müşterek programlarına dayanılarak yürütül
mesi mecburî olan icraatlardır. Bu arada or
taya çıkan buna benzer meseleleri de yine pro
tokoldeki anlaşmalar çerçevesinde ve oradaki 
prensiplerin ışığı altında ve o istikamette ara
larında istişare ile halletmeyi prensip sayan ku
ruluşlardır. 

Bu mevzu, Koalisyon Hükümetinin müşte
rek görüş teatisi çerçevesinde ancak halli müm
kün olan bir mevzu olur. Sadece Devlet Ba
kanlığımızın ve sadece Millî Selâmet Partisinin 
•görüşleri ile halli mümkün olan bir mesele ha
linde değildir. Keyfiyeti, kendilerinin buria-
daki konuşmalarına cevaben arz ederim. 

Yine muhterem Sami Arslan arkadaşımız, 
-mülhak camilerdeki din görevlilerinin içerisin
de bulundukları müşkülâtı dlile getirdiler. Hak
lıdır. Vekil imamlar meselesini halletmek 
makaadıyle Meclisimize sevk edilmek üzere bu- , 
kınan 633 sayılı Kanunu değiştirecek tasarıda 
bu husus da derpiş edilmiştir. Bunlar Diya
net İşleri kadrolarına bağlanmak suretiyle, Di
yanet İşlerindeki din 'görevlilerinin sahip ol
dukları eşit startlara kavuşturulacaktır İnşal
lah. 

iSayın Hasan Tosyalı kardeşimize teşekkür
lerimizi arz ederiz. Vakıflar Genel Müdürlü
ğü üzerinde yaptığımız tasarrufları ve aldığı
mız tedbirleri olumlu bir lisanla burada, hu
zurlarımızda dile getirmiştir. Bundan çok mem
nun ve mütehassis olmuş 'bulunuyoruz. 

Camisi olmayan 5 000 fakir köy bulundu
ğunu teibarüz ettirdiler. Bu 5 bin küsura ba
liğ olan köylerin camie kavuşturulması için bil
hassa, demin arz ettiğim 25 milyon liralık tah
sisat konulmuştur. Bu tahsisatın sarf şeklini 
gösterecek bir yönetmelik yapılmak üzeredir. 
Diyanet İşleri Başkanlığı uzmanlarıyle, Vakıf
lar Genel Müdürlüğümüzün bu hususla, bu 
mevzularla iştigal eden servisi bu yönetmeliği 
hazırlamaya çalışmaktadır. Tabiî, hepsine bir
den, bir sene içerisinde bütçe imkânlarımız kâ
fi gelmeyecektir. Fakat hükümetlerimizin 5 -
6 sene içerisinde bu ihtiyacı karşılayabileceği
ni sanıyorum. 

Sayın Tosyalı arkadaşımız, talebe yurtlarına 
önem verilmesi konusuna da dokundular. Tale
be yurtlarına önem verilmesini, vakıf gayri
menkul! erin gayelerine ve daha ziyade kültürel 
maksatlara tahsis edilmesi hakkındaki tamimi-
anizde belirtmiş bulunuyoruz. Bu bakımdan, 
kendilerinin fikirlerine katılmış oluyoruz. 

Kastamonu ıdâki vakıf gayrimenkullerdn çok
luğundan bahsederek, burada bir müdürlük 
ihdas edilmesini temenni ettiler. Bu mevzuda, 
Kastamonu'dan Bakanlığımıza intikal eden ya
zılı müracaatlar vardır; sözlü veyahut yazılı so
ru önergeleri mevcuttur. Bunlar incelenmekte
dir. İncelendiğinde, müspet menfî bir kesin 
neticeye varılacaktır. 

Sayın Hasan Buz ark:ada.şımızın temas et
tiği hususlara, diğer konuşmaların çerçevesin
de temas etmiş bulunuyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerin
de, değerli arkadaşlarımı znn konuşmalarıyle 
ilgili olarak arz edeceğim malûmat bundan iba
rettir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (M. S. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bâzı sorular var efendim. 

«Millet Meclisi Başkanlığına 
1. Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, An-

ikara'da ikametgâh olarak kullanılan kaç daire 
ve müstakil bina vardır ? 

2. Bıı binalarda kendi teşkilâtınım memur
larından başka kaç kişi oturmaktadır? İsimle
riyle, bu İtinalarda kaçar lira aylık kirayla 
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oturduklarının, Sayın Bakan tarafından ce-
. vap İlandın İmasını arz ederimi. 

Ankara 
Hasan Özçelik» 

DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF 
EMRE (Devamla) — Soru sahibi arkadaşıımız 
takdir ederler ki, bu, uzun e,alışımayı gerektiren1 

'bir sualdir. 
'Bu itibarla, müsaade buyururlarsa kendile

rinle cevabımızı, yazılı olarak bilâhare takdim 
edelim. 

BAŞKAN — Takdir size ait Sayın Bakan. 
Teşekkür ederim. 

Sayın Ömer Çakıroğlu'nun bir sualleri var: 
«1. Fatih Sultan Mehmet'in Türk Milletine 

.armağanı olan Ayasıofya Camii ve Ayasofya 
vakfiyesi ne zaman vakıf maksadına göre kul-
lanılaealktır?» 

DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF 
EMRE (Devamla) — Efendim, bu husustaki' 
cevabımı daha önceki konuşmalarımda arz et
miş bulunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

«Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sualimin Devlet Bakanı tarafın

dan cevaplandırılmasını arz ederim. 
Bolu 

Müfit (Bayraktar 

1. Vakıflar Genel Müdürü ile yaptığım te
masın neticesinde köy camilerine yardımın ya
pılmayacağını, köylünün 'katkıda bulunarak1 

yaptırmasmm düşünüldüğünü öğrenmiş bulu
nuyorum. 

2. ıSanalt değeri yüksek olan eserlerin ta
miri programa alınmış olanlarının onarılması 
hususunda para sarfı mümkün olacak mıdır?» 

DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF EM
RE (Devamla) — Efendim, öyle bir cevap veril
miş olamaz. Öyle zannediyorum ki, bir zühul 
var iki taraftan. Birinde, demin de arz etti
ğim gibi, köy oam'üerinin gerek onarımı için, 
gerekse temelden başlayarak yeniden camiler 
yapılması için, Vakıflar Genel Müdürlüğü büt
çemize cem lan 35 milyon lira tahsisat konul
muştur. Bu elbette sarf edilecefctir ve bunun 
sarf şeklini gösteren yardımın veya paranın, 
inşaatın bünyesine girinceye kadar titizlikle 

takibini öngören bir yönetmelik hazırlanmak' 
üzeredir. Bu hususta müsterih olsunlar. 

Restorasyon mevzuuna gelince; bu, plan
lara bağlanmaktadır. Planlanmakta ve .eser
ler tespit ©dilmekte, hattâ teknik elemanlar ta
rafından mahallinde keşifler yapılmaktadır. 
Bu fasıla konulmuş olan tabsfeat da, bu çer
çeve ve sistem içerisinde, her sene olduğu gi-
foi bu sene de mahalline sarf edilecektir. 

BAŞKAN — Bir de Sayın Bakan, Sayın 
Kerem Şahin aynı mahiyette bir soru soruyor 
,ki, cevabı verilmiş oluyor. 

Yalnız ayrı tarafı, «camilere yardım yapı
lacaksa 3 500 lira mıdır?» Diye soruyorsunuz. 

KEREM ŞAHİN (Ağrı) — Yoksa, plan 
ve projeye göre mi yardım yapılacak? 

DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF EM
RE (Devamla) — Efendim, hu hususta yardımın 
'faydalı bir yardım olup da, lâşey kabilinden ol-
mıaJması için, demin arz elttiğim gibi, bir yö
netmelik hazırlanacaktır. Bu yönetmeliğe gö
re, ihtiyacı, mümkün mertebe isaibeltli bir şe
kilde tespit ettirmek gayesini gütmekteyiz. 
Ona göre verilecek miktarları, yine bir uz
manlar kurulu tespit edecektir. Böyle bir 
meblâğ söylenemez. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
-Sayın Özçelik, buyurun. 
FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Sayın Baş

kan, Antalya'da bulunan vakıflar arazisinin 
Ibir kısmının özeli kişiler tarafından kanunsuz 
olarak tapulandığı; aynı tapunun iki defa sı-
inır büyütmeye taihi tutulup arazi içerisinde otu
ran gecekondu sakinleri tarafımdan bin dönü
me çıkarıldığı Vakıflar Genel Müdürlüğüne ih
bar edildiği; hattâ kanunsuz tapu alanlar hak
kında dava açıldığı halde, Genieıl Müdürlüğün 
yardımcı olması bir yana, vakıfların kendi 
arazisine sahip çıkmadığı, vakıf arazi suiis
timalinin yıllardır sürüp gittiği, hattâ suiisti
malin bazı yetkili kişileri de içine aldığı ileri 
sürülmektedir. 

Bu durum karşısında, Vakıflar, Antalya^da 
arazsi satmış mıdır? ıSatmışısa miktarı nedir? 
Vakıflar araz'isine dışardan müdahale var mi
ldir? Müdahale >eidilmişise ne gibi tedbir aılın-
'mıştır? Açıklanmasını rica ediyorum. . 

DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF EM
RE (Devamla) — Efendim, bu hususta Ba
kanlığımıza, arkadaşımızın işaret buyurdukları 
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şekilde müracaatlar yapıldı. Bunların tetkik 
Jve tahkiki için ilgili mercilere havalesini yap
tım. Ancak, şu anda bu rakamlara, da taallûk 
eden detaylar üzerinde ciddî bir beyanda bulu-
ınamayacağım. 'Kendileri de müsaade ederler
se, yazılı olarak cevabımı takdim edeyim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırıldı. 
Buyuran Sayın Tığlı. 
SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Baş

kanım, Sayın Bakanın Kastamonu vakıfları hak
kımdaki verdiği bilgiye teşekkür ederim. Ancak, 
öğremmek istediğim 'birtakım hususlar vardır. 

Kastamonu, vakıflar bakımından, vakıf 
mülkleri balkımmdan Türkiye'de 5 nci sırada 
ibulunan ve çok geniş vakfı olan bir vilâyettir. 
Rumlar, Romalılar, hattâ Osmanlılardan bugü
nümüze 'kadar gelmiş tgeniş vakıflar varıdır. 
Bunların büyük 'bir kısmı harabe halindedir. 
Buna sahip çıkacak... 

BAŞKAN — 'Sayın Tığlı, bir dakikanızı is
tirham, edebilir miyim efendim? 

Değerli arkadaşlarım, soru; muhtevası iti
bariyle ıkısıtlanımami'Şitiir, İçtüzüğümüzde. An
cak, kısa ve gerekçiesiz olması ve m,evzu ile il
gili olması hususunu, değerli arkadaşlarımıziin 
müzakerelerin tayin edilen süre içerisinde bit
mesi yönünden dikkate almalarını istirham edi
yorum efendim. 

Buyurun efendim. 
SABRİ TIÖLI (Kastamonu) — Teşekkür 

ederim. 
Şilm,di, buradaki vakıfların bir kısmının çok 

ucuz fiyaltlarla, çok sembolik fiyatlarla satıldı
ğı/; hir .kısmının, da çok sembolik fiyaitlarla (gü
nümüzde rakam verdiğimiz zaman gülünç ola
bilecek rakamlarla) kirada olduğunu, ifadeyle, 
bunlar hakkında bilgi istiyorum. Bunlara mut
laka bir ımıüdürlük halinde sahip çıkılmasını is
tiyorum. 

«DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF 
EMRE (Devamla) — Efendim, Bakanlığısınız 
tarafından, Kastamonu'daiki vakıflarımız, için 
gelirleri 'bakımından, sevk ve idaresi bakımın
dan orada bir müdürlük ihdasının münasibolup 
olmayacağı hususu ineelettiriliyoi". 

iSaym arkadaşımız takdir buyururlar ki, 
Vakıflar Genle! Müdürlüğümüz çok geniş teşki
lâta ve çok: geniş bütçe imkânlarına sahip bir 
genel müdürlük değildir; ama buna rağmen yi

ne 'de, şayeit Vakıflar Genel - Müdürlüğümüzün 
tatbik etmeye mecbur olduğu kriterlere uygun 
vüsatta vakıf gayriıııeııkulleri mevcut ise, müs
pet istikamette çalışmalar yapılması için elim
den gelen gayreti sarf edeceğimi arz ederim. 

Vakıf gayrimenkullerin satışının yok paha
sına yapılmış olduğu söylenilmektedir. Şayet 
müşahede .misaller ortaya konulursa, bu mevzu
da ciddî Ibir açıklama yapmak imkânı hâsıl olur. 
Kiraların rayiç bedellere icra edilmesi, yani ;o 
seviyeye çıkarılması için, Türkiye çapında, hu
kuk müşavirlerimiz ve avukatlarımız ya sul-
hen veyahut da, olmadığı takdirde mahkeıme 
marifetiyle, kiracılarımızla bu türlü ınünase-
Ibetleri geliştirmektedir. Hattâ birçok illerimiz
den de, «Efendim, çok fahiş fiyatlar isteniyor 
bizden; ibunu normale iblâğ etımek lâzımdır» 
diye şikâyetler vardır. Ancak şunu arz .edebili
rim ki, vakıf gayrimenkullerimizin ne fahiş fi
yatla, ne de düşük fiyaitla verilmesine taraftar 
değiliz. Normal rayiçlere yükseltilmesi için ça
lışmalar ciddî olarak yürütülmektedir. 

Arz ederim. (M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba
kan. 

Son söz Sayın Ün at Demir'indir. Buyuran 
efendim. Görüşme süreniz 10 dakika. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Saym Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Her grupa mensup değerli milletvekili arka
daşlarım, vakıfları ilgilendiren hireok hususla
rı dile getirmiş -bulunuyorlar. Ben o husıısla.r 
üzerinde durmayacağım. Ancak, Eski Eserler 
Genel Müdürlüğü ile ilgili tarihî kalıntıların 
kazıları üzerinde duracağım... 

BAŞKAN — ıSayın Demir,' Vakıflar bütçesi
ni görüşüyoruz efendim; eski eserlerle ilgili de
ğil göraşıtüğümıüz bütçe. Ancak, Vakıflar İda
resi ile ilgili hususlarda konuşma hakkı verebi
liyorum. 

İfade buyurduğunuz konu, Millî Eğitim Ba
kanlığı (bütçesi ile ilgilidir efendim. 

ÜNAT DEMİR (Devamla) — Affedersiniz 
Sayın Başkan, ilgili zannediyordum. Pardon 
efendim. 

Ben o zaman, kişisel görüşümü ifade ede
yim. 
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iSayın Bakanuı gereik Vakıflar Genel Müdür
lüğü 'bütçesi üzerindeki konuşmalarından gerek 
•arkadaşlarımızın sorduğu iştiallere verdikleri 
cevaplardan anlaşıldığına .göre; Türkiye'delki 
cami yapımları ve Vakıflara aidolan birçok es
ki eserler ve saraylar üzerinde gerekli hassasi
yeti 'göstereceğine inanıyor ve 1974 bütçesinin 
hayırlı lolmasını diliyor, cümlenize saygılar su
nuyorum efendim. (Alkışlar.) 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 

Değerli arkadaşlarını; bu suretle Vakıflar 
Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki görüşme
leri bitirmiş 'bulunuyoruz. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul edenler... Ka
bul letnıeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum.. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı 

Madde 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
1974 malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı 
(A) işaretli eetvelde gösterildiği üzere 
172 219 645 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum. 
Bölüm Lira 

101 

102 

111 

112 

113 

Genel yönetim 13 795 337 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
'Etmeyenler... Kabul "edilmiştir... 
Destek hizmetleri 5 732 055 
«BAŞKAN — Kabul edenler... 
•Etmeyenler... Kabul edilmiştir... 
Mülhak ve yeni kurulan 
Vakıfların, yönetim, kontrol 
ve tescil işlemleri 3 487 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
E tmeyenler... Kabul edilmiştir... 
Vakıf 'emlâkinin yönetimi 
.işletilmesi ve değerlendiril
mesi 39 507 610 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir... 

Sosyal yardım ve kültürel 
tesis kurma 104 463 804 
•BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir... 

Bölüm Lira 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 5 233 439 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir... 

1 nci maddeyi, bağlı bulunduğu cetvelleri 
vo bölümleri ile birlikte Yüce Heyetin oylarına 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi 'okutuyorum: 
Madde 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 

(gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 172 219 ı645 lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı (B) işaretli 
'cıeifcveli okutuyorum. 
Gelir 
türü Lira 

2 Yengi dışı gelirler 88 004 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir... 

3 Özel gelirler 84 215 145 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir... 

2 nei maddeyi bölümleriyle birlikte Yüce 
Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 neni maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 

1974 malî yılında elde edilecek 'gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (e) 
işaretli cetvelde 'gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirin tarh, tahakkuk ve 
tahsiline 1974 malî yılında da devaim olunur; 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi Yüce Heye
tin oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Harcamalara ,ait formülü, bağ

lı (R) işaretli cetvelde .gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 4 ncü .maddeyi Yüce Heyetin 

oylarına arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. —• Genel Bütçe Kanununun 22, 

23 ve 25 nci maddeleri hükümleri, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğüne bağlı döner sermayeli kuru
luşlar hakkında da uygulanır. 
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BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza arz 
•ediyorum. Kaibul edenler... Kaibul etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum.. 
Madde 6. — (B) işaretli cetvelin Hazine yar-

dumı maddesi dışındaki diğer gelir çeeşitlerin-
den yıl içinde -elde edilecek gelir fazlalarını lü
zumunda ; 

a) 112 nci vakıf emlâkinin yönetimi, işle
tilmesi ve değerlendirilmesi programının 02 nci 
alitprogramının ı001 nci (Vakıf Emlâkinin kira, 
satınalima, satış tespit, tescil, değerlendirme Ve 
mülkiyete ilişkin işlemler) faaliyetlerinin 300, 
400 ve 800 üncü, 

ıb) 113 neü Sosyal yardım ve kültürel te
sis kurma programının 02 nci altpro gramımın 
001 nci (Öğrenci yurtları kurma ve işletme) 
faaliyetlerinin 300, 400, 500-ve 600 üncü, 

Mezkûr 113< noü programın 03 neü altprog-
ramının 001 nci (İmaretler Kuruna Bakım ve 
İşletmesi) faaliyetlerinin 300, 400, 500 ve 600 
üncüy 

Harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — 1974 malî yılı içinde kapatılmak 

üzere, Başbakanlığın onayı ile (3 000 000) lira
ya kadar kısa süreli avans almaya ve hesaplar 
açtırmaya Genel Müdürlük yetkilidir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza arz 
«diyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 8. — Mazbut vakıflarda alâkalıların' 

intifa hakları, Vakıflar Nizamnamesine ek 
23 . 12 . 1937 ve 13 . 10 . 1939 tarihli nizamna
melere göre ödenir. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

9 neu maddeyi okutuyorum. 
Madde '9. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nunu ile bu kanunun bâzı maddelerini değiştiren 
ve buna bâzı maddeler ekleyen kanunların uy
gula \umasından doğun istihkaklar için bütçeye 
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konulan ödenelkler yetmediği takdirde, (B) işa
retli cetvelin yılı içinde gerçekleşecek gelir faz
lalarını karşılık göstermek suretiyle (A) işaret
li cetveldeki ilgili ödenek miktarlarını artırma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 9 neu maddeyi oylarınıza sö
nüyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

10 neu maddeyi okutuyorum. 
Madde 10. — (B) işaretli cetvelin geçen yıl

dan devreden nakit tertibinde husule gelecek 
gelir fazlasını, 1262 sayılı Kanunun ek 2 nci 
maddesi gereğinde açılan özel fona yatırılmak 
üzere (A) işaretli cetvelin mezkûr kanunla ilgili 
program, altproıgram, faaliyet veya projesine 
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 10 neu maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kaibul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

11 ne'i maddeyi okutuyorum. 
Madde 11. — Bu kanun 1 Mart 1974 tarihin

de yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
mişti r. 

12 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 12. — Bu kanunu Başbakan ve Ma

liye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Dağerli arkadaşlarım, bu suretle Vakıflar 
Genel Müdürlüğü bütçesinin görüşmeleri sona 
ermiş bulunmaktadır. Bütçe bilâhare açık oyla
rınıza sunulacaktır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin, Mil
letimize ve teşkilâtın güzide mensuplarına hayır
lı olmasını dilerim. 

2. — 1974 "yılı Bütçe Kanunu tasarısı \ve 'Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1974 yılı Bütçe 
Kanunu iasarısının reddedildiğine dair 'Cumhuri
yet (Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/65; C. 
Senatosu : 1/243) (M. Meclisi $. ',Sayısı : 51; C. 
Senatosu S .Sayısı : 332) (1) 

(1) 51 S. Sayılı basmayazı 17. 5 .1974 ta-
I rihli 77 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

477 — 
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A) ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BiyKAN — Değerli arkadaşlarım, şimdi 
Adalet Bakanlığı bütçesini görüşmeye başlıyo
ruz. 

Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde, grupları 
adına söz alan sayın üyelerin sırasını arz «diyo
rum. 

Cumıhuriyetçi Güven Partisi Grupu adıma Sa
yın Talât Oğuz. 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın 
Sabrı Dörtkol. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Tekin İleri Dikmen. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın İhsan 
Tombuç. 

Adalet Partisi Grupu adına (Sayın İsmail -
Hakkı Ketenoğlu. 

Şahısları adına; iSaym Hasan Tosyalı, Sayın 
Yalçın Oğuz, iSaym Hasan Celalıâttin Ezman, Sa
yın İdrıis Arikan, Sayın Zekai Altmay, Sayın 
Orhan ıSenemoğlu, Sayın Nurettin Yılmaz, İSa
ym Nadir Lâtif İslâm ve Sayın İsmail Hakkı 
Köylüoğlu söz istemişıl erdir. 

Hükümet vo Komisyon yerlerini alsınlar 
efendim. Hükümet ve Komisyon yerlerini almış-
llardır. 
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Atatürk; hakkı güçten üstün tutan bir anlayı
şın sahibi olarak «Adliye gücü bağımısız olma
yan bir ulusun, devlet durumunda varlığı kabul 
edilemez» diyor ve bu alandaki hedefi ve fikir
li erini belirtiyordu. 

Bir (memlekette, adalet mekanizması ağır şe
kilde işliyorsa; bir memlekette adalet. mekaniz-
ımasmı yurdun gelişmiş ve gelişmemiş her böl
gesine, her vilâyetine yaymak imkânı mevcut 
'değilse; bir memlekette mevcut mevzuat ihti
yaçlara cevap vermekten uzak ve medenî ihti
yaçları karşılamaz durumda ise ve bir memlle
kette adaletin icrası fakir vatandaşı, dar gelir
liyi, orta halliyi hak aramaktan uzaklaştıracak 
kadar pahalı ise; birımiemlekette okur - yazar se
viyesinin düşüklüğü sebebiyle hak arama yol
larının gerektirdiği ortam yaratılmaımışsa, o 
memlekette, .adalete olan inanç 'duygusunu tam 
olarak sağlamak mümkün değildir. 

(1974 Adalet Bakanlığı bütçesini tetkik etti
ğimiz takdirde, yukarıda arz ettiğimiz meselele
rin tahakkuku için ciddî bir gayret ve çabanın 
sarf edileceğine dair imkânları göremediğimizi, 
üzüntü ile belirtmekte'fayda olduğu kanısılnda-
yız. 

il2 asır önce, «'Adalet Mülkün Temelidir» 
sözüyle veciz bir şekilde ifade edilen bu gerçek, 
her geçen gün değerini, doğruluğunu etkenli
ğini daha açık bir şekilde ortaya koymuş bu
lunmaktadır. Bugün hiç bir kimse Devletin te
melinin adalet olduğunu inkâr etmemektedir. 
Bu nedenle hukukun üstünlüğü prensibi, Ana
yasamızın 2 nei maddesinde açıkça ifadesini 
bulmuştur. 

Anayasamızda öngörülen ve iki senede çıka
rılması aorunlu bulunan Hâkimler Kanunu, 13 
yıl dolmuş bulunmasına rağmen henüz çıkarıl
mamış bulunmaktadır. Bunu, adlî hayatımız 
için, telâfisi gayrî mümkün bir noksanlık ve 
boşluk telâkki etmekteyiz. Planlama •Kurulun- \ 
ca teklif ve Bakanlar Kurulunun 6 . 6 . 1972 
tarihli toplantısında kabul edilerek Resmî Ga
zetede yayınlanan «uzun dönemli kalkınmanın» 
ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının Temel 
Hedefleri Stratejisinde : «Adalet reformu» iç. 
huzurun ve düzenli kalkınmanın adalet hizmet
lerinin tümünü kapsayan bir adalet nizamı ola
rak öngörülmesine rağmen, Hükümet Prtogra-

ISöz sırası Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru
pu adına Sayın Talât Oğuz'da, 

Görüşme süreniz 20 dakika; saat 12,20. 
. Buyurunuz efendim. 

C. G. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ 
(Mardin) ;— Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri ; 

|.19I74 malî yılı Adalet Bakanlığı bütçesi üze
rinde Cumhuriyetçi Güven Partisi Millet Mec
lisi Grupunun görüş ve temennilerini arz et
mek üzere huzurunuzu işigat etmiş bulunuyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamız 1 nei 
maddesiyle Türkiye Devletinin 'bir Cumhuriyet 
•rejimi olduğunu kesin olarak belirttikten he-
<men sonra, Cumhuriyetin niteliklerini açıkla
yan 2 nei .maddesinde diğer ilkeler yanında 
Cumihuriyctin millî, demokratik, lâik ve sosyal 
bir hukuk devleti olduğunu açıkça hükme bağ
lamıştır. Devleti, devlet yapan güçilerin başın
da, onun hukuksal niteliği gelmektedir. Bu ger
çeği içtenlikle benimseyen büyük kurtarıcı 
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inıında yer verilen adalet reformunun gerçekleş
mesi yönünden nıeveut yasalarda değişiklik fik
riyle yetinilmeşini; mahkemelerin bağımsızlığı
mı hâkimlerin bağımsızlığı olarak kabul eden 
Anayasanın 134 ncü maddesinin gereği olarak 
aylık ve ödemekleri düzenleyen kanunun bu 
ana kadar Millet Meclisine sevk edilmemesini 
üzüntü ile karşılamaktayız. 

[Bugün Türkiye'de hâ'kimilerin ve savcıların 
'maaşları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunda 1327 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 
ilâve edilen ek geçici maddeyle düzenlenmiş, 
hâkimin ödeneği tamamen kaidırıl'mıştır. Ana
yasamızın ve bizzat 657 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine rağmen, hâkimleri ve savcıları, ma
aşları yönünden, memur statüsü içinde tutmuş; 
ancak, diğer Devlet personeline tanınan ve le
he olan hüküm!erden istifade ettirilmemişlerdir. 
Anayasamızın 134 ncü maddesinde öngörülen 
yasanın, Meclis tatile girmeden evvel çıkarıl
ması suretiyle hâkim ve savcıların, değişen ha
yat ''koşulları ve artan fiyat' hareketleri karşı
sında huzur ve güvene kavuşturulmalarını Cum
huriyetçi Grüven Partisi Orupu olarak zarurî 
addetmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, adalet, Türkiye'de 
pek ağır işlemektedir. Vatandaş, süratli, emni
yetli, kendisine huzur ve güven getirecek bir 
adlî nizamın biran evvel kurulması özlemini 
duymakta ve arzu etmektedir. Yargılama düze
ninde şikâyetlere yol aena, aksaklık ve noksan
lar, uzayan davalar, vatandaşı canından bez
dirmekte, adalete olan inan ve güveni sarsmak
tadır. Aradığını ve beklediğini bulamayan yurt
taş, adaletin gecikmesiyle etkisini kaybettiğini, 
hakkın haksızlığa dönüştüğünü görenler, ihka-
kı hak yoluna başvurmak suretiyle asayişsizli
ğin doğmasına sebep oıluyorllar ve bir çok me
selelerin çıkmasına sebebiyet verecek bir orta-
ımın hazır! anmasına da bu suretle yol açılmak
tadır. 

Osmanlı yönetiminden kalmış olan ve yürür
lükte bulunan yasa, tüzük, yönetmelikle, çağın 
ihtiyaçlarına cevap vermeyen bilumum adlî mev
zuat yürürlükten kaldırılarak, zamanın! ihtiyaç
larına cevap verebilecek, Türkiye'nin sosyal ve 
hukukî koşullarının öngördüğü yasaların hazır
lanması ve ihtiyaçlara cıevap vermeyen ya&ala-

I rm kaldırılmasıyle, meşgul olacak ilim adamla
rından, hukukçulardan ve sosyologlardan mey
dana gelecek bir komisyonun Adalet Bakanlığı 
bünyesinde bir an evvel kurulması ve vazifeye 

I başlaması zaruretine inanmaktayız. Medenî 
Kanunumuz çağın ihtiyaçlarına ve Türkiye' 
nin şartlarınaj cevap vermekten uzaktır. Tatbik 
imkânı bulunmayan hükümlerle dolu bulunması 
sebebiyle iyi işleyeni emektedir. Medenî Kanun
da, yıllardanberi düşünülen değişikliğin yapıl
mamasını igörnıekle üzüntümüzü belirtmek iste
riz. Ceza ve hukuk usulünün, davaların süratle 
görülmesine manî kararların tebliğ ve kesinleş-

I mıesini ve infazını önleyici, çağın ihtiyaçlarına 
cevap vermekten uzak hükümlerini ıslaha muh
taç .görmekteyiz. Hukuk, toplumsal. igelişmede-
rin gerisinde kalamaz. Yapısı, dili, anlamı ve 
amacıyle eskimiş kurallar, hukukun gelişmesini 
önler. 

Türk Ceza Kanunu muhtelif değişikliklerle 
yamalı bir kanun durumuna getirilmiştir. 

Bu arada bir misâli zikretmekte fayda müla
haza «diyorum. Türk Ceza Kanununun 448 ve 
463; yine Türk Ceza Kamunununun 450 ve 463 

I ncü maddelerinin tatbikatta, vaki hüküm tesisi 
I hallerinde, temin edilen. cezanın netice itibariy

le 448 ve 463'te 12 sene; 448, 463 ve 450'de 10 
sene gibi bir neticeye isala edilmesi ceza huku
ku alanında bir ihtilatm yaratılmasına sebebiyet 
verir ki, bu adalet aaılayışıyle ve ceza hukuku 
prensipleriyle kabili telif değildir. 

Hukuk ve ceza mevzuatını ihtiva eden Ka
nunlarımızın, çağımızın siyasî, hukukî, sosyal 
ve kültürel sorunlarına öevap verecek, TürMye-
nin koşullarına uygun bir şekilde organize edil
mesi zaruretine inanmaktayız. 

Türkiye'nin, günbegün artan sosyal ve iktisa
dî koşulları ve ilerleyen teknik karşısında, hu
kukî ve aezaî anlaşmazlıklar çoğalmıştır. 1972 
yılında ceza mahkemelerine 1 096 836; hukuk 
mahkemelerine 1 538 145 dava ki toplam olarak 
2 544 931 dava, hukuk ve ceza mahkemelerine 
intikal etmiştir. 1973 yılında bu miktarların, ge
lişen ve değişen şartlar karşısında arttığı izah
tan varestedir. 1972 yılında, icra dairelerine 
2 089 602 takip açılmıştır. 

1972 yılında ceza mahkemelerine açılan 1 096 000. 
davanın 600 bine yakını çıkmış, 400 bine ya-

J kını devredilmiştir. 1 538 145 hukuk dosyasının 
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•9)00 küsur fbiııi çıkmak suretiyle 600 küsur (bini 
cTevreidiİniiş'tir. Arz ettiğim duruma göre, 'mahke
melere açılan davaların yarısı, ertesi yıla devre
dilmektedir. 

Türkiye'de mevcut (gelişen ihtiyaçlara karşı
lık olaralk arıtan hukukî, cezaî ve icraî ihtilâfları, 
'adalete uygun süratli ve emniyetli bir şekilde, 
mevcut hâkim ve savcı kâdrosuyile halletmeye im
kân ve ihtimal yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, yukarıda çizdiğimiz tab
lo iç açıcı değildir. Hüzün ve ıstırap vericidir. 
Toplumda, hâkimin ve savcımın ayrı bir görevi 
(bulunduğuna bunun kuitsî bir görev olduğuna iç
tenlikle inanmamız ve .adalet mensuplarına ge-
mizde, günbegün hâkimlik ve savcılık mesleğine kar
lık «ol arak ejsirgemememiz (gerekmektedir. Türkiye' 
(olanakları, Meclis olarak, Hüküm öt olarak, Bakan-
tenlikle inanmamnz ve adalet mensuplarına gerekli 
şı gerekli ilgi azalmaktadır. Meslekten ayrılanlar, 
istifa edenler, arzuisuyle emekli olanlar çoğalmak-
taıdır. İktifaları ve boşalmaları önleyecek tedbir
lerin süratle alınması lüzumuna inanmaktayız. 
Halen Türkiye'de 42.1 hâkim, 251 savcı, 314 hâ
kim adayı kadrosu boştur. Hâkimliği ve savcılık 
mesleğini" cazip hale getirecek, Batı uygarlığını 
benimsemiş demokratik . ülkeleri örnek alarak, 
gerekli tedbirleri' süratle almalıyız. 

Tüm, adalet mensuplarına, 1974 yılında çı
kan bir kararname ile, yani 24 . 1 .1974 gün ve 
7/7801 .sayılı .Kararname ile, idarî ve adlî kaza 
görevini ifa eden elemanlara ve bu meslekten 
sayılan görevlerde bulunanlara ek ödenek tanın-' 
masına rağmen, Ecevit Hükümetinin, 30.1.1974 
ıgün ve 7/7839 sayılı Kararname ile, ek ödenek
lerle ilgili kararnameyi iptal etmesinin bir siyasî 
hata olduğunu üzüntü ile belirtmek isteriz. 

.Aziz arkadaşlarım, gelişen ve sanayileşen Tür
kiye'mizde artan sosyal ve ekonomik koşullarına 
paralel olarak hukukî anlaşmazlıklar çoğalmak
ta, toplumsal bünyeyi organize eden yeni yasala
rın çıkarılması zorunluluğu bulunmaktadır. Ad
liye mesnuplarmm, bu yasalardan istifadesini 
sağlamak, ilmî ve kazaî içtihatları takibedebil-
ımelerini, ilmî ve doktirmer yoldan yetişmelerini 
sağlamak bakımından, yeni yasaların, içtihatla
rın ve meslekleriyle ilgili tüm dergilerin adalet 
mensuplarına ulaşmasını, temin bakımından 
Adalet Bakanlığında bir fon kurulması zarure
tine inanmaktayız. 
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Adalet memurları kadrolarındaki önemli 
noksanlar sebebiyle adlî hizmetin, tam ve kâmil 
bir şekilde yerine getirilmediği bir gerçektir. 
Başkâtip, kâtip, mübaşir kadrosu temin edilme
diğinden ve ayrıca buna da hâkim ve savcı kad
rolarının noksanlığı inzimam ettiğinden, yeni 
ımalîikömelerin açılamadığı ve teşkilâtın genişle-
tilmcdiği müşahede edilmektedir. Adaletin sürat
li olarak gerçekleşmesinde mahkemelerin mütem
mim eiizî bulunan başkâtiplerin, icra memurla
rının, kâtiplerin iş güçlüğü nâmı altında yan 
ödemeden istifade ettirilmelerini memnuniyetle 
karşılamaktayız. Ancak, aynı görevi ifa eden 
icra memuru muavinleri, başkâtip muavinleri ve 
adliye mübaşirlerinin Temyiz Mahkemesinde sa
yıları 50'yi geçmeyen kâtip mesabesindeki me
murların iş güçlüğü nâmı altındaki yan ödeme
den istifade ettirilmemelerini', eşitlik ilkesine, 
adalet ve hukuk anlayışına, sosyal adalete aykırı 
'buldnğumuzu ifade etmek isteriz. 

Değerli milletvekilleri, çocuk mahkeme ve ıs-
lahevlerinin kurulup geliştirilmesi mevzuunda 
(gerekli -çalışmaları gösteren tasarıların, Millet 
Meclisine ve bu arada komisyonlara gelmediğini 
görmekle üzüntümüzü belirtmek isteriz. Her yıl 
20 bini aşkın suçlu çocukların ihtisas sahibi hâ
kimler ve mahkemeler tarafından yargılanmaları 
(gerekirken, bunların umumî mahkemeler tara
fından yargılanmaları yüzünden ve tutuklu ve 
mahkûm olarak cezaevlerine girdiklerinde, ahlâ
ka ve insanlığa sığmayan muamelelere mâruz 
Ibır alalın aktadırlar. Çocuk Mahkemeleri Kanu
nunun bir an evvel Meclise sevk edilmesini zaru
rî görmekteyiz. 

Bir müddet evvel, adalet mensuplarının ke
şif ücretlerinin artırılmasını öngören 492 sa
yılı Yasanın 34 ncü maddesinin tadili ile ilgili 
teklifimizin, geçen Perşembe günkü Adalet Ko
misyonunda muhalefete mensup milletvekilleriy
le, iktidara mensup değerli hukukçu arkadaş
larımın, ittifakla, kıymetli oylarıyle kabulünü 
görmekten duyduğum zevki ifade etmekle be
raber, Sayın Adalet Komisyonu azalarına da 
teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 

Bu arada bir hususa işaret etmekte yarar 
görmekteyim. Cumhuriyet tarihi, bu kadar dola
şan, bölge toplantıları yapan, her gittiği yerde, 
aftan bahseden, affı siyasî yatırım gayesiyle 
kullanan bir Adalet Bakanına tanık olmamıştır. 
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Sayın Adalet Bakanı, Hükümetin kurulmasın
dan bu yana; taşrada sarfettiği mesaiyi adalet 
hizmetlerine hasrederek hizmetlerin gereği bu
lunan yasaları hazırlama olanağını yaratabil-
seydi, Türk adliyesine ve bu arada değerli men
suplarına sayısız maddî ve manevî hizmetlerde 
bulunmanın mutluluk ve şerefine nail olacaktı. 

Sayın üyeler, adaletin tevziinde önemli bir 
müessese olan adlî tıp üzerinde de durmakta ya
rar görmekteyim, Cumhuriyet savcıları, mahke
meler, sorgu hâkimleri, memleketimizin sosyal 
seviyesinin tabiî icabı olarak, yegane delil sis
temi olan şahadete itibar edilmediği hallerde, 
dosyaları adlî tıbba göndermektedirler. Gönde
rilen dosyaların yıllarca adlî tıpta bekletilme
sini, adaletin süratle tecellisi bakımından sa
kıncalı gördüğümüzden; Adlî Tıp Kanununun, 
gelişen ihtiyaçlara uygun bir şekilde ıslah edi
lerek ve adlî tıp mensuplarına maddî ve manevî 
olanak tanınmak suretiyle işlerin bir an evvel 
çıkmasına yardımcı olmayı zarurî görmekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, iki dakikanız var 
eıendim. 

C. G. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ (De
vamla) — Peki Sayın Başkanım. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da vazife gö
ren, adaleti tevzi eden hâkim ve savcıların ata
ma ve nakil işlemlerinin bir sisteme bağlanma
sında yarar görmekteyiz. Stajı bitiren bir hâkim 
veya savcının tek başına Türkiye'nin en ücra 
köşelerine, kazalara tayinlerini öngören siste
mi, mahzurlu mütalâa etmekteyiz. Hayata yeni 
atılan ve hayat koşullarına ayak uyduramayan, 
adlî mevzuata tamamen yabancı bulunan gene 
kuşakların, doğanın şartlarıyle başbaşa bırakıl
masının adaleti geciktirdiği, davaların sürünce
mede kaldığı, adalet ve hakkı, adaletsizliğe ve 
haksızlığa dönüştürdüğünü, yıllarca edindiğimiz 
tecrübeler ve müşahadelcrimizle üzüntüyle be
lirtmek isterim. Stajlarını bitiren genç hukuk
çuların, vilâyet merkezlerine, daha tecrübeli, da
ha etkin hâkim ve savcıların bulunduğu bir yer
de, asgarî üç yıl gibi bir atama devresini ön
gören sistemin ihdasını hukuk hayatımız için za
rurî ve vazgeçilmez bir prensip olarak mütalâa 
etmekteyiz. 

Kıymetli arkadaşlarım, tarih boyunca, insan
lar adaletten yana olmuşlardır. Hak ve adalet 
mefhumları, Âdem ile Havva'dan, çağımızın bü
tün aşamaları geçirmiş insanoğlunun özlemini 

duyduğu, bir inanç ve mefkurenin temsilcisi ol
muştur. Sosyal ve hukukî yaşantımızda âdil 
olma, âdil davranma kavramları insanoğlunun 
doğa yapısının bir gereğidir. Türk hâkimi, ve 
Türk savcılarının yıllardan beri süregelen ada
let uğrunda verdikleri müspet mücadeleyi, Türk 
milletinin hasletinde mevcut a'hlâk ve faziletin 
bir gereği saymaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, bir meseleye değinmek 
suretiyle, sözlerimi bitireceğim. 

Sayın Adalet Bakanının, Hükümetin kurul
duğu günden, affın Meclisten çıktığı tarihe ka
dar ağzından düşürmediği aftan istifade edecek 
48 bine yakın mahkûm ve mevkufların tahliye
lerden sonra hasıl olacak sosyal ve iktisadî du
rumlarından, yaşantılarından bahsetmemesini ve 
ne gibi tedbirler alınacağını söylememesini üzün
tü ile karşılamaktayız. Tahliyelerden sonra âdil 
bir sosyal yaşantı ortamını hazırlamak sosyal 
huzursuzlukları giderebilmek ve sosyal güvenli
ği sağlamak, patronaj kanununun çıkmasına bağ
lı bulunduğundan, bunu da âcil bir tedbir ma
hiyetinde mütalâa ettiğimizi belirtir; Adalet Ba
kanlığı bütçesinin Türk Milletine, Adalet Ba
kanlığının sayın mensuplarına hayırlı ve uğurlu 
olmasını diler, yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Söz sırası Millî Selâmet Partisi Grupu adına 

Mehmet Safari Dörtkol'da. . 
Buyurunuz efendim. Saat; 12,42. 
M. S. P. GRUPU ADINA MEHMET SABRİ 

DÖRTKOL (Nevşehir) — Muhterem Başkan, 
Millet Meclisinin muhterem üyeleri; 

Adalet Bakanlığı ve Yargıtaym 1974 yılı 
1 ütçesi hakkında grupumuzun görüşlerini arz 
etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyo
rum. Hepinizi hürmetle selâmlarım,. 

Muhterem milletvekilleri, Adalet Bakanlığı
nın ve Yargıtaym 1974 yılı bütçesi hakkında gö
rüşlerimizi aksettirmeden önce, adalet kavramı 
ve adalet hizmetlerindeki aksaklıklar üzerinde 
durmak istiyorum. 

İnsanoğlunun tarih öncesi devirlerden beri 
toplum hayatı yaşadığı bir gerçektir. Bu ya
şantının tabiî neticesi olarak toplumda toplum 
hayatını düzenleyen birtakım kaideler vücut 
bulmuştur. Sosyologlar bu kaideleri, din, ahlâk 
ve hukuk olmak üzere üç grupta toplamakla
dırlar. 
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Bu tasnife göre hukuk kaidelerini diğ--"Jerin
ci en ayıran en mühim unsur, müeyyidedir. Mü
eyyide, hukuk, düzenine uymamanın karşılığı
dır ki, bu suç ise, mukabili ceza; hak ise, muka
bili mahrumiyettir. îşte suç ile ceza, hak ile mah
rumiyet arasındaki dengeye adalet diyoruz. Es
ki hukukçular adaleti; «Bir şeyi lâyık olduğu 
mevkie koymaktır.» diye tarif etmişlerdir. Ada
letin zıddı zulümdür. 

Toplumdaki sosyal çalkantılar, ekseriya ada
let dediğimiz denge unsurunun değişikliği uğ
runa yapılan mücadelelerdir. Onun için, «Ada
let mülkün esasıdır; yani hükümranlığın esası
dır» denilmiştir. 

Hukuk devletinin görevi, toplum düzenini 
âdil esaslara uygun olarak tanzim etmektir. An
cak, adalet anlayışı her sosyal düzen ve top
luluk için aynı değildir, birbirinden farklıdır. 
Bu farklılık, içtimaî yaşantı, kültür, iktisadî ge
lişim ve nihayet siyasî ortamdan müteessir ol
maktadır. Bunun neticesi olarak, bazılarınca 
adil olarak vasıflandırılan husus, bir başkası 
tarafından gayri âdil olarak telâkki olunabi
liyor. 

Modern devlet düzeninde, sosyal yaşantının 
gereği olarak; adaleti tesis, ikame ve idame için 
bazı müesseseler gerekli bulunmuş, bunlar ku
rulup geliştirilmiştir. Bizde adalet müesseseleri; 

1. — Adalet Bakanlığı merkez kuruluşu, 
2. —• Mahkemeler, 
3. —• infaz müesseseleri, 
4. — Resmî bilirkişilik müesseseleri olarık 

mütalaa olunur. 
Şimdiye kadar müteaddit defalar ifade olun

duğu gibi, Adalet Bakanlığımızın bir merkez 
kuruluş kanunu yoktur. Merkez teşkilâtı Os
manlı Devletinden intikal eden «Adliye ve Me-
zahip Nezareti Nizamnamei Dahili» siyle idare 
olunmaktadır. Adalet Bakanlığı kuruluş kanu
nunun tekrar ele alınması, bu yolda gerekli him
metin Meclisi erimiz'ee gösterilmesi şayanı arzu
dur. 

Bugün mahkeme binalarımız, arzu edilen ni
telikten, ekseriyet itibariyle uzaktır. Çoğu yer
de hükümet konağı yoktur. Adalet mensupları
mız gelişigüzel binalara yerleşmiş, kendi kaderle
riyle başbaşa bırakılmışlardır. Mahkeme dosy.ı-
ları, bilhassa iş hacmi çok olan yerlerde, zabıt 
kâtiplerinin bile aradıklarını bulamayacakları 
bir kargaşa içindedir. 

Bilhassa mahkemelerin düzenli bir arşivinin 
olmaması, raf ve kitaplık imkânlarından mah
rum, bulunmaları nedeniyle eski yıllara ait dos
yaların lüzumunda tetkik için ele alınması im
kânsız bir haldedir. 

Genellikle ilçelerimizde hükümet konaklarına 
yerleştirilmiş bulunan adliye, istenilen vüsat
te ve vasıfta bina imkânından mahrumdur. Bu 
gibi yerlerde hükümet konaklarının en alt kat
larına yerleştirilmiş arşiv ve dolaplardaki dos
yalar, ya su baskınına veya güve tahribine ter
kedilmiş durumdadır. 

Adalet binalarının içerisinde, adalet mensup
larının istifade edebilecekleri kütüphaneler ma
alesef yoktur. Adlî sicil ve düstur ciltleriyle, 
Eesmî G-azete nüshalarının 10 - 15 yıla varma
dan tek başlarına birer oda kapatacak hacmi 
bulacakları endişeye değer bir meseledir. 

Seçim büroları, bunların muhafaza zorunlu-
ğunda bulundukları evrak ve malzeme, başlı ba
şına bir problem olmuştur. Çoğu yerde mahke
me ve icra daireleri ihtiyacı olan matbu evrakı 
ıgünü gününe bulamamaktadır. 

Personel sorununa gelince : Hâkim ve sav
cılarımızın atanmalarından önce iki senelik bir 
staja tabi tutulmaları, bu gençlerden uzun bir 
süre adalet hizmeti noktasından istifadeyi gecik
tirmektedir. Meslek aşkıyle bu yolu tercih et
miş genç. namzetlerimize, tecrübî hüküm verme
lerini kolaylaştıracak imkânların araştırılması, 
yanında staj gördükleri kıymetli meslektaşlarıy-
le yakın temaslarının temini yolunda tedbirler 
alınmasının faydalı olacağına inanmaktayız. 

Hâkimlerimizin meslekî bilgilerini artıracak, 
bu mevzuun yanında kanun değişikliklerinin tez 
zamanda ellerine geçecek tedbirlerin alınması, 
bilhassa Resmî Gazete, ilmî ve kazaî içtihatla
rın, resmî kararların, tesadüfen seçilmişlerinin 
değil de, emsali görülmemiş kararlardan seçil
miş şekilde tanzim edilerek yayınlanması ve en 
kısa zamanda düzenli bir halde genç hâkimle
rimize ulaştırılmasının temini şayanı arzudur. 

Burada istenilen tarzda olmamakla beraber, 
Adalet Bakanlığının mahkemelere göndermek
te bulunduğu Resmî Gazete, Adalet Dergisi ve 
Resmî Kararlar Dergilerinin olumlu bir hiz
met olduğunu zikretmek hakşinaslık olur. 

Hâkim namzetlerinin hizmete atanırken, idarî 
hizmet personeli hâkimliğe atanırken de hâkim 
sınıfından sayılmaları sonucu 10 ncu derecede 
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4 yıl maaş almaları gerçekten halli lâzım gelen 
bir konudur. 

Hâkimlerin ödenek ve yan ödemelerinin ye
niden tanzimi gerçekten âdilâne bir hizmet ola
caktır. Keza, mesken sorununun hem biraz ön-
'ce izah olunan iktisadî durum, hem de mahru
miyet bölgesi denilen yerlerdeki imkânsızlıklar 
dolayısıyle gerçekten titizlikle üzerinde durul
ması gereken bir konu olduğu muhakkaktır. 

Devlet Planlama Teşkilâtının, Sayın Adalet 
Bakanımızın beyan ettiği bu konudaki menfi 
tutumunu, anlayışla karşılamak mümkün değil
dir. 

Yetenekli zabıt kâtiplerinin yokluğu, yetiş
mişlerinin azlığı, Adalet Komisyonlarının; kâ
tip, mübaşir tâyinlerinde, mahallî hâkimlerin 
inhalarına lüzum görmeksizin hareket etmeleri, 
nahoş neticeler doğurmaktadır. 

Zabıt kâtiplerinin yetişmelerini temin için 
ileri sürülen adliye meslek mektepleri tasavvu
ru, mektep tabirinin kullanıldığı seneler kadar 
eskimiş bir hayal olarak varlığını muhafaza et
mekte, fiiliyatta bir çalışma görülememektedir. 

Açılan zabıt kâtipliği kadrolarına iki alt de
receden memur atanması mümkün olduğu hal
de, açılan kadroların Bakanlığa bildirilmesi, kad
roların geri alınıp, yeniden aşağı derecede kad
ronun gönderilip imtihan açılması, uzun bir sü
reyi gerektirmektedir. Bunun telif yolunun bu
lunmasının isabetli ola'cağı görüşündeyiz. 

Adalet mensuplarına verilecek izinlerin daha 
âdil esaslara bağlanması, hiç izin kullanmayan 
veya kullanamamış durumda bulunanların bu 
haktan istifadelerinin temininin olumlu bir tu
tum olacağına inanmaktayız. İzin, hastalık ve
ya istifa nedenleriyle açılan kadrolara yetkili 
olarak görevlendirilen hâkim ve Cumhuriyet 
Savcılarına verilen yetki ödeneği, bugün, yet
kili kılman şahsın kalacağı otel kirasını karşı
layamayacak bir seviyededir. Bu noktanın ele 
alınması isabetli bir tutum olur. 

Adalet mensuplarının dinlenmelerini ve ara
larında kaynaşmayı temin için kamp müessese
lerinin etraflı bir şekilde ele alınıp, işi sadece îm-
ralı kampına inhisar ettirmemek isabetli bir 
yoldur. 

Sayın Adalet Bakanımızın,' adalet mensup
ları arasında sosyal dayanışmayı temin ve so
runlarının tespiti için yaptığı gezi ve bölge top

lantılarını ve eski adalet bakanları ile yaptığı 
temasları iyiniyet ve gayretinin tezahürü olarak 
kabul ve devamını temenni ediyoruz. 

Hâkim teminatının en mükemmel şekli olan 
1961 Anayasasının getirdiği durumun aksine, 
Anayasada yapılan değişiklikle getirilen teftiş 
müessesesi, içtimaî sahada bir boşluğu doldur
muş olmakla beraber, bilhassa hâkimler hak
kında, Yüksek Hâkimler Kurulunca ittihaz olu
nan disiplin cezalarına idarî itiraz yolunu kapat
mış olması, teminat müessesesini bir ölçüde ze
delemiş bulunmaktadır. 

15 nci dereceden maaş alan bir memurun bile 
istifade ettiği bir haktan, hâkim ve savcıları
mızın mahrumiyetinin önlenmesi imkânlarının 
araştırılmasının isabetli bir tutum olacağı mu
hakkaktır. 

Yar'gıtayımızm sorunlarına da burada dokun
mak istiyorum. Bu kıymetli müessesemizin bina 
ve kadro meseleleri mutlaka ele alınmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Dörtkol, Yargıtayin büt
çesini müstakilen görüşeceğiz efendim. 

ıM. S. P. GRUİPTJ ADINA MEHMET SABRI 
DÖRTKOL (Devamla) — Evet, kısaca efendim. 

Yarfgıtaymıızm, bütün çalışmalarına ve him-
nuetllerine rağmen, yıldan yıla artan dava dos
yam devir adedinin üzerinide ciddiyetle durmak 
ıgerekllidir. Bu durumun .giderilmesi içjin, muta-
salv'ver «istinaf mahkemeleri» ile ilgiili araştırma
ların kusa zamanda neltiöelendirileır'ek, teklif ve
ya tasarı haline .getiriilnıas'i şayanı arzudur. 

ISöz buraya kadar gelmişken bölg'e idarî mah
kemelerinin kurulması ve bunların hâkimlerinin 
de Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesi meızunu 
olan kimısleleriden tayinlerinin esasa bağlanması, 
bu sahalda güven ve ferahlık getirecektir. 

Adalettin süratli ve tam tecellisi için, usul 
kanunlarımda gerekli incelemeler yapılıp, neti
ceye bağlaniması isabetli olacaktır. İnfaz ve ıs
lah müeısiseselerinin tam olaraık ciddiyetle ele 
alınması, mahkûmların cezalarını çekerken ve 
çelkltik'ten sonra cemiyete yararlı olarak döne-
ıbilmeleriııi telmihi için, «patronaj kanuamnun» 
(biran evvel çıkarılmasının yararlı o:lacağı düşü-
nülımeiktiedir. 

Adalet hizmetlerinin tam ve verimli bir ha
le geitiriltmels'i için «adlî zaibita» teşkili yolunda, 
Adalet Bakanlığımızın çalışmalarını taikdirle 
(karşılıyoruz. 
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i«Reısm,î bilirkişilik müessesesi» olan adlî tı!b-
Ibm bina meselesinin çözıümünıün ele alındığına 
dair haberler, iyi bir başlangıç olarak telâkki 
(olunmaktadır. Aynı müessesenin giıttiikçe boşalan 
kadroları 'konu üzerimde eiddiycitle durmayı 
ve eıtr'aiflı araştırmayı gerektirinıekitledir. 

•«•Uhltüsaıs mahkemeleri» meyanınlda düşünü
den «ıçioıcok mialhlkeımelleıii» rihı teşıkilâtlanldırıl-
ımıası yoluna gidilmesi diğer mahkemelerin iş-
ılerini bir ntelbette hafifletecektir. 

Hâıkim cuibelerinin Devletçe verilmesi, mah
kemelerin araç ve ,gereç sorunla rınm biran ev
vel ele alınması mahkemelerimizin mehabetini 
•korutma yolunda atılmış isabetli adımlar ola
caktır. 

(Müstehcen neşriyatın etkili şekilde takibi 
için Sayın [Balkanımızın şahsî gayretleri ile ya
pılan çalışmalar takdirle karşıla,nımakita;dır. 
Uzıun senelerden beri kaldımlmalsı düşünülüp bir 

(1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerindeki. 
görüşmelere devam ediyoruz. 

(Adalet Bakanlığı 1974 malî yılı Bütçesinin 
ıgöı-iüşü'imesi, sabahki çalışma süremizin sona 
termesi dolayısryle yanım, kalmıştı. Şimali yarım 
rkaldığrmız yerden müzakerelere devam edece
ğiz. 

Sayın Hükümet ve sayın Komisyonun yerle
rini a'ımaıl arını rica ediyorum. 

(Söz sırası C. II. P. Grupu adına Sayın Te
lkin Heri Dikmen'indir. 

Buyurunuz (Sayın Dikmen. 
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türlü tatbikatına girişilmeyen ilk tahkikatın 
kaldırılması konusu üzerinde ehenıniiyetle du
rulması ıgereididir. 

(Millî Selâmet Partisi, Adalet Baaknlığı Büt
çesini, 'adaletin süraltle tecellisi içini atılmış bir 
adım, yurlttaişlarıimıizın emin, salim bir çalış
ma hayatına medar olaca'k bir başlangıç ola
rak telâkki etmekte bulunduğundan oiu'mlu kar
şılaşmaktadır. 

Adalet Bakanlığı Bütçesinin 'memleketimize, 
milletimize ve muhitene'm Adalet Baikanlığı mıeıı-
'suplarına hayırlı olmasını diler, Yüee Heye
tinizi 'şahısım ve grıuıpum adına hürmeltile se
lâmlarım. (M. S. P. ,sı radarından .alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşdkkür ederim Sayın Dört-
kıol. 

D eğer İli arkadaşlarım, çalınma süreimiz dol
muştur; saat 14,3i0'da toplaıımak üzere Birleş i-
ıme ara veriyorum efendilin. 

Kapanum (Saati •: 12,56 

€ . H. P. ÖPvUPU ADINA TEKİN İLERİ 
DİKMEN (Muüi) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

1974 yılı Bütçe kanunu tasarısının Millet 
Meclisli Genel Kurulunda ^Öıûişülınesi münase
betiyle C. II. P. Mecliis Grupunun adalet poli
tikası ha'kkmdaki görüşünü, genel çizigilerlylo 
suaımyıoruim. 

Anayasamızın vergi ödeviyle ilgili 61 nci 
' 'maddesinin «Heı'keıs, kamu (giderlerini kanşıla-
ımaik üzere, malî gücüne g'öre, vergi ödemekle 
yükümlüdür.» hükmü ile, 1.26. nci maddesinin 

İKİNÖİ OTURUM 

Açılına ISaaitil) : 14,30 

BAŞKAN : .BaşfaamvtöMli' 'Meımiduh Eikşo. 

DİVAN ÜYELERİ : 3VE3M (Keskin (Kaîstaimoîiu), 'ZSsdöfüîî Yaylalı (Erzurum) 

(BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 81 nci Birleşimin ikinci oturumunu açıyonılm. 
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«Devletin ve Kalmu İktisadî Teşebbüsleri dışın-
dalki ikanın tüzel kişilerinin harcamaları yıllık 
bütçelerle yapılır», hükmü, bütçenin kanunî ve 
dolayı'sıyle hukuikî dayanağıdır. Böylece hukuk 
devletinin ana özellikcrinden biri olan halkın 
ekonıonnilk veya malî meselelerde ağırlığını ko
yarak, icrada söz salhibi olması gerçekleşmiş 
olur. 

Halkın icrada söz salhilbi »İması büyük bir 
gerekliliktir. Çünkü, tarih boyunca, halkın ic
rada sıöz ısâhilbi olmaldığı yerlerde, toplumsal 
ilişkilerin, hep bilgice, ya da ekonomik bakım
dan dalha güçlü olan; ama insanın değerini 
unutanların yararına ve onların hâkimiyetini 
(sağlayacak biçimde, yani adale'tlsiz bir tarzda 
düzenlendiği görülür. Böylece sosyal tarih, ada
let için yapılan savaşların tarihi olarak kar
şımıza çıkar. 

Yeni çağın, «Hukuk Devleti» anlayışının ge
tirdiği belli başı ilkelerden birisi, yönetil en
lerin, sosyali ilişkilerin düzenlenmesinde ve ic
rada, özellikle malî icrada söz sahibi olma il
kesidir. 

'Halikın yöneıbimde söz ve oy sahibi olması, 
hukukun «en önlemli görevi olan, sosyal ilişki
lerin bakla bir şekilde idüzenlenmesin'i, böylece 
•de adaletin gerçekleşmesini her zaman sağlaya-
ımoıyofrsa, da, devlelt yönetimlinde çoğu zaman 
bunu daha fazla fiilen sağlayabilecek bir yol, 
yani demokratik yönetimden başka bir yol bu-
(güne kadar görülmömisjtir. 

ıDiğer yandan, eğer adalet, toplumsal ilişki
lerde bir denjgenin kurulması ve bu dengenin 
korunması ise; bunu 'belirli bir ülkenin şartla
rına ,görie düzenleyen o ülkenin hukuk sistemi
dir. Bir ülkede hukuk sisteminin gelişmesi ise, 
ancak insan ve değerleriyle ilgili 'bir görüşten 
Ihareket eden 'kanuni yapıcıları ile, aydım hukuk
çuların, düşünürlerin ve filozofların çabşma-
•larayle mümkündür. 

Böyle ,b,ir görüş, her insanı bir amaç olarak 
g'ören, böylece de kişilerin kendilerini inşam ola
rak maddî - manevî geliştirmelerini sağlayacak 
şekilde olaylara yön verilmesini sağlayan görüş 

• olabilir. 
Hukuk devleti, böyle bir görüşle dayanarak, 

Anayasasında insanın temel haklarını tespit 
selden ve kanunlarını buna göre yapan ve yürü-
ifcülmesini sağlayan devli ettir. Ne var ki, bir dev-

j letin hukuk devleti olması, ya da olmamasına 
I sebep olan, yasama Ve yürütme sorumluluğumu 

taşıyan yöneticiler, demokraiside yetkilerini ve 
I meşruluklarını Ihalkın oylarından aldıkları için 
I ve bu oy alma .gerekliliği aşılmaması gereken 
I (bir ilke. olduğu için, bir devletin hukuk devleti 
I olmasında, yöneticiler kadar yönetilenler de 
I soru/mlüclur. Bu bize, hukuk devletinin temel 
I taşlarından birini eğitimin meydana getirdiğini 
I açıkça göstermektedir .Ancak, çoğunluğu insan 
I değeri ve vatandaş görev ve sorumluluklarının 
I bilin cinde olan bir halk, ülkenin ihtiyaçlarını 
I ıgören ve bunlarla ilgili uzun vadeli bir yön 
I çizeibilen yöneticileri başa getirebilir ve başta 
I tutabilir. 

I İnsanın «inlsan» olduğunu düşünüp, onun, 
I 'kendine has bütün meziyetlerle donaltılalbileee-
I ğini, işlenip yetişitirilebilıeceğini hatırda tuta-
I rak, öziellffike gençliğin, fikrî, ahlâkî ve soısyal 
I eğitiminin dikkatle ele alınması lâzımdır. 

I Gençliğe verilecek sosyal eğitim o kadar 
I sağlam olmalıdır ki, neticede her igenç sortumlu-
r luğunu müdrik bir toplumun üyesi olarak cemi-
I yete katılabilsin. 

I ISosyal ilişiklilerin düzenlenmıesi ile ilgili bu 
I genel mâhiyetteki görümlerimizi tespit ettik-
I ten sonra yarığı konusuna geçmek istiyorum. 

I Devlelt, parlamentoların vücuda ıgeıimesin-
I iden önce, tamamen icra fonksiyonundan iba-
I retti. Modern devletin ise, geniş faaliyet saiha-
I larından üçıünoüisünü yargılama fo'niksiyonu teş-
I İdi etmektedir. Böyle bir fonksiyonun, Anayaısa-
I miza göre de ayrı bir organ olan bağımsız maıh-
I kemelere verilmiş olması, diğer organlara ait 
I faaliyetlerin devlet mevcudiyetini idameye kâfi 
I gelmediği kanaltini doğuran, geçmiş asırların 

pek çok acı tecrübelerine day anmaktadır. 

I Hukukun, sosyal olayları aynı hıala takip 
I edemeyerek, bir gieçikme ile izleyebildiği top

lumsal bir kaidedir. Ancak, yargı organlarının 
sorunları süratle çöaülmez, sosyal gerçeklik 

I (hukukun çok ilerisinde seyrederse, bu hal top
lumu patlama noktalarına getirir ki, kanun 

I vazıı ve diğer yetkili organların yargıyı ilgi-
I lemdiren sorunları elhemmiyetlerinm gerektir

diği mesuliyet duygusu içinde ele almaları ge-
I rekm'ektedir, 
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Gerekli sekilide çalışan etkin fonksiyon icra 
'kılan adalet teşkilâtına ve görevinin yüceliği 
nispetinde elhliyete sahip ıbüyük yargıçlara sa
hip bulunimayian toplumlar, çağımızın büyük 
Isarisıntılarıma dayamamazlar. 

CBir müddet evvel tetanlbıü Bano.su Başkan
lığınca düzenlenen «Türkiye'de Yangı Organ
larının sıoırunliarı ve çözüm yolları» konulu pa-
nJel sioma erimiş ve ortak görüş saptanmıştır. 
Tamalmen ben'ilmsediğimiz bu önerileri, değierlen-
d'irileceğinden emin olarak, arz ediyoru'm: 

(1. DEüâkimlik teminatı ıgençefc anlamda ve 
en geniş şekilde sağlanmalıdır. Teminat, hâkime 
Ibir imtiyaz olanak değil, melsleğe ve vatandaşa 
ıgüven sağlamak üzere kalbul eldıitlim'işitir. Bazı 
'kötü örnekler teminatın kaldırılması, ya da da-
ıraltılması için sebep olmamalıdır. 

İ2. İstinaf .maihkieımeleriniin kurulması zaru
ridir. Yargıtay bugün insan gücünü aşan bir 
dava yükü altınlda olduğundan kendi (görevini 
ifade .güçlük çekm'ekte, içitibait mahkemesi ola
nak çailıışamaımaik'tadrr. 

ı3. IHâfcimleriin ve savcıların yetiıştirilmıesi 
konuşma önem verilmelidir. Hâkim ve savcı iti
barının zedellemraiiemıelsi için, iyi yetişjnıc faktö
rünün gözlöraünde tutulması şarttır. 

4. Her mahkememin ve savcılığın yeterli 
ıbir mevzuat ve meslekî yayınlar kitaplığı ol
malıdır. Bu husus Adalet Bakanlığınca mutlaka 
sağlanmalıdır. 

15. Adlî zabıta kurulmalıdır. 
6. Anayasanın emri gereğince, ilik denece 

idare maihke'nıeleri .mutlaka ve süratle kurul-
ımalı; böylece Danıştay üs't yangı mercii olarak 
ıbir içtihat malhkenuesi niteliğindeki ıgıünevini 
kemaliyle yerline getirmek imkânına fcalvuştu-
luılabıilnıelildir. Fransız Danıstayıma yılda o 000 
'dolsya ıgelirlken, Tünkiyelde Danıştaya aynı sü-
,ne içinde 6ı0 000 dava açılması, bu konunun der
hal halledilmıeisi zıorunluğunu ortaya koymakta
dır. 

T. Adlî tıp müessesesi günün ihtıiyaçılarına 
cevap verecek hale getirilmeli ve adlî tabiplik 
Ihüzmetleri yaıygımlaştırılmalıdır. 

5. Amayaasmım öngördüğü hâkimlik mes
leği ile ilgili yaisa biran önce çıkarıltmalı ve 
Ihâfciımleırle, saveıliarm öızlük hakları, aylıkları, 
ımömuTİaran. talbi bulundukları personel ve ücret 
rejiminin tamaim,en dışında hükümlerle düzen

lenmelidir. Mesleğe rağbeti sağlayacak uygula
malara geçilm'eli, öte yandan yangı görevini ifa 
ieden yetişmiş hâkim ve savcıları, meslekte tu
tacak maddî ve manevî şartlar sağlanmalıdır." 

0. Osmanlı döneminden kalan köhne ya
salar kaldırılmalıdır. (C. H.P. sıralarımdan «Bra
vo» seislerl, alkışlar). 

'10. Çocuk mahkemeleri kurulmalıdır. 
d/l. Adalet binaları, adliyenin onuruna ve 

iöneım'inc yakışır nitelikte olmalı, araç - gereç 
problemleri çözümlenmelidir. 

12. Türkiye Barolar Birliğine kanunların 
Anayasaya aykırılığı iddiasiyle Anayasa Mahlke-
ımesıime dava açma hakkı tanınmalıdır. 

ilo. Bıloların 'bağımsızlığı sağlanmalı, binli
ğin ve baroların tasarrufları üzerinden Adalet 
Bakanlığının vesayeti kaMınlanalk bütün işlem
leri doğrudan doğruya Paıııştaym denetimime 
talbi tutulmalıdır. 

14. Yüksek mahkemelerin kararları, gerekli 
'ödenek sağlanarak sürekli ve düzenli olarak 
reismen yayınlaınımalıdır. 

15. Adliye Meslek Okulu açılarak ve ayrıca 
kurslar tertiplenerek kalemlerde v'e icra dairele
rimde görev alanla mı gerekli bilgilerle yetişti-
rillmesi zorunludur. 

iSayın milletvekilleri, hukukî teşkilâttaki 
mokasnların :gkleril!ımesiuin de rejim bakımlın
dan yeter temîinat olmadığımı 'belirtmeyi bir gö
rev sayıyorum. 

'Toplumu imhiltatitan ve sükuttan koruyacak 
aımallerin en müessir oanları toplumsal ve eko-
ımomıik olanlarıdır. Onun içindir ki, kamun ko
yucu ve tatbikatçılarının Anayasamızın sosyal 
ve iktisadî haklar ve ödevler bölümünün gerek
lerini yerine getirtmekten .kaçınmamaları lâzım
dır ve Anayasanın, büyük bir hassasiyetle, laf-
ızına olduğu kadar ruhuna da sadakat gösteril
melidir. Bu ruhun daima camlı tutulmasında top
lumun sıhhat ve huzuru yatmaktadır. 

Anayasamızın, Türkiye Devletimin bir Cuını-
•Ihurİıyet olduğunu betiıltem 1 nci ve CumJhııniye-
tin niteliklerimi belirten 2 nci maddesinin açık 
ıiııulhiteıvasın'dıa, tüm Türk hukukçu ve aydınları 
bu rulhu canlı tutarak, birleşmelidirler. 

iKanun yapıcı ve kamun tatbikatçılarınım sos
yal ve lâik Ibir hukuk devleti olan Türkiye Cum
huriyeti vatandaşlarının ihtiyaçlarına daima ce
vap verebilecek (bir ehliyet içinde olmalarını 
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temenni elttikten sonra, hukukçuların görevinin, 
yalnız uıer'i kanunları »avunmak değil, deği
şen (toplumun gerçejk ihtiyaçlarına cevap veren 
(bir anlayışı, devleit hayatında ve halkın yaşantı
sında gerçekleştlrm-olk olduğunu da söylemiemiz 
gerekir. 

'Ilorplumun tekamül yollarını tıkayan, yaşa
yan hayatın akışı önünde geçerlikleri kayibol-
ımuş, savunulması imkân dahilinde olmaktan 
ıçıkmış .kaideleri, zoraki yorumlarla savunanla
rdın ve toplumu ıbir nevi kanunî ve fakat âdil ve 
hukulkî olmayan cendereye hapsetmek isteyen
lerin tutumlarının gerçek hukukçulukla ve ay
dın vatandaş olmakla bağdaşmadığını belirtirken, 
Söizlerıimi büyük Atatürk'ün 1925 yılında Anka
ra Hukuk Fakültesinde, o zamanki atlı ile Hu-
iktık Mektebimde söyl'eldiği nuituktan bir cümle 
ile bitirmek istiyorum. 

Atatürk şöyle diyo,r : . 
«Büyük Milll'e't Meclisinde hâkimiyetin bilâ 

kayd-u-şaTit millette olduğunu, ifade eden ka
nunu telklif ettiğiım zaman, bu 'esasın Kanunî 
Esasiyi Osmaniye mugayyiretiııden dolayı mu
arız bulunanların başında, yine eski ve fazileti 
ilmiyesiylte milleti iğfal eden maruz lıukukşinas-
lar bulunuyordu.»! 

Saygıdeğer milletvekilleri, konuşmamı Büyük 
Atatürkün bu cümleleriyle bitiriyorum ve Tür
kiye Cumhuriyetinin lâik bir Cumhuriyet oldu
ğunu ehemmiyetle belirtmek ihtiyacını duyuyor, 
hepinizi saygı ile selâmlıyorum. (C.H.P. sırala-
larmdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Dikmen. 
Söz sırası Demokratik Parti Grupu adına sa

yın İhsan Tombuşun, buyurunuz efendim. 

D.P. GRUPU ADINA İHSAN TOMBUŞ (Ço
rum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1974 yılı Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde 
Demokratik Partinin görüşlerini açıklamak üze
re huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Sözlerime 
başlamadan önce Yüce Meclisin sayın üyelerini 
hürmetle selâmlarım. 

«Adalet mülkün temelidir» prensibi her vesi
le ile tekrar edilmekle beraber, bu temelin ne 
durumda olduğu, sağlamlığı ımükavemeti, gücü 
mülkü taşıyabilecek takatte olup olmadığı, de
ğilse bu temeli takviye edebilmek için nelerin 

yapılması lazımgeldiği hususunda herhangi bir 

ciddi çalışmanın mevcut olduğunu iddia ede
bilmek, maalesef bugün için mümkün değildir. 

Mülkün, devlet olduğunu kabul edersek, te
melin durumu ve takviyesi hususunda, her sene 
bütçe müzakereleri münasebetiyle parti sözcüle
rinin tenkit ve tavsiyeleri ile iktifa edilmekte, bu 
temelin, güçlendirilmesini sağlamak hususu, sa
dece sözden ibaret kaldığı için üstündeki bina 
da, zaman zaman maili inhidam olma durumuna 
düşmekteldir, uımun en büyük dellili, her yıl tek
rar tekrar bu kürsüden ifade edilmesine rağmen, 
Adalet Bakanlığının bir teşkilât kanununa ka
vuşamamış olması ve hâlâ 1927 tarihli «Adliye 
Mezahip Nezareti Nizamname-i Dahiliyesi» adlı 
bir nizamname ile ida.re edilegelmekte oluşudur. 

Merkez teşkilâtının bir kuruluş kanunun
dan bile mahrum bulunması, bu bakanlığın taş
ra teşkilâtının perişan ve içler acısı durumunun 
en büyük misalini teşkil etmektedir. Adalet te
melinin üzerine kurulmuş olan diğer devlet 
dairelerindeki lüks, israf, ihtişam; bu temelin ta
şıyamayacağı ölçüde bir ağırlık teşkil etmekte
dir. Bilhassa kendisini suyun başında addeden 
Maliye Bakanlığı teşkilâtı ile adlî müesseseler 
mukayese edildiği takdirde bu acı gerçek çok 
daha iyi müşahade edilmektedir. 

Birçok yerlerde Türk hâkimleri, tevzi ettik
leri adaletin mahabeti ile kabili telif olmayan bi
nalarda, kırık dökük mobilya üzerinde çalışmak
ta, ihtiyaçları bulunan kırtasiye gibi levazımı 
da diğer dairelerden temin etmeye çalışmakta, 
hatta soğuk kış günlerinde yakacak imkânından 
bile mahrum bulunmaktadırlar. Eğer biz devle
tin sağlam temeller üzerine oturmasını arzu edi
yorsak, .evvelâ .adalet teşkilâtının asigari ihtiyaç
larına cevap vermek mecburiyetindeyiz. Ancak, 
şimdi müzakere etmekte olduğumuz 1974 bütçe
sinde bu hususlara cevap bulabilmek bir hayli 
güçtür. 

Muhterem milletvekilleri, adliye teşkilâtının 
bu maddî sıkıntıları yanında, bir de personel du
rumuna göz attığımız takdirde, işin vahametini 
idrak etmek daha da kolaylaşmaktadır. Bugünkü 
hayat şartları karşısında adalet tevzi etmek du
rumunda bulunan hâkim ve savcıların maddî 
ihtiyaçları ve geçim şartları, ifa ettikleri fonksi
yonla asla mukayese edilemez. Hâkimler ve sav
cılık kanunu, devlet personel rejiminde yapılan 
değişiklikti klere hâlâ intibak ettirilememiştir. 
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Teşkilâtta çalışan hâkim ve savcıların dışındaki 
personelin durumu ise daha da fecidir. Yetiş
miş elemanların tatmin edilememesi sebebiyle 
baştâkipler, zabıt kâtipleri, icra memurlukları 
birçok yerlerde kifayetsiz kimselerin eline düş
mekte ve adalet tevziî de bu yüzden büyük ak
saklıklara uğramaktadır. 

Mülkün temelinin sağlam esaslar üzerine 
istinat etmesinin en mühim şartları ise, adalet 
tevziinin tam, çabuk ve ucuz olması hususlarıdır. 

(BiUıgıün ibu (şartların (lâyıkıyle yerine getiril
diğini iddia etmek mümkün değildir. Bu imkân
sızlığın anasebepierindeıı birini de bugünkü 
(mevzuatımız teşkil etmektedir. Filhakika, Türk 
'toplumunun gerçeklerine uygun düşmeyen it
hal malı bazı kanunlarımız uzun senelerden 'be
ri Türkiye .şartlarına uygun bir hale getiril'e-
ınemiştir. Ceza Muhakemeleri! Usulü Kanunun
daki değişiklikler ihtiyaçları karşılamaktan 
uzak bulunduğu gibi hukuk davalarının uza
malarına (birinci derecede se'bep oılan Hukuk 
Muhakemeleri Usulü Kanunu da henüz hiç ele 
alınmamıtştır. Keza 48 senelik bir tatbikatın bir 
yığın aksaklıklarına ve toplumumuza intibak 
ettirileni ey en hükümlerine rağmen, Medenî Ka
nunumuza el sürüimeyişi ve üzerinde ciddî bir 
revizyon çalışması yapılmayışını zikretmek iste
rim. 

Davaların uzayıp giltmesindeki selb e pil erin
den biri 'de Ihâkimler üzerindeki idarî muraka-
/benin tam olarak işletilememesidir. Bazı mesu
liyetini 'müdrik ve davaları süratle intaç ede-
(bilmek için gecesini gündüzüne katan hâkimle-
raimizin yanında duruşmaları talik edebilmek 
için türlü ibalıaneller arayan ve hattâ taraf avu
katlarımı talik talebinde bulunmaya zorlayan 
hâkimlerin de bulunması ve bunların hepsinin 
aynı muameleye tabi tutulması, adalet mekaniz
masında adaletsizlikler lıusule getirmektedir. 

'Davaların uzamasının ve adalet tevziinin 
•üçüncü önemli sebebi ise, iş hacminin gittikçe 
'büyümesidir. Etlbette, malhkeimelere gelen dava 
sayısı kadar iş çıkarmak mümkün olmayınca, 
cilde toplanan dosya sayısı .her sene- daha da 
artmaktadır. Gittikçe büyüyen iş hacminin al
tından kalkabilmek için malhkeme'lerin, icra 
ve temyiz dairelerinin adetlerini artırmak, ye
ni kadrolar ihdas etmek ve 'bütçeyi buna göre 
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ayarlamak lâzımdır. Ancak, davaların süratle 
intaç edilebilmesi için bu yolda sistemli bir ça
lışmanı n .mevcudiyetine başlanamamıştır. 

Adalet müesseseleri arasında bulunan ceza 
ve tevkifevleriııin durumlarına da kısaca temas 
etmeden geçomeyeceğim. Bugün Türkiye'de 'bu
lunan ()oi) cezaevinden, muayyen merkezlerde 
'bulunanların dışındaki büyük bir kısmı, 'maa
lesef asgarî yaşama şartltarııidan mahrum, in
san haklarına aykırı birer işkence yuvası halin
dedir. Buna rağmen, bu yıılki bütçede bu insan
lığa yakışmayacak şartların ıslahı için ciddî 
Jbir işarete rastlamak mümkün 'değildir. . 

Diğer taraftan, aftan istifade ederek tahliye 
edilen malhkûmlarm büyük bir kısmı cemiyet 
içinde 'kendi kaderleriyle haşhaşa bırakılarak' 
•salınıvermekte, bu kimselerin tekrar cemiyete 
yararlı ıbir'er vatandaş olabilmeleri bakımından 
kendili erine tavsiye ve .na's'iıhatteu başka, bir yar
dım teşebbüsünde bulunulmamaktadır. Bu ilgi
sizliğin ise aftan beklenen neticeleri hiçbir su
rette ta'ha.kkuk ettirmeyeceği aşikârdır. 

Muhterem millet vekilleri, bugünkü mevzua
tımız üzerinde çalışmayı, ve ıslahatı gerektiren 
bir husus da dil meselesidir. Bugain hâlâ yürür
lükte olan, ta Osmanlı' İmparatorluğu zamanın
dan kalma bazı kanun Ve nizamnamelerin dili
ni bugünkü nesillerimizin anlamasına imkân ol
madığı ,gihi, son çıkan bazı kanunllarm dilini de 
halkımızın anlaması mümkün değildir. 

Bu bakımdan, ciddî bir çalışma ile. bir taraf
tan yürürlükteki kanunların dilinin bugünkü 
konuşma 'diline çevrilmesi imkânları araştırılır
ken, .diğer taraftan da yeni. çıkacak kanunla
rın uydurma kelimelerden masun tutulmasına 
gayret göstermek gerekmektedir. Bu hususta 
ımüracaat e d elb ileceğimiz kıstas, ancak Anaya
samızın dili olmalıdır. 

iSayın millet vekilleri," adalet teşkilâtımızın 
durumuna bu şekilde kısaca temas ettikten 
sonra, esasen sağla'nı olmayan, (mülkün temeli
ni sarsan ve bu temele dinamit yerleştiren İKI
ZI çevrelerin ve yetkililerin faaliyetleri hakkın
da da bir kaç. kelime söyledikten sonra sözleri-
ımo son vereceğim. 

•Sadece hâkimlerimizin ehliyet ve liyakati
nin, '.adalet teşkilâtımızın kusursuz işleyclbilme
si ve kanunlarımızın da mükemmelliği, mülkün 
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temellinin sarsıntı geçirmesini önlemeye kifayet 
etmesi mümkün değildir. Devleti temsil eden 
diğer müesseselerin ve bilhassa T. 13. M. M. ve 
Hükümetin de, kanun hâkimiyeti ve hukuk dev
leti prensibine samimî bir şekilde inanmasına 
zaruret vardır. Buna rağmen bugün Dev 
M i idare etmekte olan Hükümet ve Hükümet 
Balkanı, maalesef kanun hâkimiyetini bağla
mak şöyle dursun, bilâkis anarşiye tâviz veren 
ve kanunsuzluğu teşvik eden bir .tutum içine 
girmiş Iralunmak'tadır. Anarşik hareketler 
karşısında, muhalefeti zamanındaki, tutumu 
malûm olan Sayın Başkanın, mesuliyet mevkii
ne gelincıe ayın yokla devam etmesi, hayret 
ve ibret verici bir-olayıdır. 

BAŞKAN — Sayın Tomlbuş, Başbakanlık 
bütieicısini göıaişmüyoruız. Bu hususu dikkatinize 
arz edeyim efendim. 

ıD. P. GRUPU ADINA İHSAN TOMBUŞ 
(Devamla) — Sayın Başkan, Başîbakan,. Ada
let Bakanlığını da temsil etmez mi acaha? Ada
let Bakanlığının faaliyet ve mesuliyetlerinden 
Başibakan da mesul değil mi acalba? Bunu da 
öğrenmek isiterim lütfen. 

BAŞKAN — Ellbett'cki sizin buyurduğunuz 
gibi ıSayın TVvmlbuş; alna bu .bütçeleri ayrı 
ayrı görüşüyoruz, biliyorsunuz. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — O halele 
benim, burada adalet melkanizmaisıylıe, Devlet 
,'ineflhumuyle bağdaşmayan Başbakanın bir tu
tumunu tenkit etmem de, BaşbakanHk bütçe
sinde görüşülecektir, diye müdajhale edilmesi 
do hiçbir surette Usule uygun olamaz. 

BAŞKAN — Devanı buyurun efendim, de
vam buyurun. Adalet Bakanlığı bütçesi ile il
gili hususta buyurun efendim, ben görevimi 
yapıyorum. 

HASAN SEVER (Çanakkale^ — Onun hc-
saibını seçmen gördü, başka konulara gel. 

BAŞKAN — Siz müdahale etmeyiniz Sa
yın Sever, 

Buyurun Sayın Toımhuş. 
İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Acale et

meyiniz gelee e ğiım. 
Sayın Ecevit'in 18 Mayıs 1974 günü, «Sağ 

militanlarlan gel on tahriklere, solda .bulunan
lar sabır göstermektedirler» şeklinde verdiği 
Ibeyanat, hukuk Devletine ve kanun hâkimiye
tine inanan mesul bir Başbakanın ağzından 

asla çıkmaması lâzım gelen tehlikeli sözler
dir. Sağ militanlar kimlerdir, yaptıkları tah
rikler neleridir? Bunların açıklığa kavuşması, 
hakikaten böyle tahrikler varsa, solda bulu
nanların sabırlarının taşmasına müsaade edil
meden, bunların kanun çerçevesi içinde önlen
mesi icalbeder. Böyle olduğu halde, Hükümet, 
iselahiyetl'erini kullanmaya raık ve vaızlfeisi/ııi 
yapmayarak, ilende sol cephenin yeniden gi
rişebileceği tedhiş v© anarşi hareketlerinin 
esbaibı mu cib esini ve mazeretini şimdiden ha
zırlamaya gayret sarfetmektedir ki, bu hare
ketler Devletimiz için büyük bir talihsizlik 
olmuşıtiur. Sayın Baişlbakan bu beyanatıyle, 
âdeta sol militanlara, kanunsuz hareketlere 
'girişmeleri için sinyal vermekte, onların yeni
den sokağa dökülmesini teşvik etmektedir. 

HASAN CERİT (Adana) — Kendi Hüfcü-
ımetiinio karşı mı? 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Artık ora
sını siz takdir eldin. 

Diğer taraftan Af Kanununum Türkiye Bü
yük Millet Meclisimden, bazı çevrelerin! arzu
suna uygun olarak çıkmaması karşısında, 
yetkili veya yetkisiz bazı şahuslar, kanunları
mıza göre politikaya girmeye halkkı olmayan 
lıazı şahıslar, kanunlarımıza göre politikaya 
girmeye hakkı olmayan bazı kuruluşlar koro 
halinde Yüce Meclisin iradesini yermekte, ten
ki t etmekte ve bu istikâlmeltte oy kullanmış 
milletvekili erinle' hakarete kadar tevessül et
mektedirler. Bu konunun borazanlığmı da ta
rafsız olması lâzım gelem TRT kemali maha
retle ifa etmektedir. Aynı TRT aksi üstiıkâımeit-
ten gelen ve affın bu şekilde çıkmasını tasvi-
ibeden yüzlerce bildirilere kulaklarını tıkayıp, 
ağzını kapatmakla iktifa, etımekteldir. Kanun
ların tarafsız olarak tatbik edilmesini sağla-
ımakla mükellef olan Adalet Bakanı da, tah
minime görie, kanunsuz tatbikattan müstesna 
'bir zevk duymaktadır. 

Bu zihniyet altında fikir özgürlüğü bahane
siyle kimlere ve ne şekilde özgürlük getiril
mek istendiğini, artık ayan beyan ortaya çı
karmış olan fikir özgürlüğü kan'uım hazır
lığına da temas etmek isterim. 

Bu özgürlüğün tatbiki manasının, solun 
kendi gibi düşünmeyelerin hürriyet haklarını 
tamamen elinden alması olduğu; Hükümetin 
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ve iktidar gruplarının gio.ni tutumları olarak da, 
muhalefetlim suisturulabilmeısl için, fiilî hareket
ler ortaya konmuş bulunmaktadır. Bu bakım-
dan sadece sol cepheye hudutsuz bir hürriyet 
getirecek ve karşı fikirde olanlara hakkı ha
yat tanıtmayacak olan bu gibi her türlü teşeb
büsün, mutla.lv surette akamete uğrayacağını, 
Demokratik Fantinin bu türlü hareketler kar-
şnsıınida bütün gücüyle müeadale edeceğini be-
lintımek ister, Adalet Bakanlığı bütçesinin 
memlekete ve Adalet Bakanlığı mensuplarına 
hayırlı olmasını diler, Demokratik Fanti Grupu 
adıma hepinizi hürmetle selâ'mlarım. 

BAŞKAN — Tefekkür öderimi Sayın Tom-
buş, 

Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına İs
mail Hakiki Ketenıoğlu'nundur, buyurunuz efen
dim. 

A. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI 
KETENOĞLU (Ankara) — Büyük Meclisin 
değerli Başkanını, değerli üyelerini soygıyle 
iselâmlarım. 

Adalet Bakanlığı bütçesi üzerindeki ma
ruzatımı, Vcfkit darlığı dolayısıyle maalesef 
konuşarak değil, okuyarak arz etmek mecbu
riyet indeyim; özür dilerim. 

Bilinmektedir ki, Adalet Allahın emridir; 
adalleit, Peygamberimizin övdüğü ve mülke te-
imel saydığı Ikavramidır; ada'leit, sosyal barışın 
tılsımıdır; adalet, insanın, insanca ve insanla 
beraber yaşamasımı sağlayan varlıktır; aidalet, 
sosyal güvenliğin temelli; adalet, hürriyettin 
teminatı; aidalet, gerçek hukukun ölçüsü ve 
adalet Devletin var oluş sebebidir. Adalet, 
sosyal- nizamın baş ilkesi ve yine adalet, millî 
bütünlüğün kutsal hancıdır. Bu hizmet ne
dir? 

Adaleti gerçekleştirme sanat ve tekniğini, 
memurundan en büyük savcı ve hâkimine ka
dar tüm adliye kadrosu icra eder. Bütçeye ili
şik raporda bu teşkilâtın kadroları yazılı ol
duğundan tekrarına lüzum görmüyorum. 
Yangı organının görevi, Anayasanın 7 nci 
maddesinde; «Yangı yetkisi, Türk Milleti 
adına bağımısz mahkemelerce kutlanı
lır.:» ibaresiyle dile getirilmiştir. Türk Mil
leti adına hareket etmenin manası; Türk Mil
letinin huzuru, emniyeti, yarına güvenliği neyi 

'gerektiriyorsa, yasalara dayanan yangı or
ganlarının bu istekleri yerine getirmekle ka
rarlı olduklarını ifade eder. Milletin her ferdi, 
hakkının, hürriyetinin, mal ve mülkünün, en 
başta hayatının korunmasını ister. İstediği 
yende ve istediği biçimde hayatını kazanmayı 
ister. Bu istekleri, kanunlara uygun olarak ça
bukça ve isabetli olarak yerine Igetireceik, 
olan adalet teşkilâtıdır. 

Mahkeme görevlerini, Anayasamız için, 
Anayasa Komisyonunun hazırladığı raporda 
yer alan aşağıdaki ibareler açıkça göstermek
tedir : 

«Demokratik rejimlerlde siyasî iktidar se
çimi yoluyla kurulur. Gerçekten seçimlerin her 
safhasında bağımsız hâkimlerin denetimine ve
rilmesi ve Yüksek Seçim Kurulunun bir Ana
yasa müessesesi haline' igetirilmeSi bu amaca 
•ya nlet inektedir. 

Hukuk Devletinin temel unsuru, bütün Dev
let. faaliyetlerimin hukuk kurallarına uyıgu-
lanmtalsüdır. Bu uygunluğu sağlayacak makam
lar yargı loriga.nl anıdır. Tasarı, bütün Devlet 
faaliyetlerini kaideler hiyerarşâsi içerisinde 
ıkazaî murakabeye tabi tutmuş bulunımaiktadır. 

Yangı yetkisine gelince; yeni Anayasamız
da o da tbir genel ve ilkel yetki olarak kabul 
edilmiştir. Kanun olsa da, olmasa da ihtilâfın 
mevcut olduğu her yende yangı vardır. Ayrıca 
yangı yetkisinin . taanamıyle bağımsız bulun-
miaisı ve faaliyetinde, ne1 yasama ve ne de yü-
nütmeıden emir ve talimat almaması, kararla
rına bu organların uymak meeburiyetinlde kal
ım ası, yangının Tünk milleti adına genel ve 
ilkel bir yetki olduğunu göstermelîtedir.» şek
lindeki ibareler, yargı fonksiyonunun Devlet 
'düzenindeki önemini ortaya koymuştur. 

Hak aratma hürriyetini 'düzenleyen Anaya-
nm ol nci maddesinde de ; «Herkes, meşru bü
tün vasıta ve yollandan faydalanmak sure
tiyle yargı mercileri önünde davacı veya da
valı olarak, iddia ve savunma hakkına sahip
tir. 

Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki 
dâvaya bakanaktan kaçmamaz.» hükümleri 
varıdır. 

Hâkimleri» bağımsızlığını ve niteliğini tes
pit eden 134 noü maddesinde; hâkimlerin nite
likleri, atanmaları, hakları ve ödevleri, aylık ve 

http://gio.ni
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ödenekleri mahkenıelerin bağımsızlığı esasına 
göre, kanunla düzenlenir. Hâkimler, kanunda 
(belirtilenlerden başka, genel ve özel hiçbir görev 
alamazlar, hükıümlçrine yer verilmiştir. 

Ulu Tanrı'nm emrettiği, Peygamberlerin öv
düğü, hukukçuların en başta saydığı bu vazife
yi, hu kutsal hizmeti gö tünekte olan yargı gö
re vlileıû. ne haildedirler? 

At ait ürk, hukuk ve adalete verdiği önemi ve 
bunlara bağlılığını, Hükümet merkezi olan 
Ankara'da her bilim dalından önce Hukuk Fa
kültesini açmak. ve bu vesile ile yaptığı konuş
masında da, en büyük zevki bu müesseseyi ku
rarken duyduğunu açıklamakla '•belirtmiştir. Eş
ik i adiyle müddeiumumiilik ve yeni adiyle savcı
lık nıalkamıum aidinin başına Cumhuriyet keli
mesini ilâve etmekle Anayasal Cımnihuriyet dü
zenimizin. hot'unmaSında Cumhuriyet Savcıları
na verilen önemi ve vazifenin büyüklüğünü or
taya koymuştur. 

1949 ve 1957 yıllarında okluğunu sandığım 
Hâkimler Ödenek kanunları ve artırılmasına ait 
kanun, hâkimlerin manevî ve maddî yönden de-
ğerle/ndirilmosinin ifadesidir. Savcı ve hâküm-
ler ide manevî ve maddî olan bu takdirlerin çok 
üstünde çalışarak borçlarını 'ödemeye çalışmış
lardır. Üstün gayret igöstetımişler ve meslekle
rinin ezelî karakterini sağlamlaştırmışlardır. 
»Günde 15 saa,t çalışarak, hafta tatillerini ve 
'bazı yıllarda ıseııelik tatillerini de vaızifeleri için 
kullanarak, âdeta tükenircesine hizmet gürjmüş-
ilendir. Şimdi ne hakledirler? Tanrı'ya hamdoi-
isuıı; nüfusumuz artmış, iktisaden gelişmişiz, 
teknik ve sosyal İlerlemeler olmuş, şehirleşme, 
ulaşım ve halberleşme imkânları artmış ve 'bu 
sebeplerle hukuk ceza davaları rekor rakamla
ra yükselmiştir. iSavcı ve 'haklim, kadrolariyle 
teşkilât binaları, araç ve gereçler bu artışın çok 
(gerisinde kalmışlarıdır. Bunlarım yanında hayat 
pahalılığı artmış iken Personel Kanunu ile hâ
kim ve savcı ödenekleri kaldırılmış ve Anaya
samızın 134 ncü maddesinin ıvemretitiği «Hâkim
ler Kanunu» bugüne Ikaclar çıka'nlmamış ve hâ
kimlerle savcıların aylıkları, ödenek farkları 
'kaldırılarak bugünikü geri duruma getirilmiş
lerdir. 

1940'tıa 2 126 hâkim, 1 672 000 dava görür
ken ; 1970 yılında 4 463 hâkim, 6 130 000 dava
yı görmek görevini yülüonmişkrdiır. Hâkim kad

rosundaki iki misli artışa karşı dava sayısında 
keş misli artış olmuştur. 1940'taki işlerin hâkim 
miktarına göre fazla olduğu da o zamanın Ada
let Bakam merhum Hasan .Mememcncioğlu'nun 
bütçe beyanatımda; «Adliye hakikaten takviye
ye .muhtaçtır» sözleriyle beliıımıektedir. Bunun 
içindir ki 1940'ta 1 600 000 işten 472 bin ve 1/4 
devredilmiş iken; 1970 yılında 6 132 000 işten 
2 705 000 iş, yana 1/3'ten fazla devir yapılmış
tır. 'Bıı mikltaır .ağır iş ve devir fazlalığı, bütün 
aıazaıiarı üzerimde toplayacak durumda iken, 
maalesef gerekli tedbirler alınmamıştır. 

Omuzları değil, ruhları çökertecek derece
de büyük olan bu işler, nerelerde ve ne şeriat 
.altımda .görülmektedir? 

634 adliye binaısımdan 229'u kiralıktır. Bu 
demektir ki, adalet teşkilâtı han odalarına ve
ya 'mesken olarak yapılmış apartman köşeleri
ne sıkıştırılmıştır. Ayrıca 13 bina haraptır, 391 
adliye teşkilâtı da Hükümet konakları içine 
sıkıştırılmış durumdadır. 'Bunların (karşısında 
sadece 14 binanın yapılmasına çalışılmaktadır. 
Bu yönleriyle adalet kadrosu bina yönünden 
de 'sıkıntıdadır. 

Bütün işleri evrak üzerimde ıgeçen adliyenin 
kırtasiye ihtiyacı, oldum olası, 'eksik ve iane 
ile temin 'edilir durumdadır. Bir meşhut suç tah
sisatının yetersizliği adliyenin eskiden beri ve 
Cumhuriyet devrinin ilk 'zamanlarından beri 
kanayan bir yarası 'olarak sürmektedir. 

Posta pulu, tuz biber kabilimden adliyelere 
ıgönderilmekte ve pul parası olmadığından do
layı muhaiberat durmakta, meşhut suç .'tahsisa
tı •olmadığından keşifler yapılamamakta, şahit
ler celbedilcmemekte ve hu yüzden de işler ge
cikmektedir. 

Bugünkü uygar milletlerin hazırlık tahkikatı 
için savcı ve onun yardımcısı olan adlî zabıta 
emrinde^^ yalnız nakil vasıtaları değil, lâboıra-
tuvarlap, sinema ve fotoğraf uzmanları bulun
maktadır.. Bu 'eksiklik dolalyısiyle, yani savcı
lar emrinde, meşhut suçlara gidecek hiç olmaz
sa arazi arabalarının bulunım'aması dolayısiyle 
•keşiflere geç igidilmekte; aletleri işlemez bir hal
de (bulunmakta olduğundan, dolayı da lâzım 
olan tahkikat gereği ölçüde yapılamamakta ve 
bu yüzden (deliller kaybolmakta ve adalet bel
ki «de çok güç. ve .geç gerçekleşmektedir. 

— 491 — 
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'Devlet daimlerimin pek çoğunda memurlarım 
vazifeye getirilip evlerine [götürülmesi için pek 
Ibol nakil vasıtaları kullanıldığı halde, hüyük 
şıdhir hâkimleri dahi genel vasıtalarıa ihtiyaç 
hissetmektedir. Sıcak ve soğuk günlerin tesiri 
altında ve yağmur yağanken dahi bekleyerek, 
mesleM vakarları müsaidolmadığı için,, kakıp 
işletirmedikleri için, vasıtalara bimememokte ve 
bu yüzden hem, zamanları hem de sıhhatleri 
kaybolmaktadır. Bu da adalet hizmetinde bulu
nanlara gösterilen ilginin lehinde bir puvan ol
masa gerek. 

Ayrıca her devlet müessesesi, 'kendi elemaiT-
larımm dinlenmesi içiiı tatil yerleri tesis etmiş 
ve öğle tatillerinde, zaman kaybını önleyecek 
'bEçilımde, aşhaneler vücuda getirmiş ve böylece 
elemanlarını dalha güçlü ve dinlenmiş olarak 
hizimete çağırmakta 'bulunmuşken, yorgun ve 
âdeta bitkin halde tatile ıg'ıren adalet münto-
sipleri, ya başka dairelerin kamplarına sığın
ın aikta veyabult büte'esiıı'in üstünde masrafa gi
rerek genel tatil yerlerinde vaktini geçirmek
te vdyalhut .evimde yorgunluğu ile başibaşa ta
tilini ikmal etmektedir., 

iHâlkimlerin pazara çıkması, doğrudan alış
veriş etmesi, kitrallılk evde oturması, geneli din
lenme ve eğlenme yerlerine (gitmesi mahzurlu
dur. Çünkü, Ibu sebeplerle vaki olacak temaslar, 
halberi ve kusuru olmadan hâkim hakkında söy
lentilere siefbep olabilir. Bakkalı, kasalbı, lokan
ta ve gazino sahibi ile oralarda vaki olacak 
kaçınılması güç temaslar bir davada karşısına 
çılkaibilir ve bu taıkıdirde en isabetli ve vicda
na en ıty'gun olan kararı dahi dedikodu mev
zu bulanabilir ve binnetice hâkirne saygı, hük
me1 saygı eksilebil/ir. 

Bugün birçok kazalarda evsaihilbi, - kiracı me
selesi, hâkimin ev sahibine karşı olan bağımlıb-
ğı tenkit konusu olmalktadır. Yeni kurulmuş 
kazalarda kiralamak için dahi mesken yoktur. 
Büyük şehirlerde so mevkii ile mütenasip bir 
evin. kirasını (ki 1000 - 1500'den aşağı değildir) 
ödemesi mevcut aylığı ile imkânlsızdıır. Bu iti
barla hâkimjler için lojman yapılması zorunlu
dur. Hem huzurlu 'bir evde oturafbi'llmıesi, hem 
de kiracı - evsahibi ımünaseibetindem kurtul-
ıması için bu şarttır. 
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Çalışmaları dolayıSiyle talkdiren İstanbul'a 
nakledilmiş olan 'bir hâkimin durumu şayanı 
.dikkattir. 'Kıymetli ve değerli olan bu hâkim, 
i'st'anibuPa tayininden kısa Mı* zaman sonra ad
liyeden, hâkimlikten çekilmek istidasını gönde
riyor. Adliye Vekâleti, değerli hâkimi 'bırak
mamak için eelbediyor ve sorduğunda; • «Ya 
'bana izin verin veyahut bana her hangi bir ka
zada vazife verin; ben İstanbul'un ev kirasına 
tahammül edemiyorum, pahalılığına tahammül 
edemiyorum.,» diyoır. 

Adliyeci, çığ *gi!bi büyüyen iş altında yoru
lur, dinlenemez, Çok çalışmak için zamana ih
tiyacı vardır, vaktini Ve sihaıtini yollarda kay
beder, harcar. Maaşı yeterli değildir, çoluk ço
cuğunun ihtiyacını karşılayamadığı için üzgün
dür. Adliye binalara sıkıcıdır, araç ve gereç 
yetersizdir*; bunalım içerisindedir hâkim. 'Böy
lece çok sıkıntılı (durumda olan adliye mensup
larının yürekler acısı halleri ortadadır. 

Adliye personeli de bu durumdadır. Adliye
nin ne kadar işi1 olduğu ve kâtipleriylle, zabıt 
kâtiplerinin, bütün memurlarının hâkimlere 
ve mahkemelere ne kadar yardımcı olduğu he
pinizce bilinir .Bunlar, her meslek erbabıı gibi 
acaimi olarak girer, ustalaştığı zaman, çok yo-
yorulduğu için ve maaşı yetmediği için başka 
dairelerin kadrosuna girer veyahut özel mües
seselerde iş ailir. Yeni gelenler, gidenlerin yeri
ni dolduramaz; imeslek mekteplerimde yetişme-
ımiş oldukları içim işler geç yapılır ve malık e-
mıelerdeki davaların gecikmesine ibunlar da se
bep olur. 

Bu (itibarla, hâkimlik mesleği gilbi adlî per
sonelin de yetiştirilmesini temim etmeli, onlarım 
yeterli şekilde tatmin edilerek mesleğe bağlan-
ıması sağlanmalı ve onlar için. de adalet hizme
ti cazip bir hale getirilmelidir., 

/Mahkemeler için kitap sorunu. 
Sayın milletvekilleri, hepiniz hlilirsiniz ki 

bir hâkim, cemiyetin, iktisadî hayatın, sosyal 
hayatın, suçluluk ve cemiyetin >en IkÖtü safha
larımın daima şahidi, içinde araştırma yaparı 
kişisi dir. Bu itibarla, fennî ilerlemelere, diğer 
'bütün İyilim dallarındaki ilerlemelere, hukukî 
(ilerlemelere vakıf olması şarttır. Bunun için 
her mahkemede bir kütüphanenin bullmıması 
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lâzımdır, günü gününe adlî ilerlemeleri, hukukî 
ilerlemeleri ve dünya bilim dallarındaki ile işe
meleri öğrenebilsin diye; fakat maalesef bugün 
mahkemelerde kütüphane değil, kanunlar dahi 
yoktur. 

Savcı ve hâkimlik mesleğinin geliştirilmesi 
sorunu. 

Bugün Huikuk Fakültseinden çıkan bir aıfe-
daşımiz, Anadolu'nun herhangi bir kabasına gön
derilmekte ve orada hüdaî nâbit olarak kendi 
'kendine yetişmesi beklenmektedir. Hiçbir meslek 
'aldamı 'kendi kendine yetişemez. İlim, bilim müte
madiyen genişlemektedir. Her gün sosyal hayat, 
iktisadî hayat genişlemektedir. Bunların icabı 
birçok yeni suçlar, yeni hukukî meseleler ortaya 
çıkmaktadır. Bu gelişmelerden, bu ilerlemelerden 
adliye hâkimleriyle savcılarını haberdar etmek 
için, mutlaka onları zaman zaman bir araya ge
tirmeli ve onlara zamanın ilerleyişleri halinde 
'bilgi vermelidir. 

BAŞKAN — Sayın Ketenoğlu, vaktiniz dol
mak üzere efendim. 

A. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI KE
TENOĞLU (Devamla) — Bir dakikanızı rica 
edeyim. 

Kıisaea değindiğim bu sorunlar, adalet işle
rinin gecikmesine sebebolan başlıca noksanlardır. 
Bir Garp devletinde yılda 300 asliye işine bakan 
ıhâkimıe ve savcıya her istediği verilirken, en azın
dan 1 500 işe balkan Türk hâkim ve savcıisma 
gerekli ilginin gösterilmâmielsi şâyânı ıstıraptır. 
Bunun, Cumhuriyet Hüfeüm'eftlerinin ilgisizli-
ğiyle değil, imkânsızlığı ile izahı belki mümkün
dür. 

İktisadî hayatın /geliştirilmesi, yol, liman, hava 
mıeydanı, zorunlu fabrikaların yapılması, millî eği
tim yolundaki açıklıkların doldurulması, millî 
savunmanın takviyem çok önemli işler, (belki ada
let teşkilâtının ıstıraplarıma Devletin eğilmesini 
geciktirmiştir; fakat bugün adaletin ıstırabı 
memleketin ve Devletin ıstırabı haline gelmiştir. 
Hakkını allamayan kişi, davasını kendi gücüyle 
halletmek yoluna gitmektedir.. Devlet rejiminin 
korunması, her şeyiln üstünlde bir mevki almış 
Ibulunmıafktaldır.. Mülkün temeli olan adalet çöke
cek bir duruma gelmiştir. En mukaddes hak olan 
iddia ve savunma hakları, zamanında yerine -geti
rilememektedir. Geciken işler, millete ıstırap, 
hâkime ıstırap vermekte; hâkiime ve mahkemeye 

olan inanç sarsılmakta ve bunlar yüzünden adli
ye boşalmakta ve kıymetli elemanlar, adaletin ye

tişmiş ustaları çekilmektedirler. 
Hâkim adaylığına istekli bulunmamaktadır. 

Tıp Fakületesinlde Adlî Tıp Şubesine yıllardan 
beri istekli bulunmadığı gibi, hâkim namzetliği 
de rağbetini kaybetmiştir. 

Olgunları çekilmiş, genç kuşaklar, tarafından 
rağbet görmeyen bir mesleğin âkiıbeti, tüyler 
ürpertecek derecede ümit kırıcıdır. Bu nedenle 
Barolar Birliğinde, üniversitelerde toplantılar 
yapılarak, tehlike çanlarına kulak vermiş olan bu 
müesseselerde, yargı reformu hakkında bilimsel 
toplantılar yapılmakta ve bu işin önemiyle şek
li hakkında Hükümete raporlar sunulmuş bulun
maktadır; Yüksek Hâkimler Kurulu da bir ra
por sunmuştur. 

Devletin baş görevi, millet fertlerinin huzur 
ve emniyeti, hak ve hürriyet 'güvencesini, yarma 
güvenle bakmalarını sağlamaktır. Bunun için 
her tedbirin alınması gerektir. Adalet Bakanlığı 
bütçesinde, adaletin içinde bulunduğu buhranı 
kavrayan bir ruhun belirtilerini görmek müm
kün olamamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Ketenoğlu, vaktiniz doldu 
efendim; lütfen. 

İSMAİL HAKKI KETENOĞLU (Devamla) 
— Bitti efenddtm. 

Ferdin huzur ve saadeti kadar Devletin kud
ret ve itibarını da ilgilendiren bu sorunun ted
birlerini sadece Adalet Bakanlığından beklemek 
de doğru değildir. Topyekûn Devletin ve bunların 
başında yasama organının konu üzerine içten ge
len bir samimiyetle eğilmesi zorunludur. 

Adalet Partisi Grupu, bu uğurda kendisine dü
şeni yapmak -azmindedir. Diğer pariti gruplarının 
başka düşündüklerine inanmıyorum ve bu sebep
lerle bütün Parlâmentoya ve değerli milletvekil
lerine arz ve istirham ediyorum; tehlike büyük
tür, onun çarelerini bulmak şarttır ve elbirliği ile 
bunu gerçekleştirmek başta gelen Devlet ve Par
lâmento görevidir. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarım, grupları adına konuş

malar bitmiştir; şahısları adına söz alan savın 
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üyelere geçiyoruz; soz sırası Sayın Hasan Tosya
lı 'nındır. 

Buyurun Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI '(Kastaimonu) — Sayın 

Başkanını, değerli arkadaşlarım; 
Milletimizin hulkuık düzenini tanzim eden, 

yürüten Adliye Bakanlığının huzur içinde, tat-
ımin ediilmiş olanak vazife görmesi hepimizin müş
terek gayesi olmaludır. Bu bakımdan hazırlana
cak her türlü kanunları, bütçe imkânlarını bu 
bakanlığa tahsis etmeyi soîsyal düzenimizin iyi 
işlemi bakımından önde gelen bir vazife olarak 
sayıyorum. Bunu genel olarak belirttikten son
ra .temenni mahiyetinde düşüncelerimi arz edi
yorum. 

ıSayın Başkanımı, malhlkemelerdie hakkın ve 
adaletin süratle, ucuz ve kolay' sağlanmasını te
mrin. için Hukuk ve Ceza Usulü Mııhafeemeleıri 
kanunlarımda lüzumlu düzeltmıeler mutlaka ya
pılmalıdır.. 

Hepimizin bildiği gibi, gerek hukuk, gerek 
ceza yönümden vatandaş'lammız haklarını çok 
uzun aamamda, çok zor ve çiok pahalı elde et-
mdktedirler. Uzun sürede güç ve pahalı elde 
edilen halk, hak değildir; bu şekilde tesis edilen 
şeye ide adalet denmez. Bu bakılmldam gecikme
lere, zorluklam, pahablılklara selbiefbıiyet veren 
bugünkü Hukuk ve Oeza Usulü Muhakemeleri 
ikanunallannlda süratle'bir değişikliğin yapılma-
mnia ihtiyaç vardır. 

Türik (milletlinin hukuk düzenini tanzim eden 
Medenî Kanunumuz ve Oeza Kanunumuz, 
ımühtavaısı ve hükümleri itibariyle artık eski
miştir. Bu kanunları 50 yıl evvel İsviçre ve İtal
ya'dan aldığımız zaman, bunlar zalten önada çok 
e$kd idi. Halen 100 ilâ 120 yaşında olan bu iki 
temel kanun şu anda bir asır sonraki toplumun 
ısoslyal, kültürel. ve iktisadî düzlemini sağlayamaz 
duruma gelmiştir. 

Türk Milletinin hıikulk düzeninin, bugünkü 
tekâmül seviyesine ve şartlarına; tarihî, dinî 
ve millî örf ve âdetlerinle uygun olarak yeni 
baştan düzeltilmesiime ihtiyaç vardır. 

Bu arada Borçlar, Kanunu, İhale Kanunu, 
Trafik Kanunu da yeni baştan düzeltilmelidir. 

Kanunlarımızda lüzumlu bu değişiklik ve 
ıslâhatı yapabilmek: için Adalet Bakanlığımızın 
ımenkez teşkilâtında maalesef yeterli, uygun bir 

kuruluş yoktur. Bu ihtiyacı karşılamak için 
Adalet Bakanlığının merkez kuruluş bünyesi 
içinde daimî olarak çalışan bir hukuk ve kanun 
geliştirme kurulunun kurulması ve daimî olarak 
çaişır haide bulunması lâzımıdır. Türk milleti 
.nin sosyal, iktisadî, kültürel bünyesi, ihtiyaçları 
tekâmül ettikçe, böyle bir kurulun Türk huku
kunu, kanunlarımızı devamlı olarak inkişaf et
tirmesinde zaruret vardır, ugün için böyle bir 
kurul yok. 

Trafik kazalarında deliller kaylboldıığundam, 
dalha sonra yapılan müh ak em elerde vatandaşı
mız büyük müşkülâta uğramaktadır, hak ve 
hukuku zayi olmaktadır. Bu balkımdan seyyar 
trafik mahkemelerimin kurulması; kaza ma
halline giden ekiplerle birlikte bu mahkeme
nin ide gütmesi; deliller yok olmadan, tarafla
rın huzurunda, işi mahallimde tetkik eltimcsi, ka
rarını süratle orada vermesinde kati zaruret 
vardır. On binlerce, yüz binlercıe vatandaşımız 
büyük sıkıntı içinde bul unm akta dır. Bu ne
denle seyyar trafik mahkemelerimin kurulma
sını çolk lüzumlu görüyorum. 

Muhterem arkadaşlarımı, «Adliye» deyince 
ben birinci olarak, canlı unsuru olan hâkimi
ni, savcısını, kâtibini} 

İkinci olarak; içinde yaşadıkları, içinde va
zife gördükleri binaları, mefruşatını; 

Üçüncü olarak; ellerime verdiğimiz kanun
ları ; 

Dördüncü olarak; bu heyetin maddî ve 
mansevî huzur içinde vazife görmesini anlıyo
rum. 

Bu balkımdan bu saydığım dört unsurun bir 
tanesi noıksa ıiiolursa hizmetler arzulanan şekil
de yürümeyecektir. Bu unsurların dörtbaşı ma
mur hale gelmesi lâzımıdır ki, Türkiye'de kâmil 
manada hak ve hukuk tecelli etsin ve bu mües
sese iyi işletsin.' 

ıSavgilİ! arkadaşlarım, bugün için hâkimlerin 
ve savcıların tayinlerinin yapılmasında, naklin
de, denetlenmesinde arzu ettiğimiz başarılı bir 
uygulamayı görmiyorulm. Bu işlerin daha âdil, 
daha tatmin edici bir şekilde yapılmasını temen
ni ediyor um. 

Mahkemelerin binaları, mefruşatı, kırtasiye
leri, telefonları ya hiç. yoktur veya çok eskidir. 
Buniar için yeter miktarda ödenek maalesef, 
her sene söylenmemize rağmen, bütçeye konim a -
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maktadır. Bir hâkim düşünün ki, telefonu yok. 
bir savcı düşünün ki, telefonu yok, binası iyi 
değil, mefruşatı iyi değil. 

Muhterem arkadaşlarım, bunlar Devleti, 
hakkı temsil eden müesseselerdir. Vatandaşın ora
ya geldiği zaman bunları dörtbaşı mamur ola-
laraik göremesi ve o inııüesseSeye bir saygı duy
gusunun yükselmesi lâzımdır. 

Savcılara ve mahkemelere telefon, motorlu 
anaç, lojman, bilhassa altını çizetfelk söylüyo
rum; lojman, PTT masrafları, keşif ücretleri 
yeter nniktarda tahsis edilmelidir. 

iSevgili arkadaşlarım, yeltier miktarda PTT 
tahsisatı olmadığımdan, yeter miktarda keşif 
ücreti olmadığından hâkimimiz, savcımız gere-
iken adlî uygulamayı yapamıyor. Hak zayi ol
anaktadır. 

(BAŞKAN — Efendim, ilki dakikanız kaldı. 

HASAN TOSYALI (Devaımla) — Başüstüne 
efenidım. 

Adliye başkâtip ve zabıt kâtiplerinin terfi
leri, yan ödemeleri, faızla mesai ve keşif ücreti 
artırılmalıdır. Bunlar için meslek okulları mut
laka açılmalıdır. Artık öteden beri devam ede-
gelen bu usul terk edilerek, hakikaten mahkemele
rimizin özelliğine göre meslek okulları açılma
lıdır. 

İl ve ilçeleramizdeki adliye binalarımda, adL 

liye ile ilgili bütün kanunları havî birer kütüp
hane mıuitlâka tesis edilmelidir. Çok defa gö
zümle gördüm, değerli arkadaşlarımız da beyan 
eıttiler, hâkimlerimiz, savcılarımız kendilerine 
lüzumlu olan kamımı ya bir arzuhalciiden veya
hut da bir avukattan isteme durumundadırlar. 
Mahkeme olan her yerde mutlaka, küçük veya 
büyük, ihtiyacı karşılayacak bir adlî kütüpha
nenin kurulması ve bunun ödeneğinin, kitabı
nın bakanlıkça temin edilmesi lâzımdır. 

Adlî tıp müessesesi hakkın ve hukukun en 
ıson miüracaatgâhıdır. Bugünkü halli ile Adlî 
Tıp müessesesi maalesef miodern hukukun, mo
dern ceza hukukunun ihtiyaçlarına cevap vere-
öek durumda değildir. Çok eski, tecrübeli, fe
dakâr, kahraman insanları orada çalıştırmakta 
olmamıza rağmen, onların özlük haklarını, ta-
ımaımiyle ihmal etmişizdir. Bunların da, hâkim
lerin imkânlarına kavuşturulması lâzımıdır. Mo-
Idern tesis ve teçhizatla bu müessesenin, bütün 

(branşlarınsın, ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
teçhiz edilmesi lâzımıdır ve bilhassa, hiç olmaz
sa 2 - 3 vilâyeti için alacak şekilde, nrahtelif 
bölge müdürlükleri gilbi, adlî tıp müessesesi 
bölge müdürlükleri kurulmalıdır. 

BAŞKAN — Süreniz bitti, Sayın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Tamam
lıyorum efendim. 

Tecrübesiz yeni mezun hâkim ve savcılar, 
mezun olur olmaz müstakilen bir kazaya gönde
rilmektedir. Yeni mezun; bir ilçeye geliyor, ne
ticeyi biliyorsunuz. Hiç olmazsa tecrübeli mah
keme ve hâkmler nıezdinlde birkaç yıl çalıştık
tan sonra, tecrübe kazanıldıktan sonra savcı ve 
hâkimlerimiz, müstakil çalışacakları yerlere 
ıgönderilmelidir. 

Hapishaneler eğitici... 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, beni fazla mü

dahale zorunda bıralkıyorisunuz. istirham edi
yorum efendim, bitirin lütfen, yardımcı olun. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bitti efen
dim, bİttl: 

Hapishaneler eğitici, öğretici, İslah edici, 
mutlaka sanat ve meslek öğretici hale getiril
melidir. 

'Sayın arkadaşlarım, bu dileklerimle Adliye 
Bakanlığı bütçesiinün Bakanlığa ve milletimize 
hayırlı olmasını diler, hepinize saygılarımı su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
ıSaym Balkan, cevap verecek misiniz, konuş

mak istiyor mosunaız ? 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko
caeli) — Evet Sayın Başkanım,, konuşacağım. 

BAŞKAN — Adalet Bakanı Sayın Şevket 
Kazan, buyurunuz 'efendim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) 
— Konuşmalar bitti ma eüenldim ? 

BAŞKAN — Bir şey mi söylediniz? 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) 

— Şâhısları adına konuşmalar bitti mi diye 
sordum efendim 

BAŞKAN — Konuşturacağız efendim. Ko
nuşturacağız. 

'Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko

caeli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
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Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde siyasî 
partilerin sayın grup sözcüleri son derece fay
dalı fikirler serdettiler. Bu bütçe münaiselbetiy-
ile, bugüne kadar yaptığımız çalış mail ar sonucun
da, Adalet Bakanlığımın problemleri, bu prob
lemlerin gerçek nedenleri ve hu problemlilerin 
'hal çareleri' üzerinde yaptığiımız ve yapacağımız 
çalınmaların açıklanmasında fayda mülâhaza 
•ediyorum. 

[Bütçeler, hükümet icraatının hayat kayna
ğıdır. Bu kaynağın imkânları, üniteler arasında 
ne -derece adaletle tevzi edilirse, ihüküm etlerin 
başarısına o derece yardımcı olurlar. 1|974 yı
lına kadar devamı eden uygulama!arda Adalet 
Bakanlığı, Devlet bütçesinden daima en az ya
rarlanan bir ünite olmuştur. Bu yüzden.' mille
tin dert kapısı olan adlî müesseseler ve hu mıü-
essseellerde çalışan personeli devamlı şikâyet 
edilen kuruluş ve kişiler Olmaktan kurtulama
mıştır. Şimdi, sizlere, ibu müesseselerin ve bu 
müesseselerde çalışanların problemlerini ve- hal 
çarelerini lortaya koymaya ç alışa cağım. 

ı«Adalet hizmetinde sürat.»' diyoruz. Vatan
daşlarımızın adlî hizmetler açısından en fazla 
şikâyetçi olduğu hususların başında, mahkeme
lere intikal elden işlerin netieelendirilmesindeki 
gecikme gelir. Yarigıtay ve Yüksek Hâkimler 
Kurulunun verdiği raporlara göre, her yıl açı
lan dava sayısı 2,5 - 3 milyon civarındadır. Ba
kanlığımızca tutulan istatistiklere göre, 196Ö 
yılına oranla 197ö'de iş hacminin artısı şöyle
dir : 

, Müstakil ağır ceza mahkeme!erinde % 41, 
ımüretteplerde % ,39, asliye cezada % 46, asliye 
hukukta % 42, iş mahkemelerinde % 26ı6, top
lu balsın mahkemelerinde % 327, tapulama mah
kemelerinde ı% ,282, icra tetkik nıerciıleriind'o 
1% 97. 

Görülüyor ki, iş hacminin artışı gecikme
nin temel nedenidir, işlerin uzamasında hâkim
lerimizin yeteneklilik durumu, genel bir faktör 
olmamakıla beraber, üzerinde hassasiyetle dur
duğumuz bir konudur. Öte yandan tapu daire
leri, nüfus İdareleri ve PTIT müessesesi yazılan 
yazıların cevaplandırıllması veya muhataba 
ulaştırılması açısından da gecikmelere sehe'bi-
yet vermekte' ve bu müeisseısellerdeki, .gecikme
ler hir adlî gecikme gilbi gözükmektedir. 

Ceza davalarında adlî zabıtanın mevcut ol
maması, işlerin gereği veçhile tahkikini ve sü
ratle neticelendirilmesini önleyen sebepler me-
yanındadır. Adlî zalbıta konusunda Bakanlığı
mızca üç ayrı tasarı hazırlanmış, bunlardan bi
rine Maliye Bakanlığınca olumlu mütalâa veril
miştir. Ancak, içişleri Bakanlığı ile tasarımn 
ıbazı noktalarının aydınlığa kavuşturulması 
gerektiğinden, ber iki bakanlık yetkililerinden 
teşekkül edecek bir komisyon önümüzdeki' gün
lerde müzakerelere başlayacaklardır. 

Personel meseleleri; Bakanlığımız personel 
meseleleırini ilci açıdan ele almak lâzımdır. Bi
rincide, hâkimler ve savcılar; ikincisinde., diğer 
yardıımcı personel. 

Bakanlığımız bünyesindeki hâkimlerimiz ve 
savcılarımızın kadro adedi 4 77G'dır; Yargıtay 
hariç. Halihazırda 43>5 hâkim, ,254 savcı kadrosu 
müııhaıldir. Bu rakam, genel kadro sayısına 
oranla % 15 eksikliği göstermektedir. 

'Öte yandan, 500 aday kadromuzda 305 eksi
ğimiz vardır. Hukuk Fakültelerinin' bol bol 
mezun vermesine rağmen, bu kadroların neden 
boş olduğu, üzerinde aylardan beri önemle dur
duğumuz bir konu olmuştur. Bugün için bu ne
denleri aşağıda belirtilen noktalarda tespit et
miş ve 'bertaraf etme çalışmalarına 'başlamış bu
lunuyoruz. 

Birinci neden; özellikle taşra teşkilâtında 
görev yapan hâkim ve savcılarımız, kendilerini 
terk edilmişlik havası içinde hissetmekte, bu 
yüzden bazılarında hizmet şevki zayıflamış 
bulunmaktadır. Bu havayı bertaraf edici mo
ral çalışmalar yapılmakta, merkezle taşra teş
kilâtı arasında silki hir iş'birliği kurmak ve 
devam ettirmek aımacıyle bölge toplantıları 
düz enlemim iş bulunlmakt adı r. 

İkinci neden; hâkim ve savcılarımız en ha
yatî bir görevin hizmet çabasını sürdürürken', 
kendilerine sağlanan .malî imikân diğer meıs-
leklere oranla çok: düşük hir seviyede bulun
maktadır. Bugün iki senelik bir' hâkimim eli
ne geçen para, bekârsa 1 050 lirayken, İlki se
nelik bir avukatın eline geçen para en az 3 
bin liradır. Bu şartlar altında bu meslekte ça
lışanları meslekte tutabilmek elbeitteki güç
tür. Bu gerçekleri gözönünde (tutarak % 40 ve 
% 50 oranında bir- yan ödeme imkânı sağlayıcı 
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ıkanım tasarısını Yüce Meeclise sevk edilmek 
üzere Başbakanlığa' 'intikal ettirmiş, bulunuyo
ruz. 

Özellikle mahrumiyet bölgelerinde görev 
yapan teşkilât mensuplarının nıasa, sandalye, 
daktilo gitoi arae ye gercıe ihtiyaçları da son 
derece kifayetsizdir. Bu imkânlardan mahrum 
olan yerlere, ihtiyaç, duydukları araç ve (ge
reçlerin temini için, bütçeye, imkânlarımız 
ölçüsünde ödene'k konulmuştur. Bu ödenekle
rin harcanması, dikkatli bir uygulama ile 
mutlaka sağl ana çaktır. 

Lojman meseleleri; Devlet memurları ara
sında lojman konusunda en fazla sıkıntı çeken 
eleırmarilar hâkimler ve savcılardır. Halk ile 
olan münasebetlerinde son derece ölçülü hare
ket etenesi gereken bir hâkim ve savcı tayin 
odilıdiği yerde bir -nıcısıken temin edinceye ika
da r büyük silkinti çekmektedir. Bir hâkim 
için mesken meselesi iki açıdan söız konusu
dur. Mesken vardır, kirası yüksektir ve bir 
senelik kira bedeli peşin istenmektedir ve bu 
durum, hâkimi büyiüik bir sıkıntıyla karşı kar
şıya bırakmaktadır. Bu manzara daha ziyade 
Adana gibi Güney illerimizde kendisini belli 
etımelktıeldir. 

İkinci olarak, mesken yoktur. Hâkimin mes
lek şanına lâyık bir mesken bulamanla deıidi, 
yine diğer bir problemdir. Bu da, Hakkâri 
gibi, bilhassa mahrumiyet bölgelerinde söz 
konusudur. 

Maliye Bakanlığınca, Devlet memurları 
için yapılan lojmanların tevzi ve (tahsisi, il
lerde vali, ilçıdlerde kaymakam başkanlığında 
idarecilerden teşekkül eden heyet tarafından 
yapılmakta, adalet mensuplarına da konut 
tahsisi bu heyetlerin kesin taıkcliri ile halledil
mektedir. Ne yazık ki, bu takdirde adalet ca
miasına mensuibolan hâkimler ve savcılar âdeta 
üvey 'evlât muamelesi görmektedir. Üzülerek 
ifade edeyim ki, Türkiye'de Ankara Saraçoğlu 
Mahallesi dışında adalet mensuplarına tahsis 
edilmiş konut yoktur; maalesef. Bunun en 
canlı örneği; Adana gezimizde tespit ettiğimiz 
bir gerçekte kendisini göster inektedir. Ada
nanda mevcut Devlet lojmanları; Silâhlı Kuv
vetler 56; vali yardımcıları 5; özel idare mü
dürlüğü 1; emniyet mensupları, 23; jandarma 

ınıeıısupları 11; maliye (mensupları 11; millî 
-eğitim mensupları 33; ziraî teknisyenler 71; 
sıtma enstitüsü 2; DSİ 66; YSE 15 ; orman 28; 
karayolları 2; üniversite mensupları 20; ce
zaevine 'bitişik lojmanda cezaevi müdürünün 
1; hâkimlerin ve savcıların ise tek lojmanı 
yoktur. Bu konuda ilgililerle en kısa zamanda 
temasa geçerek, ki, geçilmdLşltir, bir hal çaresi 
'bulmaya, bu meslek m'ensuplarını bu -açıdan da 
tatlmin 'etmeye gayret gösteriyoruz. 

Anayasamızın 144 ncü maddesi gereğinde 
ikurulah ve görev yapan Yüksek Hâkimler Ku
rulunum disiplin cezai arını uygulamasnda, ge
rek kararların verilişi, gerekse kesin oluşu hâ-
k'im'lerimizin şikâyetle rini mucilb olmaktadır. 
Hâkimlerimizin, haklarında verilmiş olan bu 
kararlara, Danıştayda veya bir başka kurul
da itiraz imkânına- saihijbiolamamaları, kendi
lerini tedirgin etmekte ve meslekten ayrılıhıa-
larına söbelbiyelt vermektedir. 

Üç azadan müteşekkil İkinci Bölümün yap
mış okluğu bir tahkikatı, Üçüncü Bölüm bir 
cezaî müeyyide ile nieiticelendirmişlse, hâkim 
veya savcı bu ceizaî müeyyideye veya disiplin 
cezasına herhangi bir itirazda 'bulunacak olursa, 
konu Yüksek Hâkimler Genel Kurulunda gö
rüşülmektedir. Yüksek Hâkimlei' Genel Ku
rulu 11 üyeden mütevekkildir. Bu 11 üyenin 
6'ısı İkinci Bölüme ve Üçüncü Bölüme mensup
tur. Hâkim hakkında tahkik izni veren ve hâ
kim hakkında inzibatî ceza tayin eden ku
rullara mensuptur Ve umumiyetle hâkimin 
itirazı bu kurallarda reddedilmektedir. Bu, 
Bakanlığımızın hassasiyetle üzerinde durduğu 
ıbir konudur ve en kusa zamanda bir hal çaresi 
ile huzurlarınıza geleceğimizi ümit ediyorum. 

Mesleğe1 girişte, askerlik hizmetinin tamam
lanmış olmasıniın öııişart olarak aranması, aday 
kaJdrolarındaki boşluğun başlıca nedenidir. 
Bunu heritaraf edici kanun değişikliğini yuka
rıda belirttiğimiz tasarıda yapmış bulunuyo
ruz. Halihazırda 305 münhalimiz olduğnu ifa
de etmiştim. Aynı 24'ünde yapılacak olan imti
hanlara müracaat edenlerin sayısı 200'dür. Bu, 
(boş kadroları doldurmakta ne derece sıkıntı 
çektiğimizin açık ifadesidir. İş'te bu sıkıntıyı, 
kısa zamanda girişi cazip hale geltireibihnek 
için, iberta/raf etmek .gayaısiyle adaylar hakkın
da 800 liralık yan ödeme teklifini Devlet Per-
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sonel Dairesiıme mütalâasını almak üzere in
tikal ettirmiş bulunuyoruz; Mart ayinini ba
şında. Henüz bir cevap gelmiş değil. O cevap 
gelir gelmez bu huisusita maddî yönden kendi
lerine cazip imik ânlar sağlanacaktır. 

ıMJesleğin yoruculuğuna rağmen yıpranma 
•tazlmlilııatitti'iıı olmayışı da mesleğe rağbeti azal
tanı bir diğer faktördür. Emekli Sandığı Kanu
nunda yapılmaîsı öngörülen değişiklik, yine 
.yukarıda söz konusu 'kanun tasarısın derç edil-
nıniştir. Bu tasarıda ortaya konulanı veya öngö
rülen çare şudur : Bir seneye 3 ay yıpranma 
'zammı gibi bir imkân sağlanmış bulunmakta
dır1. 

Keşif ücretlerimin düşüklüğü : 
Bir bilirkişimin en az 300 lira almış olduğu 

bir keşifte, bir haklime veya savcıya 10 lira
lık bir hak tanınması, meslek itibarım büyük 
ölçüde yaralamaktadır. Hatita teihelikcli mah
zurları tevlit 'etmektedir. Bu ücretin artırılması 
kanuısuınjda, sayın parlamenterlerin ve özellikle 
'Sayın Talât Oğuz'un demin belirtmiş olduğu, 
(•Adalet Komisyonundaki) keşif bedelleri için 
belediye hudutları çerçevesinde 30 lira, bele
diye hudutları haricinde 40 liralık öneriyi Ba
şkanlığımız tasviıbetmektedir. Bumun en kısa 
zamanda kanunlaşması için parlaimentelerim 
'göstereceği gayrete katkıda bulunulacaktır. 

Bütün ''kamu kuruluşları, bünyesinde' çalışan 
perlSomel için yeni sosyal imkânlar temin eıdcr-
lerleen, adlî teşkilâtta çalışan perisonıelin yor
gunluğumu giderici niıtcMikte sadece tek bir 
kamp, o da İmralı Yarı Açık Cezaevinde dar 
bir sahada vardır. Teşkilâtımız mensuplarını 
tatmin, açısından uzaktır. Bu konuda, bu sene 
değil, ancak, geleceîk isen o diğer kampların 
tesisi imkânları araştırılaeaktır. Öte yandan 
yine personelin bilgi yönlümden takviyesi bakı
mımdan mahkemeler teşkilâtımda kütüphanele
rin, Bakanlığımızca gerek mevzuat yönünden, 
'gerek içtihatlar yönünden, gerek tamimler yö-
aıündeın zeniginleiştirilmelsi açısından çalışmalar 
yapılmaktadır. 

Hâkim ve saveilarıimızııı yetenekliliği : 
Bugünkü staj sisteminin kifayetsizliği ge

nellikle bilinen bir konudur. Bu kifayetsiz staja 
rağmen stajını bitirenlerin küçük merkezlerde 
ve bağımsız 'olarak görev almaları o merkez
lerdeki adlî hikmetlerin geeikmesine ve tarafla-
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riın hakkaniyet açısından tatminsizliğine sebc-
Ibiyelt vermektedir. Bunun üzerimde de çalış
malar yapılmaktadır. Bu mahzuru bertaraf et-
ımek, staj müessesesini tatminkâr bir hale ge
tirmek için gerekli düzenlemime çal ışımaları ya
pılırken, meslekî acıdan uygulama gücünü ar
tırıcı akademik kuruluşlar tesisi yolları araştı
rılmaktadır. 

Diğer yardımcı personel : 
Gerek adlî hizmetlerin yürütücüsü olan hâ

kim ve savcılarımızın ve geretkse mahkemelere 
işi düşen vatandaışlanmızıın şikâyetçi oldukları 
Ibir diğer önemli konu, zalbıt kâtipleri, başkâ
tipler ve icra memurlarının duruımlaırıdır. Bu 
elemanların meslekî güçlerinin artırılması için 
1964 yılımda açılan kurs1 yersizlik sebebiyle 
daha sonraki yıllarda açılamamıştır. Bu ele
manların yetiştirilmesi için meslek okulları 
açılması koımuısumdaki teklifler Bakanlığımızca 
inceleninektedir. Şimdilik Ankara Çocuk Islah
evi sahası içinde inşaaısına başlanan eğitim bi
namız var, ki, bunu biz önümüzdeki yıl meslek 
okulu olarak değerlenidiılmek istiyoruz; anla 
önümüzdeki günlerde de yardımcı persiomel 
için mutlaka kurslar acımayı öngörmüş bulumu-
yoruz. 

Cezaevi müdürleri ve muhasiplerinin eği
tilmesi de üzerimde haslsasiyette durduğumuz 
ıbir diğer önemli konudur. 1960 yılından bu
güne kadar 9.6 müdür ve hesap memura yetiş
ime, 152 kişi ise geliştirme kursuna tabi tutul
muştur. 

Başgardiyan ve 'gardiyanların durumuna 
gelince : Bunlarım hem eğitilmesi hcim de mad
dî imkânlarının ve sosyal yaşantılarının düzen-
lemmesi konuşumda çalışmalar yapılmaktadır. 
Som çıkarılan kararname ile dereceleri yüsel-
tilmiş, katsayı artırıiımış, yan ödeme imkânları 
sağlanmıştır. 

Melslelkî açıdan; 1963 yılından bugüne kadar 
881 gardiyan kursa tabi tutulmuştur. 

Değerli milletvekilleri, • sizlere bu arada 
Adalet Teşkilâtımda çalışan yardımcı personel 
konusunda, maddî imkânlarının sağlanması 
açısından bugüne -kadar bizim Hükümetlimiz
den evvelki devrede yapılmış olan çalışma
ları da intikal ettirtmek istiyorum. Bunda fay
da mülâhaza ediyorum. Adlî Tıp Müessesesi 
ımen'suplarına eleman teminindeki güçlük ve iş 
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güçlüğü zammı olarak 200 - 400 lira iş güç
lüğü, 600 - 1 400 lira arası eleman teminân.-
deıki güçlük zammı ödenjmıeiktedir. Cezaevi mü
dürleri, mahkeme başkâtipleri, mahkelme zabıt 
kâtipleri, cezaevi gardiyanları, icra memur ve 
veznedarları için de 200 - 300 lira arasında 
is güçlüğü zammı kabul edilmiş bulunmakta
dır. 

Yine, 11 Nisan 1973 tarihinde çıkarılan 6275 
sayılı kararname ile icra memur muarvinleri, baş
kâtip muavinleri için 200 ile 250 lira arasında 
iş güçlüğü 'zammı kabul edilmişti. Bunun yanın
da, halen yan ödeme alamayan yardımcı hizmet
ler s.'nıfı mensuplarından mübaşirler, hademe
ler ve odacılar Adlî Tıpcla çalışan bazı uzmanlar, 
icra dairelerinde çalışan ve kâtip unvanında ol
mayan memurlar, cezaevlerinde çalışan memur
lar ve uzmanlar ve iteknik personel, yukarıdaki 
kararnamelerde .gösterilen- miktarı aşan perso
neli; bunlar hakkında da, bilhassa mahkemeler 
Yargıtayda çalışan personel hakkında da karar
namelerde değişiklik yapılması için son olarak 
28 Şubat 1974 tarihinde Devlet Personel Daire
sine mütalaası bir yazıyle sorulmuş, fakat henüz 
bir cevap verilmemiştir. Bütçenin kabulünden 
sonra Bütçe Kanununun verdiği yetkiye istina
den bu konularda tekrar teklif yapılacaktır. 

Adlî Teşkilât ve Kuruluş Kanunları : 

Adlî hizmetlerin hem adil, hem süratli ola
rak yürütülmesi, teşkilât ve görev kanunlarının 
eksiksiz ve ahenkli oluşuna bağlıdır. Bugün bu 
kanunların hem dağınık ve hem de kifayetsiz 
oluşları, aşağıda belirtilen konularda hazırlık
lar yapmayı zorunlu hale getirmiştir, ve bu ko
nu..! ar üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. 

1 — Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluş Ka
nunu : 

Bakanlığımız daha hâlâ Adliye ve Mezahip, 
Nezaret-i Nizamname-i Dahilisi ile yönetilmekte
dir. Geçen devre hazırlanan tasarı (Meclislere 'su
nulmuş, Millet Meclisi Genel Kuruluna intikal 
ettiği sırada kadük olmuştur. Halen üzerinde ya
pılan bazı değişikliklerden sonra, tekrar yasama 
organlarına takdim olunmak üzere Başbakanlı
ğa sunulacaktır. Bugün hazırlanmış olan bu ka
nun Tasarısı üzerinde, bilhassa üzerinde dur
duğumuz iki ünite vardır. Burulardan birincisi, 
meslek içi eğitim ünitesi, bir; diğeri de istatis-

— 499 

tik ünitesidir. Bu üniteleri bu kanun çerçevesin
de sık sık değişikliği gerektirmeyecek bir liya
katle gerçekleştirmeğe ve en kısa zamanda Baş
bakanlığa sunarak, müzakerenize arz etmeğe 
gayret gösterilmektedir. 

İkinci olarak, Genel Mahkemeler Kuruluş 
Kanununu, Çocuk Mahkemeleri Kanunu tasarl
ıları hazırlanmakta 'olup, önümüzdeki dönemde 
keza Meclise sunulacak. İstinaf Mahkemeleri 
konusu, Genel Mahkemeler Kanununda ele alı
nacaktır. 

Üçüncü olarak, Mürettep Ağır 'Ceza Mah
kemelerinin müstakil hale getirilmesi, kadro 
imkânları dahilinde sağlanmaya çalışılacaktır. 

Dördüncü olarak: Kanununda öngörülmüş 
olmakla beraber, Trafik Mahkemelerinin! halteıı 
kurulamamış olmasının nedeni, keza kadro ye
tersizliğidir. Sorgu hakimliklerinin dolayisiyle 
ilk tahkikatın kaldırılması konusu, çok yönlü. 
çalıştırmaları, .çalışmaları gerektirmektedir. 
Kaldırılması konusunda olduğu kadar muhaaıf-
za edilmesi hakkında da görüşler mevcuttur. 

•Müesseselerin durumu: Adalet binaları; 
memleketimizde kamu hizmeti ıgören müessese
ler içerisinde en fazla ihmale uğrayan yerler, ne 
yazıkki adalet binalarıdır. İster müstakil olsun,, 
ister hükümet konakları içinde bulunsun, (gör
dükleri hizmetin şerefiyle mütenasip olmayanı 
bir halde bulunuşları, kapılarına veya lodaları
na asılmış «Adalet Mülkün Temelidir» sözünü 
sanki yaftada bırakmış gibidir. Bu konu, üzerin
de hassasiyetle durulması ve mutlaka hal edil
mesi gereken bir konudur ki, Bakanlığımızca ça
lışmalara başlanmıştır. Buigüne kadar adalet bi
nalarının yapımı hususunda 1 nci ve 2 nci Beş 
Yıllık Kalkınma Planlarında herhangi bir ilke 
ve tedbir öngörülmemiş, çalışmalar sadece ida
re binaları çerçevesinde yapılmıştır. 1973 İcra 
Programında adalet binaları yapımı îbir master 
plana bağlanmış, bu amaçla hazırlanan program 
Devlet Planlama 'Teşkilâtına tevdi 'edilmiş ve 
1974 yılından itibaren uygulamaya (geçilmesi 
kararlaştırılmıştır. Bu plan gereğince, Yargı
tay'a bir blok yapılması, iadli tıp müessesesi ve 
muhtelif adalet binaları yapımı için 1974 Bütçe
sine 17 milyon lira ödenek ayrılmıştır. 

Ceia evleri: Ülkemizde mevcut ceza ve tev
kif evlerinin sayısı 639 dur. Bunların 37 si müşa
hede merkezi, 80'i ağır ceza merkezi, 497 si ilçe 
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cezaevi, 3'ü çocuk cezaevi, 7 si açık cezaevi, 12' 
si yarı açık cezaevi, l ' i coçuk ıslahevi, 2'si çocuk 
celza ve ıslahevidir. Cezaevlerimizin infaz rejimi 
maalesef yeterli değildir. (Mevcut cezaevlerimi
zin 210'u kiralıktır. Bunların 93'ü eski bina olup, 
kullanmaya elverişli değildir. Af Kanununun 
çıkmasından sonra mevcut cezaevlerini onarmak 
•düzenlemelk; sadece ceza çekilen bir yer değil, 
ıslah edici bir yuva- haline getirmek için ©erek
li çalışmalar yapılacaktır. Cezaevi inşaatlarında 
iklim şartları ıgöz önünde tutulacak, cezaevi için
de hükümlü ve tutuklulara farklı rejim uygu
lanması yoluna gidilecektir. Mahkûmlar için 
yeterli nakil ödenekleri Bütçeye konmuştur. 
Hastalık hallerinde tedavi edilmeleri, hastaneye 
sevk edilmeleri hallerinde muhafaza zorunluğu 
için hastanelerde özel kısımların ayrılması anıa-
ciyle Sağlık Bakanlığı ile koordinasyona gidil
miş ve böylece daha insanî şartların tahalkuku 
ku sağlanma yoluna başvurulmuştur. İaşe bedel
lerine yapılmış olan 125 kuruşluk ilâve ile 225 
kuruşluk diâşe bedeli 3'5l0 kuruşa çıkarılmış bu-
lumıyer. Gerçekte az olmakla beraber hu artış, 
imkânsızlıklar nedeniyle kâfi görülmüştür. Hü
kümlüyü ıslah, hem infaz sırasında, hem infaz
dan sonra Devletin görevidir. Bu nedenle her iki 
safhada hükümlünün korunmasını sallayıcı 
P a t r ^ a j Kanunu hazırlanmış Başbakanlığa, 
Meclise sevk edilmek üzere intikal ettirilmiştir. 

Adli Tıp müessesesi: 6119 sayılı Kanunla 
son şeklini alan bu müessıese ,yalnızca Istanibul' 
da faaliyet halindedir. Müessese hem eleman ba
kımından, hem teknik imkânlar açısından bü
yük bir sarsıntı geçirmektedir. Bu durum özel
likle ceza davalarında vatandaşların ve mahke-
mıelerin şikâyetini mucip olmaktadır. Bu imkân
sızlıklar nedeniyle raporlar geç verilmekte, bu 
gecikmeler yüzünden vatandaş hürriyetleri tah
dit edilmektedir. Müessesenin Fizik Şubesinde 
1 200 dosya sıra beklemekte, bu servisteki kad
roların münhal oluşu nedeniyle aylardır dosya 
içiıkarılamamaktadır. Bunun bir hal çaresine 
bağlanabilmesi için, Bakanlığımızca sözleşmeli 
personel temini yolluna igidilmiş ve bir elemanı
mız İstanbul'da haftalatrdanberi eleman temin 
etme çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışmalar 
eleman temini imkanını sağladığı takdirde, Fi

zik Şubesinde beklemekte olan bu 1 200 dosya 
en kısa zamanda raporlar ille neticelendirilecek
tir. Müessesenin eleman ihtiyacını sağlamak için, 
16 Ağustos 1972 tarihli Bakanlar Kurulu Ka
rarnamesiyle Başkan ve üyelere 1 400, 'Şube mü
dürlerine 1 000, adli tabiblere 800, 'asistanlara 
60i'. İh a yan ödeme verildiği halde, ibu yönde her
hangi bir müracaat vaki olmamıştır, öte yandan 
21 adli tabib kadrosunun 9'u doıl/udur, 12'si boş
tur. Boş kadroların doldurulması adli tabiblerin 
f.ay.ılaı mm artırılması için^ eleman teminini güç-
leştirieî sebepler üzerinde duruyoruz. Bunlara 
bir Lal çaresi bu'î/^ak amaciyle ihtisas imkân:-
nin sağlanması, tazminat imkânının sağlanması 
gibi tedbirler üzerimde bazı imkânların kendi
lerine sağlanması yollarını araştırıyoruz. 

-Araç ve gereç problemi. Sayın milletvekil
leri, bugün adli hizmıetlerm yapıldığı yerler j 
masa, sandalye, daktilo ve çelik dolap bakımın
dan da ihtiyaç içinde kıvranan yerlerdir. Ye
rinde tespit metodu uygulanarak, bu ihtiyaçla
rın süratle giderilmesine çalışılacaktır ve çalış
maktadır. Bilhassa mahrumiyet bölgelerinde gö
rev yapan hâkimlerimiz ve savcılarımızın dak^ 
tiioJarı masaları ve sandalyeleri tedarik açısın
dan birinci derecede ele alınacaktır. Binlerce 
daktilo makinasmm hizmette (kullanıldığı bu' 
teşkilâtta ,teknik tamir atölyelerinin bulunma
ması büyük bir eksikliktir. Bu bakımdan, muay
yen bölgelerde daktilo makînaılarını tamir et
me için, teknik tamir atölyeleri kurulacaktır. 
Her sene bozulan daktiloların tamiri için harca
nan paralar büyük bir yekûn tutmakta ve tamir 
eujlrji daktilolar da çok defa işe yaramamakta 
dır.-

Hatimlerimize cübbeleri meslek şanına lâ
yık; şekilde dikilmiş olarak temin edilecektir. Ad
lî hizmetin süratini temin edici faktörlerden bi
risi olarak vasıta ihtiyacının sağlanmasını ge
rekli görüyoruz. Bugün keşif yerine .gidecek 
savcı vasıta bulmakta sıkıntı çekerken ,bazı böl
gesel kuruluşlarda vasıta bolluğu dikkati çek
mektedir. Bu amaçla, bu senıeki bütçeye 10 vası
ta temini için ödenek konulmuştur. Bunun dı
şında Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile ıdiyaloıg 
kurulmuş ve Gümrüklerde bulunan vasıtalardan 
hâkimlerimizin ve savcılarımızın yararlandırıl
ması için çalışmalara başlanmıştır. 
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Kodifikasyon meselesi; bugün gerek tatbi
katçının vo gerekse vatandaşın en fazla .şikâyet
çi olduğu bir husus mevzuatın dağmıMığıdır. 
Kananların sayısı 12 bini aşmış, bunların içinde 
cezaî mevzuatla ilgili olanlar 7 Ibini ıgeçmiştir. 
Bu durumda vatandaş için «Kanunu bilmemek 
mazeret sayılmaz» prensibi tahammül edilmez 
bir işkence haline gelmiştir. Tatbikatçıların da
hi bilemedikleri kanun hükümlerinden vatandaşı 
sorumlu tutmak, hukuk devletimin itibarını sars
maktadır. Bu nedenle, bir yandan dağınık mev
zuatı toplayıcı, öte yandan vatadaşları, özel
likle cezaî mevzuat açısından 'aydınlatıcı çalış
maların zamanı gedmiş ve geçmektedir. 

Halen [Başbakanlığa bağlı Neşriyat ve Mü-
devvenat Genel Müdürlüğü sadece mevcut mev
zuatın muhafazasını, yayımını ve sistematiğini 
yapmakla meşguldür. Zorun'kı hale 'gelen Modi
fikasyon çalışmaları konusunda bugün iki görüş 
ortadadır. 

Birincisi, kodifikasyon işinin Başbakanlığa 
bağlı bir ikurula verilmesi; ikincisi ise Adalet 
Bakanlığı bünyesinde bu iş için tesis edilecek 
bir genel müdürlüğe veya kurula verilmesidir. 
Biz Adalet Bakanlığı olarak, bu ikinci görüşe-
taraftarız. 

Sayın Başkan sayın, milletvekilleri; Bakan
lığımız; 1974 yılı Bütçesi Bütçe Komisyonunda 
1 533 970 000 lira olarak bağlanmıştır. Geçen 
seneki Bütçeden 340 milyon lira fazladır. 

Bu artışın nedenlerini şöyle özetleyebiliriz: 
Birincisi, sene içerisinde, 1973 yılı içerisinde, 

1 591 adet seçim büroları için personel kadrosu 
verilmiştir. 

1973 yılı ortasında hâkim, savcı ve kâtip kad
roları alınmıştır. 

Üçüncü 'olarak, infaz müesseselerinde, özel
likle gardiyan kadrolarında 'bir artış söz konu
sudur. 

Dördüncü olarak gösterge rakamının vıe kat
sayının değiştirilmesi artışta bir diğer faktör ol
muştur. 

Beşinci olarak, iaşe bedellerinde yapılan de
ğişiklik. 

Altıncı olarak, Devlet Güvenlik Mahkemele
rinin bina ve lojman kiraları ve nihayet yedin
ci olacak yatırım bütçesindeki 38 milyonluk ar
t l a r . 

Değerli milletvekilleri, Adalet Bakanlığının 
problemlerini, bu problemlerin temel nedenleri
ni ve .-i! anda düşündüğümüz ve gerçekleştirme 
yoluna giriştiğimiz hal çarelerini böylece belirt
tikten fr'onra, bizden evvel konuşan değerli grup 
sözvîii 1 cr'inin temas ettikleri bazı konulara da ce
vap mahiyetinde bir iki ilâve yapmak istiyorum. 

.Sayın Talât Oğuz, Anayasamızın öngördüğü 
hâkimler Kanununun 13 yıl geçtiği halde hailen 
çıkarılamamış olduğundan yakındılar, haklı ola
rak yakındılar. 

Biz bu konuyu başlangıçta bir bütün olarak 
ek1 -ı İni ak istiyorduk; fakat, müzakerelerinin 
u/ayacağım, belki de kanunun (görüşülmesinin 
gelecek yıla kalacağını gözönünde tutarak, hâ
kim ve savcılarımızı şimdilik maddî imkânları
nı tatmin edici bir seviyeye ulaştıracak mahiyet
te, karıuıun bir iki maddesinde madde değişik
liğini öngören tasarımızı, konuşmamın bir ye
rinde 1 '.'lirttiğim gibi, Yüce Meclise sevk edil
ir ek üzere Başbakanlığa vermiş bulunuyoruz. 

Yine Sayın Oğuz konuşmasında «Taşrada ce
zaevi goıerek sarfedilen hizmetleri adlî mesele
lere hnsretseydiler şerefli bir hizmet yapmış ola
caklardı» dediler, şahsımız hakkında. 

Biz bu vazifeye lâyık görüldüğümüz günden 
bu yancı sadece cezaevi gezerek, dolaşarak vakit 
geçirimdik. Adlî meselelerin derinliğine inen ça

lışmalar yaptık. Bugüne kadar Türkiye'nin 8 
ilinde 8 bölge toplantısı yaptık ve bu bölge to-
lantılannda şu konulan .görüştük: 

1 — Kanun hâkimiyetinin sağlanması; 
2 — Uygulama farklılıkları ve giderilme yol

ları ; 
3 — Suçların önlenmesi için düşünülen ted

birler ; 
4 — Af sonrası için düşünülen tedbirler; 
5 — Meslek sorunları ve sosyal sorunlar; 
6 — Muhtemel gençlik 'olaylarına karşı ted

birler. 
Bı 8 bölge toplantısında (görüştüğümüz hu

susların bir listesidir ve aynı zamanda adlî me
selelerin. çok derinliğine inici çalışmalar yaptı
ğımızın da gerekçesidir ,belgesidir. 

Yine Sayın Oğuz bir noktaya temas ettiler. 
Aftan önce çok konuşan Bakanın, aftan sonra ne 
gibi tedbirler aldığından söz etmemesi^ bu konu
larda hiçbir açıklamada bulunmaması konusunu 
buraya .getirdiler. 
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Deıııin yaptığım konuşmanın bir yerinde ifa
de ettiğim gibi, Hükümet olarak hükümlünün 
infazdan evvel ve infazdan sonraki durumunun 
Devletçe ıslah edici VQ onu cezaevinde vte ceza
evinden sonraki hayatında koruyucu bir kanun 
tasarısını, patronaj kanununu Meclise sevk 'etti
ğimizi ifade etmiştim. 

Bunun yanında, yine bu gezilerimiz sırasında 
görüldüğü gibi, af sonrası iyin düşünülen ted
birler konusunu, bilhassa tahliyelerden sonra dı
şarıya çıkacak olan eski hükümlülerle savcıları
mızla ilgilenmesi, özellikle İş Kanununun ba!zı 
özel is yerlerine yüklemiş olduğu '% 2 oranında 
işçi çalıştırma yükümliülügünün sağlanması ko
nusunda ne gibi tedbirlere başvurmaları lâzım-
geldiği konusu hassasiyetle üzerinde durduğu-
?ııuz bir hususdue. 

Bunun yanında Af Kanunu teklifi kanun
laştıktan sonra yine TRT yoluyle yaptığımız kı
sa bir konuşmada, vatandaşlarımız kadar sosyal 
müesseseleri, bilhassa sosyal yardım müessese
lerini cezaevlerinden çıkan hükümlüyle, tutuk
luyla ilgilenmeye davet edici konuşmalar yaptık 
ve ba müesseseler, özellikle Yardım (Sevenler 
Derneği bizim bu davetimiz üzerine derhal ma
kamımıza ıbaş vurdular ve ondan sonraki ıgüıiler-
de Türkiye'nin 131 yerinde teşkilâtı bulunan bu 
dernek cezaevlerinden çıkan hükümlü ve tutuk
lulara şayanı takdir ilgi gösterdiler. 

Demokratik Parti adına konuşan .Sayın İh
san Tombuş adlî müesseselerin perişanlığından 
bahsettiler; haklıdırlar. 'Bütçemizin kifayetsiz
liğinden bahsettiler; yine haklıdırlar. «İthal ma
lı kanunlar 'Türkiyeniıı şartlarına uygun hale 
getirilmemiştir, getirilmelidir,» dediler. 

Demin belirttiğim kodifikasyon çalışmaları 
çerçevesinde bu husus nazarı dikkate- alınacak
tır. 

«Cezaevleri işkence yuvası halindedir,» dedi-
der. Cezaevlerimizde personelimiz tarafından hü
kümlüye ve tutukluya son derece insanî muame
lenin yapılması için gereken bütün (gayretler ve 
hassasiyet gösterilmektedir. Bunun yanında ce-
zacvlerimizin iç şartlarının düzenleyici bir ça
lışmayı da bugünlerde yapmaya başlayacağız. 

Bu arada Sayın Tombuş, kanunsuzluğu teşvik 
eden hükümetten bahsettiler. Evet, kanunsuzlu
ğu teşvik eden bir1 çevre var, ama bu Hükümet 
değildir. 

i Yi no konuşmasının bir yerinde; «Adalet Ba
kanı, kanunsuz tatbikattan hadsiz kir zevk 
duymaktadır» dediler. Ben bu sözü aynen kendi
lerine iade ederim Ben, kanunsuz tatbikattan 
sadece ıstırap duyarım. İcratımız ortadadır, ka
nunsuzluk varsa örneğini ortaya koysunlar. 
(MSP ve OHP sıralarından alkışlar) 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Örneği koy
duk, takibatınızı yapınız. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) —• «Takibatınızı yaptınız» diyorsunuz, 
bakın. Demek ki kanunsuzluğu yok. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Yaptınız de
miyorum, yapınız diyorum. 

BAŞKAN —• Sayın Tombuş istirham ediyo
rum efendim. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (De-
J vamla) — Fikir ve İnanç hürriyeti kanunu üze

rinde konuşuluyor. Meclise [gelmeden üzerinde 
1 konuşulan bir kanun tasarısı, öyle tahmin edi

yorum ki, herhalde fikir ve inanç hürriyeti ka
nunu tasarısıdır. Daha ortada yok, daha meydan
da yok, daha maddeleri beldi değil, istisnaları 
belli değil. Bunlar ortada yokken tenkit edili
yor. Geldiği zaman tenkit edilmek yerinde bir 
hareket olur. Meydanda olmayan "bir şeyi ten
kit etmek elbetteki yersiz bir harekettir. 

Bayın Hasan Tosyalı, konuşma]arının tü tü 
nünde ; Sayın İsmail Hakkı Ketenoğlu, konuş
malarının bütününde Bakanlığım]zm problem
lerini gerçek bir şekilde dile getirdiler. 

Sayın Hasan Tosyalı 'nm hukuk ve kanun 
geliştirme kurulunun kurulması konusundaki 
görüşleri, demin bizim belirttiğimiz kodiflkas-

I yon çalışmaları açısından da düşündüğümüz bir 
husustu; 

Bunun yanında telefon meselesiinden, loj
man, vasıta ve suçüstü ödeneklerinden de bah
settiler. Telefon konusunda Ulaştırma Bakan-

. lığı ile yapmış olduğumuz son görüşmeler neti
cesinde TürkiyeVleki bütün savcı yardımcılarına 
telefon verilmesi hususunda mutabakata varıl
mıştır. Zaten bir müddetten beri bu uygulama 
yapılıyordu, ama bunun Türkiye'ye yaygınlaş
tırılması konusundaki mutabakatlımız üzeninde 
de önümüzdeki günlerde her savcı yardımcısı-

I na mutlaka bir telefon 'verilecektir. 
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Lojman konusu; demin belirttiğim gibi üze
rinde durduğumuz bir konudur. Vasıta konu
su; 'keza üzerinde durduğumuz bir konudur. 

Sayın Başkan, sayın 'milletvekilleri; değerli 
arkadaşlarımızın temas 'ettikleri konulara da 
böylece ceArap vermiş oluyorum. Zaten bir soru 
mahiyetinde değildi, fakat bir derdi dile getir
mişlerdi. Bunlar bizim de derd'ımizdir. Dertle
nen kardeşlerimizle huzur verebilmek için, te
selli verebilmek için bu açıklamaları yapmış 
bulunuyorum. . 

Bakanlıığımızm bütçesi hususunda teklif edi
len 1 353 970 000 liralık tahsisat aslında kâfi 
dlnıamakla beraber, bütçenin temel çerçevesi 
içerisinde şimdilik yeterli olsun dediiğiimiz bir 
rakamdır. Yüce Heyetinizce de tasvip edilme
sini temenni eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederimi Sayın Bakan, 
yalnız bir dakika efendim yazılı sorular var, 
onları size tevcih (edeceğim. 

Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu'nun sorula
rını okuyorum : 

«Ankara Adliye Sarayı projesi yaptırılmış
tır, bugünkü durumu nedir?» diye soruyorlar 
bu, bir, 

Bir de; «Teminindeki güçlük zammı ile iilgii-
li tasarı Meclise sevk edilmiş midir?» diyorlar. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Sayın Köylüoğlu'nun Ankara Adliye 
Sarayı konusunda sormuş olduğu hususta şu 
açıklamayı yapabilirim : 

Ankara Radyoeviiniin karşısında Adliye Sa
rayı yapmak üzene Ulaştırma Bakanlığından 86 
milyon liraya bir yer satın alınmıştır. Bu yer 
üzerinde Adliye Sarayının yapılması ancak önü
müzdeki yıllarda mümkün olacaktır. Şimdilik 
sadece '6 ımilyon lirası ödenmiştir, 8 milyon lira
sı bu bütçenin tahsisatı «ile ödenebilecektir ve 
her sene 8 milyon lira iödeıımek suretiyle 10 se
nede yerinin bedeli karşılanmış olacaktır. 

Bunun yanında Adliye Sarayı inşası herhal
de önümüzdeki yıllarda ele alacağımız bir ko
nudur. Biz önce adalet hizmetini 'milletin gönül 
tahtınla oturtmak ve ondan sonra saraya taşın
mayı düşünüyoruz. 

Bunun yanında eleman itemiinindeki güçlük 
meselesi üzerinde de demin yaptığımız konuş
mada sanıyorum tatmin edici bir eevap vermiş 
durumdayız. Başbakanlığa, Meclise sevk 'edil

mek üzere intikal ettirdiğimiz İkamın tasarısın
da % 40 ilâ % 50 oranında hür yan ödenuc im
kânı sağlanmıştır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim .efendim. 
Konya Milletvekili Sayın Ali Kökbııdak'm 

sorusunu okuyorum efendim : 
«Konya Ereğli Adalet Binasının yapımına 

ne zaman başlanacaktır ve başlanılmışsa ne za
man bitirilecektir'?» 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Bu teknik ıb'ir sorudur, yazılı olarak 
cevaplandıracağımı arkadaşıma duyururum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Değerli arkadaşlarım, 
HİKMET BALOĞLU (İçel) — Benim de bir 

sorum vardı Sayın Başkan1? 
BAŞKAN — Buyurun sorun efendim. 
HİKMET BALOĞLU (İçel) — Sayın Baş

kan, memleketimizde Adalet örgütümüzde sav
cı ve hâkim mesleklerinde zaman zaman farklı 
boşluklar olmuştur. 

Bugün de müşahedemiz, savcı kadrosu ol
dukça yetenekli miktar itibariyle, hâkim kad
rosunda daha büyük boşluk vardır. Bunu Sayın 
Bakan daha .evvelki biLgülerinde Yüksek Mecli
se arz etmişti. 

Bizde bir Savcılar Kurulu, bir do Hâkimler 
'Kurulu vardır. Bunlar iki ayrı teışkilât mensup
ları imiş gibi Adalet mensupları değilmiş gibi 
birbirlerine kapılarını kapamışlar, bir rotasyon 
imkânını kapatmışlardır. Bunların birbirine ge
çişi düzenlemek zorunluluğunu duymaktayım. 

Sayın Bakan, bu konuda daha uzun vadeli 
tedbirler alınması mümkün olmakla beraber bu 
boşlukları birbiri içerisinde tamamlamayı ne su
retle düşünüyorlar? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, buyurun Sa
yın Bakan. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Efendim, hâkim kadrolarının savcı 
kadrolarına nazaran daha fazla bir boşluk gös
termesi tahmin ediyorum, Yüksek Hâkimler Ku
rulunun bugünkü statüsünden doğmaktadır. 

Bunu böyle tahmin ediyorum dedim, bakı
nız çok kısa bir zaman içerisinde, aşağı - yuka
rı bir aylık bir zaman içerisinde hâkim kadro
sundan 17 kişilik bir boşalma olurken, savcı 
'kadrosundan 2 kişilik bir boşalma vâki olmuş
tur. 
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Bu durumu bertaraf etmek için, biç olmazsa 
dengeyi sağlamak için Yüksek Hâkimler Kuru
lu bir yanda, Yüksek Savcılar Kurulu bir yan
da olmasın, bunların ikisi müşterek bir kurul 
olsun demek istiyorlar sanıyorum. 

HİKMET BALOÖLU (İçel) — Değil efen
dim . 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Hâkimler tamamen yargı fonksiyonu 
gören kişiler. Savcılar ise, kısmen idarî kısmen 
Ikazaî fonksiyon gören kişiler. Mamafih, bunla
rın ayrı ayrı düzenlenmesini (gerektiren husus
lar, gerekçeler nelerdin.'? Bunla ti inceleyelim; 
yaptığınız İm teklifi bir değerlendirmeye tâbi 
tutalım. Fakat ben bugün için, »anıyorum, hâ
kim kadrolarındaki bu boşluk, Yüksek Hâkim
ler Kurulunun o kuruluşundan neşet ediyor; o 
'mahzuru bertaraf edici çalışmalara şu anda gi
rişmiş durumdayız, Eğer onu o şekilde bertaraf 
fedip dengeyi sallarsak, 'kurulların ayrı olmasın
da bir sakınca olmaz diye düşünüyorum. Yanı
labilirim... 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın B'akan. 
Buyurun Sayın Aksu. 
DAVUT AKSU (Kars) — Sayın B a ş t a , 

muhterem Bakandan sormak istediğimiz önem
li. bir mesele şu : 

Bugünkü sistemle Türkiye'de yangıç bulmak 
zor olacaktır. Türkiye'de yargıçların içinde bu
lundukları durulnı hakikaten acıdır. Bu yüzden 
Hukuk Fakültesini bitirenlerin, hâkimlik mes
leğine itibar! etmedikleri, başka sahalarla kaçtık
ları da bir gerçek. Adalet Bakanı hâkimliğe ge
çişteki sakatlıkları izah ettiler ve örneğin as
kerlik yapma şartının kaldırılacağını söylediler. 
Hâkimlik mesleğimin cazip hale getirilmesine 
(karşılık; adliyedeki zabıt kâtiplerinin feci du
rumları karşısında da Personel Kanununa bir 
yenilik .getirilecek imidir; yani bu mesleği de ca
zip bale ıgetireoek midıir? 

BASİLİN — Sayın Aksu, Sayın Bakan 'ko
nuşmaları esnasında bu konulara temas •buyur
dular. Ama yine de eevap vermek istiyorlarsa 
buyurun efendim. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Yardımcı personel konusunda kimle
rin yan ödemıe aldığını, kimlerin alamadığını bir 
cetvelden sizlere intikal ettirmiştim. Yan öde-
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ıııe alamamış durumda bulunan camiamız men
supları için de, bu imkânın sağlanması bakı
mından Devlet Personel Dairesine mütalâaları
nı belirtmeleri, için başvurulduğunu, henüz bir 
cevabın gelmediğini arz etmiştim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Ezman. 
HASAN CELÂDETTİN EZMAN (Bingöl) 

— 100 bin elvan uda nüfusu olan Hakkâri İll
imizde 6 milyon lira ile 10G7 tarihinde bir ha-
pisane yapımına başlanmıştır. Bu sene de bu iş 
için bütçeye 1 milyon lira konmuştur. Benim, 
milletvekili arkadaşımdan öğrendiğime göi'e, 
Hakkâri 'de ortalama olarak hükümlü ve tutuk
lu sayısı 15 - 20'yii geç.miyormuş. 10'67 yılındaki 
fiyatlara göre, G milyon lira ile 50 tane ilkokul 
yapılması mümkün iken, Hakkâri gibi. köşe ve 
kenardaki bir ilimizde hangi düşünce ile böyle 
bir hapisane, böyle bir zindan düşünülmüştür; 
bunu İzah etime imkânları var mı? 

ADALET BAKANİ ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Bu 'hususta sizlere yazılı olarak bil
gi verebilirim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, soru cevap
landırılmıştır. Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Şahsî adına Sayın Yalçın Oğuz, buyurun 
(O. H. P. sıralarından alkışlar.) 

YALÇIN OĞUZ — (Sinop) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; Adalet Bakan
lığının 1074 malî yılı bütçesi üzerinde görüş dü
şünce ve temennilerimi arz etmek üzere söz al
mış bulunuyorum. Adalet Bakanlığı bütçesi üze
rinde konuşurken, evvelemirde hakim, savcı ve 
bu meslekten olanlarla, adliyenin diğer perso
nelinin durumlarını gözönüne sermek ve buna 
göre yapılabilecekleri tespit edebilme imkanını 
belirtmekdir. Şu gerçeği unutmamak gerekir ki, 
hâkim emreden değil, devletin, hükümranlık hak
kına istinaden millet adına hükmeden şahıstır. 
Hâkim tarafsız, bilinçli, geçim ve gelecek endişe
si olmayan ve halkına güven veren kişidir. Dev
letimiz bu nitelikteki hâkimleri bulmaya ve ye
tiştirmeğe yetenekli bulunmaktadır. 

Anayasamızın ikinci maddesinde, Cumhuri
yeti n sosyal bir hukuk devleti olduğu açıkça 
hükme bağlanmıştır. «Adalet mülkün temelidir» 
veciz bir şekilde ifade edilen bu gerçek her ge
çen gün değerini ve doğruluğunu daha da acık 
bir şekilde ortaya koymuş bulunmaktadır. Bu-
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gün hiç kimse devletin temelinin adalet olduğunu 
inkar etmemektedir. Bu nedenle, hukukun üs
tünlüğü prensibi Anayasamızın ikinci maddesin
de açık ifadesini bulmuştur. 

Yine Anayasamızın üçüncü bölümünü teş
kil eden, yargı kısmında, mahkemelerin bağım
sızlığı, 132 nci madde ile hâkimlerin bağımsızlığı 
şeklinde belirtildikten sonra 133 neü maddesin
de hâkimlik teminatını, 131 neü maddesiyle de 
hâkimlerin nitelikleri, atanmaları, hakları ve 
ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerleme

leri ve özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı esa
sına göre kanunla düzenlenir şeklinde ifadesini 
bulmuş ve bu maddenin son fıkrasıyla da, «Ha
kimler, Kanununda belirtilenlerden başka, ge
nel ve özel hiçbir görev alamazlar» ifadesiyle de 
hâkimlerin, hizmetin gereği olarak, görevleri dı
şında çalışmalarını, meslekî faaliyette bulunma
larını kesin olarak yasaklamış bulunmaktadır. 

Anayasamızda öngörülen ve yukarıda bahsi 
geçen hükümlere uygun ve iki senede çıkarılması 
zorunlu bulunan hâkimler kanunu, iki sene çok
tan dolmuş olmasına rağmen henüz çıkarılma
mış bulunmaktadır. 

Üçüncü Beş, Yıllık Kalkınma Planının temel 
hedefleri stratejisinde, «Adalet Reformu iç hu
zur ve düzen ile kalkınma süreci arasındaki bağ
lantı gözönünde tutularak, yargı sistemimiz ge
rek kurum ve kurullar ve gerek yapı ve gereç 
olarak, bir reform tutumu ile ele alınacak, ada
let hizmetlerinin bütünüyle, perspektif bir dö
nem içinde yüksek düzeye ulaştırılması sağlana
caktır,» şeklinde tespit edilmiş olan durum, ger
çeğin bir ifadesi olarak sevindirici bir husustur. 

Memleketimizde huzur ve güven ortamının 
sağlanması, yukarıda planlama kurulunda da be
lirtildiği gibi, herşeyden önce hukuk ve adalet 
reformlarının biran önce tahakkukuna bağlı
dır. Bunun için adaletin tahakkukunu gecikti
ren faktörlerin önlenmesi yasalardaki boşlukların 
giderilmesi ve günün ihtiyaçlarına uygun şekilde 
değişmesi gerekmektedir. Ancak bugüne kadar 
mahkemelerin bağımsızlığını, hâkimlerin bağım
sızlığı olarak kabul eden Anayasamızın 131 neü 
maddesi gereğince, görevin bizzat uygulayıcıları 
olan hâkimler ve savcılarla, bu sınıftan sayılan
lar için, her zaman olduğu gibi, aylık ve ödenek
lerini düzenleyen bir kanun henüz çıkarılma

mıştır. Bugün hâkimlerin ve savcıların maaşları 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sa
yılı Kanunla yapılan değişiklikle ilâve edilen ek 
geçici maddesiyle düzenlenmiş; hâkimlik öde
neği ise tamamen kaldırılmıştır. Ayrı bir ka
nun çıkarılmamış olması nedeniyle, Hâkimler 
Kanununun yürürlükte olan hükümleri bakımın
dan ek maddelerle sağlanan imkânlar dahi kısıt
lanmış bulunmaktadır. 

Devlet Memurları Kanununa göre, örneğin 
yüksek öğrenimli olarak 10 nen dereceden atanan 
hâkim adayı iki yıl bu maaşta staj yaptıktan 
sonra Hâkimler Kanununa göre 10 ncu derece
den hâkim yardımcılığına atanmakta ve bu su
retle 9 ncu dereceye yükselebilmesi için iki yıl 
bu maaşla.' hâkim yardımcısı olarak çalışmak 
zorunluğunda kalarak, uygulamada bir hâkini 
ilk maaşla ancak dört yılda bir üst derece maaşa 
geeebıi'lnTetotedir. 

Hâkimlik mesleği dışında görev yapan dev
let memuru, fazla mesai yaptığı takdirde bunun 
karşılığını her zaman Devletteaı almaktadır. Cum
huriyet yasalarına göre, Adalet teşkilâtının ku
ruluşumdan beri hizmet (gereği, sürekli olarak 
mesai saatleri dışında çalışmalarına devam eden 
(hâkimlere kanunî zorunluklar nödoniyle büyük 
merkezlerde saat 17,00 ile 20,00 arası nöbetçi 
kalan hâkimler ile, küçük merkezlerdeki, işin 
gereği her gün nöbetçi durumda bulunmalarına 
rağmen ve keza Cumartesi ve Pazar günleri nö
betçi hâkim olarak tatil günleri de dahil olmak 
üzere çalıştıkları hakle şimdiye kadar hiç bir 
şekilde fazla mesai ücreti verilm'emiştir. 

Cumhuriyetin kuruluşumdan bu yana yurdun 
mahrumiyet bölgelerinde aylarca ve senelerce 
kaymakamsız, doktorsuz ve jandarma komuta
nından da mahrum olarak çalışırken, memleke
tin en hücra köşelerimde mahrumiyet yerlerinde 
hiç bir kaza hâkimsiz ve savcısız kalmamış, hiz
metin gereği1 ve kanunî zorunluklar .nedeni ile, 
yetkili hâkimler eli ile de olsa adalet hizmetleri 
•hâkimler tarafından aksatılmadan yürütülmüş
tür. 

Bugün mahrumiyet bölgelerine diğer bazı 
hizmetlerin bu şekilde götürülmesi için sosyali
zasyon uygulamaları ile bu bölgelere eleman te
mini için geniş maddî olanak ve sosyal imkânlar 
tanınırken, senelerce bu yokluklara fedakârca gö-
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güis geriniş hâkim ve »avcılar bu imkânlardan 
fay dalandın! mamıştır. 

Hizmetim gereği ve kanunî zorunluklar sonu
cu her hâkim meslek hayatının <en az 15 ile 20 
yılını mahrumiyet bölgesi sayılan yerlerde ge
çirmek zorundadır. Türkiye Cumhuriyeti hâkim 
ve savcıları tamamen kendi kaderleri ite başbaşa 
bırakılarak onlandan daiitma daha fazla iş, daha 
süratli karar, mutlak bir tarafsızlık ve dürüstlük 
içerisinde kalması, özel yaşantısında dahi ölçülü 
ve dikkatli kalması, hasılı en tabiî birçok insanî 
heveslerinden, yaşayışımdan feregat ve fedakârlık 
'ötmesi iistenlmiştir. 

Her külfetin karşısında bin nimetin bulun
duğu, vermeden bir şey ilstemilıemıeyeoeği kaide
leri hâkimlerin yaşantısında bozulmuş ve hâkim
lerden daima vermeden, hak ve nasafet kaidele-. 
rine aykırı bir tarzda çok şeyler istenmiştir. 

Tecil hakkını kullanıp kullanmadığı bile ar
tık şikâyet konusu yapılan bir hâkim her git
tiği yerde maddî sıkıntılarının yanında yeni yeni 
meslek problemleri ile karşılaşarak büyük mer
kezlere doğru geldikçe 5 yılda, 10 yılda terfi ede 
ede kazandığı maaş farklarını, büyük merkezle
rin ov kiraları farkını yatıra yatıra yüksek tah
sile başlayan çocuklarını bile okutamaz hale ge
lirken, ne zamana kadar ve ne dereceye kadar 
tahammül edebileceklerdir. 

Bir yanda başını dim dik tutan namusu, bir 
yandan ağır hayat şartları arasında bocalayan 
hâkimler ve savcılar için çıkar yol, yine ayrılıp 
kendisi için müsait bir yerde avukatlık yapmak, 
Sosyal Sigortalara ya da Emekli Sandığına bağlı 
kalarak emeklilik durumunu garantiye almaktır. 

Bugün hâkim ve savcıların istifa işlemleri o 
dereceye gelmiştir ki; son altı ayda ortalama ola
rak iki hâkim ve bir savcı istifa etmektedir. 
2956 hâkim kadrosu içinde bugünkü münhal 
kadro % -5 ile 20 oranındadır. Esasen yetersiz 
olan kadrolar % 20 boşalmış da olunca zor şart
lar altında yılda açılan 2 100 000 davanın üste
sinden gelmek için mesai saati tanımadan ve 
insanüstü bir gayret ve azimle çalışan, yokluklar 
ve imkânsızlıklarla mücadele eden ve 50 nci yı
lını dolduran Cumhuriyet Türkiye'sinin hâkim
leri artık ümitsizliğe, işin altından kalkamaya
cakları kanaatine saplanmaktadırlar. Kendi işleri 
başlarından aşmışken, bir de münhal kaldığı za

man o aradaki hâkimlerin işlerine yetişememek
te, vatandaş son müracaat kapısı olan adliyeden 
yeni bir gün kağıdı alarak geri dönmektedir. 

Geciken adalet haksızlıkların, borçluliann ve 
suçluların işine yaramakta, vatandaşın adalete 
ve dolayısıyle Devlette olan inanç ve güvenci 
sarsılmakta, adalet Devletin temeli olmamakta, 
(vatandaş hakkını kendisi almakta ve arama or
tamına itilmekte,, ilhkakı hak suçlan artmakta, 
borçlular geciken adaletten ve para değerindeki 
düşmeden istifade için alacaklısına en basit iş
lerde bile mahkemenin yolunu 'göstermekte ve 
bundan menfaat sağlamaktadır. 

Bütün bu nedenlerle hâkimlik mesleğinin ca
zip hale 'getirlilmesd gereklidir. Hâkimlik mesle
ğinin cazip hale .getirilmesi sonucu, evvela elde
ki yetişmiş hâkimlerden yaş hadlerine kadar is
tifade olanağı sağlanacaktır. Hâkim adaylığına 
'müracaatların artması temin edilecek, bunlar 
içinden, mesleğe faydalı olabileceklerin tam an
lamı ile ayıklanıp alınabilmesi, yetiştirilmesi ve 
ileride hâkim kalitesinin yükseltilip ideale yak-
laştırılması olanağı 'temin 'edilebilecektir. Boş 
kadrolar kısa zalmanda doldurulabilecek, dava
lar süratle intaç edilerek hukuk Devleti düzeni 
sürdürülebilecektir. Bunun dçün; 

1. — Hâkimin maddî durumunda bir ferah
lama yaratmak, yaptığı görevin icaplarına uy
gun . olarak, yaşantısını sürdürmesini temin et
mek, 

Gereksiz kişiler, uygunsuz -ev sahiplerinin 
baskı derecesine varan tasallutlarına meydan 
vermemek, 

Tahliye, kira tespiti gibi davalarda zaman 
zaman görülen sürtüşmeleri önlemek, verilen 
(kararlara gölge düşürülmeden vatandaşın ada
lete olan güvenini sağlamak için konut sorunu 
halledilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, (müddetiniz doldu 
.efendim. 

YALÇIN OĞUZ (Devamla) — Bitiyor ıefen
dim. 

2. — İş riski tazminatı ve eleman temininde-
iki güçlük tazminatı hâkiım, savcı ve bu sınıftan 
sayılanlara behemaihâl verilmelidir. 

3. — Maaşüstü ek gösterge rakamlarının ar
tı rılması gereklidir. 
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4. — Emekli Sandığı Kanununda ;geı ekli de
ğişiklik yapılarak, yıpranma tazminatından 'hâ
kim ve savcılarla, hu sınıftan sayılanların fay-
dalandırılııuası adaletin 'eşitliğinin zorunlu bir 
sonucu olmalıdır. 

5. — Anayasanın öngördüğü Hâkimler Ka
nununun biran önce çıkarılması gereklidir. 

6. — .Mahkeme binalarının ve mefruşatının 
.esaslı bir düzene sokulması, Devletin başta ge
len görevi olmalıdır. 

Ceza ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nuna 'göre bilcümle adlî.tasarruflara, zabıt .kâ
tibinin iştiraki zorunludur. Yasaların bu âımir 
ıhükmü karşısında zabıt kâtibimin değil ademî 
iştiraki, tutanakta imzasının bulunmaması bi
le, zaptın hukukun muteher olmamasını intaç 
.etmektedir. Zabıt kâtiplerimin, bu .ehomımiyeti 
gözönünde tutulmalıdır. 

BAŞKAN — Saym Oğuz, lütfen rica edeyim, 
bitirin ıefendim. 

• YALÇIN OĞUZ (Devaımla) — Her yıl ar
tan iş miktarı, personel yetersizliği nedeni ile 
zabıt kâtipleri mesai saatleri dışında da çalış
mak zorundadır ve bu herkesçe de bilinen bir 
ıgerçektir; il ve ilçelerde gecenin geç saatlerime 
kadar ışık yalnız mahkeme ve mahkemıe 'kalem-
lerinde yanmaktadır. Çünkü kâtip ıkanunen gün
dük işleri tamamlamak ve dosyayı duruşmaya 
hazırlamak mecburiyetindedir. Bunun için de 
bu halin önlenmesi için zabıt kâtiplerine iş güç
lüğü ve 'eleman teminindeki güçlük zammının 
veril meşinde mutlak zaruret vardır. Hüküımıeti-
mizin ve yüce Meclislerin bu dertlerin halli için 
her türlü gayreti göstereceği inancı ile Bütçe
nin milletimize ve Adalet Bakanlığı camiasına 
hayırlı olmasını diler, Ytioe M'cclise saygılar su
narım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür 'ederim Sayın Oğuz. 

Değerli arkadaşlarıım, bu suretle Adalet Ba
kanlığı Bütçesi üzerindeki konuşmalar bitmiş 
bulunmaktadır. 

Maddelere geçilmesi hususunu Yetice Heyetin 
oylarına arz lediyorum. Kabul .edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum efendim. 

ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim 27 311 920 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kaıbul 
'edilmiştir. 

102 Destek Hizmetleri 88 250 400 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Yargılama İşleri 967 415 280 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiş tir. 

112 Hükümlülerin (eğitimleri ile 
cezalarının infazı ve tu
tukluların ınıulhafazıası 255 492 400 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
'edilmiştir. 

900 Hizımet programlarına da
ğıtılamayan transferler 15 800 000 
BAŞKAN — Kabul .eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
•edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, hu suretle Adalet 
Bakanlığının bütçesinin görüşmeleri sona 'ermiş 
bulunmaktadır. Bütçenin Bakanlığın cüzide 
mensuplarına ve Yüce Türk imi İletine hayırlı ve 
uğurlu olmasını dilerim efendim. 

B. — YARGITAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayın 'milletvekilleri, progra
mımıza göre Yrargıtay 'Başkanlığı Bütçesinin gö
rüşülmesine geçiyoruz. 

Şu anakadar Başkanlığımıza intikâl .etmiş 
olan söz taleplerini okuyorum efendim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Sait Şayiam, Millî iSeiâımet Partisi Grupu adına 
Sayın Mehmet Sabri Dörtkol, Adalet Partisi 
Grupu adına Sayın İsmail Hakkı Keteııoğlu. 
Şahısları adına, Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu 
ve Savın Mehdi Keskin.. 
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MEHMET ALTMIŞYEDÎOĞLU (Kayseri) 
—• Sayın Başkan, Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Grupu adına söz istiyorum. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Sayın 
Başkan, ben de Demokratik Part i Grupu adıma 
söz rica ©diyorum «fendim. 

BAŞKAN — PeM ;eefndim, kaydediyorum. 
Şimdi söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına Sayın Sait Şayiam, buyuran «fendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SAİT SAYDAM 
(Kırşdhir) —• Sayın Başkan, Millet Meclisinin 
sayın üyeleri; 

Yargıtay Başkanlığı, 1974 malî yılı bütçe 
kanun tasarısı ile ilgili olarak C. H. P. Grupu-
nun görüşlerini sunmak üzere huzurlarınıza gel
miş bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, 
Yargıtay Bütçesi, 1730 sayılı Yargıtay Kanu

nunun 47 nci maddesi uyarınca bağımsız hale 
gelmiştir. İlk defa 1974 yılı bütçesi Yargıtay 
Başkanlığınca uygulanacaktır. 

Yargıtay, Anayasamızın 139 ncu maddesine 
göre adliye mahkemelerince verilen karar ve 
hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla 
gösterilen belli davalara da ilk ve son derece 
mahkemesi olarak bakar. Yine çağdaş hukukta 
bir mahkemenin Yargıtay sayılâbilmesi için, 
onun kararlarını inceleyip bozma veya onama 
yetkisine sahip, başka bir mahkemenin olma
ması gerekir. 

Anayasanın 139 ncu maddesinin son fıkra
sına göre Yargıtaym kuruluşu, işleyişi, Başkan 
ve üyelerinin ve diğer mensuplarının nitelik
leri ve ikinci başkanların seçim usullerini dü
zenleyen kanun 1973 tarihinde yayımlanmış ve 
yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla evvelce 9 olan 
hukuk daireleri 1'5'e ve 7 olan ceza daireleri 
9'a çıkartılmış bulunmasına rağm,en, iş hacmi
nin devamlı artış göstermesi nedeniyle kısa bir 
süre sonra eski haline geleceği muhakkaktır. O 
bakımdan, daire adedini artırmayı köklü bir 
tedbir olarak görmüyoruz. Dünyanın hiçbir me
deni devletinde, bu kadar çok davaya bakmak 
zorunda bırakılan ve yine bu kadar çok daire 
sayısı olan ve anagörevinden uzaklaştırılmış bir 
Yargıtay düşünmek mümkün değildir. 

Yargıtaym kuruluş amacı, adliye mahkeme
lerince verilen kararların son inceleme mercii ve 
bir içtihat mahkemesidir. Görevi; kanun hüküm

lerinin, kanunun metnine, ruhuna ve hukuk ku
rallarına uygun olarak bütün maîhkemelerce ay
nı şekilde tatbikini sağlamak, içtihat birliğini 
temin etmektir. 

Çağdaş ülkelerde Yargıtayla, adliye mahke
meleri arasında davayı ilk mahkemelerin ince
lediği gibi incelemek, doğru ise onamak, yanlış
sa doğru kararı kendisi vermek üzere kurul
muş üst mahkemeler (istinaf mahkemeleri) var
dır. Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar bizde de 
üst mahkemeler mevcuttu. Yeter sayıda yetenek
li hâkim bulunmaması ve bütçe mülahazaları 
gibi nedenlerle kaldırıldı. Konunun bir an ev
vel ele alınarak üst mahkemelerin kurulmasın
da fayda vardır. Fakat bu işe bugüne değin te
şebbüs dahi edilmiş değildir. Adliye mahkeme
lerinde yeteri kadar kadro temin edilemeyen bir 
dönemde üst mahkemelerin nasıl kurulacağı so
rulmaya değer, bununla beraber yine temenni 
edelim. 

Ceza davalarının çok basit maddî hatalar yü
zünden Yargıtaya gönderildiği bir gerçektir. 
Bunu önlemek mümkündür. Hukuk davalarında 
da mutlaka bir takyide gidilmeli ve kötü niyet
le yapılan temyizlerin önlenmesi tedbirleri alın
malıdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Anayasanın öngördüğü ve hâkimlere veril

mekte olan ödenekler 1327 sayılı Kanunla de
ğişik 057 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 
kaldırılmıştır. Bugünkü mevzuata göre hâkim 
ve memur aylıkları arasında bir fark kalmamış
tır. Anayasanın 134 ncü maddesine göre hâkim
lerin maaş ve ödenekleri mahkemelerin bağım
sızlığı esasına göre ayrı kanunla düzenlenmesi 
öngörülmüştür. Nitekim, hâkim sınıfından olan
lara teminindeki güçlük nedeniyle sağlanan yan 
ödeme kararnamesi bu nedenle iptal edilmiştir. 
Hükümetin bu konuda hazırladığı kanun tasa
rısını Meclislere sevketmek üzere olduğunu 
memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu konu
ya biraz önce Sayın Adalet Bakanı değinmiş bu
lunmaktadır. Böylece, maddî olanaksızlık yüzün
den hâkimliğe rağbetin azalması pek çok hâkim 
ve Cumhuriyet Savcısının meslekten ayrılması 
önlenmiş olacak, hâkimlik mesleği yeniden ca
zip hale getirilmiş olacaktır. Halen 600 hâkim ve 
200'den fazla savcı kadroları açıktır. Bu itibarla 
Anayasanın da öngördüğü ödenek kanununun 
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Meclislerin yaz tatilinden önce çıkarılması, mes- I 
leğin kurtarılması yönünden zorunlu hale gel
miştir. 

Sayın milletvekilleri, Yargıtay için yapaca
ğımız her masraf yeıini bulacaktır, bundan ka
çınmayalım. 1730 sayılı Kanunun 45 nci mad
desini noksansız uygulayacak olursak hem hu
kuka, hem de adalete hizmet etmiş oluruz. 45 
nci madde Yayın Müdürlüğünün görevlerinden 
bahseder. Yayın Müdürlüğü, Yargıtay Daire, Ge
nel Kurul ve içtihadı birleştirme kararlarını 
kart usulüne göre ilgili oldukları kanun, tü
zük ve yönetmelik maddelerine göre özetleye
rek ta'snif ettikten sonra kararları ve özetini I 
fihristleriyle yayınlamak ve Türk hukukunun 
gelişmesine faydalı olacak nitelikteki telif ve çe- I 
viri eserleri ve yabancı mahkeme içtihatlarının 
çevirilerini yayımlamak ve bu amaçla yahancı I 
dilde yayınlanan eser ve kararları Türkçeye çe- I 
virmek, Yargıtay Kitaplığını korumak ve yönet
mek, Yargıtay içtihatları arasında göreceği ay ki- I 
rılıkları bir raporla ve ilgili kararların örnekle
rini de eklemek suretiyle Yargıtay Başkanlık Di- I 
vanma bildirmek, Yargıtay kararlarının önemli 
olanlarını bastırıp abone olan avukatlara dağı
tımını sağlamakla görevlidir. Bunları şayet ya
pabilirse büyük bir başarı sağlamış olur; bu ba
şarıya da ulaşması en büyük dileğimizdir. 

Yargıtaym bina sorunu da halledilmelidir. 
Halen Yargıtay Genel Kurullarının toplanması
na ve çalışmasına yeter bir salon yoktur. Ya
pılmakta olan iki kat ilâve inşaat da yerleşme
ye yeterli değildir. 

Bu vesile ile şu hususa değinmek isteriz; 
usul kanunları, Yargıtay kararlarının gerekçeli 
olmasını öngörür. Onanma kararlarının gerekçe
li sayılması mümkün değildir. Hattâ, onanma 
kararları özet bile olamaz. Bu kararların hangi 
kanunun, hangi maddesi ile ilgili içtihat getir
diğini bulmak mümkün değildir. Yargıtay ka
rarlarının ortalama % 60'ı onanma olduğuna gö
re, toplanacak içtihatların % 60'ı inceleme dışı 
kalmış oluyor demektir. Yüksek Mahkemenin bu 
hususa gereken önemi Arermesini bekleriz. 

Yargıtaydaki murafaalar, bugünkü uygula
ması ile yeterli yararı sağladığı intibaını ver
mekten uzaktır. Lüzumuna kani bulunuluyor
sa, bu olumsuz intiba silinmelidir. I 
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Sayın milletvekilleri,' 
Yargı kararlarının doğru olması, bu karar

larda yanılma bulunmaması, devletin temel iş
lerinden olan adalet dağıtma işinin başlıca il
kesidir. Gerçekten mahkemeye giden bir kimse 
hukuka uygun bir karar verilmesini bekler, yok
sa haksız bir durumun ilâma bağlanmasını ve 
mahkeme eriyle hakkından yoksun bırakılmasını 
değil. Sosyal hayatta, mahkeme aracılığı ile bir 
insanın uğradığı haksızlıktan daha ağır ve da
ha derin yaralar açan hiçbir haksızlık düşünü
lemez. Mahkemelerden, en ziyade şikâyeti gerek
tiren hallerden başlıcası, davaların uzun süre 
devam edegelmesi, süratle sonuçlandırılmaması, 
suçların, suçluların süratle meydana çıkarılıp 
cezalandırılmamasıdır. Yıllarca süren bir dava, 
hak sahibi için, mağdur ve hattâ suçlu için mad
dî ve manevî zararlar husule getirebileceği gibi 
geç kazanılmış hak, yerine geç getirilmiş adalet, 
değerini, huzur verici niteliğini bir oranla kay
beder ve adalete karşı yurttaşların güvenini 
sarsar. 

Adalet, az külfet ve masrafla, kolay, çabuk, 
kanuna ve hukuka ve maddî meseleye uygun ve 
isabetli şekilde yerine getirilmelidir. Adalet, 
erişilmesi en zor insan ideallerinden biridir. 
Adalet mülkün temelidir, adalet duygusunun 
^gevşediği yerlerde, toplulukların nasıl çöktüğü
ne, tarih tanıklık etmektedir, adalet olmayan 
yerde güven, huzur ve refah aramak boşunadır. 
İnsanların en büyük ıstırapları haksızlıklardan, 
adaletsizlikten doğmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Yargıtayca karara bağlanan ve her yıl ka

rara bağlanamayarak gelecek yıla bırakılan iş
lerin sayıları üzerinde durarak, burada çalışan 
hâkimlerin omuzlarında bulunan yük konusunda 
bilgi vermek yerinde olacaktır. 

Ceza daireleri; 1973 yılında gelen dosya 
87 OOıl, çıkan 74 1'52, devir 12 849. 

Hukuk daireleri; 1973 yılında gelen dosya 
183 841, çıkan 143 588, devir 40 233. 

Bir yıl 200 iş günü olarak düşünülürse, ceza 
dairelerine günde 50, hukuk dairelerine ise gün
de 60 dosya yaklaşık olarak isabet etmektedir. 
Batı ülkelerindeki yargıtaylarda bir günde an
cak 3 veya 4 dosyanın karara bağlanabileceği 
kabul edildiğine göre bizdeki iş yükü, oralarda
ki çalışma yükü ile karşılaştırılamayacak bir 
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ağırlıkta olduktan başka, ancak sürekli ve 
sağlığı hiçe sayarak çalışmakla kaldırılabilecek 
bir olağanüstü durumdadır. 

Bu açıklamalardan anlaşıldığı gibi, Yargıtay 
herhangi bir yabancı Yüksek Mahkeme ile kar
şılaştırılamayacak ölçüde ağır ve taşınmaz bir 
iş yükü altındadır. 

Saym milletvekilleri, sözlerimi bitirmeden ön
ce şu hususa değinmeyi bir vicdan borcu bili
rim, : 

Yargıtaya hizmetleri geçmiş merhum bütün 
'hâkimlerimizi ve rahmetli Yargıtay Başkanı bü
yük yargıç, örnek insan Saym îmran öktem'in, 
hayatı boyunca hukuka, hukuk devleti ilkele
rine, Atatürk devrimlerine, lâik devlet ilkeleri
ne, Türk ulusuna ve Yargıtaya hizmetlerini şük
ranla anmak isteriz. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

1974 Yargıtay bütçesinin hayırlı olmasını 
diler, Millet Meclisinin sayın üyelerini şahsım ve 
Grupum adına saygryle selâmlarım. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şay
iam. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Mehmet Altmışyedioğlu, buyurunuz efen
dim. 

C. G. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTMIŞ
YEDİOĞLU (Kayseri) — Saym Başkan, saym 
milletvekilleri; 

1974 malî yılı Yargıtay Başkanlığı bütçesi 
üzerinde görüş ve temennilerimizi arz etmek 
üzere, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına 
söz almış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Yargıtay, ilk dereceli 
umumî mahkemelerin verdiği temyizi mümkün 
kararları inceleyerek yanlış olanları bozmak, 
doğru olanları tasdik etmek yetkisine sahip yük
sek bir mahkemedir. 

Yürütme organından tamamen ayrı bağımsız 
bir kuruluştur. İlkin Divanı Ahkâmı Adliye adiy
le 6 Mart 1868 tarihinde kurulmuş sonraları 
Mahkemeî Temyiz adını almıştır. '19*212 tarihine 
kadar, İstanbul'da vazife gören, Mahkemeî Tem
yiz, İstanbul'un işgaliyle 1920 yılında Sivasta 
bir temyiz heyeti kurulmuştur. İstanbul'un işıgali 
süresince memleketimizde iki temyiz mahkeme
si görev yapmıştır. Cumhuriyetin ilânıyle tem
yiz mahkemesi Sivas'tan Eskişehir'e, 19'35 yılın
da da, Ankara'ya nakledilmiştir. 

21 . 5 . 1974 O : 2 

Yargıtay, yüksek bir yargı organıdır. Yani, 
Yargıtaym kararlarını inceleyecek başka bir or
gan yoktur. Alt mahkemelerin kararlarını bo
zar, değiştirir veya tasdik eder. Yargıtay bir işe 
doğrudan doğruya el atamaz. Bir istek üzerine 
davalar Yargıtayca incelenir. An'cak, istisna 
olarak kanunlar re'sen Yargıtaya gidecek işleri 
tayin etmiştir. 

Bir 'davanın Yargıtaya gidebilmesi için, tem
yiz şartı yerine gelmeli ve temyiz edilecek bir 
•karar olmalıdır. Yargıtay bir davada (ceza da
valarında) aleyhte temyiz talebi olmadıkça, tem
yiz edenin hukukî durumunu ağırlaştıran hüküm 
veremez. 

16 . 5 . 1973 tarihinde 1730 sayılı Kanunla, 
Yargıtaym kuruluş Kanunu Yüce Meclislerimiz
den çıkmış ve Yargıtaym 'görevlerinde değişik
lik yapılmıştır. Eski kanunlarda olduğu gibi, 'ad
liye 'mahkemelerinden verilen hükümlerin ince
lenmesinde son merci olmakla beraber, Yargıtay 
Daire Balkanları ve üyeleri, Cumhuriyet Başsav
cısı ile, kanunlara göre onlar durumunda bulu
nan, kimseler 'aleyhindeki, görevden doğan taz
minat 'davalarına ve kanunlarla gösterilen diğer 
davalara, ilk ve son 'derece mahkemesi olarak bak
mak görevi de, Yargıtaya verilmiştir. 

Bugün Yargltayda 15 Hukuk ve 9 Ceza Dai
resi vardır. Bu dairelerde, 250 bine yakın dava 
dosyası incelenmekte, adalete uygun karar veril
mesi için, insanüstü gayretle, saym üyelerimiz 
çalışmaktadırlar. 

Türk Milleti, tarihin her devrinde adalete en 
'büyük değeri vermiş, adalet duygusunun olmadı
ğı toplumlarda, toplumun temelinden sarsıldığı 
görülmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, 
Yargıtayımızın iş yükü fazlasıyle artmıştır. 

Her.yılda gelen işler, bir önceki yıla nazaran da
ha da artmaktadır. Bütçe raporundan öğrendiği
mize göre, 1973 yılında, hukuk dairelerine 183 
bin 841 adet ve ceza dairelerine 87 001 adet 'dos
ya gelmiştir. Bugünkü mevzuat 'gereğince, tem
yizi kabil olmayan hükümler son derece sınırlı ol
duğu için, Yargıtaym yükü 'artmaktadır. Bu 'Se
beple, kanunun tayin ve tespit edeceği esaslara 
'göre, bölge istinaf mahkûm elerinin kurulmasına 
büyük ihtiyaç vardır. Kurulacak bu istinaf mah
kemeleri sayesinde, 'hem işler sürüncemede kal
mayacak, hem de daha iyi ve ciddî tetkiklere ve
sile olacaktır. 
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Sayın milletvekilleri, Yargıtay bütçesi üze
rinde görüş ve temennilerimizi şöyle sıralayabi
liriz : 

1. Yargıtay binası bugünkü durumu ile, Yar-
gıtayın mehabetine uygun olmadığı gibi, ihtiyaca 
cevap vermekten de çokuzaktır. Duruşma salon
ları yoktur. Sayın üyelerden birkaçı, aynı odada 
Oturmaktadır. Bu durum her şeyden önce, ra
hat çalışabilme imkânlarını geniş ölçüde ortadan 
kaldırmaktadır. 

2. Yakinen bildiğimiz gibi, Yarigıtaydaki sa
yın üyelere tahsis edilen hu odalar, mefruşat yö
nünden, utandırıcı manzara arz etmektedir. Bu 
sebeplerle, Yargltaym zaman geçirilmeden, şanı
na yakışır ve ihtiyaca cevap verecek bir binaya 
kavuşturulması şarttır. Böyle bir bina yapılınca
ya kadar, talep olunan Enerji Bakanlığına ait 
binanın, Yargıtaya tahsisi uygundur. 

3. Yargıtay dairelerince verilen kararların, 
zamanında yazılıp mahalline gönderirinediğinden 
hepimiz şikâyetçiyiz. Bunun tok sebebi personel 
ve kadro yetersizliğidir. Bu durumun ciddiyet
le ele alınmasını istiyoruz. 

4. Yargıtayda işlerin birikmesine sebep olan 
diğer bir husus da, Yargıtay dairelerine mensup 
üyelerin yarısı haftanın muayyen günlerinde, ya
rısı da geri kalan günlerde çalıştıkları halde, Dai
re Başkanı ise hafta boyunca aralıksız çalışmakta
dır. Bu sebeple, yaşlı üyelerden birinin başkanlı
ğında toplanma yetkisi verilerek, İş •çıkarına hac
mi artırılmalıdır. 

5. Halen Yargıtayda, 200 civarında tetkik 
hâkimi vardır. Bunlardan bir kısmı Ankara hâ
kimi olarak Yargıtayda görevli, diğer bir kısmı 
da, Yargıtay bünyesinde kadrolu olarak çalışmak
tadır. Tetkik hâkimleri kendilerine verilen dos
yaları (tetkik ederek, hazırladıkları raporları sun
maktadırlar. Kararlar birçok ahvalde bu rapor
lara' istinaden verilmektedir. Tetkik hâkimleri
nin karara iştirak yetkisi olmadığı için mesuli
yetleri ibalhls konusu değildir. 

Tetkik hâkimleri, ifa ettikleri fonksiyon ile, 
görevleriyle ters düşmektedir. Kanaatimizce, tet
kik hâkimliği müessesesini Yargıtay bünyesi için
de, yeni bir çözüm yoluna kavaışturm'aya ihtiyaç 
vardır. 

6. İlmî ve kazaî içtihatların daha önemli 
ölçüde, teessüsü için Yargıtayın bir büyük kü

tüphaneye de ihtiyacı vardır. Bu kütüphanede 

her konuda aranacak kitap ve matbuanın bulun
ması zaruret haline gelmiştir. 

7. Yargıtay üyelerinin, görgü, bilgi ve tec
rübelerini hukukî ısahada geliştirmek için dış ül
kelere bu maksatla gönderilmesini dönüşlerinde 
kendilerinden bir rapor hazırlamalarını temin et
mek yine temennimizdir. 

8. Yargıtay mensuplarının zamanında ve ra
hatlıkla, görevlerine gelebilmelerini sağlayabilmek 
için Bütçe Komisyonuna yapılan teklifin ret 
edilmiş olması üaüntü veriei olmuştur. Bütün 
dairelerde bu ihtiyaç giderildiği halde, Yargıtay-
dan esiitfgenimiş olmasında 'isabet yoktur. 

9. Birçok kuruluşlarda, tatillerde dinlenme 
yerleri olduğu halde, Yargıtay mensuplarına bu 
imkânın tanınmamış olması büyük bir eksiklik
tir. Bu arada Yargıtay mensuplarının çocukları
nın, yurt ihtiyaçlarının da dikkate alınması lâ
zımdır. 

10. Bütçe raporunda belirtildiği1 üzere, hâ
kim sınıfından olanlara, teminindeki güçlük ne-
nedıi ile sağlanan yan ödeme kararnamesi iptal 
edilmiştir. 

Şimdiye kadar da Yüce Meclislerimize böyle 
bir kanun tasarısı gelmediğine göre, bu kanun 
tasarısının, Adalet Bakanlığınca hazırlandığını 
öğrenmiş bulunuyoruz. Biran önce bu kanun ta
sarısının Meclisıe şevkimi' yürekten diliyoruz. 

Maddî olanaklar yüzünden, pek çok hâkini 
ve savcı meslekten ayrıldığı bu günlerde, kanu
nun çikarıltoasını temenni etaıiefeteyiz; 

Sayın milletvekilleri, 1974 malî yılı Yargıtay 
Başkanlığı bütçesi üzerinde, grupumun görüşle
rini arz etmiş bulunuyorum. 

Bu bütçenin, Yargıtay mensuplarına ve mil-
letilmize hayırlı olması dileği ile Cumhuriyetçi 
Güven Partisi adına Yüce Meclisi saygı ile se-
lâmlarmı. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altmış-
yedioğiu. 

Söz sırası, Millî Selâmet Partisi Cfrupu adına 
Sayın Sabri DörtkoPda buyurunuz efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA SABRI DÖRT-
KOL (Nevşehir) — Muhterem Başkan, muhte
rem milletviekillerti; 

Yargi/taym, 1974 malî yılı Bütçe kanunu ta
sarısı hakkımda, Millî Selâmet Fantisi Millet Mec
lisi Grupunum ıgörüş ve temennilerini arz ötmek 
üzere söz almış bulunuyorum. 
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Muhterem milleitvekillerıi, adalet tarihi', top
lum tarihine eşit bir geçmişe sahiptir. Her iki
sinin de başlangıcı insanlık âleminin meçihulü-
dür. İster Rousseau'nun dediği gibi, insanlar bir 
mukavele sonucu cemiyeti kurmuş olsunlar, ister
se bizim inandığımız gibi1 ve hakikat olan insanın 
yeryüzüne İndiriliri ile cemiyet hayatı başlamış 
olsun, iki görüşün müşterek yanı, insanın toplum
sal bir varlık olduğudur. 

Dikkatle incelendiğinde görülür ki, insanoğlu, 
toplu halde çok kuvvetli, tek başına yaratılmış
ların en zayıfıdır. İlk toplumun ilk sorunu, her
halde fertlerin davranışı olmuştur. 

Topluluk hayatı bir düzen ister, bu düzen, 
kaideler topluluğu meydana getirir. Bunlardan 
tür kısmını, hukuk kaideleri aidi altında topluyo
ruz. 

Hukuk, iki veya daha fazla insan topluluğu 
arasındaki münasebetleri düzenleyen ve bunları 
zorlayıcı müeyyideye bağlayan kaideler toplulu
ğudur. 

Hukuk kaidesinde, hak ile görev, yasak ile 
lüdtice arasındaki dengeye adalet diyoruz. Top
lumda bu kaideler kuvvetli bir kişi, bir zümre 
ve nihayet seçilmiş bir parlâmento tarafından 
vaz 'edile igelmliştir. 

Hukuk kaideleri, şahsî düşünce ve endişeler
den uzak ve toplumun gerçek yaşayışına uygun 
olalbdldiği nispette tutarlı olmuş, günün icapları
na, şahsî endişelere veya ısempıaltilere istinat eden 
kaideler kısa zamanda geçerliliğini kaybetmiş
tir. Burada, adalet tarihinin tekamülünden baih-
ısetmek mevzuu uzatacaktır. Herkesin malûmu 
elan bdfr konuyu tekrarda fayda yoldur. Mevzu-
anuz, Yargıtay bütçesi olduğu için bu müeıssese-
ınin bütçesinin eleştirmesini yapmaya çalışaca
ğını. 

Muhterem milletvekilleri, Yarigıtay adlî ka
zamızın en yüksek merciidir. Görevi, bidayet 
mahkemelerinden verilen kararları yüksek yargı 
meröii olarak tetkik ve karara bağlamaktır. Yar
igıtay bu haliyle; 

1. Kati bir hüküm makamıdır, 
2. Nümunei imtisaldır, 
3. Devrin adalet anlayışının aynasıdır. 
Şu izah edilen durumu «itibariyle Yargıtay, 

hem bir yüksek k:aza mercii, hem yüksek bir 
ilim mafkamıdır. Burada görevli Yargıtay üye
leri hukuk sahasında tecrübeli, hem de hukuk 

ilmine vakıf kimselerdir. Bu zevatın uzun ve se
mereli bir tatbikatı geniiş ve verimli tetebbuu 
ve neticede bunları birleştirip asırlar boyu kıy
metini muhafaza edecek kaideler vazedebilecek 
zekâya sahip .(kimseler olması şarttır. Bunlar, 
zamanın adalet anlayışının en büyük yapıcıla
rıdır. 

Bu itibarla, bu müessesenin hukuk tarihi
mizdeki şerefli yerini muhafaza edebilmesi için 
gerekli ortamı, :gcre'k ımievzuat açısından, gerek 
malî acıdan hazırlamamız gerekmektedir. Aksi 
halde bu müesseseden beklenileni istemeye hak
kımız olamaz. 

Muhterem milletvekilleri, söz buraya gelmiş
ken çıkarılmış -bulunan Af Kanunu sebebiyle 
affın bir .gerekçesi olarak adlî hatalardan sık 
sık bahsedilmiştir. Bir ülkede affın çıkarılması
nı gerektirecek kadar adlî hata yapılıyorsa, o 
memlekette mahkeme ve yargıtay değil, hatta 
adalet bile yoktur. Bu İddialar gerçekse, bu ko
nu üzerine ben adalet mensubuyum diyen her
kesin, ben hukukçuyum diyen herkesin eğilme
si gerekir. Şayet bu iddialar samimi değilse, bu 
davranış ve spekülasyonu görevlerinden büyük 
ciddiyet ve titizlikle duran, acaba bir haksızlık 
mı yaparım diye günlerce düşünüp uykusunu 
terkeden şerefli meslek mensuplarının işlerin
den (henüz gelmiş olmanın şerefini iftiharla taşı
yan bir arkadaşınız olarak isabetli bir tutum 
olarak telâkki etmemiz mümkün değildir. 

Bu tür davranışlar, yargı ıgörevine gölge dü
şürür ve millet hayatını olumsuz yolda etkiler. 
Bu gibi davranış ve sözlerden titizlikle kaçın
mak gerekir. Biz hu görüş ve tutum içindeyken 
Yargı tayımızın da kararlarında titiz davranma
sı gerekir. Yargıtay daireleri bidayet mahke
melerinin bozulan kararlarına İsrar edebilecek
lerini asla hatırdan çıkarmamalı. 

Ayrıca, genel kurulun kararları, gerekçe 
olarak gösterilen mahkeme kanarlarında, sırf 
dairenin, emsal kararına uyularak bozma ciheti
ne gitmemelidir. Bunun sadece adaletin tecelli
sinin .gecikmesine, zaman kaybına sebep verece
ği unutulmamalıdır. Bilhassa 'aynı dairede tet
kik edilip, 'aynı mahiyette bulunan iki dava dos
yasından birinin tasdik, diğerinin bozulması tat
bikatta görülogelen aksaklıklar olarak kayda 
değer. Bu noksanlığın giderilmesi eiihetinin aran-
m'asını arzu etmekteyiz. 
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Yargıtay (kararlarımın gerekçeli, gerekçenin 
de doyurucu olması şayanı arzudur. Tashihi ka
rar sebebiyle bozulan davalardaki gerekçe zü
hule müstenit bulunmaktadır. Zühulün asgariye 
indirilmesini temenniye şayan bulmaktayız. 

Mahallî mahkemelerde, (esasen uzun bir sü
re sonucu neticelenmiş bulunan davaların Yar-
gıtaydan loşa sürede neticelenip gönderilmesi, 
aslında sonradan zuhur 'edecek başka (ihtilafları 
halledeceği nazarlardan uzak tutulmamak, bu
na göre daire 'adedini artırmak veya başka gö
rüşmelerde arz olunduğu veçhile, böyle istinaf 
mahkemelerinin teşkili suretiyle bu müessese
nin görevinin tahfifi cihetinin araştırılması fay
dalı olacaktır. 

İstinaf mahkemeleri üzerinde hassasiyetle 
•durmamızın nedeni, Yargıtayda bugün 1968 ta
rihinde gönderilmiş dosyalar beklemektedir. 
1972 senesinde Yargıtay ceza dairelerine 78 870 
dosya gelmiştir. 1973 senesinde gelen dosyanın 
adedi ise 87 Oöl'dlir. Demeli ki, ceza davaların
da bir sene içinde 10 bin adet bir 'artış vardır. 
1972 senesinde hukuk dairelerine gelen dosya 
adedi 107 403'dür. 1973 senesinde ise 112 612'yi 
bulmuştur. Bu kadar ağır bir yükü 9'u hukuk, 
7'si ceza olan 16 daire yüklenmiş bulunmakta
dır. 

Bu itibarla Yargıtayıımızm gerçekten gele
ceğe ışık tutan bir müessese olmasında ittifakı
mız varsa, muhakkak surette istinaf mahkeme
leri konusu üzerine eğilmemiz gerektir. 

Yargı tayımızın halen işgal ettiği binada nor
mal bir genel kurul salonu yoktur. Bu itibarla, 
•genel kurula gönderilen dosyaların dönüşü se
neler ister. Yargıtaym sair daireleri kâtip ve 
evrak dolaplarının bulunduğu yerler, üye ve 
raportörlerin oturdukları odalar sıkışık, hatta 
bazı yerlerde dizdize diyebilecek bir haldedir. 
Yargıtayıımızm -bina sorununun mutlaka halli 
lâzım gelmektedir. 

statüsü içine almakla, Anayasanın âmir hükmü 
geriye itilmiş olmaktadır. Anayasanın âmir 
hükmü ıgöz'önüne alınarak meslekî onuruna ya
raşır seviyeye getirilmesi temenniye şayandır. 

Muhterem milletvekilleri, Türk milleti adı
na hüküm veren adlî (kazanın ıen yüksek mercii 
olan Yargıtaym lâyık olduğu yeri alması şart
tır. Bu hususta gerekli çalışmaların yapılıp du
rumun düzeltileceğine inanıyoruz. Yargıtaym 
meseleleri, diğer müesseselerimizin meseleleri 
gibi çok yönlü ve derindir. Ancak, hükümran
lığımızın temeli olan adaletin ıen belirgin ve te
mel müessesesi olması itibariyle sorunlarına sü
ratle «eğilmek gereği, Devletimizin bekasıyle il
gilidir. 

Yargıtay bütçesinin milletimize ve muhte
rem Yargıtay mensuplarına hayırlı olmasını di
ler, heyetinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN. — Teşekkür ederim ,efendim. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Meh

met Altmsoy, buyurun efendim. 
D. P. GRUPU ADINA MEHMET ALT1N-

SOY (Niğde) — Muhterem Başikan, değerli 
üyeler; Yargıtay Başkanlığının 1974 yılı Büt
çesi üzerinde Demokratik Parti grupu adına 
sözcülüğünü yapmak üzere huzurlarınızla gelmiş 
bulunuyorum. 

Türk milleti adına ieraî hükümler görevli 
bir üst mahkemenin adlî istiklâlinin yanında 
malî istiklâline de 1974 senesinde kavuşmuş ol
ması, yüce Meclisinizin yaptığı ve bahtiyarlık 
duyacağı işlerden birisidir. 

Değerli arkadaşlarım, Yargıtaym çeşitli me
selelerini, benden evvel 'konuşan kıymetli arka
daşlarım dile getirdiler. Belki tekrar olacak, an
cak ben de huzurunuzda Yargıtaym bazı mese
lelerinden bahsedeceğim. 

Vaktiyle altı daire olarak kurulmuş olan 
Yargıtaym, merkezî Hükümete nakledildikten 
sonra İki, daha evvel Eslkişehir'de idi, bir binası 
olmuştur. Ancak iş haetmi büyüdükçe dairle ade
di artmış, daire adedi arttıkça da binanın katı 
yükselmiştir. Bundan dolayı devamlı bir tami
rat ve tadilat haline gelmiştir. Yargıtay binası
na ne zaman giderseniz ya bir boyama, ya bir 
bina ilavesi, veya bir bina kısmının yıkılmasın
dan ibaret bir tamirat ve tadilat görmek müm
kündür. Yıllar yılı bu böyle devam eder gider, 
Yargıtay dairelerinin adedi artar, binanın katı 

Muhterem arkadaşlar, Yargıtaym tek soru
nu bina darlığı değildir. Anayasanın 134 ncü 
maddesinde, hâkimlerin hakları, ödevleri, aylık 
ve ödenekleri diğer özlük işlem mahkemelerin 
bağımsızlığı esas alınarak kanunla düzenlenir 
denmektedir. Anayasanın bu. âmir hükmü kar
şısında '657 sayılı Kanunun ek geçici 7 ve 8 nei 
maddeleriyle hâkim ve savcıları bu kanunun 
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artar, fakat daima ihtiyaç önde, yapılan iş ar-
'kada gelir. 

Bu, böylece devam, etmesi mümkün oktıaya-
eak bir haldir. Bir taraftan iş hacmi artar, bir 
taraftan dalire adedi artar, bir taraftan kat ade
di artar ama hiçbirisi diğerini tamamlayamaz. 
Acilen müstakil bir binaya ihtiyacı vardır, bu 
binayı ne kadar yükseltirseniz yükseltin, bir 
türlü kâfi gelmiyor. Bir hal tarzı olarak düşü
nülebilir; yanında 'eski Devlet Su İşlerinin ve 
halen Enerji ive Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
işgal 'ettiği bir bina yardır. Bu dki arsa ve iki 
binayı birbirine birleştirmek suretiyle, aradaki 
boşluklardan bazı kısımlarının da bir bina man
zumesi, site haline getirilmesi suretiyle istifade 
'edilebilirse müstalkhcl Yargıtay binasının şekli 
belki ortaya çıkabilir. 

Keza binanın darlığından, bir yüksek mah
kemenin mehabetinle yakışır bir duruşma salo
nu, ne daireler için, ne de umumî heyetler için 
mümkün değildir. Zaman oluyor, hukuk veya 
ceza umumî heyetleri toplandığı) zaman yüksek 
hâkimler, hüküm verecekleri masanın etrafında 
oturacak sandalye yeri bulamıyorlar. Halbuki 
bir üst mahkemenin bir büyük heyetinin toplan
tısının kendine göre bir mehabeti olması, içine 
girenlerin içini ürpertmesi lâzım gelir. Evvelâ 
böyle bir yere ve sonra bu yere münasip bir tef-
rişata ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, Yargıtaym işleri mü
temadiyen çığ gibi büyümektedir. Daire adedi 
altıdan yirmidörde çıkarılmıştır; ceza ve hukuk 
dahil olmak üzere. Şu anlarda bir nisbî rahat
lık, ferahlık vardır, fakat çok kışla zamanda iş
lerin hacimli yine dairelerin tahammüllerinin üs
tüne çıkacaktır. 

geldiği vâki değildir. Burna mukabil yemi kurul
muş olan 9 ncu Oeza Dairesinin, zannediyorum, 
günde bir işi ya olur, ya olmaz. Bu belki dahilî 
bir tanzim meselesidir. Hiç olmazsa şu nisbî ra
hatlıkta bazı dairelerin aşırı yüklerini işi az olan 
dairelere, kanunun ve yönetmeliğin Verdiği im
kân dahilinde dağıtmakta fayda olduğunu ımiü-
lahaza ederim. Ama, bütün bu nisbî rahatlığa 
rağmen çok kısa zamanda eğer bu'ihtilaflar Tür
kiye sathında böyle devam edecekse ki, devam. 
'ediyor maalesef, çok kısa zamanda yine daire
lerin iş hacmi takatlarının üstüne çıkacaktır. 

Benden evvel konuşan muhterem arkadaş
larımın bahsettikleri gibi, en doğrusu üç yük
sek mahkeme ile bidayet mahkemeleri arasında 
orta dereceli bir üst mahkemenin, adına arlkıa-
daşlanmız belki bir kolaylık olsun diye istinaf 
mahkemesi dediler, istinaf mahkemesinin -duru
mu başka idi, benim kanımca, tetkik iedebildi-
ğim kadarıyle, bugün bir istinaf mahkemesinin 
orta dereceli 'bazı kararlarının 'kesin olmaması 
kayıt ve şartıyle, bazı kararları kesin olmak 
şartıyle kurulacak orta dereceli bir üst mahke
meye muhakkak İhtiyacı vardır. 

Ayrıca yine işi azaltmak için bidayet mah
kemelerinin bazı kararlarının ne istinaf mahke
mesine, ne temyiz mahkemesine gitmeden, ke
sinlik kazanmasını icabcttlrecek bazı hükümler 
konmasında da fayda vardır. Ancak, o zaman 
azaltılabilir bu iş hacmi. 

Aslında mahkemelerin iş hacminin azaltıl
ması sosyal hayatımızla ilgilidir. İhtilafın çok
luğu veya azlığı, mahkemelerin çokluğu veya 
azlığı ile ilgili değil, sosyal hayatın dalgalan
maları ile ilgilidir. Gönül arzu eder ki, istinaf 
mahkemesine de ihtiyaç kalmasın, bidayet mah
kemelerinin işi de çok az olsun ve 24 daireyi 
Yargıtayda 34'e çıkaracağımızı, iş yokluğundan; 
daha aşağı indirelim, gönül bunu arzu eder. Bu 
husus, mahkemelerle ilgili değil, sosyal hayatı
mızla ilgilidir. İnşallah öyle olur. 

Muhterem arkadaşlarım, benden evvel konu
şan muhterem arkadaşlarını da işaret ettiler, 
Dairelerden birbirine mütenakız kararların çık
tığı vakidir. Gerçi, üst mahkemelerde de, bida
yet mahkemelerinde de her mesele bendi mev
zuu içinde mütalâa 'edilir. Aslında genel karak
teri itibariyle birbirine benzer görünen her me-

Ancak, bu arada bir hususa işaret etmek is
terim, bu nisbî rahatlıkta da bazı dairelerin yük
leri üzerlerinde çok fazla kalmış, yeni kurulan 
bazı daireler henüz kendilerinin mesailerini tam 
olarak yapacakları bir iş hacmine kavuşama
mışlardır. Bir misal olarak arz edeyim : Geza 
dairelerinden birinci Ceza Dairesi, ağır eezalı 
işlere baktığı için yükü, Geza dairelerinin için
de en çok olanıdır. Haftada iki gün ve cuma 
günleri de bir günde İki defa duruşma yapar
lar, 35 - 40'tan aşağı duruşma günü koymazlar, 
buna rağmen bir seneden evvel duruşma günü 
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selenin teferruatında ayrıcalıklar vardır, birbi
rine mütenakız gibi gönünen kararlar da kendi 
yönlerinden, kendi bünyefcrli içinde mütalâa 
'edildiği zaman ayrı 'ayrı ııneseleler olduğu için 
tenakuzu bahis mevzuu olmayabilir. Ancak, bu 
tenakuzların, büyük bir kısmının hatasının tet
kik ledilem'eyiişinden, maddî hatalardan geldiği 
anlaşılmaktadır. Bunun asıl sebebi Yargıtayda 
peryodik bir meşriyatm bulunmayışmdandır. Bü
tün dairelerden çıkan kararların devamlı ola
rak neşriyatını temin 'eden bir bülten bir mec
mua mevzuuıbaihis değildir, mevcut değildir. Hat
ta arşivlerde kararların saklanması da sıhhatli 
değildir. Bu kadar, 280 bin hukuk dainelierin.de 
80 bin ceza dairelerinde mevcut olan mieem.ua 
260 - 270 bine varan yıllık dosya kapasitesinin 
içerisinde en az 230 - 240 bini karara bağlandı
ğına göre, bunların muhafazası dahi sıhhatli 
değildir. Kaldı ki 'aynı dairede daha 'evvel ve
rilmiş olan kararların veya diğer dairelerde 
benzer meselelerde verilmiş olan kararların muh
terem üyeler veya tetkik hâkimleri tarafından 
'tetkikine imkân yoktur. Bunun kanaatimizce 'en 
doğru şekli bir mecmua veya -bültenim peryodik 
olarak ama bütün kararları, (yalnız içtihat ka
rarlarını değil) bütün daire kararlarını neşret-
mesiyle mümkündür. Ayrıca bidayet mahkeme
leri Yargıtay dairelerinden çıkan kararları ken
dilerine emsal olarak alacakları için, onlara da 
'büyük kolaylık temin eder. Bunun bazı barolar 
gibi kuruluşların, bazı özel teşebbüslerin kendi 
çıkardıkları neşriyatla temin 'etmek ımümkün de
ğil, bu zaten ihtiyaca da kâfi değil. Asıl kanı
mızca bu hususta 'geniş bir tahsisatın ayrılması 
ve her dairenin, kararını her ay yahut her hafta 
veya üç ayda ıbir peryodik olarak neşredecek 
neşriyatın temin edilmesi lâzım gelir. 

Zannediyorum ki, Yargıtay Bütçesi ilk de
fa kendi bünyesinde hazırlanmış olduğu için dıa-
ha bu işle yetkili olan arkadaşlar ilk bütçie ha
zırlıklarının acemiliği içindedirler. Ümit ediyo
rum önümüzdeki yıllarda bu hususta bir tahsi
satı daha bütçenin hazırlığında koyarlar, Yüce 
Heyetiniz de 'kabul 'eder, bu ihtiyaç da böylece 
karşılanıl*. 

Yargıtay Bütçesinin, mıcnsupiarma hayırlı, 
uğurlu olmasını temenni 'eder, Yüce Heyetinizi 
saygı ile selâmlarım eiendim. (C. II. P. ve D. P. 
sıralarımdan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Altm-
soy. 

Adalet Partisi Grapu adına Sayın İsmail 
Hakkı Ketenoğlu, buyurunuz 'efendim. 

A,P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI KE
TENOĞLU (Ankara) — Büyük Meclisin Saym 
Başkan ve üyelerini saygı ile selâmlarım. 

Yargıtay Bütçesi üzerinde Adalet Partisi 
Grupu adına yapacağım konuşmayı, tenkitten 
çok teşrih ve adalet sorunlarından bir bölümünü 
dikkat nazarlarınıza arz yolunda yapacağım. 

1 . 4 . 19G8 tarihinde bir irade ile kurulmuş 
bulunan Yargıtay, mutlakıyet idaresi devrinde 
ve hiçbir teminata sahip olmadığı senelerde da
hi, adalet ve haklan sadık hadimleri olarak bu
güne kadar vicdanlarının sesini hüküm ve karar 
halinde ortaya koymanın başarısını 'göstermiş
lerdir. 

Geçen 106 yıl içinde faziletin, dürüstlüğün, 
çalışkanlığın, geniş 'görüşlülüğün, vakarlı ve me
tin karakterli kişiliğin örneklerini vermiş bulu
nan1 bı; kadronun adalet sanatkârları, işlerinin 
çok, pek çok o'lmasına rağmen kanunların ruhu
na ve esaslarına uygun inceleme ve yorumlama
lar yaparak, hukukun eşit bir biçimde uygulan
masını sağlayarak vazifelerini yerine getirmiş
lerdir. 

1961 Anayasası ile bir Anayasa kuruluşu ve 
her yönden bağımsız hale 'getirilmiş olan bu mü
essese, bugün 9 ceza ve 15 hukuk dairesi ile hiz
metini yapmaktadır. Hukuk devletinin ıgerekle-
rini, yurdun düzenini, sulh ve sükûnunla sağla
mak için insanüstü çabalar harcayan bu yüksek 
adalet kuruluşunun yararlı çalışmaları herkesçe 
bilinmektedir. 

Malumlarıdır ki. adalet mimarlarının yaptı
ğı bina manevîdir, ,göze görünmez biçimdedir. 
Bu nedenle onun sonsuz emekle vücuda getirdi
ği eserleri çoğu zaman toplumun gözünden kaç
mıştır. Adalete aşık oılan hâkimler i'sıe eserlerini 
afişe etmeyi küçüklük sayarak kendilerini giz
lemek maharetini de göstermişlerdir. Adaletin 
eserini bir şehir mimarının bir cami veya bina 
mimarının esıerleri gibi göze çarpan ve hemen 
tak'.lir toplayan eserler değildir. Onu (görmek 
müstesna kişilere nasip olur. Bir mahkeme hük
mü karşısında, ilki taraf bulunduğundan dolayı, 
en is ah etli ıbir hükümden dahi bir tarafın mem-
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rain (simaması mümkündür. Davayı kaybettiği 
halde, isabetli bükme saygı duyan büyük insan 
varsa da, onlara raslamak güçtür. 

Birçok meslek imtihanları vererek Yargıtaya 
geleni er, 'gelebilenler yaşlanmış olmalarına rağ
men ve sadece meslek aş!kından güç alarak şaşı
lacak derecede çalışır! a,r ve adalet sarayları ya-
]»arlar, ama onu eksiksiz olarak ancak her şeyi 
bilen Tanrı görür. Çoğu zaman da adliyecinin 
nasibi tenkit olur. 

Bun.'ii'i söylerken, adalet yolunda çalışanla
rın. Ir:jpsi kusursuzdur demiyorum. İnsanın oldu 
ğn ye; de kusur vardır. Bu hizmet erbabı arasın
da da kusurlular olabilir. Sorumluluğun esasını 
teşkil eden kusur, irade ve ihmale dayananlar 
olduğu İÇİL, bu çapta kusur adalet hadimleri ara
sında az ve Yarg'tay hâkimleri arasında ise yok 
gibi «lir. Bir meslek zümresinin istisnalarına (göre 
değil, topyakûn değerlendirmeye tabi tutulması 
lâzım geldiğini sayın parlamenterler çok iyi bi
lirler. Sorumlu bulunan kişi varsa onları kendi 
kanun, ve prosedürlerine bırakarak, bize düşen 
topyekûn Adliye ve Yargıtayın sorunlarını ele 
almak ve çarelerini bulmaktır. 

Sayın millet vekilleri, dar zaman içinde Yargı
layın bazı sorunlarını huzurlarınızda arz etmek 
isterim. 

1) İşleri çolktur. Yıllık varidesi 250 binle ulaş
maktadır. Bu ağır yük 24 dairenin omuzlarına 
yüklenmektedir. Her dairenin bir günü genel 
kurallarında ve bir günü de duruşmalarında ge
çer. Haftanın 4 günü senenin 48 haftası ile çar
parsak 192 gün «der. Bayram ve tatil ıgünleri 
dol ayısıyle en azından 62 günlü çıkarılırsa 'geri
ye kalan 130 'gündür. Her daireye ortalama 10 
bin iş düştüğüne ıgöre, dairelerin günde 76 işe 
bakmaları ve her iş için 10 dakika ayrılması ha
linde dairelerin 12 saatin üstünde -çalışmaları 
gerekir. Bu işlerin % 95'ine bakılabilmesini, Yar
gıtay hâkimlerinin insanüstü çalışmalarının 
bir sonucu olarak kabul eitmek gerekir. Çok iş 
arasında isabetsizlik olması mümkün ve hatta 
zarurî ise de, yetenekli ve çalışkan adalet mi
marları bunu da asgariye indirmek imkânını 
bulmuşlardır. 

Saj-n arkadaşlarım, Yargıtay hâkimi yalnız 
müzakere ile de kalmaz, dosya da okur. Ağır 
Ceza İşlerine bakan bir dairedeki dostum, her 
azaya ayda 150 dosya düştüğünü söyledi. Bu gö

rev an( ak tatil saatlarmda ve evlerinde yapıla
bilir. Bunları yapanların yorulduklarını, iğim
den güne çöktüklerini 'görmemek mümkün de
ğildir. İşin azalmasının tek şatrı, yıllardır dil
lerde sakız olan istinaf mahkemelerinin bir an 
önce kurulmasıdır. 

Yargıtay binası çok dardır. Büyük işler hu
zurlu binalar içinde yapılabilir. Büyük sorunlar 
ışıklı ve ferah odalarda müzakere edilirse isa
betli sonuçlara varılabilir. Bugünkü binanın 
hapishane hücrelerine benzeyen küçük ve ka
rardık odaları, huzurlu çalışmaya müsait değil
dir. Ya yeterli bina bulunmalı veya yeniden ya-
pılıvıa-'ivhı. Bütün adliye teşkilâtında olduğu gi
bi Vargıtay'da da yetişmiş adlî memur ve per
sonel günden güne azalmakta ve meslekî bir 
kaynaktan 'gelmedikleri için yeni gelenler de 
onların, yani ayrılanların yerini doldurama-
ın akl ad ir. 

Hepimizce bilinmektedir 'ki, mahkemenin en 
büyük yardımcısı kalemlerdir. Bunun için Ada
let personelini özel eğitimle yetiştirmek şarttır, 
Maaş ve istikballeri yönünden tatmin edilmeli
dirler, ancak, bu şekildedir ki, Adliyede geçir
di ğj acemiliğini bir tarafa iterek kazandığı bil
gi ve mahareti daha müsait ö'zel ve resmî daire 
ve müesseselere aktarmasın. Yangıtay hâkimle
ri de diğer hâkimler gibi Personel Kanununa 
göre maaş alırlar. Anayasanın 143 neü madde
sinde ve Personel ıKanununda belirtilen hâkim 
Ödenekleriyle özlük işleri kanunu bugüne ka
dar çıkarılmamıştır. Bu kanun bir an önce mah
keme erin bağımsızlığı esasına ıgöre tedvin olun
malıdır, Anayasamız bunu emretmektedir. 

Burada hâkim ve mahkeme bağımsızlığı üze
rinde durmak lâzımdır. Anayasanın 132 ncî 
maddesiyle, hâkimin Anayasadan, kanundan ve 
vicdanlarından başka bir makam, mercî ve ki
şiden emir alamayacağı tespit olunmaktadır. Bu 
teminat, hâkim için büyük bir kazançtır; ama 
kâfi değildir. Çünkü bağımsız olan yangı orga
nının aylık ödeneği, binası ve malzemesi, araç 
vo gereçleri kendisi tarafından sağlanamaz. Ma
lî işleri, başka ellerle yönetilir. Adaletin vazge
çilmez ihtiyaçları zamanında ve gereği gibi sağ
lanamazsa hâkim sıkıntıya düşerse bundan yar
gı tasarrufu zarar görür. Geliri yetmeyen, aile 
ihtiyaçlarını karşılayamayan, dinlenemeyen hu
zurlu bir evde oturamayan, çocuklarına gerekli 
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'gıdayı veremeyen hâkimin gerekli ruh vo beden 
gücünü temin edeceği düşünülmemelidir. Nite
kim, meseleğinin vakarını koruyarak yaşaya-
mamanm ruh çöküntüsü de hâkimin ayrı soru
nudur. Hakim, her ne kadar madde değil, ma
na adamı ise de, beşer olmanın ihtiyaçlarından 
da uzak değildir. Anayasanın 134 ncü maddesi
nin emrettiği kamın çıkarılıncaya kadar 657 sa
yılı Kanunun imkânları ölçüsünde yan ödeme
lerle hâkim ve savcılar ve adlî personel huzura 
kavuşturulmalıdır. 

Yargıtay'da üye yardımcıları vardır. Pek-
çok olan işin tetkikine imkân bulamadıkları 
için bunlara da yardımcı genç kadrolar tahsis 
edilmiştir. Maalesef, ıgenel hâkim kadrolarm-
daki beşte bir boşalma, Yüksek Hâkimler Kuru
lunum Yargıtay'a bu ıgenç yardımcı üyeleri ta
yin etmesini imkânsız hale getirmiştir. Yargıtay 
bu yönden de sıkıntıdadır ve çalışması güçtür. 

Aralarında yaşadığım, senelerden beri duy
duğum ve halâ içimde varlığını hissettiğim bir 
ıstırabı tekrar arz edeyim: 

Yorgun ve çoğunluğu ellisinin üstünde olan 
Yargıtay hâkimlerini, (evlerinden alıp işlerine ve 
tekrar evlerine götürecek nakil vasıtaları ibu 
müessesenin emrine verilmemiştir. Devlet daire
lerinden pekçoğuna bol bol verilen bu vasıta
lardan Yargıtay nasip almamıştır. Bu yüzden 
meslekî vakarı korumanın hassasiyeti içinde ve 
herkesin hakkına saygıyla dolu olan hâkimler, 
çoğu zaman sıkışık .olan vasıtalara binememek-
te, çoğu soğuk ve sıcağın altında, yağmurlu gün
lerde vasıta bekleyerek sıhhatlerini ve zamanla
rını kaybetmektedirler. Yargıtay hâkimlerinin 
vakarı ve sıhhati, işlerin çabuk görülmesi ve za
man kaybedilmemesi için Yargıtay hâkim ve 
memurları için gerekli otobüs nakliyatı sağlan
malıdır. Hâkime saygı, 'zamana saygı, ve işlerin 
çabuk çıkarılması kaygusu bunu emretmektedir. 

Hukukun hâkimiyetini, hukuk devleti ilkesi
ni gerçekleştirilmesini, çabuk, isabetli ve ucuz 
adaletin sağlanmasını istediğimizden eminim. 
Hâkim, ne grev yapabilir, ne de kendi yararına 
haykırmasını bilir. O, hakka hizmet ıeden, ken
di zararına da olsa başkasının hakkını ortaya 
çıkarmayı gaye edinmiş bulunan kişidir. Kendi 
hakları için konuşmayı dahi hâkimlik vakarına 
aykırı güren bir kişidir. İsteyen, rica eden, da

vasını her yönden yürütmeye kalkan hâkim kad
rosu ise, mesleğin kutsallığını ve hâkimlik va
karını çiğnemiş olur. Adalet teşkilâtından bun
ları beklemek ve böyle haller görülmediği için 
Teşkilâtı huzurlu saymak aldanış olur. Onlar. 
aşık bulundukları meslek içinde çalışmak imkâ
nını bulamadıkları zaman yavaşça meslekten ay
rılmayı tek yol sayarlar ve öyle olmaktadır. Bu
gün 5 bin hâkimden bin kadarı ayrılmıştır. Mes
lek her yönden cazibesini kaybettiği için de 
hâkim adaylığını isteyen bile azalmıştır. Da
ha büyük sarsıntılara meydan vermeden, küs
künlük yaratmadan bize düşeni yapalım. 

Hâkim, geç yetişen ve bütün evsafı ile çok 
güç bulunan kişidir. Ayrılanın yeri güç ve geç 
doldurulur. Bunun için tekrar istirham ediyo
rum. Adalet sorunlarının üzerine eğilelim, müm
kün olanı verelim, hak dağıtanların hakkını ko
ruyalım. Bununla tüm Türk Milletinin hakkını 
ve devletin bekasım da sağlamış oluruz. Aksi 
takdirde, geleceğin ıstırap ve imkânsızlık dolu 
görüntüleri milletin ve Devletin nasibi olur. 

Konuyu daha iyi anlatahilmek için bazı ra
porlardan pasajlar okuyacağım : 

Yüksek Hâkimler Kurulu raporunda şöyle 
denilmektedir : 

«Kadrolardaki noksanlık daha % 20 seviye
sindeyken, z?or şartlar altında yılda açılan 
2 100 000 davanın üstünden gelmek için mesai 
saati tanımadan, insanüstü bir gayret ve azim
le çalışan, yokluklar ve imkânsızlıklarla müca
dele eden 50 yılını dolduran Cumhuriyet Tür
kiye'sinin hâkimleri artık ümitsizliğe, işin altın
dan kalkamayacakları kanaatine saplanmakta
dırlar. Geciken adalet, haksızların, borçluların 
ve suçluların işine yaramaktadır. Vatandaşın 
adalete ve dolayısıyle Devlete olan inanç ve gü
venci sarsılmakta, adalet devletin temeli olama
makta, vatandaş hakkını kendisi alma ve ara
ma ortamına itilmekte, ihkakı hak suçları art
makta, borçlular geciken adaletten ve para de-
ğerlerindeki düşmelerden istifade için alacakla
rına en basit işlerde mahkemenin yolunu gös
termekte ve bundan menfaat sağlamaktadırlar. 
Bu ortam, hâkim kadroları boşaldıkça, her gün 
biraz daha artarak Devletin güvenliği ile ilgili 
bir hal almaktadır. Geciken adaletin tek suçlu
su hâkimi görüp göstermek şeklindeki sathî gö
rüşün dışında bu vahim meselenin objektif ola-
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rak üzerine eğilip çarelerini aramak, bu suretle 
öngörülecek çareleri uygulamak artık bir hâ
kim ve savcı meselesi değil, bir memleket mese
lesi haline gelmiştir. Sorunun çözümü ise Dev
let yöneticilerinin ciddî bir görevidir.» 

En yetkili adalet teşkilâtının hem içinde ve 
ıhem başında olan bir kalemin ifadesi bulunan 
bu cümleler telhlikenin ne kadar büyük olduğu
nu ortaya koymaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Keten'oğlu, iki dakikanız 
var efendim. 

İSMAİL HAKKI KETENOĞ-LU (Devamla) 
— Zaten bir sayfam kaldı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfedersiniz. 
İSMAİL HAKKI KETENOĞ-LU (Devamla) 

— Ceza Adaletinde Reform Toplantısında, bir 
tebliğ sunan Sayın Profesör Sulhi Dönmezer, 
şiöylo demektedir : 

«Yüzlerce hattın ulaştığı büyük bir tren is
tasyonunda makasları açıp kapayan ve ulaşımı 
sağlayan mekanizmanın tüm sistemin işleyişi 
yönünden rolü ve fonksiyonu ne ise, insan top
lumunda adalet mekanizmasının rolü ve fonksi
yonu da odur. Bu sebeple adalet fonksiyonunun 
kriz içine düşmesi en tehlikeli ihtimalleri orta
ya çıkarır. Uygun şekilde işleyen, etkin fonksi
yon yapan bir adalet mekanizmasına sahip bu
lunmayan toplumlar 20 nci asrın sosyal çalkan
tıları içerisinden kendilerini kurtaramazlar.» 
sözileı'ıyle sorunu pek açık dile getirmektedir. 

Amerika'da devlet araştırması yapan bir he
yet huzurunda konuşan bir Amerikan hâkimi 
ise : «iYeni ve etkin bir gayretin adlî araştırma, 
koordinasyon, sevk ve idare alanlarında hemen 
gösterilmemesi takdirinde bu memlekette huku
ka uygun devlet düzeni çökecektir.» demiş ve 
buna dayanan Amerikan Başhâkimi Mr. Wren 
de şöyle demiştir : «Bu hâkimin beyanı herkesi 
büyük bir dikkate davet etmelidir. Kusurlu ida
resi sebebiyle herhangi bir vatandaşa karşı ada
let gerçekleşmiyorsa, bunu düzeltmek hususun
daki başarısızlığın mazereti olamaz.» 

BAŞKAN — Sayın Ketenoğlu, vaktiniz dol
muştur efendim. 

İSMAİL- HAKKI KETENOĞLU (Devamla) 
— Peki efendim. 

1940 yılındaki bütçe konuşmasında merhum 
Abidin Binkaya; «Adliye için yapılacak feda
kârlıklar yerindedir.» ^emiştir, 

I Adaletin ıstırabı büyüktür. Bu ıstırap mem
leketin ve Devletin ıstırabıdır. Bunları uzun uza-

I di ya saymak için vaktimiz yoktur. Biraz önce 
I arz ettiğim gibi, Devletin ekonomik hamleleri 
I yapmak, sosyal ve uygar yüceliklere ulaşmak ve 
I cehaletten kurtulmak için yaptıkları çabalar ya-
I nıııda bugün onların çok üstüne çıkmış bir ada-
I let krizi vardır. 
I Parlamento, yürütme ve yargı organları ve 
I bütün Devlet olarak bu temel kuruluşun kriz-
I den kurtarılması için birleşmemiz şarttır. 
I Maruzatım budur. Sabrınızı tükettiğim için 
I bağışlamanızı diler, hepinize saygı ve sevgileri-
I mi sunarım. (Alkışlar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
I Değerli arkadaşlarım, gruplar adına yapılan 
I konuşmalar s'ona ermiş bulunmaktadır. 

Şahsı adma Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu, 
I buyurunuz efendim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) 
I — Sayın'Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi 
I sevgi ve saygiyle selâmlarım. 
I İçlerinden gelmekle iftihar ettiğim bütün hâ

kim ve savcılara bu mukaddes kürsüden muhab-
I betlerimi arz edenim. 

Adalet Bakanlığı ve Yargıtay Başkanlığı 
I bütçesinde grup sözcüleri ve şahsı adına konu

şanlar aşağı yukarı sorunların hepsine: değindi-
I 1er. Ben de birkaç not almıştım; ama bu konuş-
I malardan sonra bana bir şey kalmadı. 
I Adalet Bakanı da çıktı, bizim söyledikleri-
I mi-zden daha fazlasına değindi ve bu meselele-
I rin yakın zamanda imkânlar nispetinde halledi

leceğini söyledi ve bundan memnun olduk. 
I Benden önce görüşen milletvekilleri adalet 
I sorunları üzerinde çok durdular; biz de duru

yoruz. Öyle zannediyorum ki, daha yıllarca, 
I belki asırlarca bu sorun üzerinde durulacaktır. 

Ne zaman halledilecek, ne zaman bu dava bite
cek bunu bilemem. 

I («Adalet mülkün temelidir.» Dünya ömür bo
yunca adalet aramıştır, aramaktadır ve araya
caktır. 

I Beşeriyet şimdiye kadar adalet üzerinde çok 
I şey söyledi. Bunları hepimiz biliyoruz. Şimdi 
I size adalet üzerine nutuk çekecek değilim. 
I Adalet üzerine ne söylenirse söylensin, söy-
I leyeceğimiz son söz; «Adalet mülkün ve ada-
I letin temelidir.» olacaktır. Ama ne zaman ada-
1 lete kavuşacağız bunu Allah bilir. 
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Ben Devlete yapılan hizmetlerin hepsini kut- I 
sal bilirim. Bu hizmetler kalemle olur, kılıçla I 
olur, el emeği ile olur, göz nuru ile olur, bedenle I 
olur. Hepsıi benim nazarımda kutsaldır. I 

Cemiyetin huzuru için hukuk devletini kabul I 
ettik. Bu ülkede herkes hakkını almalıdır ve I 
alacaktır diyorum. I 

Adaleti tevzi eden hâkimdir. Milletin biz- I 
den ve bütün adalet mensuplarından her yerde I 
her zaman istediği şudur: Halkın içerisinden I 
geldik hepimiz. Hep biliyoruz, diyorlar ki ; I 
«Doğru ve çabuk adalet.» Dava bundan ibaret- I 
tiir. Bunu halledebildik mi edemedik mi? Ada- I 
let nutku atmakla bu iş bitmiyor; ama bu nasıl I 
halledilecek? 

Bilgimi ve tecrübemi mukaddes saydığım I 
adalet mesleğine hizmet için arz edeceğim; ama I 
bu arz edeceğim bilgim ve tecrübem nedir? Um- I 
manda bir damla veyahut da bir hiçtir. Ama I 
vazifemi yapmak için söyleyeceğim: Tecrübe I 
zamanla kazanılan bir haslettir. Geçen hafta I 
Ankara Adliye Sarayında bir sempozyum ya- I 
pildi. Bu kelime Lâtiııceden geliyormuş. Eski- I 
den «Oturum» deniyordu, şiimdi «Sempozyum» I 
deniyormuş. Sordum; «Bu ne demektir» diye, I 
«Bir meslek sorununun dile getirilmesidir.» de- I 
diler, 

Evet orada konuştular. Adalet Bakanlığı I 
Zatişleri Umum Müdürü konuştu, bir profesör 
konuştu, bir hâkim konuştu, Yüksek Hâkimler I 
Kurulundan bir daire bölüm başkanı konuştu, I 
İstanbul, Ankara ve İzmir Baro Başkanları ko
nuştu. Ankara Barosunun, İstanbul Barosunu, 
Yüksek Hâkimler Kurulunun bu işte raporları I 
var, yani meslek sorunları hakkında raporları I 
var. Bizim bu raporlara ilâve edecek hiçbir şe- I 
yimiz yok. Zaten Adalet Bakanı da demin çık- I 
ti bunların hepsini dile getirdi. Güzel söyledi; I 
«Hepsini yapacağız.» dedi. Yaparsa tabiî mil
letçe kendisine teşekkür ederiz. I 

Orada birçok şeyler konuşuldu. Dediler ki; I 
«Adalet mülkün temelidir; ama bu temelde çat- I 
lama var, çökme var. Bunların düzeltilmesi! lâ- I 
zımdır.» I 

Bunları ben söylemiyorum. Bu meslek men- I 
supları söylediler, ben de size naklediyorum. I 
Hattâ orada benden başka milletvekili yoktu. I 
Benim de gelip gelmediğimi bilmıiyorlardı. Ben I 

I bir köşeye oturdum ve dinledim. Orada serze-
I nişte bulundular; «Niye kimse gelmedi? Oysa 
I meslek mensubu birçok parlementeri davet et-
I mistik.» dediler. 
I BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, süreniz bit-
I mek üzere efendim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) 
I — Daha yarısında değilim. Allah Allah... 
I BAŞKAN — Siz öylesiniz; ama süreniz bitti 
I efendim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) 
I — Sonra 'oradakiler dedi ki, «Adalet bir buna-
I lımın eşiğindedir.» 

I Arkadaşlar orada birkaç Yargıtay üyesi de 
I vardı, büyük hâkimlerden de vardı. Tecrübeli 
I adamlar... Onlar dediler ki, «Siz bu adaletin bir 
I bunalımın eşiğinde olduğuna inanıyor musunuz 

inanmıyor musunuz? Eğer inanıyorsanız Hükü
met olarak, Meclis olarak buna el atmanız, bu
nun üzerinde durmanız lâzımdır. Madem ki, 
temel diyorsunuz, neden durmuyorsunuz?» 

Temelin sorunları var. 
BAŞKAN — Bitti Sayın Köylüoğlu... Rica, 

edeyim, lütfen son cümlelerinizi söyleyin. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) 
Arkadaşlar bana her hailde müsaade ederler. 
Surda 5 dakikalık bir zaman yeter. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşlarımız daha 
önceden 10 dakika olarak size müsaade ettiler. 
Bundan sonrasını uygulama bize ı'ait. 

Buyurun efendim, buyurun çok kusa olsun. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) 
Peki peki, sağol. 

Efendim hâkimlik kolay değil, yani ben ken
dim hâkimlikten geldiğim için söylemiyoruim. 
Bu arkadaşların göreıvd pek zordur. Hâlkita 
hir karar veriir, ama gecesini gündüzüne ka
tar, gece rüyasına girer. Onsun için çolk zah
metli ve yıpratıcı bir iştir. 

Daha konuşacağını, söyleyeceğim pekçok 
şey var, ama mademki zamanım kalmamış ça-
ibuk çalbuk toplayayım diyorum, toplamaya 
çalışacağım. 

Efendim, bence... 
MUAMMER ALICI (Ankara) — Saati Sa

yın Başkan geri aldı. 
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İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) 
Efendim?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, siz devanı 
buyurun Sayın Köylüoğlu. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) 
— Efendim, benim anladığımı, benim topla
mak: istediğim şu; Eğer adaleti çabuk ve doğ
ru çıkarmak ve bulmak işitiyorsak, bir defa 
hâkimi yetiştireceğiz. Haklimi yetiştireceğiz, 
bilgili ve tecrübeli kılacağız, ondam sonra hâ
kimin şerefine, şanına yakın bir maaş verece
ğiz ve ondan sonra da onu demetleyeceğiz. Hâ
kimlik teminatını vereceğiz. Coğrafî teminat 
{kalkmıştır. Ben, bu coğrafî teminatın kaldırıl-
maismm karşisiınldayDnı. Ben, Ankara'da ihti
lâlden evvel de, sonra da bulundum. Bu te
minat lâzımdır. Kim ne derse desin, hâkimin 
•haleti ruhiyesini bilenler için bu teminat lâzım
ıdır. Sonra bir hâkimin kürsüsünde bir müd
det kalması lâzımdır. Yine tecrübemle şunu 
söylüyorum ki, bir kürsüde bir müddet kalan 
hâkim o .işlerini temizlemiştir ve orada iş kal
mamıştır. Nerede bir değişiklik var, orada iş 
fazlallışmıştır. Ve size şunu süyliyeyim ki, bun
da da Bakanlığın kabahati yo'k. Bunda da şu 
kabahat var; Kadrolar ekisiik olmasına rağ
men .salâihiyetle yetki verilmektedir. Bu da 
mahzurludur. 

BAŞKAN — Sayım Köylüoğlu, rica edeyim 
ıtoparlayın efendim. ıSon cümlelerinizi söyle
yin. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) 
•— Sonra hâkimlerim ağır ceza merkezlerinde 
«stajdan sonra muavin olarak çalışılması lâzım, 
tecrübeli hakimlerin yanında, bulunması lâzım, 
©unu yapmazsak bu iş yürümez.. Biz de öyle 
gittik, ama neler çektiğimizi bir AllaJh bilir, 
bir de biz biliriz. Bu konuda sırası gelmişken 
Yargıtaydan balhsedeyimı. (Gülüşrmeler) 

BAŞKAN — Efendimi... 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) 

— Toplayacağım Başkanım. Herkes toplaya-
ieağım diye 10 dakika sürdürüyor, 

Efendim, bem size şunu nakledeyim; Yargı
tay hâkimleri diyorlar ki, «İstinaf mahkemele-
ılinin kurulması lâzımdır, bu işlerin çözülmesi 
iiçîn.:» Hakikaten haklı, bem omlarım içerisinde 
'de 6 sene çalıştım, Bir Yargıtay hâkimi, yani 

birinci sınıf büyük hâkim olabilmek için 45 -
50 yaşına gelmek lâzım. 50 yaştan sonra da 
dovamlı dosya okumak, gece - gündüz bunlar
la uğraşmak kolay değil. 

BAŞKAN — Tamam efendim, teşekkür ede
rim Sayın Köylüoğu. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) 
— Vali aha... 

BAŞKAN — Lütfen bize yardımcı olum. 
Zaten müsamahayı Genel Kurulun emrine uya
rak fazlasiyle yaptık. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) 
ı— Bir de şunu söyleyeyim, bu çok mühim Baş
kanım. 

Yaııgıtayda birkaç daire var, işleri çok bi
rikmiş vaziyette. Yargıtay Kanunuma göre 
Başkanlar Kurulu iş tevzii yapacaktır, ama 
henüz yapmamış. Bu tevziî yaparlarsa, biri
kimler kısa zamanda azalacak ve işler çıkacak
tır. Bumu da Sayım Yargıtay temsilcisinin dik
katlerine arz ederim. 

Sonra bir de Genel Kuruldaki işler çok bi
rikmiş vaziyettedir. Yüksek hâkimlerin elele 
vererek, kafa kafaya vererdk bu işleri de hal
ledeceklerine inanıyorum. Bunlar, Devletin 
dertleri olduğu içim naklediyorum. Daha çok 
var, ama ne yapalım... 

BAŞKAN •— Efendim, çok teşekkür ede
rim, sözünüzü kesmek zorundayıını Sayın Köy
lüoğlu. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) 
— Tamam efendini tamam, işte şunları da bi
tireyim, tamam. 

BAŞKAN — (jok teşekkür ederim efendim. 
Lütfen, lütfen bağlayın hemen efendim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) 
— Yahu çok şey söyleyecektim, ama... (Gülüş
meler) 

BAŞKAN — Başka bütçelerde söylersiniz 
of emdim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) 
— Millet aşkıyla gayret içimde bulunan bütün 
(hâkim ve savcıların bumdan böyle doğru ve ça
lılık adalet için daha faizla gayret göstermele
rini arz ederim. Türk Milleti bugüne kadar 
adaletiyle yaşamıştır ve adaletiyle ebediyen ya
şayacaktır. Adalet aşkı gönüllere yerleşmiş-
tir. Milletin geçmişi buna şahittir. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Çok 
mersi. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) 
— Adalet Bakanlığı bütçesi... 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğtu, çok teşek
kür ederim efendim. Lütfen bitirelim bu işi... 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) 
— Ben de teşekkür ederim. 

Adalet Bakanlığı ve Yargıtay bütçesinin 
millete ve mensuplarıma hayırlı ve uğurlu ol
masını diler, hepinize saygılarımı ve sevgile
rimi sunarım. Notlarımın yarısı kaldı. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ©derim, teşek
kür ederim efendim. 

ıSayıın Balkan, konuşacak mısınız efendim? 
ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko

caeli) — Kısa bir konuşma yapacağım. Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN —• Buyurun efendim. 
ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko

caeli) — Sayın Başkan, sayın milleltvelkitleri; 
Adalet Bakanlığı bütçesinden sonra Yargıtay 
Başkanlığı bütçesi üzerinde de kısa bazı açık
lama! and a bulunimak işitiyorum. 

Yüksek Mahkememizin geçen yıl bütçesi 
39 337 800 lirayken, 1974 yılı bütçesi 57 475 421 
Mra ol arak bağlanmıştır. Araldiaiki fark 18 137 621 
liradır. Bu artışın neden'leri şunlardır : 

Birinci sebep; katsayı yülkselltilmeısi. 

İkinci selbep; yeni kurulan dairelerin tefriş 
edilmesi. Yüksek malumları olduğu üzere, 1737 
sayılı Kanuna göre 4 hukuk ve 2 ceza dairesi 
dalha kurulmuştur ve böylece teşkilâtın bünye
sinde 15 hukuk, 9 ceza dair.etei yer almıştır. Bu 
yeni kurulan dairelerin de tefrişi için bütçeye 
tahMsat konmuştur. 

Üçüncü sebep; Devlet Planlama Teşkil âtı
nın ve Maliye Bakanlığının uygun mütalâası 
alınmak suretiyle teşkilât; mensupları için ilki 
station araba taıbsisi gereği ile 210 bin lira 
bütçeye para ilâve edilmiştir. Aslında bu, 810 
bin lira, olarak ikıi otobüs ve iki station araba 
için Öngörülmüştü; fakat Adalet Bütçesinde 
bir özellik olmasın düşüncesiyle £lki otobüs de
ğeri olan 600 bin lira çıkarıldı ve sadece 210 
bin lira, iki station araba için tahsis edildi. Biz 
Adalet Bakanlığı olarak '(idemin Adalet Başkan
lığı bütçesinde belirttiğim gibi) Gümrük ve 

Teikel Bakanlığı ile bir diyalog kurmak suretiy--
le, şayet gümrükte satılacak .otobüsler varsa, 
bunlardan iki tanesinin Yargıtaya 'temin edil
mesi, tahsis gidilmesi konusunda çalışmalar ya^ 
pacağız efendim. 

Dördüncü sebep; Devlet Planlama Teşkilâtı-' 
nın muvafakati ile Yargıtay binası projesi: için 
800 bin lira bir tahsisat konmuştur. Yargıtay bi
nası hakikaten bugün en önemli bir sorundur. 
Bu sorunun halledilmesi için bizden evvelki hü
kümet zamanında Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına ait bir binanın Yargıtay a tahsisi 
için baş vurulmuş, fakat henüz bu konuda ilgili 
Bakanlıktan bir cevap alınamamıştır, önümüzde
ki günlerde daha evvel yazılmış olan bu yazı te
kit edilecek, eğer Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına ait olan bu bina Yargıtaya tahsis edil
diği takdirde, şimdi ayrı bir binada bulunan 
yüksek Hâkimler Kurulu da bu binaya nakledile
cek ve böylece senede 400 bin lira bir kira tasar
rufu sağlanmış olacaktır. 

Beşinci bir artış nedeni olarak; yayın hizmet
leri için bütçeye 500 bin lira tahsisat konmuş ol
masını göstereceğiz. 1737 sayılı Kanunla teşkilât 
bünyesinde, yüksek malumları olduğu üzere dö
ner sermayeli bir Yayınlar Müdürlüğü kurul
muştur. 

Yargıtayımızm bütçesi eleştirilirken değerli 
grup sözcüleri fikirlerini ortaya koyarlarken, 
haklı olarak kararların gecikmesinden yakmmış-
lardır. 1973 senesinde Yargıtaya 230 bin dosya 
gelmiş, 1972 senesinden 41 dosya devredilmiştir. 
Aşağı yukarı her sene 1 5 - 2 0 bin arasında dosya 
devri söz konusudur. Bu ağır yük altında yargı-
tayımız, gerçek fonksiyonu olan içtihat fonksiyo-, 
nunu geliştirememekte, bunun yanında adeta bir 
sübut müessesesi halinde vazife icra etmektedir. 

Demin Adalet Bakanlığı bütçesi görüşülür
ken, stajını henüz bütiraıiş hâkim adaylarının 
mahrumiyet bölgelerine ve doğmadan doğruya 
bağımsız ıgÖreJvlere atandıkları zaman., vermiş 
oklukları kararlarla, adalet yönünden kitleyi 
tatmin edememe gibi bir durumda olduğunu 
ifade etmiştim. Bunu ifade ederken, o gezilerim 
sırasında muttali olduğum bir 'husus yüzünden 
buna işaret ettim. Bu gibi hâkimlerimiz arasın
da öyleleri var ki, kararı verirken; «Biz kararı 
böyle verelim ele eğer yanlış vermişsek bunu 
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temiyiz düzeltir» gerekçesiyle hareket ediyorlar. 
'Tabiatiyle bu tarzda hareket edişler, Yargıta-
ym .yükünü günlden güne ağırlaştırmaktadır. 

Günden güne artan bu yük nasıl hafif iletile
bilir? En önemli sıorun budur, en önemli me
sele budur. Bu yükün hafifletilmesi Yargıtayın 
hukuk ve ceza dairelerinin sayısının artırılıma.-
•siyle halledilemez. Bunlar artırılır, artırılır; 
fakat gerçek sebeplere inilmedifcçe, artırılma
dan öte bir yola gidilemez. Bizce ihtilâfı kay
nakta kurutmak lâzımıdır, lhtila.fi kaynakta ku
rutabilmek için de, gerek hukukî, gerek cezaî 
mevzuat konusunda vatandaşlairı eğitmek lâ
zımdır. 

Biz Adalet Bakanlığı olarak, vatandaşların 
gerek hukukî, gerek cezaî mevzualt açısından 
'eğitilmelerini sağlamak aimaciyle, bugün Ba
kanlığımızda 'bir eğitim müşavirliği kurmuş bu
lunuyoruz ; önümüzdeki günlerde yapılacak; 
plaın ve program çerçevesinde bu fonksiyonu 
TRT kanaliyle ve diğer kanallarla, vasıtalarla 
gerçekleşltiruıeye çalışacağız. Ancak bu çalış
malardır ki, Yargıtayın yükünü, yani hukukî 
ve cezaî ihtilâfları bir derecede de olsa önle
meye muktedir olacaktır, (kanaatini taşıyoruz. 

Kararların gecikmemesi açısından 1730 .sa
yılı Kanunla bazı tedbirler alınmıştır. Bugün 
daireler günlük çalışır hale gelmiştir. Bir dos
ya, dairelere gösre umumiyetle 20 ilâ 30 günde. 
çıkarılmaktadır. Şikâyetler daiha ziyade 4 ncü 
Hukuk Dairesi ile, 9 ncu Hukuk Dairesinden 
gelmektedir. 4 neü Hukuk Dairesinde hem iş 
çoktur, hem de ımabiyeti önemlidir, bu yüzden 
iki senede bir dosya çıkabiliyor. Yani bir dos
yaya iki sene sonra ancak sıra geleibiliyor. 1974 
Temlmuz ayında Başkanlar Kurulu toplanarak 
bir kısım işleri diğer dairelere tevzi edecekler
dir. 

Hukuk 'Genel Kurulunda da birikmiş bir hay
li dosya vardır; Yargıtayca tedbir alınmıştır, 
haftada bir olan Gtenel Kurul toplantıları şimdi 
ikiye çıkarılmıştır, tetkik hâkimi adedi artırıl
mıştır. İstinaf mahkemelerinin (biran evvel ku : 

rulması konusunda parti sözcüsü arkadaşları
mız taleplerini serdettüer. Adalet ıBakanlığı 
bütçesi üzerinde konuşulurken, Genel Mahkeme
ler Kanunu 'çerçevesinde istinaf mahkemelerini 
de 'öngöreceğimizi belirtmiştim. İstinaf mahke
meleri konusunda, önümüzdeki ^günlerde Ada

let Bakanlığı ile Yargıtay arasında müşterek 
çalışmalara başlanacaktır. 

Raportörler .meselesi var., 1730 sayılı Kanun
la bunlara hâkim olabilme imkânı tanınmıştır. 
Yüksek Hâkimler Kurulu hâkim olabilecekleri
ne karar vermiştir. Atama beklemektedirler. 
Bunlar için de Adalet Bakanlığı bütçesine 50 
kadro konulmuştur. Bu kadrolar bütçemizin 
kabulü ile gerçekleştiği takdirde, Yüksek Hâ
kimler Kurulu, bu raportörlerin atamalarını 
yapaicak ve böylelikle hâkim oldukları andan 
itibaren raportörlük müessesesi Yargıtaydan 
kalkmış 'olacaktır. 

Öite yandan tetkik hâkimleri de bu teşkilâ
tın içerisinde hakikaten sıkıntı ve güç şartlar 
altında çalışan kişilerdir. Yargıtayın 300 küsur 
odası içinde, Yargıtay üyeleri ikişer, üçer va
zife görmeye çalışırken; tetkik hâkimleri dos
yaları alıp evlerinde vazife görmektedirler. Bu, 
bina darlığından meydana gelen bir sorundur. 
Bu sorun üzerinde de Bakanlığımızca çalışma
lar yapılmaktadır. 

Bugün tetkik hâkimleri Yargıtayda görevli 
olmakla beraber, kadrolara genel hâkimler kad
rosu içindedir. Bunun iki slebebi vardır: Birin
cisi kadro seyyaliyetiuim sağlanması, ikincisi 
terfi imkânlarının kalmaması hususudur. Yar
gıtay, bünyesinde olsalar, terfi zamanları ge
lince üs>t kadro imkânı bulamayacaklarından, 
müfeittişleır gibi belikii bekleme durumu ile kar
şı karşıya kalacaklardır. 

Yargıtay kararları üzerinde ve bu kararla
rın 'hâkimlere toplu olarak bildirilmesi, intikal 
ettirilmesi üzerinde duruldu. Demin belirttiğim 
gibi, 1730 sayılı Kanunla kurulmuş olan Dener 
iSerımayeli Yayınlar Müdürlüğü faaliyete geç-
mişjtiir. Örnek kararlar şu günlerde fişlenmekte
dir ve bütçeye bu müdürlüğün fonksiyonlarını 
yerine getirebilmesi için 500 bin lira bir tah
sisat konmuştur. Bütçenin kabulünden sonra 
en kısa zamanda muhterem . sözcülerin ortaya 
koydukları bıi problem ele bir hal çaresine bağ-
lanaicaktır. 

Sayın Başkan, sayın .milletvekilleri; Yargı
tay bütçesinin artış nedenlerini ve 1974 yılı Büt
çesi olarak 57 475 421 lira olarak bağlandığını 
sözlerimin başında arz etmiştim. Yüksek Heye
tinizin bu şekilde 'tasviplerine arz eder, saygı
lar sunarım. 

http://lhtila.fi
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. Bir dakika 
Sayın Bakan. 

Sayın Süleyman Mutlu bnıradalar mı efem-
diim,? • 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karalhisar) — 
Buradayım. 

'BAŞKAN — Bir soru tevcih ediyorlar Sa
yın 'Bakan. 

«1970 yılından beri, Yargıtay bütçesi gö-
şıülürken birçok teımıel tenkitler yapılmıştır. Bu 
yapılan eleştirilerden hangi husus dikkate alın
mış ve tedbir getirilmiştir? Bir örnek vermek 
mümkün müdürı?» şeklinde bir umumî soru var. 
Cevaplamanız kabilse lütfedin, yok değilse... 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) —Efendim, Hükümdt olarak göreve baş
ladıktan sonra, Adalet Bakanı olarak Yargıtayı 
ziyaret etltim ve sorunlarını bana intikal ettir
diler. Bize intikal ettirilen sorunlar şu anda arz 
ettiklerimdir. Bu sorunlar üzerine Hükümet ola
rak çalışmalar yapmaktayız. Sayın Mutki'min, 
«daha evvelki yıllara ait sorunlar nelerdi, bun
ların hangisi halledilmiştir» sorusunun cevabı
nı şu anda vereımeyeceğim efendim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Yazılı verin Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Peki efendim. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim, efendim, 
Söz -sırası Sayın Mehdi Keskin'in. 
Buyurun efendim. 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Saym 
Başkan, değerli arkadaşlarım, Adalet Bakanlığı 
bütçesi bu yıl Yargıtay bütçesi ile ayrı ayrı mü
zakere edilmiştir. 

Berideniz, Yargıtay bütçesi üzerindeki gö
rüşlerimi muhtasar olarak arz eitmek üzere hu
zurunuzda bnlunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, «Adalet mülkün te
melidir.» Adalet çökünce, çökmeyecek olan hiç-
'bir şey yoktur. Mülkün temelini teşkil eden, 
ımülkü çökertmeyecek olan müesseselerden ada
let .mekanizmasının en yüksek müesseselerinden 
birisi Yargıtaydır. Yargıtay, bidayet mahkeme
lerinin verdikleri kararlarda, kanunu hâkimle
rin 'farklı tefsir etmelerinden, eksik inceleye
rek karar vermelerinden veya yanlış takdirle
rinden doğan haksızlıkları, kasıtlı olmayan hak-

I sızlikları, (bunun yanında eğer varsa kasıtlı olan 
haksızlıkları da .giderecek yüksek bir adlî mah
kemedir. Yargılayın yükü takatinin kendi üs
tünde olduğu Adalet Bakanınca da ifade 'edil
miş bulunmaktadır. Gerçi, günden güne Yarigı-
tayda, gerek ceza daiıpelerinde, gerekse hukuk 
dairelerinde daire artırımına, hâkim artırımı
na, tetkik hâkimi, üye yardımcısı ar
tırımlıma gidilmekte ise de; nüfus artı
şı, sanayiin ilerlemesi, cemiyette hareketin 
çoğalması neticesinde, nizaların da ondan da
ha büyük bir oranda artması sebebiyle Yargı-
taym yükü günden güne, hafiflemek şöyle dur
sun, bir yandan arıtmaktadır. Bunun neticesi 
olarak, aylarca ve yıllarca Yargıitayda bekle
yen dava dosyaları, vatandaşın büyük şikâyeiti-

I ne sebebolmaktadır. 

I Bakınız, bu arada çok küçük bir misal ver-
I mok işitiyorum: Bendeniz iki sene kadar önee, 

doğum tarihi babamdan bir yaş küçük olan 1323 
tarihinde açılmış bir davayı ancak neıtiıceılen-

I direJbildim. Ben 36 yaşındayım, ki benim dâ-
I vam 66 yaşında idi. Bu arada, kaç defa temyi

ze gelmiş gitmiş, gelmiş gitmiş; 1323'te açılmış 
I olan dava, bundan iki sene evvel neticelenebil

di. 
I Değerli arkadaşlarımı; bir yandan zaten mab-
I kemelerde davalar uzarken, bir yandan da Yar-
I gıtayda beklemekte; hak, zamanımda tecelli 
I edemediği için de, müessiriyetini kaybetmekte

dir. 
I Türkiye Barolar Birliği Genel Kurul zap

tından aldığım birkaç satırı ıttılaınıza sunmak 
istiyorum. Bunu laubalilik kabul letmeyeceğini-
zi zannederim. Bakınız; dava saıhilbi bir ihtiyar 
dede, davasının yıllar yılı uzaması sebebiyle 

I nasıl sızlanıyor: 
«Yine 'tehir, eltme üç ay öteye, 
Bu dava dedemden kaldı hâkim bey. 
Otuz yıl da babam düştü ardına, 
Siz siağolun. da öldü hâkim bey. 
Kırk yıl önce, yani babam ölünce, 

j ıMirasçılıar İtanla sapan bölünce, 
Kadılıklar hâkimliğe dönünce, 
İrezillik beni buldu hâkim bey. 
Yaşım 72 usandım gel git, 
Bini ;geçti burada yediğim zılgıtt 

Eğer diyeceksen bana «Yine git» 
I Oğlumun bir oğlu oklu hâkim bey.» 
I Değerli arkadaşlarım; bir mizah ustasının 
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kalemje aklığı bu satırlar, aslında adaleti haki
katen rencide edici olayların neticesidir. 

Şimdi bunun çareleri üzerinde, elbet hükü
metler, Adalet Bakanlığı, Yargıtayıu güzide mü
messilleri ıçareler düşünmektedirler. Bu arada 
en müessir çare öyle zannediyoruz ki, mahke
melerle Yargıtay arasında bir köprü vazifesi 
ıgörecek olan istinaf mahkemelerinin kurulma
sıdır. İstinaf mahkemeleri kurulamadığı sürece, 
Yargıtaıyın yükü her gün bir gün evveline nis-
peitle dalha büyük bir oranla artmış olacaktır. 

Değerli milletvekilleri; Yargıtay içtihatları 
daireler arasında farklılıklar gösterdiği gibi, 
aynı dairenin aynı mevzuda verdiği kararlarda 
da büyük farklılıklar vardır. Bir yönü itibariy
le bu, adaletin daha iyi tecellisine hizmet eder 
gibi görünmekte ise de; özellikle aynı hukuk ve
ya ceza dairesinin arada büyük bir zaman fası
lası olmadan, mevzuatta hiçbir değişiklik olma
dan, aynı mahiyetteki davalar hakkında farklı 
kararlar vermelleri de adaleti rencide edici ni
telik taşımaktadır.. 

Meselâ; bir hukuk dairesinde, sadece dava
cılarının ismi farklı olduğu için ayrı dava olan; 
fakat, her şeyi İle aynı mahiyette olup, aynı 
günde bitmiş davalar, aynı hukuk dairesinin. 
aynı hâkimleri tarafından, aynı günde birisi bo
zuluyor, birisi tasdik ediliyor. Bunun misalleri 
vardır. Meslektaşlar arasında bu dertler dile 
geldiği zaman şöyle denir «Efendim, raportör 
değişmiştir. O dosyayı başkası tetkik etmiştir, 
berikini başkası tetkik etmiştir; onun için böy
le olmuştur.» Eğer bu gerekçeyi kabul edersek; 
o zaıman Yargıtaym iyi çalışmadığı, Yargıtay 
üyelerinin dosyaları okumadan karar verdiği 
neticesine varmak, gerekir ki, buna inanmak, 
bunu kabul etmek, elbet mümkün değildir. 

Bunun için, eğer yardımcılar ve raportörle
rin okudukları dosyalarda farklı neticeler do
ğuyor ise, mevzuatta bir boşluk vardır dernek
tir. Mevzuatı tamamlayıcı çal ışımalara Adalet 
[Bakanlığının sayın teknisyenlerinin derhal va
ziyet etmeleri ieabeder, naçizane görüşündeyim. 

Ayrıca hukuk usulü muhakemeleri mevzua
tımızda bir tashihi karar müessesesi vardır. 
Temyiz karar verir, vatandaş tashihi karar is
ter, aynı heyetin huzuruna gider. Eğer, haklı 
olarak dahi olsa, tashihi karar talebi kabul edil-
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J mezse, vatandaş bu sefer der ki, «Elbet geçen 
defa da bu hâkimler karar vermişlerdi, yine on
ların önüne gitti. Tabiî karar]arından dönmez
ler.» gibi vatandaşta adalete itimadı sarsıcı dü
şünceler meydana getirir. Bunun için ben yine 
'Adalet Bakanlığından istirham 'ediyorum; tas
hihi karar müessesesinin, bir başka şekilde, va
tandaşta adalet düşüncesini, adalete itimat dü
şüncesini sarsımayacak şekilde yeniden bir dü
zenlemeye tabî tutulmasında zaruret vardır. 

Değerli arkadaşlarını, Yargıtayda işi olanlar 
gidince koridorlarda kalabalıklar görürler, cüb-
beleriyle koridorda gezen avukatlar görürler. 
Murafaa ioin bekler bu avukatlar, bu vatandaş
lar. Yalnız bu murafaa müessesesi kanunda bel
ki çok iyi niyetlerle konulmuş olmasına rağmen; 
maalesef adalete hizmet edici hiçbir niteliği yok
tur. Çünkü, listeye bakarsınız, bir hukuk mah
kemesinde 50 tane, 60 tane, hatta 70 tane dava 
konulmuştur aynı güne, Üst üste ikişer avukat
tan 70 davaya 140 tane avukat arka arkaya gi-

I rer. Çalışmaktan yorulmuş beş tane hâkim, 140 
tane avukatı Sabahtan akşama dinleyecek ve 70 
tane davaya karar verecektir. Murafaanın bu 
yönüyle ve tatbik atiyle bir faydası yoktur. Sa
dece Temyizdeki işleri uzatmaktan ve Yargıtay 
hâkimlerini de, vatandaşları da, avukatları da 
fuzulî yormaktan başka bir işe yaramamak'tadır. 
Şu halde ne yapmalı'? Ya bu müesseseyi kal
dırmalı, hakimli ere dosya üzerinde inceleyerek 
karar verdirmeli, veyahut da daha müessir, da
ha faydalı bir şekil düşünülmelidir. Mevzuatta 
böyle bir değişikliğin yapılmasını - naçizane -
faydalı görürüm. 

Değerli arkadaşlarım; aslında ne Hüküme
tin ne de Yüce Meclisin şimdi arz edeceğim ko
nuda hiçbir yetkisi, hiçbir talimat verme, hatta 
kanun çıkarmak yetkimiz dahi bulunmamakla 
beraber, bir temenni olarak şu hususu arz etmek 
isterim: 

Yargıtay daireleri arasında kararlarda bir 
dil birliği yoktur. Bazı daire kararlarını, benim 
yaşmıdaki •hukukçular, (çok eski dil olduğu 
için) anlayamamakta, bazılarını da yine benim 
yaşımdaki meskktaşlarnmız, çok uydurmaca ol
duğu için anlayamamaktadırlar. 

Dileğimiz şudur : Ortada bir Anayasa var
dır. 
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'BAŞK1AN — Sayın Keskin, süreniz bitiyor 
efendim. 

fMEHDÎ KEİSKİN (Devamla) — Emredersi
niz, bağlayayım -Sayın Başkanım. 

Ortada bir Anayasa, vardır. Yargıtay bir 
Anayasa kuruluşudur. 0 halde, Anayasa hanıgi 

-dilde yazıldı ise, onu kullanmak varken, niye 
ç!ok eskisine veya uydurmacasına gidilmekte-' 
dii'? Ben meslek hayatımda şuna rastladım» kıy
metli arkadaşlarım : Bir hâkim, Temyizden bo
zulup gelen bir kararı aynen şu şekilde iade 
etmiştir : «Uydurmaca olduğu içiin Yarigıtaym 
ne demek istediği anlaşılamadığundan, anlaşılır 
bir dille yazılıp tekrar gönderilmesi için Yargı-
taya iadesine» Bir davada bu olmuştur. Binae
naleyh, buna herhangi bir hukukî tedbir getir
mek iktidarında elbet, değiliz. Yalnız, bir te
menni mahiyetinde bu samimî kanaatimi ve 
Anayasa dillinin kullanılması gereğine işaret et
mek istiyorum. 

ISon .olarak bir hususu arz ötmek isterim : 
19 Mayıstan bir gün sonraki bazı gazetelerde; 
/Sayın Yargıtay Başkanının 19 Mayıs törenleri
ne iştirak etmediği yazılı idi. Selbep olarak da, 
yine basından aldığım haiberi arz ediyorum. 
Yargıtay'a Yargıtay Başkanına, protokolde 
önemiyle mütenasip bir yer verilmemesi imiş. 
Eğer, gerçekten mülkün temeli olan -adaleti 
temsil eden, (onun şahsı önemli değil, maka
mı önemlidir) Yangıtay Başkanlığı makamına 
protokolde önemiyle mütenasip bir yer veril
medi ise, hu protokolü tanzim eden kişileri ve 
makamları huzurunuzda kınıyorum. (A. P. sı
ralarından -«Bravo»1 sesleri, alkışlar) 

Bu gazete hah erini Yüksek Meclisin huzu
runda Hükümetimizin de ıttılaına arz ediyo
rum. Protokol Dairesiyle bu konuda- ne giibi bir 
mıünaseh-et olacaksa, nasıl bir talimat verilecek
se, Yargıtay Başkanına Türk adaletini temsili 
ettiği için, aslında protokolde Türk adaletine 
ıgerekli yer verilmesi için, âcil bir düzeltmenin 
yapılmasını istirham ediyorum. 

gözlerimin sonunda, Yargıtay'da ve her ka
demedeki adalet hizmetinde görev yapmış vö 
hakkın yolundan ayrılmamış müteveffa hâkim
lere Alılahtan rahmet diliyorum; halen de hak
kın yolunda hizmet eden hâkimlere tebrikleri
mi ve başarı dileklerimi arz ediyorum. 

iSayigılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Kes

kin. 
'Değerli arkadaşlarım, bu suretle Yargıtay 

Başkanlığı Bütçesi üzerimdeki görüşmeleri ik
mal etmiş bulunuyoruz. 

Bölümlere geçilmesi hususunu Yüce Heyetin 
oylarına .sunuyorum. Kaibul edenler... Etmeyen
ler... Bölümlere geçilmesi konusu kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

B) YARGITAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

:im iGenel Yönetim ,2 670 '320 
.(BAŞKAN — Kaibul edenler... 
jEtmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

1102 (Destek hizmetleri 5 63'6 101 
(BAŞKAN — Kalbu'l edenler... 
|Et mey e ııler... Kaibul edilmiştir. 

HH Yargı Hizmetleri 48 7110 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
(Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 45Ö 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
lEt mey enler... Kaibul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, hu suretle Yargıtay Baş-
'kanlığı Bütçesinin meclisimizce müzakeresi ik
mal edilmiş hulunmaiktadır. Bütçenin Yargı ta
yın güzide mensuplarına ve milletimize hayırlı 
olmasını dilerim, efendim. 

Teşekkür ederim. 

C) MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN - - Sayın arkadaşlarım, Millî Sa
vunma Bakanlığı (bütçesi üzerindeki görüşmelere 
geçiyoruz. 

Sayın Hükümet ve Komisyon yerlerini aldı-. 
lai'. 

Şimdiye kadar gelen söz taleplerini, arz • di
yorum : 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Feh
mi Cumalıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın Sahahattin Selek, Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi Grupu adına Sayın Vefa Tanır, De-
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anokratik Parti drapti adına Sayın Faruk Sil- 1 
kan, Adalet Partisi Grupu adına Saym Mustafa 
Tayyar. 

Şahısları adına : 
Sayın Hasan Tosyalı, Saym İbrahim Gökte-

p'e, 'Saym Ünat Demir, Sayın Hasan Celâlcttin 
Ezınan ve Saym Hüseyin ErçeDk söz istemiş bu
lunmaktadırlar. 

Söz sırası Millî Selâmet Partisi Grupu .adına 
Sayın Fehmi Cumalıoğlu'nda, 

'Buyurunuz Sayın Cumalıoğlu. 

M. S. P. GRUPU ADINA 1. FEHMİ CUMA
LIOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem 
(milletvekilleri, kahraman ordumuzun muinterem 
îtemsilcileri; 

Millî Savunma Bakanlığının 1974 yılı (bütçe
si münasebetiyle M. S. P. Grupunun görüş ve te
mennilerini arz etmek üzere huzurunuza çıkmış 
(bulunuyor um. 

Asırlar boyu üç kıt'aya hükümran olan, hük
mettiği topraklar üzerinde üstün medeniyetler ku
ran, tarihin 'akışına İstikamet 'veren ''büyük mille
timizin kudret kaynağını her Kaman imanıyle, 
kahraman ordusu teşkil etmiştir. Mübarek ecda
dımızın 'bizlere armağan ettiği, her zerresi şehit 
karniyle yuğurulan, bir karış toprağını dünya ni
metleri paüıasma feda edemeyeceğimiz bu kutsal 
vatanımızın muhafaza ve müdafaasını emanet et
tiğimiz, inandığımız ve güvendiğimiz güç Şanlı 
Ordumuzdur, Silâhlı Kuvveltlerimizdir. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin amalgörevl, Anaya
sa ve İehizmöt Kanununda: «Türk yurdunu ve 
Cumhuriyetini korumak ve kollamak» şeklinde 
özetlenmiştir. Ordumuz, Devletimizin bağımsız
lığını, müdafaasını, bütünlüğünü (bir milletler 
topluluğu çerçevesi içinde sağlamak gayesiyle 
Türkiye Cumhuriyetinin katıldığı anlaşmaların 
vecibelerini yerine 'getirmek • vazifesiyle de yü
kümlüdür. 

•Katıldığımız askerî ittifakların başında NATO 
gelmektedir. 

İkinci Dünya Harbinden sonra Sovyet ordu
larının Avrupa 'ortalarına yayılarak, evvelâ teh
dit, sonra işgal yoluyle Bulgaristan, Romanya, 
Doğu Almanya, Polonya, Macaristan ve Çekos
lovakya'nın özgürlüğüne son vermesi kargısında 
bir direnme, bir savunma ve bir darbe gücü ha
linde Amerika'nın da katılmasiyle 4 Nisan 1949 
tarihinde kurulan NATO komünist emperyaliz- j 

I minin 'Saldırılarına ve Sovyet Rusya'nın istilâ 
(hırsına set çeken (bir kuvvet muvazenesi olmuştur. 

Türkiye, millî bağımsızlığını ve güvenliğini, 
toprak Ibütünlüğünü tehdit eden ciddî tehlikele
re karşı savunmak ye hükümranlığını koram ak ga
yesiyle ve hür iradesiyle bu ittifaka katılmıştır. 

Bu ittifaka katılmamız, özgür ve egemen 'bir 
•devlet olarak kalabil nıe'miz, bekamız için bir za
ruretti. 

İkinci Dünya Savaşının Almanya aleyhine ge
lişmeye 'başlamasından sonra., Sovyetler Birliği 
1925 tarihli Tüık - Sovyet Dostluk Anlaşmasını 
feshederek Türkiye'ye karşı hiç de iyi cm eller 
(beslemediğini çıplaklıkla, ortaya koydu. 

Çarlık Rusya'sının istilâ politikasını, Deli 
Petro'nun sıcak denizlere inme, İstanbul ve Ça
nakkale Boğadanın ele geçirme vasiyetini benim-
'gediğini 8 Ağustos 1946 tarihli birinci, 24 Eylül 
1946 tarihli ikinci notalarını Hükümetimize ve
rerek Kars ve Ardahan dahil Trabzon vilâyetini 
içine alan Kuzey Doğu vilâyeti erim iz ve Boğaz
larımız üzerinde kontrol ve toprak talep -edecek 
kadar bir tecavüz 'niyeti gösterdi. Bu notaların 
verildiği sırada Doğu ve Batı hudutlarımız ya
kınlarında Sovyet 'askerî hazırlıkları ve yığmak-

I lan gözden kaçmamakta idi. 

Bizi yalnız bulan, üstün teçhizat ve kuvvetle
rine güvenen Sovyetlerin bu taleplerine karşı ilk 
İhtar sesi Türkiye Büyük Millet Meclisinden, 
•Meclis Reisi Şark Fatihi merhum Kâzım Kara-
befcir Paşadan yükseldi: «Boğazlar bizim boğazı
mız ve kan damarla rımızdır, Kars ve Ardahan 
canımızdır, tarihî kahramanlığını göstermeye 
Şanlı Ordumuz hazırdır.» diyordu. 

Her tehlike, tehdit ve saldırıyı önlemeye şan
lı Ordumuz dün hazırdı, bugün bazırdır, yarın 
•da lıazır olacaktır. 

Sovyet Rusya'nın iddia ve (taleplerini redde
den 22 Ağustos 1946 tarihli notamızı, Amerika 
ve İngiltere Sovyet Rusya'ya 'verdikleri notalarla. 
destekledi. 

Amerika ve İngiltere böylece Rusya'nın bu 
tecavüzlerine razi olmadığını gösteriyordu. Yur
dumuz Doğudan Batı sınırlarımıza kadar komü
nist Doğu blokunun tehdidi altında bulunuyordu. 
Bu tehlike karşısında kolektif bir savunma blo-
kuna, Kuzey Atlantik Paktına katılmamız zorun
luluğu çoktan doğmuştu. 18 Şubat 1952'de 5886 

I sayılı Kanunla Türkiye Büyük Millet. Meclisi Ku-



M. ÖYEeclsi B : 81 21 . 5 . 1974 O : 2 

zey Atlantik Anlaşmasını onayladı ve memleke
timiz resmen NATOVa katıklı. 

Türkiye NATO'nıın Güneydoğu kanadının em
niyetini sağlayan ye 'ittifakın Amerika Birleşik 
Devletlerinden sonra ikinci Ibüyük 'asken gücünü 
tenkil eden ibir Devlettir. NATO'nıın lüzumsuzlu
ğunu, Türkiye'nin NATO'dan ayrılmasını, bağım
sız kalmasını savunan görüşler bulunmaktadır. 
Millî Selâmet Partisi 'olarak bu görüşlere katıl
mamaktayız. Bu ortak güvenlik sistemi ye ittifa
kı 'içinde NATO'ya bağlı kalmak şartıyle, gelişen 
ye değişen 'şartlar çerçevesinde milî egemenliği
mizi ye güveni iğimizi teminat -altına alacak ted
birlerin de alınması lüzumuna inanmaktayız. 

NATO bugüne kadar dünya barışma hizmet 
etti. Türkiye de NATO'ya ortak olmakla bu ba
rışa büyük katkıda bulundu. 

Orta Doğu her !an 'ateşlenebilen bir barut fı
çısı haline 'gelmiştir. Arap - İsrail harbi mevziî 
bir çatışma olmaktan öte dünya sulbünü tehlike
ye sokan ye 3 ncü dünya harbinin zuhuruna -kı
yıl crm'Lar saçan bir manzara arz etmektedir. Bu 
kanlı boğazlaşmaların gizli planında başta Ame
rika ve Sovyet Rusya olmak üzere Kızıl (Ji-n, İn
giltere ve İsrail'in bu bölge petrollerine sahip ol
ma ve kontrolları altında bulundurma emeli ye he
defi ya tm alkt ad ı r. 

Sovyet Rusya Arap İslâm- blokunu, Amerika 
İsrail'i tutmaktadır. Bu kanlı boğuşmaların per
de arkasında şimdilik bu iki süper devletin 'men
faatleri çarpışmaktadır. Türkiye, jeopolitik durıı-
'inuyle çok kritik bir noktada bulunmaktadır. 

Güneydoğu sınırımızda hedefi karanlık bir 
Barzani çıbanı vardır. Sovyetlerin desteğiyle bu
gün varlığını korumaya çalışan Suriye'nin, uygu-
İ'adığı rejim ve katılmak istediği blokun gelecek
te takibedeceği politika bakımından, tutumunun 
ve akıbetinin ne olacağı bizim için meçhuldür. 
Ayrıca bünyesinde, Hatay'ı Suriye'ye katmak 
hülyasını güden şaşkın ve sapık cereyanlar da. 
vardır. 

Bugün dost olan Irak'ın iç ve ılış baskılar 
karşısında gelecekte takınacağı tavır şimdiden 
düşünülmeye değer. 

Kuzeybatı sınırımızdaki Bulgaristan komünist 
bleka dahil »bir devlettir. Batı komşumuz ve 
NATO ortağımız Yunanistan, Batı devletlerinin 
ve Amerika'nın şımarık bir çocuğu pozunu takm-
«maktadır. 

Sovyetler, nükleer silahlarla, uzun ve kısa 
menzilli füzelerle, elektronik aletlerle donatılmış 
harp filoları, denizaltı gemileri bakımından Ame
rika'dan sonra dünyanın ikinci deniz gücü hal ir,:* 
gelmiştir. Karadeniz ve Akdenizdeki Sovyet de
niz kuvvetleri, yalnız Türkiye'yi değil, NATO' 
yu 'da tehdit ve tehlikeler altında bulundurmak
tadır. 

On yıl öncesine kadar Akdenizde mevcudiye
tine rastlanmayan Sovyet deniz filosu, 6 ncı Fi
loya rekabet edecek bir duruma yükselmiştir. 
Ekim 1973 Ortadoğu krizi esnasında Sovyet do
nanması aynı denizde 75 üniteye kadar yükselen 
bir kuvvet muvazenesi göstermiştir. 

Kıtalararası nükleer başlık taşıyan füzelerin, 
orta menzilli füzelerin sayısı Sovyetler lebine bir 
rakama çıkmıştır. 

Uçak ve tank sayıları da baş döndürücü bir 
hızla çoğalmaktadır. Yumuşama (Detant) propa
gandalarına rağmen Doğu blckıınun kara, hava. 
deniz küvetleri her sene % 12 nispetinde bir ar
tış göstermektedir. 

Amerika Birleşik Devletlerinin ve NATO'nıın 
bu kuvvet karşısındaki tek üstünlüğü, kaynak 
genişliği, kalite ve tekniğe dayanmaktadır. 

Amerika ile NATO ittifakına dahil Avrupa 
devletleri 'arasında ekonomik rekabet, askerî mas
raflara iştirak, Ortadoğu petrol ülkelerine karşı 
tutumlarındaki farklılık yüzünden bir ihtilâfın 
doğduğu da gözden kaçmamaktadır. 

Türkiye, hiçbir devlete karşı düşmanlık besle
memesine, hiçbir devletin toprağına göz dikme
miş 'olmasına rağmen, yakın ülkelerin silâhlanma 
yarışına karşı kayıtsız kalamaz. Ülkemizin çevresi 
bir silâh deposu haline getirilmiştir. Ortadoğu 
krizinde, Arap - İsrail 'harbinde teknolojik, elekt
ronik sahada sürpriz sayılacak bazı silâh ve me
totlar kullanılmıştır. İki tarafın ilk anda. cephe
ye sürdüğü uçak, tank, füze sayısı dünya efkâ
rını şaşırtmıştır. Yine bu harpte bu devletlerin 
kendi takatl'arma göre astronomik sayı gösteren 
tank ve uçakların çarpışması sonunda, klasik harp 
stratejisini, lojistiğini ve stoklarını yeniden dü
zenlemeyi gerektiren yepyeni bir durum «ortaya 
çıkmıştır. İki tarafın ateş hattına sürdüğü üçer-
binin üstündeki tank ve beşyüze yakın uçak bir 
hafta içinde âdeta birbirini imha etmiştir. Suri
ye'nin 1 200, Mısır'ın 2 000 tankı, İsrail'in bu 
nispetteki tankı felç ve mahvolmuştur. 
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Bu şartlar altında muharebe birinci haftanın 
sonunda bitmiş ve her iki taraf -da 'tükenmiş ol
duğu halde; Amerika ağır nakliye uçaklarıylc 
tarik 'ye modern silâhlan İsrail'e yetiştirmiş, Sov
yetler Birliği de hava köprüsü yoluyle aynı si
lâh Ye malzemeyi Suriye ve Mısır'a getirmiştir. 

Bu duraın 'gösteriyor 'ki, devletler savunmala-
ları için İhtiyacı bulunduğu modern silâh ve 'mal
zemeleri kendileri imal etmedikçe; stoklarını nor
mal standartlar üstünde temin etmedikçe yarın
larından !ömin olamazlar. 

Şu 'halde, Ordumuzu çağın gereklerine uygun 
modern silâh ve 'malzemelerle teçhiz etmeye, stok
larımızı bütün ihtimaller göze alınarak {.zam' 
•hadde gerçekleştirmeye, millî ağır sanayimizi ge-
liştlumeye, bilhassa harp sanayiimizi biran önce 
kurmaya, uçağımızı, tankımızı, deniz harp filo
muzu ıbiran önce kendimiz yapmaya mecburuz. 
Millet ve Devletimizin (bekasryle alâkalı bu hayatî 
konuda 'geç kaldığımızı da itiraf etmeliyiz. Her 
türlü imkân ve kaynaklari'mızı harekete geçirmek, 
(bu işi milletimizin ve Ordumuzun İbilinen feragat 
ve fedakârlığı ile başarmak zorundayız. Montaj 
ısanayiine verilen değer kadar bu işe önem ve ön
celik verdbilsıeydik, .bugün tank, motor ve uçak 
sanayiinin temelleri çoktan atılmış olurdu. 

Millî askerî sanayiimizin kuruluşunda anane
vi, millî hassasiyetini her zaman müşahede e'tti-
ğimiz ive bu şuura öncülük eden Kahraman Or
dumuzun harp silâh, yedek parça ve malzeme ih-
'tiyaçlarımızı karşılamak üzere kendi yönetimin
deki fabrika, tersane ve atelyelerdeki üstün faa
liyet ve gayretlerini huzurlarınızda şükranla yâ-
detmekten gurur duymaktayız. Kumandanlarımı
zın, «Kendi uçağımızı kendimiz yapacağız» paro-
la'Siyle öncülük ederek gerçekleş'tirdiği «Hava 
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı» ile «Deniz 
harp ve 'sivil filomuzu kendimiz yapmaya mecbu
ruz» slöganıyle başardıkları «Donanma Vakfı» 
ağır harp sanayiimizin kuruluşu uğrunda atılmış 
ileri büyük bir adımdır. Bu hamleyi minnet ve 
şükranla karşılamaktayız. 

Deniz Kuvvetleri Gölcük ve Taşkızak Tersa
neleri, inşa ettikleri muhtelif tonilâtodaki gemi
lerle donanma ve sivil -deniz filomuza büyük kat
kıda (bulunmaktadır. Bu hizmet de her türlü tak
dirin üstündedir. 
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Hava Kuvvetlerimizin ibünyesindeki ikmal 
merkezleri, Kara Kuvvetleri bünyesindeki Ordu 
Donatım Ağır Tamir ve Anaağır Bakım ve Ta
mir fabrikalar], harp silâh ve gereçlerini onarım 
ve ikmal yönünden kapasitelerinin üstünde müs
pet bir mesai 'göstermektedir. 

Yurdumuzda ağır harp sanayii ve stratejisini 
hızla geliştirmek, dünya 'Standartlarına paralel 
ıbir seviyeye getirebilmek için Devlet Planlama 
Teşkil âtiyle koordine, müstakil bir «Askerî Plan
lama Dairesi» n'm kurulması lüzumuna inanıyo
ruz. Bu konu Millî 'Selâmet Partim programında 
yer almıştır. 

Millî Savunma politikasının hedefi: Bağım
sızlık, egemenlik ve 'bütünlüğümüzün iç ve dış 
tehlikelere karşı korunması için milletimizin ve 
ülkemizin bütün güç, ve kaynaklanılın muhtemel 
ıbir savaş icaplarına göre (barıştan itibaren plan
lanması, lıa-zırl anması, teşkilâtlanması gayesinde 
toplanmaktadır. Millî Güvenlik politikamızın te
meli ekonomik, sosyal, kültürel kalkınmaya da-
yan-maktadu'. 

Bizim için kalkınma yalnız Ibir refah mesele
si değil, (bir varlık ve 'beka davasıdır. Savunma. 
ihtiyaçlarıyle kalkınma "hedefleri arasında uygun 
bir dengenin kurulması şarttır. Silâhlı Kuvvetle
rimize yeterli kaynaklar tahsis edilmediği tak
dirde, çağımızın stratejisinde büyük değer taşı
yan caydırıcılık fonksiyonunun azalmasına, düş
manlarımızın saldırgan tutum almalarına sebebi
yet verilmiş olur. 

'Savunma 'hizmetlerinin yürütülmesinde fay
dalandığımız kaynaklar millî bütçe ve dış askerî 
yardımlardır. 

Millî Savunma (bütçesinin Devlet bütçesine 
oranı planlı dönem başında % 25 iken, her yene 
ortalama % 1 kadar azalmıştır. Bu yıl oran 
% 15'tir. Dış yardımların 'miktar bakımından 
yarıya ve tedarik edilebilecek malzeme bakımın
dan 1/4'e düşmüş olması, dengenin savunma aley
hine işlediğini göstermektedir. Modern malzeme
lerin -maliyet yüksekliği ve iç fiyatla ula ücretle
rin devamlı artışı dol-ayısıyle yeni gelişmeler için 
imkân ye kaynaklar aramak zorunluluğu ortada
dır. 

— 528 -
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Reorganizasyon ve ••modernizasyon, kısacası 
«REMO» pl'anı ödeneği hariç tutulursa, bütçe 
oranındaki ve yardımlardaki düşüşün ileride do
ğuracağı vahim neticelerle karşılaşmadan gerekli 
tedbirlerin alınması zorunludur. 

Bu açığın, Hükümetin getireceği kanunlar ve 
fasıllardan aktarmalarla kısmen telâfi edileceği 
inancındayız. 

Dış askerî yardımlar : 
A. B. D. ve F. Almanya'nın yardımları de

vamlı nitelik ıtaşınıaktadır. 1973'te Amerika 69 
milyon dolar, F. Almanya yaklaşık olarak 67 
••milyon Mark askerî yardımda 'bulunmuştur. Dış 
yardımlar NATO'yu girmemizden önce başlamış
tır. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri milleti'nüzün ilmine, 
irfanına, ahlâkına, kültürüne Ibüyük çapta hiz
metleri (bulunan Ibir eğitim ve 'bilim 'ocağıdır. Bu 
ocaktan milletimizin medarı 'iftiharı nice kaılıra-
m'anlar ve büyük zatlar yetişmiştir. Bugün de ay
nı kahramanları ve mesleğinde, diğer milletler-
den ürilüu inamlar] sinesinde toplamıştır. 

Millî Savunma Bütçesinin, kahraman Ordu
muza, yüce milletimize ve memleketimize hayırlı 
ve uğurlu olmasını diler, Yüce Meclise saygılar 
sunarım. (Alkışla r) 

'BAŞKAN — Teşekkür etlerim Sayın Cumalı-
oğlu. 

Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Sayın Sabahattin Selek'te. 

Buyurunuz Sayın Selek. (C. 11. P. sıraların
dan alkışlar.) 

C. II. P. GRUPF ADINA SABAHATTİN 
SELEK (Ankara) —• Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Millî Savunma Bakanlığının seçkin 
temsilcileri; 

1974. »bütçesinde Millî Savunma Bakanlığı için 
1 175 351 000 lira Genelkurmay ve Millî Sa
vunma Bakanlığı hizmetlerine, 6 587 936 000 lira 
Kara Kuvvetlerine, 1 707 258 000 lira Deniz 
Kuvvetlerine, 2 356 512 000 lira Hava Kuvvet
lerine, 1 600 000 000 lira REMO programına ol-
makü zere, toplam 13 527 000 057 lira ödenek 
ayrılmıştır. Bu, Genel Bütçenin % 16,6'sı de
mektir. 

Bilindiği gibi, 1601 sayılı Kanun gereğince, 
her yıl 1,6 'milyar- liralık ödenekler halinde on yıl
da tamamlanacak olan REMO programı Silâhlı 
Kuvvetlerin reorganizasyonuyle silâh, araç ve ge

reçlerinin yenileştirilmesi'ne tahsis edilmiş ek bir 
ödenektir. Bu ödenek hesaba katılmazsa, Millî 
Savunma Bakanlığı bütçesinin genel bütçe için
deki payı % 14,6 oranındadır. 

Geçmiş son yılların bütçesiyle karşılaştırıldı
ğında, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin her 
yıl ıbir önceki yıla oranla, % 20 ilâ % 25 do
laylarında bir artış kaydettiğini, fakat genel büt
çe içindeki payının % 1 oranında azaldığını gör
mekteyiz, Durum 1974 bütçesi içinde böyledir. 

Silâhlı Kuvvetlerimizi modern silâh, araç ve 
gereçlerle donatarak, caydırıcılık gücünü koru
yabilmek için, bu bütçenin yeterli olmadığı bir 
gerçektir. Dış askerî yardımlar ise giderek 
azalmaktadır. Benden evvel konuşan arkadaşını 
1973 yılında, gerek A. B. D,'den, gerek Federal 
Almanya'dan aldığımız askerî yardım miktarını 
ifade ettiğinden, tekrarlamıyorum. 

Söz konusu yardımların daha da çok azal
ması, aksaması, ya da tamamen kesilmesi ihti
mallerinin her zaman gözönünde tutulması ge
rekmektedir. 

İçinde bulunduğumuz durum, bizi ekonomik 
bakımdan güçlü olmaya ve ekonomimizi millî 
güvenlik politikasının sağlam bir dayanağı ha
line getirmeye zorlamaktadır. Bunun yanı sıra,, 
millî güvenlikten hiçbir fedakârlık yapmadan,, 
ekonomik gücümüzle orantılı ve ülkemizin coğ
rafî özelliklerini en iyi değerlendiren yeni bir 
savunma stratejisi oluşturmaya yönelmemiz ge
rekiyor. 

Nükleer denge dolayısiyle, konvansiyonel si
lâhların yeniden önem kazanması ve kendisinden 
daha güçlü devletlerden gelen saldırılara karşı, 
ekonomik bakımdan güçsüz milletlerin etkin sa
vunma doktrinleri oluşturmayı başarmaları gibi 
gelişmeler, Türkiye için de böyle bir strateji ve 
savaş doktrini oluşturmayı mümkün ve zorunlu 
kılıyor. 

Sayın milletvekilleri, millî . güvenlik politi
kamızı ve savunma stratejimizi yeniden sapta
mak durumunda bulunduğumuzu daha iyi değer
lendirebilmek için kısaca NATO'ya da değinmek 
istiyorum, 

Süper devletler arasında yakın bir gelecekte 
savaş ihtimali görünmüyor. Böyle bir savaş 
akıl dışı sayılıyor. Bir süper devletle, bir başka 
devletin savaşı da devletlerarası dengenin ko
runması zorunluğu bakımından olanaksız sayı-
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lıyor. Küçük devletler arasındaki savaşlar ise, 
büyük devletlerin denge hesaplarına göre sınırlı 
bir süre sürdürülebilmektedir. O halde, pakt
lar ve savunma politikaları bu gerçeklere göre 
yeniden değerlendirilmelidir. 

(Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, içinde 
bulunduğumuz ortak güvenlik sisteminde kal
mayı zorunlu saymaktayız. Ancak, uluslarara
sı ortamdaki ve NATO'daki gelişmeleri de geri
den izler duruma düşmek istemiyoruz. Bir sa
vunma paktı olarak NATO saydırıcılık görevini 
şimdiye kadar gerçekten başarı ile yapmıştır; 
fakat NATO'nun bundan sonra bloklar arasın
da çıkacak bir savaşı yönetmekten daha çok,' 
savaş öncesi sorunları çözmeye, üyelerinin sa
vaş stratejilerini ayarlamaya, . savaş standardi-
zasyonunu sağlamaya ve blok içindeki uzlaş
mazlıkları çözmeye yönelik bir işleyiş göstere
ceği kanısındayız. 

NATO'nun lideri durumunda bulunan Ame
rika Birleşik Devletlerinin, NATO'nun eskimiş 
bulunduğunu ve yeni bir biçim alması gerektiği
ni önermesi, (ki, Kissinger'in yeni Atlantik ta
sarısı diyebiliriz) bu planımızı doğrulamakta
dır. 

NATO'nun sona ermesi veya etkinliğinin 
azalması, ya da NATO'nun bir millî güvenlik 
sorunumuzu gerekli biçimde taşıyamadığı halle
rine göre şimdiden hazırlanmalıyız. 

Sayın milletvekilleri, 30 - 35 yıldan beri ya
rım milyonluk bir orduyu sürekli olarak silâh 
altında tutuyoruz. İkinci Dünya Savaşı süre
since ve ondan sonra belli bir zaman kesiti 
âejimde bu bir zorunluıktu. Ancak, bugün değişik 
koşullar içinde bulunuyoruz ve dolayıısiyle ordu 
mevcudunun aşamialı olarak azaltılabileceğine 
inanıyoruz. 

Son seçim bildirgemizle kamuoyuna açıkla
dığımız bu görüşe kaltılanlar olduğu gibi, karşıt 
göriüşü Savunanlar da Var. Ordu mevcudunun 
azaltılamayacağı görüşü özetle şöyle savuaiiulımak-
italdır : 

Türkiye'nin askeri personel mevcudunun nü
fusuna oranı % 1,3'tür. Bu oran, Amerika Birle
şik Devletlerinde % 1,3, Rusya'da % 1,4, Bul
garistan'da % 1,7, Yunanistan ve Suriye'de 
% 1,8, Mısırlda % 1,2, İsrail'de 2,5, İran'da 
% l'dir. Yani görülüyor ki, üstün vurucu güçlü 
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orduda, Amerika Birleşik Devletleri ordusunda 
da bu oran 1,3'ten aşağı değildir. 

Ordu mevcudunun azaltılayamayacağı görü
şünde olanların ileri sürdükleri birinci kanıt bu 
karşılaştırma oluyor. 

Diğer bir kanıt da şöyle açıklanıyor : 
Stratejik Etütler Enstitüsünün verdiği bilgi

ye göre, ordu mevcudumuz 455 OOO'dir. 55 000 
subay ve assuibay sayısını düşersek geriye 
400 000 er kalır. Bu erlerin dağıldığı hizmet bö
lümleri şöyledir : % 30'u eğitim merkeızlerinde; 
% 10'u memleket içindeki okullar, hastaneler, de
polar, atelyeler, basımovleri ve benzeri kurum
larla, büyük ve yurt içi karargâhlarında; % 10' 
şoför, operatör bakım, sağlık hikmetleri kursları 
ve çavuş talimgahlarında; % 10'u kanunî olarak 
memleket izninde; % 5'i de müteferrik hizmet
lerle, hasta, hava değişimli, firar ve hapistedir. 
Böylece tüm mevcudun ancak % 35 'i ileni birlik 
ve kurumların vazifeye o anda hazır hizmet 
mevcududur. 

Er sayısı azaltılmaya gidilirse, bunun aksi 
yansıması, geri hizmetlerden ziyade ileride ola
cak ve sonuç olarak cephe birliklerinin gücü 
daha da nofcsanlaşacâktır. Karşıt görüş böyle. 

Sayın milletvekilleri, teknik açıdan, belirtilen 
bu olanaksızlığın, Silâhlı Kuvvetlerimizin bugün
kü kuruluşu içinde geçerli olduğu doğrudur, 
fakat kuruluş bakımından yapılacak yeni bir 
düzenleme ve askerlik süresini uzaitmak da dahil, 
alınacak çeşitli tedbirlerle geri [hizmetlerde bulu
nan er oranını düşürmek olanağı varıdır. Esa
sen, ordu mevcudunun azaltılması yönünde duy
duğumuz gereksinme, Silâhlı Kuvvetlerimizin sa
vaş gücünü ve lojistik olanaklarını mümkün olan 
en yüksek düzeye ulaştırmak amacından ileri 
gelmektedir. 

Ulusal güvenliğimizi ilgilendirdiği için çok 
ciddiye aldığımız bu sorun süratle" ele alınıp, 
belli bir süre içinde kesinlikle çözümlenidirilme-
•iidir. Oünkü, ordu mevcudunun fazlalığından 
ileri gelen savunma giderleri ancak bu yoldan 
azaltılabilir ve böylece tasarruf edilecek kaynak
ların yine orduya, fakat ordunun modernleştiril-
mesi'ne ve vurucu gücünün yükseltilmesine ay--
rılması olanağı sağlanabilir. 

ıSaym milletvekilleri, genel bütçenin cari öde
meleri içinde en yüksek oranı; 19691da % 37, 
(küsuratını arz etmeyeceğim) 1970'de % 32, 
197Hde % 35, 1972'de % 32, 1973'te % 34 ol-
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aııak üzere Millî Savunma Bakanlığı cari harcama
larını teşkil etmektedir. 1974 savunana bütçesi
nin cari harcamaları ise, eğer hesap hatası yap-
mamışsam, % 91 civarındadır. 

Bütün bu gerçekler karşısında ordu mevcu
dunun başka ülkelerin orduları ile karşılaştırıl
ması neyi kanıtlayacaktır? Bir defa, iki süper 
devletle yapılacak bir karşılaştırma son derece 
yanıltıcı olur. Biraz önce sözünü ettiğimiz dev
letlerin bir çoğunun nüfusu bizim nüfusumuza 
göre çok düşüktür. Örneğin; bizde % 1,3 oran 
455 000 askere tekabül ederken, Yunanistan'da 
1,7 oran 153 000 asker demektir. 

Ayrıca, Suriye, Mısır ve İsra'iP'i<n yıllardan 
beri savaş, ya da savaş hazırlığı halinde bulun
dukları unutulmamalıidır. Bulgaristan'ın ise, 
üyesi bulunduğu blokun özellikleri ve koşulları 
içinde 'değerlendirilmesi gerekir. Bu konuda ge
rekli çalışmaları Silâhlı Kuvvetlerimizin değerli 
ve yetenekli mensuplarının başarı ile sürdürüp, 
ısona vardıracaklarına güveniyoruz. 

Bir an önce çözümlenmesi gereken sorunla
rımızdan birisi de; ihtiyaç fazlası yedek subay 
aldaylarıdır. Bugün askerlik çağına gelmiş ye-
deksubay adaylarını askere alamıyoruz. Yakın 
bir gelecekte askerliğini er olarak yapacak olan
lar için de aynı durumla karşılaşacağız. 

Geçen hafta Millî Savunma Bakanlığınca 
Meclise sevk edilen yedek subaylarla ilgili kanun 
tasarısı, yüksek öğrenim yapmış binlerce genci
mizi rahatlatacağı için teşekkür ederiz. Ancak, 
tasarı geçici bir tedbir getirdiği ve eşitliği de 
bozduğu içlin tatmin edici değildir. Bununla ka
zanılacak zamanın iyi değerlenldiril meşini dilıi'-
yoruz. 

Anayasamız bize bu konuda geniş bir olanak 
tanımıştır. Anayasanın ilgili 60 ncı maddesini 
aynen okuyorum : 

«Madde 60. — Vatan hizmeti, her Türk'ün 
hakkı ve ödevidir. 

Bu ödevin, Silâhlı Kuvvetlerde veya kamu 
nimetlerinde ne şekilde yerine getirileceği ka
nunla düzenlenir.» 

Eğer bu düzenleme zamanında yapılsa idi, 
askerlik çağma gelmiş yüksek öğrenimli gençle
rimiz kısmen kamu hizmetlerinde ve kısmen de 
orduda görev alaMlirlerfdi. 

Anayasanın 60 ncı maddesinde öngörülen ka
nunların hazırlanmasını Hükümetten bekliyoruz. 
Konunun çok yönlü olduğu ve kolay çözüm
lenemeyeceği açıktır. Onun için Devlet Planlama 
Teşkilâtında çalışmalar hemen başlatılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de harp sanayii 
görüşü son yıllarda büyük önem kazanmış ve tar
tışılmaya başlanmıştır. Gerçekten Silâhlı Kuv
vetlerimizin gereksineceği silâh araç ve gereç
lerin memleketimizde üretilmesi hem ekonomimiz, 
hem de millî güvenliğimiz açısından değer taşı
yan bir konudur. Yalınız, konunun gerçekçi bir 
biçimde ortaya konulmasında ve politikanın bu 
yönde saptanmasında yarar vardır. Ülke sanayi
mden ayrı ve onunla uyumlu olmayan bir harp 
sanayii düşünülemez. 

Bir ülkenin sanayileşme düzeyi ve sanayiinin 
yapısı belli bir aşamaya gelmedikçe, o ülkede 
yaygın bir harp sanayiinin kurulabileceğine, ku
rulsa bile yaşayabileceğine inanmak güçtür. Bu 
nedenle, harp sanayii, ülke sanayiinin bir parça
sı olmalı ve onunla bütünleşmelidir. 

Sanayileşmenin gerektirdiği teknoloji, işgücü 
ve becerinin oluşması buna bağlıdır. 

Ordunun ihtiyaç duyduğu fabrikaların büyük 
bir kısmı aynı zamanda ordu dışı ihtiyaçları 
için de kullanılabilir olmalıdır. Bunların başın
da motor, elektronik, lâstik, taşıt araçları, pil, 
gemi inşaat sanayii gibi çeşitli sanayi dalları gel
mektedir. Bu gibi sanayi tesislerinin en modern 
teknolojilerle çalışmaları ve uluslararası rekabe
te dayanabilir yapıya kavuşturulmaları zorun
ludur. Sözünü ettiğimiz tesislerden bir kısmı ül
kemizde mevcuttur. Olmayanların da en kısa za
manda kurulmalarında kesin bir zorunluk var
dır. 

Yeni kurulacak bir sanayi için başlıca teşvik 
unsuru taleptir. Askerî ve sivil ihtiyaçlar bir
leştirildiğinde gerekli ortam yaratılmış olur. Bu 
olanağı yaratmanın başlıca koşulu ordu ihtiyaç
larının belli olmasıdır. Onun için ordu, yukarda 
saydığımız ürünlerle diğer sanayi ürünlerine 
olan ihtiyaçlarını beş yıllık kalkınma planlarına 
paralel bir biçimde saptayarak ortaya koymalıdır. 
Böylece planlara alman projelerde ordunun is
tekleri dikkate alınmış olacaktır. Yalnız sivil 
kesimdeki talep, bir fabrikanın ekonomik açıdan 
kurulup yaşamasına olanak sağlamayabilir. Eğer 
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ordunun da aynı ürüne ihtiyacı varsa ve miktar 
olarak yeterli ise, bu fabrika kurulabilir. Bu ne
denle Genel Kurmay ve Millî Savunma, gelecek 
dönemler için ordunun ihtiyaçlarını gerçekçi bir 
şekilde tahmin ederek planlarda dikkate alınmak 
üzere Devlet Planlama Teşkilâtına bildirmelidir. 

'Sağlam bir sanayileşmede temel ve ara inallar 
sanayiinin kurulması gerektir. Bu konuda Tür
kiye'nin önümüzdeki dönemde büyük bir hamle 
yapması beklenmektedir. Ülkenin sanayileşmesi 
öyle bir yapıya ve düzeye ulaştığında,, tüm ih
tiyaçların millî sanayiden sürekli ve güvenilir bir 
biçimde karşılanması olanağı ortaya çıkmış ola
caktır. 

Sayın milletvekilleri, bir başka konuya daha 
değineceğim. Askerlik şubelerinde yapılan son 
düzenleme belli bir ölçüde tasarruf sağlamış ol
makla beraber, vatandaşın şikâyetlerine yol aç
maktadır. Salt bir askerlik hizmeti sayıl amıya-
cağı da gözönünde tutularak, askere alma işleri
nin Millî Savunma Bakanlığı bünyesinden alına
rak, sivil kesime verilmesinde fayda görüyoruz. 
Memnuniyetle öğrendiğimize göre, askerlik yok
lamalarının üç yılda bir yapılması için bir kanun 
hazırlanmıştır, yahut hazırlanmaktadır. 

Konu böylece aktüel bir duruma gelmişken, 
askere alma hizmetlerinin başka bir bakanlığa 
veya kuruma devri olanaklarının araştırılmasını 
öneririz. 

Sayın milletvekilleri, Türk Ordusu bütün ye
niliklere açık millî bir ordudur ve milletin ken
disine gösterdiği güven sevgi ve saygı ile yüksek 
bir moral güce sahiptir. Orduları ordu yapan 
asıl unsur da kanımızca budur. Ordumuz bu özel
liği nedeniyle toplumun çağdaşlaşması ve mille
tin yücelmesi uğrunda bir çok defa yeniliklere 
öncülük etmiştir. Millî güvenliği sağlama görevi
nin yanı sıra diğer yurt sorunlarını da izlemek 
ve kendisine düşecek görevleri yapmak bizim or
dumuza özgü bir gelenektir. Her gerçek aydın 

gibi, ordu mensuplarının yurt sorunlarına ilişkin 
yüksek düzeydeki duyarlığı doğal olmakla bera
ber, kötü yönetimlerin yarattığı kaygılar Ordu
muzun istenmeyerek zaman zaman politikaya 
karışmasına yol açmıştır. Yaklaşık olarak yüz 
yıldan beri özgürlük canlısı olduğunu ve 1940' 
lardan bu yana da demokrasiye bağlılığını kanıt
lamış olan Türk Ordusu, sorumluluk yüklenmek 
zorunda bırakıldığı her (seferinde çıeik silkinti 
çekmiş ve ib-üyük fedakârlıklara katlanimıştır. 
•Sonra ela katlanılan fedakârlıkların taJiniri için 
çalba harcamıştır. Ordumun, 'eğitimlini görmediği 
İkomılarla illgileıi'nıeısine, ızorlianmalsına; milletin 
'gözündeki isayigısmın -ve prestijinin sarsılacağı 
ve aslî görevindeki başarısının azalacağı kuşku

su ile kesin olarak karşıyız. 
Anayasada ibelirtiıldiğıl üzere, «ok zorunlu ol

madıkça, Ordumun asayiş 'görevini yülklenııneisi 
ve politikaya itilmelsi, hiç değilse böyle bir, gö
rüntüye yol açacağı için son derece Isakımcatı-
dır. Bu arada dünyadaki uygulamalara aykırı 
olarak Ordunun Baışlbafcanlığa Ibağlı bulunan 
Devlet İstihbarat Örgütü ile ilişki halimde gö
zükmesini doğru bulmuyoruz. Geçmişte bu örgü
tün iç politika sorunlarına ^çoğu (kez yan tutar 
(biçimde karıştığı bilindiğihdetn, ordu partülera-
rası ilişkilerin içindeymiş 'gibi yorumlara yol 
açabilir. Özetle, ıgörüşümüz odur iki, çağımıza 
uymayan ve ordumuzun 'Saygınlığına ıglölge dü-
şürimıesi olasılığı Ibuluııaıı bir 'gelenek artık sona 
eilsiin. Çünkü, millî güvenliğimizin «öz konusu 
olduğu yerde her şeyden .anice ordumuzu düşün
mek zorundayız. 

Yeni bütçenin Türk Silâhlı Kuvvetlerine ya
rarlı ve hayırlı olmasını diler saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 'efendilin. 
Birleşime, saat 21,00 de toplanılmak üzere 

ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati 19,20 

• < • < » ••<••• 

— 532 — 



M. Meclisi B : 81 21 . 5 . 1974 O : 3 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma (Saati : 21,00 

BAŞKAN : IBaştavıe&ffli Memduh !Elk§l 

DİVAN ÜYELEEÎ : Onü Mavioğ-lu (İçel), IMehdSi İKedkDn (Kastamonu) 

BAŞKAN — Millet Meeliisiriiu '81 nei Birleşiminin 3 ncü oturumunu acıyorum. 

1974 malî yılı Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesinin görüşjülmeısiiııe ıdev.aım ediyoruz. 

iSö>z sırası Cumhuriyetçi Güven Partisi Gmı-
pu adına Sayın Vefa Tanır'm. 

Buyurun Sayın Tanır'm. 
ıC. G. P. GRUPU ADINA VEFA TANIR 

('Konya) — Muhterem Başkan, /muhterem millet
vekilleri ; 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
Gunılhurjye'tçıi Güven Paıltis'inin .görüşlerini sun
mak üzene huzuranuzdayım. Sötze şöyle başlaya
cağım) :' 

(Büyük Türk Milletinin iç ve dış güvenliği 
bakımından igüvendiği Siiîıâlhlı Kuıvveltlerimizin 
yınit savunmasında ve millî .güvenliğin sağlan-
masında <şerefliı gıörervind yerine (getirebilmesi için 
damda kudretli bulunması şarttır. Zannederimi he
pimiz bunda müttefikiz. 

Kudretli bulunmak; bu milletten olmanın 
verdiği ıgüç yanında, Silâhlı Kuvvetlere ayrılan 
büjbçeye de bağlıdır. Devlet Bütçemizin geçen 
yıla nazaran % 32 arıtmasına karşılık, Millî Sa
vunma Bütçesi % 21 aıltımıştır. Bunun Genel 
Bütçe içinde oranı ise % ,14,8'dir. Bu, çok müte-
vazi bir bütçedir ve hizmetin ifalsında Silâhlı 
Kuivvdtlerömizlden büyük feragat beklendiğinin 
delilidir. Kalkınma içinde olan milletimizin, 
gerektiğinde .geçmişlte olduğu gilbi, Silâhlı Kuv
vetlerimiz için daha büyük fedakârlıklar ya-
palbileceği bilinmelidir. 

ISion yıllarda Dünya dengesinde büyük de
ğişiklikler olmaktadır, harp teknolojisinde bü
yük gelişmeler «vardır. Etrafımızı çevreleyen 
.memleketler büyük bir silâhlanma yarışma gir
mişlerdir. Bir sorumlu .zatın beyan ettiği gibi, 
Türkiye'nin etrafı silâh deposu haline gelmiştir. 
Türkiye'nin coğrafyası ve jeopolitik dunumu 
dünya ortamına, emrivakilere müsait hale gel
mesi Silâhlı Kuvvetlerimizin daha da .güçlendiril
mesi ihtiyacını doğurmuştur. Bilhassa atom silâ

hının delbşeıt dengesi ısabelbiyle, antik savunma 
isilâhı olarak kullanılması imlkânmm çok azalmış 
olması ve klasik silâhların öııplana geçmesi du-
nmıumuzu daha da kritik bir hale getirmiştir. 

Silâhlı Kutvveltlerimiızin ateş gücünün, hare
kâ t gücünün arttırılması zaruretiyle karşı kar-
şıyayız. Zırhlı gücünün de. artırılması lâzımadır. 
iSon savaşlarda yeni silâhlar kullanılmaktadır. 
Silâhlı Kuvvetlerimizin de bu yeni silâhlarla teç
hiz edilmesi lâzımdır. Artık yürüyen piyade ile, 
ızırhlı, motorlu ve havadan gelen düşmana karşı 
'bir savunma sava§ı vermek ıgüçleşm%tir. Bu say
dıklarımın (Genel Kurmajyımızea bilindiği şüphe
sizdir. Genel Kurmayımız çok ciddî bir çalışma 
sonunda reorganizasyon ve modernizasyon prog
ramı meydana getirtmiştir. REMO adı verdiğimiz 
proigraımı ıgerçiekleşltirmek için 10 yılda harcan
mak üzere 16 .milyar liralık ödenek ayrılmasını, 
Igeçen dönemde bir kanunla Yüce Meclisler ka-
Ibul etmişti. Bugün bu program uyıgulanmakta
dır. Ancak, yeni gelişmeler ve bizi tehdit eden 
'tehlikelerin büyümekte olması ve dış yardımın 
azalmaya başlaması ve bunlara ilâveten de fi
yatlarda yüzde .yüzün üzerindeki artışlar sebe
biyle bu ödeneğin de ihtiyaeımıizı karşılayaıma-
yaıcağı ortaya çıkmıştır. Bıı anda bir 16 milyar 
liralık ilâve tahsisat zaruretiyle karşı karşıya 
raulünduğufmuz kanısındayız. Silıâhlı Kuvvetlleri-
mizin silâh ve malzeme bakımından eksiklikleri
ni anıcak bununla tamamlayabiliriz. Hükümetin 
bu ödeneğe aiit kanun tasarısı getineeeğini ümit 
ediyor ve bunu bıekliıyoruz, 

Savunma her şeyden evvel millî bir mesele
dir. Milletle her şeyden önce kendi gürileırine 
dayannıaiya meoburduıllar. Savunmada ihmal, te
lâfisi kabil olmayan sonuçlar doğuralbileceği için, 
bu alanda hiç bir ihmal eaiz değildir. Bu ne
denle savununa politikamızı harp sanayiine yö
neltmek durumundayız bu harp sanayiine yö
nelme durumumuza da bundan evvelki Hükümet 
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Itaraıfında ııkarar erilmiışti, uygulanmaya da baş
lanmıştı. Yeni Hükümetin de hu hükmü benim
semiş olduğunu görmekiten memnuniyet duyu
yoruz. 

Memleketimizin ihtiyacı olan harp silâh, 
araç ve gereıçllerinin büyük b'Lr kısmının yurt 
içinden sağlammaisı için dalha evvel baışlanımış 
olan çakışmalarım azilmle devam eittirilımeısini te
menni ediyoruz. Mevcut olan harp sanayiinin, si
lâh, araç ve gereçleri yapacak güçte bir sanayi 
hailine getiriılmelsini >sağla!mak lâzımdır. Harp sa
nayimiz şüphe yoklbur ,ki millî sanayiden ayrıl
maz. Bu omun bir parçası olacaktır, onu tamam
layan bir unsur haline gelmiştir. Aynı zaman
da bu, yeni istihdam olanakları da yaratacak
tır. 

ISavunma ile kalkınma aralsında talbiî bir bağ 
ımeivcuttur. Bir nremleetkit iç ve dış güvenliği ba-
ılommdan güven içinde olmadan, hiç bir suret
te kaUkımaimaz. Kalkınma ancak etkili savunma 
(gücü sayesinde ©ağlanır ve güven içimde yürü-
(fcülelbjjlıir. Bunun gilbi, etkili 'bir savunma da eıko-
mik .gücü, o meım'lekelt'in askerî güçlünün temelini 
fteşjkil eder. Bu sebeple saivunma gayretleriyle 
ıkalkınma .gayreftleri arasında bir bağ kurmak 
ve her iki politikayı aibenkli bir hale getirmek 
lâzımdır. 

'Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planımızda bu 
'kionu üzerinde önemle durulmaışltu. Savunma gay
retleriyle kalkınma gayretleri arasında bir den
ge sağllanması bazı esaslara bağlanmıştır. Buna 
sahip çıkılmasını da ttemeııııi ediyoruz. 

Günümüzün diğer önemli bir konusu da sa
vaş stoklarıdır. Sarf maddelerinin muayyen 
muharebe günlerine yetecek miktarda stoklan-
ması, sanayi potansiyelimiz yüksek de olsa, sa
vunma için zorunludur. Hele sanayi potansiye
linin ve millî kaynaklarımızın yetersiz olduğu 
çeşitlerin ve maddelerin yeterli derecede stok-
lanması daha büyük önem taşır. 

Yardıma bağlı maddelere gelince: İlk yar
dımlar, emniyetle ulaşabileceği, muharebe gü
nüne kadar yetecek derecede olmalıdır. Sava
şın ilk tesirlerini başarı ile atlatmak ve savun
manın devamlılığını sağlamak ancak yeterli 
stokla mümkündür. 10 yıldan beri bu konu üze
rinde münakaşalar yapılmakta ve kararlar alın
makta ise de, bütçede stoklama için esaslı bir 
ödeneğe rastlanılnıamaktadır. Savaş, bütün ge

rekli malzemenin daha barıştan itibaren yetkili 
makamlarca tespit olunan faktörlere göre uy
gun yer ve şekilde stoklanmasmı gerektirir. 
Stoksuz ordu, giyimsiz ve kuşanışız er demektir. 
Yakıtsız araç, yakıtsız uçak ve gemi demektir 
veya mermisiz silâh demektir, elektriksiz elekt
ronik cihaz demektir. Savunma görevinin gü
venle ifa edilebilmesi için stok konusuna yeterli 
önem verileceğine güvenmek istiyoruz. Harp 
sanayii ve savaş stokları yılın bütçesinde, üze
rinde ehemmiyetle durulması lâzımgclcn bizce 
iki konudur. 

Muhterem milletvekilleri, böylece Cumhuri
yetçi Güven Partisinin Millî Savunma Bakanlığı 
Bütçesi üzerindeki ehemmiyet verdiği iki konu
yu belirttikten sonra, gecenin bu saatinde siz
leri fazla sıkmadan sözlerime son vereceğim. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin milleti
mize ve Silâhlı Kuvvetlerimize hayırlı vel ığur-
m olmasını temenni eder; bağımsızlığımızın, 
hürriyetlerimizin ve millî varlığımızın teminatı 
olan Türk Silâhlı Kuvvetlerini Cumhuriyetçi 
Güven Partisi Grııpu adına saygıyle, sevgiyle 
selâmlarım. (C. G. P. ve M. S. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tanır. 
Söz sırası Demokratik Parti Grupu adına Sa

yın Faruk Sükan'm. 
Buyurunuz Sayın Sükan. 
D. P. GRUPU ADINA FARUK SÜKAN 

(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri ; 

Türk Devletinin iç ve dış güvenliğinin temi
natı olan Silâhlı Kuvvetlerimizle ilgili mesele
leri görüşüyoruz. Devletin bekasiyle ilgili, dev
letin huzur ve asayişiyle ilgili, devletin güven
liği ile ilgili meselelerin 20 dakikalık süre içeri
sinde tam manasiyle izah edilmesi ve Parlamen
to olarak tam bir vukufla ortaya konulması 
mümkün değildir. Bu itibarla, sözlerime baş
larken bir temennide bulunmak istiyoruz. 

Savunma konusunun Türk Devleti için fev
kalâde hayatî ehemmiyeti haiz bulunması eihe-
tiyle Türk milletine niyabet eden Parlamento
nun savunma konularına agâh olabilmesi için 
zaman zaman paıiementerlere savunma konula
rımız hakkında bilgiler verilmelidir. Bu, açık 
celselerde mümkün değildir. Bu itibarla, bura
da 20 dakikada umumiyetle kalıplaşmış sözler 
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sarf edilmektedir. Halbuki, devletin iç ve dış 
güvenliği gibi fevkalâde ehemmiyetli meseleler
de parlamenterlerin tam bir vukufla meseleye 
elkoyabilmıeleri için gerek Genelkurmayımızda, 
Millî Savunma Bakanlığımızda, gerekse gizli 
celselerde zaman zaman brifingler verilip, 
(parlamenterler aydınılati'lmalıdır. Bu, bütçe
lerin görüşülmesi sırasında Millî Savunma büt
çesi görüşülürken Komisyon üyelerine yapıl
maktadır; fakat bu da kâfi eleğidir. Binaen
aleyh, fevkalâde nazik olan bu mesele hak
kında, bu temennimi arz ettikten sonra şimdi 
sözlerimle başlıyorum. 

Karşı karşıya bulunduğu sionsıuz güçlüklere 
ve imkânsızlıklara .nağmem Türkiye Cumhuriye
tinin baş kaygılarından biri, dış ve iç. güvenli
ğinin teminatı ve bekasının koruyucusu bulu
nan ordusunu teşkilâtlandırmak ve güçlendir
mek; diğeri ise çevresinde siyasî bir güvenlik 
ortamı yaratmak olmuştur. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerimi, dünya şartları 
ve bölgemizin hassas durumunu gözönünde bu
lundurarak üstün seviyeyie getirmek, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin baş kaıygusu olmalı
dır. Sosyal, ekonomik ve siyasî huzursuzluk
lardan, ancak Devletlimizin kuvvetli olması ile 
kurtulunabilir. Kuvvetli Devleti sağlayan en 
büyük gücün Ordumuz olduğunu da unutma
mak lâzımdır. 

Batı ülkeleri NATO'nun yara/titığı barış ve 
güvenlik iklimi sayesinde çok güçlü devletler 
(haline gelmişler ve bugün bir siyasî birlik 
kurama yoluna yönelmişlerdir. Bu duruma ge
lişte Amerika'nın Avrupa güvenliğini koru
mak için yaptığı büyük askerî yardımları ve 
nükleer silâh üstünlüğümün önemli rolünü ka-
Ibul etmek mecburayeti Vardır. 

Son zamanlarda Sovyetler Birliğinin, Ame
rika Birleşik Devletleriyle nükleer silâh üs
tünlüğüne ulaşması, Doğu - Batı ilişkilerimde 
yeni gelişmelere sebep olmaktadır. Elbette ki, 
değişen şartlar muvacehesinde NATO'nun 
eksik ve zayıf tarafları tartışılacaktır. Önem
di olan, meselelere çözüm yolu ararken müş
terek Menfaatlerin ve temel hedeflerin kayıp 
olmamasıdır. 

'Diğer taraftan, Waslhington ve Moskova 
arasımdaki yumuşama ve hatta koalisyon ve 
son enerji ve petrol buhranı NATO İttifakının 

üyeleri arasında ekonomik ve askerî mahiyet
te ihtilâfın doğmasına yol açmış ve bunları 
(günün konusu halime getürmiştir. Bununla be-
raher, resmî beyanlara göne, ittifakın üyele
ri arasındaki tartışma ve görüş ayrılığı 
NATO'ınun mevcudiyet sebdbi veya temel pren
sipleriyle alâkalı değildir. 

Barışın teessüsü yolumda, beslenen ümitle
re ve girişilen teşebbüslere nağmen, kendimi
zi zamansız bir rahatlık havasına kaptırmama
mız lâzımdır. Böyle bir düşünce bizi çıkmaz
lara sürükler. Zira başta Sovyet Rusya olmak 
üzere, Varşova Paktı devletleri, konvansiyo-
mel ve nükleer silâh sistemılerini artan bir hız
la geliştirmekte ve çoğaltmaktadırlar. 

Sovyetler Binliğinin sahip olduğu üsler ve 
her an artan donanması ile Akdemizi bir .Sovyet 
gölü haline getirmesi, diğer taraftan Suniye 
ve Irak'da, SovyeJt varlığının kuvvetli bir duru
ma gelmesi NATO'nun Güney kanadı içim cid
dî tehlike teşkil edici mahiyettedir. Bu itibar
la, bir barut fıçısı hallinde bulunan Orta Do
ğu bölgesinde NATO'nun kalesi olan Türki
ye'nin samimî olarak güçlendirilmesi lâzımdır. 

Memleketimizde, NATO'yu ortak bir savun
ma paktı değil, tehlikeli bir pakt sayanlar 
vardır. Bunlar, Türkiye'nin NATO'da arttık 
kalmaması tezini savunmaktadırlar. NATO 
aleyhtarları, geçmişe ait Rus emellerini Kars 
Ve Ardaihan ile boğazlar üzerindeki ısrarlı te
şebbüslerini ve Sovyet Rusya'nın memleketleri 
tek tek demirperde gerisime alma operasyonla
rını bilmemezlikten gelmekte veya hafife al
maktadırlar. 

NATO aleyhtarları içim, Macaristan ve Çe-
İkoslavakya'mm hazin akiıbetleri ibret verici 
değil midir1? Türkiye'yi NATO'dan koparmak 
isteyenlerin hedefi, sureti 'haktan görünerek, 
Türkiye'yi bütün savunma imkânlarından sıy
rılmış, yalnız kalmış bir Devlet halinde olarak, 
Rusya'nın bir uydusu haline getirmektir. 

NATO mevcut olduğu içindir ki,^ Avrupa, 
tarihinde hiç görülmemiş uzunluk/ta, devamlı 
:bir barış hayatı yaşamış ve üstün refah seviye
sine erişmiştir. 

25 yıldan heri hiçbir NATO üyesinin, 
NATO'dan ayrılmayı düşünmediği de ortada
dır. O kadar ki, Fransa'da son Cumhurbaş
kanlığı seçimi münaseibetiyle, sosyalist, komü-
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lüist ortalı programında sosyalist parti lideri 
'Mitterand'm ve Komünist Partisi Genel Sek-
ireteri Marchals'nin bile dünyia sulhu bakımın
dan NATO'nun lüzumuna ve Fransa'nın 
NATO'dan ayrılmaması gereğine dair açık 
ItealMıütleri olmuştur. Bütün bunlar, NATO'nun 
Ibugüıne kadar dünyada en tesirli harpten cay
dırma paktı olduğuna dair değerli misallerdir. 

Fransız sosyalist ve komıüniSİLerinin NATO 
(hakkındaki son kararlarının memleketimizdeki 
NATO aleyhtarlarına ibret dersi olmasını te
menni ederiz. 

NATO stratej isinde yapılan değişiklikler 
dış yardımların azalmasına Ve Orta - Doğu'daki 
devlet güvenliğimizi tehdit eden yeni gelişme
ler, Türk Genelkurmayını, Silâhlı Kuvvetle
rimizin yenidan teşkilâtlanması ve modern va
sıtalarla talkviyeısi zaruretini düşünmeye sevk 
etmiştir. 

1972 yılında Parlamentodan çıkarılan ka
nunla Hükümete, REMO adı verilen planın 
uygulanması için 10 yılda 16 milyar lira har
cama yetkisi tanınmıştır. Silâhlı Kuvvetleri
mizin reotfg.anizasyoin.il ve modernizasyonu için 
hazırlanan projelerin zamanında gerçekleştiri-
lejbildiği hakkında sarih bilgilerden mahrum 
foulunmalktaiyız. 

Genelkurmay Başkanımızın da katıldığı ge
çen haftaki NATO toplantısında, Sovyet blo-
kuna dahil ülkelıerin askerî gücünüuıv NATO 
ailkeılerinin askerî gücünü hem sayı, hem kali
te yönünden geride bıraktığı ve Sovyetler Bir
liğinden büyük yaıtlım gören Arapların eski
cinden çok daha güçlü duruma geldiği ve bun
lardan gerekli derslerin alınması gerektiği yo
lumda görüşmeler cereyan ettiğini basından 
öğrenmiş bulunuyoruz. 

Millî savunma ve güvenliğimizi yakından il
gilendiren diğer bir konu da Yunanistan'ın son 
zamanlardaki tutum ve davranışlarıdır. Yuna
nistan, NATO'nun güney kanadındaki kuvvet den
gesini bizim aleyhimize olmak üzere, bozmakta, 
ciddî bir surette silahlanmaktadır. Ayrı'ca, Türk 
varlığını yok etme hususunda giriştiği sistema
tik tahrip hareketleri yanında, Ege denizinde 
•hükümranlık haklarımızı zedeleyici mahiyette 
fiilî durumlar yaratmaktadır. 

Bu itibarla Arap - İsrail savaşları dolayısıy-
le Orta Doğu bölgesinde zuihur eden yeni şart
lara ve yaratılan fiilî durumlara göre RıEMO 
plan ve projelerinin, Silâhlı Kuvvetlerimizin ih
tiyacına ne derecede cevap verebileceğini Hü
kümetten öğrenmek istiyoruz. 

Verilen resmî bilgilere göre ki, geçen sene 
Parlamentoda zamanın Millî 'Savunma Bakanı 
tarafından açıklanmıştır, REMO'nun ilk uygu
lanma planı olarak Amerika Birleşik Devletle
rinden toplam proje bedeli 285 milyon dolar 
karşılığı 4 milyar lira tutarında 40 adet Fan-
tom F - 4 uçağı, İsviçre'den 86 milyon dolar kar
şılığı 1 3120 000 000 lira olan 50 bataryalık uçak
savar topu satın alınması siparişe bağlanmış
tır. Uçaksavar topları siparişi için yapılan söz
leşme ile bu topların ve mühimmatının yurdu
muzda imal edilmesi hususunda İsviçre firma-
sıyle bir anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca, Silâhlı 
Kuvvetlerimizin hareket kaibiliyetini artırmak 
için bedeli İtalyan askerî yardımından ve millî 
kaynaklarımızdan karşılanmak üzere personel 
taşıt araçları satın alınması kararlaştırılmıştır. 

Bunlar geçen yıl Parlamentoda zamanın Mil
lî Savunma Bakanı tarafından - açıklanmış ve 
zabıtlara da geçmiştir. AcaJba bu projeler, be
yan edildiği gibi zamanında gerçekleştirilebil
miş midir? Hükümetin konunun hassasiyetine 
uygun tarzda cevaplar vermesini rica ediyorum. 

NATO ile ilgili görüşlerimizi şu suretle hü
lasa etmek ve neticeye bağlamak istiyoruz : 
NATO, kollektif bir savunma teşkilâtıdır ve ta
rihin en başarılı bir savunma ve caydırma siste
mi olduğu ispat edilmiştir. NATO'ya vücut ve
ren sebepler ortadan kalkmış olduğuna göre, 
Türkiye iç güvenliğinin teminatını, NATO sa
vunma sistemine bağlı kalmakta bulmaktadır. 

Diğer taraftan, NATO, Türkiye'nin varlığı 
ile dünya barışı için büyük değerler kazandır
mıştır. Bu husus, tarihi gerçeklerin ifadesidir. 
İttifak üyeleri arasındaki ihtilâfın çözülmesin
de Cumhuriyet hükümetleri önemli roller oyna
mak mecburiyetindedir. Biz yeni şartlara göre 
memleketimizin dış güvenlik stratejisini (göz
den geçirirken, önemli bulunan bir hususa itina 
gösterilmesini temenni ediyoruz. Bloklar ara
sındaki gerginlik azalabilir ve hattâ bloklar eri
yebilir de; fakat milletler arasında şartların za
rurî kıldığı bir çok dostluklar ve ittifaklar de
vam eder. 
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Bu itibarla Türkiye, NATO'ya bağlı kaldığı 
kadar, gerçek dostluklarına da bağlı ve sadık 
kalmalı, ahde vefa göstermelidir. Ancak, dahil 
olduğumuz ortak savunma teşkilâtlarına ve iki
li anlaşmalar, maksat ve gayeleri ne kadar ulvî 
olursa olsun, tam bir teslimiyetle bağlı olmak, 
millî devlet ve hükümran devlet olma felsefe
siyle asla bağdaşamaz. Bu noktaya da önemle 
işaret etmek isteriz. NATO ittifakı içerisinde 
kader birliği yapan ülkeler, Orta Doğu savaşın
dan yeterli dersleri almalıdır. NATO'nun güney
doğu kanadı, değişen şartlara göre ve muhtemel 

. saldırılara karşı yeni savunma kuvvetleriyle tak
viye edilmelidir. Türkiye ve Yunanistan ara
sında devam eden ihtilâfların ve Türkiye aley
hindeki fiilî durumların giderilmesi, NATO ül
kelerinin baş kaygısı olmalıdır. Hükümetten ve 
yetkililerden, Devletimizin ciddî tehlikelerle çev
rili olduğu bir devrede, milletlerarası bir plat
formda, 500 000 kişilik bir orduya sahip bir 
devlet hüviyeti içerisinde ağırlığını koymasını ve 
faaliyetler göstermesini istiyoruz. 

Hükümetin, Devletimizin iç ve dış güvenli
ğini ilgilendiren önemli olaylar karşısındaki çe
kingen ve kararsız tutumunu, millî menfaatle
rimizle bağdaştıramıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Demokratik Parti ola
rak, Millî Savunma Bütçesini yetersiz bulmak
tayız. 1974 savunma bütçesi son on yılın en dü
şük bütçesidir. Türkiye'nin karşı karşıya bulun
duğu ve her gün şiddetini artıran tehditler kar
şısında, Devletimizin teminatı Silâhlı Kuvvetle
rimizin yenilenmesi ve güçlendirilmesi gerçeği 
ortadadır. Bu itibarla savunma bütçelinin artı
rılması gerekirken, aksine geçen yıllara naza
rîm eksilt ilmesi hayret vericidir. 1974 savunma 
bütçesi, bir yatırım, yenileme ve hizmet bütçesi 
değil, bir idame bütçesi karakterindedir ve ida
reyi maslahatçı bir zihniyetin mahsulüdür. Kuv
vetli bir ordu için dış yardımlar gereğine ina
nıyoruz. Ancak, millî kaynaklarımızın her şey
den önce en iyi bir şekilde değerlendirilmesinin 
esas şart olduğunu kaibul etmekteyiz. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacı bulunan 
dış yardımların azalmasında veya kesilmesinde 
ilgili devletlerin kendi politikalarının rolü ol
makla beralber, kendimize ait hususları da ka
bul etmek mecburiyeti vardır. Türkiye, yalnız 
ittifakların savunma ve himayesine kaderini bağ
lamamalıdır. 

Biz, Demokratik Parti olarak askerlik hizme
tinde bedel usulünün ihdas edilmesine tarafta
rız. Bedel usulü askerlik ihtiyacının ayarlanma
sını sağlayacağı gibi, devlete yeni bir gelir 
kaynağı da açmış olacaktır. Büyük Atatürk, ilk 
cefa bedel usulünü uygulamış ve büyük neti
celer almıştır. Parti olarak görüşümüz budur. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler ve anlaşıla
mayan müdahaleler.) Anayasa değişikliği yapıl
dığı sırada bu görüşümüzü de beyan ettik, tek
lif ettik, bu görüşümüzde ısrar ediyoruz. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Fakir
ler askerlik yapsın, zenginler yapmasın, onu 
mu istiyorsunuz? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin sayın arka
daşlarım. Bir siyasî parti görüşünü açıklıyor, 
yadırganacak bir tarafı yok, müdahale edilecek 
bir taraf da yok. 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Millî Sa
vunma Bakanlığı 1974 yılı bütçe teklifi 
11 827 000 000 lira olarak sunulmuştur. 1978 
yılma göre artış oranı % 24,5'tur. 1974 konso
lide bütçeye göre de nispeti % 14,8'dir. Devlet 
bütçesi geçen yıla nazaran % '32 arttığı halde, 
Millî Savunma Bütçesindeki artış ancak % 14,$' 
dir. Biraz evvel de arz ettiğim gibi, 'bu bütçe 10 
yıllık Millî Sarvunma bütçelerinin en düşüğüdür. 
Bu itibarla, bu bütçe ile günün şartlarına uy
gun millî savunma hizmetlerinin görülmesi 
mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, günümüzde silâhla ve 
kuvvetle girilemeyen yerlere propaganda ile ve 
ideolojik inandırma ve ikna metot ve vaSitalarıy-
le girilerek kaleler fethedilmektedir. Bilhassa 
psikolojik savunma bakımından da ordumuzun 
muhtemel entelijans servislerinin casusluk faa
liyetleri bakımından fevkalâde uyanık olması 
iktiza eder. 

Bu itibarla günün şartlarına ve anlayışına 
uygun, modern vasıtalarla teçhiz edilmiş sağ
lam bir istihbarat teşkilâtına ihtiyaç vardır. Si
ze bu hususta üç tane misali hatırlatmama mü
saade buyurunuz. Bunlardan birisi, 1987 - 1973 
Arap - İsrail harbinde yüz milyonluk Arap ale
minin teknolojik bakımdan kuvvetli ordusuna 
karşılık, İsrail'in kurduğu casusluk ve istihba
rat teşkilâtı, bu güçleri hiçe indirmiş ve Arap 
devletlerinin elindeki, tâ Kalhire yakınındaki ra
darlar daihi bir günde İsrail'in eline geçirilmiş
tir. 
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Diğer bir husus, 1971 senesinde Avrupa'nın 
mühim, merkezlerinde, NATO merkezlerinde Rus 
istihbarat teşkilâtının, Rus askerî ve siyasî ca
susluk teşkilâtının giriştiği faaliyetlerle bu mem
leketlerde sabotaj planları yakalanmış ve bu
nun neticesinde Londra'da vazifeli 1İ15 Rus aja
nı, memuru yakalanmış, «persona non- grata» 
ilân edilerek hudut dışı edilmiştir. Keza Brük
sel'de 54 Rus ve Varşova Paktına dahil vazi
feli memur casus olarak yakalanmış ve hudut 
dışı edilmiştir. Paris'te de bine yakın Rus aja
nı yakalanmış ve hudut dışı edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Sükan, süreniz bitti efen
dim. 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Bir dakika
nızı rica ederim. 

BAŞKAN — Lütfedersiniz. 
FARUK SÜKAN (Devamla) — Bu itibarla 

bu mesele fevkalâde ehemmiyetlidir. Son Willy 
Brandt olayından da ciddiyetle ders almak ikti
za eder. 

Sayın milletvekilleri, son söz olarak şunları 
beyan etmek istiyorum. 

Sadrazam Mahmut Şevket Paşadan sonra, 
1913'ten sonra Türk tarihinde ikinci defa Cum
huriyet tarihinde Türk Silâhlı Kuvvetlerinin şe
refli bir komutanına (Jandarma Genel Komu
tanına) ilk defa güpegündüz silâhlı bir suikast 
hareketi tertip edilmiştir. 12 Mart sonrası Tür
kiye'sinin şartları içinde bulunduğu elim duru
mu değerlendirmek ve doğru teşhisler koymak 
bakımından, bu olay tarihî büyük değer taşır. 
Komünist emperyalizmin Türk Devletini parça
lamak için giriştiği şiddet hareketleriyle işlediği 
«inayetler karşısında, Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin millî şuur uyanıklığı ile takındığı karar
lı tavrı ve yaptığı şerefli hizmetleri takdir ve 

şükranla bir kere daha belirtmeyi vazife say
maktayız. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin mem
leketimize ve şerefli Türk Silâhlı Kuvvetlerine 
'hayırlı olmasını niyaz ediyorum.'Sağolun. (D. P., 
'C. G. P. ve A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sükan. 
iSöz sırası Adalet Partisi Grupu adııutf 'Sayın 

Yılmaz Ergenekon'dadır. 
Buyurunuz Sayın Ergenekon. 
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A. P ; GRUPU ADİNA YILMAZ ERGENE
KON (İzmir) —<•" Sayın Başkan, s ay in'milletve
killeri; 

Adalet Partisi Grupu adına Millî Savunma 
Bakanlığı Bütçesi hakkında görüşlerimizi bil
dirmek için huzurunuzda bulunuyorum. Sözle
rime başlamadan, yüce Meclisin değerli üyele
rini saygı ile selâmlar, bütçenin müzakeresi ve
silesiyle Türk Silâhlı Kuvvetlerine Grupumun 
takdir, sevgi ve saygı hislerini ifade etmek iste
rim. 

Değerli milletvekilleri, millî saıvunma mese
leleri, şükranla kaydetmek icabeder ki, şimdi
ye kadar iç politika tartışmalarının daima dışın
da tutulmuş, Cumhuriyet hükümetleri ülkenin 
gerçeklerine uygun politikalarında bütün Par
lamentonun tasvibine mazhar olmuşlardır. İkti
sadî ve sosyal meselelerin çözümlerinde çeşitli 
fikir ve altefnatiflerin mücadelesi, yurt savun
masında birlik ve beraberliğimizi zaafa uğrat-' 
mamıtşır. Savunma meselelerimiz ve Silâhlı Kuv
vetler hakkındaki görüşlerimiz bu temel pren
sibe dayanmaktadır. 

Nasıl bir savunma politikasını benimseme ve 
devam ettirmek durumunu ortaya koyabilmek 
için, Türkiye'yi neler tehdit ediyor ve edebilir 
sorusuna açıklıkla cevap vermemiz gerekmekte
dir. Türkiye'yi tehdit eden en büyük etken biz
zat jeopolitik durumundan ileri gelmektedir. As
ya ile Avrupa'nın birleştiği fevkalâde nazik 
bir bölgede bulunan Türkiye, ayrıca dünyanın 
en istikrarsız bir kesimi ve çok çeşitli ekono
mik ve ideolojik menfaatlerin amansız bir mü
cadeleyi her gün daha şiddetle sürdürdükleri 
bir mıntıkasmdadır. Doğu ve Bati bloklarının 
farklı sistemleri bu en uç noktada birbirleriy
le temas halindedirler. Sadece bu bölgede de
ğil, Japonya'ya kadar uzanan büyük bir şeritte 
hürriyetçi demokrasi ile idare edilmek bahti
yarlığını muhafaza eden nadir ülkelerden biri 
Türkiye Vlir. 

Uzunca bir müşterek tarihi birlikte yaşadı
ğımız Güney ve Batı komşularımızla dostça mü
nasebetlerimizin idamesinde zaman zaman sıkın
tılarla karşılaşılmaktadır. Orta Doğu, özellikle 
petrol konusundaki son gelişmeler sonucu ola
rak büyük bir silâhlanma yarışına girmiş durum
dadır. Türkiye, savunma problemlerini,, jeopo
litik durumunun gerekleri ve komşu ülkelerdc-
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ki gelişmeleri dikkate alarak tanzim etmek du
rumundadır. Barışçı bir ülke olmak, kimsenin 
topraklarında gözü olmamak, kimsenin içişleri
ne müdalhale etmemek, kısaca «Yurtta sulh ci
handa sullh» olarak Büyük Atatürkçe ifade edi
len politikayı izlemek, savunma meselelerini ih
mal anlamına gelmemektedir. Sulh politikası bi
zi rehavete sevkedemez. Çünkü, seçilmiş olu
nan politika ister barışçı, ister mütecaviz ol
sun, bir ülkenin bu politikayı yürütebilmesi için 
güçlü olması şarttır. 

Dış tehlikelerin yanında, özellikle İkinci 
Dünya Savaşından sonra sistemler ve ülkeler 
arasındaki mücadele gitgide mahiyetini ve stra
tejisini değiştirmektedir, özellikle hürriyetçi 
demokratik idareler farklı nispetler ve farklı 
planlarla totaliter dolun, komünizmin saldırısı
na maruzdurlar, öyle zannediyorum ki, üçüncü 
dünya harbi, ülkeleri hudutlarda karşı karşıya 
getirmeden onları içten yıkma stratejisi içinde 
bir süreden beri esasen cereyan etmektedir. 

Yoğun ideolojik savaş propagandayı, iç anar
şiyi, sabotajları, çeşitli bölücü cereyan ve faali
yetleri çeşitli ülkelerde birlikte veya münferi
den icra ederek devletleri içten çökertme bel
ki de ordulardan evvel rejimi mağlup ederek 
sonuç alma şeklinde devam etmektedir. Bu iti
barla millî savunma ve güvenlik problemleri, 
hudutlardan gelebilecek saldırıları ref etme ve
ya caydırmadan ibaret olma vasfını muhafaza 
etmemektedirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî 
varlığında toplandığı Anayasanın 110 ncu mad
desinde belirtilen Başkomutanlık ve millî gü
venliğin sağlanması görevi böyle bir açıdan ba
kılmak icabeden bir görevdir. 

Sayın milletvekilleri, millî savunma politi
kaları dış politika ile sıkı sıkıya bağlıdır ve 
gelişen dünya siyasetine paralel olarak temel 
prensipler muhafaza edilerek oluşur. Bloklar, 
özellikle büyük devletler arasındaki ilişkiler s'on 
yıllarda bir yumuşama eğilimi göstermesine rağ
men, silâhlanma yarışında bir yavaşlama müşa-
hade edilememektedir. Dünyada yeni ittifaklar, 
yeni ekonomik güçler siyasal faaliyet merkez
lerini zaman zaman kaydırmakta, dış politika
da ekonomik unsurların ağırlığı gitgide kendi
ni daha fazla hissetirmektedir. Yeni NATO dü
şüncesi bu gelişmelerin tabiî bir sonucu olarak 
ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye, dış güvenliğinin sağlanmasında 
hürriyetçi demokrasilerin safında yerini almış
tır. Ortak savunma sistemleri içinde güvenlik 
teminatının sağlanmasında şüphesiz Türkiye'nin 
büyük yararı vardır. Bu itibarla ittifaklarımızın 
değerlendirilmesinde bir mübadele dengesinin 
düşünülmesini isabetli bulmayız. Söz konusu 
olan, tehdidin büyüklüğü karşısında sağlanan 
güvenliğin değeridir. 

Değerli milletvekilleri, en önemli konumuz 
Türk milletinin hür demokratik nizam içinde 
kalkınmasını sürdürmesi ve yegâne bağımsız 
Türk Devletinin bekasının her ne pahasına olur
sa olsun sağlanmasıdır. Anayasamız hür dem'ok-
ratik Cumhuriyetin yapısını tayin ederken coğ
rafî durumu da dikkate alarak, sol ve sağ kar
şısında tavrım açıkça takınmış bulmaktadır. 
Türkiye için neyin tehlikeli olduğu bellidir. 

İşte Silâhlı Kuvvetler bütün bu dış ve iç teh
likeler karşısında Cumhuriyeti korumak ve kol
lamakla yükümlüdür. Hürriyetimizin, bağım
sızlığımızın, ülkenin bütünlüğünün savunma
sını Silâhlı Kuvvetlerin fedakâr mensuplarının 
uyanıklığına, vatan sevgisine tevdi etmiş bulu
nuyoruz. 

Son yıllarda sol anarşinin rejime alenî sal
dırısı; Silâhlı Kuvvetlerin Türk Devletini ko
ruma azmi sayesinde tesirsiz hale getirilebilmiş
tir. 26 aylık sıkıyönetim idaresi, Türkiye'nin 
mâruz bulunduğu tehlikenin ne yönden geldiği
ni ve ne ağırlıkta bir tehdit teşkil ettiğini açıkça 
göstermiştir. Sol anarşi gayretlerini, Ordunun 
içine sızma, Silâhlı Kuvvetlerin itibarını zedele
yerek onu yıpratma, Orduyu politikanın çal
kantılı zeminine çekme yönünde bir hayli teksif 
etmiştir. Ordunun politika gayeierine âlet edil
mesinde, siyasî temayüllere kısmen taraf olma
sında kendi bütünlüğü bakımından yarar olma
dığı gibi, Cumhuriyeti kollama görevini ifa 
bakımından da büyük sakıncalar vardır. Bu 
sebepledir .ki, politikanın kışla, okul ve camiin 
dışında kalmasını daima savunmuşuzdur. Mües
sesenin münferit fertlerinin değişik siiyasî tema
yüllerinin bulunması tabidir. Ancak topyekûn 
ordu müessesesi politikanın dışında ve ancak 
Cumhuriyetin tarafında olabilir. 

Silâhlı Kuvvetlerin yüksek vazife şuuru ve 
köklü ananeleri, esasen bu kabil hevesleri her 
zaman hüsrana uğratmaya yetmiştir. Övünüle-
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cek bir durumdur ki, Cumhuriyet Ordusu, Cum
huriyeti kollama endişesinden başka hiçbir he
vese âlet edilememiştir. Ulusal güvenliğimizin 
amacı olan sulh ve emniyet içinde yaşamanın 
garantisini, huzur içinde, Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin varlığında bulduğumuzu iftiharla belirt
mek isterim. 

Sayın milletvekilleri, Silâhlı Kuvvetlerimiz, 
yurt savunmasiyle ilgili hizmetlerini ifa eder
ken, aynı zamanda kalkınma gayretlerine de 
yardımcı olmaktadır. Özellikle bir okul niteliği 
olan orduda, okuma - yazma öğretmek, teknik 
bilgi ve beceri kazandırmak gibi eğitim hizmet
leri, 41 hastanede 9 501 yataklı görülen sağlık 
hizmetleri, (ki hepimizin malûmu bu hizmetler
den asker sivil bütün vatandaşlar istifade edi
yor) sivil kesimin de istifade ettiği haritacılık 
hizmetleri, araştırma - geliştirme hizmetleri ve 
ordu ihtiyaçlarına tahsis edilmek ve kullanıl
mak üzere yapılan sanayi fâaliyetleri, kalkın
maya yardısmcı hizmetler olarak zikredilebilir. 

Bu noktada, dış ve iç düşmanlara karşı em
niyetimizin temini bakımından ne vasıfta, nasıl 
bir orduyu düşündüğümüzü ifade etmek iste
rim. 

Öncelikle, üstün savaş gücüne sahip, tekno
lojik gelişmenin gerektirdiği teçhizatla müceh
hez ve devamlı olarak yenilenen, kitle üstünlü
ğünden ziyade teknik ve atış kabiliyeti yüksek, 
eğitim seviyesi üstün, muhtemel düşmanın sa
vaş teknolojisi ve standartlarına erişmiş, yıkıcı 
cereyanlara karşı uyanık bir orduyu bulundur
mak, Türkiye'nin bekası için zarurî telâkki edil
mektedir. 

özellikle yıkıcı cereyanlara karşı Silâhlı 
Kuvvetlerimizin askerî okullar eğitim program
larında şimdiye kadar olan uyanıklığını büyük 
bir hassasiyetle bundan sonra da devam ettir
mesini temenni ediyoruz. Bilhassa, fikir hürri
yeti maskesi altında Türkiye'yi yıkmaya müte
veccih, diğer hürriyetleri yok etmeye mütevec
cih faaliyetlerin ve bu nevi telkinlerin her ne 
şekilde olursa olsun Silâhlı Kuvvetlerin tedris 
müesseselerinde yer almaması icabettiği kanaa
tindeyiz. 

Şunu kabul etmek icabeder ki, millî güven
lik pahalı bir zarurettir. Sosyal ve ekonomik 
gelişme, refah ve huzur içinde yaşama, bu zaru

reti ödeme şartına bağlıdır. Kuvvetli ordulara, 
ancak kuvvetli ekonomik güçler sahip olabil
mektedirler. Gaye, hem güvenliği azaltmamak 
ve hem de kalkınmayı engellememektir. Bu iti
barla, ulusal güvenlik ile iktisadî gelişme ara
sında dengeli bir kaynak tahsisi yapmak zaru
reti vardır. Şüphesiz ki, kendi ekonomik gücü
müze ne kadar fazla güvenirsek, ne kadar fazla 
Silâhlı Kuvvetler ihtiyaçlarını kendi ekonomik 
imkânlarımızla karşılayabilirsek o derece ken
dimizi daha fazla emniyette hissedebiliriz. Bu 
itibarla, millî sanayiin süratle gelişmesi, modern 
teknolojinin yurt içinde üretilmesi veya ithali, 
ama mutlaka yurda getirilmesi şarttır. 

Değerli milletvekillim, bu maktada Silâhlı 
Kuvvetlerimizin ihtiyacına kısa bir şekilde bak
mak isterim. 

(Silâhlı- Kuvvetlerimizin ihtiyacını; birisi 
insan gücü ihtiyacı, diğeri de harp araç ve 
.gereçleri olarak başlıca iki anaıbölümde be
lirtmek mümkündür. 

' İnsan gücü ihtiyaçları bakımın/dan Silâhlı 
Kuvvetlerimizin kaynak sıkıntısı yoktur. iSa-
hip olduğumuz Silâhlı Kuvvetlerin sayı itiba
riyle yekûnu, NATO içinde Amerika Birleşik 
Devletlerimden sonra İkinci büyük orduyu teş
kil etmektedir. 

Kaynak bakımından sıkıntısı yoktur Silâhlı 
Kuvvetlerimizin; ama kaynak bakımımdan 
problemi vardır. Çünkü, her geçen yıl askere 
alınma çağma gelen gençlerin miktarı artmak
ta ve ordumuzun ihtiyacını kısa zamanda aşa
cak seviyelere erişmektedir. Nitekim, yüksek 
öğrenim yapmış gençlerin yedek subaylıkta 
ıson senelerde maruz kaldıkları sıkıntılar, ya
rın - öıbürgün yüksek öğrenim yapmamış kişi
ler için de, erat için de söz konusu olabilecek
tir. 

Bu itibarla problemi, yalnız geçici bir süre 
için yedek subay meselesinin halli meslekisi ola
rak düşünmemek icap eder. Uzun vâdede va
tanî mükellefiyetin sadece silâh altımda bulun
durmak şeklinde ifa edilemeyeceği, bunun 
dışında vatan hizmeti şeklimde Anayasamızın 
60 ncı maddesinin vermiş olduğu imkânın isa
betli bir tarzda kullanılması gereğimi ortaya 
koymak icap eder. Bu, aynı zamanda ekonomi
de on faydalı çağda hizmet görebilecek büyük 
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bir kittain fuzulî yere Dsevlefc tarafından bes
lenmemesi, ayrıca vatanî hija&öt olarak eko
nominin ve kalkınmanın emrine tahsis edilefeil-
|mesi imkânını bize getirir. Bu itibarla, asker 
sayısını artırmak değil, tabiatiyle ateş gücünü 
yükseltmek hepimizin müşterek gayesidir. 

Ordumun personel meselesinde, özellikle 
son zamanlarda teknisyenlerin ve birtakım uz
ananların ordu içinde muhafaza edilmesi güçlü
ğü vardır. Personel ve ödeme rejiminden ge
len bu güçlük, belki ödeme rejimlerinin, kıs
men Devlet imkânlariinın elverdiği (nispette 
tashih ile giderilebilir. Ancak, doktor, mü
hendis ve özellikle pilot kadrolarında vaki olan 
ve bumdan sonra vaki olacak açıkları Devle
tin artan masrafları karşısında tatmin edici 
ibir ücretle önleyebilmesinin imfkâınını pek müm
kün göremiyoruz. Bu itibarla, Orduda söz
leşmeli uzman subay çalıştırılması yoluna gidil
mesini faydalı mütalâa etmekteyiz. 

Ordunun ikinci ihtiyacı, Silâhlı Kuvvetle
rimizin bizim için asıl problem olan ihtiyacı 
harp araç ve gereçleridir. Harp araç ve ge
reçleri hepimizin malûmu iki kaynaktan temin 
edilmektedir: Birincisi dış askerî yardım, ikin
cisi millî imkânlarımız. Dış askerî yardım, se
neler itibariyle zamanla azalmakta, özellikle 
Türkiye'de imal edilen araç ve gereçler, dış as
kerî yardım listelerinden çıkarılmaktadır. 
Özellikle, 1973 yılında NATOldian temin edi
len 69 milyon dolarlık askerî yardım, Batı Al-
ananyatâan temin edilen 67 milyon marklık bir 
askerî yardım vaki olmuştur. Batı Alman-
ya'daın temin edilen askerî yardım, son sene
lerde harp sanayiinin gelişmelerine tahsis edil
miştir. 

TaJbiatiyle bu yardımın sieneler itibariyle 
azalaibileeeği, günün birinde tamamen kesile
bileceği düşüncesiyle harp araç ve gereçlerinin 
kendi millî kaynaklarımızdan temini için bir 
sanayi planına, harp sanayii planına ihtiyaç 
olduğu kanaatindeyiz. 

Bütçe kaynaklarımızın tahsisinde, benden 
önce konuşan değerli arkadaşlarımın da ifade 
(ettikleri gibi, son senelerde bütçenin tüm öde
nekleri oranına nispetle millî savunma ödenek
lerinde -bir nispî azalma görülmektedir. Mut
lak: değer olarak millî savunma ödenekleri art
makta; fakat bütçe oranları bakımından azal

maktadır. Millî Savunma h&m£J£ri8İ& özel
likle günün gelişen şarfetarmda bü^e içinde da
ha büyük bir pay, ekonomiyi şaasömyacaık cfcafea 
büyük bir pay akmasını zarurî g&röyoruz. BÜ 
nispetleri vererek uzun boylu vafctfoizi $!ta*a& 
istemiyorum. Ancak, BEMO hariç 1974 büt
çesinde bu nispet 14,6'ya düşmüş 1973'te 15,6 
iken, 1971, 1972'de sırasiyie,18 ve % 16 nis
petinde görülüyor, genel bütçe içindeki, kon
solide bütçe içimdeki paylan. 

Bu yıl Millî Savunmaya tahsis edilen öde
nek 13 427 000 000 TL. olup, 1 600 000 000luk 
BEMO planı buna dahilidir. 

Tetkik edildiğinde .görülmektedir ki (sayın' 
raportörler de işaret etmişlerdir) Millî Savun
ma Bütçesi, azamî tasarruf kaidelerine riayet 
edilerek hazırlanmış. Millî Savunma Bakanla 
ğmun sayın yetkilileri Bakanlıkta vermiş ol
dukları brifinıgte bunu uzun uzun izah etmliş-
lerdi. Bu itibarla. Milî Savunma ödenekleri
nin artırılması gereği ve özellikle hiçbir kesin
tiye tahammülü olmadığı aşikâr idi. Ancak, 
Ibuna rağmen, Bütçe Kanununun 1 nci ve 4 
ncü maddesiyle (Millî Safvuoma ödeneklerinden1 

Ibu kifayetsizliği dikkate alınmadan diye ifade 
edebiliriz) önemli miktarda bir kesinti birin
ci planda fiilen yapılmıştır ve büyük bir kesin
ti de bütçe uygulaması sırasında yapılacaktır. 
Bütçe Kanununun 1 nci maddesiyle bütün öde
neklerin '% l'i bütçenin hazırlığı sırasında kı
sılmıştır. Yine Bütçe Kanununun 4 ncü mad-
desliyle de cari ödeneklerden % 10 ve 20 ara
sında mevkuf tutmayla Maliye Bakanı yetkili 
kılınmıştır. 

Böyle bir kesinti Millî Savunmaya uygulan
dığı takdirde, (ki, Bütçe Kanununda istisna 
igetirilmenıiştir) Millî Savunma Bütçesindeki 
kesinti miktarı 1 351 000 OOO'a varabilecektir. 
Halbuki 1973 sonuna kiadar vaki fiyat artış
ları yüksek bir ortalama göstermektedir. Ayrı
ca son üç ay içlinde yapılan zamlar ve bu zam
ların gereği olarak millî savunma harcamaların
da vaki olacak yeni ihtiyaçlar, böyle bir ke
sintiye hiç tahammülü olmayacağını göster
mektedir. 

BAŞKAN — Sayın Ergeneklon, iki dakk 
ikanız var efend&m. 

YILMAZ EBGENEKON (Devamla) — Ta
mamlıyorum Sayın Başkan. 
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. özellikle: harp .araç, gereç, mühimmat, yi
yecekve : yakıtta son aylarda meydana gelen 
artışlar sebebiyle millî savunma ödeneklerinde'' 
1 milyar 496 milyonluk hir cari ödenek açığı 
aneycut idi bütçenin hazırlandığı sırada. Bu 
durumda şayet bu yeni kesinti de yapılacak 
ise, bu takdirde ya KEMO planında feragat 
ıctmek gerekecektir (ki, bu REMO planı ikin
ci uygulama diliminle ulaşmıştır; ilk dilimli ge
çen senle vaki olmuştur, 1 milyar 100 milyon 
liralık bir harcama yapılmıştır) veya güveaı-
llik hizmetlerinin ehemımiyetli bir şekilde aksa
masını göze almak icap edecektir. Grupumu-
zun temennisi, bu % 1 ve % lû'luk kısıntıla-
rın Millî Savunma Bakanlığına uyguianmama-
ısıdır. Öyle zannediyoruz ki, yıl içinde de, de-
ımüri! bahsetmiş olduğum 1 milyar 500 milyona 
yakın bir eksik ödenek için de yeniden bir ek 
Ibütçe, bir ek ödenek takibi ile Millî Savunma 
.gelmek mecburiyetindedir. 

Silâhlı Kuvvetlerin bir - iki ufak meselesi
ne de temas ederek sözlerimi bitirmek isterim. 

Özellikle Silâhlı Kuvvet mensuplarının kad
rosuzluk yüzünden, sürenin dolması yüzün
den .erkeni emekli olmaları, yurt savunmasında 
on olgun çağına varmış 'kişilerin bu hizmet
ten uzaklaştırılması, hatta genellikle kamu 
hizmetlerinden uzaklaştırılması gibi bir duru
mu ortaya çıkarmaktadır. Verimli çağında, 
•özellikle tecrübesi olan sanallarda bu gibi kişi
leri kullanabilmek için (şayet Silâhlı Kuvvet
lerin kadro ve sür'e sıkıntıları varsa) belki de 
sözleşmeli sivil personel olarak emekli olan su
bayların istihdam edilmesi çareleri de arana
bilir. 

Yine 'Silâhlı Kuvvetlerin Özellikle mahru
miyet 'bölgelerinde konut meselelerinin halledil
mesinde itina edilmesini tavsiye etmek isteriz. 

Silâhlı Kuvvet mensuplarının Ordu Yardım
laşma Kurumunun durumundan şikâyetleri! 
vardır, bu şikâyetlere de katılmamak mümkün 
değildir. Çünkü Ordu mensuplarının emeklilik 
veya herhaıntgi bir şekilde Ordu ile ilişkileri 
(kesildiği zaman Ordu Yardınıla,şma Kurumu ile 
de ilişkileri kesilmektedir. Halbuki senelerce 
Ordu Yardımlaşma Kurumuna cebrî bir tasar
ruf şeklinde birtakım aidatlar ödenmektedir; 
Ordu Yardımlaşma Kurumu bir başka biçimde 

Silâhlı Kuvvetlerle fiilen ilişiğini kesen , eski 
Ordu mensuplarının, Ordu Yardımlaşma Ku
rumu ile iMşkilerinih devamını sağlamak yol
larını aramalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Millî Savunma Ba
kanlığı Bütçesi ımünaselbetiyle Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin görevli ve Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin yapmış olduğu hizmetlin öneınıi hakkın
da grupumuzun fikirlerini açıklamış bıüumuyo-
rum. 

Kanaatimizce millî bekamızın teminatı ba
kımından Silâhlı Kuvvetlerimize icap eden fe
ragati ve fedakârlığı Türlüye Büyült Millet 
Meclisi şimdiye kadar esirgemem'iştir, bun-
ıdan sonra da esirgemeyecektir. 

Hazırlanmış ola/n (bütçenin Silâhlı Kuvvet
lere ve bütün ülkemize hayırlı ve uğurlu ol
masını temenni eder, Yüce MecMse saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erge-
nekon. 

Değerli arkadaşlarım, gruplar adına yapı
lan konuşmalar bitmiş bulunmaktadır. Şahsı 
adına söz alan sayın arkadaşlarımızdan söz sı
rası Sayın Hasan Tosyalı'nm. Buyurun efendim. 
'(Alkışlar) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, sayın (milletvekilleri; 

Kahraman Büyük Türik 'Milletinin özü Ata
türk'ün ımilliyetıçillğinıin ve askerî dehasının 
semibolü, Atatürk ilkelerine ve1 inkılâplarına 
dayalı millî demofcrat'lk, lâik ve sosyal bir hu
kuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetimizin, 
üllkeisi ve milleti ile ıbütünlüğünün, hürriyet 
ve iısıtıiklâlinin garantisi lolan Silâhlı Kuvvet
lerimize sonsuz saygılarımı ısunarak közlerime 
fbaşlıyoTum. 

Milletimiz ve Türkiye Büyük Millet Mecli
simiz, dahi Kuimandan Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'ün !kumand:asın!da ve rehbeTİiğinde 00 
yıl evvel İstiklâl Harlbinlde vatan ve mdlletiımii-
zin kurtarılmasında, hürriyet ve istiklâliimizm 
'kazanılın asıııd a, C u mhuriy el t in !kur ulımasmd a, 
dış düşmanlara karışı ıgöıs! t erdiği (kahramanlığa 
ve son yıllarda vatan ve milletimiz'i, hür de-
moikratilk Cumhuriyet ırejıiımıimizi içıten çökert
in eik isteyen yılkıcı faaliyet ve örtgütlere fear§ı 
Ondulmuzıun yapmış 'olduğu vatansever fe
dakârlığa karşı en -büyük şükran (borcu için-
deidir. 
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:'• [Sidikli; iKuyyetlerimiz.ymaddi• ye/jmanovî gü
cünü ın^Hfetâmizja'fMi'l'Iı^'y.e.siyasî huzıır.ve iiıs-
tilkraTinıdan, sınaî ve iktiisadî kııdretindeın, ha
ricî ısi'yaseitinin isaibet ve ıbaşanısımdan. ve niha
yet .Atatürk inkılaplarına ve Anayasa ilkel e-
lerine tam sadık, başarılı ve istikrarlı Devlet 
idaresinden alır. Türkiye Büyük Millet Mec
lisimiz, Silâhlı Kuvvetlerimize bu gücü ver
meye kararlıdır ve azimlidir. 

Barış isteyenini cenge hazır olması . gerck-
tiği belirtilen .aitasözümüzde saklı olan gerçeği 
dalima »güzönünde 'tutmalıyız. Millî (savunma 
alanında ıher ihtimale karşı daima hazır olmak 
lâzumdır. Millî savunma gücü her gün kulla
nılmaz; fakat hangi ıgün kullanılacağı, hangi 
gün -kullanılması gerekeceği de bilinmez. Muh
temel Ihaısıımları caydırmak, diplomasimizi 
(güçlü •kıllmalk, barışı korumak için millî savun
ma gücümüzün1 yeterli olması ye daima kazır 
'bulunması şarttır. 

iCumhumyetçi Güven Partisi Sözcüsü Vefa 
Tanır arkadaşımızın da haklı «olarak belirttiği 
gibi, ıgeçen dönemde bu Meclisin kaibul ettiği 
REMO Planı yeni santiara güre 'süraitle •geliş
tirilmelidir. Komşu ülkelerdeki artan sllâülan-
ma, beliren yenli teknolojik gelişmeler göz-
önünde Itutülarak 'gerekli ek planlar yapılmalı 
ve bütçe ödenek miktarı yeni şartlara güre ar
tırılmalıdır.. 

Doğuda Çin'i hesaba katmaya mecbur olan, 
Batıda İkinci Dünya Savaşı »onunda doğru
dan doğruya ilhak suretiyle veya ideolojik 
istilâ suretiyle sağladığı yayılmayı korumaya, 
konsolide etmeye önem yeren; bir yandan yu
muşama politikası güderken, (bir yandan da si
lâh .gücümü hızla ,artırdığı 'görülen (Sovyet Rus
ya'nın, Akdeniz - Basra (Körfezi - Hiınt Okya
nusu yönündeki yayılma po'liıtilkaüiinı gözden 
kaçırmamak 'gerekir. Rusya'nın, 'Hindistan ile 
akdettiği anlaşmadan az sonra gelişen Bangla
deş (olayları ve Pakistan'ın, parçalanması; Af-
•gamiisıtanldaki Sovyet taraftarı darbenin doğur
duğu yeni gelişmeler; Irak y© ıSuriye ile son 
yıllarda geliştiıülem öızel ilişkiler ve Ortadoğu 
petrollerinin dünyanın siyasî ve ekonomik 'den
ge açısında'n anttan önemi 'gözden kaçırı'lımama-
lıdır. i: 
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Dünyanın .siyasî ve-askerî strateji bakımın
dan çfok önemli ve ıhaTcfaetli bir bölgesinde yar 
şayan Türk Milleti ıbütüm 'komşularıyle iyi üliş-
kiler sürdürmeye önem verse de, askerî bakım-
dan çok içeışitli ihtimallere karşı hazırlıklı ol-
maik zorundadır. 

Tüıkiye, bu durumda, bir yandan kollekıtif 
savunma sistemi NATO içindeki yerinii önemle 
muhafaza etmeli, bir yandan da kendi millî 
savunma gücünü yeni iihtıiimallere /uydurmalıdır. 
NATO savunma sM'öminin Ikanaıfclardaki caydı
rıcı tesirlinin azalmaması için çfok dikkatli olma
lıyız. Başlıca müttefiki e rimozle ilülkilerimiz'in gü
venilir şekilde devamına, dünya politika ve 
stratejilsinidcki (gelişmeleri uyanık şekilde izle
yerek, itina göıs'ıermeliyizj 

Bloklararası top yekûn çaltışma ihtimalleri 
azaldıkça dolaylı saldırı ihtimalleri mevzii ve 
mahallî mahiyette fconvanlslyoneıl silâhlara yö
neltilen (kısa (süreli savaşlar ve .milletleri içten 
çökertmeyi hedef güden, sübversif, yıkıcı faa-
liyeitler artmaktadır. 

'Hükümetler kara, »deniz, bava kuvvetleri
mizin dengeli bir şekilde modern araç ve: gereç
lerle donatılması, stok durumunun yeterli sevi
yede tutulması, 'eğitiminin ilerletilmesi bakı
mından kabil olan her 'gayreti göstermek duru
mundadır. 

Sayın Başkanımı, değerli arkadaşlarım; ko
numuzla 'dolaylı ilgisi bakımımdan ib-azı çevre
lerin Millî İstihbarat Teşkilâitımııza karşı giciş
tikleri ısilsite.mlr ihücuml'arı çdk • ızararlı bulduğu
mu ifade etmek.istiyorum. İç ve dış ıteıhülkel-ere 
karşı millî varlığımızın ve devletimizin koruın-
masmda is'tiilhlbarat hizmetlerinin değeri büyük
tür ve gitgide artmaktadır. Batı ülkelerinde 
son (defa Batı Almanya'da vuku bulan olaylar, 
istihbarat çalışmalarınım artan değerini göste
ren örneklerdir. 

CAHİT ANGIN (Çorum) — İstihbarat Baş
kanlığı bütçesi igeç'ti. O Ibütçe geçti. 

iBAŞKAN — Musa aide buyurum efendim. 
HASAN TOSYALI ^(Devamlı) — Millî Sa

vunma Bütçemiz vesilesiyle, liçinden çıktığım 
asker ocağına, <en büyük komutanımdan, .en1 son 

j erine kadar içten sevgi ve • saygılarımı; sunar, 
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bütçenin a m milletimize ve şanlı Silâhlı Kuv
vetlerimize hayırlı iolmaismı dilerim. (Aİkışılar) 

Hürmetlerimi ısu,nanm. (Al'kıtşiar)' 
BAŞKAN — TaşcMkiir ©deıûm .Sayın Tosyalı. 
Söz, Millî iSavunıma Balkanı Sayın Hasan 

Esat Lşıik'm. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri ; 

Millî Savunma bütçesi üzerinde Meclisimizde 
cereyan eden görüşmeleri, tahmin edebileceğiniz 
gibi, büyük bir dikkatle izledik. Gerek siyasî 
partiler adına konuşan arkadaşlarımız, gerek şah
sı adma konuşan arkadaşımız, Millî Savunma 
bütçesi üzerindeki görüşlerini bildirdiler. Tasa
rıda iyi buldukları taraftan, eksik buldukları ta
rafları belirttiler. Bütçenin, memleketimizin ge
reklerine daha iyi uyabilmesi için ne gibi temen
nilerde bulunduklarını söylediler, bazı sualler 
sordular. 

Bütün bunlar, gerek benim için, gerek Hükü
metimiz için üzerinde önemle durulacak hususlar
dır. bunlara bütün imkânlarım nispetinde 
cevap vermek benim için bir zevk olacaktır. Bir 
zevk olacaktır, bilhassa bir zevk olacaktır, çün
kü, müşahade ettim ki, bu eleştiriler, bu görüş
ler içinde muayyen ve önemli noktalarda hepimi
zi sevindirici bir birlik vardır. Meselâ, artık hiç 
kimsenin bir şüphesi yoktur ki, Türkiye için 
önemli olan memleketin huzur, birlik ve kardeş
lik içinde refaha erişmesidir, sosyal ve ekonomik 
kalkınmasını tahakkuk ettirmektir. 

Türkiye için savunma gücü bir tehdit, bir te
cavüz vasıtası değildir. Savunma gücü Türkiye 
için Türkiyenin bütünlüğünü, refahını sağlaya
cak bir güçtür, dünya bancına hizmet edecek bir 
güçtür. Yine anlaşılmıştır ki, artık savunma gü
cümüzle sosyal ve ekonomik kalkınmamızı birbi
rinden ayırmaya imkân yoktur. Bunlardan bir 
tanesini bir diğerine tercih etmek söz konusu 
değildir. 

Bunları cevaplandırmadan evvel, zannediyo-
runı ki, bir hususu daha burada, yerine getirmem 
lâzım. 

14 Ekim seçimlerinden beri bugün huzuru
nuzda bulunan Hükümetimiz, programının okun
masından sonra ilk defa olarak, Millî Savunma 
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gibi çok önemli bir konu üzşrinc&ki görüşünü da
ha aynntılarıyla açıklamak fırsatım bulmaktadır. 
Beyle zamanlarda, zannediyomm ki, yalnız sörul-
muş suallerle iktifa etmek kabil değildir. Böyle 
zamanlarda, Hükümetimiz, ulusal güvenliğin te
meli olan savunma konusunda hangi prensipler
den hareket ettiğini, hangi araçlara müracaat 
etmeyi düşündüğünü ve hangi yollarla bu amaç
lara varmayı mümkün gördüğünü de belirtebil
mesi lâzım gelecektir. 

îşte bu nedenle size, vaki sualleri cevaplan
dırmadan evvel, Hükümetimizin Millî Savunma 
konusundaki görüşlerini de ana hatlarıyla arz 
etmek istiyorum. 

Türkiye gübi fcaarrıiz emelleri beslûm'eyen mdm-
leketlerde, başkalarının haklarına tecavüz ederek 
kendi ülkesine hak sağlamayı hedef edinmemiş 
memleketlerde her şey refaha erişmek içindir, 
her şey daha mutlu bir memleket yaratabilmek 
içindir. Böyle bir memleketin, refah içinde bir 
memleketin tabiatiyle özgürce, hakça yaşaması, 
sosyal ve ekonomik kalkınmasını sağlayabilmesi 
ve bunlardan bütün toplumun eşitlik içinde fay
dalanabilmesi şarttır. 

Ancak, şurası da bir gerçektir ki, memleket
lerin bu konudaki arzuları ne derece içten olur
sa olsun, ne derece samimi olursa olsun, dünya 
koşullan kendilerini bazı şartlar altında savun
ma zoranda da mecbur bırakır. Bunları da mem
leketlerin ihmal etmesi kabil değildir. Böyle za
manlarda yapılacak şey; bir taraftan kalkınmayı 
ihmal etmeyeceksin, bir diğer taraftan de kendi 
savunmana gereken ehemmiyeti vereceksin. îşte 
bugün Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu me
sele budur, ve Hükümetimiz bütçesini hazırlar
ken bu zaruretten ilham almıştır. 

Gerek iç bakımdan, gerek dış bakımdan sa
vunmasını gerektiği gibi sağlayamamış olan mem
leketlerin huzurdan, kalkınmadan, refahtan, öz
gürlükten ciddî bir seki-de bahsetmesi tabiatiyle 
mümkün olamayacaktır. 

Bizim güvence duyabilmemiz, bu refahın zev
kine varmamızın da bir şartıdır. Hükümetimiz 
ulusal güvenliği bu şekilde kıym,eıtleindirmıeilîte-
dir. Hemen şunu da belirtmem lâzımdır ki, ulu
sal güvenlikte dayanılan en kıymetli unsur, ta
biatiyle ordumuzdur. 
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Ordumuz, milMnalzin hasletine uygun olarak 
içeride v« dışarıda daima barışın koruyucusudur. 
Fakat elbettteki kendıi ihtiyarî dışında karşılaşa-
(bileeeği saldırıya de tereddütsüz, icabında silâh
la da karşı koyması lâzım gelecektir. Bunun için, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri bu barış özlemi içinde 
olmasına rağmen, daima hazır olmayı da kendi
sine vazgeçilmez bir şart addetmektedir. Ordu
muzun daima hazır olması, barışını korunmasın
da, bilhassa bu hazır olmanın, azmin yarattığı 
caydırıcılık vasfıyle de kendiliğinden önemli bir 
>dtken halline gelmektedir. 

Bu seneki bütçede, bundan evvelki senelerde 
millî savunma alanında yapılmış gayretlere bir 
yengini ilâve ederek memleketimizin savunma 
gücüne yeni zincirler ilâve edecektir. Herhalde 
Hükümetimizin gayesi Ibuıdur ve huzurunuza, 
tasviplerinize arz ettiğimiz bütçenin bize bu im
kânı vereceğine kanaatimiz vardır. 

Birçok arkadaşlarımız, ekserisi de halklı ola
rak memleketimizin içinde bulıımduğu şartlar, 
dünya koşulları karşısında bogün teknolojinin, 
ilmin, silâh, araç ve gereçlerde kaydettirdiği ge
lişmeler karşısında bu bütçenin bizim için tahak
kuk ettirilmesi lâzım gelen savunma gücüne na
zaran mütevazı olabileceği üzerinde durdular ve 
bunda da haklıdırlar. 

Yalnız şunu da yine bizzat kendileri belirt
tiler ki, bir memleketin savunma gücü yalnız si
lâh güeü ile ölçülemez. Bir memleketin savuna
nla gücü, sosyal bünyesinde, ekonomik bünye
sindeki denge ile de ilgilidir. Sosyal bünyesi za
yıf, ekonomik gelişmesi baltalanmış veya hızı ke
silmiş olan bir memleketin, silâh gücüne bir za'-
man için tahsis edebileceği meblâğlarla uzun va
deli bir kuvvete sahip olamayacağını artık anla
mamış kimse kalmamıştır. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar.) 

İşte bu sebepledir ki, bu bütçenin bilhassa 
savunma hizmetlerine tahsis edilmiş olan bütçe
nin mütevaziliği Hükümetkniizce malûm olmakla 
•beraber, Hükümetimiz yine Silâhlı Kuvvetlerimi
zin kendisinle düşecek savunma görevini1 tam bir 
başarı ile yapacağına kanidir. Çünkü, savununa 
gücünün en büyük unsurlarından bir tanesi de 
(savunma hususundaki kararlılıktır ve bunu ya
pacak olan insanların memleketlerine karşı olan 
itimatları, imanlarıdır. Bu unsurlar birleştiği i 
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müddetçe ve bunlarla birlikte mütalaa edilecek 
olursa, görülür ki, bundan endişe duyan arka
daşlarımız bile benim kanımca sadece bir temen
nilerini ifade etmişlerdir. 

Onlar da benim gibi, Türk Ordusunun bu 
şartlar altında dahi, kendisine mevdu görevi 
yapacağından şüpheleri yoktur. 

Sayın milletvekilleri, hakikaten, bütçe ince
lendiği zaman, geçen senelere nazaran umumî 
bütçe ıçerçevesi içinde Millî Savunma bütçesine 
düşen nispetin biraz daha az olduğu müşahede 
edilir. Fakat bu zahiri bir düşlişt/ür. Zira, Ma
liye Bakanı arkadaşım burada umumî bütçe 
hakkında izahat verirken ayrıntısı ile belirtti; 
bütçenin içinde bazı fiyat artışlarını karşılaya
bilecek özel fonlar ıtesis edilmiştıir. Bu özel fon
lardan Millî Savunma bütçesine aktarılacak olan 
"fon da nazarı itibare alınacak olursa, görülür ki, 
Millî Savunma bütçesinde nispeıt olarak da gene, 
geçen seneye nazaran bir indiılim vaki olmamış
tır. Kaldı ki, mutlak değer olarak, Millî Savun
ma bütçemizde ihmal edilemıoyeoek bir artış 
vardır. 

Bu vesile ile şunu da söylemek istiyorum : 
Millî savunmanın önenni herkesçe malûmdur. 
MJilî savunma iinasıiafijarı ıftir artış gerektirdiği za
man, hiçbir hükümet bu artışın icabına uymakta te
reddüt etmemiştir. Bundan evvelki bütçelerde de 
Millî Savunma bütçelerine sene ortasında ek öde
nekler kararlaştırıldığı bilinir. Binaenaleyh, her
kes müsterih olabilir, bugünkü Hükümetiniz 
millî savunma hizmetlerinin de memleketin diğer 
hizmetleri gibi aksamadan yürütebilmesine tam 
bir titiztiklo itina gösterecektir. 

Herhalde Hükümetiniz bütçeyi bu anlayış 
içinde hazırlamıştır ve demin arz ettiğim gibi, 
Silâhlı Kuvvetlerimizin bu mıütevazi büfcçe içinde 
dalh'i kendisine düşecek görevi tam bir başarı ile 
her zaman yapacağına tam bir güven taşımakta
dır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Atatürk' 
ün her şeyi olduğu gibi «Yurtta Sulh Cihanda 
Sulh» ilkesi de ulusal güvenliğimizin rehberi 
olmakta devam edecektir. Bu itibarla, Millî Sa
vunma bütçelerine barış içinde hakça ve özgür
ce kalkınmanın korunmasının malî yönü nazarı 
ile de bakmak bir bakıma doğru olur. Herkes 
bilir, barışın ve kalkınma çabamızın güvenceleri 
arasında ordumuzun yeri büyüktür. 
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•Millî Savunma politikamızda bu husus da 
daima kaale alınmaktadır. -

Bir şey daha söylemek isterim : Türk Ordusu 
yalnız savunma ve kalkınma güvencesi değildir. 
Türk Ordusu, Türk ulusunun tarihsel insancıllı
ğının da bekçisidir ve bu insancıllığın 'daima bir 
temsilidir. 

İşte bu görev anlayışı ile, ordumuz, kendisini 
daima halkla bütünleşmiş halde hissetmiştir. 
Ordumuzun halkla bütünleşmesiniın kudretinin 
bir diğer nedeni de, ordumuzun gücüne dayana
rak kendisine bir imtiyaz yaratmak hevesine hiç
bir zaman kapılmış olmamasıdır. Ordumuz daima 
halkın mukadderatını paylaşmıştır, bu hususta 
âdeta direnimdş/tir. Ordumuz, esasen, memleketin 
dört bir köşesinden her güçten ailelerden geliş
miş, gelmiş subaylardan oluşmuştur. Millî Kur
tuluş Savaşımız sırasında halk ile ordu birleşin
ce ne mükemmel bir. kudretin ortaya çıktığı gö
zükmüştür. Şüphe yok ki, gerek Türk Milleti1, 
.gerek Türk Ordusu hâlâ bu hasletini devam et
tirtmektedir. 

Hükümetimiz bu bütçeyi tasvibinize arz eder
ken, teknik alanda, her şeyden önce ordumuzun 
vurucu gücünün korunması ve gittikçe artırıl-
nıaisı 'koniistı üzerinde önemle ' durmuştur. Çün
kü, ordumuzun, barışın muhafazası için ifa ettiği 
caydırıcılık görevinin en etken vasıtası onun bu 
vurucu 'gücüdür. Vurucu gücün bölgemizdeki 
kuvvet denıgesi ile bir orantısı olduğu da şüphe
sizdir. Bir ülkenin vurucu gücünü tespitte yal
nız kendi görüşüne, kendi imkânlarına bağlı ka
lamayacağı aşikârdır. Çak yakın dostları dahi 
olsa, diğer memleketlerin, bilhassa komşu memle
ketlerin de silâh gücü ve silâh seviyesini kaale 
.almak mecburiyetindedir. Bu göstermektedir ki, 
vurucu gücümüzü tespit ödemken, savunma gü
cümüzü tespit ederken, ister istemez başka mıem-
1 ekollerin bu konuda ne seviyede olduklarını da 
kaale almak mecburiyetindeyiz. 

Şurasını belirtmek lâzımdır ki, bu konudaki 
durum bizim için; Türkiye gibi silâh yarışından 
sakınılımakta yalnız kendisi için değil bütün 
dünya için fayda gören Türkiye için hiç de se
vindirici değildir. Zira, hemen hemen bütün kom
şularımızda, en yakınlarımız, müttefiklerimiz 
olan da dahil, silâh kudretlerinim artırılması hu

susunda adeta bir yarış halini alabilecek derece gay
retler sarf .edildiği görülmektedir. Bu devam ettiği 

.akdinde, dünya barışını. bundan muhtel olacağı
nı düşünmez herhalde yanlış. olmaz. Çünkü he
pimiz biliriz ki, silâh yarışmaları bünyeleri ke-
ımirir, önce kudret getireceği sanılan bu illet, 
bilâhare memleketlerde sosyal ve ekonomik zor
luklar yaratır. Harplerin neşvü nema bulması, 
harp haleti ruhiyesinin gelişmıesi için sosyal ka
rışıklık, ekonomik bunalımlar en müsait vasat
lardır. Bunlardan sakınnlmasmın zaruretini Tür
kiye müdriktir ve Türkiye bunu sabırla, yılma
dan kendisi ile ilişkisi olan bütün memleketlere 
de anlattırmaya ve kabul ettirmeye elinden ge
len her türlü gayreti gösterecektir. 

Ordumuzun vurucu gücü üzerinde dururken, 
Ordumuzun bünyesine de değinmeımiz lâızımidır. 

Ordumuz, bilindiği gibi çeşitli nedenlerle (ve 
bunda malî kaynaklarımızın mütevaziliğinin rolü
nün büyük olduğunu da kabul etmek lâzımdır) 
henüz daha çok insan gücüne istinat eden bir 
bir manzara arz etmektedir. Bu, başka memle
ketlerde ise gittikçe değişmekte; başka memle
ketler ordularını, yeni teknolojinin verdiği im
kânlardan faydalanarak, vurucu gücü çok yüksek 
silâhlarla donanmaktadırlar. Bizim ele buna ilgi
siz kalamayacağımız bir.gerçektir. Onun için - bi
raz evvel belittiğiim gibi - Hükümet programın
da, vurucu gücün artırılmasına özel b'iı* önem.ve-
rİlımiştir. 

Savunma gerekleriyle ekonomik ve sosyal 
gelişme arasındaki dengeyi muhafaza ederek sa
vunma gücümüzü azamî bir seviyeye çıkartmak 
hususunda kesin bir kararımız (mevcuttur. Silâh
lı Kuvvetlerimizin yapısını günün icaplarına uy
durabilmek iğin bu yapılacaktır. Bu hususta, 
şimdiden bazı girişimlerde bulunulmuştur. Bah
sedildiği gibi, bir REMO programı ortaya atıl
mıştır. ve geçen seneden beri tatbikat görmek
tedir. Bu hususta, bütün arkadaşlarımı temin 
etmek isterim; bu programın uygulanmasında, 
herhangi bir gerileme ve yavaşlatma söz konusu 
değildir. Bu program aynen uygulanmaktadır. 
Fakat, geçen sefer verilmiş olan izahattan anla
şılabileceği gibi; bu program içinde ayrılmış olan 
meblâğ bir sene içinde harcanarak, sarf edilecek 
bir meblâğ değildir; 10 seme içinde harcanacak 
bir programa göre hazırlanmış bir projedir. Her 
sene- buna bütçeden 1 600 000 000 lira eklene
cektir. ve.bugüne kada:ilk:i uygulamada bir ge
cikme olmamıştır. 
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Şurasını da belirtmek isterim ki; bu program 
çerçevesinde tahsis ediLecıök mdblâğların, hemen 
her malî yılda behemaıhal sarf edilmesi de şart 
değildir. Kullanılmayan meblâğların müteakip 
senelere devri mümldindür. Yine bir husus 
•daha vardır : Fiyat artışları veisair hususlar göz-
önünde bulundurularak, her gerektiğinde bu 
meblâğın kendiliğinden her sene % 15 artabile
ceği de öngörülmüş'tiür. Bütün bunlar göstermek
tedir iki; bu REMO proj/esi çerçevesi içerisinde 
usavıunma gücümüzün modernleştirilmesi imkân
ları aranacaktır ve bunu yapmak kabildir. Eğer, 
daha müşkül ve daha zor şartlar altında kalın
dığı hi'ssödilirse; huzurunuza gelerek, bu proje
ye yeni meblâğlar ilâve edilmesi için talepte bu
lunulmaktan sakmılmayacaiktır. Bu taleplerin 
Yüce Meclisimizce nasıl karşılanacağından da, 
Hükümetimizin hiçbir endişesi yoktur. 

19avunma gücümüzün hangi kaynaklardan 
ve nasıl oluşturulacağı . meselesi de, talbiatıyle 
üzerinde durduğumuz ve zamıaıı zaman da tar
tışmalara konu yapıldığını gördüğümüz bir hu
sustur. Hemen şunu b'elirtmıe'k isterim ki; bi
zimi için savunma gücünün en şaşmaz temeli, 
yine bizzat kendimiz, kendi azmimiz ve çaba-
mızdrr. Bundan yoksun olunarak, dışarıdan te
min edinebil e eek yardımlarla - bu yardımlar ne 
•kadar büyük ve geniş olursa olsun - memleketin 
bağümisızlığınm koruman ileceğine inanmak ka
bri değildir. Bağımsızlık, ancak içten fışkıran 
bir azim ve kararlılıkla muhafaza edileıbileeck 
bir .mefhumdur. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sekleri) Fakat biliyoruz ki; insan dcihası gün 
geçtikçe her gün daha. mudil, imali daha zor, 
yapılması çok daha pahalı araçlar, silâhlar or
taya koyabilmektedir. Bunlar bugün öyle bir 
seviyeye eritmişlerdir ki; Türkiye gibi henüz 
kalkın/ma halinde olan bir memleket için değil1; 
ekonomik alanda çok gelişmiş, maddî imkândan 
çok geniş memleketler bile, artık bu silahları 
•sadece kendi imkânlarıyie temim edip, kendi 
«avunmalarını tek başına temin edemez hale 
gelmişlerdir. Bu memleketler başka memleket-
leıle hir ataya gelip, ortak savunma sistemleri 
içinde kendi müdafaalarını oluşturmak ihtiya
cını duymaktadırlar. Türkiye de işte, kendi 
azmine ve gücüne ilâveten bu nevi ittifaklar 
içine girerek, savunma gücüne munzam bir kaç 

güç katma kararını almıştır ve bu karar içinde 
yaşamaya devam etme'ktedir. 

Ortak sistem içinde bulunmamız demek, her 
şeyimizi bu sisteme bağlamak manasına gelme
yeceği açıktır. Türkiye her beyden evvel, sa
vunmasını kendi kaynaklarına istinat ettirmek 
zorunluluğunla inanmış bir memlekettir. 

Dr> yardımlarla ilişkin olarak Türkiye hak
kında ortaya atılmış olan sözlerden bahsedilir-
'ken, bu yardımım kesilip kesilmeyeceği söz ko
nusu olurken, bir hususu 'bilmek lâzımdır. Bu 
yardımlar hiç bir zaman sadece bu yardımı gö
ren memleketi!er için yapılmış yardımlar değil
dir. Bunlar, bir ittifakın sağlamlılığı ve devam
lılığı, için zorunlu olan yardımlardır. Bu neden
le, sadece Türkiye'nin bir meselesi olarak: de
ğil, bunu daha genişleterek, bütün bir İttifakın 
meşeleri olarak değerlendirmekte fayda vardır. 
Türkiye'nin ittifaklar içinde kimseden az hak 
salıübi olmayı -kalbini etmediği gîbi, başkaların
dan ekşit katkıda bulunmak yoluna da gitme
yeceği aşikârdır. Fakat «eksik - fazla katkıda 
(bulunmak» demek, sadece aritmetik bir mesele 
demek değildir. Güçlerine yöre, eksik veya az 
katkıda bulunmak söz konusu olmalıdır. 

Bildiğiniz gibi; memleketimiz gelişine halin
de bir memfl ek ettir. Böyle memleketlerde,- im
kânlar daima ihtiyaçların seviyesinle bile erişe
mez. Ortak savunma sistemılerinde ise, bir mem
leketim imkânları savunma ihtiyacını karşılaya
bilecek bir güçte olmazsa, bu karşılanamayan 
Ihtiyacvn, ittifakın diğer üyeleri tarafından 
karşılanabilmesi doğaldır. Hemen şunu da söy-
lomiek lâzımdır ki; Türkiye ittifak içinde ilele
bet yardım gören bir memleket vaziyetimde 
kalmak niyetinde de değildir, özle/mimiz, bu
nun tamamen aksidir. Onun için zaten savun
mamızı ekonomimize ve sosyal gelişmemizle da
yatmaya özel itina göstermekteyiz. Fakat böy
le bir duruma gelinceye kadar, müttefiklerimi
zin de bize ihtiyaçlarımız oranında yardımda 
'bulunması, bizim için olduğu kadar, ortak sa
vunma için de önem arz etmektedir. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) Bu hususta da, 
'benden evvelki konuşmacı arkadaşlarım tara
fından ifade edilmiş sözleri bu anlamda a.nla-
oıaktayi'in. Hiç bir zaman, hiç birimizin Türki
ye'nin savunmasını dış yardıma bağlantısını te
menni etmesi mümkün değildir. Ancak, ittifak 
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içinde olunca, sağlanamayan yardım kısmının, 
yani ssmmsm kısmının-, başka mıemlieket'ler, di
ğer müttefikler tarafından sağlanması lâzım 
geldiği! görüşü de şüphesiz doğrudur. 

Bu sırada -bir diğer konu da; «Savunma ih-
tiyaçılarımızın araç, gereç ve s i lâhkn dışarıdan 
anı sağlanacaktın*, yoksa kendi imkânılanmızlla 
mıemileketimizde mi imâl edilecektir?»1 konusu
dur. 

Bu konuda açık olmak: lâzımdır. Hiç şüphe
siz, imkân olduğu takdirde bu silâh, araç ve 
gereçleri kendi memleketimizde kendi imkânla
rımızla temin edeibilmlek en faydalı, en etken 
Ibir hal çaresidir. Zira, görülmektedir ki, en ya
kın diost memleketlerden bile zaman zaman fbu 
ımaıbiyetlteki siparişlerimizin istendiği zaman te-
ımini miümkün olaimamaktadır; ıhatitâ siparişler
den sarfınazar edildiği bile görülmektedir. 

Yalnız, bu bir gerçek olduğu gibi, bir diğer 
gerçek de; bngün bu silâh, araç ve gereçlerin 
almış, olduğu şekil ve bünye dolayıısiyle, bunla
rı memleketlerin teker teker kendilerinin hep
simi yıapahUmelerinin âdelta imkân dışına çık
mış 'Olmasıdır. Bir - iki çok büyük memleket 
iisltisna edilirse, hemen hemen hiçıbir memleket 
Ibu silâh, araç ve ıgereçlerl yalnuz kendisi yap-
mâmalktadıtt. Diğer memleketlerle, müttefik 
•meanlekatlerle güçmirliğine 'gitmeyi ve bunların 
ortaklaşa bir imalât haline sokmayı görmekte
dir. 

İşte sayın milletvekilleri, Hükümetimizin de 
>bu husustaki görüşü 'budur. Biz gittikçe bu ne
vi silâh, araç ve gereçleri kendi imıkânlarımız-
la yapmaya alimliyiz ve kararlıyız, (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) Fakalt, 'bnniu yaparken, 
memleketimizin 'ekonomisinin, memleketimizin 
sanayi seviyesinin henüz rtjaşıyamayaeağı bir 
yükü memleketimizin ekonomisine yüklemeyi de 
maıhzmırllu sönmekteyiz. Çünkü, yorulmuş bir 
ekonominin taşıyabileceği bir güç olamaz ve yo
rulan 'bir ekonomiden 'büyük bir savunma gü
cü beklenmesinle imkân olmaz. 

Düşüncemiz, kendileriyle hakikaten mukad
derat (birliği halinde olduğumuz memleketlerle 
(hakikî ıbir güçibirliği halinde bu silâh, anaç ve 
ıgereçlerin büyük bir kısmını tercihen kendi 
ımemMcetimizde imal edeıbiiımektir. Bunu yapar
ken yalnız bir şeye dikkat edeceğiz. Bu birliği
nin sadece -basit kısmı, emek bizim tarafımız-

! dan; teknik, yüksek biigi icabettiren, yüksek 
ıteknolojiyi ica'bettirten kısmı diğer memkketler 

I tarafından sağ'lamarak oluşturulmuş bir işbirli
ğine de hiçjbir zaman taraftar olmayacağız. Bi
zim anlaıdığımız işibirliğin, Türkiye'nin diğer 
memleketlerle emek alanında olduğu gibi tek
nik alanda da aynı katkıda bulunalbilceek sevi
yede bir işbirliğidir; böyle bir düzemi kastet
mekteyiz, Arttık, başka memleketlerde oluşan 
teknolojileri sadece memleketimizde uygula
makla yetinecek 'bir durumda kalmaya devam 
edemeyiz. Hen* şey göstermiştir ki, teknolojik 
alanda ilerlemeden, başka memleketlere tabi 
olmaktan kurtulmanın imkânı yoktur. Tabilik, 
yalnız ve yalnız memleketinde kendi kanunla
rımı yapamamakla olmaz; tabilik, .başka memle
ketler bir §;eyi keşfedemeden, başka memleket-

I 1er bir şeyi tahakkuk ettiremeden senin o şeye 
I erişömemenle de olabilir. İşte biz bu geleneği 
I yıkmak azmindeyim ve Ibunda muhakkak ki, 

muvaffak olacağız. (€. H. P. sıralarından, «Bra-
I vo» sesleri.) 
I Savaş sanayinden ibalhsederken, her vesi

leyle belirttiğimiz gibi tekrar ıbelklbmek isterim, 
I (bu sanayiin, (memleketimizin tüm sanayii içine 

tamamen ahenkli bir şekilde intibak etmesi' de 
zorunluluğu vardır. Birçok defalar Hükümeti-

I mizin Savaş sanayiinden vazgeçebileceği, uçak 
I sanayiiniden vazgeçtiği' gibi sözler işitilmekte

dir. Huzurunuzda 'bulunmaktan faydalanarak 
şunu katı şekilde ifa.de etmek isterim ki, Hükü-

I m etimiz savaş sanayii tesisinden sfiıreti katiye-
de vazgeçmiş değildir, uçak sanayimden sarfı
nazar edilmesi de söz konusu değildir. Fakat 
Türkiye'nin yapmak istediği şey, bugünkü Tür
kiye'nin sanayii seviyesi meyi gerektiriyorsa, 
eavaiş sanayiini de o Seviyenin icaplarına olum-

I lu ve uyumlu bir şekilde yürütmektedir. Uçak 
I sanayii için de söylenecek söz aynı şeydir. 

iSayım Başkan, sayın milletvekilleri; millî sa
vunma konularından bahsederken, tabiatiıyle 
dış durumdan da; savunma, millî ulusal güven
lik açısından bahsetmem zorunlu olacaktır. Mil
lî güvenlik açısından" bizi en çok ilgilendiren 
husus, mmihakkak ki, ittifaklarımızla ilgili hu • 
«uslardır.. 

İttifakların mevcudiyet sebepleri, hiç olmaz
sa memleketimizin dahil bulunduğu ittifakların 
mevcudiyet sebepleri, NATO'nun ve OENTO' 

I mun mevcudiyet sebepleri, bilindiği gibi bir te-
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eavüz eımeli değildiir; doğrudan doğruya bir sal
dırıya karşı kendini korumak azmidir. Kuzey 
Atlantik İttifakı, OENTO hep bu histen mül
hemi olmuştur. Kuzey Atlantik İttifakı ciddî 
(bir tehdit belirdiği zaman, hu tehdidin tasav
vurdan teşebbüse dönüşmesine mâni olunmak 
için kurulmuştur. Tünkiye herhalde bu maksat
la bu ittifaka gitamişıtir ve bu maksada hâsıl 
olmuştur, 'Güttüğü barış politikası ve kararlı
lığı sayesinde bölgede de hakikaten barış koru-
nabilmiştir ve bugün hepimizin memnuniyetle 
müşahede ettiği gilbi bloklar arasında soğuk 
harp sona ermiş ve ıbloklar kendi aralannda 
meselelerini müzakere yoluyle halledebilmek 
imkânını araştıraMlecek bir lortama erişilefbil-
mişıtir. Fakat, bununla beraher, kabul etmek lâ-
izımJdır ki, daha her şey bitmiştir denemez ve yu
muşamış bu havaya rağmen NATO geçerlili
ğini muhafaza etmektedir. 

İttifaklardan bahsederken taibiatiylle bloklar-
arası ilişkilere de değinmek zorunludur. 

(Bloklar arasındaki .yumuşama havası içinde 
girişilmiş somut bir teşebbüsde, kuvvet indirimi 
teşebbüsüdür. Bu teşebbüsü muhakkak ki, mem
nuniyetle karşılamak lâzımdır. Bilhassa Türki
ye gibi dünya barışına bağlı bir memleket için 
bunun böyle olması lâzımdır. Ancak, burada bir 
şeye dıe dikkat etmek lâzımdır : Kuvvet indiri
mi mevziî kalırsa, bu kuvvet indiriminden dün
ya sulhunun ne derecıe istifade edebileceği câ-
yı sualdir. Kuvvet indiriminin geçerli olabilme
si için, bu indirimin hakikî 'anlamda bir indirim 
olması şarttır. Yoksa bir bölgeden lalınan bir 
kuvvetin başka bir bölgeye nakledilmesini kuv
vet indirimi diye tanımlamak Ikabil değildir. 
Ümidimiz şudur 'ki, bu anlam bütün sorumlular 
tarafından idrak edilecektir ve 'kabul, edilecek
tir. 

ittifaklar iarası, bloklar arası ilişkilerin ya
nında bizzat ittifakların içindeki ilişkiler de 
önem taşır. Bir taraftan bloklar arasında silâh
ların tahdidi, kuvvet indirimi gibi olumlu ko
nular üzerinde durulurken, bir taraftan dıa itti
faklar içinde sanki bu mefhumların hiçbir değe
ri yokmuş gibi, müttefikler kendi aralarımda, 
bürbirleriyle ahenkli olmadan, birbirleri ile 
uyumlu olmadan kendi silâhlarını âdeta birbir
leri ile yarışır derecede artırmakta, geliştirmek
te bir mahzur görmemektedirler. 

Kanımca ıbu, üzerinde durulması gereken bir 
husustur. Zira ittifaklar içindeki kuvvet den
geleri de hiçbir zaman ihmal edilemez. Herhal
de bu nevi teşebbüslerden itina ile sakınmak 
lâzımdır. Yarış iştahı gittikçe artar, ve bu artan 
iştah da bidayette belki yalnız daha kuvvetli 
savunma gücüne sahip olmak sonucunu verir, 
fakat ekonominin taşıyamayacağı güçlere varıl
dığı zaman, bunda büyük sosyal sarsıntılar da 
beklenmesi zorunluluk halini alır. 

Ittifakların gayeleri sadece savunma olun
ca bu ittifakların fazla ömürlü olmadığı, fazla 
canlı olmadığı daima görülmüştür. İttifakların 
kendisinden beklenen semereyi verebilmesi için 
herkesçe benimsenmiş makbul ve insanlık için 
geçerli bazı ideallere de dayanması lâzımdır. 
Sosyal adalet, özgürlük, bağımsızlık, bunlar it
tifakların vazgeçemeyeceği ideallerdir. Onun 
için mensup olduğumuz ittifaklar içinde, bu it
tifakların bu veçhesine de gereken önemin her 
zaman verilmesi ihmal edilmemıelidir. 

İttifakların diğer geçerli bir tarafı da, müt
tefiklere güçlerini birleştirmek, gayretlerini 
ahenkleştirmek imkânını vermesidir. Hakikaten 
görülmüştür ki memleketler, aralarında uygu
ladıkları sistemleri ne kadar çok birleştirmek, 
ahenkleştirmek ve yeknesaklaştırmak imkânla
rını bulurlarsa, müşterek gayretlerinden o ka
dar fazla sonuç almak imkânını da bıılabilmıek-
tedirler. 

Her halde Türkiye bu konu üzerinde de 
önemle durmaktadır ve benimsediği müessesele
rin, ittifak halinde bulunduğu müesseselerin 
ahenkleştirilmesine özel bir itina göstermekte
dir. Bu, zaten, bütün NATO ittifakı içinde bir 
zamandan beri üzerinde önemle durulan bir ko
nudur. Anlaşma, işbirliği bu nevi vasıtalarla 
daha kolaylaşmakta ve daha etken bir hal al
maktadır i 

Müttefikler birbirleri ile yarışma yerine, bir
birleri ile anlaşma yolunu bu yollarla daha ko
lay bulabilmekte ve idrak edebilmektedirler. 

Müttefikler arasında esas olan, açık kalpli
likle, işbirliği olmalıdır. Tabiatıyle müttefikler 
arasında zaman zaman anlaşmazlıklar çıkabilir. 
Bu anlaşmazlıkları fazla mühimsemek belki 
doğru olmaz. Yalnız bu anlaşmalara karşı fazla 
lâkaydî göstermek de zannederim ki tehlikeli
dir. Çünkü bunlar sürüncemede kalır ise; za-
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manla bilâhare telâfi edilmesi, giderilmesi güç 
birer illet haline dönüşebilirler. 

Türkiye, bu konuda da, Cumhuriyetin kuru
luşundan beri daima dostluk prensibini tercih 
etmiştir, uyuşma prensibini tercih etmiştir. 

Burada gene Atatürk 'e değinmek ihtiyacını 
duyuyorum. Atatürk Türkiye'nıin en hırslı bir 
savaştan çıkmış bulunduğu bir devrede göster
diği yol hınç yolu olmamıştır, rekabet yolu ol
mamıştır ve Türk milletine; «Değer, düşmanı 
yenmekte değil, değer düşmanla anlaşmakta
dır» diye böyle basiretli bir yol göstermiştir. 
Memleketimiz bu yol üzerinde azimle yürümeye 
devam edecektir ve sabırla diğer müttefikleri
ni, diğer komşularını da bu yola imale gayre-
rtinden vazgeçmeyecektir. 

İttifak içinde bulunduğumuzla göre, Silâihlı 
Kuvvetlerimize düşen görevi, ittifak stratejisi 
ve millî strateji diye ikiye ayırarak mütalâa et
mek düşünülebilir. Fakat şu bir gerçektir ki, it
tifak stratejisi de, millî strateji de bizim her 
şeyden önce millî güvenliğimiz ile irtibatlıdır. 
Buna göre, millî ve ittifak stratejileri birbirin
den ayrı unsurlar değildir. Bunlar bir bütünün 
parçalarıdır. Bu, gözonünde bulundurulduğunda 
anlaşılır ki; ittifak stratejimi uygulayacak kuv
vetler de millî stratejinin unsurları arasındadır. 
Ancak ittifak stratejinin kapsamadığı hedef ve 
ihtiyaçları karşılamak maksadı ile, bir kısım 
kuvvetlerimizin behemabal bu kapsanmayan he
def ve ihtiyaçlara da cevap verebilecek bir bün
yede olması gereklidir. 

Bütün NATO ülkelerinde olduğu gibi böyle 
kuvvetler bizde de geliştirilecektir. Bizim için 
asıl önemli olan, mevcut kuvvetlerimizin, ittifak 
stratejisine göre düzenlenmiş olanlar da dahil, 
hepsinin millî stratejiye uygun olması ve yük
sek bir muharebe gücüne sahip bulunmasıdır. 

Millî güçten bilhassa kastımız budur. Türki
ye millî gücünü geliştirirken NATO çerçevesin
de askerî ittifaka da bittabi eskisi gibi devam 
etmeyi ihmal etmeyecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; savun
ma gücünün yalnız silâhla ölçülemeyeceği bir 
gerçektir. Savunma gücü sosyal sağlamlık, mo
ral güç, kendini koruma azmi, memleket içi 
ahenk ve tesanüt ile de yakından ilgilidir. Sa
vunma gücümüzün güvenceli olabilmesi bu un

surların da mevcut olmasına bağlıdır. İşte bunları 
ahenkli şekilde bir araya getirmeye muvaffak 
olan milletler, kendilerini savunmada en kuv
vetli milletler yapabilmişlerdir. 

Kabul etmeliyiz ki, Devlet otoritesi vazge
çilmez bir şarttır. Fakat bu otoritenin yapıcı 
olabilmesi, etkili olabilmesi, memlekete fayda 
sağlayabilmesi için hakça ve insanca bir ortam 
içinde yaşamaya da değer vermek şarttır. Ta
biatı itibariyle insancıl olan Türk milleti, ba
ğımsızlıktan olduğu gibi özgürlük ve eşit mua
meleden de vazgeçilemeyeceğini idrak etmiş bir 
millettir. Kudreti ve devamlılığının da teminatı 
budur. 

Esasen ulusumuzun tabiî özlemi bu yönde
dir. Millî Savunma politikamızın dış dünya ile 
ilgili olarak da yeterli silâh gücüne sahip ol
maktan başka temel dayanakları vardır. Bun
lardan biri dünya ölçüsünde barıştır, diğeri de 
koruyacağımız ve geliştireceğimil dostluklardır. 

Bizim siyasetimiz açıktır. Biz bloklaşma ta
raftarı olmadık; zorunluklarin ortaya koyduğu 
bloklaşmalarını gitgide genişleyerek yarının 
dünya ölçüsündeki işbirliğini kolaylaştırabile
cek unsurlar gibi davranmalarını temenni ettik 
ve etmekteyiz. 

Bizim indimizde barış ve dostluk, bizim ulu
sal güvenliğimizin sağlanmasında büyük önem 
verdiğimiz unsurlardır. 

Bugün kamuoyunda ve Meclislerimizde üze
rinde hassasiyetle durulan konular arasında as
kerlik mükellefiyetinin yeniden düzenlenmesi 
konusu da vardır. 

Bugün için 1978 yılına kadar bilhassa er 
'kadrolarında herhangi bir fazlalık görülmemek
tedir. Yedek subay kadrolan için durum aynı 
değildir. Yedek subay kadrolarında şimdiden 
bir fazlalık vardır, hatta bir birikim mevcuttur. 
iBu problemin en kısa zamanda halledilmesi lâ
zım geldiği aşikârdır. Komisyondaki maruzatı-
mıızda, Hükümetinizin bu konu üzerinde ciddi
yetle durduğunu ve pek yakında bu hususta so
mut teklifler getireceğini arz etmiştim. Böyle 
(bir tasarı hazırlanmış ve bir kaç günden beri 
Türkiye Büyük Millet Meclisine arz edilmiş bu
lunmaktadır. Bu tasarıya göre 1 Mayıs 1974 ta
rihine kadar Yedek Subay adaylığı hakkını ka
zanmış, fakat askere sevk edilmemiş olan kim
seler dört ay süreli yedek subay eğitimine tâbi 
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tutulacaklar ve bunu müteakip terhis edilecek
lerdir. 

Bu tasarı kusa zamanda kanunlaştığı takdir
de uyıgulamıaya (bu yaz döneminde başlanabile
cektir. Öyle zannediyorum ki, alınacak bu ted-
ıbirin toplumsal bayatımızla ve kalkınmamıza 

bıüyük etkisi olacaktır. 
(Bugün dünyanın diğer memleketleriyle de 

karşılaştırırsak, özellikle ittifak halinde oldu
ğumuz memleketlerle mukayese edersek, mem
leketimizde askerlik süresinin diğer memleket
lere nazaran daiha fazla olduğunu görürüz. Fa
kat kaJbul etmek lâzımdır ki, diğer memleket
lerle aramızdaki fark sadece bundan ibaret de
ğildir, daha başka alauılarda da farklar mevcut
tur , 

İttifak halimde olduğumuz memleketlerin or
dularının vurucu gücü, insan gücünden ziyade 
(modern silâhlara istinat eden güçlerdir. Onlar
da uygulanan prensipleri aynen bizde uygula
nmak talbiatıyle mümkün olamamiaktadır. Fakat 
şurası da muhakkaktır ki, Hükümetimizin hede
fi, evvelce de arz ettiğim gibi, Türk Ordusunun1 

'bünyesini .günün icaplarına göre yeniden ayar
lamaktır. Bu tahakkuk edebildiği nispette, mu
hakkak ki, Ordumuzun mevcudunda, er mevcu
dumda da gerekli eksiltmeler yapılacaktır. Fa
kat elimizde mevcut vasıtalar, silâhlar ve araç
larım bünyesi buna imkân vermeden de bu yola 
gitmenin ne kadar sakıncalı bir davranış ola
cağını kabul etmemiz lâzımdır. 

Kıymetli arkadaşlarımdan bazıları, bilhassa 
iki partinin sözcüleri, askerlikte bedel usulünün 
libdası imkânının olduğunu ve bunun amemleke-
tiimizin şartları bakımından uygulanabilir bir 
sistem olabileceğini düşündüklerini belirttiler. 

-Kıymetli milletvekilleri., bu konu üzerinde 
tabiatıyle tam bir bitaraflık ve serimıkamlılıkla 
düşünmek lâzımdır. Bu teklifte bulunan ıarka-
daşlairımızın da memleketim en iyi şekilde sa-
vumulmasmın çarelerini aradıklarında hiçbir 
şüphe olmadığı muhakkaktır. Ancak, bir yönte
min kıalbili tatbik olup olmadığı sadece aklî mü-
lâihazalarla taayyün edemez. Memleketlerin ken
dilerime has gelenekleri, inançları da vardır. 
Bunlar çerçevesinde bunları da kıymetlendir
mek zorunluluğu vardır. 

Böyle kıymetLemdireeek olursiak şunu görü
rüz : 
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Türkiye'de askerlik hizmeti vatan hizmeti
ne muadildir. Türkiye'de, askerliğini yapmamış 
olan bir insan kendisini aşağı yukarı eksik bir 
insan addeder. Bunu, başkalarının böyle düşün
mesine ihtiyaç yoktur, bizzat kendi içinden bu
nu hisseder. Bunca senedir, asırlar boyunca bu
na alışmış olan bir millette, binden bire asker
likte bedel usulünü getirirsek, çok endişe edi
lir ki, bu memlekette yadırganıcı bir sistemi or
taya koymuş oluruz. 

Arkadaşlarım, bunun dışımda daha başka şey 
de vardır : Bir memleketin bütünlüğünü oluş
turan müesseselerden bir tanesi de asker ocağı
dır. İnsanlar, fakiri, zengini oradan geçer; her 
türlüsü oradan geçer ve işte o millî tesanüdü 
yapan, birlik hasletlerini orada, o karavanada, 
o talimde, o güneş altımda, buralarda oluştu
rul"... 

Eğer bir kısım vatandaşlarımız, bir kısım ev
lâtlarımız; hele «Varlıklıdır, paraları vardır» 
diye bu dönemden, her insanın hayatında çok 
mühim olan bu aşamadan geçmezler de bu aşa
mayı yalnız memleketin mütevazi gelirli kimse
leri yapacak olursa; ben çok korkarım ki, o 
zaman memleketimizde bir «zenginler» ve bir 
«mütevazi gelirliler» diye sınıflama olur. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Onun için, bu teklifte bulunan hiçbir arka
daşımın iyi niyetimdem şüphe etmemekle beraber, 
Hükümetimizin, bugün bu şartlar altında böyle 
bir teşebbüse girişmenin mümkün olamayacağı 
kanaatini taşıdığını da belirtmek istiyorum. 
(O H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Sayın milletvekilleri, 
Ordumuzun teşebbüsleri arasında kıvançla 

arz etmek istediğim bir husus da, eğitim saha
sında girişilmiş olan teşebbüslerdir. Hepimiz 
biliriz, bir memleketin geleceğini teminde eği
timin rolü ne kadar büyüktür. Eğitim her alan
da önemlidir; sivil alanda olduğu gibi, askerî 
alanda da önemlidir. Tabiatıyle sivil alanda na
sıl zamanla gelişiyorsa askerî alanda da geliş
mesi lâzımdır. 

Bugün ilmin ve teknolojinin getirdiği geliş
meler karşısında silâh sanatı da artık çok ileri 
bir bilgi ve değişik sahalarda bilgiler iktisap 
edilmesini zorunlu kılmış bulunmaktadır. 

- mı -
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Belki eskiden yalnız silâh sanatını öğrenmek
le yapılabilecek bir görev diye düşünülebilirdi 
askerlik; fakat bugün bir milletin, bir toplumun 
karşı karşıya bulunduğu tüm problemlere karşı 
muayyen bir fikri, muayyen bir bilgisi olmadan, 
bir kimsenin askerlik görevini lâyıkı veçhile ya
pabileceği de şüphesizdir. Kaldı ki, bugün bizati
hi askerlik görevini yapabilmek dahi ilim ve fen 
sahasında büyük bilgi gerektirmektedir. 

Arkadaşlar, bunların yanında bir husus da
ha vardır. Bir toplum, bütünlüğünü, eğitim sa
hasındaki birliğinde de oluşturur. Memleketin 
bir kısmı bazı bilgilerle mücehhez, bir kısmı ba
zı bilgilerle mücehhez olursa, bu memlekette, bu 
memleketin vatandaşları arasında, bizim temen
ni ettiğimiz anlamda tam bir işbirliği, bir anlaş
ma, bir beraberlik ımümkün ıolamaz. Binaena
leyh, bu nevi bilgilerin de müşterek kaynaklara 
istinat etmesinde fayda vardır. 

İşte bu mülâhazalarla, harp okulları ve aka
demilerinin öğretim düzeylerinin günümüzün 
eğitim standartları muvacehesinde gözden geçi
rilerek gereken tedbirlerin alınmasına ilişkin 
çalışmalara devam olunmaktadır. 

Memlekette sivil ve asker eğitim konularının 
ayrı ayrı değil, bir bütün halinde ele alınması 
gerektiğine inanmaktayız. Üniversitelerimizin 
kuruluş ve öğretim ilkelerinden esinlenmek su
retiyle Silâhlı Kuvvetlerimizde yapılan çalışma
yı büyük bir reform addediyoruz. 

Ulusal gücün oluşumunda büyük payı olan 
askerî güç, çağımızda teknolojik ihtiyaçlarla 
büyük bir uyuşum içine girmiş bulunmaktadır. 
Bu da, sivil, asker, ulusça bilim yönünden belli 
bir düzeye erişmemizi zorunlu kılmaktadır. Bu 
gerçekten hareket ile, üniversitelerimizin eriş
tikleri düzeyden faydalanmak üzere Türk Silâh
lı Kuvvetlerini bilimsel yönden de, çeşitli alan
larda çağımızın gerektirdiği düzeye ulaştırmak 
gerekmektedir. Bu çabalar, tarihî gelişim için
de Türk Ordusuyle Türk bilim çevresinin sıkı 
işbirliği sayesinde sağlanacaktır. 

askerî ve genel kültüre sahip ve zamanımızın 
doktrin ve sosyal konularını kavrayabilecek ve 
müteakip safhalarda sınıf okulları ve kursların-
daki ihtisas öğretim ve eğitimi tafcibedebilecek ni
telikte muvazzaf subay yetiştirmektir. 

Bu amaç ışığı altında harp okullarının öğre
tim ve eğitim planlama çalışmalarına bütün üni
versite rektörleri, üniversite öğretim üyeleri, Mil
lî Eğitim Bakanlığı temsilcileri ve Silâhlı Kuv
vetlerin komuta katı ve ilgili personel katılmış
tır. Yapılaaı uzun çalışmalar sonucunda muvazzaf 
subayların; Atatürk ilkelerine bağlı, çağın tekno
lojik gelişmesine uygun bilgiye sahip, geniş kül
türlü ve geniş görüşlü, üstün niteliklerle müceh
hez, ulusal değeri, insancıllığı takdir eden, yurdu
nu ve milletini daima yüceltmeye çalışan, görev
lerini, sorumluluklarını müdrik birer aydın ola
rak yöbiştiril'meleri sağlanacaktır. 

Subaylarımızın öğreitim ve eğitiminin üniver
site fakültelerine 'muadeleti ve sömestr kredi sa
atlerine paralelliği sağlanarak, ilerde yurt kal
kınmasında 'da faydalı birer eleman olarak yetiş
tirilmeleri de düşünülecektir. 

Harp okullarında okutulacak dersler, saatleri 
ve kapsamları Millî Eğitim Bakanlığının 1739 sa
yılı Temel Eğitim Kanununun yüksek öğretime 
ilişkin 34 ncü maddesi ile Üniversiteler Kanunu
nun yüksek öğretim ile ilgili maddeleri dikkate 
alınarak, yeniden düzenlenecektir. Türle millî eği
timimin genel amacı da, Tüık Milletinin tüm bi
reylerini bir bütün halinde yetiştirmektir. Askerî 
lise ve ortaokullarımız da bu ilkelere uygun ola
rak yeniden düzenlemeye tabi (tutulmuştur. 

Bu arada değinilen konulardan bir tanesi de 
askerlik şubeleri olmuştur. Bilindiği gibi bun
dan bir müddet evvel askerlik hizmetlerine, as
kerlik dairelerinin 'görevlerine daha büyük sürat 
vermek ve bu hizmeti vatandaşın askerlik şubele
rine gelmesi yerine, askerlik şubelerinden seyyar 
ekiplerin vatandaşların bulundukları yerlere ka
dar gitmelerini sağlamak amacı ile yeni bir sistem 
düşünülmüş ve sistem icabı olarak 'da birçok as
kerlik şubelerinin söndürülmesi yoluna gidilmiş
tir. 

Bu düşünce fiiliyatta beklenilen sonuçları 
vermemiştir ve görülmüştür ki, askerlik şubeleri
nin kapaltılunası, askerlik dairelerinin hizmetlerini 
aksatmıştır. Hatta şunu da itiraf etmek lâzım
dır; söndürülen askerlik şubeleri, o bölgelerin efco-

Biraz evvel değindiğim işbirliği çerçevesinde 
Silâhlı Kuvvetlerimizin kara, deniz ve hava okul
larının 1974 - 1975, yani önümüzdeki eğitimi yı
lından itibaren dört yıla çıkartılması kararlaş
tırılmıştır. Harp okullarının amacı, Silâhlı Kuv
vetlerin gelişiminde önder olabilecek yeterlikte | 
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nomilk ve sosyal hayatlarında da bir durgunluk 
yaraıtmıştır. 

Gerek askerlik; dairelerinin hizmetlerine eski 
etkenliğini verebilmek, gerek yurdumuzun bu böl-
gderinin canlılığını muhafaza edebilmek amacıy-
le (bu 'meselenin yeniden ele alınıp daha faydalı, 
daha etkin İbir sisteme 'bağlanması kararlaştırıl-
mi'gtır. Fakat, tabiatıyle, takdir buyurursunuz, 
bugünden yarma bunun hepsini birden tahak
kuk ettirmek kabil olamayacaktır. İmkânlar nis
petinde, söndürülmüş olan askerlik şubelerinden 
en lüzumlu olanlarından •başlamak suretiyle, ted
ricen, büyük ölçüde askerlik şubelerinin yeniden 
açılması çareleri araştırılacaktır.., (C. H. P. sı
ralarından alkışlar.) Daha şimdiden bunların bir 
(kısmı 'açılmış bulunmaktadır, diğerlerinin de açıl
ması planlanmaktadır. 

Bu vesile ile şunu da arz etmek isterim ki, 
'askerlik şubelerimin açılması sadece bir malî me
sele olmaktan çıkmıştır, bir personel meselesi de 
ortada mevcut bulunmaktadır. Bugüne kadar, 
yetişmekte olan subaylarımız bugün bu askerlik 
şubelerinde kâfi derecede subay bulundurma
mıza imkân vermemektedir. Onun için, bu mese
leyi esaslı bir şekilde halledebilmek, bazı arkadaş
larımızın değindikleri gibi, sözleşmeli suoay mü
essesesine müracaatı zorunlu kılmak istidadını .ırz 
etmektedir. Bu konu üzerinde de durulacak u*. 

Esasen, bugün Silâhlan, araçları gelişen, mo
dernleşen Ordumuzda eski sistemlerle iktifa etme
nin her zaman mümkün olamayacağı anlaşılmak
tadır. Bu sözleşmeli subay kullanmak müessese
sine müracaat etmek zorunluğu yalnız askerlik 
şubeleri için değil, her halde Ordum uzun yarnı 
iktisap edeceği yeni bünye için de zorunlu ola
caktır. Bu konu üzerinde de Hükümetimizce 
önemle durulmaktadır. 

Malûm olduğu gibi, Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin memleketin fiilî 'savunmasının dışında, sos
yal 'alanlarda da ihmal edilemeyecek önemli hiz
metleri vardır. Bunların başında eğitim gelmek
tedir. Demin subaylarımızın eğitiminden bahset
tim, şimdi ordumuz vasıtası ile, Silâhlı Kuvvetle
rimiz vasıtası ile vatandaşlarımızın eğitimine de
ğinmeli: istiyorum. 

Bugün birçok memleketlerde orduya, eğitil
miş personel arasından seçimle erler 'alınmakta
dır. Türkiye'de ise hemen hemen bunun aksi va-
iki olmaktadır. Memleketimizde ordu, eğitilmiş, 
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eğitilmemiş farkı görmeksizin her askerlik çağına 
gelmiş olan kimseye kucağını açmakta, onu askere 
almakta ve tabiatıyle askerlik hizmetini yapabil
mek için gereken eğitim seviyesinde değilse de, 
onu o seviyeye çıkarmak görevini de kendisi üs-
lenmektedir. Bu suretle, vatandaşlarımız asker
lik görevlerini yaparken 'aynı zamanda da ken
dilerini eğitmiş olmaktadır. Ordumuzun eğitim 
konusundaki büyük katkısı memleketimiz için bu
gün el-an da geniş ölçüde devam etmektedir. Bu eği
tim sadece umumî kültür, yazma ve okumadan 
ibaret kalmamaktadır. Bu eğitim pek çek kimse 
için bir teknik eğitim mahiyetini de almaktadır. 
Hepiniz şahit olmuşsunuzdur, pek çok kimseler, 
hayatta maişetlerini kazandıkları sanatlarını pek 
çok defa askerlikleri sırasında tabi tutuldukları 
kurslarla edinmiş oldukları mesleklerine medyun
durlar. Bunların arasında telsizcilik, radarcılık, 
teknik ressamlık, makinistlik, inşaat uzmanlığı, 
şoförlük gibi hizmetleri de saymak isterim. 

Askerlik çağındaki vatandaşlarımız sağlık ba
kımından da oldukça olumlu bir imkâna sahip 
bulunmaktadırlar. Yine hepimiz biliyoruz ve 
teessürle müşahede ediyoruz ki, sağlık hizmetle
rini memleketimizin dört köşesine gereken hacim
de ve etkenlikte yayabilmiş değiliz. Pek çok böl
gelerimizde henüz sağlık hizmetleri ifa edileme
mektedir, o bölgelerde yaşamaya mahkûm vatan
daşlarımız sağlık hizmetlerinden faydalanama
makta, sağlıklarının korunmasının nelere vabeste 
olduklarını bilememekte ve bilseler dahi bunları 
yerine getirebilmek imkânına sahip olamaımafcta-
dırlar. 

İşte, askere alınmış olan vatandaşlarımız as
kerlik hizmetleri 'zarfında sıhhî muayeneye de ta
bi tutulmaktadırlar; kendilerinin sıhhî durumla
rı tespit edilmekte ve gereken tedavileri de yapı
labilmektedir. 

Bu vesile ile şu husustan da bahsetmek iste
rim ki, Ordumuz sağlık sahasında hizmetleri için 
gerekli bazı ilâç ve araçları da kendi bünyesinde 
tesis etmiş oklu; imalâthanelerde, fabrikalarda 
üretebilmektedir. Bunların arasında bilhassa ilâç
ları ve aşıları zikretmek isterim. Bu nevi te
sislerden ve imkânlardan bahsederken Ordumuz 
bünyesinde yer alan diki kıymetli müessesemi-
ze de değinmek istierim. Bunlardan bir tanesi 
askerî tıbbî bir kurum niteliğini taşıyan Gül-
hane Askerî Tıp AfcademaJsidar. Bu akademi, 
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dünya çapında 'bir .'eğitim merkezi olduğa ka
dar tatbikat hastanesi olarak da büyük bir te
davi merkezi ıgörevini başarı ile yapmaktadır. 

Diğeri Harita Genel Müdürlüğüdür. Bu ku
ruluş, askerî harita ihtiyacını sağladığı kadar, 
yurt kalkınmasına dönük çalışmaları, da, baş
ka kurumlarla işbirliği yaparak yine başarılı 
şekilde yürütebilmektedir. 

Umumiyeıtüıe, 'Türkiye'nin Millî Savunima büt
çesiyle diğer memleketlerin millî savunma 'büt
çeleri arasında mukayeseler yapılmakta ve Tür
kiye'nin Millî Savunma bütçesinin diğerlerine 
nazaran çok daha mütevazi olduğunu, umumî 
bütçemizde Millî Savunlma bütçemizle gereken 
oranda biir pay ayrılmadığı da ifade edilmek
tedir. 

Bu hususta demin izahatta 'bulundum., fa
kat bir hususu daha belirtmek isterim. Bu
lgun, savunma masrafları yüksek gözüken mem
leketlerin birçoğunda dikkat -edecek . olursak, 
sözleşmeli personel adedi pek çiktur; hatta bir
çoğunda askerlik kura sisteminden çık'arıüimış, 
ücretli askerlik sistemi kabul edilmiştir. Tak
dir buyurursunuz ki, böyle yerlerde perso
nel ücretleri çok büyük meblâğlara baliğ ollur. 
Eğer Türk Ordusunda da askerlik çağında as
kere gelmiş 'Oİ,an erler bir ücrete tabi dlmuş ol
malardı ve bunlları bütçede göstermiş olsaydık, 
o zaman müşaihade buyururdunuz ki, memle'-
ketimizin Millî Savunma bütçesinde de millî 
savunma için alyrılmış olan ımeblâğ çok büyük 
rakamlara varmış olurdu. 

Eğer bu rakam bugün bu kadar büyük se
viyeye erişmiyorsa, bunu her şjeyden evvel Meh
metçiğin fedakârlığına medyunuz. Mehmetçik 
seve seve, askerlik çağında kendisini ücretsiz 
bu hizmeti görmeye adamakta ve millî savun-
maya çok büyük bir katkıda bulunm'akltadıır. 
Millî Savunma bütçemizi Mehmetçiğin, ıbu kah
raman evi adlimizin bu katkusiyle birilikte mu
kayese edersek, zannederim ki, bu azlıktan du
yulan endişelerin pek de o kadar geçerli olma-
ıduğını görmek sevincine varabiliriz. Hatta bel
ki daha da büyük bir şey olabilir: Paranın ya
pamayacağı bir şeyi, insanın azmi gönüllülüğü 
yapabilir. Demek ki, biz hem paradan tasar
ruf etmiş oluyoruz, hem de her şeyden daha kıy
metli olan Mehmetçiğin azmini, vatanı mü
dafaa sevgisini savunma gücümüze katmış olu-

J yoruz. Onun için hepinizin huzurunda, Meh
metçiğe, Millî Savunma Balkanı olarak şükran
larımı arz etmeyi kendime zevkli bir vazife bi
liyorum. (Alkışlar) 

ISayın Başkan, sayın milletvekilleri bu söz
lerimle Mjillî Savunma bütçesi hakkındaki 
umumî görüşlerimi ifade etmiş bulunuyorum 
ve vâki oilan suallerim bir kısmını da cevaplan
dırmış oluyorum. Fakat, biliyorum daha baş
ka sualler var. Eğer izin verirseniz ve vaktinit-
zi almazsam, onlar hakkında da maruzatta bu-
lunacağım.ı 

i - • • .»» 

BAŞKAN — Bize gelenler duşunda, (doğru
dan doğruya size gelen sualler ,mi var Sayın 
Bakan? 

İMÎLLÎ iSAVUNMA BAHANI HASAN EISAT 
IŞIK (Devaımla) —• Konuşmalar sırasında tev
cih edilen sualleri cevaplandıracağım efen
dim. 

BAŞKAN —. Belki efendim, buyurunuz. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN EISAT 

IŞIK (Devamla) — Askerlik hizmetinin kamu 
sektöründe de yapılabilmesi meselesine gelin
ce: Bu hepimizin malûmu olduğu gibi 'bundan 
evvelki hüküm etler taraf ından da 'düşünül
müş ve bu hususda bir kanun hazırlanmış ve 
çıkmıştır. Ancak, ıbunun uygulanabilmesi bir 
tatbikat kanununun daha çıkmasını gerektir
mektedir. Bu tatbikat kanunu da (Hafıızam be
ni yanıltmıyorsa) bundan evvelki dönemde 
Meclise sevk edilmiş, ancak dönemin sona er
mesi dilayısıyle kadÜk hale gelmiş bulunmak
tadır. Bu konıu ürerinde Hükümetimiz de dur-
ımlaktadır. Fakat şurası da bir gerçektir ki, bu 
mesele ilk nazarda zannedildiği kadar kolay 
hailedilelbilecelk bir mesele değildir. Zira, bu 
konu evvelemirde yedek subaylara taallûk eden 
bir konu mahiyetnıi arz etmektedir. Kısa sü
reli bir 'hizmet söz konusudur. Kısa süreli bir 
hizmetin kamu sektörlerinde sağlayabileceği 

I menfaatin pek fazla büyük- olmayacağı >endi-
I şeşi de henüz giderilebilmiş değildir. Zira unıut-

ımamalıdır İd, burada çalışacak olan kimseler, 
•demin bahsettiğim Mehmetçik gibi bu hizmeti 
bilâücret yapmayacaklardır, bir subay veya bilr 
asteğmen maaşı alacaklardır. 

Binaenaleyh, bütçeye tahmil edebileceği kül
fet ile, kendilerinden sağlanalbilecek hizmet 

I arasında ne derece bir muvazene olabale'ceği de 
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(henüz ortaya çıkmış değildir. Bununla bera-
(ber, bıu mesele hakikaten üzerinde durulması 
gereken bir meseledir ve bunun üzerinde ça
lışılmaktadır. 

Yunanistan'la memleketimiz ara'sı.nld'aikâ iliş-
îkilerede değinildi. Ben de bu hususa memle
ket ismi zikretmeden değinmek istedim. Bunu 
(bir kere daha kılsaea tasrih eltmem lâzımdır. 

'Türkiye ille Yunanistan, aralarındaki me
seleleri, bizim ikanıımızfa göre Mi'iİî Mücadele-
imiz sonunda yapılmış olan andlaşmal'aria ıarka-
da bırakmış olmaları gereken bir 'memıleikettir. 
Türk Milleti kendi âlicenaplığına, Atatürk'ün 
dehasına uyaraik, gaıliıp geimş bir dervilielt olması
na rağmen, Yunanistan'a hakkından daha faz
la imkânlar vererek Türk - Yunan ihtilâfını, 
Türk - Yunan dostluğu haline çevirmek vasatı
nı yaratmıştır. Bu vasatı korumak hepimize dü
şer ve bana öyle gelmektedir ki, bizim bu husus
ta basiretli ve uyanık davranmamız, Yunanis
tan'ın da kendi menfaatini müdrik olarak hare
ket edeceğini ummamız bizi bu meselelerde iler
de daha anlayışlı bir ortama sokmayı mümkün 
kılabilecektir. Her halükârda biz, sabırla bu 
tarz hâl çaresi üzerinde İsrar edeceğiz ve tabi
atiyle hakkımız üzerinde de direneceğiz. 

Ordu stokları konusuna ben değinmedim; fa
kat hakikaten konu savunma gücü bakımından 
'büyük bir önem taşımaktadır. Bütçede bu konu
da bir tahsisat faslına rastlanmadığı belirtildi. 
Bu da hakikaten bir gerçektir. Hakikaten büt
çede bunun için ayrı bir fasıl ayrılmamıştır. 
Bunun sebebi, geçen senelerde de bu şekilde ha
reket edilmiştir. Bu nevi başka fasıllar içinde, 
daha umumî bir fasıl içinde yer almaktadır. Her 
halde EEMO planı dediğimiz planın içinde stok
ların da kuvvetlendirilmesi öngörülmüştür. 

Savaş sanayii için de kâfi bir miktar tahsi
sat ayrılmadığı konusu ele alınmıştır. Bu husus
ta da şunu söylemek isterim : Bir defa Savaş 
sanayii demek, bu sanayiin gerektirdiği mas
rafların mutlaka Millî Savunma bütçesinde yer 
alması demek değildir. Savaş sanayii bütün 
memlekte şamil, her türlü kaynaktan sağlanabi
lecek, kaynaklarla geliştirilebilecek bir sanayi
dir. Savaş sanayinin esasen behemahal Ordu ta
rafından, Ordu kontrolü altında yapılması da 
şey değildir. Devletin, herhangi bir kamu sek-
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törünün, hatta özel sektörün bile savaş sanayii 
üzerinde katkısı olabileceği aşikârdır. Bunun dı
şında tabiatiyle Millî Savunma bütçesinde de 
savaş sanayii için ayrılacak bir meblağ olduğu 
derkârdır. Bugün askerî yardımlardan bir kısmı 
bu savaş sanayinin kurulmasını mümkün kıla
cak bir bünye almıştır. Bunun dışında bütçe
mizde de bunun için ayrılmış tahsisat mevcut
tur. 

REMO planının hangi safhada olduğunu arz 
etmiştim. Bunlardan uçaklarla ilgili husus şöy
ledir: Pek yakın bir zamanda, önümüzdeki ay
larda teslimat başlayacak ve bir sene içinde 40 
uçak memleketimize intikal etmiş bulunacaktır. 

Toplara gelince: Bunların da mukavelenin 
öngördüğü çerçeve içinde yürütülmesi; söz konu
sudur ve her halde bu hususta bir gecikme vu
ku bulursa bu gecikmenin Türkiye tarafından 
vuku bulabilecek bir ihmalden tahakkuk etmiş 
olmayacağını da temin etmek isterim. 

Zırhlı araçlar için de, bana verilen bilgilere 
göre, teslim planında herhangi bir değişiklik ve 
gecikme söz konusu olmamıştır. 

Benim hatırlayabildiğim sualleri de bu şekil
de cevaplandırmış oluyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakan, Başkanlığa gelmiş olan bazı 

sorular var. Bu soruları zatı âlinize sorayım; 
mümkünse şimdi, değilse yazılı cevap verme im
kânınız var. 

Değerli arkadaşlarım, bir hususu öğrenmek 
istiyorum. Sayın Bakanımız konuşmalarında, 
bana intikal eden soruların çoğunluğunu cevap
landırmış bulunmaktadır. Vakitten kazanmak 
için acaba değerli arkadaşlarımızdan soruların
dan feragat eden veya geri isteyen arkadaşımız 
var mıdır?... 

VEHBÎ MEŞHUR (Amasya) — Askerlik 
şubeleriyle ilgili bir soru sormuştum. Onu geri 
istiyorum. 

BAŞKAN — Var efendim var; ama zapta 
geçmesi bakımından soruları okutuyorum. 

Sayın Başkan 
Aşağıdaki soruların Millî Savunma Bakanı 

tarafından cevaplandırılmasını rica ederim. 
Muğla 

Halil Dere 
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1. — Ordunun vurucu gücüne olumsuz bir 
etkisi olmadan, Ordunun yurt kalkınmasında 
kullanılması düşünülmekte midir? 

2, — Büyük halk eğitimi merkezi özelliğini 
taşıyan Ordu'da çeşitli meslek kursları açmak 
mümkün müdür? 

BAŞKAN — Soru bu efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Bunlardan 2 nci soruyu zan
nediyorum sarih olarak cevaplandırmış bulunu
yorum. Zaten bugün eğitim merkezleri, asker
lik çağma gelmiş olan kimseler için mevcuttur. 
Bunların dışında bütün halka açık eğitim mer
kezlerinin Ordu tarafından yapılması için bir 
tasavvur mevcut değildir. 

Birinci suale gelince : Ordumuzun vurucu 
gücü, silâh ve araçları modernleştikçe ihtiyaç 
fazlası olabilecek erlerimizin de yedek subay
lar için olduğu gibi kamu hizmetlerinde kullanıl
ması öngörülmektedir ve bu hususta da çalışma
lar mevcuttur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Meşhur'un bir sorusu var, onu arz edi
yoruz efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorunun, bütçesini görüşmekte ol

duğumuz sayın Millî Savunma Bakanımız tara
fından cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıyla 
rica ederim. 

Amasya 
Vehbi Meşhur 

1. — 1005 sayılı Kanundan yararlanmak 
maksadiyle bugüne kadar müracaat edenlerin 
miktarı ? 

2. -— Bahsi geçen kanundan yararlanacak 
madalya ve şeref aylığına hak kazananların mik
tarı? 

3. — Hak kazanarak maaşa bağlandıktan 
sonra iptal edilenlerin miktarı? 

4. — Henüz muameleleri ikmâl edilmeyenle
rin miktarı? 

5. — Mahkemeleri ve davaları devam eden
lerin miktarı? 

BAŞKAN — Efendim soruya cevap verecek 
misiniz ? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Bilâhara yazılı olarak cevap 
vereyim. 

BAŞKAN — Soru yazılı olarak cevaplandırı
lacaktır. 

Sayın Ceran, kişisel konuşmalarda söz isti
yorsunuz, sıra gelmeyebilir. 

OSMAN CERAN (Ankara) — Vazgeçtim, 
soru da sormayacağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bir soru daha var efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki suallerimin sayın Millî Savunma 

Bakanı tarafından cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
Afyon Karahisar 
Süleyman Mutlu 

1. — Millî Savunma bütçemizin yüzde kaçı 
millî silâh sanayiine ayrılmıştır? 

2. — Türkiye harp silâhları üzerinde gizli 
araştırma yapmakta mıdır ? 

3. — NATO'ya bağlı birliklerimiz NATO 
harp standartlarına uygun mudur? 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Sorudan vazgeçtim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Meşhur, askerlik şubesiyle ilgili olan 

sorunuzdan vazgeçtiniz, değil mi?.. 

VEHBİ MEŞHUR (Amasya) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Mutlu, NATO ile ilgili bir sorunuz var. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Parlar 'm bir soru önergesi vardır, 

okutuyorum. 

Sayın Başkan 
Sayın Millî Savunma Bakanımızın aşağıda 

belirtilen sorularıma cevap vermesinin sağlan
masını rica ederim. 

1. — Millî silâh sanayiinin geliştirilmesi 
için gerçekçi olan, ülke imkânlarıyle çelişme
yen, yapılabildiği olan bir savunma sanayii 
geliştirme planı mevcut mudur? Nerede, kimler 
tarafından nasıl kurulacaktır? 

— 5İ6 — 
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2. — Millî Güvenlik Kurulunun 42 sayılı Ka
rarı gereğince kurulması düşünülen ve Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planına alman elektronik 
sanayii kurulması için Bakanlığın düşünceleri 
nedir? Uçak sanayii mi, yoksa elektronik sana-
yiimi önce ele alınmalıdır? 

3. — Silâhlı Kuvvetlerin yönetim ve deneti
minde bilgisayarlardan yararlanmayı düşünü
yor musunuz? 

Silâhlı Kuvvetler adına yapılan araştırmalar 
ve geliştirmelerin uygulanmaları aksamaktadır. 
Bunların düzeltilmesi ve geliştirilen araç ve ge
reçlerin kullanılması için ne gibi bir yöntem ve 
olanak hazırlanmaktadır. 

4. — Ülkemizde sıkıntısı duyulan bilim adam
larının yedek subaylık hizmetlerkıin kısaltılması 
ve daha üretken alanlarda çalışmaları için dü
şünceleriniz nedir? 

İstanbul 
Pr. Dr. Mustafa N. Parlar 

BAŞKAN — Efendim, bu soruları cevaplan-
dıaracak mısınız, yoksa bilâhara yazılı olarak 
mı cevaplandıracaksınız ? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — İzin verirlerse yazılı olarak 
cevaplandırayım. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplandıracak
sınız. 

Sayın Büyükyaylacı, sizin sayın Bakandan 
bir sorunuz var, sorunuzu geri alacak mısınız? 

İSMET BÜYÜKYAYLACI (Konya) — So
rulsun efendim. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

Sayın Başkan 
Askerlerin ve askerî araçların yurdun ku

rak ve çöl bölgelerinde ağaçlandırma hizmetle
rinde bulunup bulunmayacakları hakkında ne 
düşünüyorsunuz ? 

Konya 
İsmet Büyükyaylaeı 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN 
ESAT IŞIK (Devamla) — Sayım Başkan, ma
lûmunuz olduğu veçhile, Ordu, kendisine dü
şen. savunma görevi yanında, bunu ihmal et
meksizin imkân buldukça memleketim sosyal 
(meselelerine de katkıda bulanmayı hiçbir za

man ihmal etmemiştir. Zaman zaman bu da
ha geniş ölçüde, zaman zaman daha mevzii öl
çüde yapılmaktadır ve bunların zaruretine ka
naat getirildiği zaman bu nevi hizmetlerin her 
zaman yapılması iımkân dahilindedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Bir soru daha vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Giilbane Hastanesinde âcil vakalarda bile 

sivil hastalara bakılmaması, halk - Ordu iliş
kisini zedeler görünümü yaratmakta olduğun
dan, âcil vakalarda sivil - asker ayırımı yap
madan muayene ve tedavinin yapılması imkâ
nının düşünülüp düşünülmediğinin Sayın Ba
kan tarafından cevaplandırılmasına aracılığı
nızı saygılarımla raca ederim. 

Antalya 
Fahri Özçelifc 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN 
ESAT IŞIK (Devamla) — Sayın Başkan, bu 
sualde ileri sürülmüş olan iddia, benim bil
gimle biraz çelişki halinde gözükmektedir. Be
nim bildiğim, Grüihanıede her zaman subayla
rın, erlerin yanında sivillerin de tedavi edil
mesine, muayene edilmesinle özel bir itina 
gösterilmiştir ve Gülıane bununla daima ifti-
ıhar etmiştir. G<ülhane iftihar ettiği gibi, bü
tün Ordu bununla iftihar etmiştir. Yalnız, ar
kadaşımızın muhakkak bir müşalhhas bilgiye 
istinat ederek bu suali sormuş olduğundan şüp
he etmiyorum, belki diğer sivil hastanelerde 
olduğu gibi, müracaat kapasitesinin dışında 
gözüken bazı vakalarda bu nevi müracaatları 
tatmin etmek kabil alamamıştır. Yalnız, bu 
suali soran arkadaşımla tamamen mutabıkım, 
Gülhane'nlin meziyetlerinden bir tanesi de, o 
bünyenin içinde siville askeri tefrik etmeksizin 
birleştirehilmeyi her zaman arzulamış olması 
ve bunda da her zaman muvaffak olmuş olma
sıdır. 

BAŞKAN — Efendim, bir sorumuz daha 
var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki suallerimizin Sayın Bakan tara

fından cevaplandırılmasını saygı ile arz ederiz. 
Samsun Balıkesir 

Ali Acar Ahmet Akçael 
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Sorular : 
1. Ordumuzun kuruluş statüsünde moral 

eğitim subaylığı mevcut olduğundan, Millî Sa
vunma Bakanlığı bu ihtiyacı karşılamak için 
1961 yılma kadar İlahiyat Fakültesinde moral 

sufaayı yetiştirirken, 'bilinmeyen sebeplerden do
layı, mezkur tarihten bu yana bu uygulama
dan niçjin vazgeçilmiştir ? 

2. Halen Silâhlı Kuvvetlerilmizin morali 
«ğitim subayı ihtiyacı ne kadardır, mevcutlar 
bu ihtiyaca cevap vermekte midir ? 

3. Bu ihtiyacı karşılamak içıin İlahiyat 
Fakültesi ve Yüksek M â m Enstitüleri ve Is-

laımi İlimler Fakültesi mezunlarından yedek 
subaylık esnasında moral eğitim subayı olarak 
istihdamının düşünülüp düşünülmediği? 

4. Mehmetçiğin kışlalarda ibadetini yapa-
Ibilme imkânları mevcut mudur? Değilse bu 
ıhususta ne gibi tedbirler alınmaktadır? 

BAŞKAN — Sorular bunlar efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN 
ESAT IŞIK (Devamla,) — Sayın Başkanım, 
(bu soruya karşı çok kısa olarak şu hususları 
arz edeyim: 

Orduda moral eğitimine daima önem veril
mektedir. Bu, Ordunun kendi bünyesinden 
yetişmiş kimseler tarafından yapılmaktadır. 
Takdir buyurursunuz ki, Ordunun içinden çık
mış olan, Ordunun bünyesini bilen insanlar ve 
Orduda yetişen subaylarımızın vasrfıliarı da ma
lum olduğuna göre, daha başka türlü, özel bir 
yetişmeye ihtiyaç göstermeksizin bu görevi ba
şarı ile yapabilmektedirler. Şunu ela itiraf et
mek istiyorum ki, bundan evvel bu hizmetler 
üçin başka yerlerde kimselerin eğitilip eğitil-
ımıediği konusunda bir malumatım yoktur. Bu
nun tetkik ettireceğim; fakat bugüne kadarki 
tatbikatta, bu moral eğitiminin, Ordunun mo
ral gücünün behemahal bu hususta yet'işımiş kim
seler tarafından yapılması zorunluğuna dair 
biir ihtiyaç bana intikal etmiş değildir ve su
baylarımız bu işe alışıkdırlar. Subaylarımızın 
ne kadar geniş bir yaygın bilgi ile bu görevi 
yaptıkları malumdur. 

Binaenaleyh, subaylarımızdan yalnız eği
tim sabasında değil, bütün görevleri sırasın
da bundan da istifade etmek sistemi bugüne 
kadar kabul edilmiştir. Bu sistemden sayıl

masını gerektirecek bir durumla karşılaşıldığı 
da benim tarafımdan henüz tespit edilmiş de
ğildir. 

İbadet meselesine gelince; taibiatiyle her 
müessesede olduğu giibi, Ordumuzda da kendi 
çatısı altında bulunan kimselerin bu, vicdan
larının kendilerine emrettiği görevi yapabilme
leri imkânları evvelce olduğu gibi bugün de 
sağlanmaya çalışılacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Ekenin bir suali var 
efendim. 

Sayın Başikanlığa 
Aşağıdaki sorumun sayın Millî Savunma 

Balkanımız tarafından cevaplandırılmasına de
lâletinizi arz ve ırica ©derim. 

Saygılarımla. 
Çorum 

Ethem Eken 
Soru : 
1. — Türk Silâhlı Kuvvetlerimizde kaç adet 

general vardır ? 
2. — Amerika'mın Hava Kuvvetlerinde 19, 

bizüln Hava Kuvvetlerinde 78 adet generalin 
olduğu «Söylenmektedir, ta söylentiler doğru 
mudur ? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANİ HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Bu suale yazlı olarak ce
vap arz edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür .ederim ©fendim. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahİsar) — 

Sayını Başkanını, sözlü bir sualim var. 
BAŞKAN ~ Bir dakika Sayım Mutlu. 
Sayın İmcr daha 'evvelce işaret Ibuyurdular, 

tayurun efendim. 

M. KUBİLÂY İMER (Konya) — Sayın Ba
kan, iburada, Ordumuzun eğitiminde sivil öğre
tim ve eğitim sistemiyle bağlantılı lolaralk bir 
ileri atilim durumunda üniversite /ve yüksek 
öğrenim mevzuunda da iberaîbeirlilk temin edi
leceğini iıfade (buyurdular. 

Bu ölçü içerisinde kendilerinden öğrenmek 
istediğim husus şudur; 

Acaba., akademik ıkariyer yönünden de, yani 
asistanlık, doçentlik ve profesörlük, tıp yolun
da da bunlar işleırrteiktedir. Bıu yüksek öğrenim 
durumunda Ordu mensupları dıçiın ta »câıheit de 
düşünülerek mi planlanımıştiT ? Bu cihet buma 
göre mi ayarlanmıştır ? 
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Yani dışardan istihdam yoluyle mi, yoksa 
Ordunun fcendi ıgüçüyle yetiştirilecek olan per
sonelle ımd Ikarşılanacaiktırî 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Bu henüz bir tasarı halin
dedir Mesele ıbu Ikadar ayrıntılarıyla incelenmiş 
değildir. öğretim üyelerinin hangi kanallardan 
temin edileceği zannediyorum bilinmek isten-
melktedir. Şimdiden şunu söyleyebilirim iki, bu 
teşebbüsün ıgayesi, isiville laıs'ker .arasında bir 
bütünleşme ve bir müşterek eğitini olduğuna 
giöre, pek muhtemeldir ki, bu Ikarıma bir sistem
le yürütülecektir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Mutlu. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 

— Sayın Başkanım, NATO'ya bağlı olmayan si
lahlı birliklerimiz var mildir, varsa hangileri-
diir, 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN EBAT 
IŞIK (Devamla) — Bunun cevabını yazılı ola
rak taikdim .edeceğini. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, buyurun 
efendim. 

&SMAIL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Anikara) 
— 'Şeref aylıikları için müracaat 'edenlerden hâ>-
lâ talebi (karşılanamayanlar var mı? Burnun 
için bir tedbir düşünülüyor mu? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Bu arzularının bir an ev
vel tahalkkulku için gereken yapılacaktır. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Acar. 
ALİ ACAR (iSaımsun) — Sayım Başjkan, 

ımulhterem bakamımızdan yazılı olarak sorduğu-
ımu'z Ibir suale ifade buyurdukları cevapta, Or
dumuzun moralinin, kendi içerisinde tam oldu
ğunu. ifade buyurmuşlardı. 

Beni ayruca bir moral eğitim gecesi veya (gü
nü aidi altımda Mehmetçiğimize taikdim edilen 
ve bilfiil yedek subaylığımızı yaparken bize de 
program olarak tatbik lettiırilmelk istenen bir 
hadiseyi, acı bir hatıra olarak yaşıyorum ve du
yuyorum; Mehmetçiğin maniasına ve sahip ol
duğu ruhuna aylkırı biçim ve sistem içerisinde 
çjoik müstehcen bir eda içerisinde.. 

BAŞKAN — Sayın Acar, siz soru sormu
yor, bir meseleyi izalh ediyorsunuz. Sorular ge
rekçesiz v© kısa olacalktır, İçtüzüğümüz gere
ğince. Kaldı !k(i soru sordunuz, sayın Başkan ®&-
vap verdi, bir başlka soru mu soruyorsunuz? 

O soru ile ilgili bir ıbaşka meseleyi nı!i izah edi
yorsunuz? 

ALÎ ACAR (Bauı&un) — Başka soru soruyo
rum. 

[BAŞKAN — Lütfedin, kısa sorun o halde 
efendim. 

ALÎ ACAR ('Samsun) — Bu tip geceler ve
ya programlar hailen Ordumuzun! kışlalarında 
Mehmetçğie tatbik edilmekte midir? Edilmek
teyse, bu tip moral eğlencelerinin acaba Meh
metçik üzerinde müspet tesirleri var mı? Bun
ların men'i düşünüyor mu? 

BAŞKAN — Buyurun 'Sayın Bakan. 
tMMiLÎ SAVUNMA BAKANI HAJSAT ESAT 

IŞIK (Devamla) —Say ın Başkanım ben de Or
dunun içinde yaşadıım', bugün de bir Bakan sı-
fatıyle Ordunun başında bulunuyorumı. Ordu 
tarafından tertiplenmiş gecelerde yüzümüzü kı
zartacak, bizi mahcup edecek bir taraf ollaJbile-
ceğiıni tasavvur edemiyorum. («Bravo» sesleri, 
-alkışlar) Yalnız, şurası da muhakkaktır ki, Or
du içerisinde hiçbir zaman bizler tarafından 
tasvip edilemeyecek bir şey yapılmasına ne kim
se müsaade edecektir, ne de 'bunun yaptırılma
sı mümkün olacaktır. 

BİAŞKAN — Teşiekkür ederim efendim. (Al
kışlar) 

ISon söz Sayın Ünat Demir'indir, buyurun 
efendim. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; 

Yüce Atatürklümüzün, «askerî zaferleri', 
siyasî ve ekonomik zaferler tescil etmedikçe, 
bir miemleket hükmen esaretten kurtulmaz» sö
zünün ışığı altında vataımmazı dış düşımanlıara 
karşı koruyan şanlı Ordumuz ve yurt kalkın
masının ekonomik sorunlarını gerçekleştirme 
yolunda Parlamentomuz, ikisi birlbirini bütün-
leyen iki uyumlu ve kuvvetli güçlerdir. 

tBaşta Parlamento ve şanlı Türk Ordusu ol
mak üzere, yurt kalkınmasında biri yekdiğerin-
den az değere sahip değildir. Şanlı Ordu, yur
dumuzu dış düşmanlara karşı koruyacak, biz 
de bu yüce milletin1 iradesinin son halkasını teş
kil eden yüce çatı altında rahat çalışacağız. 

ISon yıllarda Ege sahillerinde, işittiğimize 
ıgöre, Yunan adaliaradna jet hava üstleri ve aynı 
NATO ittifakı içerisinde olmamıza rağmıen Yu
nanlıların bizden daha çok Eantom uçaManyle 
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donatıldığını işitmekteyiz. Türkiye'ye ise bu 
uçaklar daha yeni ve hem de cüzi sayıda veril
mektedir. İterde bu Fantom uçaklarımın Tür
kiye'ye de yeterince verilmesi ve NATO ittifak 
çizgisi içerisinde bu işin müttefiklerle atbaşıı 
şekle getirilmesini, Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinden rica •ediyoruz. 

Dikkatimi çeken çok önemli bir husus olmuş
tur ve NIAİTO ittifakı çizgisine dahildir bu söy
leyeceğim husus. İki Amerikalı parlamenter ge
çenlerde gazeteler de okuduğumuz beyanatları
na göre, «Türkiye'ye askerî yardımı keseriz» 
der gibi, ıgerek kamuoyu ve gerekse askerin 
moral gücü üzerinde etki yapacak saçma - sa
pan beyanatlar vermektedirler. 'Sayın Bakan
dan ve Hükümetimizden rica ediyoruz ki, dip
lomatik kanallarla bu gibi yersiz beyanatlar 
vererek kamuoyunda bu gibi tereddütlerin ya
ratılmasının izalesi cihetine gitsinler. 

Yine hükümetimizin bu yolda alacağı cesur 
tadımlara, siyasal görüş farkı gözetmeksizin, 
Türk Parlamentosu tarafından destek olunaca
ğını belirtmek isterim. 

'Şayet stratejik bakımdan bir ateş çemberi 
içinde bulunan Türkiye'miz, bugün düşmanları
mız tarafından bir darba mâruz kalmıyorsa, 
tarihi boyunca büyük misaller vermiş şanlı 
'Türk Ordusunun vurucu gücünün etkisinden-
dir. Gerek dahilde ve gerek hariçten Türk Or
dusunun-moral gücüne yöneltilecek: her türlü 
spekülâsyona karşıyız. 

Bu vesile ile, 1074 !Savunma bütçesinin Türk 
(Ordusuna ve Milletimize hayırlı olmasını diler, 
Ordumuzun, tarihi boyunca vatanımızın müda
faasında vermiş olduğu şehitleriin manevî huzu
runda saygıyle eğilir, şerefli Türk Ordusu men
suplarının, amiral, general, subay, assubay, er-
ibaş ve Mehmetçiklerini sevgi ve muhabbetle se
lâmlar, bu duygularla Yüce Heyetinize saygılar 
sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
(Değerli arkadaşlarım, bu suretle Millî Sa

vunma Bakanlığı 1074 yıllı bütçesinin tümü üze
rindeki görüşmeleri 'bitirmiş bükmüyoruz. 

C) MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genelkurmay hizmetleri 226 964 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

102 Millî Savunma Bakanlığı hiz
metleri 948 387 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

103 Kara savaş gücü 6 587 936 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

104 Deniz savaş gücü 1 707 258 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

105 Hava savaş gücü 2 356 512 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

106 Silâhlı Kuvvetlerin yeniden 
teşkilâtlandırılması silâh, araç 
ve gereçlerinin yenileştiril
mesi 1 600 000 000 
-BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Değerli arkadaşlarım, bu suretle Millî Sa
vunma Bakanlığı. Bütçesi kabul edilmiş bulun
maktadır. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin kahraman mensuplarına ve 
Yüce Türk Ulusuna hayırlı- ve uğurlu olmasını 
dilerim. 

Bu arada bir önerge gelmiştir, bu önergeyi 
takdim ediyorum, efendim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin kabulü 
vesilesiyle, Meclisimizin aziz vatanımız ve büyük 
milletimizin vefakâr ve sadık bekçisi, fazilet 
ve feragatin temsilcisi, ulusun kayıtsız ve şart
sız egemenliğine inanan ve her türlü dış teca
vüze karşı uyanık ve onu bertarafa güçlü, kah-

(Maddeılere geçilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum! : Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

\Böliümle>rii okutuyorum efendim. 

— 560 — 



M. Meclisi B : 81 21 . 5 . 1974 O : 3 

raman Silâhlı Kuvvetlerimize güven ve sevgi 
duygularının bildirilmesine karar verilmesini 
saygıyle arz ve teklif ederiz. 

C. H. P. Grup 
Başkanvekili 

Selçuk Erverdi 
M. S. P. Grup 
Başkanvekili 

Hüseyin Abbas 

A. P. Grup 
Başkanvekili 
Cihat Bilgehan 
D. P. Grup 

Başkanvekili 
Hasan Korkmazcan 

C. G. P. Grup 
Başkanvekili 
Vefa Tanır 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Başkan
lık Divanınızın da içtenlikle katıldığı bu öner
genin gereği Başkanlığınızca yapılacaktır efen
dim. (Alkışlar) 

Sayın arkadaşlarım, bu suretle bugünkü ça
lışma süremiz ve programımız tamamlanmış bu
lunmaktadır. 

1974 malî yılı bütçesinin görüşülmesine de
vam edilmek üzere, yarın 22 . 5 . 1974 Çarşamba 
günü saat : 10,00'da toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum efendim. 

Kapanış saati : 23,55 

»e<« 

IV — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, 
Nevşehir iline bağlı Gülşehir - Tözköy karayo
luna ilişkin sorusu ve Bayındırlık Bakanı Erol 
Çevikçe'nin yazılı cevabı (7/143) 

25 . 4 . 1974 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara 

Aşağıdaki sorumun, Sayın Bayındırlık Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygı ile arz ederim. 

Nevşehir Milletvekili 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

1. Nevşehir iline bağlı Gülşehir ilçesi ile ya
kınında bulunan Tözköy kasabası arasının as
falt yapılması için bir çalışma mevcut mudur? 

Derîn saygılarımla. 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 20.5.1974 

özel Kalem. 
Sayı : 555 

Konu : Nevşehir Milletvekili Ragıp 
Üner'in yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3 . 5 .1974 gün ve 7/143-839/7864 sa

yılı yazınız. 
Nevşehir iline bağlı Gülşeh'ir - Tuzköy kara

yoluna ilişkin Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner' 
in yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandırılmış
tır. 

Gülşehir - Tuzköy araisı stabilize kaplamalı ve 
normal balkını altında bulundurulan bir il yolu
dur. 

•Standartı asfatlı kaplama yapımına müsait 
olmayan söz konusu yol 1974 yılı asfalt kaplama 
programında bulunmamaktadır. 

Bilgiler-inize arz lederim. 
Erol Çevikçe 

Bayındırlık Bakanı 
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2. — Kahraman Maraş Milletvekili İsmet 
Ağaoğlu'nun, Kahraman Maraş ve Gaziantep 
ilindeki bir kaçak sanığa ve Türkoğlu Kayma
kamına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan 
Asiltürk'ün yazılı cevabı (7/146) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorumun İçişleri Bakanınca 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
dıerin saygılarımla dilerim. 

Kahraman Maraş 
Milletvekili' 

İsmet Ağaıoğlu 

1. — Kahraman Maraş ve Gaziantep ilinde 
özellikle Türkoğlu İslâhiye ilçelerinde; «Çubuk
lu ökkeş» adı ile tanınan ve muhtelif adam öl
dürme suçlarından sanık ve kaçak bir kimse 
var mıdır? 

Varsa; 
Asıl kimliği nedir? 
Bugüne kadar, kimlere karşı hanigi suçları 

işlemiştir? 
İşlediği suçlar arasında; köy harmanlarını, 

çift traktörlerini yakmak, haraç istemek, şan-
itaj yapmak suçları var mildir? 

«Çubuklu ökkeş» kaç yıldır taikibolunmalkta-
dır. Yakalanamamasının nedenleri' neleridir? 

2. Türkoğlu ilçesi kaymakamı kaç yıldır bu 
ilçede görev yapmaktadır? 

Türkoğlu ilçe Jandarma Komutanı Vekili il-
ıçede kaç yıldır görev yapmaktadır? 

Türkoğlu ilçesi Jandarma Komutanlığının 
muhtelif kademelerimde görevli uzatmalı çavuş
lar keza kaç yıldır bu ilçede görev yapmaktadır
lar? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 11 - 13/317 

18.5.1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İ lg i : Millet Meclisi Genel Sekreterliği Kanun

lar Müdürlüğü 3 . 5 . 1974 gün ve 7/146 - 861/ 
7657 sayılı yazısı : 

Kahraman Maraş Milletvekili Sayın İsmet 
Ağaoğlu'nun Kahraman Maraş r e Gaziantep il
lerindeki bir kaçak sanıkla ilgili yazılı soru öner
gesi incelenmiş, cevabı aşağıda açıklanmıştır. 

1. Kahraman Maraş ve Gaziantep ilinde, 
özellikle İslâhiye ilçesinde «Çubuklu Ökkeş» adı 
ile tanınan 'kaçak bir sanık mevcuttur ve yedi 
yıldan beri jandarmaca takibedilmektedir. 

Sözü edilen Sanık Gaziantep ili Mahiye ilçesi 
Safcçagöz bucağına bağlı Çubuk köyü halkından 
1944 doğumlu Ökkeş Çalışkan'dır. 

Ökkeş Çalışkan birincisi 1967, ikincisi 1968 
yıllarında olmak üzere iki kişiyi öldürmüş, 1968 
yılında şahsa ait bir traktörü yakmış ve 1972 yı
lında kendisini takibeden jandarma müfrezesiyle 
silâhlı müsademede bulunmuştur. 

Adı geçen hakkında yukarıda «özü edilen suç
larla ilgili olarak görevli mahkemelerden alınmış 
gıyabî tevkif kararları mevcuttur. Kendisi de
vamlı olarak takip edilmekte ise de bölgedeki aşi
ret mensuplarının himayesi altında bulunduğun
dan bugüne kadar yakalammamıştır. 

2. Türkoğlu İlçe Kaymakamının 28 .10 .1970 
tarihinden beri, Komutan vekilinin 12 Temmuz 
1971 tarihinden beri, 

Uzatmalı çavuşlardan; 

Türkoğlu Birlik Assubay vekilinin 22.8.1972, 
Türkoğlu Merkez Karakol Komutan vekilinin 
8 . 8 . 1972 ve Karalar Jandarma Karakol Ko
mutan Vekilinin 12 . 8 . 1971 tarihinden beri 
Türkoğlu ilçesinde 'görev yapmakta oldukları an
laşılmıştır. 

3. Ökkeş Çalışkan'in yakalanması için takip
lerin 'sıklaştırılması konusunda Kahraman Maraş 
ve Gaziantep Valiliklerine 'gerekli emir veril-^ 
mistir. 

Arz ederim. 

Oğuzhan Asiltürk' 
İçişleri Bakanı 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL-GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığı 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/67; C. Sena
tosu : 1/245) (M. Meclisi S. Sayısı : 33; C. Se
natosu S. Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1974) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 

X I . — 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısının reddedildiğine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/65; C. Senatosu : 1/243) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 332) (Dağıt
ma tarihi : 15 .5.1974) 

X 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/66; C. Senatosu : 1/244) (M. 

Meclisi S. Sayısı : 32; C. Senatosu S. Sayısı ı 
333) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi : 1/76; C. Senatosu : 1/254) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 42; C. Senatosu S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/77; C. 
Senatosu : 1/255) (M. Meclisi S. Sayısı : 43; 
C. Senatosu S. Sayısı : 344) (Dağıtma tarihi : 
1 5 . 5 . 1974) 

X 5. — Tekel Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi : 1/78; C. Senatosu : 1/256) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 44; C. Senatosu S. Sa
yısı : 345) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 6. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/79; C. 
Senatosu : 1/257) (M. Meclisi S. Sayısı : 45; 
C. Senatosu S. Sayısı : 346) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1974) 

X 7. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/80; C. Senatosu : 1/258) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 46; C. Senatosu S. Sayısı : 347) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 5 .1974) 
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X 8. — Ankara Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri' (M. 
Meclisi : 1/68; C. Senatosu : 1/246) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 34; C. Senatosu S. Sayısı : 335) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 9. — Ege Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi : 1/69; C. Senatosu : 1/247) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 35; C. Senatosu S. Sayısı : 336) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 5 .1974) 

X 10. — İstanbul Üniversitesi 1974 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi : 1/70; C. Senatosu : 1/248) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 36; C. Senatosu S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 11. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1974 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair JCumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/71; C. Senatosu : 1/249) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 37; C. Senatosu S. Sayı
sı : 338) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 .1974) 

X 12. — Hacettepe Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/72; C. Senatosu : 1/250) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 38; C. Senatosu S. Sayı
sı : 339) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 13. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
leri 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/73; C. Sena
tosu : 1/251) (M. Meclisi S. Sayısı : 39; C. Se
natosu S. Sayısı : 340) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5.1974) 

X 14. — Çukurova Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/74; C. Senatosu : 1/252) 

( M. Meclisi S. Sayısı : 40; C. Senatosu S. Sayı
sı : 341) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 15. — Diyarbakır Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/75; C. Senatosu : 1/253) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 41; C. Senatosu S. Sayı
sı : 342) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 16. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi : 1/81; C. Senatosu : 
1/259) (M. Meclisi S. Sayısı : 47; C. Senatosu S. 
Sayısı : 348) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 17. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : /82; C. Senatosu : 1/260) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Senatosu S. Sayı
sı : 349) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 .1974) 

X 18. — Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılıl 
Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu ile Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/83; C. Senatosu : 1/21) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 49; C. Senatosu S. Sa
yısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 19. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe Kanun tasarısı' ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi : 1/84; C. Senatosu : 
1/262) (M. Meclisi S. Sayısı : 50; C. Senatosu 
S. Sayısıs : 351) (Dağıtma tarihi 15 . 5 . 1974) 
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Döttiam : 4 f\f% 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : ÜZ 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/66; 

C. Senatosu : 1/244) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 333) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 6.5. 1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı, : 1989 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

ilgi : 3 . 4 . 1974 gün ve 1/66 - 19 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4.5.1974 tarihli 54 ncü Birleşiminde aynen ve acık oy 

ile kabul olunan Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyeıt Senatosu Başkanı 

NOT : 

Açık oy neticesi (113) 

Kabul 106 
Eet 7 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 5 . 1974 

Esas No. : 1/66, C. S. 1/204 
Karar No. : 98 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Oumjhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4 . 5 . 1974 tarihli 54 mcü Birleşiminde aynen kabul 

edilen (Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Karaıa Komisyonu 
raporu ilişikte sunulmuştur.; 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Sivas Milletvekili 
Ahmet Durakoğlu 




