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t-ar lojmanı bulunduğu ve kimlere ne kadar 
ücretle tahsis edildiğine dair soru önergesi 
ve Maliye Bakanı Deniz Baykal'm yazılı 
cevabı. (7/207) 256:257 

2. — Cumhuriyet. Senatosu Tabiî Üye
si Mehmet Özgüneş'in, Kayseri S. S. Oto 
Tamircileri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Ko
operatifine dair soru önergesi ve Sanayi 
ve Teknoloji Bakam Abdülkerim Doğru'-
nun yazılı cevabı. (7/231) 257:259 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Fethi Ge-
likbaş, Hükümetin sınaî kredi politikası; 

Gaziantep Üyesi İbrahim Tevfik Kutlar, Ga
ziantep üzümü ve fıstığı taban fiyatı; 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuza!, Eskişehir il
çelerinde ve köylerinde dolu yağışından meyda
na gelen hasar; 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Bahriye Üç-
ok, Üniversite Personel Kanununa göre öğretim 
üyelerinin aylık fark alacakları; 

İstanbul Üyesi Yefa Poyraz,işçi emeklilerinin 
durumu ve aylıkları; 

Samsun Üyesi Refet Rendeci, Samsun tele
vizyonu konularında gündem dışı birer demeçte 
bulundular. 

Ulaştırma Bakanı Ferda Güley, Gaziantep 
Üyesi İbrahim Tevfik Kutlar m 20 . 6 . 1974 ta
rihli 69 ncu Birleşimde Gazianep havaalanı ve 
televizyonu inşaat] arı konusundaki gündem dı
şı demecine cevap verdi. 

İngiliz Parlamentosundan altı kişilik bir he
yetin memleketimize davet edilmesinin ve, 

İngiliz Hükümetinin; 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Halk Mecli

si Başkanlığının vaki davetlerine icabet olun
masının uygun görüldüğüne dair Müşterek Baş
kanlık Divanı mütalâalarına ait Başkanlık tez
kereleri kabul olundu. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Halil Tunç' 
un, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân 
Komiyonu; 
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Sayfa 
3. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi 

Süreyya Önerin, Siirt Şehir Kadastrosuna 
dair soru önergesi ve Maliye Bakanı ve Dev
let Bakanı Vekili Deniz Baykal'm yazılı 
cevabı. (7/241). 259 

4. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir 
Üyesi Ömer Ucuzal'm, Alaşehir - Salihli 
şosesine 8 km. mesafedeki köy yolunun ya
pımına dair soru önergesi ve Bayındırlık 
Bakanı Erol Çevikçe'nin yazılı cevabı. 
(7/242 259:261 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Cihat Al-
pan'm, Millî Savunma Komisyonu üyeliklerin
den çekildiklerine dair önergeleri Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere gös
terilen adaylar seçildiler. 

27 . 7 . 1967 tarihli ve 926 sayılı Kanuna 
1323 sayılı Kanunla eklenen ek 5 nci maddenin 
değiştirilmesine ilişkin Kanun (S. Sayısı: 375); 

17 . 1 . 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş. Hiz
metleri Tazminat Kanununun bazı maddeleri 
nin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklen
mesine ilişkin Kanım (S. Sayısı : 374) tasarlıla
rının Gelen kâğıtlardan gündeme alınıp öncelik 
ve ivedilikle görüşülmeleri onaylanarak, mad
deleri ve tümleri kabul olundu. 

Yedek subay adaylarının kısa süreli asker
lik hizmetine tabi tutulmasına ilişkin Kanun 
tasarısının (S. Sayısı : 376) Gelen kâğıtlardan 
gündeme alınıp öncelik ve ivedilikle görüşülme
si onaylandı, tümü üzerindeki görüşmelerden 
sonra maddelere geçilmesi kahul olundu. 

27 . 6 . 1974 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,58de son. 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Burdur 

Zikn.i Betil Ekrem Kobay 
Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hüsamettin Çelebi 

•••>—^>9<&:_^<-

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Sena'tou Adana Üyesi 

M. Nuri Âdemoğlu'nun, Phanton uçaklarına dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/268) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Nuri Âdemoğlu'nun pamuk stoklarının ihracı 
ve pamuk taban fiyatına dair yazılı soru öner
gesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. (7/269) 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 

Hilmi Nalbantoğlu'nun, Ankara İmar Limited 
Şirketi hakkında sözlü soru önergesi, İmar ve 
İskân Bakanlığına gönderilmiştir. (6/45) 

2. — Cumhuriyet. Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, tırpan ithaline dair 
sözlü soru önergesi, Gıda, Tarım ve Hayvancı
lık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/46) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılana saati : 15,00 

BAŞKAN : Ba^kanvekili Zihni Betil 

KÂTİPLER : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Ekrem Kabay (Burdur) 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 71 nci Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere haşlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kırşehir Üyesi Halil Özmen'in, Kırık
kale ilçesinde vukubulan sel âfetine dair gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, beş sa
yın üye gündem dışı konuşma isteğinde bulun
muştur. Birinci konuşma isteğini ihtiva eden 
önergeyi sunuyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
Kırıkkale ilçemizde bir hafta içinde iki de

fa seller büyük zararlar yapmış ve birkaç va
tandaşımız da ölmüştür. 

Bu Ikonuda Perşemhe günü için söz rica edi
yorum. 

Saygılarımla. 
Kırşehir 

Halil Özmen 

BAŞKAN — Sayın Halil Özmen, buyurunuz. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş

kanım, muhterem arkadaşlar; 

KırıkkaleVle hu ayın 19'unda; yani 19.6.1974 
tarihinde ve aradan birkaç gün ^geçtikten sonra 
23 . 6 . 1974 tarihinde maalesef hepimizi çok 
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üzen iki mühim sel âfeti olmuş ve Kırıkkale'de
ki vatandaşlarımızı çok üzmüştür. 

Değerli arkadaşlarım; mahallinden aldığımız 
bilgilere göre 19 . 6 . 1964 günü mesken kısmın
da ağır yıkık olarak 77, orta yıkık olarak, 36, 
az yıkık olarak da 22 tane ev tespit edilmiş ve 
tamamı 269' ısu girenlerle beraber 404 ev -o gün
kü hâdisemizde büyük zarar görmüştür. 

Asıl mühim olan zarar 23 . 6 . 1974 günü ol
muştur. O gün ise işyerleri bilhassa büyük za
rarlar görmüş; 88 ağır yıkık, 41 tane orta yı
kık, 25 az yıkık olmak üzere tamamı su giren
lerle beraiber 336 ve afet yekûnu ise 516 ola
rak tespit edilmiştir. 

Burada, şayanı şükran olan bir durumu Yü
ce Heyetinize arz ediyorum muhterem arkadaş
lar. İlk gelen havadislere göre, «Kırıkkale ilçe
si hak ile yeksan oldu ve çok miktarda vatan
daş sellere kapıldı ve ölüler herkesi teessür de
recesine getirecek duruma geldi» diye bir hayli 
üzüntülü haberler geldi. Yerinden son aldığı
mız (bilgilere göre maalesef Hüseyin Kâhya Ma
hallesinden bir vatandaşımızın 26 yaşındaki tek 
çocuklu bir eşi vefat etmiştir ve o da birinci 
günü olmuştur. İkinci defa gelen sel; yani 
23 . 6 . 1974 tarihinde olan su felâketinde ölü 
olmamıştır. Cenabı Hakka dua ediyorum; bu 
gibi mühim ibir hâdisede Allah Kırıkkale'yi ko
rumuş ve .gözetmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, b>u kadar yıkığın ol
maması lâzımdı. Yani neden yıkılıyor1? Asıl mü
him olan mesele ;bu .-adadır. İşte yıllardan beri 
müdafaa ettiğimiz bir noktayı söyleyelim: Ge
cekondu konusu. 

Yıllarca şuradan değerli arkadaşlarımıza di
limizin döndüğü kadar söyledik. Gecekondu ko
nusu halledelemeyecek kadar ilerlemiş bir me
seledir. Kanun da çıkarsak, çok esaslı şekilde 
zabıta tedbirleri de alsak bu sosyal bir proib-
1 emdir. Bu sosyal problemin içine girmeye im
kân ve ihtimal yoktur, önlemeye imkân yok
tur. 

Binaenaleyh, bugün Ankara Belediyesinin 
yaptığı gibi, bırakınız yapsınlar. Bakın o za
man ne olacak? Kırıkkale'de bu âfetin çok çok 
fazla olmasının sebebi 'gecekonduların fazla ol
masındandır ve kerpiçle yapılmasmdandır. Kı
rıkkale o kadar inkişaf etmiş, o kadar büyü
müş bir ilçemizdir ki, bugün vilâyet olacak ha

le gelmiştir, ama şehircilik tarafına geldiğiniz 
zaman, şehirciliğin henüz hiçbir tarafı başla
mamıştır. Mademki belediye gecekondunun ya
pımına müsaade ediyor, öyleyse 'betonarme şek
linde yapılması için ne gibi imkânlar varsa hu-
nu vatandaşımızın eline versin; vatandaşımız 
da ona göre hetonarme yapsın, kerpiçten yap
masın. Kerpicin dayanma gücü üç gün ise, be
tonarmenin dayanağı elli senS olafoilir. En çok 
zarar buradan gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlarımı ve Hükümeti bu 
konuda ikaz ediyorum. Sel felâketi "büyük za
rarlara sebebiyet vermiş. Evler yıkılmıştır. Bu
gün bir evin neye mal olduğunu, nasıl yapıldı
ğını hepimiz biliyoruz. Binaenaleyh, bundan 
sonra yapılacak evlerin betonarme olarak ya
pılmalına ve bu zararların bir kere daha tek
rar etmemesine dikkat edilmesi lâzımdır. Anın
da ve dakikasında bu sel felâketine yardım eden 
ve elinden gelen her türlü gayreti sarfeden ma
hallin kaymakamını, vilâyeti ve Hükümeti can
dan tebrik ederim arkadaşlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özmen. 

2. — Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, Devlet 
dairelerindeki israf ve yurttaş hizmetlerinin ak
satılmaması ve geciktirilmemesine dair gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma istemi
ni ihtiva eden ikinci önergeyi sunuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 

27 . 6 . 1974 Perşembe günü yapılacak Ge
nel Kurul toplantısında, «Devlet dairelerindeki 
israf ve yurttaş hizmetlerinin aksatılması ve 
geciktirilmesi» konusunda gündem dışı bir 
konuşma yapmama müsaadelerinizi saygılarım
la arz ederim. 

Sivas 
Hüseyin Öztürk 

BAŞKAN — »Sayın Hüseyin Öztürk, buyu
runuz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sajan Baş
kan, Cumhurİ3-Tet Senatosunun değerli üyeleri; 

Yıllardır hepimizin şikâyetçi olduğu Devlet 
dairelerindeki çok ağır işleyen bürokrasinin, kır
tasiyeciliğin ve israfın önüne hâlâ (geçemedik. 
Hâlâ Devlet daireleri bu kadar şikâyetlerimize, 
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Ibu kadar dilek ve fikirlerimize rağmen aynı sta
tü içerisinde işlemekte, bu bakımdan da vatan
daş Devlet dairelerinden şikâyetlerini devam et
tirmektedir. 

(Devletin görevlerinden birisi, ulusunun ken
dine özgü ilkelerini, amaçlarını, niteliklerini ko
rumaktır. 

İkincisi ve en önemli olanı, bütün çalışma 
sistemimizde bize ışık olan, bize sembol olan 
Atatürk'ün Atatürk'çü doğrultuda; devrimci bir 
kafaya sahip olarak çalışma ortamını yaratmak
tır. Görevde etkinlik, hizmette ucuzluk, sürat, 
ekonomide oluşumu, verimlilik ve emniyeti ge
tirmek için Hükümetin gerekli çalışmayı yap
ması ve işi mutlaka, en kısa bir zamanda çö
zümlemesi gerekmektedir. 

iBu Hükümet, bir yenileşmeyi programında 
kalbul .ettiğine göre, yeniye yönelme ve yeniyi 
yaratma zorunluğu da kendiliğinden ortaya çık
maktadır. Bu yenileşmeyi toplumumuz da zorla
maktadır. Toplumun gelişimi de bu yenileşmeyi 
zorlamakta ve zorunlu kılmaktadır. Toplum bir 
kaynaşma, yeniden yoğrulma ve yönelme özle
mi içindedir. Başta, sosyal adalet ilkesinin tam 
olarak işlemesi Devlet sorumlularının en başta 
gelen görevlerinden olmasını bu halk istemek
tedir. Oysa, çeşitli haksızlıklar, adam kayırma
lar, dairelerde işi aksatmalar, geciktirmeler, 
(rüşvetler sürüp gitmektedir. Toplum daha çok 
huzursuz olmaktadır. Köhn emiş, kokmuş bürok
rasi çarkı -çoğu zaman tersine, Devletin ve mil
letin zararına dönmekte ve işlemektedir. Bu 
Türkiye'de hâlâ devam etmektedir. 

Gerçi, 3 - 4 aylık bir Hükümetin, 15 - 20 - 30 
yıllık yerleşmiş olan bu çürük bürokrasi yi ve 
(bunun başında bulunan çürümüş zihniyetleri kısa 
zamanda temizlemesine elbette imkân yoktur. 
Yoktur, ama cesaretle girişimini yapmak zorun
dadır. 

Devlet eliyle adam zengin etme yöntemleri 
yıllarca .uygulanmıştır. Bu alışkanlık devam et
mektedir. Boş alanlarda çok ucuza kapatılan ar
salar .bekletilip, imar planlarına sokularak, 
yüzlerce, 'binlerce misli fazlasiyle satılarak mil
yonlar, milyarlar .kazanılmıştır. Sahillerin ka
munun yararına kullanılması her Hükümetin ve 
herkesin dileği olmaya devam ettiği halde, bu 
görüşümüzü yıllarca dilimizden düşürmediğimiz 
halde, sahillerin özel kuruluş ve kişilere yağma 

ettirilmesi; verigi kaçakçılıkları bir malın yer
lisini yapmak suretiyle ithali durdurtarak, son
radan kaliteyi düşürmek, buna rağmen fiyatla
rı yükselterek milyonları vurma soygunculuğu 
Türkiye'de devam etmektedir. 

Bunların önlenmesi önce bir eğitim konusu
dur. İyi eğitilmiş, ülke severliği gelişmiş, ger
çek Atatürk milliyetçiliğini kavramış kişilerin 
yaratılmasına ihtiyaç vardır. 

Dilde, kültürde, kıvançta, ulusal kültürleş
mede birlik, insan sevgisinde özgecilik ilkelerini 
içine alan bir eğitimin, vicdan ve fikir özgürlü
ğü içerisinde uygulanıp, gençlerin bu inançla 
yetiştirilmesi 'gereklidir. Bu inanca ulaşmayan 
insanlardan beklenenler bugünkü gibi olur. 

Özgürlüğü mutlaka bir ortam içerisinde kul-
lanalbilecek imkânlara .kavuşmuş insanların ülke 
yararına çalışacağı ortamlara doğru, bu anlayış 
içerisinde, bu fikir özgürlüğü içerisinde yetiş
tirilip; (gerçekten ahlâklı, (gerçekten memleket se
ver insanların, gençlerin işbaşında tutulması 
hükümetlerin görevi olmaktadır. Oysa görüyo
ruz ki, zamanla bu gilbi insanların çoğu harcan
mıştır. Bugünkü bürokrasinin olumsuz etkisiy
le halkla Devletin kaynaşması ve dayanışması 
zorlaşmıştır; hatta kopmuştur. Hâlâ yetkilerini 
bilmeyen, ıbilhassa şu veya bu politikanın yanın
da olmak yanlışlığına düşerek, kanunî yetkile
rini .kullanmamayı, işleri aksatmayı, geciktir
meyi bir hüner sayan bu zihniyetin, bu hiyerar-
şik durumun önüne mutlaka geçilmelidir. Yoksa 
bugünkü yöneticilerle, dünkü iktidarların düş
tüğü perişanlık, bu iktidarlar için de görünen 
ayna gibidir. Çünkü, yıllarca sürdürülmüş yanlış 
sistem ve uygulamalar sonucu bürokrasi çarkı 
Devlet dairelerini laçkalıktan da ötede bir çö
küntüye sürüklemiş, birbirine bağlı olması gere
ken kurumlar ve bu kurumlara (bağlı çeşitli ke
simler ve zümreler arasında zincirleme bağlar 
kopmuş; zıtlıklar, huzursuzluklar, itimatsızlık
lar meydana gelmiştir. Hükümetlerin bugünkü 
tutum içerisinden bu bürokrasiyi yenileştirme
ye (götürmesi mutlaka bir reforma ihtiyaç doğu
racak; ama reformu beklemeden de bu şekil
deki zihniyette olanların mutlaka başka yer
lere aktarılarak, yeni Hükümetin yeni Prog
ramına, yeni dinamizmine, halkla bütünleşme 
d uygusuna uygun kişilerin bu dairelerin başına 
getirilmesi gerekir. 
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Yine yanlış "bir politikanın sonucu olarak, 
devletin dar ve kıt olanaklarıyle yetiştirdiği 
kabiliyetli jgençler ,teknik elemanlar, uzman
laşmış beyinler, üstün Ibeyinler maalesef Türki
ye'yi terk etmiştir. Son dört - beş yıl içerisin
de a*1!, memleketin dinamizmini yaratacak, mil
liyetçi, Atatürkçü, gerçek mesleğinin eri insan
ların hepsi saf dışı 'bırakılmış; eyyamcı insanlar 
maalesef bugünkü bürokrasinin içinde ve bunun 
başında işleri aksatmaya, yere sermeye devam 
• t inektedirler. 

ülkemizde hızlı kalkınma, endüstrileşme ve 
çeşitli bakımlardan ekonomik gelişmeleri maa
lesef bu beyinlerin, hu uzmanların noksanlığı se
bebiyle bunların küstürülmesi sebebiyle istediği
miz .kadar hızla yürütemiyoruz. 

Devlet ,Su İşleri Genel Müdürüne telefon açı
yoruz veya gidiyoruz diyoruz ki, «Şu barajın 
bir an önce ortaya çıkarılması gerekir. Projesi, 
etütleri 195-6 dan beri devam ediyor.» Genel Mü
dür, «Eleman gerek» diyor. '«Maalesef bu ele
manlar elimizden gitti 'bizim, eleman yok eli- • 
mizde, beyefendi» diyor ve önce söylediği bu 
oluyor. Nereye .gitmiş bu elemanların binler
cesi? Hangi politika .götürmüş, hangi kötü sis
tem, hangi anlayış götürmüş bunu ve memle
keti bu hale düşürmüş? 

İşte yeni iktidarca mutlaka ıbu kişiler ne
redeyse bulunup getirilmeli, bu barajın, bu su
lama işinin, elektrik sanayiinin, ibu endüstri
lerin .kurulmasında mutlaka bu kişilerden fay
dalanma yolu tekrar tutulmalıdır. 

Hükümetin halkla bütünleşme ve dayanışma 
politikasına hâlâ ters düşen yöneticiler görev
leri başında kaldığı sürece bu Hükümetin de 
programlarında amaçlamış olduğu işleri zama
nında yapmasına, oluşturmasına imkân yoktur. 

Daireler çeşitli ihaleler için günlerce bekle
tilmektedir. Daireler akreditiflerini hazırlamak
ta, gerekli tekliflerini yapmaktadır; fakat Ma
liye Bakanlığı ile PETKİM arasındaki bir plas
manın. temini aylarca sürmektedir. Bu nasıl 
kırtasiyeciliktir ? 

Bugün, Hasan Pulur'un bir fıkrası var; ben 
okumadım, fakat arkadaşımın birisi söyledi. 
Adamın (biri bir kitap alacak, bunun için dilek
çeyi on yerde dolaştırıyor. Bırakalım artık bun
ları. Dünyada hız her şeyin önüne geçmiştir, 
saniyelik durum haline -gelmiştir bir memleketin 

altüst olması; fakat biz hâlâ dilekçeyi on yerele 
dolaştırdıktan sonra elli liralık bir kitabı alma 
imkânına kavuşuyoruz. 

Bir OAYKUR vardır. Bu ÇAYKURda Hükü
metin bir politikası vardır. Bunun bir genel 
müdürü vardır. Bir yanlış taktik en az otuz 
kırk tane teknisyenin (görevinden alınmasına 
sebep' olmaktadır, ama -o hâlâ eski zihniyetin, 
kötü zihniyetin yanında olan bu kişi bu işin ba
şında veya filân yerde bir müsteşardır. Bu
günkü Hükümetin toplu sözleşme, grev ve lokavt 
haklarına bağlı oluşunun karşısında olaın müste
şar fikriyle yazısıyle tutumuyle, kitabiyle Ba
kanlığın müsteşarıdır veya filân yerde genel mü
dürdür, filân yerde bilmem, millî eğitim müdü
rüdür. 

LÜTFİ TOKOĞLü (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, usul hakkında, söz istiyorum. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Değerli 
senatörler, bunun yanında devlet dairelerindeki 
israf gerçekten yürekler acısıdır. Bunun en gü
zel örneklerinden birisi, her yıl durmadan de
miri} aş eşya değiştirmenin ötesinde bir de res
mî arabalar vardır; hizmete, tahsis edilmiş ara
baları vardır dairelerin. Bakıyorsunuz, Ticaret 
Bakanlığında bir iş vardır, Tarım Bakanlığına 
gidecektir. Memur oradan direkt olarak oraya 
gelse daha kısa zamanda gidecek ve iş daha ça-
Ibuk olacaktır. Bir kişi için araba oradan kal
kar, yolları tıkar, trafiği tıkar, benzin harcar, 
gecikir, geri yerine gider.. Bununla da kalmaz, 
Pazar günleri çıkarsanız askerî hizmete tahsis 
edilmiş arabalar dahil, hütün resmî arabalarda 
aile taşımaktadır. 

Türkiye'de bir yasa varsa, bir de Hükümet 
varsa bunların arkasına adamını koymalıdır. 
'Kim taşıtıyorsa, ibu araba kime aitse cezasını 
görmelidir. Devlet arabaları aile arabası değil
dir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri). 

Değerli senatörler, konuşmamın bir yerinde 
demiştim ki, bu iş eğitim işidir. Türkiye'de bu
gün huzursuzluğun kaynaklarından birisi okul
lardır; millî eğitim teşkilâtıdır. Sebep şudur: 

Tam yedi sekiz yıldır kötü bir yönetim, ma
alesef, deminki söylediğim yüksek beyinleri, iyi 
yetişmiş insanları kenara iterek eyyamcı, poli
tikaların âleti olan, bir adım dahi bürokrasinin 
içinden çıkayamayacak olan ilkel yapıdaki ka
faları oturtmuştur belli yerlere ve 12 Mart'ı 
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iuemleketi-n başına getiren, Hükümetin başına 
getiren bu insanlar hâlâ bu işlerin başında, hâ
lâ l)iı okullarda olayları çıkartmaya devam et
mektedirler. Biz, Türkiye'yi yahut Parlamen
toyu arkadan vuran bu beceriksiz insanları bir 
yönüyle farkına varmadan savunmaya kalkıyo
ruz. Bunlar, bürokrasi çarkı içerisinde çürü
müş, ilkeleşmiş, bir şeye yaramadığını çok ya
kından bildiğimiz insanlardır. Bunları savun
manın ne size, ne memlekete, ne de Türk ve 
Atatürk milliyetçiliğine faydası vardır. Sakın 
hu yanlış yerde olmayın. Bunu şunun için söy
lüyorum: Bakınız, altı yılı doldurmuşum. Ada
let Partisinin iktidarı zamanında çok sevdiğim 
çok kıymetli insanlar değişmiştir. Çıkıp şura-. 
da bir tek gün. filân kişiyi niçin değiştirdiniz, 
bu kişi l)iı isin en ehil adamıydı dememişimdir. 
Sebebi şudur: Bakıyorum dünyaya, bakıyorum 
Amerika'ya, bakıyorum Fransa'ya; bir iktidar 
değiştiği zaman, o iktidar kendi programında, 
kendi politikasında, kendi görüş ve kafa ya
pısındaki insanları oraya getirip başarılı olmak 
zorundadır. Yoksa engellediğiniz zaman kendi 
inancında, kendi görüşünde, kendi yönünde; 
kendi yenileşmesi yönünde, halkla bütünleşmesi 
yönündeki insanları getirmeyi ahkoyarsanız o 
zaman siz. memlekete hizmet etmek değil, hiz
met edenleri de engellemek yolunda bir hatalı 
duruma düşersiniz. 

Türkiye'deki bu israf ve bu çürümüş bürok
rasiye sahip çıkmayım/. Bu memleketi şimdiye 
kadar çeşitli daları relerle soyan, bu memleketi 
yerinde saydıran, geriye götüren, bir yönüyle 
bütün işleri aksatan, vatandaşı bugün Hükümet 
kapısından soğutan, hâlâ hiç sebep yokken. 
zevk almak, için adam döven karakollara sahip 
çıkmayanız. Çıkmayanız ki, bu millet hakkını 
alsın, sosyal adaletten payını alsın, devletiyle 
milletiyle Hükümetiyle Parlamenlosuyle bu mil
let bütünleşsin. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

YİĞİT KÖKRK (Ankara) — Sen bunları 
grupta anlat. 

BAŞKAX — Değerli arkadaşlarım, Sayın 
Öztürk'ün gündem dışı konuşması onaltı dakika 
sürdü. Gündem dışı konuşmasının konusu, 
önergesine göre, «israfın önlenmesi, bürokrasi
nin giderilmesi» idi. 

Konu önemli olabilir. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelerinin Hükümeti uyarması. Hü
kümeti denetlemesi için Anayasamızda ve İçti-
züğümüzde hükümler öngörülmüş, müesseseler 
kurulmuştur. 

Ben, kürsü özgürlüğüne son derece saygılı 
olduğum ve görevimi ifa ederken bu saygımı 
daima önpianda tuttuğum için söz isteyen, arka
daşlarımın sözlerini İçtüzüğümüze göre kesme 
yetkime ait mekanizmayı mümkün olduğu ka
dar kullanmak istemiyorum. 

Konunun önemi, o konu üzerinde konuşmak 
isteyen üyenin dilediği kadar, dilediği zaman 
ölçüsünde konuşması olanağı doğurmaz. Bizim 
İçtüzüğümüz gündem dışı konuşma hakkında, 
«Bir üyenin gündem dışı bir diyeceği olursa» 
diyor. 

Ben gündem dışı altı arkadaşıma söz verdim, 
Mİ dakikada bitti. Beş arkadaşıma söz verdim, 
20 dakikada bitti. 

Simdi, elimizde üç, önerge daha var. Bu öner
geyi veren değerli arkadaşlarıma da söz verece
ğim. Yalnız, gündem dışı konuşma müessesesinin 
dayandığı ilkeyi takdir edeceklerinden eminim. 
Konuşurken heyecana kapılıp konuyu dağıtmak, 
konuşmayı uzatmak suretiyle bu ilke dışına çık
mamaya dikkat etmelerini bilhassa istirham edi
yorum. 

Sayın. Tokoğlu, usul hakkında söz istediniz, 
buyurunuz. 

LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş
kan. değerli arkadaşlarım; 

Usul hakkında söz alarak yüksele huzurunu
zu tasdi etmek istemezdim; ama bu konuşma
yı yapmadığım takdirde muhterem huzurunuz 
daha fazla, müteessir olacağı için bu cesareti gös
teriyorum. 

Sayın Başkan tamamen benimsediğim bir 
prensibi ortaya attılar; kürsüye saygılı olmak 
prensibine sadık kalmak : Bunu prensip olarak 
kabul ederim. Yalnız, her hürriyet nasıl hudutlu 
ise, saygılı olma da öyle hudutlu olmak lâzım 
gelir. 

Sayın Başkandan istirhamım şudur : İçtüzü
ğe aykırı olan hürriyeti kabul etmesinler ve say
gıyı bu hudut içerisinde tespit etsinler. Çünkü, 
Sayın Başkan bu prensibi çok geniş tuttuğu, için 
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Sayın Öztürk'ün konuşmasıyle hem Yüce Par- I 
lamentonun büyük iki partisi hakarete maruz 
kalmıştır, hem Devlet daireleri bühtan altında 
bırakılmıştır ve böylece Türk Milletinin birlik 
şuuru zedelenmiş bulunmaktadır. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Usul hak
kında olmuyor Sayın Başkanım. Usul hakkında 
ben söz istiyorum. Usulsüzlük yapıldığını söyle
yeceğim,. 

LÛTFİ TOKOĞLU (Devamla) — Bu kürsü
de konuşan arkadaşlarımız önce şu ahlâkî kai
deye riayetle mükelleftirler. Kant'm dediği gibi : 
«Hiç kimsenin bana yapmasını istemediğim ha
rekatı, ben de hiç kimseye yapmayacağım.» Bil
mek lâzım gelir ki; başkasına, bir üçüncü şahsa 
hürmet etmesini bilmeyen kimse muhterem ola
maz. 

Şimdi, Sayın öztürk müteaddit defalar Baş
kanlık Divanında vazife görmüş bulunmaktadır
lar. 

HÜSEYİN ÖZTÜKK (Sivas) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, farkettim efen
dim... 

LÛTFİ TOKOĞLU (Devamla) — Vazife gö
rürlerken İçtüzük hükümlerini de öğrenmiş ol
maları iktiza ederdi. Gündem dışı yapılmış olan 
konuşmalarda hiçbir zaman parti politikası ya
pılamaz. Gündem dışı konuşmalarda hiçbir zaman 
bir iktidar yerilenıez. Yalnız bilgi verilir. Sayın 
Öztürk İçtüzüğün bu kaidelerini ihlâl etmiş ve 
ondan sonra da başkalarını tenkit etmek hak
kına sahip olmuştur. 

Ben şuna inanıyorum ki; hakiki prensip sahi
bi önce kendi vazifesini bilecek. Kendi vazifesi
ni bilmeyen kimse diğerini tenkitten mahrum 
kalır. 

Sayın Başkan, sözlerimi burada kesiyorum. 
Yalnız sizden istirhamım İçtüzüğün hükümleri 
ihlâl edildiği zaman lütfen bilginizle müsellem 
ahlâkınızla ve dirayetinizle konuşmacıların, İç
tüzüğü ihlâl eder, bir diğerinin hakkını ihlâl eder 
şekildeki hareketlerine mani olunuz. 

Teşekkürlerimi arz ederim. (Alkışlar) 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Usul hak

kında söz istiyorum, Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Neyin usulü hakkında efendim? 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kanım; I 

1. — Sizin beyanınızda, «Konuşmanız 16 da
kika uzamıştır.» şeklinde, gündem dışı konuşmam 
sanki 20 dakikayı aşmış gibi bir ifade var. Tü
zükte bu var. Bu ifadenizin doğru olmadığı hak
kında ifadede bulunacağım. 

2. —• Söz aldığım konunun; bürokrasinin, 
Devlet dairelerindeki israfın ve Devlet dairele
rinde aksayan işin izahı yapılırken, Sayın Tok-
oğlu'nun, bunu şu veya bu partinin politikası
na maletmesinin, yahut da bunu bir itham, ola
rak kabul etmesinin yersizliği hakkında. 

3. — Aynı zamanda sataşma hakkında. «Baş
kalarına iftira edenler yahut başkalarının fikir
lerini kötü şekilde eleştirenler muhterem olamaz-
larmış.» Ne demektir bu? Yani ne demek istiyor 
Tokoğlu? Kendileri mi muhterem?.. Aman ne 
muhterem... (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim dinledim, maksadınızı 
anladım, müsaade buyurunuz, 

j Şimdi, söz isteyen arkadaşlarımın hepsine 
I usul hükümlerine göre söz vereceğim,; usul hü-

kümlerine uygun olmak üzere söz vereceğim, 
müsterih olunuz. 

Şimdi arz edeyim : 
Gündem dışı konuşma konuları üzerinde gö

rüşme açılmaz, bir. 
İki, ben sizin gündem dışı konuşmanızı sade

ce 16 dakika sürdüğü için değil, başka gerekçe
lerle de Tüzüğümüzün gündem dışı konuşma hak
kındaki hükmünün dayandığı ilkeye uygun sa
yılamayacak bir mahiyette gördüğümü kısaca 
belirttim. Bu bir takdir konusudur. 

Üçüncüsü... 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — İşte bu tutu

munuz yanlış Sayın Başkan. Memleketin bugün 
içinde bulunduğu en kötü durumu, en önemli 
şeyi dile getirtmek istemiyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, eğer kürsüyü kendi 
gücünüzle işgal edecekseniz buyurunuz. Yok 
eğer, Tüzüğü uygulayarak Başkanın yetkisine 
de saygılı olmaklığınız suretiyle işlem yapacak
sak lütfen dinleyiniz. Sualli cevaplı değil. 

Ben size söz vermiyorum. Çünfkü, uygulamış 
olduğum usulde bir yolsuzluk yoktur. Bar uya
rıda bulundum ve söz istetmenizin sebebinin 
ikincisi olarak ileri sürdüğünüz husus da gün
dem dışı konuşmanın konusu üzerinde bir gö-

I rüşme isteyen ıgerekçe taşımaktadır. Gündem 
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dışı feonuşma konusu üzerinde de görüşme açıl
maz. 

HÜSEYİN ÖZTÜKK (Sivas) — Peki teşek
kür ederim Sayın Başjkan. 

BAŞKAN — Görüşme açılmıyor efendim. 
Gündem dışı konuştular. Birleşim alenî, tuta
naklara geçti. Görevlilerin ıttılalarma, yetki
lilerin, sorumluların ıttılalarma vasıl oldu. Tü
zük hükümleri malum. Bu 'konuşma konusu üze
rinde doğruluğu, yanlışlığı, eksikliği, fazlalığı 
okluğu iddiasında olanlar yetkilerini, haklarını 
(kullanırlar. 

3. — Muş Üyesi İsmail İlhan'ın, Karayolları 
ve YSE Genel Müdürlüklerinin Muş Hindeki ça~ 
hşmalarına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma istemini 
kapsayan üçüncü önergeyi sunuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Karayolları ve YSE Genel Müdürlüklerinin 
Muş seçim bölgem ile ilgili çalışmalarına değin
mek ve özellikle senelerden beri ele alındıkları 
halde bitirilmemiş, sürüncemede bırakılmış bir
kaç yol çalışmalarını dile getirmek için 27.6.1974: 
günkü Birleşimde gündem dışı söz almak istiyo
rum . 

Gereğini arz ederim. 
Muş 

ismail İlhan 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Sayın İs
mail İlhan bu önergeyi bana bizzat getirdiler, 
okudum. Hem Karayolları Genel Müdürlüğü
nün, hem de YSE Genel Müdürlüğünün Muş 
İlindeki çalışmaları hakkında gündem dışı ko
nuşma istiyorlar. 

Kendilerine Tüzüğümüzün gündem dışı ko
nuşma hakkındaki hükmünü saygılı bir dille arz 
ettim. İki genel müdürlük, bir büyük il. Bu iki 
genel müdürlüğün bir büyük ildeki çalışmaları
nın gündem dışı bir konuşmaya sığamayacağmı 
saygı ile arz ettim. Kendileri bana en çok yedi -
sekiz dakika süreceğini, bu konuyu bildiklerini 
ve gündem dışı konuşmanın dayandığı ilke ve 
prensibe bağlı kalacaklarını vaat ettiler. Ben de 
kendilerine gündem dışı söz vereceğimi söyledim. 
Sözümü yerine getiriyorum. 

Buyurunuz Sayın İsmail İlhan. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, 

kıymetli senatörler; vermiş olduğum sözü tu
tacağım. 

Konu ilk bakışta gerçekten, kapsam itiba
riyle biraz geniş görünımekteyse de esasında kı
saca ve satır başlan ile değineceğim konulardır. 

Muş - Bulanık yolunun yapımına 1966 yılın
da başlanılmış olmasına rağmen, 86 kilometre
lik bu yol hâlâ bitirilememiştir. 

Şimdi, yüksek takdirlerinize arz ediyorum. 
Muş'un üç~ tane ilçesi vardır; Bulanık, Malaz
girt,, Varto. 86 kilometrelik bu yol ile Malaz
girt ve Bulanık Muş'a bağlanmaktadır. Yalnız, 
1966 yılından itibaren sürdürülen işler bitmemiş 
olduğu için, yağmur yağdığında veyahut da kış 
aylarında (malûmumuz, Doğu'daki kışların 
uzunluğu bazan 6 - 7 ay sürer) Muş'un Bulanık 
ve Malazgirt ile hiçbir ilişkisi kalmaz. Ancak, 
250 - 300 kilometrelik Bitlis - Yan - Ağrı yolu 
üzerinden Bulanık ve Malazgirt ile temas etmek 
mümkün olur. 86 kilomekrelik bu yoldan 1966 
yılından itibaren yaptırılıp, geriye kalan 18 - 20 
kilomekrelik yolun bu sene, 1974 yılı sonbaha
rına kadar bitirilmesini istirham ediyorum. 

Abdurrahman Paşa - Bulanık yolu : 
1964 yılında ele alınmış olan bu yolun 30 - 40 

kolametrelik bir kısmı kalmıştır. Yine, 30 kö
yün istifadesinde olan bu yol kışm kapanıyor. 
Yaz aylarında yağmurlar yağdığı zaman yine 
kapanmaktadır. Köylerdeki hastalar, malumu
nuz olduğu üzere kızak ile Muş - Erzurum yo
luna getirilmektedir ve dolayısiylc hastalar has
taneye zamanında ulaştırılamadıkları için ba
zıları yollarda vefat etmektedirler. 

Üçüncü yol, Malazgirt - Aktuzla yolu : 
1965 yılında ele alman 25 kilometrelik bu 

yol hâlâ bitirilmemiştir. Yüksek takdirlerinize 
arz ediyorum; bugün düşünün 25 kilometrelik 
bir yol Malazgirt - Aktuzla'ya bağlanacaktır. 
Kaç seneden beri devam ediyor, hâlâ bitmemiş
tir ve çalışma temposu bu şekilde devam eder
se bu yollar üzerindeki çalışmalar yine 10 sene 
sürecektir. 

Malazgirt - Ahlat yolu : 
İki ili birbirine bağlayan, dolayısiyle iki il

çeyi birbirine bağlayan bu yol da 1965 yılında 
ele alınmış 58 kilomekrelik bir yoldur. Bir kıs
mı yapılmıştır; fakat çalışmalar çok yavaş iler-
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lemektedir. Bunu da yüksek takdirlerinize arz 
ediyorum. 

Diyarbakır'ı Muş'a bağlayacak olan ve en 
kısa yol Muş - Kulp yoludur. Bugün Muş'lular 
Diyarbakır'a, Diyarbakırlılar da Muş'a gelmek 
durumunda oldukları takdirde ya Bingöl üze
rinden veyahut da Bitlis üzerinden gidip gel
mektedirler. Muş - Kulp yolu 43 kilometrelik 
bir yoldur, ele alınmamıştır. İstirham ettiğim 
husus şudur; Hükümet, etüdünü bu sene yap
tırırsa 1975 senesinde programa alma ihtimali 
olabilir. Gerçekten çok mühim bir yoldur; 
iktisadî bakımdan Muş'un kalkınması için. 

Muş - Varto yolu : 

1940 - 1945 tarihinden itibaren Muş - Varto 
yolu üzerinde ağır vasıtalar çalışmaktadır; ya
ni kamyon, otobüs, vesaire. Fakat, bugüne 
kadar gerçekten iyi bir şekilde bakım görme
diği için üzerinde çok ağır trafik kesafeti olan 
bu yol bakımsızdır. Mümkün mertebe asfalt
lanmasını istirham ediyoruz; mümkünse... 

Sayın Başkanın da uyarısına uyarak birkaç 
kelime ile Muş'un il yollarım dile getirmiş olu
yorum. Yine birkaç cümle ile de YSE ile ilgili 
çalışmaları dile getirmek istiyorum. 

Gerçekten karayolları çalışmaları ile yakinen 
ilgiliyim; YSE Genel Müdürlüğünün çalışma
larını da takdirle karşılayanlardanım; ama bu 
çalışma bazı illerimize, diğer bazı illere nispetle 
aynı şekilde dağılmamıştır. 1972 senesinde 
YSE Genel Müdürlüğüne bir iş takibi için 
gittiğim zaman Batı illerinden ge]e-j\ bir YSE 
müdürü ile karşılaştım. «Bütün köylere yol 
götürmüşüm» diye söylediği zaman içim bur
kuldu. Bu hizmetlerin Şark vilâyetlerine de 
götürülmesini aynı şekilde istirham ediyorum. 

Ele alınmaları gerekirken, bugüne kadar ele 
alınmamış olan yolların biran evvel etütleri yap
tırılarak programa alınmaları ve senelerden be
ri bitirilmemiş olanların ise çalışmalarına hız 
verdirilerek bir gün evvel bitirilmeleri için Hü
kümetten ve özellikle ilgili bakanlıklardan alâ
ka ve ilgi istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym İlhan. 
Dördüncü önergeyi, sunuyorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Hükümetçe ilân edilmiş bulunan fındık ta

ban fiyatları konusunda 27 . 6 . 1974 tarihindeki 
Birleşimde gündem, dışı söz talep ediyorum. 

Saygılarımla. 
Giresun 

Sebahattin Orhon 

BAŞKAN —• Buyurunuz Sayın Sebahattin 
Orhon. 

SEBAHATTİN ORHON (Giresun) — Sayın 
Başkan, gündemin çok mahmul olduğunu tah
min ediyorum ve bir dahaki birleşimde konuş
mak istiyorum. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederiz, Sayın Orhon. 
4. — Erzincan Üyesi Niyazi >Ünscd'ın, Türkiye 

BüyüJı Millet Meclisinde namaz kılınması, saygı 
duruşları ve Atatürk rozetlerine dair gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen beşin
ci önergeyi sunuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde namaz 

kılma, saygı duruşları ve Atatürk rozetleri üze
rinde gündem dışı konuşma yapmak istiyorum. 

Gereğine izninizi rica ederim. 
Erzincan 

Niyazi Unsal 

BAŞKAN —• Saym Unsal, önergenizde üç ko
nu var. Müzakerelere saat 15,00'de başladık; 
şimdi saat 1'5.53'dür. Bu üç konudan birisi hak
kında size gündem dışı söz vereceğim; tercihi 
size bırakıyorum efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Saym Baş
kan, konuşmamı çok sürmeden bitireceğim; ge
niş değildir. Bu konuları, sizin de tahmin etme
yeceğiniz biçimde kısa sürede bitireceğim. 

BAŞKAN —• Buyurunuz Saym Unsal. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Saym Baş

kan, muhterem senatörler; 
Bu konuşmamın apolitik olacağını, istismar 

edileceğini bile bilo konuşuyorum. 
Dün bir iş nedeni ile komisyon odalarını gez

dim. Tesadüfen açtığım bir odada sayıları 10 -
15 kadar kişinin başlarında bereler, takkeler, 
önünde imam ve müezzin ile namaz kıldıklarını 
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gördüm. (A. P. sıralarından «Meclis de mi?» 
sesleri.) Meclis binasında... 

SEBAHATTİN ORHON (Giresun) — Komis
yon odasında. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bir anda in
san nerede olduğunu düşünüyor. Ben, Cumhuri
yetin 50 nci yılında Yüce T. B. M. M. çatısı al
tında mıyım, yoksa buna taban tabana tam ters 
bir noktada mı, bir yerde mi bulunuyorum? Bu
nu anlamak mümkün değil. 

Halen bu namaz kılanların kimler olduğunu 
bilmiyorum. Yalnız bu namaz kılman oda bir 
partinin grup odası dır. Geldim, Millet Meclisi 
toplantı halinde idi, salona baktım, o partinin 
milletvekillerinin ekseriyeti salonda bulunuyor
lardı. Her kim olursa olsun; ister o partinin mil
letvekillerini ziyarete gelen vatandaşlar olsun, 
isterse milletvekillerinin kendileri olsun, bu din 
istismarcılığının, lâiklik anlayışının hangi nok
taya vardığını Türkiye'de göstermesi bakımın
dan çok önemlidir. \ 

Anayasada, yasalarda, vicdan hürriyetinde, 
düşünce özgürlüğünde, hangi biçimde ifade eder
sek edelim, hangi yönden bu işe bakarsak baka
lım, ben vatandaşların serbestçe ibadet etmesini 
isteyen, dileyen ve bu hakların kendilerine bc-
hemahal verilmesini isteyen bir düşüncenin sahi
biyim ; ama bunu hiçbir zaman istismar noktala
rının ta sonuna götürerek, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin çatısı altına getirip istismar* ko
nusu yapmaya da razı olamam. Sanıyorum ki, 
kimse do olamaz. 

Bu düşüncenin sahipleri bu kürsüden kalktı 
şeriati ilân ettiler. Sayın üyelerin tümünü insaf
sızca, düşüncesizce şeriatçi olarak ilân ettiler. 
Bir diğerleri de, aynı çatı altında saf namazları 
kurarak, yeşil takkeler giyerek namaz kıldır
maya başladılar. Bu gidişe bakıyorum; bazı ha
reketler töhlikeli virajlar almaya başladı. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, bir saniye müsaa
de eder misiniz? 

Görüşlerinizi söylüyorsunuz. Gündem dışı 
konuşmalar görüşme konusu olamıyor, İçtüzüğü
müze göre. Binaenaleyh, gündem dışı konuşma
ların görüşme konusu olamayacağını da göz-
önünde bulundurmak suretiyle lütfen konuşma
nıza devam etmenizi rica ediyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — İkazınıza te
şekkür ederim,. 

Sayın Başkanım, biz bazı çerçevelere sığa
rak. (Tüzük anlayışını ifade etmiyorum, bazı 
kişilerin görüşü olarak ifade ediyorum.) Sizin 
görüşünüze, sizin düşüncenize ya da bu konuş
malardan rahatsız olanların düşüncesine uyarak 
ben burada konuşma biçimleyemem. Ben dile
diğim ölçüde, İçtüzük ve yasaların emrettiği öl
çüde düşüncelerimi burada özgürce söylerim,; 
ama bunun üzerinde görüşme açılırm,ış, açılmaz-
mış... Benim ifade biçimim bu. Gördüğümü ifade 
ediyorum,; gördüğüm budur. 

Yine aynı düşüncelerde olanlar, aynı viraj
ları alanlar dalha bir kaç gün önce bir emriva
ki ile bir oldu bitti ile bu ulusa ihaneti tarihe 
tescil olmuş bir kimsenin burada saygı duruşu
nu yaptırdılar. Buna kimsenin hakkı yoktur. 
(A. P. sıralarından gürültüler.) Buna kimsenin 
hakkı yoktur... 

BAŞKAN —• Sayın Unsal, gündem dışı ko
nuşma konusu... 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Terbiyeli 
konuş hayasız adam, hayasızlık yapma, (A. P. 
sıralarından gürültüler.) 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ben gündem 
dışı konuşuyorum. 

HASAN ORAL (Urfa) — Sen ayağa kalk-
masaydın. köpek... 

BAŞKAN —• Bir saniye, bir saniye. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bu Senato

ya, saygı duruşu yaptırdığınız kişilerin ihaneti 
tarihe tescil olmuştur, tekrar tescil ediyorum... 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Bir saniye, bir saniye Sayın 
Unsal, bir saniye efendim müsaade buyurun, gö
revimi yapma olanağını bana bahşedin... (A. P. 
sıralarından «Lütfen yapın» sesleri.) 

Sizin görüşmenizi, konuşmanızı Tüzüğe göre 
tümüyle kesme yetkim yok. Yalnız, son cüm,-
lelerinizi dinledikten sonra, konuşmanızı sonu
na kadar kesme yetkim yok; ama Tüzüğe göre 
iki kere sadet dışına çıktığınızı, Tüzük hüküm
lerini ihlâl ettiğinizi size uyarıda bulunmak su
retiyle anlatır ve ona rağmen konuşmanıza de
vam ederseniz, Genel Kurulun oyu ile meseleyi 
eözümo bağlayacağım. 

Şimdi, ben birinci uyarımı yaptım, beni din
lemediniz. İkinci uyarıya mecbur ederseniz, ikin
ci uyarıyı da yaptıktan sonra Genel Kurulun 
oyu ile meseleyi çözüme bağlayacağım. 

— 227 — 
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Bir hususu size bilhassa belirtmek isterim : 
Kürsü hürdür, kürsüye gelenin sözünü ben şim
diye kadar, sadede geliniz diye hiç kesmedim, 
sınırlamadım. Tüzük anlayışına da saygılı ol
dum; ama kürsü hürdür, hiçbir kayıt ve şart 
tanımaksızın kürsüye gelen konuşur... öyle bir 
kura] da yoktur. 

Şimdi ben uyarıda bulundum. Benim uyarımı 
değerlendirerek konuşmanıza devam etmenizi 
rica ediyorum. İkinci uyarıya mecbur olursam 
Tüzük hükmünü uygulayacağım, Yüce Cumlhuri-
yet Senatosunun Genel Kurulu meseleyi oyla-
rıyle çözüme bağlayacak. 

NİYAZI UNSAL (Devamla) — Sayın Baş
kanım, ben konuşacağım, konuların ismini, ko
nusunu vererek geldim buraya, onlar üzerinde 
konuşuyorum, usul dışına çıkmadım. Yine sizin 
iyiniyetinize inanarak, güvenerek görevinizi yap
tığınız için bu ikazda bulunduğunuzu kabul 
ediyorum, rahatsız olduğunuz inancında değilim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir hu
susu daha arz edeyim, size : Kürsüde söylenilen 
söze Başkan müdahale etmediği zaman, Başkan 
o sözleri benimsiyor, kendisi de o düşünce ve 
görüşte anlamına gelmez. Tüzüğe aykırı bir hal 
olmadığı için Başkan müdahale etmez. Başkan, 
kürsüde bulunan değerli üyeleri kendi görüşü
ne göre görüşmeye mecbur etme hakkına sahip 
değildir, yeteneğine sahip değildir. Elbette kür
sü hür; ama Tüzük dışına çıkıldığı zaman Baş
kan müdahale eder. Yoksa, müdahale etmediği 
zaman söylenilen söz, ileri sürülen fikir aynı 
zamanda Başkanın sözüymüş gibi, Başkanın fik-
riymiş gibi mütalaa edilemez. 

Bu itibarla, yerlerinden müdahale eden ar
kadaşlarımızdan, hem, Tüzüğe saygılı olmalarını 
hem de bu kuralı benim açımdan gözden ırak tut
mamalarını rica ediyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Teşekkür 
ederim. Kürsüye her gelenin de Başkanın veya 
başkalarının düşündüğü gibi konuşması diye de 
bir kural da yoktur, Tüzükte bu dedikleriniz hiç
biri de yoktur. 

İzninizle konuşmama devam ediyorum. Hal 
böyle iken... 

BAŞKAN — Yani, siz konuşurken her söy
lediğiniz benim sözüm, mü olacak? 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ço'k iyi bili
yorum efendim yetkinizi. 

BAŞKAN — Siz kürsüden konuştuğunuz 
zaman sizin her söylediğiniz söze ben müdahale 
etmezsem benim sözüm mü olacak o l . 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Müda/hale 
etmemeniz gerekir efendim. 

BAŞKAN — Müdahale etmiyorum. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ben de ko

nuşayım efendim. 

BAŞKAN — Ama, siz Tüzüğe müdaıhale et
tiğiniz zaman müdahale ediyorum, Tüzüğü mü
dahaleden korumaya çalışıyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ha i burada 
i) öyle iken, yine bazı kendini bilmezler birta
kım yerlerde Atatürk rozetlerini öğrenci yaka
larından, öğretmen yakalarından söMürmeye 
başlamıştır. Yine bazı kimseler.. (A. P. sıraların
dan «Kimmiş o açıkla» sesleri). 

Açıklayacağım, açıklayacağım, eğer açıkla
yacak (bir yön varsa, 'bunu benim .gibi sizin de 
bilmeniz lâzım, işine gelmediği için bilmiyorsun 
'bunu sizin de bilmeniz lâzım. (A. P. sıralarından 
«söyle, söyle» sesleri). 

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nden «Muhtaç 
olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mev
cuttur» cümlesini çıkarıp, basıp, bunu bugün 
gençliğe Atatürk'ün hitabesidir diye dağıtanlar 
vardır. Bunu söylemek görev değil midir? Bun
dan ha'berdar olmak görev değil midir, niye 
gocunuyoruz? Şimdi söylüyorum ,o halde lütfen 
dinleyin: 

Erzincan'da, Millî Eğitim Bakanımın da yan
lış bir genelgesiyle müdürler toplanılmış, öğ
renci rozetlerinden başka hiçbir rozet yakaya 
takılmayacaktır diye karar alınmıştır. Sordu
ğum ilgililer derler ki, Atatürk rozetlerini tak
tığınız zaman, bozkurt rozetlerini de takıyor
lar. Gerekçe bu. Düşünün bir defa; ulusal say
gınlığı bütün kalplere yerleşmiş, ulusal doku
nulmazlığı olan bir kimsenin rozeti, bir kimse
nin simgesiyle, bozkurt rozeti Türkiye'de eş an
lama gelmiş durumdadır. Eğer Ibunu sizler kabul 
ediyorsanız, biz etmiyoruz, etmeyeceğimiz için 
de buradan söyleyeceğiz; ama ben inanıyorum 
ki... 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Biz, siz kim olu
yor? Onu söyle bakalım. (A. P. sıralarından «gü
rültüler» ) 

__ 228 — 
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NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bana sata
şanlara söylüyorum, oradan laf atıp sataşanlara 
söylüyorum, biz, siz onlardır. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Hükümete 
söyle bunları. 

BAŞKAN •— Sayın Unsal, Sayın Unsal. Si
ze yerinden müdahale edenler oldu, müdahale 
edenlerle de ben Başkan sıfatıyle Tüzük hüküm
lerini hatılatan uyarılarda .bulundum. Ancak, 
Atatürk rozeti ile bozkurt rozetini eşdeğerde 
taşıdığını söyleyen, hatta ima eden kimse bulun
madı. Siz, Yüce Cumhuriyet Senatosu Grenel 
Kurulunda böyle bir söz söyleyen, hatta böyle bir 
imada bulunan olmadığı halde, «Siz, Atatürk ro
zeti ile bozkurt rozetini eşdeğerde sayıyorsanız» 
diye konuşmaya başlıyorsunuz. Bunun, kürsü 
hürriyetiyle ilgisi neresindedir? 

Bu ikinci uyarımdır. Buna rağmien Tüzüğe 
uygun harekette bulunmazsanız, üçüncü uyarıya 
mahal kalmaksızın Genel Kurulun oylarına baş
vuracağım. 

Olmayan bir şeyi olmuş gibi ele alarak ko
nuşuyorsunuz. Bunu yapmayın. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Peki efen
dim. 

Ben, Yüce Senatoda böyle bir düşüncenin 
olduğunu, söylendiğini katiyen ifade etmedim. 
Bunu ifade etmediğini gilbi, Atatürk rozetiyle 
bozkurt rozetleıÜTİn eş anlamda tutulduğu söy
lenildiği zaman da Yüce Senatoda bir rahat
sızlığın doğmasını da görmek istemiyorum. Bu
nu ifade etmek istedim. 

Bende, Senatoda böyle bir şey söyleniyor 
düşüncesi yok. Erzincan'da alman bir kararı söy
ledim ve yakalardan polisle sökülen rozetlerin 
varlığından söz ettim. 

Her ne durumda olursa olsun, tüm ilgililere 
buradan sesleniyorum1: 

Bu tehlikeli virajı alamayacaksınız. Türkiye' 
de Atatürk düşüncesini savunan güçler vardır, 
olacaktır ve gün ıgeçtikçıe de bunlar güçlene
cektir. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Tehlikeli viraj se
nin şalhsmdadır. 

İSELÂHATTİN ACAR (Ordu) — Atatürk 
yalnız senin değil, bütün Milletin malıdır. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bunu.. 
BAŞKAN — .Müsaade buyurun Sayın Unsal. 
Müdahale etmeyin efendim. Söz isteyene Tü

zük hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ben, ulusal 
bir yapıtta; yani Türkiye Büyük Millet Meclisin
de kılınan namaalardan din istismarcılığı yapıl
dığını. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Namaz her yerde 
kılınır. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Güzel... Na
maz her yerde kılınır; fakat Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde Anayasa hükümleri varken na
maz kılınamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin. 
(A. P. sıralarından gürültüler ve sıra kapakla
rına vur m ali ar). 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — (Kürsüye 
yürüyerek) Defol, defol. 

BAŞKAN — Sayın Unsal konuşmaya de
vanı etmeyin. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Cahil adam. 
AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Sayın 

Başkan, bunu aşağıya indirin. 
BAŞKAN — Oylarınıza müracaat ediyorum. 

Konuşmasının devamını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Konuşmanızı kestim, buyurunuz. 
AZMİ ERDOĞAN •( Diyarbakır) — Sayın İda

re Âmiri, bunu aşağıya indirin. 
BAŞKAN — İdareci üyeleri göreve davet edi

yorum. Cumhuriyet Senatosu kararıyle konuşma 
kesilmiştir. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bu ne telâş 
Başkan ? 

BAŞKAN — Telâş etmiyorum efendim, va
zifemi yapıyorum. Ben size, sizin ölçünüzde ce
vap verecek değilim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Biraz da on
lara karşı vazifenizi yapın. 

BAŞKAN — Onlara da yaptım. Oturmaları 
için ikaz ettiğimde oturdular. Meclisin kararını 
dinlemeyerek burada kalan ve Başkana çatan 
sizsiniz. Buraya yürüyenleri oturttum. Onlar say-
ıgılı, siz ayaktasınız, siz karşı geliyorsunuz. 
(A. P. sıralarından alkışlar). 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bu tâviz size 
kazanç getirmez Başkan. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın 
Başkan, usul hakkında bir şey arz edeceğim. 

BAŞKAN — Neyin usulü hakkında Sayın 
Feyyat ? 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Konuyu 
arz edeyim. 
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BAŞKAN — Oturunuz Sayın Feyyat, Ko
nuşma (bitmiştir. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Millî Se
lâmet Partisini tenkid edenler şimdi de devrim
ci mi oldular? 

İBAŞıKAıN — Sayın Feyyat, usul hakkında ko
kuşmanız bu muydu? Söz vermediğime isabet 
etmişim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Buradaki 
Millî Selâmet Partili arkadaşlarımı tahrik edi
yorlar; -ama bir zamanlar onlara gerici diyen 
yine kendileriydi. (A. P. sıralarından gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

Başkanlığın bir sunuşu var, arz ediyorum. 
28 Haziran Cuma günü saat 10.00'da Tür

kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik toplantısı 
yapılacaktır. 

Bilgilerinize suınarım. 

5. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Baş
bakan Bülent Ecevit'e, Devlet Bakanı - Başbakan 
Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın vekillik etme
sinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/475) 

BAŞKAN — Sayın Cumhurbaşkanımızdan 
gelen iki tezkere vardır, okutuyorum. 

IV. — GÖRÜŞ 

1. — Yedek subay adaylarının kısa süreli '.as
kerlik hizmetine tabi tutulmasına ilişkin kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul oluımn metni 
•ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu mütalâası ile Milli Savunma Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 1/131; C. Senatosu 1/266) 
(S. Sayısı i 376) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, yedek 
•subay adaylarının kısa süreli askerlik hizmeti
ne tabi tutulmalarına ilişkin kanun tasarısının 
tümü üzerindeki görüşmeler bitmiş ve maddele
re geçilmesi kararlaştırılmıştı. 

(1) 376 S. Sayılı basmayazı, 25 . 6 . 1974 ta
rihli 70 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
NATO'nun 25 nci yıldönümü dol ay isiyle ha

zırlanan Atlantik İlişkileri Bildirisini imzala
mak üzere Brüksel'e gidecek olan Başbakan Bü
lent Eeevitin dönüşüne kadar; Başbakanlığa, 
Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Prof Nec
mettin Erbakan'ın vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı Turan Güneş'e, Millî Savunma Bakanı 
Hasan Esat Işık'ın vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/476) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 

'Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

Prof. Dr. Turan Güneş'in dönüşüne kadar; Dış
işleri Bakanlığına. Millî Savunma Bakanı Ha
san Esat Işık'ın vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üz;erine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Fahri S. Korutürk 
^Cumhurbaşkanı 

'BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

ÜLEN İŞLER 

Şimdi bu tasarının görüşülmesine devam 
ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazırdırlar, 
Yedek subay adaylarının kısa süreli asker

lik hizmetine tabi tutulmalarına ilişkin kanun 
tasarısının 1 nci maddesi hakkındaki görüşme
lere başlıyoruz. 

1 nci maddeyi okutuyorum; 
Yeddk subay adaylarının kısa |süreli laskerlük ihiz-
metin'3 talbi tutulmasına iliş'Mn ikamın tasarısı 

Madde 1. — 1 . 5 . 1974 tarihine kadar yurt 
içi veya yurt dışı yüksek öğrenim kurumların
dan mezun olarak yedek subay adayı olma hak
kını kazanmış ancak henüz askere şevki yapıl
mamış bulunan yükümlüler 4 ay süre ile yedek 
subay temel askerlik eğitimine tabi tutulurlar. 
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Eğitim süresi sonunda başarı gösterenler asteğ
men rütbesiyle başarılı olamayanlar ise er ola
rak terhis edilirler. 

Bu kanun hükümlerinden yararlanan yü
kümlülerin arta kalan muvazzaf er veya yedek 
subaylılk hizmet süreleri yedeğe ayrıldıktan 
soma yaş haddine iki kat olarak eklenir. 

BAŞKAN — 1 nci madde hakkında üç öner
ge var ve bir değerli üye arkadaşımız söz iste
mi iş bulunuyor. 

Sayın Mehmet Özg'üneş. buyurunuz efendim. 
MEHMET ÖZGÜ^EŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

'Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyele
ri j 

Hükümet iktidara geddiği zaman karşısında 
iki birikimle karşılaşmıştır. Bu birikimlerden 
birisi, 1O0 000 - 200 000 arasında, gene üniver
site kapılarını, yüksek okul kapılarım zorlama
ya başlamış; ikincisi, bir rivayete güre 35 000, 
bir rivayete göre de 45 000 gene kışla kapıları
nı zorlamaya başlamıştır. 

Hükümet bu tasarının .1 nci maddesiyle kış
la kapılarını zorlamaya başlayan bu .'15 000 -
45 000 gencin, durumuna bir çözüm yolu getir
mek ;ddiasmd ardır. 

•>5 000 - 45 000 genç askerlik yapmak için 
beklemekte, iş bulmakta zorluk, çekmekte ve en 
önemlisi orduyu itham, etmektedir; «Biz yıllar
ca beklediğimiz halde, Ordu bizi askere alma
makta ve böylelikle biz meslek hayatımızda bü
yük güçlüklere uğruyoruz» demektedir. 

Elbette ki Silâhlı Kuvvetler bu problemin 
biran önce çözülmesini ve Silâhlı Kuvvetler 
üzerindeki bu baskının biran önce kalkmasını 
arzu edecektir. Bu probleme bir çözüm bulma.k 
da elbette ki, Hükümetin vazifesidir. Yalnız, 
kanaatim odur ki, 1 nci maddenin getirmiş ol
duğu çözüm yolu getirilebilecek çözüm yolları
nın en ^ötüşüdür. 

Şimdi, getirilen bu çözüm yolu neden en kö-
tüsüdür, bunu sırasıyle arz etmek istiyorum. 

Evvelâ bu, 'Cumhuriyetin tesis ettiği bir as
kerî gelenekte büyük bir gedik açmaktadır. 

Arkadaşlarını, malûmunuzdur; bilhassa Os
manlı İmparatorluğunun son zamanında Dersaa-
det'te oturanlar asker olmaz, muinsiz kızla ev
lenenler asker olmaz, medreseli asker olmaz, fa
lan -asker olmaz, hülâsa askerlik görevi sadece 
fakirlerin ve kimsesizlerin yaptığı bir mükelle-

£ fiyot haline, gelmişti. Bundan dolajndır ki, geniş-
ölçüde Türkiye'de asker kaçaklığı vardır. 

Biz ortaokul sıralarında, lise sıralarında bu
nu uzun uzun okumuşuzdur; öğretmenlerimiz: 
bu yanlış askerlik politikasını uzun uzun anlat
mışlardır. 

Cumhuriyet buna büyük bir çözüm getirmiş., 
«İstisnasız herkese askerlik» formülü ile «İstis
nasız herkes bu vatan vazifesini müsavi yapa
cak» hükmüyle bu problemi çözmüştür ve ger
çekten de 50 yıldan beri askerlik hizmeti mü
kellefiyeti askeriyeden vatanî hizmete kadar 
yükselmiştir. Hiçbir milletin erinin dilinde as
kerlik yükümlülüğüne vatanî hizmet denmez. 
Yalnız Cumhuriyetin getirdiği nimetledir ki, 
Cumhuriyetin getirdiği Cumhurbaşkanının ço
cuğundan belediye çöpçüsünün çocuğuna kadar 
herkese aynı muamele yapmak ve askerliği mu
kaddes bir görev haline getirmek suretiyle as
kerlik cidden Türk erinin dilinde «Mükellefi
yeti askeriye» değil veya yeni tabiriyle «Asker
lik yükümlülüğü» değil, «Vatanî hizmet» olmuş
tur. İşte bu tasarı bu telâkkide, bu gelenekte 
ilk defa büyük bir gedik açmaktadır. 

Arkadaşlarım, ben 14 yıldır "Meclisteyim, bu 
Meclisin iki tane müzmin problemi vardır. Bi
risi, orman suçları; ikincisi, tescil edilmemiş 
birleşmelerden doğan çocukların kaydı. Bunlar 
her 4 - 5 senede bir defa gelir, Hükümetler bu 
defa bunu çıkarır, «Bundan sonra biz bunun için 
tedbir alacağız, karsınıza bir daha böyle palya-
tif tedbirlerle gelmeyeceğiz» derler; fakat her 
4 - 5 senede bir defa mutlaka orman suçlarının 
af fiyi e, tescil edilmeyen birleşmelerden doğan 
çocukların problemi bu Meclise getirilir. 

Şimdi de üçüncü problemi bu tasarı getir
mektedir. Askerlikte öyle bir gedik açılmakta
dır ki, bundan sonra birikimler için yeniden ka
nunlar getirilecek, askere gitmemenin yolunu 
bulanlar yeniden bundan faydalanıp, sözüm ona 
dört ay askerlik yapıp askerlik mükellefiyetle
rini tamamlamış olacaktır. 

Ben bu kürsüden bunun tekerrür etmemesi
ni temenni ederim; ama kanaatim odur ki, bu 
tekerrür edecektir. Çünkü, Türkiye'de ihtiyacın 
üstünde yedek subay adayı vardır, bunların bir 
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kısmını Ordu alıp eğitmek imkânına maliktir; 
fakat büyük bir kısmını eğitmek imkânına ma
lik değildir, aslında ihtiyacı da yoktur. 

Köklü bir çözüm yolu getirecek yerde, böy
le palyatif bir tedbirle bunlara «Size dört aylık 
bir askerlik yaptırayım, ondan sonra askerliği
niz bitsin» demek, bugünkü Hükümetin ne se
cim konuşmalarıyle ne de Hükümet Progra-
mıyle asla kabili telif değildir. 

Bir tarafta memleketin muhtaç olduğu in-
sangüeü var; Devlet Su İşleri, Karayolları, Mil
lî Eğitim Bakanlığı eğitilmiş insangücü için her 
gün bar bar bağırmakta; öbür tarafta büyük 
bir potansiyel A âr, 35 000 - 40 000 tane yüksek 
öğrenim görmüş genç beklemekte. Dinamik bir 
Hükümet, sosyal ve ekonomik dinamizm getire
ceğini iddia eden bir Hükümet bu potansiyeli 
alır, kamu hizmetlerinde kullanır, ama yapmı
yor. Neden yapmıyor? 

Arkadaşlarım, çünkü bürokrasi öyle yorguıı-
1 aşmış, (Tabirimi mazur görün, halkın söyledi
ği bir tabirle söyleyeceğim) bürokrasi Hasan-
dağ'm kekliğine dönmüş, o derece ürkekleşmiş 
ki, Bayındırlık Bakanlığının, İmar ve İskân Ba
kanlığının, Millî Eğitim Bakanlığının işi mi yok, 
başına problem alacak, bu 35 000 genci alacak. 
planlayacak, hizmet ettirecek? İyisi mi «İhtiya
cımız yok» deyip, bırakmaktadır. Hükümet bu
rada maalesef dinamik yolu seçecek yerde, tem
bel bürokrasinin yoluna uymuş, tembel bürok
rasiye pıağlup olmuş ve böylelikle bu 35 000 
gence kamu hizmetinde vazife vermek mümkün 
iken. asgarî 500 milyon lira sarfederek, sırf Ana-
ynr.iD.nin hükmü yerine gelsin, «Bunlar askerlik 
yapmadı» demesinler diye bu 500 milyon lirayı 
heder ederek, bu gençlerin de dört ayını heder 
ederek, bunları hiçbir şey öğrenmeden kışlanın 
bir kapısından alıp öbür kapısından bırakacak 
ve böylelikle de bunlar askerlikte bir şey öğren
meyecekler. Çünkü, dört ayda takım kumanda
nı yetiştirmek mümkün değildir. Bana hangi as
ker derse ki, «Dört ayda takım kumandanı ye
tiştiririm» ben onu bu kürsüde görmek isterim. 
Bu mümkün değildir. 

Nasıl ki, birikmiş olan 200 OOO'e yakın gen
ci Millî Eğitim Bakanı alıp, «Mademki bu ka
dar gene var. bizim eğitim kapasitemiz de bu-
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na müsait değil, öyleyse ben Hukuk Fakültesi
nin öğretim süresini dört yıldan altı aya, Mü
hendislik Fakültesini altı yıldan bir yıla indi
ririm» deyip bunların hepsini sıradan geçirdiği 
zaman hukukçu ve mühendis yetiştirmemiş olur
sa, aslında hiçbir şey yapmamış olursa, Hükü
met de bunları dört aylı'k sudan 'bir eğitimle 
ve hiçbir faydası olmayacak: bir eğitimle «Ta
kım kumandanı yetiştirdim» iddiasında bulu
nu rsa, buna imkân ve ihtimal yoktur. Bu, tıpkı 
altı ayda hulkukçu yetiştirmeye, bir yılda mü
hendis yetiştirmeye benzer. 

Arkadaşlarım; şu halde fbir tarafta Cumhu
riyetin getirdiği askerlik geleneklerine, yerleş
miş vatanî hizmet mefhumuna, gedik anılmak
ta, öbür tarafta kamu hizmetlerinde 
'bir hayli boşluklar bulunduğu halde maa
lesef 35 000 - 40 000 genç 'bu [hizmetlerde kul
lanılırı amakt a dır. 

üçüncüsü, eşitlik ilkesini zedelemektedir. 
Biz ibir kısmını almışız, onlara 18 ay askerlik 
yaptırıyoruz, onlara «Yedek subaysın» diyo
ruz, 6 ay okulda olkutuyoruz, ondan sonra 12 
ay kıtada hizmet gördürüyoruz. Bu insanlar 
burada hizmet görürken, hatta bir ıkısmı henüz 
okullardan çıkmamışken, bir kısmına diyoruz 
ki «6 ay da fuzulî, 12 ay da fuzulî senin ar
kadaşlarını 4 aylık eğitimden geçireceğiz, bu 
dört aylık eğitimden sonra tıpkı senin gibi asteğ
men olacak» diyoruz. 

Arkadaşlarım, buna imkân yoktur. Bu (hu
sus eşitlik prensibini tamamen zedeler. Halen 
silâh altında bulunan yedek subayların moral

leri üzerine menfi etki yapar. Bunlarda espiri depar 
kalmaz, bunlarda disiplin zafiyeti meydana ge
lir. Silâhlı Kuvvetlerle oynamaik kolay değil
dir. Bir ordunun gelenekleri çok uzun bir za
manda teşekkül eder. Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin ananeleri 40 asırlık bir tarihin meydana 
getirdiği geleneklerdir. Bu veya şu küçük men
faatler için bu geleneklerle oynamak bu mem
lekete hayır getirmez. Bir milletin disiplini, bir 
milletin moral duygusu bir milletteki kitle ru
hu uzun asırlarla teşekkül eder. Biz alır da, 
bir kısmına başka türlü, bir kısmına başka tür
lü muamele yaparsak, bu üç mefhum da zede
lenir. 
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Arkadaşlarım, hele bu çocukların arasında 
bazı ekabir çocukları da bulunursa, bu takdir
de menfi propaganda alabildiğine genişler. 
Onun için, askerlik konularında bu şekilde ay
rıcalık muamelelerine gitmek, bu şekilde kısa 
tedbirlerle «iş oldu bitti» demek asla problemi 
çözmez. 

OtuzJbeş - kırk bin genci askerlikten affet
tikten sonra bunun çözümü nerede bunu herkes 
yapaibilir. Siz bütün gençliği askerlikten affe-
diverirsiniz, oldu 'bitti sayılır. Dinamik bir Hü
kümet, «Ben iso-syal ve ekonomik dinamizm ge
tireceğim» diyen bir Hükümetin getireceği çö
züm yolu asla bu değildir. 

Arkadaşlarım bir diğer konu daha: Yine bi
rinci maddeye göre, 'bu kimseler ilerde herhan
gi bir şekilde silâh altına alınıp, eğitimleri ta
mamlanmayacak; yani bunların hayatları bo
yunca gördükleri bütün eğitim şu dört aylık 
okul eğitimi olacak, bunlar kıta yüzü görmeye
cekler ve yarın (Allah göistermesin) bir harp 
olursa, biz bu asteğmenleri alacağız, ellerine bi
rer takım vereceğiz. Bu kimselerin takım yönet
mesine imkân ve ihtimal yoktur. Bunlar, elle
rine verilen bir takımı tamamen tahribederler, 
ellerine verilen silâhları kullanamazlar, kullan-
dıramazlar. 

Atatürk'ün bütün harp tarihine geçmiş son 
derece güzel bir sözü vardır. Atatürk der ki, 
«Bütün askerî mektepler yüzbaşının rehle-i 
tedrisine talebe yetiştirir.» 

Eski Osmanlı padişahlarının çocukları aske
rî mekteplere gönderilir, orada mektep eğitimi 
^görürler; fakat nazenin vücutları lahatsız ol
masın diye kıtalara günderiimezmiş. Bunlar da 
öyle olacak. Kıta görmemiş subay, subay ola
maz arkadaşlar. Subayın gerçek yetiştiği yer, 
piştiği Ver, kıtadır. Siz dört ay eğitim yaptınr-
sanız, ki zaten bu dört aylık sürenin bir kısmı 
elbise teslimi, ayakkabı teslimi diye 10 - 15 gü
nü öyle geçecek, 10 - 15 günü terhis hazırlığı 
diye geçecek, ayrıca Hükümet (Kanaatimce 
son derece yanlış olarak) ha.fta tatilini iki gü
ne çıkarıyor. Böylelikle, bu çocuklara nihayet 
kala kala azamî iki buçuk aylık eğitim süresi 
kalacak. İki buçuk aylık okul eğitimiyle takım 
kumandanı diye yetiştirip, bunun eline muîıa-
reibede takım teslim etmek, bu memleketin sa

vunmasına hizmet değildir. Memleket evlâtları
nı bunların ellerine teslim etmek doğru değil
dir. 

Öyle ise hal çaresi nedir arkadaşlarım? Ma
dem ki, bir birikim var, 35 ilâ 40 bin genç bir 
tarafta bekliyor, yüksek tahsil görmüş. Öbür ta
raftan, Millî Eğitini Bakanlığında, diğer yerler
de bir hayli açık var. Yapılacak şey, bunlara 
dört aylık bir eğitim verdikten sonra, geriye 
kalan askerlik hizmetlerini tamamen kamu hiz-
ı ti et 1 erin de geç ir m e kt ir. 

Bir kısım kimseler derler ki, «Eğitim bir 
meslektir, ihtisas işidir; bu insanları alıp okul
larda öğretmen olarak kullanmak mümkün de-
ğ'iklir.» 

Arkadaşlarım, birçok yerlerde zahit kâtiple
ri öğretmenlik yapıyor. Bugün bir mühür ve 
bir müdürden ibaret okullar var. Bunlar bu 
okullara gittiği zaman pekâlâ kendi branşların
da öğretmenlik yapabilirler. Kaldı ki, bu mem
lekette yapılmış çok isabetli bir de tatbikat 
vardır. Eskiden böyle bir büyük birikimi gider
mek için, yedek subay öğretmenlik müessesesi 
ihdas edilmiş, büyük bir başarıyle uygulanmış, 
hatta l'XBSC() .bütün milletlere bunu tavsiye 
etmiştir. Halen İran, bizden almış olduğu bu 
müesseseyi büyük bir başarıyle kullanmakta ve 
faydasını görmektedir. Şimdi elde gayet başarı 
göstermiş bir uygulama dururken, bu kimseleri 
alıp, kamu hizmetine göndermemek de. kanaa
timce ayrıca bir israftır. 

Arkadaşlarım; bunların sadece yedek su-
'baylığa değil, erlere de menfi etkisi vardır. Bu 
dört ay eğitim görenlerin içerisinden başarı ka
zanamayanlar doğrudan doğruya er olarak ter
his olacaktır. Bir tarafta er olarak iki yıl eği
tim gören bir vatandaş, öbür tarafta sadece 
dört aylık üstünkörü bir eğitimden geçtikten 
sonra er olan vatandaş elbette ki eşit olamaz. 

Arkadaşlarım özetleyecek olursam; bu kanu
nun birinci maddesinin getirdiği hüküm; Türk 
askerî geleneklerinde, hele Cumhuriyetin kur
duğu eşit askerlik geleneğinde, (Burada eşit
ten tabirini mutlaka ay ve gün olarak eşitlik 
değil, zaman zaman askerlik hizmeti gayet ta
biî ki, değişebilir; fakat istisnasız herkes ken
disinin mensubolduğu sınıfın icafo ettirdiği ka
dar eğitim görmelidir) maalesef büyük bir ge
dik açılmaktadır. Bu gedik istikbalde sık sık 
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zorlanacaktır ve getirilebilecek çözüm yollan
ılın en kötüsüdür bıı. 

İkincisi, eşitlik duygularını zedelemekte, 
Türk Ordusunun disiplin, moral ve kitle ruhu 
gibi anamef kumlarına zarar getirmektedir. 

Üçüncüsü, dört aylık bir eğitimle takım ku
mandanı yetiştirmek mümkün değiidir. Bunlar, 
yarın muharebeye girdikleri zaman ellerine tes
lim edilecek insan ve silâhları heder ederler. 

Arkadaşlarım ve nihayet dördüncüsü; kamu 
hizmetinde bir hayli boşluklar dururken, «'13u 
memlekete sosyal ve ekonomik dinamizm geti
receğim» diyen bir Hükümet de iktidarda iken, 
hu potansiyeli alıp öbür tarafa götürmemek. 
hizmeti o tarafa aktarmamak, kanaatimce bü
yük bir kaynak israfıdır. Bu bakımdan birinci 
maddenin demin arz ettiğim şekilde tadili için 
bir önerge vermiş bulunuyorum. 

İltifatlarınızı istirham eder, hepinizi saygı 
ile selâmlarım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Söz 
işitiyorum Sayın Başkan. 

İHSAN SABRI OAĞLAYANGİL [Bursa) — 
:Söz istiyorum efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
•Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN Sayın Gündoğan, grup adına mı 
.söz is uycrsıınuz? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Sayııı Çağlayan gil, siz grup 
adına mı söz istediniz? 

İHSAN SABRİ ÇAĞ L A YANGI L (Bursa) — 
'Grup adına konuşmamayı tercih ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gündoğan. 
O. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli 
(arkadaşlarım; 

Görüşmekte olduğumuz bu kanun tasarısı 
üzerinde geçen Salı gününden beri çeşitli par
tilere mensup, çeşitli kuşaklara mensup Parla
mento üyesi arkadaşlarımın çok değerli fikirle
rini tanı bir sadakatle dinledim ve gerçekten is
tifade ettim. Buna rağmen peşinen ilâve ede
yim ki, kanuna konulan konu, büyük ölçüde 
'teknik bir konu ve büyüik ölçüde de normal bir 
yaşam parçasının düzenlenmesi konusu gibi 
normal mantıkları, normal düşünceler, önceki 

gelenekler ve buna benzer birtakım kurallara 
vurularak, değerlendirilme yapılması mümkün 
olan konu değil. 

Çok Sayın Profesör Çelikba.ş. gectm Salı gü
nü burada, bu kanunun gerç.ek niteliğini ve içe
riğini, çok isabetli bir şekilde belirttiler ve ben 
o konuşmayı istifadeyle dinledim, teşekkür 
ederim. 

Değerli arkadaşlarını; müzakeresini yaptığı
mız kanun, Sayın Oelikbaş'ın da dediği gibi, (Te-
yiden ve tekiden söylüyorum.) yedek subaylık 
hizmetini yeniden düzenleyen ve yedek subay
lık hizmetine yeni bir düzen getirme iddiasın
da bulunan bir kanun değildir. 

Hal böyle olunca, bakış açılarımızı, yakla
şımlarımızı bu temel düşüncelerimizin dışına çı
karmaya mecburuz. Bir kere buna yanaştığımız, 
bunu kabul ettiğimiz vaki olduktan sonra da. bu 
kanunun amacına uygun bir tedbirler manzume
si ve mecmuası olduğunu kabule bizi o mantığı
mız zorlar; ama görüyorum ki; belki bir ihtiya
cın sevk ve ilcasıyle olabilir, konuşan her ar
kadaşım (Sayın Çelikbaş müstesna) bu kanunu, 
yedek subaylık hizmetini düzenleyen bir ana 
yapıt, bir yasa gibi düşünmüş; o düşüncelerin 
kemaliyle bu kanunda yer almadığını görmekten 
nehean eden, ondan inbias eden, ondan doğan 
bir ihtiyaçla olabilir, samimiyetle burada fikir 
söylüyor ve o zaman da kanunun amacıyle kanu
nun araçları arasındaki çelişkiyi ortaya koyma
ya yeltenen bir çaba ile karşı karşıya kalıyoruz. 

Biraz evvel Sayın Özgüneş'i de sadakatle 
dinledim, hürmetle dinledim; ama baktım ki, 
aynı fikrî sapmanın bir başka örneğini vermek
ten öteye bir şey söylemediler. Onu tenkit et
meli için söylemiyorum; ifade etmenin başka 
yolu bulunmadığı için bunu böyle arz ediyorum. 

Arkadaşlarım, bu kanun (Tekrar edildi, 
ben de ediyorum) yedek subaylık hizmetini dü
zenleyen bir anakanun değil. Türkiye adlı bir 
ülkenin, tarihin belli bir döneminde yedek su
bay olma hakkını kazanan evlâtlarının, Türki
ye Ordusu içinde tümünün ve sırayla yer alması 
olanağı kalmadığı bir anda «Ne yapılabilir?» 
düşüncesinden hareketle, olsa olsa böyle bir 
yoldan ancak tarihin bu dönemindeki bu çıkmazı 
aşabiliriz düşüncesiyle bu kanunun getirildiği 
anlaşılmıyor mu? Eğer konuşan arkadaşlarımız, 
yedek subaylık hizmetlerinin yeniden cluzenlen-
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iiııesi için bir kanun getirilmesi gerekirdi, neden 
böyle geldiler huzurumuza hükümetler ve onların 
partileri derlerse, o zaman dediğim gibi pek 
fazla ihtisasa müteaallik bir konu olmakla be
raber, hatıram beni yanıltmıyorsa bu konuda bir 
kanun da var. Arkadaşlarım hatırlayacaklardır; 
yedek subaylık hizmetlerini düzenleyen eski bir 
kanunu biz 2 7 . 7 . 1970 tarihinde çıkan 1316 sa
yılı Kanunla değiştirdik ve yedek subaylık hiz
metlerinin ondan bed ile 1970'ten sonra nasıl 
bir düzen içinde yürütüleceğini saptadık, ^anı
yorum ki, değerli Adalet Partisi Cfrupu idareci
leri, özellikle bu kanun üzerinde söz söylemiş 
olanlar bunu bilirler ve hatırlarlar. Eğer hafı
zalarınızı tazelemek gerekiyorsa, islerseniz ka
nunun yalnız maddesini okuyayım, ama uzun
ca bir madde... (AP sıralarından «Biliyoruz, 
biliyoruz.» sesleri) E, biliyorsanız, teşekkür ede
rim, beni de yorulmaktan kurtarmış olursunuz. 
Böyle bir kanun var, bir düzenleme aracı var 
elimizde, düzenleme aracı olarak kullanmaya 
yeterli bir araç var. 

Sırası gelmişken söyleyeyim ; bu kanun üze
rinde konuşanların büyükçe bir kısmı, en son 
konuşan arkadaşım da eşitsizlik ıstırabı duyan 
•bir insan gibi konuştu ve insanlar arasında 
eşitsizlik yaratan bir mekanizmanın bu Parla
mentodan geçmesini tasvip etmeyen bir insan 
anlayışı içinde konuştu. İyi, (sırası geldiği için 
tekrar ediyorum, söylüyorum) ama 1970 yılında 
yaptığımız değişiklikle yedek subaylık hizme
tini tanzim ederken koyduğumuz maddede şöyle 
bir esas vazetmişiz, Demişiz ki, yedek subay 
olma hakkını haiz olan kişilerin, bundan böy
le eski düzende olduğu gibi her altı ayda bir 
kâffesi, mezun olanların hepsi alınıp yedek 
subay okuluna götürülecek, orada altı ay eği
tim gördükten sonra kıtaya götürülecek ve ka
nun ne kadar zaman kıtada hizmet edilmesi 
gerektiğini emrediyorsa o kadar hizmet edecek 
ve onlar dönecekler gidecekler; işte bundan 
vazgeçiyoruz demişiz, bu olmuyor artık demi
şiz, bunun artık bir nevi geçerliliği kalmadı de
mişiz, tabirimi mazur görürseniz modası geçti 
bunun demişiz. Xeden demişiz? İhtiyaçlar ve ye
dek subay kaynaklarımız, özellikle Ordunun 
ihtiyacı birbirleriyle tutarlı olmaktan, uyumlu 
olmaktan çıkmış. Eskiden ülkede lise mezunla
rının dahi, üniversite nıezunlarıyle toplamını 
yedek subay okullarına alıp kıtalara gönder

mek olanağımız vardı; hiç kimse ne zamanından 
evvel veya sonra ne bilmem, ne surette, ne bu 
surette yedek subaylık hizmetinden mahrum 
kalmıyordu, mekanizma doğru yürüyordu; ama 
gün gelmiş, eğitim kadrolarımız, eğitim kurum
larımız çoğalmış, eğitime rağbet artmış, yedek 
subay olmaya hak kazanan kişilerin adediyle, 
mezunların adediyle, yedek subay okullarına gi
rebilecek ya da Ordunun yedek subay ihtiyacı
nı karşılayacak bölümün, kısmın birbirleriyle 
uyumu kalmamış. 

Şöyle diyelim daha iyi anlaşılsın: Diyelim. 
ki, bu sene 20 000 kişi yüksekokullardan mezun 
olmuş; ama ordunun ihtiyacı S 000 kişiye imiş. 
20 000 kişiyi eskiden olduğu gibi, efendim bi
zim geleneklerimiz böyledir, herkes askerlik hiz
metini yapmak görevi ve ödeviyle yükümlüdür, 
bu bir haktır, eşitlik ilkesine dayanarak herkesi 
askere almak şarttır, bu bir kan vergisidir dedi
ğiniz zaman, eski sistemi yürüttüğünüz zaman; 
yani bu kanundan önceki sistemi yürüttüğünüz 
zaman, orduyu ihtiyacından fazla yedek subayla 
doldurmak zorunda kalacaksınız; 8 000 yerine 
28 000 yedek subayın bulunduğu bir orduyu or
du saymanın anlamı yok. Eğer ordunun gelenek
lerine, Ordu üzerindeki hassasiyetimize gerçek
ten inançlı isek, Ordunun ihtiyacının dışında ye
dek subay kullanma durumuyla karşı karşıya bı
rakılmış olmasından bizim ıstırap çekmemiz lâ
zım. Ordu bunu yaratmıyor ki; Ordu yedek su
bay yapacağı adamları mekteplerden yetiştiren 
bir müessese değil ki. Ordu kendi ihtiyacını sap
tayıp hükümetlere bildirecektir; ama hükümet
ler orduya gidip de benim elimde 25 000, 30 000 
mezun var, senin ihtiyaem 8 000; ama olsun sen 
ne yap yap bunların hepsini Orduda kullan der
se, o zaman Orduya saygısızlık olur, o zaman. 
anarşi olur, o zaman keşmekeş olur, o zaman Or
dunun de gerçekten kimi nerede kullanacağı bel
li olmaz. 

İşte öyle anlaşılıyor ki, tarihin getirdiği bu 
'durum ibir zorunluluk. 1970 senesinde Adalet 
Partisi İktidarim—ayağa kaldırmış ve yedek su
baylık hizmetlerini düzenlemek için bir kanun 
tasarısı getirmiş; ıbiz de hepimiz, «Eşitsizlik ola
caktır, Ordu geleneklerine aykırı düşecektir, kan 
vergisinde eşitsizlik olur mu?» demeden işte şim
di biraz evvel arz ettiğim 27 . 7 .1970 tarihli ka
nunu çıkarmışız arkadaşlarım, var böyle bir k-ı -
nun. 
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Ne olmuş da böyle olmuş? Eğer 1970'te (ki, 
o tarihte geç kaldığımızı zannediyorum? çıkardı
ğımız bu kanun hükümlerini uy gul asaydık; ye
dek subaylık hakkına sahip olan kişileri, yani 
yüksek mektep mezunlarını, 1970'te çıkardığımız 
kanun gereğince değerlendirmeye tabi tutup, 
Ordunun ihtiyacı kadarını yedek subay yapsay
dık, geri yanlısını da (köylü tabiriyle söylüyo
rum) burada yazdığı gibi er yapabilseydik, göze 
alabilseydik bu sosyal rahatsızlık mihrakını, bel
ki mesele buraya böyle gelmezdi. Alamamışız, 
açıkça söylemek gerekir. İçtenlikle söylüyorum 
bunu, ne Adalet Partisi Hükümetlerine ne de on
dan sonraki hükümetlere bir zaaf, bir başarısız
lık armağanı olarak atfetmek niyetinde de deği
lim. Zor bir konu; 35 000 kişi var elinizde, 8 000 
kişiyi yedek subay yapacaksınız, 27 000 kişiyi er 
yapacaksınız. Şartlarınız belli, bizim memleke
timizde gerçekten yavaş yavaş değiştirilmesi ge
reken bir gelenek olmak gerekir, ki iki başlıdır-
biri, her okuyanın bir sosyal mevki sahibi olmak 
garantisi vardı bu memlekette bugüne kadar. 
Okumanın dürtülerinden biri de buydu, yüksek 
tahsil yapmanın sebeplerinden biri de buydu. 
Askerde yedek subay olur, en yüksek maaşlı me
muriyete o ancak layık görülür, başka yerlerde 
saygın olur, Senatoya seçilmek için ancak o im
kândan yararlanır. Hiç değilse köy kahvesinde 
ben şu fakülte mezunuyum demek gibi bir sosyal 
mevki sahibi olmanın bir dürtü olduğu bellidir. 
Böyle bir toplum düzeni içinde yaşıyorsunuz, bir 
de onun yanında askerlik düzeniniz var, uzun 
kışlalarınız var, büyük büyük, sıra sıra. Kimisi 
eski kimisi yeni, kimisi binalı kimisi çadırlı. As
kerlerinizin askerlik süreler için de yaşamlarının 
koşulları belli. Bir karavanadan 5 -10 kişi bir
den yemek yiyor, bir çadırda 5 kişi veya bir ko
ğuşta 150 kişi yan yana yatıyorlar. Gayet tabiî 
kendi sınıflarının, gruplarının, kesimlerinin, 
ananeleri ve âdetleri devam ediyor. Elbetteki bil
gi seviyeleri, anlayış düzeyleri, inanış düzeyleri, 
dünya görüşleri ayrı. Böyle bir askerlik düzeni 
yürüttüğünüz bu ülkede birdenbire bir hayli 
eğitilmiş, en yüksek tahsili görmüş kişileri dün
ya görüşleri değişmiş, anlayışları değişmiş, kılı
ğı - kıyafeti, oturuşu - kalkışı değişmiş insanları 
getirip o kışlaya sokacaksınız; bu zor şey, güç. şey 
bu, kolay göze alınacak bir risk değil bu. Onun 
için 1076 sayılı Kanunda yapılan değişikliğin 
gereğini yerine getirememişsiniz. Tahmin ediyo-
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ram, pek büyük zorunluluklar altında kalınırsa 
ve kamuoyu çok baskı yaparsa ya da başka çare 
bulunmazsa, bu bize düşerse yaparız, faydası za-
razı bize ait olur, o ayrı şey; ama bu zorunluluk 
var. Böyle bir zorunluluk bizi bugüne getirmiş. 
İncelemiş, rafine hale gelmiş biraz yücelmiş be
yinleri ve ruhları hatta fizikleri değişmiş kişi!e 
rin başka fizik yapıda, beyinde ve ruhta kişilerle 
bir arada yaşatılmasının zorluğu, bu kanunu iş
letmeyince birikim kaçınılmaz olmuş. 

Şimdi rakamı tam olarak bilmiyorum, gerek
çede 30 bin deniyor, belki de 35 bin; bunların 
hepsi bekliyorlar, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 se
nelerinde mezun olmuşlar, bekliyorlar. Bir yerde 
de bir kanununuz var, kamu hizmetleri divor'lar 
bazı arkadaşlarını. Efendim, askerliğini yapmış 
kişiyi kamu hizmetine alırsınız, yapmadığı tak
dirde almazsınız, adam size gelir beni yedek su
bay yapın 'der, Ordu da derki benim yedek subay 
ihtiyacımdan fazladır, alamam... Ne olur bu 
adamlar? Bu adamlar sosyal huzursuzluğun mü
şahhas delilleri olur, müşahhas varlıkları olur. 

Tahmin ediyorum Hükümet taf ahhussatî. de
rimi metcduyle değil, Ordu ile oturarak, konuşa
rak, düşünerek, anlaşarak ne yaparız, bu sosyal 
huzursuzluğu nasıl gideririz diye görüşmüşlerdir; 
'bu ihtiyaç bu zorunluluk karşısında olsa, olsa 
(Bunu k'aibul ediyorum) yöln.yle ve metoduyle bu 
kanun getirilmiştir. 

Bu kanunda, şimdi ne isteniyor? Birikim bir 
yerde kedisin, bir tasfiye olsun. Nasıl el sun?.. Şu 
tarihe kadar mezun olmuşlardan yedek subay ol
mamışlar varsa bunların eski düzende olduğu gi
bi 6 ay mektep, bir sene de kıta hizmetini yap
malarını Ordunun kaldırması kabul etmesi müm
kün değil, bunları Orduya fiilen askerlik yaptı
rıcı biçimde çalıştırıcı biç'mde sokmaya İmkân 
yek. Ne yapalım? Hiç değilse bugünkü düzenin 
•bir kısmından yararlanarak tasfiye yoluna gide
lim, dört ay müddetle yedek subay okulunda oku
talım, dört ay sonra bu fazlayı terhis edelim, git
sinler islerine, güçlerine baksınlar. Hayır, bu böy
le olmaz.. Nasıl olur?.. Eğer siz, bu kanunu ge
tirdiniz diye bize hitapta bulunmaya kalkarsa
nız, «Canım efendim siz kanunun daha evvel şöy
le uygulanması gerekirken uygulamaya mecbur 
olduğunuz kanunu uygulamadığınız için bu bi
rikim yaratılmıştır.» 'demeyeceğimizi söylediği
mize göre ve buna müştereken bir çare aradığı-
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•mızı 'hissettiğinize göre başka ne diyelim? Ben de 
'anlıyorum. Ihımda bazı aksaklıklar var; birisi ya
pacak 18 ay, birisi yapacak 4 ay. Anlıyoruz. Ha
yır öyle olmasın... Güzel, parlak zekan, yüksek 
dirayetin yahut da dehaya kaçan bulguların var
sa getir koyalım. 

Fikrimi doğrulamak için söylemiyorum, böyle 
bir delil olamaz. Biz 1943'te askere alındık 31 ay 
sıilâh 'altında kaldık hiç de bir şey demedik. Ne
den askerlik hizmetimiz 31 ay oldu?.. Harp var
dı, uzun sürdü. Bizden evvelkiler 10 ay yaptılar, 
faizden sonrakiler 2 sene yaptılar daha sonrakiler 
18 ay yaptılar, bunlar 'değişti. Efendim biz mağ
dur olduk falan denmedi. Ama ne yapıldı meh-
maemken zaman idinde memur olanların hu hiz-
mettlerini memuriyetlerine, hiç değilJJ emeklilik
lerine saymak gibi 'birtakım az veya çok iyileştıir-
nıderle 'bunları 'bir 'miktar tatmin etmeye kalktık. 

maddeye taib tutacak, geri yanma «Sen de ersin 
kardeşim» diyecek. Bunu toplum kalbul etmez. 

Peki toplum ne yapar?.. Toplumun yapacağı 
şey şudur: Toplumun mümessilleri olarak bizler 
o huzursuzluğun başka araçlarla giderilmesi çare
lerini arayacağız. Gerçekten iki insan sınıfı ya
hut birliği, varlığı arasında fark varsa, bunların 
uyuşmasını engelleyici birtakım kurumlar, kural
lar veya yaşam koşulları varsa onlarda düzeltme 
yapmak, onlarla uğraşmak işimiz olacak. Yoksa 
Ordunun temel ihtiyacı olan yedek subay perso
nelin fazlasını, eksiğini vesairesini kabul 'için zor-
lanmasıdır Orduyu rencide edecek ve Orduyu or-
duluktan çıkartacak. Siz «Bu zorunluluktur.» 
deyip «Efendim Ordu da Türkiye'nin bir kuru
mudur» deyip kanunu basar, Orduyu yüzbinlerce 
kişiyi yedek subay olarak alma zorunda, bırakırsa
nız, o zaman Ordu ordu! ırktan çıkar. «Orduya 
saygılı mıyız değil miyiz?» diye o zaman müna
kaşalar başlar. Ordular hababam taburu değildir. 
Hele bu zamanda, herkesin gelip de istediği gibi 
giyinip, kuşanıp istediği mevkiye çıkacağı, belli 
bir sistemin içinde yaşamayan başıbozuk alayları 
değildir ordular. 

Öyle ise lütfedeceksiniz, kerem buyuracaksı
nız bu tasfiye kanunu, arkasında gizli niyet bu
lunmayan bu kanunu, tarihî zorunluluğun doğur
duğu bu kanunu geçici bir tedbir olarak (tekrar 
ediyorum) kabul edeceksiniz. Türk Ordusunun 
başlarının reva Türk Ordusunun Türkiye üzerin
deki şu veya bu gücünün değil, gerçekten Türk 
Ordusuna saygının gereği olarak, Ordunun bu 
dileğini yerine getirecekseniz. Şimdiye kadar Or
du ile ilgili kanunların bazılarında ben de rahat
sız oldum, açık ifade ediyorum burada,; ama bu 
öyle değil, Ordunun ta cevherine dokunan bir 
mesele bu. Ne albayına yüksek bir maaş vermeye, 
no bilmem uçuş personelini şu reva bu selde ge
tirmeye matuf bir kanun değil. Belli sayıda in
sanı kullanmak zorunda olduğu fennen ve ilmen 
sabit bir kurumun bu işine bir yerde yardımcı 
olmak görevi ile mükellefiz. Bu inançla bu ka
nunun bir tasfiye kanunu, geçici bir tasfiye ka
nunu 'Olmasını ifade ediyoruz. Gerisini de mev
cut kanunu yürütmekle de yaparsınız diyorsunuz. 

Sayın Özgüneş diyorlar ki, «Kıtada bulun
mayan kişiye ben subay demem.» Belki doğru bir 
düşünce olabilir. Hani pek o kadar fazla uzman
ca bu işi bilmeni; ama Sayın Özgüneş arkasın-

Arkadaşlarım, lütfen kabul ediniz. Hiç kim
se bu kanunun arkasında bir şey gizleniliyor, hiç
bir özel kasıt yOk. Bu kanunun hiçbir sınıfa, hiç
bir bölüme, bir toplum katına ya da belli sene
lerde mezun olmuşlara ceza vermek, ondan sonra
kilerine de mükâfat vermek gibi bir özel kasıt ta
şımadığı bedihi mi değil mı?.. Mühim olan bu. | 
Belli bir sınıfa, belli bir grupa, belli her zümre
ye özel halk, özel imtiyaz, şu veya bu tanınması 
gibi 'bir kasdi güden bir kanunla karşı karşıya 
kalırsanız hiç merak ctnu'y'u, Hükümet benimki 
'de olsa'olmaz bu arkadaş derim dururum, Neden 
dururum?.. İnsanın kişiliği de vardır, partisinin 
de kişiliği vardır, hak vardır, adalet 'vardır. Ben 
de aradım, çok aradım, çok sordum, çok deştim 
bu hususu. Huzursuz olduğum noktalar vardı. 
Belki gerçekten 'bunu izale edecek birtakım yeni 
fikirler öğrenirim diye çok kişilere başvurdum; 
ama gördüm ki, Hükümetimin kanunu olduğu için 
söylemiyorum, bir tasfiye 'gerekli ise, tarihî bir 
zorunluluk ise, Ordusal bir zorunluluk ise, bunun 
başka çaresi yok. Bu tekerrür edecek... Edecek 
gayet tabiî. Etmemes'inin bir yolu rar ; halen eli
mizde mevcut 1076 sayılı Kanunu değiştiren Ye
dek Sulbaylık Kanununu işletiirsiek, o zaman bite
cek. Gideceksiniz, ne kadar ihtiyaçları varsa top
lum olarak «Buyurun bizim vardığımız budur» 
diyeceksiniz, o da gelecek (Bir sanattır askerlik, 
bir bilimdir diyoruz bir yerde) mühendisini, dok
torunu, 'dişçisini, eczacısını, hâkim'ini vesaresini 
istediği gibi çekecek, değerlendirme dediğimiz j 
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dan diyorlar ki, «Bunları kamu hizmetlerinde 
kullanalım.» Hem kıtada bulunmayan adamın su
bay olması güçtür, hem de kamu hizmetinde kul
lanalım dediğiniz zaman bir çelişki aşikârdır. Pe
ki bunların kaimi hizmetlerinde kullanılması so
rununu Sayın özgüneş çok iyi bilirler. Hangi 
Hükümet olursa olsun, Türkiye'nin bu şartların
da. istihdam sorununun bugünkü durumunda 
35 000 kişiyi birden kamu hiznırtbıde kullanabil
me gücü hangi Hükümette vardır? Türkiye'nin 
hükümetlerini bir tarafa bırakalım; ekonomisi, 
Türkiye'nin sosyal yapısı, Türkiye'nin kaynakla
rı, Türkiye'nin istihdam ihtiyaçları, Türkiye'nin 
nüfusu ve 'bunlara öncelik tanıyan bir istihdam 
olanağının asıl geride bunlar gibi tahsil görme
miş kişilere tanımamaktan doğan eşitsizlik... Bü
tün bunları göze 'alıp bir kalemde ve derhal ve 
seviyen bir anda kamu hizmetlerinde kullanma
ya. 'kalkarsanız, işte imtiyaz burada, başlar. Niçin 
'bu kişilere askerlikleri geldi diye iş buluyorsunuz 
da. askerliğini 'bitirmişe iş bulmakta güçlük çeki
yorsunuz? Neden çekiyorsunuz?.. İstihdam olanak
larınız sınırlı, ikanın kaynaklarınız, özel kaynak
larınız kıt, nüfusunuz çok, şu - bu... Bütün so
runları 'burada senelerdir tartışıyoruz, Onun için 
Sayın Özgünes'ten çok bahsettim; ben 'aslında say
gımı göstermek bakımından söyledim: ama sada-
katla dinlediğimi ve öğrendiğimi de belirttim. Çe
kindiğini için söylemiyorum. 

Ben, Sayın Özgünes'ten olduğu gibi, Sayın 
Alpan'dan da istirham 'ederdim ki. Sayın Çelikbaş 
gibi, «Bu bir tasfiye kanunudur» diye söylesin
ler. Bu tasfiye kanununda kullanılan aracın ama
ca uygun olmadığını söylesinler. Yoksa, ber ikisi 
de yüksek ihtisas görmüş asker Parlamento üre
leri olarak bu Hükümeti, tabiî Hükümetin arka
sında olduğumuza göre bizi böyle apsürt biraz 
malâyutak bir teklifle Parlamentonun karsısına 
gelmişiz gibi, bir alınganlık 'olsun isieıseniz, böy
le bir his aldım. Pekiyi, sanıyorum ki Sayın Sa
vunma Bakanı da. onun yanındaki uzmanlar da 
bu tasfiye amacını başka amaçlarla tahakkuk ettir
mek mümkündür derlerse hiç sanmıyorum ki iti
raz etsinler. Hiç sanmıyorum. Çünkü özel mak
satları yok. Bir tek maksat var; birikimi eritmek. 
Coçiei bir tedbir, bir tasfiye kanunu. 

Şimdi bakınız şuradan, burada duyuyoruz 
«önergo var» diyorlar. Okumadım, bir haber al
ma üzerine bu kanunun 1 nei maddesinde vazıh 

olduğu gibi «1. . 5 . 1974 tarihine kadar yüksek 
okullarda mezun olmuş yüksek tahsili yapmış ki
şilerin hizmetleri -1 ayda bitirilir.» 'denmesini de
ğiştirmek isteyen önergeler varmış galiba. Onu 
gittim sordum, bu daha mı iri olur acaba? Ordu
nun uzmanları «Hayır» dediler. Eğer bu tarihi 
ileri bir tarihe alırsanız o zaman şimdi halen hiz
met altında 'bulunan, silâh altında bulunan ye
dek subayların yerine başkalarını koyma olanağı
mızı elimizden alırsınız. Bu seferde Orduyu ye
dek subaysız bırakırsınız. 

Binaenaleyh, bu ince ince hesaplanarak ancak 
bu araçla amacı sağlayabilecek bir kanun olarak 
getirilmiştir dediler. 

Tekrar ediyorum, sanıyorum arkadaşlarını-
la daha önceleri aranmada bunları konuştuk, 
(trup olarak bu amacı tahakkuk ettirecek da
ha ussal, daha ekonomik, daha eşitlikçi, daha 
az insanı rencide edici bir usul varsa; hemen 
zannediyorum Grupum da, Hükümet de bunu 
tehalükle, sevinçle, şerefle kabul eder. Amacı 
yalnız tahakkuk ettirsin yeter. 

[Saygılar sunarım arkadaşlar. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gündo-

ğan. Sayın Erdoğan Adalı, buyurunuz. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Muhte
rem Başkan, muhterem senatörler; 

Benden evvel konuşan Sayın Cıınıhuriyet 
Halk Partisinin sözcüsü arkadaşımızın, konu
nun verdiği sıkıntı dolayısıyle tasarıyı müda
faada ne kadar zorluk çektiğini gördük ve ar
kadaşını bu sıkıntının ifadesi olarak da bazen 
apsür olmayan, bazen de ussal ve ordusal ta
birlerle keenlern bu tasarının aleyhinde konu
şan arkadaşlarımız Orduya saygısı az olan, or
dusal yanları hafif olan şeklinde benden evvel,. 
daha doğrusu kendisinden evvel konuşanları o-
şeklide tesmiye ettiği üzere ben de tasarının 
aleyhinde bulunacağım için bundan kendime 
de hisse çıkardım. 

Mühre,-em arkadaşlarım, böyle bir şey yok. 
Bern çok sevdiğim, hürmet ettiğim Sayın Gün-
doğan arkadaşımın biraz evvel de ifade etti
ğim gibi, bu tabirleri sırf konunun müdafaa
sında çektiği sıkıntıya hamletmek suretiyle bir 
kenara bırakıyorum. Herkesin Orduya saygısı 
var. Ordudan gelen her talep için burada bü
tün Parlamento olarak elimizden gelen her şe
yi yanmaya çalışıyoruz; ama bu tasfiye kaınııı-
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lan nereden gelirse gelsin, lıer zaman muvaf
fak olmuyor muhterem arkadaşlarını. Ordunun 
bir de 42 sayılı Tasfiye Kanunu vardı. Bilini
yorum onun da bugün muvaffak olduğu iddia 
edudbilir mi? 

Muhterem arkadaşlarını; mesele, bir sarnıç
ta birikmiş olan suyu pompalarla çıkarıp da 
caddeye boşaltmak değil, o sızıntının önünü al
maktır. Bugün bu kanunu çıkarırsınız, yarın o 
ay sonra. 2 sene sonra, o sene sonra nüfusu
muz bu ölçüde arttıkça ve rapor gerekçelerin
de ifade edildiği gibi. yüksek tahsil gören ta
lebelerimiz gençlerimiz arttıkça yeni yeni bir 
numaralı tasfiye kanunu, iki numaralı, üç nu
maralı diye tasfiye kanunlarına numara koy
un a ya başlarız. 

Kıymetli arkadaşlarım, 'ben işin teknik ta
rafını aramızda bulunan ve bu işi benden çok: 
daha iyi bilen arkadaşlarıma bırakıyorum, 
'imıııı üzerinde durmak istemiyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım, benim üzerinde dur
mak istediğim; yalnız bu kanunla değil; ama 
bu kanunla çoık eiddî bir mevzuda vatandasın 
Devlete karşı olan hürmeti sarsılmaktadır. Za
man zaman lıer yerde sokakta, otobüste, kah
vede. köyde, kentte vatandaşlarımız Türkiye' 
•de işte böyle olur. üç gün sonra değişir, beş 
o:ıuı sonra başka türlü olur. Falan devirdeki 
üniversite imtihanına şöyle girilmiştir, filan 
devirdeki böyle girilmiştir, ('ocuk yanındaki. 
arkadaşından 6 ay evvel doğduğu için özel ec
zacılık okuluna girmiştir mezun olmuştur. 0 
ay sonra doğduğu için bu imkândan mahrum 
olmuştur, özel okullar devletleştirilmiştir. im
tihana girmek mecburiyeti konmuştur. Bu mi
salleri genişletebiliriz. Bugün bir kararname 
çıkar otomobil getirmek şöyledir derler, yarın 
bir kararname çıkar başka türlü olur; ama oto
mobil mevzuu filân insanı fazla rencide etmez 
de askerlik gibi, (Sayın Özgüneş arkadaşımı
zın gayet güzel. söyle d1: ği gibi) bir vatan vazi
fesinde de bu kadar eşitsizlik ve Devlet mev
humuna ika ısı olan nişlerde, inançlarda sarsın
tı yaratacak bir konuda bu kanunun getiriime-
ısini ben biraz hafif buldum muhterem arka
daşlarım. 

Raporda Anayasaya uygun olduğundan bah
sedilmiş. Kıymetli arkadaşlarım, Anayasanın 
da üzerinde i)ir milletin birtakım mefhum]arı 
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vardır. Anayasaya uygun olur; ama o kafala-
rımızdaki inançlara uygun olmaz. Askerlik 
bunlardan hir tanesidir. Askerlik mevzuunda 
Anayasaya uygun olduğu için buna el kaldı
ralım, kaldırmayalım.. Olmaz muhterem arka
daşlarım. Askerlik bir vatan görevi olarak bü
tün Türk vatandaşlarında, Türk gençlerinde 
ıbir mefhum haklide yaşamaktadır. Bunu sür
tüşmeye getirecek, bu mefhumu zedeleyecek 
mahiyetteki her kanun tasarısına ben şahsen 
gönül rızasıyle oy veremem. 

Muhterem arkadaşlarım, bu husus bugünün 
meselesi değildir hiç şüphesizlki. Bu birikinti 
yıllardan beri gelmiş, bunun birtakım belrtile-
ri olmuştur. Ben Millî Savunma Bakanlığının 
bu hususta lâzım geldiği dikkati göstermediği 
kanaat ıhdayım. 

Muhterem arkadaşlarım, hepimize seçim 
'böl gel erim izkle. aile muhiti eri m izde, dost mu
hitlerimizde devamlı olarak yedek subay ko
nusu senelerden beri anlatılmaktadır. Dışarıya 
seyahate gittiğimiz zaman orada da birtakım 
üniversite mezunu, orada vazife görmekte olan 
insanlar; «Ah, Türkiye'deki bu yedek subay
lık konusu halledilmiyorda ben dönemiyorum, 
gelemiyorum.» demektedirler. Bu. bugün çık
mış bir mevzu değil, yıllardan beri ortada olan 
bir mevzudur. Millî Savunma Bakanlığımızın, 
bu hale gelmeden evvel bunun üzerine eğilme
si ve arkadaşınım tabiriyle, o temel kanun na
sıl oluyorsa bu temel kanunu getirmesi lâzım 
gelirdi. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunlara saygı, 
kanunların devamlılığı mei'humuyle olur. Mu
vakkat kanun ne demek?. Kanunlar arasında 
muvakkat kanun, gayri muvakkat kanun, geçi
ci kanun diye bir tefrikin, temel kanun diye 
bir tefrikin yapıldığım bendeniz şimdiye kadar 
pek duymadım. Kanuna saygı ve kanunu ko
yan Parlamentoya karşı olan saygı yaratılmak 
isteniyorsa çıkardığımız her kanunun, kürsü
den; bu kanun muvakkat kanundur şeklinde 
söylenmek suretiyle daha çocuk doğmadan ev
vel yasını tespit etmek gibi, kanunlar ne kadar 
objektif olursa, ne kadar eşitlik ilkesine uygun 
olursa ve devamlılık mefhumu ne kadar fazla 
olursa kanuna saygı ve o kanunu koyan Mec
lislere olan saygı o nispette fazla olur. 

Muhterem arkadaşlarım, biz bu yedek su
baylık konusunu böyle geçici tasfiyelerle hiç 
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şüphesiz çok kısa zamanda aynı şekilde ikinci 
•bir tasfiye kanunu getirecek bir tasfiye kanu
nu ile yapmak değil, buna temel bir sorun ge
tirmek, eşitlik ilkesine uygun olan; Sayın Gün-
doğan arkadaşımın her zaman müdafaasını yap
tığı eşitlik ilkesine, sosyal adalet ilkesine uy
gun bir temel kanunu getirmek suretiyle ra
porda, Hükümet temsilcisinin Komisyonda 4 
ay içerisinde eğitim yapılabildiğini ifade etti
ği anlaşılmış. Biz de bundan memnuniyet duy
duk. Demek ki 4 ay içerisinde yedelk subay ye-
tiştirilebiliyor. Bu 4 ay içerisinde yedek subay 
yetiştirilebilir idi ise bugüne kadar niçin bu 
tatbik edilmemiş?. Uzun zaman insanlar lü
zumsuz müddet dermek ki Ordu içerisinde bıra
kılmışlar. Bütün 'bunları elbette teknik bakım
dan bizden çok daha fazla şey bilen ve hadise
lerin içinde olan Sayın Millî (Savunma Bakan
lığının yetkili dairesinin gözöııüııe almak su
retiyle artık Türkiye'de yedek subaylık mef
humu ne şekilde olacaktır, hatta erlik mefhu
mu ne şekilde olacaktır bunun artık bir temel 
'kanuna mı, yahut daha doğrusu 'bir yedek su
baylık, bir askerlik kanununa bağlanması su
retiyle herkesin üç sene sonra ne olacağım, 
dört sene sonra ne olacağını hiç olmazsa bu
günden bilmesinde fayda vardır. Yoksa yarın 
ibıı çocuklar bir araya geldiği zaman, ben Sa
yın Hasan Esat Işık'ın zamanında bu işten 
dört ayla çıktım, sen falanın zamanında altı 
ayla çıktın, öteki sekiz ayda çîktı demek sure
tiyle içimizdeki vatan görevi mefhumunu ren
cide edici; çok tehlikeli bulduğumuz rendice 
edici şekle dökülmesini tasvip etmiyoruz. 

Zamanınızı aldığım için özür diler, hürmet
lerimi sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Erdo
ğan. 

Sayın Hüsnü Dilkeçligil. buyurunuz efen
dim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

376 sıra sayılı Yedek Subay Adayları hak
kındaki kanun tasarısının 1 nci maddesi üzerin
de fikirlerimi dermeyan etmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, Millî Savunma Ba
kanlığı ismi üzerinde, milletimizin savunması
nı üzerine almış ve hakikaten iftihar ettiğimiz 
ve şimdiye kadar disiplinli, sistemli ve metot

lu çalışan bir bakanlıktır. Ben şahsen bu ka
nun tasarısını bugüne kadar çalışageldiği me
toda uygun bulmuyorum. Sayın Özgüneş arka
daşımızın ifade ettiği gibi bunda noksanlık 
var; ama bu noksanlık bu Kanunun üzerinde 
daha fazla durulmak suretiyle giderilebilinirdi 
ve bu mümkündü. 

Biz yedek subaya 1941'de alındık. Samimi
yetle arz edeyim ki, yedek subayda öğrendiği
mizle kıtada öğrendiğimiz bir değil. Bizim za
manımızda yedek subaylık süresi 3,5 sene idi. 
Bütün öğrendiklerimizi kıtada öğrendik, tatbi
kat yaparak öğrendik. Allah rahmet evlesin, 
Nazmi Ataç Paşa gibi çok kıymetli bir albayın 
alayında askerlik yaptım. 

Yurt savunmasını üzerine alan bir bakanlık 
istisnaî muamele yapamaz, yapmaması lâzım. 
Demin arkadaşım ifade ettiler, bu ifadelerinde 
hakikaten insanlar inanmadığı bir meseleyi sa
vunurken güçlük çekerler. Bu doğru. Cumhuri
yet Halk Partisi sözcüsü arkadaşımız da bunu 
savunurken bundan önceki konuşmalarıyla 
farklı bir konuşma yaptı ve çok güçlük çekti. 
Demek ki o da bir zorluğun içerisinde. Bunun 
eşitlik prensiplerine uygun olduğunu düşünü
yor; ama hükümet kanadı itibariyle müdafaa 
etmek mecburiyetinde kalıyor gibi geliyor ba
na. Ama, kendi kanaati, kendi partisinin ka
naati o başka. 

Xe olacak bu 1 nci madde kabul edildiği va
k i t ! . Arkadaşımız Özgüneş haklı olarak temas 
etti; Türkiye'de eğer yüksek tahsil yapmak bir 
imtiyazsa, sadece yüksek tahsil yapmak kudre
tine sahip olmayan insanlar askerlik görevi ya
pacakla ; bu, Türk Milletinin bütününü rencide 
eder. Yokmuş imkânı ilkokulu bitirmiş, orta
okulu bitirmiş, liseyi bitirmiş er olmuş. Fakat 
ona mukabil imkânları olan insanlar üniversite
ye girmiş mezun olmuş, dört aylık bir yedek 
p.ubay hizmetini gördükten sonra askerlik gö
revini bitirmiş olacak ve meselesi bitecek. Bil
hassa böyle bir kanun bu milletin gönlünde 
tam. manasıyle yer bulmayacak, onları rencide 
edecek. 

ikinci mesele bu vatanî görevi biz de yap
tık deniyor. Doğru. O zaman harp zamanı idi. 
Dört sene yaptım, beş sene yaptım, helâl olsun. 
Ama bugün siz diyorsunuz ki, yedek subaya ih
tiyaç yok. Biz de mektup alıyoruz, halihazırda 
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yedek subaylığını yapan arkadaşlar diyor ki, 
neden biz onlardan farklı muamele görelini'?.. 
Biz de dört ayda terhis olalım 'diyorlar. Onlar 
da bu hususta haklıdır. Çünkü bir sene evvel 
yedek subaylığa alınmış olmak bir suç mudur 
Aynı imkân ve şartlar dahilinde Türkiye'nin 
meseleleri devam edip gitmektedir. Eğer ihti
yaç yok idiyse, onlara da yoktur, varsa bu yük
sek tahsil yapmış gençlere de ihtiyaç vardır. 

.Sayın Millî Savunma Bakanlığının böyle 
acele bir kanun getirmesini benim gönlüm ar
zu etmezdi. Bu bana bir nevi taviz kanunu gibi 
geliyor; bir kısmına tâviz verilecek ve ondan 
sonra gelecek olanlara da tekrar yedek subay
lık hakkı verilecek. O halde ne yapılması lâzım 
gelirdi? Her şeyden evvel Komisyon bunun 
üzerinde çok iyi düşünmeli idi. Bilhassa Millî 
Savunma gibi ağırlığı olan bir konuda etraflıca 
düşünmeli ve her zaman için Türk tarihinin 
akışını bilen ve Türk Ordusuna hürmet duyan 
bir insan sıfatı ile getirilecek kanun ve bu ka
nunun 1 nci maddesi, millet gönlünde tam ina
nası ile yerleşecek ve revaç bulacak bir kanun 
maddesi olmalı idi. Bu durum dışarıda bulu
nan vatandaşları üzmektedir. 

Bu kanunun doğuracağı mahzurlara gelince; 
bir zamanlar Türkiye'de paralı yüksek okullar 
açıldı. Bu okullara gelenlerin çokları sırf yedek 
subaylık yapmak gayesi ile gelmişlerdi. Buna 
emin 'olunuz. Şimdi bu kanuna göre dört ayda 
terhis edileceklerini bildiklerinden, okuma ka
biliyeti veya imkânı olmayanlar dahi bir yük
sek okula gidip, zorla mezun olacak ve ondan 
sonra da Millî Eğitim Bakanlığını sıkıştıracak, 
bu suretle bunların miktarı da çok daha arta
caktır. Dolayısıyle askerlik mükellefiyeti, im
kânları olmayan bir kısım vatandaşlarımıza ka
lacaktır. Üniversite kapıları da böyle sıkışacak
tır muhterem arkadaşlarım. Bu suretle Millî 
Savunmadan sonra ikinci önemi taşıyan Millî 
Eğitim politik yönden ele alan hükümet, «her
kesi okutacağım» teranesi içersinde bunları 
•okutacak asistan, doçent ,profesör. uzman gibi 
hiç bir eleman olmadan kifayetsiz elemanlarla 
Türkiye'yi dolduracaktır. Türkiye'nin yüksel -
memesinde birinci derece amil, ehil insanların 
yetişmemiş olmasıdır. Maalesef bu kürsülerde 
defalarca da söylediğimiz gibi, ancak iki üç mü
essese bu politik mülâhazaların dışında kalmak-
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tadır. Biraz sonra Ege Üniversitesi kanunu da 
gelecektir. «Ben şurada okul açacağım, burada 
açacağım,» denilmektedir. Nerede bunun hoca
ları'? Üniversite de politikaya karışmaktadır. 
Öğretim üyeleri hazırlanmadan, temin eiilıae-
den bir Ege Üniversitesi bunu getiremez, ola
maz bu. Bunu söylemenin sebebi, işte bu madde 
ile ilgili oluşudur. Ben imtihansız yüksek okul
lara insanlar alacağım, kifayetsiz insanlar yetiş
tireceğim, Mesleğim; ama hakikaten doğruyu 
söyleyeyim; bugün Millî Eğitimin derdi, kifa
yetsiz öğretmenlerin yetişmesinden ileri gel
mektedir. Bu münevver kalite düşüklüğü bun
dan ileri gelmektedir. Hangi Hükümet olursa 
olsun, bu hususlarda itina göstermelidir. «Ben 
şu kadar insanı yedek subaylığın dışında bırak
tım» demek gayet kolay. Yarın bu sözler seçim 
nutuklarında da söylenecektir, «Gürüyorsunuz 
ya, dört ay da olabiliyor.» denilecektir. Belki 
bunu Bakan söylemez; ama başka arkadaşlar, 
«(Size bu imkânları sağladık.» diyebileceklerdir. 

Sayın Bakan, gülseniz de, gülmeseniz de gö
receksiniz bu iş böyle olacaktır; yaşayanlar da 
bunun böyle olacağını göreceklerdir. O halde 
Türkiye'de müsavatı sağlamak için. kanunla
rın âmme vicdanında yer bulması için, tam nıa-
nasıyle millete mal olabilmesi için ne yapmak 
lâzımdır? Bunun için biraz evvel de arkadaşımı
zın söylediği gibi bazı noktalar vardır. Meselâ, 
iki aylık bir stajı mutlaka görmeliydi, bu niha
yet üç aylık da olabilir. Benim kanaatime güre 
bu memlekette lise ve ortaokulunda mevcut di
siplin ruhunu askerî kamplara borçluyuz. Bu 
disiplin ruhu bugün çocuklarımızda yoksa, as
kerî disiplin ruhundan mahrum oluşıındandır. 
Türk Milleti disiplin ruhunu kaybettiği gün pe
rişan olmuştur. Hiç olmazsa yedek subaylık kı
ta, hizmeti insana bir nevi disiplin ruhu vermek
te, askerî sevgiyi aşılamaktadır. Bizim, çocuk
larımızı bunlardan mahrum etmeye hakkımız 
yoktur ve olmasa gerekir. 

Şimdi Millî Eğitim Bakanlığı yine yaran
mak için, eğitim enstitülerinde gece tedrisatı 
yapmak sevdası içerisinde bulunmaktadır. Kali
tesi o kadar düşük öğretmenler yetiştirmeık yo
luna doğru gidiyor. Samimiyetle arz edeyim; 
bir yüksek mühendis, bir ziraat mühendisi, bir 
kimya bölümü, başka bölüm ve üniversite me
zunları mevcut öğretmenler kadar ortaokullar-

241 — 
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da pekâlâ öğretmenlik yapabilirler. Bugün ilk
öğretimde sıkıntı vardır. «47 bin ortaokul öğ
retmenine ihtiyaç vardır.» deniyor. Böyle söy
lendiğine göre, bu arkadaşlara dört ay eğitim 
ve iki ay da kıta hizmeti gördükten sonra pe
kâlâ ortaokullarda öğretmenlik hizmeti verile
bilir,. bu zarurîdir. Sıkıştırıp da kifayetsiz orta
okul hocaları yetiştirmektense, kifayetli orta
okul hocaları yetişineeye kadar bu usule doğru 
gitmek lâzımdır. Devletin gücüne ve parasına 
yazıktır. Arkadaşımızın dediği gibi bu ihtiyaç 
ilkokullarda değildir. İlkokullarda öğr'etmen 
fazlalığı bile vardır. Bir dershaneli okulda altı 
tane öğretmenin çalıştığı varittir. Bu bazı yer
lerde 120 talebeye karşıcar; ama buna mukabil 
bir müdür, bir müdürle namütenahi ortaokullar 
vardır. O halde ortaokullarda bunları vazife-
lendirebiliriz. Burada pedagojik formasyondan 
bahsedilecektir. Pedagojik formasyon lâfı gü
zaftır. Müdürlüğüm sırasında çok pedagoji öğ
retmenleri geldi geçtiler; fakat pedagojik for
masyon aldıklarını iddia edenlerde biz pedago
jik formasyon göremedik, bunu samimiyetle 
söylüyorum. Eğer bir insanda öğretmenlik ru
hu ve vasfı varsa mükemmelen öğretmenlik 
yapmaktadır. Meslek hayatımızda böyle arka
daşlarımıza ela rasladık. 

•Sözlerimi bağlıyorum; benim kanaatim Ko
misyon bu .kanunu geri almalı ve Türk Ordusu
na gölge düşürmeyecek bir tarzda, adalet pren
siplerine uygun bir yedek subaylık kanun tasa
rısını memleketin ihtiyaçlarını da nazarı itiba
ra almak suretiyle getirmelidir. Ancak bu şekil
de bu kanunun memleketimize faydalı olacağı 
kanaatindeyim. Yoksa, bu kanun hakikaten arz 
ettiğim gibi âmme vicdanında iyi tesir bırak
mayacak ve şimdiye kadar olgun çalışan, çok 
sevdiğimiz bir Bakanlığa da kanaatimce gölge 
düşürecektir. 

Hürmetle! "imle. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Dikeçji-

gil. 
Sayın İhsan Sabri Çağlayangil. 
İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 

-—'Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Önemli bir konuyu müzakere ediyoruz. Ha

len yürürlükte bulunan bir Yedek Subay Kanu
numuz var. Bu kanuna göre durum şudur: 

Ordu, yedek subay olma niteliğini haiz ki
şiler arasından kendi ihtiyacına uygun vasıf ve 

miktarda olanları ayırır, bunun mütebakisi er 
ve erhaş olarak vatanî hizmetlerini görürler. 
Ayrıca, ihtiyaç fazlası ise er ve erbaşlar, kamu 
hizmetlerinde de görevlendirilebilirler. 

Binaenaleyh, durum hukukî bakımdan te
minat altına alınmıştır ve hugüıı karşılaştığı
mız birikmenin; yürürlükte bulunan kanun ye
terince uygulana bilseydi, terakümüne, tahassü-
lün e lüzum da, imik ân da, sebeb de yoktu. 

Buna rağmen ibir durumla karşı karşıyayız; 
bir koca yığın, bir aysberg karşımızda; sekiz 
hin ihtiyacımız var; değişik iddialara göre - 38 
hin mevcudumuz var. Bunu tasfiye edeceğiz di
yorlar. Sanki anlaşılması güç hir işmiş gibi de, 
«siz kanuna yanlış yaklaşıyorsunuz, bu hir ye
dek subaylığı düzenleyen kanun değildir bu bir 
tedbir kanunudur, o bakımdan o gözle bakın» 
diyorlar. Biz de o gözle bakıyoruz. Biz de bu 
lüzumu idrak ediyoruz. Biz de 'bu birikintinin 
izalesini istiyoruz. Biz de bundan yanayız; bu
rada bir ihtilâfımız olmaz. İhtilâfımız nerede, 
mesele nedir? Nedir tedbir kanunun getirdiği 
şey? Diyorlar ki, şimdi biz bu yığından ihtiyacı
mız olan 8 bini alalım ve her devre elimizde 
8 bin olacak şekilde bir düzen kuralım, onun 
dışındaki 00 bini dört ay üstünkörü bir şey 
yapıp, meseleyi halledelim. 

Bu bir tedbir mi? Tedbir değil. Yine teknis
yen arkadaşlarımız ifade ediyorlar ki, önümüz
deki yıl 28 hin yedek subay adayı ile karşı kar
şıyayız: 8 'binini alacağız 20 binini ne yapaca
ğız? Zaten kanununda var bugün, ''birikmesine 
mâni hüküm; ama onu uygıılayamamışsız. Onun 
dışında bir şey yapacak isek, o ne ise; onu mü
nakaşa edebiliriz. 

Bir problem vardır karşımızda değerli ar
kadaşlarım. Elimizdeki kutsal bir görev olan 
askerlik hizmeti ile ilgili kanunlar Türkiye 
Cumhuriyetinin nüfusu 13 - 15 milyon olduğu 
devirlerde o devrin ihtiyaçlarına göre o dev
rin esprisine ve tedbirlerine göre çıkmış. Bugün 
bunlar bugünkü şartları karşılamıyor, bir ted
bir almak lâzım. Ama tedbir böylesine küllî hir 
derdin 'bir tek parçasını bir yerini ele alarak ve 
onu halletmeye çalışarak olmaz. Tedbiri kabul 
ederim; ama tedbiri tahrip mânasına alamam. 

Muhterem arkadaşlarım, askerlik çok özel 
vasıflar taşıyan bir meslektir. Askerlikte disip
lin şarttır eşitlik şarttır; Sayın Irmak da söy-
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ledi, istikrar ve eşitliğin zail olduğu askerliğin j 
ödevi görevi çok müşikül vaziyetler arz eder. 
Ordu, elimizde geleneğini muhafaza etmiş da- | 
yanağımız bir müessesedir. Ben, Ordunun Ordu 
iktidar münasebetlerine, Ordu ile siyaset ilişki
lerine değinmeyeceğim; ama Ordunun kendi 
bünyesinin (Sayın Öz-güneş bunu çok güzel be
lirtti) tarihten ve yüzyıllardan gelen bir gele
neği, bir tutumu vardır, buna dokunursanız, 
bunda gedik açarsanız bunu kolay kolay tamir 
ve telâfi edemezsiniz. 

Bedele dahi tahammül edemeyen bir millî 
müdafaa zihniyetinin, bedeli taassupla redde
den arkadaşlarımızın hu kanunu gönül rahat-
lığiyle nasıl getirdiklerine şaşmamak mümkün 
değil. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü, ka-
nımu_savundu. Kendi seçim beyannamelerinde 
meseleye böyle y ıklasmamışlardır. Seçim be
yannamelerinde evvelâ bu yedek subay biriki
mini, «bir kaynak» diye telâkki ediyorlar, as
kerlik ve yedek subaylık hizmeti hem daha eko
nomik hem de kalkınmaya büyük katkıda bulu
nacak biçimde düzenlenecek, bu yoldan da kay
nak tasarrufu ve kaynak yaratılması sağlanmış 
olacaktır» diye yaklaşıyorlar, yedek subaylık 
meselesi ne ise sarahaten değiniyorlar. 21.8 nci 
sayfada; Anayasadan aynen alıyorlar. «Vatan 
hizmeti her Türkün hakkı ve ödevidir, hu öde
vin Silâhlı Kuvvetlerde veya kamu hizmetle
rinde ne şekilde yenine getirileceği kanunla dü
zenlenir.» Anayasa ibaresini aynen geçirdikten 
sonra, bu Anayasa maddesinin sağladığı olanak, 
şimdiye kadar değerlendirilememiştir. Cumhu
riyet Halk Partisi bu Anayasal olanağı değer
lendirerek, askerlik veya yedek subaylık çağı 
gelmiş bulunanlardan modern bir ordunun ihti
yaç fazlası sayılabilecek olanları başka kamu 
hizmetlerinde çalıştıracaktır, özellikle ordu mev
cudunun fazlalığından ileri gelen savunma gi
derleri azalmış ve bu şekildi1 tasarruf edilen 
kaynakları gerekirse yine Orduya; fakat Ordu
nun modernleşmesine ve vurucu gücün artırıl
masına ayırma olanağı sağlanmış olacağı gibi, 
ihtiyaç fazlası insangücü do ekonomimizde de
ğerlendirilebilecektir. 

Bu ihtiyat; fazlası yedek subay meselesi ihti- i 
yaç fazlası muvazzaf subay meselesiyle muva
zidir. Ordu, bu yığınağın içindedir. Bu, sa- ) 
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I dece yedek subay, sadece er meselesi değil, tü
müyle askerlik hizmeti görevinin ıslahı ve ele 

| alınması meselesidir. Bu büyük derde gayet 
dar bir açıdan ve münhasıran, şu gün teraküm 
edivermiş ve önümüzdeki sene 20 bini intizar 
halinde bulunan bir yığını kaldırma gayesiyle 
yaklaşmanın tedbir telâkki, edilmesine imkân 
ve ihtimal, yoktur. Bu, müesseseyi tahrip eder. 
Bu, ıslahı zor gedikler açar. Efendim, ne ya
palım.? Mucize istemiyoruz. Sayın arkadaşı
mın beyan, buyurduğu gibi burada dehaya fa
lana filana ihtiyaç yok. Kanun yolunu göstermiş ; 
Türkiye aydından bu kadar müstağni midir? 
Kamu hizmeti gösteremezmişiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün Balkanlarda, 
Osmanlı imparatorluğuna dahil azınlıklar öğ
retmen ve papaz işbirliğinin aşıladığı ruhla 
istiklâllerini kazanmak, kalkınmak ve şuur sa
hibi olmanın yollarını aramış ve bulmuşlardır. 
40 bin köyü olan, mühendisiyle, doktoruyle, hâ
kimiyle bütün yüksek mektep nıezunlariyle de
po halinde karşımızda ya vatanî hizmet ya da 
kamu görevi bekleyen kimseye, «iş bulamıyo
rum, gördüromiyorum, ihtiyacım yok» demek 
bizim toplumumuz için geçerli bir izah değildir. 

Biz hiçbir zaman vatan çocukları yıllarca 
beklesinler, askeride hizmetini görmek için kış
la kapılarında nöbete girsinler gibi böyle bir 
fikri müdafaa etmiyoruz. Bunu. bu çatı altın
da müdafaa edecek kimse yok. Bu meseleyi 
beraber, global, cezri halledelim, radikal halle
delim. Yanı ile, önü ile, arkası ile hepsini be
raber halledelim. Zaman geldi sırtımıza bu 
kamburu yükledi; fakat istical ile bir kötü iti
yadı, bir gediği ve bir deliği bugüne kadar 
koruyabildiğimiz kutsal bir müesseseye sokma
yalım, tedbir diye tahrip etmeyelim. Gayreti
miz budur. 

Eğer ısrar ediyorsanız, eğer bu kanunu mu
hakkak çıkarmak istiyorsanız o zaman eşitliği 
ihlâl etmeyelim diyoruz. Vereceğiniz lûtfu hep
sine teşmil edelim diyoruz: Silâh altında ola
na da mektepte olana da hepsine teşmil, edelim. 
Hiç olmazsa rencide etmeyelim, bünyeyi tahrip 
etmeyelim. Birbirimizi iyi anlayalım. 

Bu meselede siyaset yapmıyorum. Bu me-
ı selede bu kanun Hükümetten geldi diye reak

siyon göstermek veya bu meselede şunlar kay-
| nlıyor. bunlar kayrılmıyor, diye bir tutum içine 
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girmiyoruz. Burada bir prensibi savunuyoruz 
ve savunduğumuz prensip bir siyasî için belki 
antipatik bir prensip. 38 bin kişiyi karşıma 
almayayım, onları üzmeyeyim, onların nabzına 
göre konuşayım dernek kolay. Onu hepimiz ya
pabiliriz. Mesele ne? 

Mesele, bu durumun üzerine eğilelim mi? 
Koplekslerimizi atalım, rahat bakalım. Mesele, 
tedbir bulmak, böyle parlak zeka, dirayet işi de
ğil. Akıl meselesi, mantık meselesi, Devlet anla
yışı meselesi, askerlik hizmetinin kutsiyeti ve 
icabı meselesi. 

Onun için şahsen şu fikirdeyim ki; meseleyi 
sadece bir yönüyle halletmeye çalışmanın za
manı değildir ve bu tedbir tedbir değildir. Efen
dim siz bir kere bu yığın konusunu halledin biz 
sonra kanun getireceğiz, bundan sonra birikin
tiye mani olacağız deniyor. Nasıl? O tedbir ne 
ise; önümüzdeki Yedek Subay Kanununda da 
var. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efen
dim bu zatı âlinizin kanunu. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Devamla) 
— Zatı âlinizin bendenizin meselesi değil ki. 
Meseleyi bu halde alırsanız yine parti ve poli
tika yaparız. Biz hata etmişiz, siz etmişsiniz onu 
münakaşa etmiyorum. Ne bendenizin, ne zatı âli
nizin. Bir Meclis bir kanun çıkaTmış, yürümü
yor. Yetmiyor, birikinti yapıyor. Islah edelim; 
ama bu şekilde değil. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ben 
de söyledim efendim buna razıyız. 

İFŞAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devam
la) — Onu düşünelim. Geliniz hep beraber düşü
nelim. Sizin getirdiğiniz tedbir tedbir değildir, 
Müesseseyi tahrip ediyor diyoruz. Eşitliği ihlâl 
ediyor diyoruz. Askerliği bozuyor diyoruz. As
ker olmanın vasıflarını ihlâl ediyor diyoruz. Ace
lemiz ne? Kim etti bize bu kâru teklifi; ille iki 
günde kanun çıkartalım diye. 

Bizim Grupnmuz düşüncelerini takdim etti
ği önerge ile bildirmiştir. Bu önerge bu kanu
nun lehinde olduğu veya bu kanunun bu şekil
de çıkmasını istediği için değildir. Bu önerge, 
bu kanuna, fikren, hissen, aklen, mantıken mu
tabık olmadığı bu kanundaki eşitlik vasfını 
mehmaemken temin edebilme gayesine matuf
tur. Yoksa hakikî maksadımız, meselenin külli 
olarak ele alınıp bütün şümulüyle her tarafını 

kapsayan bir kanun ile halli yoluna gidilmesi
dir. 

Maruzatım budur. Cümlenizi saygı ile selâm
lıyorum. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çağla-
yangil. 

Sayın Mehmet Özgüneş, buyurunuz. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyele
r i ; 

Bir iki noktada, fikirlerimiz aksi istikamete 
çevrilerek ifade edilmeseydi huzurunuzu ikinci 
defa işgal etmeyecektim. Onun için bir iki nokta
yı açıklamak zorundayım. 

Birisi; evvelâ bu Kanunun aleyhinde bulun
mak acaba Orduya saygısızlık mıdır? 

Arkadaşlarım, bu çamur bize tutmaz. Ben 
açıkça şu hususu belirteyim ki; Orduya karşı 
saygının ve sevginin kırkta bir hesabiyle zekâtı
nı versem yer yüzünde saygısız kalmaz. Onun 
için müsterihim. Ben 23 sene bu milletin çocuk
larına kumanda ettim. Benim arkadaşlarım baş
ka mesleklerde ceplerini şişirirken ben Sivas'ın 
sıcağında soğuğunda askerlik yaptım. Binaena
leyh, bu davanın böyle ifadesi yanlıştır. Benim 
kanaatim odur ki; Ordunun manevî gücünü tah
rip edeceğine inandığım bir konuda, «Canım bu 
teklif Ordudan gelmiş, binaenaleyh sesimi çıkar
mayayım» lâfı Orduya saygısızlıktır. Teklifin 
Ordudan da geldiği yok ya; bu teklifin Ordu 
ile bir alâkası yok, Hükümetin tasarısıdır. Ben 
Ordunun üzerinde anamın namusuna nasıl titiz
lik gösterirsem öyle titizlik gösteririm. Ben bu 
tasarının, Ordunun manevî gücünü tahrip ede
ceği, Ordunun geleneklerini yıkacağı kanaatin
de olduğum içindir ki huzurunuza çıktım. 

İkinci husus; acaba biz bu birikimin izalesi
ne karşı mıyız? 

Arkadaşlarım, burada açık açık söyledik. Biz 
suçlu da aramadık. Nasıl oldu, ne olduysa orta
da bir 35 bin ilâ 45 bin genç birikimi var, kışla 
kapılarını zorluyor. Biz bu problemin çözümü
ne karşı değiliz. Çözüm metoduna karşıyız. 

Biz diyoruz ki; 35 bin genç var bu birikim 
izale edilsin. Buna hiç karşı değiliz; ama diyo
ruz ki, bunlar askerlikten affedilerek çözümlen
mesin. Eğer Hükümet buraya gelse ve ben bu 35 
bin genci gözden çıkardım, hiç askerlik yaptır-
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mayacağım, affediyorum deseydi itimat edin çı
kıp bu kadar konuşmazdım. Bu ondan da kötü. 
Hem askerlik yapıyor intibaını veriyoruz, hem 
bunlara asgarî 500 milyon lira para sarfediyo-
rıız, ondan sonra da elimize gelen ürün hiç. 

Bir diğer konu: Benim bir çelişki içerisinde 
bulunup bulunmadığımdır? 

Arkadaşlarım, ben diyorum ki; dört ayda 
takım kumandanı yetiştirmek mümkün değil
dir. Hele bir sivili kıta hizmeti görmeden asker 
yapmak mümkün değildir'. Çünkü, asker düşünü
şü ile sivil düşünüşü arasında büyük farklar 
vardır. Bunu burada uzun uzun açıp vaktinizi 
almak istemem. Evvelâ bu sivil şahıs asker ola
rak düşünmeye alıştırılacak, asker yapılacak. 
Sonra bugünkü askerlik tekniğinin cidden son 
derece karışık kısımları öğretilecek. Bu kolay 
değildir ve kıtaya gitmeyen, kıta görmeyen as
ker değildir. 

Okulda asker yetiştirilemez, mümkün değil. 
Atatürk bunu söylemiştir. Diyor ki; «Bütün 
askerî mekteplerin, Harbiye de dahil, ancak yüz
başının, bölük kumandanının rahleyi tedrisinde 
talebe yetiştirilir.» Yani yüzbaşının rahlei ted
risinden geçmemiş kimse kendisini asker sayma-
sui; mümkün değil. Olmaz. 

Arkadaşlarım, bir bakıyoruz, Doğumuzda. 
muazzam bir silâhlanma. Batımızda muazzam 
bir silâhlanma, Kuzeyde bir silâhlanma. Güney
de silâhlanma ; ortada Türkiye kalmış. Bütün 
milletler dişlerine kadar silâhlanırken biz acaba 
şöyle yedek subaylığı kolaylıkla atlatmanın yo
lu nedir diye onu düşünüyoruz. Yanlıştır arka
daşlarım. Bınrün artık muharebeler hazarda 
kaybedilip kazanılmaktadır. 

Yalnız yedek subaylarla bir Ordu idare edi
lemez; ama yedek subaysız da bir orduyu yürüt
mek mümkün değildir. Binaenaleyh, muvazzaf 
her zaman elinizdedir. Onu yetiştirmek müm
kündür. Hiçbir Ordunun muvazzaf bakımından 
bir problemi olamaz. Çünkü her an elinizdedir, 
istediğiniz gibi yetiştirirsiniz; ama yedek su
bayı evvelâ ruh bakımından asker yetiştirmek, 
sonra ona bilgi vermek çok önemlidir. Bunu ver
mezdeniz yarın muharebede bunun cezasını çe
keriz. Bizim, yarın muharebede bir takım vatan 
evlâdını subalığm (s) sinden habersiz bir kim
senin eline verip al bunu muharebeye sok deme-
ve ne hakkımız var. 

O dnsanlaır şehit olurlarsa, pisi pisine gider
lerse bu takdirde memlekete ve geride bırak
tıklarına yazık değil mil 

Biz bir çelişki içinde değiliz. Diyoruz ki, 
madem ki bizim askerî imkânlarımız bunların 35 
binini birden eğitme imkânından mahrum, kıta 
hizmeti vermek imkânı yok, madem ki, diyoruz 
Ordu bunu g'özünden çıkarmış, bana bunlar artık 
belki de lüzum olmaz diyor, o zaman diyoruz 
ki, bu fedakârlığı hiç olmazsa kamu hizmeti adı
na yapalım. Çelişki midir bu? Mademki göz
den çıkardık, bunlar artık takım kumandanı ola
mazlar, öyle ise bari bu fedakârlığı, askerî sa
hada1; savunma sahasında yaptığımız bu feda
kârlığı hiç olmazsa blumları kamu hizmetindi1 

kullanarak yapalım diyoruz. 

Bir mühür ve bir müdürden ibaret ortaokul
lar var diyoruz. Hattâ, bazılarında ortaokul mü
dürü Almanya'ya gitmiş, yalnız mühür kalmış. 
Binlerce ihtiyaç var, yüksek okul mezunu da 
var, bunları buraya verelim diyoruz. 

'Arkadaşlarım, iddiasız bir hükümet bu ta
sarıyı getirseydi çıkıp konuşmazdım bile. Ama, 
karşımda, iddialı bir hükümet var; sosyal devle
tin ilk iktidarı var; Diyor ki, ben ibu memlekete 
büyük sosyal seferberlik getireceğim, memleke
tin bütün kaynaklarını bir seferberlik zihniyeti 
ile harekete geçireceğim diyor. 

Arkasından bir tasarı getiriyor, bakıyorsu
nuz ki, böyle iddiada bulunan bir Hükümetin ağ
zına yakışmayacak, hiçbir zaman böyle Hükümet
ten beklenmeyecek bir tasarı. Tenkit etmeyelim 
mi, bunu söylemeyelim mi? Söylediğimiz zaman 
mutlaka efendim, şuraya veya buraya saygısız
lık mı olur? Hayır arkadaşlarım, hayır. Hiçbir 
.kurum bu memlekette tenkidin dışında değil. Si
lâhlı Kuvvetler içinden çıktım ben, iftihar ede
rim. Allah beni bin defa yaratsa, bin defada da 
tekrar serbest olsam yine gelir Ordu'ya girerim. 
Ben üzerimden haki ünüformayı çıkardım, 13 se
ne oluyor; ama ruhumun rengi hâlâ hakidir, be
nim. 

Binaenaleyh, Ordu'yu tahrip edecek, Ordu' 
nuıı manevî gücünü zayıflatacak bir tedbir gör
düğüm zaman bunun karşısına, çıkmak benim 
vazifemdir. 

Arkadaşlarım, vaktinizi fazla almazsam bir 
vakayı size arz edip kürsüyü terk etmek isti-
voram: 
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Kore Harbıiıııden sonra idi, bir Protestan pa
pazı general, bir Katolik albay, papaz yine, bir 
de Musevi albay üçü birden devrin Millî Sa
vunma Bakanı Müsteşarı Sayın Orgeneral Fah
ri Özdilek'e gelmişlerdi. Merale ettikleri konu 
şu idi, Kore'de birçok milletler harp etmişti; 
Amerikalılar dahil bütün milletlerin erleri ATC 
subayları esir olduğu zaman rütbe bitiyor; on
başılık kalmıyordu, çavuşluk kalmıyordu, teğ
menlik kalmıyordu. Fakat, yalnız Türk nefe
ri ki, onbaşı onbaşı idi yine, çavuş çavuştu. Ku
zey Koreliler sırf ibu ruhu tahrip etmek içim. er
ler arasından kendileri onbaşı ve çavuş seçiyor
lar, Türk erlerinin basma koyuyorlardı, onlara 
imtiyazlar ıtanıyorlardı. Fakat, buna rağmen yi
ne o çavuş seçilen er öteki gerçekten kıtaday
ken onbaşı ve çavuş olan ere itaat ediyordu. 
(Subay subaydı, er erdi. Acaba bunun sebe'bi ne 
idi? Nasıl bir eğitim ile bu meydana geliyoırdu? 

Yine arkadaşlarım, bütün milletlerin erlerine 
şu veya bu şekilde, az çok, kendi milletlerinin 
aleyhine konuşturmak mümkün olmuştur. Fa
kat, hiçbir Türk Subayı ve erini Kore Radyo
sunda çıkıp Türk Milletinin, Türk sisteminin 
aleyhine konuşturmaya imkân bulamamışlardır. 

Yine o general bir örnek daha veriyor: Bir 
Türk erinin bir eli kopmuş, yanında silâhı var
dı, kopmayan eli ile o silâha sarılmış ve öyle 
gidiyordu. Normal, bizim askerlikte kaidedir, 
tümen geri hududuna geldiği zaman erin silâhını 
teslim etmesi lâzım. Geri hudut da Amerikan 
birlikleri bundan silâhını istemişlerdir. O, bir 
eli kopuk er bütün gücü ile silâhına sarılmış 
«Vermiyorum». Çünkü, .silâhını vermek anasının 
namusunu paynıal etmek kadar acı geliyordu 
ona, 

[Soruyordu Amerikalı papaz general ve pa
paz iki albay; bir Musevi, bir Katolik, biri Pro
testan, diyordu ki, Türk erine bu ruhu nasıl ver
diniz, bu moral eğitimini nerede yaptınız, hangi 
sistemle yaptınız1? Bunları alıp Amerikan ordu
sunda ,ge.liştirm.ek istiyoruz. Sayın Orgeneral 
bunları o sırada adam kıtlığında Polatlı Topçu 
Okulunda askerî psikoloji öğretmeni olan bir üs
teğmene gönderdi. Geldiler bu zevat, üsteğmene 
de bu hikâyeyi anlattıkları zaman, üsteğmen 
omuzlarına ağır bir şekilde çöken bu yükü şöy
le halletdi. Kütüphanede Ahmet Hikmet Müftü
oğiu mın «Üzümcü» adlı bir hikâyesi vardı; ora

da Ahmet Hikmet Müftüoğiu diyordu ki, «Türk 
neferine, başka milletlerin okul sıralarında ka
zanmaya çalıştıkları bu hasletleri sana kim ver
miştir? Kim öğretmiş sana bunları?» Hikmet 
Müftüoğiu eevap veriyordu, diyordu ki, «ibu has
letleri sana babanın dik bakışı, annenin şefkatli 
okşayışı. Kuran-ı Kerimin esrairh ahengi öğret
miştir.» 

Arkadaşlarım, ben diyorum ki, bu ruhu tah
rip etmeyelim. Ben diyorum İd, dört ayda bo
yacı küpünden geçirir gibi geçirip arkasından 
iste senin işin bitti diyerek insanları geçirirsek, 
halen silâh altında bulunanın ruhu tahrip olur, 
disiplin ruhu zayıflar, morali zayıflar, kitle ru
hu zayıflar diyorum. Hiç değilse eşit olarak, 
18 ay o silâh altında vatanı savunurken, öteki 
de 18 uy Karaköse'de gitsin hizmet etsin diyo
rum. Bunda Ordu'ya saygısızlık var mı? 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Özgü-
neş. 

Sayın Ahmet Demir Yüce. 
Sayın Ahmet Demir Yüce, bir saniyenizi ri

ca edeceğim. Değerli arkadaşlarım, Sayın Ah
met Demir Yüce'den başka Sayın Salim Hazer-
dağlı, Sayın Muhsin Batur, Sayın Mehmet Fey-
ys>t söz istemişlerdir. 

Tüzüğümüz görüşme başlamazdan önce altı 
kişi söz istemiş ise Başkan, lehte, aleyhte ve üze
rinde söz istenmiş olmasına göre bir sıra düzen
ler diyor. Görüşme başlarken altı sayın üyeden 
fazla kişi söz istememiş, bu söz isteyen üyelerin 
çoğu bir üye konuşurken, bir üye konuştuktan 
sonra söz istemiş olduğu için o usulü uygulama 
olanağını bulamadık. Bumu arz ederim. 

Buyurunuz Sayın Demir Yüce. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Yedek subay adaylarının kısa süreli asker
lik hizmetine tabi tutulmasına ilişkin kanun ta
sarımlın birinci maddesinin görüşülmesi tasarı
nın tümü üzerindeki görüşmelerdeki niteliği 
muhafaza etmektedir. 

Bu tasarı aleyhinde kıymetli hatipler fevka
lâde güzel fikirler serde t misi erdir. Bendenizin 
bu fikirlere ilâve edeceğim hiç bir şey yoktur. 
Bu kanun maalesef iyi hazırlanarak gelmemiş
tir. Millî Savunma Bakanlığı böyle bir kanunu 
Meclislere getirmemeliydi. Zaruretle!in ilcasiy-
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le gerinilmiş olan bu kanunun bu derece arıza
larla malûl olmaması gerekirdi. 

Muhterem arkadaşlarım. 30 bini aşkın birik
miş bir kaynağın bir zaruretin sebebi ile tasfi
ye edilmesi makuldü!' ve buna iiltiyae vardır, 
Hükümeti ve Devletimizi bu sıkıntılı, durumdan 
kurtarmak muhakkak ki, lâzımdır Birikmiş 
olan '•]() bini aşkın gencin buna ilâve edilecek
lerle beraber hayatlaniiııı diğer safhalarını 
tanzim edememek gibi bir adaletsizli!: içerisine 
itilmeleri ve fevkalâde üstün ve şerefli bir gö-
reev olan askerlik görevini ifa etmeden alıkonul
maları, her halde iervieedilecek bir husus de
ğildir. 

Parlamentoda. ve- Yüce Senatonun çatısı al
tında bulunan muhterem üyelerin hepsi, bu :>l) 
bin gencin ve buna ilâve edilecek diğer gençle
rin askerlik vazifesini ifa etmelerinin arızalarla 
dolu olmasını ve onların bu görevi ifa etmeleri
nin engellerle mani olunmasını ve bundan son
raki hayatlarını tanzimde bu hususun onlara 
önleyici bir hadise ola;ak karsılarına dikilme
sini muhakkak ki tervicetmez. Ancak, bu ka
nun tasarısı Sayın Mehmet Özgüneş'in ve diğer 
arkadaşlarımın da ifade' el tikleri gibi, mukad
des askerlik görevini fevkalâde rencide edecide 
mahiyette birtakım hükümleri. de getirmiştir. 

Türk ananesinin ve Türk. Askerlik Tarihinin. 
Türk Milletine vermiş olduğu en büyük has
letlerden biri olan asker obua vasfı, ask'T ru
huna salıibolma vasfını da ortadan kaldıran bu 
tasarının her hakle tervici mümkün değildir. 
Arızalarla malûl olan ve bilimsel olmayan. Sa
yın Karamanın da söylediği gibi, lojistik bir 
hadise muhakkak; İklimsel olması gerekirken, 
bir bilimsellik taşımayan bu tasarının yeniden 
gözden geçirilmesi zaruridir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu bir zarurettir 
ve gerçektir, bunu kabul ediyoruz Hatta bazı 
hatipler Senato çatısı altında veyahut gruplar
da, bunun eşitsizlikle malûl olmadığını da ifa
de ettiler. Hatta dediler ki; «Askerlik görevi 
'bazı. nesi İler için uzun süreler halinde yapmayı 
icabeltirir, şartlar onu gösterir. Hatta bazı ne
siller askerlik görevlerini harp sırasında yapar
lar ve ölürler. Diğer nesiller; harp olmadı, on
lar öldü biz neden ölmedik gibi bir muhasebenin 
içerisine giremezler.» Hakikaten askerlik göre
vi gibi, ağır ve şerefli bir görevin bazı nesille r-
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de daha uzun sürelerde ve hatta hayat pahasına 
olduğu, bazı nesillerde ise daha hafif geçtiği 
muhakkaktır; ama aynı dönem içerisinde, aynı 
siyasî şartlar içerisinde birtakım birikintileri 
tasfiye edeceğiz deıiken, bir devre evvelki insan
lara 18 ay hizmet gördürmek ve diğerlerine de 
4 ay hizmet gördürerek askerlik görevini, yap
tırmadan sadece bir operet askeri gibi telâkin 
edercık onları terhis etmek, her halde ne asker
lik görevinin kutsiyetiyle bağdaşır ve ne de on
lara herhangi bir şekilde askerlik görevinin 
icaplarını öğretmek imkânını bahşeder. 

Muhterem arkadaşlarım, yedek subaylık gö
revi, askerlik görevidir. Subaylık ihtiyaçtan. 
dolayı yedide subaya verilmiştir. Esas olan. or
dunun muvazzaf subayıdır. Muvazzaf subay öğ
retmendi!'. Yedek subaylık ordunun kadrolarım 
hakiki öğretmen olan muvazzaf subayla doldur
mak imkânı bulunmadığı için teessüs etmiş bir 
müessesedir. Eskiden ortaokul mezununa, son
ra lise mezununa verilmiş bir hakken, bugün, 
üniversite mezununa acaba verelim mi, verme
yelim mi?» münakaşası yapılmaktadır. Esas 
olan erliktir. Yarın üniversite mezunları da, 
teknik imkânları daha kuvvetli olduğu için, 
iyi erlik görevini yapacaklardır. Diğer ordular
da. esas olan erliktir. Subay, o erleri yetiştiren 
muallimdir. Binaenaleyh, yedek subay hizmeti 
.l!)_!0'nin, 1040 in, 1060'm itaplarına ^i'C1 teessüs 
edecek, 1080'lerde ise onlu kendisine yeni veç
heler verecektir. Bu -mecburî yapılması gereken 
bir iştir. 

Bugün orduların erişmiş oldukları teknik 
imkânlar, harp sanatının tamamen değişik' veç
heleri muvacehesinde bizim Millî Savunmamızın 
ve Ordumuzun askerlik hizmetlerini gördürme 
hususundaki prensiplerinde değişildik: yapma-sı 

I zaruridir. Binaenaleyh, bu kanun her yönüyle, 
neresinden tutulursa tutulsun, görülüyor ki, 
tenkide tabidir ve bu tenkitler de haklıdır. 

'Binaenaleyh, bendeniz istirham ediyorum, 
bunu arızalarından arındırmak, kısmen eşitlik 

I imkânlarını vermek ve haysiyetli bir noktaya 
oturtmak için Komisyon bu maddeyi geri alsın ; 
verilmiş olan önergeler vardır, bu önergeler mu
vacehesinde meseleyi yeniden müzakere edip bir 
monte ile daha âdil bir Şedde ifrağ etsin. Ben
deniz bir takrir verdim, Komisyona maddenin 

! ia.de edilmesini istirham ettim. Komisyon da bu-
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•na eğer mutavaat gösterirse, daha iyi, daha sa
lim, daha âdil bir noktaya varmış oluruz. 30 bin 
gencin mağdur olması hadisesi ve Devletin bu 
yönden birikimi izale etme hadisesi muvacehe
sinde, onların mağduriyetlerini düşünmek ne 
kadar gerçekçilik ise, bugün halen silâh altında 
Kıtalarda bulunan ve yedek subay okullarında 
bulunan binlerce gencin de eşitlik istemekte 
oldukları ve Devlete bu gözle baktıkları da bir 
gerçektir, bunu gözden uzak tutamazsınız arka
daşlarım. Devletin itibarı, her iki tarafa da gü
ven vermekle ancak mümkün olabilir. 

Onun için, bunun Komisyon tarafından geri 
alınması talebindeyim ve bunun için de bir 
takrir verdim, bunun nazarı itibare alınmasını 
ve takririmin yüce Senatoca tasvip görmesini 
istirham eder, hepinizi saygıyle selâmlarım. 

BAŞKAN —• Değerli arkadaşlarım, Sayın 
Ahmet Demir Yüce bu konuşmalarında tasarı
nın l.nci maddesi hakkındaki düşünce ve görüşle
rini belirttikten sonra, iki hususu önerdiler. 1 
nci maddeyi Komisyonun geri alması, birinci 
önerileridir. Bunun takdiri şüphesiz Komisyona 
aittir. 

İkinci önerileri ise, Komisyon 1 nci maddeyi 
geri almasa bile, verdikleri bir önergenin oya 
sunulması suretiyle Yüce Genel Kurulun 1 nci 
maddeyi Komisyona iade etmesi. 

Ben Sayın Ahmet Demir Yüce'nin önerge
sini konuşmalarından önce aldım ve hemen iş
leme tabi tutmadım, bunun nedenini arz etmek 
istiyorum: önergelerinde Sayın Ahmet Demir 
Yüce, 1 nci maddenin değiştirilmesi için veril
miş bulunan önergeleri kastediyor ve diyor ki; 
«Yerilen önergeleri müzakere ederek arızala
nıl giderilmesi, icabına ve hakkaniyeti tesise 
matuf düzeltmeleri^ yapılabilmesi için Komisyo
na iadesini arz ve teklif ederim.» 

Yerilmiş önergelerin gözönünde bulundurul
ması, müzakere edilmesi suretiyle Komisyonun 
işlem yapması için 1 nci maddenin iade edil
mesini öneriyor. 

Henüz 1 nci maddenin değiştirilmesi için ve
rilmiş bulunan önergelerin müzakeresine sıra 
gelmedi. Bu önergeleri vermiş bulunan arkadaş
larım arasında, önergelerini izah etmek için 
söz isteyenler de var. Bu nedenle Sayın Ahmet 
Demir Yüce'nin önergesini hemen işleme tabi 
tutmadım. Sıra ile söz almış olan arkadaşlarıma 

söz vermeye devam edeceğim. Sıra önergelerin 
müzakeresine geldikten ve önergeleri hakkında 
söz almış bulunan arkadaşlarım da konuştuk
tan sonra Sayın Ahmet Demir Yüce'nin öner
gesini işleme tabi tutacağım. 

Sayın Salim Hazerdağlı, buyurunuz efen
dim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Elimizdeki 376 sıra sayılı tasarının gerekçe
sini tetkik ettiğimiz zaman haklı olarak; bun
dan evvel 1970 tarihinde İ l l i sayılı Yedek Su
baylık Hakkındaki Kanunu değiştirirken, o za
man Millî Savunma Bakanlığından; yani Hükü
metten gelen tasarıyı, o zaman konuşulanları 
ve tasarının gerekçelerini gözden geçirmeye 
mecbur oluyoruz. Çünkü muhterem arkadaşla
rım. aradan uzun bir zaman geçmedi. Zannedi
yorum 1111 sayılı Kanun şu memlekette 1927 
tarihinden sonra uzun süre uygulanmış; fa
kat 1970 tarihinde Hükümet bir tasarı getire
rek, aynen bugünkü gibi, bir yığmak olduğunu, 
hatta yapılan tetkiklerde 1975 tarihine kadar 
% 70 nispetinde bir artış olacağını ve bu yüz
den de bu tasarının (Zannediyorum bundan 
evvelki tasan sonradan 316 numaralı Kanun 
oldu) kabul edilmesini istedi. Tasarının Yüce 
Senatoda uzun uzadıya müzakeresi yapıldı ve ka
bul edildi. 

Muhterem arkadaşlarım, herhalde o tasarı 
bir plana dayanıyordu. Millî Savunma Bakanlığı 
o tasarıyı mutlaka planlayarak önümüze ge
tirdi. O planı getirdiği zaman bütün bunlar 
burada detaylarıyla uzun uzadıya konuşuldu; 
ama görüyoruz ki, aradan geçen üç senelik kı
sa zaman zarfında bu kanun bir fayda getirme
miş, üstelik daha çok yığmak hasıl olmuştur. 

Şimdi, Önümüze bir kanun tasarısı geldi; 
haklı olarak soruyoruz? Hükümetler değişti; 
ama Millî Savunma Bakanlığının personeli yine 
aynı personel, dolayısıyla yine aynı planlama. 
Bu kanunun siyasî baskılar veya siyasî düşün
celerle tatbik edilmediğini zannetmiyorum. Ben 
bunu kabul etmiyorum. Askere alınma, alınma
ma ; kanunun tatbik edilmesi, edilmemesinin 
siyasî baskılarla, siyasî etkilerle değişeceğini, 
Millî Savunma Bakanlığına siyasî baskının 
olacağını kabul etmiyorum, hafsalam almıyor. 

Anlaşılıyor ki, bu kanun o gün getirildiği 
zaman, ya, iyi hesap edilmemiş yahutta Kanun 
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Millî Savunma Bakanlığı tarafından tatbik edil
memiş. 

O tasarı; yani bugün elimizde halen meri 
'olan Kanun ne getiriyordu? Yedek subay aday
larını teste tabi tutuyordu, test dışı kalanları 
er yapıyordu ve buna göre de ortaya bir hesap 
çıkarıyordu. 

Üç sene evvel bir plan getireceksiniz, bugün 
o plan olmamış diyeceksiniz, biz de haklı olarak 
bundan sonra gelenlerin de, geleceklerin de tat
bik edilmesinde şüpheye düşmek mecburiyetin
de kalacağız. 

Muhterem arkadaşlarını, arkadaşlarım diyor
lar ki, «Bu tasfiye kanununu çıkaralım, ondan 
sonra elimizde Yedek Subay Kanunu; yani şim
di meri olan kanun var, artık bu kanunla işi 
yürüteceğiz.» Buna inanmak mümkün değil. 
Çünkü, bundan evvelki hesaplar tutmadı, hele 
bundan sonraki hesaplar hiç tutmayacaktır. Ni
çin tutmayacaktır Biz, yüksek mektep mezunla
rını artırmak istiyoruz ve bugün üniversitelere 
cla.ha çok talebe alınması için gayretler sarf edi
yoruz. Demek ki, bu birikim ileride daha çok ar
tacak ve bu kanun yine yürümeyecektir. 

Arkadaşlarımız, elimizdeki mevcut 111.1 sayı
lı Kanunu tadil eden Kanunu gösteriyorlr, «İşte 
l)iı tedbirdir, elimizde bu kanun var», diyorlar. 
]Bıı Kanunla bu iş yürümeyecektir. Bu aşikâr 
bir şey. Kendimizi ikna etmek mümkün değil. 

O halde, bir tasfiye kanunu yapıyoruz; ama 
tasfiye kanunundan sonra hangi kanunu tatbik 
edeceğimiz belli değil. E^er bu kanunu tatbik 
edeceksek; tekrar tekrar söylüyorum, bu kanu
nun meseleye hal çaresi bulamayacağı aşikâr
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir işletmeyi yıkar
ken veya kapatırken; yeni bir tedbir nedir, onu 
götürmeye mecburuz. Önümüze yeni bir tasarı, 
yeni bir plan, yeni bir tedbir getirilmeden na
sıl oy vereceğiz... 

Muhterem arkadaşlarım, kabul edelim ki, 
askerlik vatanî bir hizmettir; ama birçok in
sanları dört ay, birçok insanları da 18 ay hiz
mete tabi tutmak doğrusu bir eşitsizlik, bir 
adaletsizliktir. Hepimizin vicdanında bu var. 

O halde, şimdi sayın Millî Savunma Bakanı 
gelip burada, «Bu tasfiye kanununu çıkarınız, 
ben elimdeki mevcut 1111 sayılı Kanunu değiş
tiren (Hata etmiyorsam 316 sayılı Kanun) 

Kanunla meseleyi yürüteceğim ve bir daha bu 
tasfiye için Meclislere. gelmeyeceğim» diyebi
liyor mu?... Bunu sormak, öğrenmek işitiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, ben bu tasfiye ka
nununun çıkarılmasından endişeliyim. Bir defa 
bu kanunun çıkmasında büyük adaletsizlik 
var. Adam devamlı askerden kaçmış, rapor 
almış; ama bunun yanında öbürü gitmiş vatanî 
hizmetini; 1970 tarihine kadar 24 ay, 1970'den 
sonra da yedek subaylığın süresi kısatıldığı 
için 18 ay yapmış, ondan sonra da bu tasarı 
gelmiş, dört aya tabi olmuş. 

Kaçana, erteleyene bir taviz tanıyoruz, ada
letsizlik oluyor. Bu tahribattır ve asıl tahribat 
bundan sonra deva.m -edecektir. Yedek subay 
namzetleri bundan sonra, «Nasıl olsa bir tas
fiye kanunu daha çıkacak» diye türlü yollara 
başvuracaklardır. Gedik acılıyor deniyor ya, 
bunu daha açıkça ifade etmek lâzım geliyorsa; 
türlü yollara, rapora, kaçak yollara; yani do-
layısıyle bütün yollara başvuracaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu durum Memle
ketin ahlâkını tahrip ediyor. Doktora yalvar, 
öbürüne yalvar, şube reisinden kaç, başka yere 
git, zabıtadan ilmühaber al. İşte bunlar vatan
daşın, insanoğlunun ahlâkını bozuyor. Bundan 
sonra, nasıl olsa bir tasfiye kanunu daha çıka
cak diye yedek subay namzetleri türlü yollara 
başvuracaklardır. Çaresiz bu. Çünkü, önümüz
deki bu kanun meseleyi halletmeyecektir. 

Muhterem arkadaşlar; durumumuz acele et
memizi gerektirmiyor. Eğer acele ise, mevcut
lar üzerinde de bunu yapalım; yani bugün ye
dek subaylığını yapanları da bu tasfiyeden ya
rarlandırarak «ürelerini kısaltalım; ama böyle 
yapmıyoruz ve buna karışmıyoruz. 

Bugün Türkiye, bilmediğimiz veya söylemek 
istemediğimiz birçok meselelefl^sebebiyle fevka
lâde bir durumun içerisindedir. Sayın Bakanın 
«ıSiz de içinde olsanız bunu yapmazsınız» diye 
ifade buyurdukları gibi, bu durumlara müdaha
le etmiyoruz; ama bu kadar alelacele bir tas
fiye kanunu çıkarınken, bugün silâh altında 
bulunan yedek subayları bundan faydalandır
madığımıza göre, daha derli toplu bir kanun çı
karmak için, bu işin önemini de gözönünde 
tutarak, bana göre iki üç ay sonraya bırakılma
sında büyük bir mahzur olmasa gerek. 
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Bu kanun iyi hazırlanarak gelmiş bir kanun 
değildir. Tasfiye ile mesele halledilmiyor. 
Yıktığımızı yapacak bir tasarıyı önümüze geti
ren yok. 

Saym Fikret Gündoğan, «Elimizdeki bu tasa
rıyla ben bunu yürütürüm, bundan evvelki Mil
lî Savunma Bakanı bunu tatbik etseydi bu ol
maz.» diyorlar. 

Milli Savunma Bakanının Kanunu tatbik et
mediğini kabul etmiyorum. Sayın Topaloğlu, bu 
işi tatbik etmemiş, emir vermiş... Böyle bir şey 
yok. Zaten Kanun çıkarken bir fayda getirme
yeceği öne sürülmüştü ve bu test usulünün de 
yürümeyeceği belli idi; ama bize «Biz bunu yü
rüteceğiz.» dediler ve Kanun çıktı; fakat tatbik 
edilmedi, bundan sonra da tatbik edilmeye
cek. O halde bu memlekette bu işe; yani yedek 
subaylığa adaleti getirmemiz lâzım. Adaleti, 
temel bir kanunla, }Tedek subaylık meselesini 
halledecek bir kanunla sağlamamız lâzım geli
yor. 

Muhterem arkadaşlar, insan oğlunun ruhun
da meri olan kanuna tabi olmak vardır. Bu 
kanun tasarısı kanunlaşırsa büyük bir yara 
açacaktır. Şimdi, bugün silâh altında bulunan 
yedek subaylar kıvranıyor. «Diğerleri gibi 
rapor alıp askerliğimi tehir ettimıecliysenı, as
kere. gittiysem benim ne suçum var?» diyor. 
«Vatanî görevimi 18 ay olarak yapayım; rapor 
alanlar, askerlik şubesi reisini görenler, asker
likten kaçanlar 4 ay askerlik yapsın.» diyor. 
Bu bii' adaletsizlik doğuruyor, yara açıyor, am
ine vicdanında ve toplumda da birtakım ayrı
calıklar meydana getiriyor. Hükümet bunları 
gidermenin çarelerini aramaya mecburdur. Bu 
çareleri bulmak mümkündür. Halihazırda si
lâh altında bulunanların süreleri kısaltılabilir, 
erken terhis olabilir. Bunun çareleri vardır. 

27 Mayıs 1960'dan sonra muvazzaf subayları 
tasfiyeye tabi tuttuk, bu mesele halledildi zan
nettik ; fakat ondan sonra bir tasfiye daha ya
pıldı, albaylara tazminat vermek suretiyle Or
dudan ayırmak mecburiyetinde kaldık. Halbu
ki muvazzaf subayların kaynağı muayyendir ve 
bellidir. Buna rağmen muvazzaf subaylıkta 
bile tasfiye 1 - 2 defada mümkün olmadı. 

Şimdi, kaynağı muayyen ve belli olmayan 
ve her geçen gün artan yedek subaylıkta tasfi
ye meselesini bu kanunla bir defava mahsus 
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olmak üzere halletmemize imkân yoktur, bu 
birikimleri önleyecek anatedbir neyse onu ge
tirmeye mecburuz. «O günün okumuş insanı 
ile bugünün okumuş insanı arasında büyük 
fark vardır.» diyelim, hepsini birden dört ay
lık yedek subaylığa tabi tutalım. Yok, böyle 
yapnıayacaksak, hepsini birden 13 aylık yedek 
subaylığa tabi tutalım. Bir kısım insanlara sa
dece bir af kanunuymuş gibi bir kanun tasarısı 
getirip, onlara 4 aylık yedek subaylık yaptırıp, 
diğerlerine 18 ay yedek subaylık yaptırmakta 
büyük adaletsizlik, büyük eşitsizlik olur. Ben 
bu kanıdayım. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Say
gılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederi?: Sayın Hazer-
dağlı. 

Sayın Muhsin Batur, buyurunuz. 
MUHSİN BATUB (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın 
üyeleri; 

Şimdiye kadar yapılan konuşmalardan an
ladığıma göre, Senatonun genel temayülü belli 
olmaya başladı ve bu temayül, bu kanun tasa
rısının aleyhinde gözükmekte. 

Kişi olarak, ben bu kanunu tanı beğeniyor-
muyum. uygun bir kanun mudur, diye sorarsa
nız, «Hayır» cevabını veririm; fakat ona rağ
men bugüne kadar nereden ve nasıl geldik, onu 
bildiğim için bu kanunu savunmaya kendimi 
adadım. 

Hepinizin malumlarıdır; kanun, teklifleri ya 
Bakanlar Kurulunca, ya da Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerince yapılır. Bu teklif bir 
Hükümet tasarısıdır. Teorik olarak böyledir. 
Yalnız Silâhlı Kuvvetlerle ilgili kanunlar ge
nellikle Yüksek Askerî Şûra ve Genelkurmay 
siyasî iktidarın askerî müşaviri olmak sıfatıyle 
burada hazırlanır. Hükümet tarafından benim
senirse Parlamentoya getirilir. Tabiî ki bu tek
lif, yine belli olduğu gibi, (lenrlkurmayınuzca 
hazırlanmış ve siyasî iktidarca benimsenmiş, 
buraya gelmiştir. Bizim buradaki muhatabımız 
•muhakkak ki. Hükümettir; ama buradaki ko
nuşmalardan bazı manalar çıkma emareleri gö
züktü. Yani, «Hükümetle Silâhlı Kuvvetler 
arasında bir görüş farkı var mı?» gibi bazı şüp
heli cümleler kullanıldı. Bu bakımdan bunu 
ilade etmek isterim ki, daima bu kanun tasarı-
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lan Yüksek Askerî Şûrada hazırlanır, Hükümet 
benimserse Meclise sevk eder. 

Bu mevzu ile ilgili çalışmalara' bundan 6, 
hatta 7 yıl evvel başlandı. Çünkü, karşımıza 
rakamlar çıktı. Türkiye'nin nüfusu giderek 
artıyor ve dünyanın en hızlı tempolarından bi
riyle artıyor. Yalnız yedek subay problemi 
değil, askere geleceklerin de yekûnu artıyor. 
Buna paralel bir Silâhlı Kuvvetler kurarsak; 
yann 1 milyonluk, 10 sene sonra 2 milyonluk, 
20 sene sonra 3 milyonluk bir Silâhlı Kuvvetler 
elde bulundurmak lâzım. Buna ne ihtiyaç var, 
bunu ne Türkiye'nin ekonomisi kaldırır, zaten 
ne de bir zaruret vardır. 

O halde problemi buradan ele alarak çalış
malara başlandıktan sonra, ilk tedbir olarak bu 
vatan hizmetini Silâhlı Kuvvetlerde veya kamu 
sektöründe yapma formülü üzerinde ilk aşa
ma gösterildi. Yani bu vatan hizmetinin 
yapılması aç in bir yardımcı saha daha bu
lundu. Bu, Anayasada girdi, Meclislerimiz 
bunu kabul etti ve ilminin üzerinde altı 
Hükümet zamanında (Bugünkü Hükümeti de 
sayıyoram) çalışmalar yapıldı. Yani kamu sek
töründe bunları nasıl kullanacağız? Biliyoruz ki, 
Türkiye'de eğitim; bilhassa orta eğitim öğretmen 
sıkıntısı çekmekte, hatta kıvranmakta. Bugünkü 
verilen ücretler karşısında Devlet Karayolların
da, Devlet Su İşlerinde ve muhtelif kamu sek
törlerinde personel tutamamaktayız, hepsi kaç
makta. Adalet Bakanı çıkıp, «Elimde savcı, ha
kim kalmadı. Bu verilen ödenekle kalmıyorlar.» 
demekte. 

O halde, teorik olarak bunları kamu hizmet
lerinde çalıştıracak çok yer var; ama 3 - 4 sene 
zarfında yapılan bütün çalışmalar ve yazışma
larda hiçbir Bakanlık Millî Savunma Bakanlığı
na bu hususta yardımcı olup da, «Ben şu kıvam
da şu kadar insanı şu sektörde çalıştırmak isti
yorum» diye bir cevap vermedi. Zaten verseydi, 
mesele 4 - 5 sene evvelden çözüme girer ve bu 
birikim olmazdı. 

Şimdi yakın bir gelecekte göreceğiz ki, bu 
kanunu kabul etsek de etmesek de bu birikim çok 
daha fazla artacak ve Silâhlı Kuvvetlerle kamu 
sektörü bu insanları paylaştığı halde, yine insan 
fazlalığı karşımıza çıkacak. 

O halde meseleyi başka türlü mütalâa etmek 
lazım ve genellikle son yarım asırdır; hatta biraz 
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daha evvelinden alırsak, dünyada askerî mese
leler o kadar muğlaklaştı ki, bunun çözüm yolu 
artık: yalnız askerlere bırakılmıyor. Böyle bütün 
bir milleti ilgilendiren meselede askerler, eğitim
ciler, sosyologlar, pedagoglar, iktisatçılar hepsi 
bir araya gelerek uzun süreli bir çalışmadan son
ra bu insanların ne kadarını Türk Silâhlı Kuv
vetlerinde kullanacağız, ne kadarını kamu sek
töründe kullanacağız veya kullanamadığımız tak
dirde nasıl bir formül bulacağız; yani kur'a ile 
her iki hizmetten de muaf mı kılacağız, bedel 
usulüne mi gideceğiz, ne yapacağız; esasında onu 
bulmak ve tüm hazırlanmış bir kanunu karşımıza 
getirmek lâzım. Bu kanun tabiî ki, tüm hazırlan
mış ve meseleye tam çözüm yolu getiren bir ka
nun değil. Bunu ben de kabul ediyorum; ama 
bunu kabul etmezsek ne olacak! Bunu kabul et
mezsek, yine ifade edeyim, bizim 'Türkiye'mizde-
ki çalışma sistemine göre, yeni kanun hazırlan
ması en az üç yıl sürecek ve bu üç yıl sonunda 
da şimdikilerle beraber birikim 60 000 - 70 000 
belki 80 000 kişi olacak. O zaman buna nasıl bir 
çözüm bulacaksınız? Hangisini asker yapacaksı
nız, hangisini kamu sektörüne vereceksiniz? Ve-
rcmiyeceklerinizi bu hizmetlere tabi tutmadan 
kaç sene bekleteceksiniz? 

İşte onun için, bu kanun iyi bir kanun ol
mamakla beraber, bu bizim yıllardan beri ken
dimize has çalışma hatalarımızn (Hepimizin as
kerler, siviller, parlamenterler, partiler dahil) 
toplamından neşet etmiş bir durumdur. Bunu 
kabul etmemiz lâzım. 

Burada tenkit edilen diğer bir nokta; karma 
sistem yapalım, yani dört ay askerlik eğitimi 
gösterelim, kamu sektörüne devredelim, mese
lesidir. Bunun ikisi de bir işe yaramaz; dört 
ayda askerlik öğrenilmez, o insana kıta da tes
lim edilmez. Ona da katılırım. 

O halde isimleri tam ve iyi kojmıamız lâzım
dır. Kimi asker yapacağız, kimi kamu sektörü
ne vereceğiz, fazlasını da açıkça ortaya koymak 
lâzım. O insanı kullanmayacağız ve serbest bı
rakacağız. Bağımlı olarak yıllarca, askere gide
ceğim veya kamu hizmetine gideceğim diye bek
lemeyecek bu insan. Onun için tekrar ifade ede
yim, bu kanun hatirzatmda iyi bir kanun değil. 

«Eşitsizlik» deniyor. «Bugün kıtada olanlar
da veya eğitim devresinde olanlarda eşitliğe ria
yet edilmiyor; onlar uzun süre askerlik yapa-
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oak, diğerleri dört ay yapıp kurtulacak.» gibi 
tabirlerden vazgeçmek lâzım. Bu, şerefli, kucl-
sî bir vazife. Devlet ne kadar süre verirse o ka
dar yapılır bu görev. Zannımca, hiç bir kimse, 
hiçbir parlamenter, hattâ hiçbir asker; Silâhlı 
Kuvvetlerde bir referandum yaparak, bugün si
lâh altında bulunan yedek subayların acaba 
kaçı terhis olmak veya. erken terhis olmak arzu
sundadır, kaçı Silâhlı Kuvvetlerde kalmak is
temektedir; bunu hiç birimiz 'bilmiyoruz.. Zan
nımca, bazı geçer meslekler hariç, büyük çoğun
luk Silâhlı - Kuvvetlerde kalmak ister. Çünkü, 
dışarda işi, gücü yoktur, Silâhlı Kuvvetlerde 

. teğmen maaşı vardır, muhtelif yan ödemeleri 
vardır, tayın bedeli şu, bu derken bir teğmenin 
eline iki \ bin küsur lira para geçer. Eğer bir 
referandum yaparsak, bunların çoğu Silâhlı 
Kuvvetlerde kalmak ister. Bu sebeple de ben 
bir haksızlık olduğu kanısında değilim. Tabiî, 
kanun teklifcisi -ben değilim, takdir Yüksek Sena
tonun; fakat karşımızda realite var, büyük bir 
birikim var. Bu meseleyi bugün çözmediğimiz 
takdirde, bu birikim daha yıllarca sürecek ve 
biz dahi buna hiçbir çözüm yolu bulamayacağız, 
ondan sonra tarihe karşı da sorumlu olacağız. 

Bu bakımdan, biraz hislerden azade olarak; 
teorik eşitlik, Anayasa, şu, bu gibi faktörlerden 
uzaklaşarak, hakikati görmeyi ve vicdanımıza 
göre oy kullanmayı arz ve teklif ediyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar)' 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Batur. 
Sayın Mehmet Feyyat, buyurunuz. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın 

Başkan, sayın üyeler; saygılar sunarım; 

Ben, konunun detaylarına, teknik durumu
na değinmeyeceğim. Sadece bir - iki hususu tes
pit ettim, onları arz edip, fazla zamanınızı al
mayacağım. Bu 'konuda müsaadenizi istirham 
ediyorum. 

Efendim «Eşitlik» ilkesine temas edildi. As 
•kere giden iki kişiden biri şehit, biri gazi olur
sa, acaba bunlar arasında «Eşitlik» ilkesi A'ar 
mıdır, bilmem; yani gayet tuhaf kir durum. 

Hizmet şeklini el? alalım. İstanbul'da yetiş
miş veyahut da büyük bir şehirde yetişmiş bir 
kişi askere gider, 'bir de köyden gelen bir çocuk 
askere gider, birisi gayet iyi garsonluk yapar 
veyahut da ıgözüaçıktır, gayet yakışıklıdır, Or-
duevinde rahlhnı bulmuştur, gayet iyi hizmet 

yapar; cliyeri nöbet bekler... Siz eşitliği ararsa
nız,. lütfen burada arayın. Yoksa, Orduda süre 
bakımından, şu bakımdan, bu bakımdan «Eşit
lik» ilkesi söz konusu olamaz. Türkiye'de, en 
çok itaatin gerektiği bir yer varsa, o da Ordu
nun bünyesidir. Ordunun bünyesinde tevazu, 
saygı, itaat büyüklüğün ifadesidir; ama bir yar
gı organında ise, takdir esastır, orada da riya
kârlık söz konusudur. 

Bu itibarla, ekonomik yönden gözönünde 
tutacağımız eşitlik ilkesini orada değil de, hiç 
gereksiz yerde, Orduda tatbik ederiz. Bu ne 
şovanizın. bu dununda eşitlik ilkesinin Orcluy-
le ne alâkası var?... 1338 - 134-0 doğumluların 
askerlik süreleri 36 aydı, ondan sonra iki sene
ye düştü. Bu durumda eşitlik ilkesi var mıy
dı? Zorunluluk ve şartlar neyi gerektirirse, 
millî menfaat neyi gerektirirse Ordu bünyesin
de- o takdir edilir. «Eşitlik» ilkesinin bu konu
muzla, uzaktan - yakından ilgisi yoktur. Ekono
mik sahada «Eşitlik» ilkesi -hususunda bilinçlen
meyi, bu sahada hassasiyet gösterenlere mantık 
ilâcı olarak tavsiye etmek Türk ulusu adına gö
revimizdir. 

»Şimdi ihmalden bahsedelim. Yıllar boyu yı
ğmak oldu, kanun çıkmadı, Ordunun yanında, 
dahilî hizmetle ilgili ikinci bir yan kurumu ku
rulmadı. 1965'ten bu yana işbasına gelen bütün 
Millî Savunma Bakanları ve Hükümetler bu ko
nuda köklü, radikalist bir tedbir getirmediler 
ve yığınak devam etti, birikti, bütçesi henüz 
'kabul edilmiş, soluk alamamış bir Hükümetten 
intikam alınacak... Bu, 14 ncü Lui'nin günahını 
16 ncı Luiye yüklemek gibi garip bir mantık
sızlığın ta kendisidir. 

Saygı değer bazı arkadaşlarım, «Asker, as
ker» dediler. Arkadaşlar ben de askerim, baka
ya. yüzbaşı, yedek subay emekli Mehmet Feyyat, 
Ordudan ayrılmış bir orgeneralle, bir yedek su
bay, bir er aynı şuuru, aynı hizmeti taşır, bu 
kimsenin tekelinde değildir. Biz, asker mille
tiz, öyle geldik. İkinci olarak mesleklerimiz söz 
konusudur. Türk Ordusu bu şuuru milletten 
alır. halkın inancına dayanır. Türk Harbiyesi 
de bu kuvveti halkın inancından alır. Bu kuv
vet ve şuur Harbiyeden alınmaz, Harbiye hal
kın ta kendisinden alır. Bu itibarla, bir yedek 
subay emeklisiyle, bir emekli ordu kumanda
nı arasında askerlik inanç ve şuuru bakımından 
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hiçbir fark yoktur; ancak yetenek 'bakmamdan 
fark olur. Bir askerî görev verildiği zaman mu
hakkak ki, onun .görevi daha başkadır. O tek
nik 'bir konudur; ama askerî iman ve şuur iki
sinde de aynıdır. Biz, Sivas'ta, şurada, burada 
sıkıntı çektiğini iddia edenlerin "bulunduğu yer
de, .o mahrumiyet bölgesinde doğduk, anadan 
doğma askeriz. Onlar ise, Ankara veya İstan
bul VI an oraya askerlik yapmaya gitmişlerdir. 

Bu itibarla, Yüce Senatoda bulunan değerli 
emekli subaylarla hepimiz eşitiz. Biraz evvel 
konuşan değerli orgenaralle benim aramda, di
ğer yedek subay arkadaşlarımız arasında ve mu
vazzaf arkadaşlarımız arasında emekliye ayrıl
dıktan sonra inanç bakımından hiçbir fark yok
tur. Bunu kooperatif bir mahiyete dönüştür
mek hiç kimsenin hakla değildir, bu, Orduya 
ihanet olur. 

Yedek subaylık, muvazzaflık durumuna ge
lince ; yedek subay okulundaki bir konuyu 
önermiştim de o hatırıma geldi. Kumandanlık 
bir meslek midir, değil midir, evvelâ bunun üze
rinde duracağım. Eğer herkes kumandanlık ya
pabiliyorsa, herkese yedek subaylık hakkı vere
lim... Bu olamaz. 

Arkadaşlar, ben hukuk fakültesi son sınıfın
dan yedek subay olarak askere gittim, bir de 
sanat okulundan yedek subay olarak askere ge
len arkadaşım vardı ve şuna inanıyorum ki, 
sanat okulu mezunu olan arkadaşım benden da
ha iyi kumandanlık sıfatını taşıyordu ve daha 
ciddiydi. Ben belki onun kadar muvaffak ola
madığımı iddia ederim. O arkadaşla teste tabi 
tutulursak, belki benim er olarak görevimi ya
pıp, o arkadaşın, tahsili benden dûn olduğu hal
de, yedek subay «İmayı hak etmiş olacağı bir 
düşünce tarzına artık gitmemiz lâzım. Askerlik 
harcıâlem değildir, bilhassa kumandanlık harcı
âlem değildir. Ben, evvelâ yedek subaylık mes
leğinin bugünkü statüsünün t ama m iyi e aleyhin-
deyim. Hükümetin protokolü da bu merkezde
dir. 

Bu konu yıllar boyu söylenmektedir. Sayın 
Özgüneş ve diğer arkadaşlar ve bilhassa Sayın 
Suphi Karaman arkadaşımız bu konuya, bu te
maya dokundular. Bu konuda köklü reformlar 
yapılmamıştır, tehlike çığ ıgibi büyümüştür. Bu 
konuda, otopsiden evvel bir dindirme ilacı, bir 
asprin her halde gerekir. Asprini reddeden bir 

doktoru göremeyiz, aksi halde bir politik dav
ranış olur, ki politik bir davranış da değildir. 
Sayın Çağlayangil biraz evvel, «31 bini küstü
rüyoruz.» dediler. Bu da akıl kârı değil. Hangi 
gerekçeyle söylediler bilmiyorum. Sayın Çağla
yangil. de gayet güzel belirttiler, «31 bin kişiyi 
bile bile karşımıza alıyoruz»' buyurdular. Bu 
durum karşısında, reformlar da yapılmamış, bu, 
eski hükümetin ihmali mi, yoksa bu hükümeti 
•müşkül duruma düşürmek gibi bir davramşmı; 
bu da kendiliğinden gün ışığına çıkmaktadır. 

Bu kanunun çıkması bir zorunluktur, yığı
nak büyümüştür. Mevcut yedek subay arkadaş
larımızın durumu ile dört ay süre ile yedek su
baylığa alınacak arkadaşlarımız arasında eşit
sizlik söz konusu değildir. Bunlar arasında 
eşitlik aranmaz. Çünkü, Yunan münasebetleri 
için Ordunun bugün alarmda olup, olmadığı 
bizce, meçhuldür. Şu .günlerde kritik safhalar
dayız. Bu durum karşısında bugün Orduda si
lâh altında bulunan bir yedek subayı biran ev
vel yerini doldurmadan nasıl terhis edeceksiniz? 
Burada eşitlik ilkesini arıyorsanız, muharebe 
meydanında da arama cesaretini bulabilir misi
niz kendinizde?.. 

Sonra, Ordudaki hassasiyeti biliyorsunuz. 
Örfî idare ilan edildiği zaman, bunun kontrolü
nü dahi Orduya tevdi etmeyelim, yıpratmaya
lım, bunun üzerinde hassasiyetle duralım, çir
kin politik oyunlara Türk Ordusu alet olmasın, 
dışında kalsın. Bunun üzerinde hassasiyetle du
ralını. 

Bu kanunun çıkması millî bir zorunluluktur, 
yüksek takdirlerinize sunuyorum, saygılarımı 
arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Feyyat teşekkür ederiz 
efendim. 

Sayın Turgut Cebe, buyurunuz efendim. 
TURGUT CEBE (Ankara) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Gerek Cumhuriyet Senatosunda, gerekse 

Millet Meclisinde öteden beri muttali olduğum 
ve üzüntüsünü çektiğim bir hususu ifade ile 
sözlerime başlayacağım. 

Kanunlar bir zaruretin ifadesi olarak, tat
bik edilmesi icap eden yerlerin, mahallerin, mü
esseselerin görevlileri tarafından düşünülür, ta
şınılır ve bir prosedür içinde Meclislere intikal 
ettirilir. Bu, temel bir düşüncenin eseri olarak 
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ortaya konacak bir husustur. Yalnız öteden 
beri Meclislerde iktidar partisinin getirmiş ol
duğu bir kanun tasarısını muhalefetin benim
semesi muhalefetten bir parlamenterin getir
miş olduğu bir kanun teklifini de iktidarın be
nimsemesi son derece güç oluyor. 

Sayın Muhsin Baturun noktai nazarına iş
tirak etmem 'mümkün değil, «Ziyanı yok kanun 
şimdilik çıksın, sonra tashihi cihetine gideriz, 
zaruretin ifadesi olarak bugün bunu çıkarmak 
durumundayız.» gibi sözleri, bundan evvelki 
iktidarların mümessillerinden de duymak imkâ
nına sahip olmuştuk. Şimdi ise iş tersine dön
dü; bu sefer de bu hususu mütemadİ3Ten ten
kit konusu yapan zevatın sözleri arasında işit
me durumuna geliyoruz. Ne diyorlar? «Çıksın 
-efendim; sakattır, ama sonra bunu tashih et
me imkânını ekle edebiliri/,, hazırlanmıştır bu» O 
zaman kanuna hürmetin manası kalmıyor, daha 
Parlamentoda teşhisi konan kanun, efkârıumu
miyede gerektiği' şekilde tasvip görmüyor. Bir 
kere, bu hususta ittifak etmek zarureti var. 
Kanun, hepimizi il'gilendiren, tüm vatandaşı 
•ilgilendiren ve bir zaruretin ifadesi olarak ha
zırlanması lâzım gelen bir konu, bir heyet-i mec
muadır. Bunu burada tashih edeceğiz, sonra tas
hih ederiz demeyeceğiz. Türkiye'deki sakatlık
ların, birtakım hataların, sürtüşmelerin sebebi 
hikmetini, ben sakat olarak tesmiye edilen ve 
Iburadan çıkarılan kanunlara yormaktayım. O ba
kımdan, bu hususu burada halledeceğiz; ya ka
nun güzel bir şekilde çıkacaktır yahut çıknıa-
yaealktiT, geri dönecektir. 

Şimdi, bu hususu belirttikten sonra bu mad
de üzerindeki görüşlerime intikal ediyorum. Bu 
kanunu hazırlayanı merciin tenakuz içinde ol
duğunu ifade etmek isterim. Gerek Koalisyon 
Hükümetinin beyanlarında, gerekse Protokolün
de, Türkiye'de üniversite eğitiminin yeni birta
kım usullerle, birtakım çarelere başvurularak 
tanzim edilmesi geretkiğini tekrar tekrar ifade 
eylemişlerdir. Üniversite müesseselerine olan ta-
haccümü ortadan kaldırabilmek için ortaöğre
timde yapılması öngörülen ve şimdi de Şûrada 
bahis mevzuu olan ve tümüyle demeyeyim, bü
yük bir kısmiyle hu mevzuda iştirakini olduğu
nu, iştirak ettiğimi ifade ettiğim eğitim refor
muna ait kanunun maksadına da bu yedek su
baylık kanununun 1 nci maddesi sekte vurnıak-

27 . 8 . İ974 O : İ 

j tadır. Türlüye'de' ilkokul -mezunu da yedek su
baylık yapmıştır, ortaokul mezunu da yedek su
baylık yapmıştır, yüksek okul mezunu da yedek 
su.ba3d.1k yapmaktadır. Devirlere göre değişiyor. 
O zaman yüksek tahsilli elemanlarımız mahdut
tu; hattâ orta tahsilli dahi mahduttu. Nispe
ten kimini er, kimini subay yapmak zarureti için
de kahyorduk. Artık dünya şartları değişti; 
muhakkak herkesin yüksek tahsili bitirdikten 
sonra yedek subay olması zarureti diye bir hu
sus yoktur. Hatta hatta yüksek okulu, üniver
site tahsilini başarıyla yapmış olan bir kimse
nin yedek subay olarak muvaffakiyetle bu mes
leği devam ettirdiği de çok zaman vaki olma
maktadır. Askerlik başka bir şey; doğuştan ge
lir. Bazımız emir almaya müsaitizdir, bazımız da 
emir vermeye müsaitizdir. Bu yapıdır; insanın 
ayrı ayrı yapısına dayanır. Maharetlidir, maha
retsizdir; askerliğe aklı ermez, fakat başka sa
hada aklı erer. Bunu tahsile bağlamamız doğru 
değil. Askerlikteki muvaffakiyete bağlamamız za-
zureîji vardır. Yalnız, bunu belirttikten sonra, 
dört ay gibi bir temel askerlik eğitimine tabi olup 
da kumandanlık mertebesinde bir müddet istih
dam eylemediğimiz bir kimseyi terhise teşebbüs 
etmenin manasını bir türlü idrak edemiyorum. 
Şayet bu yapılacaksa, diğer bütün vatandaşlar 
gibi bir temel eğitime tabi tutulmalı, içinde ci
yak olanları kumandanlık mevkiine getirebilmek 
için yeni bir tahsil devresine tabi tutmalıyız. 

Şimdi, bu taraf der ki. «Hayır,», öbür taraf 
der ki, «Evet». Bu meselenin üzerine müştereken 
eğilelim. Ziyanı yok, (A) partisinde böyle düşü-

[ nenler -olsun, (B) partisinde de şöyle düşünenler 
olsun verelim kafa kafaya yeri bir kanunu ile
ride hazırlamak ve yeniden getirmek durumu
na girmeyelim. Bunda ayıp da yok; iktidar ge
tirmiş, muhalefet iştirak etmiş veyahut muha
lefet iştirak etmemiş, muvafakat tedepte bulun
muş.. Bunlarda no gayrî samimilik vardır, ne de 
ayıp vardır. Kanunları müştereken hazırlaya
cağız. Getiren ne kadar şerefli bir iş üzerinde 
ise, bunun çıkarılmasında yardımcı olan da o ka
dar şerefli mevkide d ir. Yani kanunları parti me
selesi o arak mütalâa etmenin manasını ben an
layamıyorum. 

Bu bakımlardan, hu temel maddedir Komis-
l yon bunu alsın; icap ediyorsa Askerlik Kanu-
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mınıı tümden ele alalım, tümden gözden geçire
lim. Çünkü kanunlarımız bir nevi yamalı bohça 
haline geliyor. Kanunları ayıklamak lâzım geldiği
ni aşağı - yukarı 25 seneden beri mütemadiyen kür
sülerde dcrnıayan eden arkadaşlarımız, iktidarları
mız var, partilerimiz var; ama o terakümün üzeri
ne yeni bir tcrıaküm yapmak gibi bir duruma giri
yoruz. Bunu ister Askerî Şûra hazırlamış olabi
lir, isterse müsteşarlık hazırlamış olabilir, is
terse uzmaiiılar hazırlayabilir; sakattır, binaena
leyh tashihi zımnında Sayın Komisyonun 'bu hu
susu nazarı itibare .alarak maddeyi geri almasını 
ve yeniden tezekkür etmesini rica ediyorum. 

ISaygılar sunarını efendim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Celbe. 
Bayın Ali Şakır Ağanoğlu uyurunuz efendim. 
ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa

yın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
G'örüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 

1 nei maddesi, yüksek öğrenim yapmış olarak 
yedek subay olma yeteneği kazanmış gençlerin; 
bugüne kadar askere çağrılamamış, bu görevi 
yapamamış olan gençlerin 4 aylık bir eğitimden 
sonra terhis edilmelerini öngörüyor. Bu doğru 
mu, mümkün mü?.. 

Sayın senatörler, yıllardır devam edegcîen 
ve son yıllarda ağırlık kazanarak Türk toplu
munu rahatsız eden, huzursuz eden bir konu ile 
karşı karşıya vız. Bu konunun sosyal tarafı 
var, ekonomik tarafı var, teknik tarafı var ve 
hukukî tarafı var. 

Konunun sosyal tarafı var; bugün yüksek 
öğrenim yapmış gençlerimiz 22 - 23 yaşında 
4 yıl!ık yüksek öğrenimi bitirirler, 25 - 26 ya
şında G yıllık tıp gibi, mühendislik gibi öğrenimi 
bitirirler. Bizim toplumumuz 20 yaşlar arasın
da hayata atılmayı, aile kurmayı, bir iş sahibi 
olmayı gerektirir. 23 yaşında askere alamıyor
sunuz, soneler geçiyor, 28 - 30 - 32 yaşında bu
gün askerliğini bekleyen gençler var. Toplum 
bundaıı huzursuzdur. Yüksek öğrenimini ya
panların büyük çoğunluğu bugün serbest haya
ta atılıyor. Devlet daireleri doludur. Serbest 
hayata atılıp iş sahibi olacak ve aile kuracak. 
Toplum bunu bekliyor. Ana - baba, çocuğum 
askerliğini de yapsın gelsin bir iş tutsun, aile 
kursun diyor, bekliyor. Bunları 22 - 23 - 24 -
25 - 28 yasında askere çağıramıyorsunuz; bir 
kısmı muallaktadır, ne isini kurabilmiştir, ne 

ailesini kurabilmiştir. Konuya bu yönü ile 
ağırlık vermeye mecburuz. 

Yedek subaylık da bir eğitimdir. Bunu 23 
yaşında çok daha rahat yapabilir. 32 yaşında
ki insan çekinerek bu hizmete gelir ve geçirece
ği eğitim süresi daha zor, daha ağır şartlar için
de olur. Eğer evlenmişse, 2 - 3 çocuk sahibi 
olmuşsa, 30 yaşını asmış bir gencin yedek su
baylığa çağırılması onun için bir sarsıntı konu
su olur. Bunları düşünmeye mecburuz. Hizmete 
bugüne kadar alamamışsak, sorumlu olan vatan
daş değildir. Buna bugün olsun bir çözüm bul
maya mecburuz, bu mevzuu burada halletmeye 
mecburuz. 

Arz ettiğim gibi, iktisadî yönü; vatandaş bir 
iş sahibi olacak, serbest meslek sahibi ise atöl
yesini, muayenehanesini, işini kuracak, ticaret 
yapacak. Bu işini rahatlıkla kurmasına imkân 
bırakmıyoruz. Eğer kurmuş ise, «Beni ne va
kit askere çağıracaklar ve askere gittiğim za
man işimi kim yürütecek?» diye daima diken 
üstündedir. 

Büyük Millet Meclisi memleketin günlük 
meselelerine bir çözüm bulmaya mecburdur. 
Parlamento devamlıdır, hükümetler devamlıdır; 
günün ihtiyaçlarına göre tedbir almak çözüm 
getirmek zorunluluğu vardır... 

Konunun teknik tarafı; bir kısım sayın üye
ler buyurdular ki, 4 ay eğitim yeterli değildir. 
Doğrudur. 12 aylık eğitim de yeterli değildir. 
Bugünün Silâhlı Kuvvetleri daima değişen yeni 
silâhları, yeni tekniği almaya mecburdur ve 
böyle olduğu için bizim gibi bir kısım ülkeler 
devamlı ordu bulundurmaya mecburdur. De
vamlı ordu, ömrü boyunca bu hizmete bir mu
vazzaf kadro bulunrudmaya mecburdur. Yeni
liği devamlı takip etmeye bu muvazzaf kadro 
mecburdur. Yedekten göreve çağırılacaklar 
'mutlaka göreve çağırıldığı zaman, kısada olsa 
bir eğitimden geçer. Bizim tarihimizde bunlar 
vardır. 

Biz burada Türk Ordusunun yeteniğini gö
rüşmüyoruz, günün problemine çözüm bulmaya 
çalışıyoruz. Hazarda Türk Silâhlı Kuvvetleri 
vatanın bekçisidir. Allah göstermeye bir sefer
berlik olursa yediden yetmişe, kadın - erkek bu 
milletin hepsi bu yurdun bekçisidir, vazifeye ko
şacaktır. Bu ölçü ile de mütalâa etmek doğru 
olmaz bu 4 aylık eğitimin yeterli veya yetersiz 
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olduğunu. Bu bir hâl tarzıdır. Şu anda beni 
hizmete alın, bu vatan görevini yapayım da hu
zur içinde işime döneyim diye bekleyen 10 bin
lerce Türk gencinin bu âcil problemine bir hal 
tarzıdır. 

'Sayın senatörler, hukukî tarafından da mü
talaa edildiğinde, bu kanun tasarısı yerindedir. 
Bizim Anayasamızda askerlik görevi her Türk 
genci için bir görev olarak temel kabul edilmiş
t ir ; ama bunun için süre tayin edilmemiştir. 
Süre, zamana ve ihtiyaca göre değişir. Bizim 
neslimiz İkinci Dünya Harbi yıllarında 2 defa, 
3 defa askerlik yapmıştır; 35 - 36 ay askerlik 
yapmışızdır. Bizden sonra 12 ay askerlikle bu 
görevi yapmış, sivil hayata dönmüş gençlerimiz 
vardır. Biz şimdi onlarla kendimizi eşitlik diye 
biı- mukayeseye tabi tutamayız, günün şartları
na göre. 

Sonra sayın senatörler; mutlak manada eşit
lik yoktur. Bu bir sübjektif mefhumdur. Aynı 
kıtada, yahut aynı okulda beraber eğitim gör
müş, sonra kuralarını çekmiş iki arkadaştan 
birisi İzmir'e düşmüş, öbürü Özalp kazasına 
düşmüş, 6 ay kıta hizmeti görecekler... Buyu
run eşitliğe... Bu manada eşitlik söz konusu de
ğildir. Zamana ve şartlara göre vazifeye çağ
rıldığı zaman her Türk genci, her Türk vatan
daşı vazifesini yapar; ama (mutlak manada eşit
lik ararsak, hiçbir konunun içerisinden çıkmak 
mümkün olmaz. 

Sayın senatörler-, bu mülahazalarımızla çok 
âcil bir konuyu çözmek durumundayız. Kanun

lar bir tek konuyu çözmek için çıkarılabilir, ka
nunlar bir devreyi, bir yılı kapsamak üzere 
çıkarılabilir (Bütçe kanunları gibi) ve devam
lı olan Parlamento yarın başkalaşacak bu ko
nuyu, o günün ihtiyacına göre yeni formüller 
getirerek çözebilir; ama şu anda elimizdeki ta
sarı; müsaadenizle tekrar edeyim; toplumumu
zu huzursuz eden, rahatsız eden bir konuyu çöz
meye yarayacaktır. Yaşları 30'u aşmış, halen, 
beni ne zaman vazifeye çağıracaklar diye ne 
tamamiyle işine sarılabilen, ne aile ocağını hu
zur içinde yürütebildi binlerce gencimize, vazi
feye çağırmak üzere, bir çözüm getirmektedir. 
Bu tasarı çıkarsa toplumumuz bir ferahlık du
yacaktır. C) bakımdan bendeniz isabetli görü
yorum. Yüce Senatonun Meclisten geçmiş olan 
bu kanunu geçirmesinde isabet görüyorum. 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ağan-
oğiu. 

Değerli arkadaşlarım. Yedek Subay Adayla
rının Kısa Süreli Askerlik Hizmetine Tabi Tu
tulmasına ilişkin kanun tasarısının 1 nci mad
desi hakkında 11 sayın üye bir kez ve bir değer
li üye de 2 kez konuşmuştur. Söz almış daha 
5 sayın üye vardır, ancak saat 18.58'e gelmiştir. 
Bu nedenle 2 Temmuz 1974 Salı günü saat 
15.00'te toplanmak üzere 71 nci Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 18,58 

1. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi. 
Osman Salihoğlu'nun, Ankara'da kamu kuruluş
ları, bakanlıklar, İktisadi Devlet Teşekkülleri 
Devlet bankaları, genel müdürler ve benzeri 
kurumların ne miktar lojmanı bulunduğu ve 
kimlere ne kadar ücretle tahsis edildiğine dair 
şovu önergesi ve Maliye Bakanı Deniz Bo.ykaViH 
yazılı cevabı. (7/207) 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZİLİ SORULAR YE CEVAPLARI 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 120 nci 
maddesi gereğince aşağıdaki1 sorumun Başbakan 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının te
minini saygılarımla rica ederim. 

Sakarya Senatör a 
Osman Salihoğlu 
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Soru : 1. Personel Kanunu ve Anayasa mu
vacehesinde personele eşit hak ve imkânlar veril
mesi tabiîdir. Hal böyle iken yalınız Ankara'da 
kamu kuruluşları, bakanlıklar, İktisadî Devlet 
Teşekkülleri ile Devlet bankaları, genel müdür
lükler ve benzeri kurumlarıda bazı personele mes
ken cüz'i kiralarla verilmektedir. Ankara'da yu
karıda bahse geçen kurum ve kuruluşlardan han
gilerinin ne miktarda lojmanı bulunduğu, kimle
re ne kadar ücretle tahsis edildiği; 

Bu lojmanlardan kaçı sosyal .mesken ve kaçı 
lüks mesken niteliğindedirler; 

Bunlarda oturanlardan ne vasıf aranmakta
dır Kiraları ne kadardır? Bu kiralar içinde o 
dairelere ait yönetim ve yakıt giderleri kim tara
fından ödenmektedir?. Bunlardan möbleli olan
ların ne suretle ve hangi mevzuata uygun olarak 
tahsis edildiğinden tarafıma yazılı olarak bildi
rilmesi saygı ile rica olunur. 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 25.6.1974 

Sayı : 3121-779/3/74-Şlb. 4 Ks. 1. Md. 
Konu : Ankara'daki çeşitli kuruluş
lara ait lojmanlar Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlü

ğü 25.3.1974 gün ve 7/207 sayılı yazıları, 

Ek : 8 .4 .1974 gün ve 3121-779/3/7234 sa
yılı yazımız. 

Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi Osman 
Salihoğlu tarafından, Sayın Başbakana yönelti
len Ankara'da kamu kuruluşları, baikanhiklar, İk
tisadî Devlet Teşekkülleri, Devlet bankaları, ge
nel müdürlükler ve benzeri kuruluşlara ait loj
manlara ilişkin yazılı soru önergesine verilen ek
te gün ve sayısı belirtilen cevabî yazımızın ikinci 
paragrafında gönderileceği bildirilen doküman
lar ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Deniz Baykal 

Maliye Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, Kayseri S. S. Oto Tamircileri 
Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine dair so-

Not: Cevaba ilişik dokümanlar Kanunlar 
Müdürlüğündeki dosyasındadır. 

ru önergesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ab-
dülkerim Doğru'nun yazılı cevabı (7/231) 

Cumhuıliyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sanayi ve Teknoloji Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Mehmet Özgüneş 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 24 Mayıs 
1973 gün ve Küçük Sanatlar Dairesi Reisliği 
0168 - 5/4153 sayılı yazısında S. S. Küçük Sana
yi Sitesi Kooperatiflerinde, 

a) 'Küçük sanayici ve sanatkâr olmayan kim
selerin, 

b) Medenî hakları kullanma ehliyeti olmayan 
kişilerin, 

c) Kooperatif faaliyet sahasında bilfiil icrai 
sanat etaıeyen kişilerin (yurt dışında çalışan ko
operatif üyesi sanatkârlar hariç) 

Ortak olarak kaydedildiklerinin, 

d) Ayrıca proje tasdiki ile birlikte Bakan
lıkça'kabul ve tasdik edilen üye listesinde Bakan
lığın bilgisi dışında değişiklikler yapıldığının, 

Bakanlık elemanlarınca son zamanlarda yapı
lan kontrol ve teftişler sonunda tespit edilmiş bu
lunduğu belirtil mekt edir. 

Soru : 
1. Kredilendirme şartlarına, anasözleşme ve 

borç mukavelesi hükümlerine aykırı olan bu uy
gulamalar ne zaman hangi kooperatiflerde vuku-
bulmuştur? 

2. Kooperatifçiliği yozlaşıtıran, gerçek hak sa
hiplerini bir kenara iterek bazı fırsatçılara koope
ratifler yolu ile haksız menfaat sağlayan bu uy
gulamaların 'sorumluları hakkında Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığınca, yazı ve uyarmalar dışında, 
ne gilbi işlemler yapılmıştır? 

Yukarıda sözü edilen ve mevzuata aykırı olan 
uygulatmaların Kayseri S. S. Oto Tamircileri Kü
çük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinde de vuku-
bulduğu, küçük sanayicilikle hiçbir ilişkisi bulun
mayan avukat, tüccar ve bunlara benzer meslek 
sahiplerine, gerçek küçük sanayiciler bir kenara 
itilerek, haksız menfaat sağlandığı mağdur edi
lenler tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
na bir ihbar dilekçesi ile bildirilmiş, haksız men
faat sağlanan kimselerin isim ve meslekleri de bu 
dilekçeye 'eMenmiştir. 
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3. Yukarda 'sözü edilen dilekçedeki iddiaların 
doğru ölüp olmadığını öğrenmek üzere Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı tarafından yazılı 'olarak cevap
landırılması ricasiyle Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığına vermiş olduğum 17 Kasım 1973 ta
rihli soru önergem, Bakanlığın 25 . 12 . 1973 
gün ve Küçük Sanatlar Dairesi Reisliği 0168 -
5/9717 sayılı yazısı ile cevaplandırılmıştır. Bu 
yazının 5 nci, 6 ncı ve 7 nci maddelerinden anla
şıldığına göre Bakanlık sözü 'edilen kooperatif
ten üye listesini istemiş, takip edilmesine rağmen 
bu istek yerine o zamana kadar getirilmemiştir. 

Bakanlığın istediği üye listesi Bakanlığa gön
derilmiş midir? Bu istek yerine getirilmiş ise, 
üyeler hakkında dilekçede ileriye sürülen iddia
lar doğru mudur? Üye listesi 'bugüne kadar gön
derilmemi şse, Bakanlık tenkit etme dışında, ne gi
bi işlem yapmıştır? 

4. Bakanlığın yukarıda sözü edilen cevap ya
zısının 9 ncu maddesinde Kayseri S. S. Oto Ta
mircileri Küçük Sanayi Yapı Kooperatifinin 
muhtemelen Ocak 1974 te teftiş ettirileceği ifade 
edilmektedir. Bu teftiş yaptırılmış mıdır? Yaptı
rılmış ise varılan sonuç nedir? İhbar dilekçelerin
de ve eklerinde ileriye sürülen iddiaların bir kıs
mı veya hepsi doğrulanmış mıdır? Teftişten son
ra Bakanlıkça ne gibi işlemler yapılmıştır? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 26.6.1974 
Küçük Sanatlar Dairesi 

Reisliği 
Sayı : 0168 - 5/5424 

Konu: Kayseri Sanayi Si
tesi hakkında. 

Cumhuriyet. Senatosu Genel Sekreterliğine 
İlgi : 29 . 5 . 1974 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 3641 - 21' - 03 - 7/231 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Öz-

güneş'in Kayseri S. S. Oto Tamircileri Küçük Sa
nayi Sitesi Yapı Kooperatifi hakkında yazılı ola
rak cevaplandırılması istenilen önergesine ait ce
vabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz •ederim. 
Albdülkerim Doğru 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Kayseri Küçük Sanayii sitesi hakkımda açık
lama : 

27 . 6 . 1974 O : 1 

Cevap : 1. İnşaatı bitmiş ve hizmete gir
miş sanayi sitelerinden Nevşehir, Konya (Sa
nayiciler), Gerede ve Antalya Küçük Sanayi 
Sitesinde, ortaklık vasıf ve şartlarına uyma
yan üyeler olduğu yolunda müracaatlar olmuş
tur. 

Cevap : 2. Küçük sanayi siteleri yapı koo
peratifleri münhasıran küçük sanayici mensup
ları için kurulmuş kooperatiflerdir. Gerçek 
hak sahiplerinin kooperatife ortak olmalarına 
mani olacak bir hal yoktur. Ancak tatbikatta 
bütün ikazlarımıza, izahlarımıza rağmen küçük 
sanayicilerden bir kısmı başlangıçta koopera
tiflere üye olmamakta İsrar etmektedirler. Sa
nayi sitesi inşaatının bitimine yakın veya biti
minden sonra üye olmaya çalışmakta, sitede boş 
•yer bulunması zor olduğundan, çok defa talep
leri karşılanamamaktadır. Ayrıca, site inşaatı 
sırasında, statü hükümlerine göre kooperatife 
olan malî vecibelerini yerine .getirememekte ve 
normal olarak kooperatiften ihraç edilmekte
dirler. 

1969 yılından evvel inşaatına başlanmış si
telerin, geliştirme ve teşvik fonlarının Anaya
sa Mahkemesince iptali neticesi, bu koopera
tiflere 1,5 seneye yakın bir sürede kredi tah
sisi kabil olmamıştır. Müteahhitlerle akdedi
len mukavelelere göre gerekli ödemenin yapıl
masında büyük zorluklar']a karşılaşılmış, ağır 
tazminatlar ödenmesi bahis konusu olmuştur. 
Bu .sebeplerle bazı kooperatifler, sayıları mah
dut, küçük sanayici olmayan kişileri üye kay
detmek mecburiyetinde kalmışlardır. 

Konu ile ilgili şikâyetlerin bazısıda ülkemiz
de Bakanlığımızca vazedilen küçük sanayicinin 
tarifinin, tam olarak bilinmemesi çok sınırlı, bir 
kitle olarak düşünülmesi sebebinden doğmakta
dır. 

Cüzî de olsa küçük sanayici olmayanların 
küçük sana a yi sitesi yapı kooperatiflerine sız
masına mâni olacak çalışmalar yapılmakta
dır. Özellikle kooperatif statüsünde bu durum
ları önleyici tedbirler tespit edilmiş olup ya
kında Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 
tasvibine sunulacaktır. 

Cevap : 3. 17 . 11 . 1973 tarihli önergeye 
verilen, cevabımızda Bakanlığımıza intikâl et
mediği belirtilen üye listesi, bilâhara Koope
ratif Bakanlığınca ilgili meslekî kuruluşlara 
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üye olduğu tasdik ettirilerek Bakanlığımıza 
intikâl etmiştir. Ancak üyelerden bir kısmının, 
lıidbir meslekî kuruluşa kayıtlı olmadığı, site 
için iskân müsaadesi alınmadığı için 'bu yola 
gidilemediği beyan edilmiştir. 

Cevap : 4. Bakanlığımızca durum mahal
linde tetkik ve tahkik 'ettirilmiştir. Tetkik ne
ticesinde, ihbar dilekçelerinde ileri sürülen 
'hususlardan bir kısmının doğru olduğu tespit 
edilmiştir. 

Site inşaatı tam olarak bitmemiş, kullanma 
izni alınıp site tüm Olarak hizmete girmemiş
tir. Sitenin hizmete girinceye kadar, mevzuata 
aykırı hususların tashihi konusunda koopera
tife gerekli talimat verilmiş olup, alınacak ne
ticeye göre gerekli işlem yapılacaktır. 

3 — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sürey
ya öner'in, Sürt Şehir Kadastrosuna dair soru 
önergesi ve Maliye Bakanı ve Devlet Bakanı Ve
kili Deniz BaykaVın yazılı cevabı. (7/211) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletle
rinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Siirt Senatörü 
Süreyya Öner 

Soru : 
Eski bir şehir olan Siirt 'Merkez İlçesinde ta

pu kayıtları sıhlıatsız ve içinden çıkılmayacak ka
dar karışık bir durumdadır. Devamlı ihtilâflara 
sebep olan ve âcil bir durum arzeden Siirt şehir 
kadastrosuna ne zaman başlanacaktır? 

T. C. 
Başbakanlık 26 . 6 . 1974 

Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü 

Merkez Kadastro D. Bşk. 
Sayı : 2-1. 6-155/1230 

Konu : Siirt ilinin kadastro Hk. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 5 . 6 . 1974 gün ve 7/241 - 3796/2130 
sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sayın Sü
reyya öner tarafından, Siirt ili merkez ilçesinin 
kadastro çalışmaları ile ilgili olarak Sayın Baş
bakana yöneltilen ve Bakanlığımızca cevaplan
dırılması tensip buyurulan yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

27 . 6 . 1974 O : 1 

Kadastro çalışmaları, kalkınma planlarının 
öngördüğü esaslara ve sağlanan bütçe olanakla
rına göre yıllık icra programlarına uyularak 
yürütülmektedir. 

Siirt ili merkez ilçesinin kadastro planlama
sı yapılmak üzere ön çalışmalara başlanılmış ve 
mahallinden alman bilgilere göre 13 mahalleden 
ibaret bulunan merkez ilçede vergide kayıtlı 
12 750 taşınmaz maldan 11 000 inin tapuda ka
yıtlı ve 1 750 kadarının ise zilyetliğe dayalı ta
pusuz tasarruf konusu olduğu anlaşılmıştır. 

Yeni kadastro bölgelerinin açılabilmesi, çalış
maları sona eren bölgelerdeki elemanların gö
revi endirilmesiyle mümkün olmakta ve yeni böl
gelerin açılması önceden planlanan esaslara gö
re yürütülmektedir. 

Sürt ili merkez ilçesinin kadastro çalışmala
rı 1975 yılı programı içerisinde değerlendirile
cektir. 

Bilgilerine sunar, gereğinin yapılmasına mü
saadelerinizi saygıyle arz ederim. 

Doç. Dr. Deniz Baykal 
Maliye Bakanı 

Devlet Bakanı V. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer TJcuzal'ın, Alaşehir - Salihli şosesine 8 km, 
mesafedeki köy yolunun yapımına dair soru 
önergesi ve Bayındırlık Bakanı Erol Çevikçe' 
nin yazdı cevabı. (7/212) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularınım Bayındırlık Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi dilerim. 

Saygılarımla. 
('nmhuriyet 'Senatosu 

Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuza! 

1. — 5 Mayıs 1974 Pazar günü Alaşehir 
Derbent Köyünde yapılan Belediye Seçimi sı
rasında Alaşehir - Salihli şosesine 8 Km. mesa
fedeki Köy yolunun yeniden yapılacağı gerek
çesi ile seçim günü daihil 3 gün önceden Aydın, 
İzmir, Manisa ve Uşak illerine ait Karayolları
nın malı olan 7 Greyder ve 1 Damperli kamyon; 
'bu mahalle sevk edilmiştir. 

2. — Bahis mevzu Greyderler ve Kamyon 
Derbent kasabasına seçimi arifesinde kimin em
ri ile gönderilmiştir? 
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3. — Bu. vasıtaların seçim arifesinde ve se
çim gününde bu mahalde bulundurulması ve 
hekletilm'eısi sonucu Belediye seçiminin netice
sine tesir ederek seçime iştiralk eden vatanda
şa karşı bir gösteri yapılmasını yaratan bu tu
tumu tasvip ediyormusunuz ? 

4. — Bugüne kadar bir kas aha Belediye se
çimleri sırasında, seçim arifesinde ve seçim gü
nü Karayollarına veya Y;S.E. Genel Müdürlü
ğüne ait vasıtaların seçim 'mahallinde bulun
durulmak suretiyle bir seçiim yapıldığına dair 
emsal varandır? 

5. — Sizin bilginiz dışında bu yola başvu
rulmuş ise bu hareketin suçlusu kimdir, hak
kında bu kanunsuz tutumdan dolayı ne gabi iş
lem yapılmıştır? 

6. — Bahis mevzuu yolun bakımı veya ona
rımı için 1974 yılı programında bu işe yer ve
rilmiş midir? Verilmemiş ise yüzlerce kilomet
re mesafeden gelip günlerce bekledikten sonra 
yerlerine dönen vasıtaların akaryakıt masrafı 
ve görevlilerin harcırah tutarı ne kadardır ve 
kimden tahsil edilecektir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Özel Kalem 2 6 . 6 . 1974 
Sayı : 662 

Konu : Eskişehir Senatörü Ömer 
Ucuzal'ın yazılı sorusu. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 5 . 6 . 1974 gün ve 3777-2123/7/242 

sayılı yazınız. 
Alaşehir - Salihli şosesine 8 Km. mesafede

ki köy yolunun yapımına dair, Eskişehir Sena

törü Ömer Ucuzal'ın yazılı soru önergesi aşağı
da cevaplandırılmıştır. 

(Alaşehir - Buldan) Ayr. - Kiraz yolu, yapı
mı ve bakımı Karayolları Genel Müdürlüğüne 
aidolan bir Devlet yoludur ve Derbant köyün
den geçmektedir. Yolun Kiraz - Derbent arası 
toprak tevsiyeli, Derbent - İltisak arası ise 
zayıf stahilizeli bir yoldur. Trafiğe geçit vere
bilmek: için zaman zaman greyderle satıh ve hen
dek bakımının yapılması gerekmekte olup teş
kil edilen ekiplerle bu hizmet görülmektedir. 
Yol bakımı için, bu civarda Ödemiş Şube Mer
kezi ve Gökçeören ba'kım evindeki ekiplerden 
faydalanılmakta dır. 

Bakını ekipleri barındıkları yerden uzakta 
çalıştıklarında işgücü kaybım önlemek için Cu
martesi ve Pazar günleri çalıştırılmakta ve mü
teakip hafta içinde istirahat ettirilmektedir. 

Şubat 1974 tarihinden bu yana söz konusu 
yolda bakım çalışması yapılan günler ve çalış
tırılan makineler ekli listede gösterilmiştir. 5 
Mayıs tarihindeki çalışma tamamen bu süreli 
çalışmalar çerçevesindedir. Öte yandan kara
yolları ağı dışındaki bir 'köy yolunda karayol
larına ait bir makinenin çalıştırılması da söz 
konusu değildir. 

Ayrıca Kiraz - Derbent - Alaşehir yolu 
46 000 000 lirası proje bedeli ile Devlet yolu ya
pını programındadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Erol Çevikçe 
Bayındırlık Bakanı 
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Çalışılan tarih 

14, 15, 16 Şubat 1974 

21,22 Mart 1974 

15,16, 17,18 Nisan 1974 

3, 4, 5 Mayıs 1974 

6, 7 Haziran 1974 

Çalıştırılan makine 
ve işçi 

3 Greyder 
1 Kamyon 
3 D. işçi 
3 Greyder 
1 Kamyon 
3 D. işçi 
3 Greyder 
4 Kamyon 
1 Yükleyici 
3 D. işçi 
4 Greyder 
1 Kamyon 
3 D. işçi 
2 Greyder 

)>0<i 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

71 NCİ BİRLEŞİM 

27 . 6 . 1974 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

1. — Yedek Subay adaylarının kısa süreli as
kerlik hizmetine tabi tutulmasına ilişkin kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu mütalaası ile Millî Savunma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/131; C. Senatosu 1/266) 
(S. Sayısı : 376) (D. Tarihi : 24.6.1974) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara imar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Kö'ker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır-
ması isteyen önergesi (10/3) 

3. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 3 . 1973) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu ile istanbul Üyesi Fikret Gün.-
doğan'm, yurdumuzdaki enerji darlığının neden
leri ve çözüm yolları konusunda Senato Araştır
ması isteyen önergeleri (10/6) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Haindi Özer'in, mason localarına dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/7) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı 
inşaatına dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/9) 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1972 ve Ocak - Şubat 1973 ayları
na ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporları (5/9) 
(S. Sayısı : 261'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
27 . 2 .1974) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1971 yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru (5/8) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 
13 . 3 .1974) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1972 malî yılı Kesinhesapları hakkında Cumhu
riyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporu (5/10) (IS. Sayısı : 329) (Dağıtma tari
hi : 14 . 3 .1974) 

10. — Cumlhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Millî Eğitim Bakanlığımın 
7 . 2 . 1974 tarih ve özel 000.01/114 sayılı ta
mimi ve bu tamime göre yapılan tayinler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi 
(10/10) 

11. —• Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Necip Mirkölâmoğlu'nun, Atatürk Devrimleri 
ve Devleıtin temel ilkeleriyle ilgili işlemler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi 
(10/11) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Sami Turan ile Cumhurbaşkanınca seçilen üye 
Fethi Celikbaş'm 11 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnameye müsteniden TRT Genel Müdürlü
ğüne yapılan atamaya dair Senato araştırması 
isteyen önergeleri (10/12) 



13. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
Mart, Nisan ve Mayıs 1973 aylarına ait hesap
ları hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesapla
rını İnceleme Komisyonu raporu (5/11) (S. Sa
yısı : 357) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1974) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
Haziran, Temmuz ve Ağustos 1973 aylarına ait 
hesaplan hakkında Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/12) 
(S. Sayısı : 355) (Dağıtma, tarihi : 6 . 5 . 1974) 

15. —• Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
Eylül, Ekim ve Kasım 1973 aylarına ait hesap
ları hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesapları
nı İnceleme Komisyonu raporu (5/13) (S. Sa
yısı : 356) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1974) 

16. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı haftalık karar 
cetvelindeki 5872 sayılı İhsan Ünesen'e ait ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner-
igesi ve Dilekçe Kanma Komisyonu raporu (O. 
Senatosu : 4/160) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma 
tarihi : 12 . 6 . 1974) 

17. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'' 
ııun Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
mla 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı haftalık 
(karar cetvelindeki 5871 sayılı Şerife Önkal'a ait 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/163) (S. Sayısı : 361) (Dağıtana ta
rihi : 13 . 6 . 1974) 

18. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu' 
ııun Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı haftalık ka
rar cetvelindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a ait 
(kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/162) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 6 . 1974) 

19. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu' 
ııun Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 12 . 11 . 1960 tarih ve 71 sayılı hatfalik ka
rar cetvelindeki 5895 sayılı Bekir Sıtkı İzmirli' 
ye ait kararın Genel Kurulda görüşülmesine da
ir önergesi ve Dilekçe Karma Koalisyonu rapo
ru (C. Senatosu : 4/161) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 6 , 1974) 
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[ 20. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu' 
ııun Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu-

I nun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 5876 sayılı Mehmet Fuat 
Tanrısever'e ait kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (C. Senatosu : 4/159) (S. Sa
yısı : 364) (Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1974) 

21. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kanı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı 
haftalık karar cetvelindeki 15558 sayılı Aziz 
Ronabar'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine 
'dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 ııci mad
desi gereğince kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : 365) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 6 . 1974) 

22. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 2/203; C. Senato
su 2/77) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tarihi : 

I 22 . 6 . 1974) (RET) 
23. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye

si Ömer Ucuza! ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim 
Bakanı tarafından yapılmış olan tayin ve nakil 
tasarrufları hakkında Senato Araştırması iste
yen önergesi (10/13) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İSLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Millî Sınırlar Dışındaki İstasyonlar 
Tarafından Yapılan Radyo Yayınlarının Önlen
mesine Dair Avrupa Anlaşmasının onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında Kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/41; C. 
Senatosu 1/265) .(S. Sayısı : 368) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 6 . 1974) 

X 2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü-

I meti Arasında Karadeniz'de Türk ve Sovyet Ka-
I rasuları Arasındaki Deniz Hudut Hattının Tes-
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piti Hakkında Protokolün onaylanmasının uy- 1 
gun bulunduğuna dair Kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/104; C. Senatosu 
,1/271) ('S. Sayısı : 369) (Dağıtma tarihi : 
20 . 6 . 1974) 

X 3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Sosyalist Federatif Cumhuriyeti anısında imza
lanan Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Anayasa ve Adalet komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/61; C. Senatosu | 

1/269) (S. Sayısı : 370) (Dağıtm'a tarihi : 
22. 6.1974) 

X 4. —• Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslav
ya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında im
zalanan Suçluların Geri verilmesi Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma ve Anayasa ve Adalet 'komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 1/62; C. Senatosu 1/270) (S. 
Sayısı: 371) (Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1974) 

X 5. — Ege Üniversitesinin Kuruluş Kadroları 
Hakkındaki 6953 Sayılı Kanuna Ek Kanun teklifi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/239; C. Senatosu 2/78) fS. Sayısı : 373) (T). 
Taıihi: 2.1.6.1974) 
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