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I. — GECEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 
1976 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerindeki 

görüşmelere devam olunarak; 

Başbakanlık, 
Devlet Planlama Teşkilâtı bütçeleri üzerindeki 

görüşmeler tamamlandı ve bütçeler kabul olundu. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1976 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı açık oya sunuldu, oyların ayrımı 
sonucuna göre tasarının kabul olunduğu bildirildi. 

Danıştay Başkanlığı, 
Devlet İstatistik Enstitüsü, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
İmar ve İskân Bakanlığı bütçeleri kabul olundu. 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1976 

Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısının bölüm ve madde

leri onaylandı, tümünün gelecek Birleşim açık oya 
sunulacağı bildirildi. 

5 . 2 . 1976 Perşembe günü saat 9,30'da toplanıl
mak üzere Birleşime ( 4 . 2 . 1976) saat 03,45'te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Rallini Erdem 

Kâtip 
Burdur 

Ekrem Kah ay 

Kâtip 
Muş 

İsmail İlhan 

Başkan 
Başkanvekili 

Kâzım Kangal 

Kâtip 
Urfa 

Abdidgani Demirkol 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Bahriye Üçok 

»£<i 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 9.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Sebaiıattin Savcı (DŞyarbaLır), Mehmet Çamlıca (Kastamonu^ 

BAŞKAN — Otuz üçüncü Birleşimi açıyorum. 

Is GÖRÜŞÜLEN İSLER 

1. — 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bürçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi; 1/363; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/367) (S. Sayısı : 515) (1) 

A) ADALET BAKANLİĞİ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Programın dördüncü gün ile ilgili 
çalışmalarını yapacağız. Ancak, üçüncü günden bu
güne intikal eden, Adalet Bakanlığı bütçesi görüşüle
cektir. 

(1) 575 S. Sayılı basınayazı 2 . 2 . 1976 tarihli 
30 ncu Birleşim tutanağına eklidir. 

Grupları adına söz talep eden sayın üyeler; Ada
let Partisi Grupu adına, Sayın Refet Rendeci; Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adına, Sayın Hakkı Esat-
oğlu. Şimdilik bu kadar. 

Komisyon burada, Sayın Adalet Bakanı burada. 
Sayın Rendeci buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA REFET RENDECİ 
(Samsun) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Adalet Partisi Grupu adına önce hepinizi saygıy-
le selâmlarım. 

Adalet Bakanlığı bütçesi görüşülürken, arkadaşla
rın yorgunluğunu, zamanı da hesaba alarak mesele-
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yi kısaca ifade etme yolunu tercih ettiğimi belirtmek 
isterim. Fakat, bazı meseleler var ki, onlan söyleme
den geçmek; bilhassa bu Bakanlığın bütçesi görüşü
lürken bir eksiklik olur kanaatindeyim. 

Yargı organının diğer kesimlerinin kadrolarıyle 
ilgili olarak ilgili bakanlıkların ve kamu kuruluşla
rının bütçeleri vesile edilerek söz alan değerli hatip
ler genellikle kadro ve bütçe sorunlarından ziyade, 
yargı organından sâdır olan kararlar ve bu kararların 
uygulanması ve ülkemizin içinde bulunduğu ortam 
üzerinde görüşler ileri sürerler. Biz de bu konuşma
mızda yargı organının kadroları Adalet Bakanlığının 
bütçesinde yer alan kesiminin bütçe ve kadro sorun
larının yanısıra diğer hatiplerin bilâhara temas ede
ceklerini tahmin ettiğimiz gibi, yargı organından sâ
dır olan kararlar ve bu kararların uygulanması ve ül
kemizin içinde bulunduğu ortam üzerinde grupumu-
zun görüşlerini kısaca izah etmeye çalışacağım. 

Şu hususu da kesinlikle ifade etmek isterim ki; 
yapacağımız konuşmada Anayasanın temel ilke ola
rak benimsediği ve uygulamasını emrettiği yargı or
ganının bağımsızlığı esası hudutları içerisinde kala
rak ve yargı organının bağımsızlığı kuralı en ileri 
ölçüde korunarak fikirlerimiz izah edilmeye çalışıla
caktır. 

Anayasamız, «Kuvvetler ayrılığı» ilkesini benim
semiştir. Yürütme, kamın yapma ve yargı; bu üç il
kenin birlikte çalışması, bir ahenk bir uyum içerisin
de çalışması lâzım geldiğini ifadeye lüzum olmadığı 
kanaatindeyim. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin siyasal hu
kuktaki en basit izah tarz; yasama, yürütme ve yargı 
organlarının görevlerini karşılıklı bir denge içerisinde 
yürütmeleri ve bir diğerinin görev ve yetki sahasına 
taşmaması mevzuu üzerinde de kısaca durmak lâ-
zımgelir. Fakat Türkiye'de ne gariptir ki, uygulama
da devamlı surette bu ilke tek taraflı olarak hatır
lanmakta ve anlaşılmaktadır. Bu tek taraflı anlayış 
ve hatırlayış sonucunda bu ilkenin organların karşı
lıklı denge halinde bulunmaları, görev ve- yetkilerini 
kullanışında bir diğerinin görev ve yetki sahasına taş
maları kuralı daima ihmal edilegelmektedir. Gerçek
te ise Anayasamızın benimsediği kuvvetler ayrılığı 
ilkesine sadakat her türlü ihmalin ötesinde, organla
rın bir diğerinin görev ve yetki sahasına taşmaksı-
zın görev ve yetki kullanmalarmdaki zaruret de 
açıktır. 

Anayasamızın benimsediği bu temel ilke ve inşa 
edildiği temel kurallar karşısında yargı mercilermden 
birinden sâdır olan bir kararın, yargı organı kararı 

vasıf ve mahiyetinde kabul edilmesi için bu kararın 
sadece bir yargı merciinden verilmiş olması da yeter
li değildir. Kararın yargı mercilerince verilmiş olma
sı şartının yanısıra yargı organının görev ve yetki ala
nı içinde bulunan bir konu hakkında verilmesi, bu 
karar verilirken ilgili kanunların mevcudiyetini şart 
koştukları şekil şartlarının da eksiksiz olarak yerine 
getirilmiş olması lâzımdır. 

Yargı mercileri yasama organının görev ve yetki 
sahası içine giren bir konuda karar vermiş ise, bu 
kararın uygulamada zorunluğu üzerinde düşünülme
yecek kadar gereksizdir. Keza, yargı mercileri, yü
rütme organının görev ve yetki sahasına giren bir ko
nu da ve icracı nitelikte bir karar vermişler ise, bu 
kararın uygulanma zorunluğu tartışma konusu edile
meyecek kadar da gereksizdir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Burada bir hususu daha açıklamak istiyorum: 
Kuvvetler arasındaki dengenin birlikte çalışma

sındaki zaruret Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
koyduğu sistemin normal çalışmasını sağlar. Bu sis
tem içerisinde kuvvetlerden birisinin vazife yapma
ması veya diğerleriyle bir uyum içerisinde buluna
maması halinde, o zaman Anayasa tatbikatının tam 
manasıyle yürüdüğü iddia edilemez. Bu bakımdan 
Türkiye'de bugünkü görüntü şu manzarayı vermek
tedir; bunu söylemekte de bilhassa, kendi anlayış ve 
görüşüm içerisinde bendeniz zaruret hissediyorum. 
Kanunlar yapılır, teşriî kuvvet vazifesini yapar, icra 
vazifesini yapar; fakat yargı vazifesini yapmaz ise 
veya kanun yapma gücüne sahip olan Meclis vazifesi
ni yapar, yargı vazifesini yapar, icra vazifesini yap
mazsa o zaman Anayasanın koyduğu sistemi çalıştır
mak mümkün olmaz. Şimdi, birçok şikâyetleri de hu
zurlarınıza getirmekte vesileyle fayda umuyorum. 

Türkiye'de bugün şikâyet mevzuunun birisi yar
gı organındandır. Yargı organının. Anayasanın ken
disine vermiş olduğu yargı yetkisini tam manasıyle 
kullanamadığı veya kullanmam istemediği veya bir 
kullanmada çekimserliğin içerisinde bulunduğu yo
lunda bir kanaat umumî efkârda hâkimdir. Yargı or
ganının bağımsızlığı, mahkemelerin her türlü tesirin 
üstünde, kararlarında vicdanî kanaatlerine göre karar 
vermeleri elbette kanunların ve Anayasanın şartların-
dandır. Ancak, bu kararlan verirken, memleket ger
çeklerine, memleketin yararlarını, Anayasanın koy
duğu sistemleri, Devletin geleceğini de, yargı orga
nının diğerorganlar kadar asgarî manada düşünmek, 
kararlarını o istikamette almak mecburiyetinde oldu-
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ğıırıu da ifade etmek lâzımdır. Bu zarurete Türkiye' 
de tam manasıyla uyulmadığı yolunda bir kanaat var
dır. Bu bir çekingenlik midir, cnu tam manasıyle 
bilemiyorum. Yalnız burada bu kadarlık ifade etme
yi zarurî görüyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Üçlü olarak kurulmuş bir sistem, birbirinden ay

rı ayrı çalışan bir sistem, ama bir maksada yönelik 
sistemin içerisinde kuvvetlerden bir tanesi normal va
zifesini yapmaz ise, sistemin diğer kısmı da çalış
maz. Anayasanın 114 ncü maddesi icranın ve Damş-
taym vazifelerini ve neler yapabileceğini tayin etmiş
tir. 114 ncü madde 1971 - 1972 devresinde tadil edil
miştir. Tadil edilen Anayasa şekline uygun Danıştay 
kanunu maalesef getirilememiştir. Gelen kanun Ana
yasanın 114 ncü maddesinde konan şekil ve şartlara 
uygun ve Danıştayın, yargı organının kararlarında 
icranın eylemlerine karışan yahut da icranın eylem
lerini engelleyen bir tutum ve anlayış içerisinde tat
bik edilmektedir Türkiye'de. Böyle olunca da, iki or
ganın çatışması olur. Organ çatışması, organların 
normal çalışmaması neticesini doğurur. Acaba nere
ye kadar yargı müdahale edecek? İcranın eylem de
diğimiz diğer tasarrufları ayrı, hukukî nitelikte olan 
tasarrufları, kanunlann verdiği yetkilere göre verdiği 
kararların yürütülmesi ayrı. Ama, icranın bir prog
ram içerisinde gerçekleştirmek istediği hususları yar
gının engelleyici bir durumda karşısına çıkması halin
de o zaman bir organın vazife görmemesi, görememe
si gibi bir durumun ortaya çıkması, çıkmış olması 
Türkiye'de çok görülmüş işlerdendir; halen de görül
mektedir. Bu sebeple o zaman organlar arasında işte 
bu uyum sağlanamadığı için birçok meseleler yan
lış anlaşılmakta, yanlış anlatılmakta hatta bu kürsü
lerden dün ben bir konuşmamda da bir nebze işaret 
etmiştim, Sokağa başka türlü intikal ' etmekte, bu 
mevzuda yetkisi olmayan kurulukların ve kimselerin 
kanunları da aşan düşünce ve kanaatleri bu kürsü
lere kadar getirilip bu kürsülerden ifade edilmekte, 
biiâhara bu ifade tarzları cemiyete intikal ettiği za
man daha sert şekilde konuşulmaktadır. 

Dün bir arkadaşımızın burada, TRT Genel Mü
dürü hakkında, «Efendim rgal etmiştir TRT Genel 
Müdürlüğünü...» tabirinin şu Mecliste kullanılma
ması lâzsmgeîdiği hususundaki fikrimi ifade etmiştim. 
Çünkü burada «İşgal» tabirini kullandığınız zaman 
sokakta bu kelime daha ağır bir şekilde kullanılmak
tadır. Mecliste de bu dile ve ifade tarzına riayet edil
mesi lâzımgeidiği yolundaki fikrimizi de açıklamış 
idik. 

5 . 2 , 1976 Ö : 1 

1 Muhterem arkadaşlarım; 

Bir damla gibi büyüye büyüye bir devreden diğer 
bir devreye girinceye kadar fikirler değişik manalar 
ifade edilerek cemiyetin içerisinde, bugünkü kullan
dığımız dilin ifade tarzındaki bazı kelimelerin muh
telif manalarda kullanılması gibi, bazı kelimelerde 
sanki normal kullanılırmış gibi ifade edilmektedir. 

j Meselâ, «İşgal» kelimesi hattızatında hukukta pek 
makbul ve muteber bir kelime değildir, «İşgal» keli
mesi iyi bir kelime değildir. Ama, bu Yüksek Mec
lislerde rahatlıkla kanunların, Anayasanın ve diğer 
devlet nizamı içerisinde kullanılış şeklini dejenere 
eder ya da o kasıt ve ifadeyi aşar şekilde kullandığı
mız zaman bunun dışarıdaki aksi başka, meydanlar-
daki ifade tarzı çok daha sert, çok daha kötü tepki
lere yol açacak tarzın içerisine girmektedir; bu tarzın
da tercih edilmemesi lâzım geldiği kanaatinde oldu
ğumu ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu husustaki görüşümü bu şekilde ifade ettik-

| ten sonra, bir mevzua daha kısaca temas edeceğim. 
Yargıtay bütçesi. Sayın Başkanın ifade tarzından 
edindiğime göre bu bütçeden ayrı olarak görüşüle
cektir. O bütçe hakkındaki görüşlerimizi ayrıca ifade 
edeceğiz. 

j Anayasanın bu anlayış içerisinde tatbikî zarure
tine bu şekilde kısaca temas ettikten sonra, Adalet 

j Bakanlığının bugünkü çalışma mekanizmasına da kı
saca temas etmek istiyorum. 

Halen Adalet Bakanlığının kuruluş kanunu yok-
S tur. Eski bir nizamname ile yürütülmektedir. Bir nok

sanlıktır bu. Bunun biran önce giderilmesinde fayda 
vardır. Adalet Bakanlığı bugün Devlet teşkilâtı içe
risinde malzeme, eleman, para v.s. bakımlarından en 
geride gelen Bakanlıklarımızdan birisidir. Ankara'yı 
saymayalım, ama taşrada eskiden nüfus ve iş hacmi 
nazarı itibara alınarak bazı vilâyetlerdeki kadrolara 

j kıyaslandığı zaman çok az kişi tarafından aynı hiz
metin daha çok hizmetin, muayyen kişilere yaptırıl
dığını, iyi elemanların, iyi malzemelerin bulunamadı
ğı, işlerin çokluğu, bazı kişilerin zamanından fazla 
kanunlar dikkate alınmadan çalıştırıldığı hususları 
vardır. Hatta daha ileri giderek söyleyelim; senenin 
sonuna doğru pul parası bulunamaz, keşiflere giden 

| arabaların paraları ödenemez gibi durumların içeri
sine girme eskiden vardı, gene de bazı yerlerde var
dır. Adalet Bakanlığının bu yönleriyle takviye edil-

J meşinde zaruret bulunmaktadır. 
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îkincisi; bazı yerlerde mahkeme binaları hakika
ten bakımsızlıktan içerisine girilemeyecek hallerin 
içerisine düşmüştür; bu duaımdan bir türlü kurtarı
lamamıştır. Koskoca mahkeme diye huzurunuza çık
tığınız ağır ceza mahkemelerinin küçücük bir salon 
içerisinde; maznunlarla hâkimlerin nerede ise burun 
buruna duruşmalarının yapıldığı, bundan da adalet
teki, mahkemedeki mehabet hissinin doğmayacağı, 
mahkemeye karşı gerekli saygının azalacağı, azal
makta olduğu da mûşahade edilmektedir. Bunların 
biran önce giderilmesinde elbette fayda vardır. Bu 
bakımlardanda~ bu meselelerin üzerine eğilinmesi lâ
zımdır. 

Sayın arkadaşlar; 
Bu üçüncü yıldır ki, Adalet Bakanlığı Bütçesi ile 

ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grupu sözcü
sü si fatiyle huzurlarınızda bulunuyorum. 

1974 yılı bütçesi müzakere edilirken, partim. Millî 
Selâmet Partisi ile ortak olarak iktidarda bulunu
yordu. Adalet Bakanlığı da Millî Selâmet Partisinde 
idi. 

1975 yılı bütçesini getiren Hükümet, güvenoyu 
alamadığı için istifa etmişti. Bütçenin müzakeresi 
müstafi bir hükümetin huzuru ile yapılıyordu; Ada
let Bakanı bağımsızdı, şimdi o arkadaşımız Cumhu
riyet Halk Partisi saflarmdadır. 

Bu yılki bütçe, «MC» adı ile anılan 4 partili or
tak bir Hükümet tarafından hazırlanmış, Adalet Ba
kanı yine Millî Selâmet Partisindendir. 

1974 yılı bütçesini grupum adına eleştirirken, 
Sayın Ecevit Başkanlığındaki Hükümet 3 aydan beri 
işbaşında bulunuyordu. 1973 genel seçimlerinin ya
pılmasından da 6 ay gibi bir zaman geçmişti. Mem
lekette tam bir huzur ve sükûn vardı. Bütçe eleş
tirilerimiz adalet hizmetlerinin daha iyi imlemesi doğ
rultusuna yönelmişti. Yılların ihmalleri dile getiril
miş, bunların bir yılda hatta birkaç yılda yapılama
yacağı gerçeği kabul olunarak, gereken her türlü 
terbirîerin abnacağıdan emin olunarak, gelecek yılla
ra ümit bağlanmıştı. 

1975 yılı bütçesi, hükümeti olmayan bir bütçey
di, bütçe kabul edildikten sonra uygulayacak hükü
mette belli değildi. O günkü koşullar gözönünde bu
lundurularak ayrıntılara girilmemiş, sadece iki konu 
üzerinde önemle durulmuştu. 

Bunlardan birincisi, hâkim ve savcı kadroları 
maddî yönden tatmin edilmedikleri için devamlı su
rette boşalıyordu, Ödenek Kanununun biran önce 
çıkarılarak bu boşalmanın önlenmesi istenmişti. 
Büyük bir memnunlukla belirtmek isteriz ki, hâkim 
ve savcıların maddî yönden bir ölçüde tatmin edil
meleri sağlandı ve kadrolardaki boşalmalarda bu 
suretle önlendi. Bu dileğimiz gerçekleşmiş oldu; bu 
kanunun çıkaı ıhmasında siyasî partilere bağlı olsun 
olmasın bütün üyeler büyük bir anlayış içinde örnek 
bir beraberlik gö:termişlerdir. Bunu şükranla karşılı
yoruz. 

Üzerinde önemle durduğumuz ikinci konu, adlî 
zabıta serunu idi. Aradan geçen, bir yıl önerimizin 
haklılığını ve doğruluğunu ortaya çıkardığı için ge
çen yıl söylediklerimizi burada tekrarlayacağım ve 
geçen yıl zabıtlara geçen konuşmamı burada okuya
cağını. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir noktaya daha kısaca temas edeyim. 
Adliyedeki elemanlar meselesi: Hâkimlerimize az 

çok şu Meclislerden epey bir şeyler verebildik; vere
bildiğimiz kadar, Devletin imkânları içerisinde bir-
şeyler vermeye çalıştık. Ama adliyenin «Yürütücüsü» 
durumunda olan diğer elemanları vardır. Bu eleman
lar diğer memurlardan fazla çalışma durumunda ve 
mahrumiyet içerisindedirler, bunlara da bir şeyler ve
rilmesi gerektiği kanaatindeyim. Böyle bir teklif 
Hükümetten şimdiye kadar gelmemiştir, geldiği za
man herhalde bu Meclislerde iyi karşılanacağı ka
naatindeyim. Cezaevlerindeki gardiyanları zannedi
yorum toplusözleşmelerle sendikalarla bir şekle bağ
lamak mümkün oluyor; fakat zabıt kâtipleri ve o 
seviyedeki icra rnemürlannm durumlarının iyi olma
dığını huzurlarınızda ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Adalet Bakanlığı bütçesinin üzerinde daha fazla 

bir şey söylemek istemiyorum. İleride lüzum olursa, 
15 dakikalık kısmında ayrıca konuşma imkânı inşal
lah bulmam; ama, bir zaruret olursa o mevzuda 
cevaplandırmaya çalışırım. 

Adalet Bakanlığı Bütçesinin memleketimize ve 
milletimize hayırlı olmasını temenni eder, hepinize 
saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına, Sayın Hakkı Esatoğlu, buyurunuz efendim. 

C.H. P. GRUPU ADINA FEVZt HAKKI 
ESATOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, Cumhuri
yet Senatosunun sayın üyeleri; 

Adalet Bakanlığı 1976 yılı Bütçe kanun tasarısıyle 
ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun gö
rüş ve düşüncelerini sunacağım. 
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Geçen yıl bu konuda şunları söylemişiz: «Önem
li bir konu daha var; adlî zabıta sorunu. Gençlik 
hareketlerinin, ekonomik ve sosyal çeşitli nedenleri 
vardır. Tümünün üzerinde ciddiyetle durulması ge
rekir. Olmamasının çarelerini aramak en doğru ola
nıdır. Bütün bunlara rağmen oluyor da sorumluları 
ve failleri hakkında zabıta ve adliye olarak bir şey 
yapılamıyor ve bu da maceracılara cesaret veriyorsa, 
sebebi adlî zabıtanın bulunmayışıdır. Adlî zabıta sa
dece adi suçlar için değil, siyasî suçlar bakımmdan 
da büyük bir önem taşır. Bir suçun işlenmesinden 
sonra şayet Cumhuriyet savcısı ve zabıta görevini 
tam olarak yapamıyorsa Cumhuriyet savcısının em
rinde çalışacak bağımsız bir zabıtanın bulunmama-
sındandır. Gerçi, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun 154 ncü maddesi hükmüne göre, bütün za
bıta makam ve memurları adliyeye müteallik işlerde 
Cumhuriyet savcılarının emirlerini ifa ile mükellef-
seler de, uygulamada bu maddeyi yürütmek müm
kün değildir. 

Adliyeye müteallik işlerde de olsa, zabıta amir ve 
memurları savcıdan önce sicil amirlerinden, idare 
amirlerinden emir alıyorlar. O yüzden de bazı olay
lardan savcının ya hiç haberi olmaz ya da iş savcı
ya gelene kadar soruşturma yönünü değiştirir. 

Kim ne derse desin, bir idare amiri emrindeki 
zabıta suç olaylarını Cumhuriyet savcısı kadar ta
rafsız ve objektif olarak soruşturamaz ve değerlendi
remez. Böyle olduğu sürece de her olayın gizli ka
paklı bir yönü kalır ama, amme vicdanıda huzura 
kavuşamaz.» 

Üzülerek söyleyelim ki. bu dileğimiz bütçenin 
kabulünden sonra kurulan Hükümet tarafından be-
nimsenmediği gibi, bu yılki bütçe tasarısında da adlî 
zabıta ile ilgili hiç bir dilek ve düzünce bulunmamak
tadır. Buna önem vermemenin doğurduğu sakınca
lara biraz sonra ayrıca değineceğiz. 

Bu yıl MC Hükümetinin Adalet Bakanlığı bütçesin
de söyleyeceklerimiz, 1974 ve 1975 yılı bütçelerinde
ki söylediklerimizden başka olacaktır. Bu bütçe ile 
ilgili olarak teknik eleştiriler yapmak, içinde bulun
duğumuz koşullar altında çok hafif kalır. Şayet, o 
yolu seçersek, memleketin içinde bulunduğu hayatî 
önemi olan olaylara bigâne kalmış sayılırız. Bu ne
denlerle klasik bir bütçe eleştirisi yapmayacağız. Bu 
yılki bütçenin eleştirisi kendisine özgü olacak. 

Bütçe tasarısının gerekçesinin baş tarafı bize bu 
imkânı verdiği gibi, Hükümet Başkanı da konu~ma-
sıyle müzakereleri bu istikamete çekmiştir. 

Şimdi sizlere 1976 bütçe tasarısının 8 nci sayfa
sındaki, «Hizmet gerekçesini» nin baş tarafını oku
yorum. 

«Adalet hizmetleri toplum düzeni ile sıkı surette 
ilgilidir. Devletin temel yapısına doğrudan doğruya 
etkide bulunur, toplum düzeninin ve huzurun sürek
li olmasını teminde adalet hizmetlerinin rolü büyük
tür.» 

Düşündüklerimizi sunmaya imkân veren bu ge
rekçeyi ele alarak, bütçe ile ilgili görümlerimizi açık
layacağız. 

Sayın arkadaşlar; 
«Adalet hizmetleri toplum düzeni ile sıkı suret

te ilgilidir; Devletin temel yapısına doğrudan doğru
ya etkide bulunur.» deniliyor. Adalet Bakanı tarafın
dan imzalanmış, Adalet Bakanlığı 1976 yılı Bütçe 
Kanun tasarısının gerekçesinde. 

Devletin temel yapısı ve bu yapının işleyişi ku
ralları Anayasalarca düzenlenir. O halde adalet hiz
metleri Anayasanın getirdiği haklara doğrudan et
kide bulunuyormuş. 

Acaba bu hizmetin Anayasanın koyduğu temel 
kurallara uygun yapıldığını söylemek mümkün mü
dür? Cevap, maalesef hayır. Çünkü, Devletin temel 
yapısı ve bu yapının işleyişini düzenleyen Anayasa 
Hükümet Başkanı tarafından kabul edilmemekte, 
«Bu Anayasa ile Devlet idare edilmez.» denilmek
tedir. 

Şu halde adalet hizmetleri de bu Anayasa emri
ne göre değil, kendi keyiflerine göre yapılıyor dernek
tir. «Anayasaya uymak başka, onu eleştirmek baş
ka» sözü bugünkü uygulama karşısında demagoji 
olur. 

1961 Anayasasının sadece 1950 - 1960 dönemi, 
hukuk dışı yönetiminin tepkisi olarak kabul etmek 
doğru olmaz. 

Bu Anayasa belki de 150 yıllık bir siyasî müca
delen'n verdiği tecrübe ve özlemlerin ürünüdür, ve 
mükemmel midir? Bize göre yetersiz hükümleri var
dır, daha ileri değişiklikler yapmayı düşünürüz. Fa
kat, Hükümet Başkanının arzu ettiği gibi geriye gi
decek bir değişikliğe, hele bu Anayasanın ilkelerini 
tamamen reddeden başka bir Anayasaya, yani De-
mirel'in istediği Anayasaya asla razı olamayız. Buna 
sadece biz değil Türk Milleti de razı olmayacaktır. 

Bu Anayasanın temel ilkelerine uygun olarak di
ğer yasalar belki tam olarak çıkarılmamıştır. Ama 
iyi niyetli siyasî iktidarlar döneminde bu yolda bü
yük ilerlemeler kaydedilmiştir. Anayasa ve yasalar-
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da sonradan yapılan değişiklikler ve çıkarılan yeni 
yasalar özgürlükleri büyük ölçüde kısıtlamıştır; fakat 
demokratik düzenin, Anayasanın ilke ve hedefleri 
doğrultusunda yürütülmesi imkânı tamamen ortadan 
kalkmamıştır. 

Bu konuda şunu da söylemek mümkündür ki, 
bugünkü Anayasa ve Anayasanın esprisine aykırı 
düşmeyen yasalarla toplum düzeni bozulmadan Dev
let idare etmek mümkündür. Devlet idaresi için Ana
yasa ve yasalar yetersiz demek ya acizden gelir, ya 
da özgürlükçü demokrasi ve sosyal adaletin gerçek
leşmesini istemeyenlerin kasten yaydıkları bir düşün
ce olabilir. 

Sayın arkadaşlar; 
Bu Anayasa ile Devlet idare edilir. «Bu Anayasa 

ile Devlet idare edilmez» lâfını âdeta iftiharla söy
leyen ve güya kendisinin haklı çıktığını «Bu Ana
yasa lükstür» diyen bir eski Başbakanın sözü ile de 
teyit edilmiş olmasını delil gibi sayarak Anayasayı 
benimsemeyen Başbakan ile Devlet idare edilmez. 

Hukuka dayalı Devlet idaresini yürütemeyenleri, 
hukuktan nasibi olmayan aciz kişiler kabul etmeye
cek olursak, bunları memleketi faşizme götürmenin 
özlem ve çabası içinde kabul etmek zorundayız. 

Bu Anayasa lüks değildir. Bu Anayasayı uygula
yacak yeteri kadar aydın bu memlekette vardır. Bu 
ülkenin vatandaşları, bu Anayasanın getirdiği hak
ları kötüye kullanmayacak bilinç düzeyindedirler. 
Haklarının ellerinden alınmasına müsaade etmeyecek 
kadar da kararlıdırlar. Başbakanın «Bu Anayasa ile 
Devlet idare edilmez» sözünün manasını da gayet 
iyi anlamaktadırlar. Anayasanın 50 küsur maddesi
nin değiştirilmiş bulunması Başbakanın haklılığının 
delili olarak değil demokrasinin askıya alındığı bir 
ara rejimin ürünü olarak kabul etmektedirler. Bu de
ğişikliklerin getirdiği hak ve özgürlükleri kısıtlayan 
hükümlerin kalkacağı günü sabırsızlıkla beklemekte
dirler. 

Aslında Başbakan Anayasada değişiklik istemiyor, 
yeni bir Anayasa istiyor; faşist düzeni sürdürecek bir 
Anayasa. Fakat, bunu söylemeye cesaret edemiyor. 
«Bu Anayasa ile Devlet idare edilmez» sözünü sık 
sık tekrar ettiği halde, nasıl bir Anayasa getirmek is
tediklerini açıklayamıyor. Kendisini, partisinin nasıl 
bir Anayasa istediği hususunda açıklamaya davet edi
yoruz; üstü kapalı laflarla değil, âdeta Anayasa met
ni olacak cümlelerle istedikleri Anayasayı millete 
açıklamak zorundadırlar. Milletin haklarını elinden 
almayı amaçlayan yuvarlak lâflarla kimseyi kandıra
mayacaktır, özlediği dönem gelmeyecektir. 

Hükümeti oluşturan partiler de acaba Başbakan 
gibi mi düşünüyorlar? MC nin amacı nedir? Bunlar 
üzerinde de durmak lâzım. Bizim gördüğümüz kada
rı ile MC nin iktidar olmaktan başka müşterek bir 
amacı yok. Ama, her partinin kendine göre bir ama
cı vardır. Bunlardan, A. P. çoğunluğunun Demirel ile 
aynı görüşte olduğunu sanmıyoruz. Ama şu anda 
A. P. yi temsil eden Demirel'in amacı ortalığı müm
kün olduğu kadar karıştırarak, vatandaşı bu işlerle 
meşgul ederek; akraba, tanıdık, eş ve dostu Devlet 
eliyle servet sahibi etmektir. Demirel'in ömrü boyun
ca kurtulamadığı zaafıdır bu. Türk Milletinin de en 
büyük talihsizliği bu zaafla malûl bir parti Başkanı
na ve Hükümet Başkanına sahip bulunmasıdır. 

Bu, Demirel'in ilk ve basit hedefi. Asıl hedef ise, 
kendisini bu yere getiren ve bu yerde tutanların ver
diği hedeftir; memleketi faşizme götürmek. Memle
keti faşizme götürmenin usulleri o kadar meçhul de
ğildir. Bugünkü uygulama ve olayların akışı faşist 
düzen heveslilerinin arzularına uygun bir biçimde 
yürütmektedir. Anarşiyi alabildiğine tahrik edecek
sin ve asayişi bozacaksın. Şimdi de bozulmuştur. İle
rici düşünceyi anarşi gibi göstereceksin. Bu her za
man yaptıkları iş. işçileri rejim düşmanı gibi göster
meye çalışmak; bu da devamlı uyguladıkları bir usul
dür. Kapitalistlerle, burjuva ile sıkı bir işbirliği yapa
caksın; işbirliği değil; içli dışlılar. Vurucu güç kura
caksın; bu da M. H. P. yi kullanmak suretiyle yapıl
maktadır. Millî Eğitim Bakam da bu ilişkiyi kabili
yeti ölçüsünde en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Ve 
sonra bağıracaksın: «Bu Anayasa ile memleket idare 
sdilmez.» Bütün faşist kuruluşlarda olduğu gibi. As
lında milliyetçilikle hiç ilgisi olmadığı halde sürekli 
halde milliyetçilikten söz edeceksin. Bütün bu olup 
bitenlere polis ve adliye müdahale edemeyecek; şa
yet müdahale eden zabıta olursa; derhal görevinden 
alınacak. Ortalığı karıştırmak için kendilerinden bi
risi öldürülmek istendiğinde, onu da adamları ya da 
polise öldürttüreceksin. Vatandaşa göz dağı vermek 
için toplu baskınlar yapacaksın ve gerekirse arkadan 
adanı vuracaksın. Ortamı müsait duruma getirdiğin 
anda da Devlete el koyacaksın. A. P. içinde bunun 
farkında olmayan, iyi niyetli, demokrasiye inanmış 
büyük bir kitlenin olduğu muhakkaktır. Meclislerde 
de aynı durumda olan üyelerin bulunduğuna inanı
yoruz; ama Demirel'in uyguladığı yöntem budur, 
faşizm sistemidir. «Faşizmin Allah belâsını versin» 
diye bağırmak bu uygulamanın karşısında samimî 
kabul edilemez. 
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MC Hükümetinin ikinci sıradaki partisi, eski orta
ğımız M. S. P. nin bu ortam içindeki tutumu ne
dir? 

Kendisini Avrupa'daki Hıristiyan Demokrat Par
tilere benzeten bu parti de kabulüne göre Batı mode
li bir parti oluyor. Özellikle İtalyan Hıristiyan De
mokrat Partisine büyük ölçüde benzemekte. Ne hik
metse bizim MC Partileri hep İtalyan tipi partiler. 
M. S. P. İtalyan Hıristiyan Demokrat Partisine o ka
dar çok benziyor ki, İtalya'da faşizm gelene ka,dar Hı
ristiyan Demokrat Parti her hükümette görev almış. 
Bakıyoruz bizim M. S. P. de aynı doğrultuda. 
C. H. P. Koalisyonunda var, MC Koalisyonunda da. 
Bu garip bir rastlantı mıdır? Yoksa Hıristiyan De
mokrat tipi partilerin kaderi midir? İtalya'da faşizm 
geleceği sırada Hıristiyan Demokrat Partinin bir kı
sım liderleri faşistlerle işbirliği yaparken, bazıları da 
faşizme tam anlamıyle karşı çıkmışlardır. Bugünkü 
M. S. P. de de aynı görüntü var. Bir yanda faşist bir 
idareyi kurmanın özlemi içinde olan Demirel'in A. P. 
sini ve onun vurucu gücü olan M. H. P. nin her tür
lü sorumluluğuna ortak oluyorlar; öte yandan «Dev
let nizamını yıkmaya müteveccih anarşik hareketler
le Devleti korumaya matuf gibi görünen anarşik ha
reketler arasında M. S. P. hiç bir fark görmemekte
dir» demek suretiyle faşist gidişe karşı çıkıyorlar. 
Sanki 1923'lerin İtalyan modeli politikası Türkiye' 
de sahneleniyoı. 

Biz, aklı selimin M. S. P. ye hâkim olmasını di
leyeceğiz. 

Ortaklıktaki partilerden C. G. P. nin bir etkisi gö
rülmüyor. Bu partinin sadece ismi ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde 16 üyesi kalmıştır. 1975 kısmî 
Senato seçimi bu partinin memleket çapında bir var
lığı olmadığını açıkça ortaya koymuştur. Onun için 
resmen bir parti olmamakla beraber tabanı bulunma
dığından bu ortam içinde parti olarak değerlendir
meye gerek görmüyoruz. Bir gün, partinin değil üye
lerinin içtihatlarına göre yerlerini alacaklarını sanı
yoruz. 

MC nin ve memleketin çıban başı partisi M. H. P. 
d ir. Yıllardan beri gösterdiği çabalar sağduyu sahibi 
Türk Milletinde bir tesir yaratmamış iken, Demirel' 
in demokratik usullerle kapitalist sistemi iktidara ge
tirmekten umudunu kesmesinden sonra, faşist usul
lerle iktidarda kalabilme düşüncesine saplanıp kendi
sine vurucu güç olarak M. H. P. yi destek seçmesi, 
M. H. P. nin kuruluşundan bugüne kadar yapabil
diği en büyük aşama olmuştur. 

Kabul etmek gerekir ki, M. H. P. bu kısa dönem
de gerçek gücünün çok üstünde bir güce sahipmiş 
gibi bir görünüme girmiştir. Mecliste 4, Hükümette
ki 2 üyesi ile hem Hükümeti, hem Meclisleri, hem de 
bütün memleketi arzu ettikleri doğrultuda çalkantıya 
sokmayı başarabilmişlerdir. 

Biraz önce değindiğimiz gibi, Mussolini öncesi 
İtalya'daki faşizmin iktidar olabilme çabaları Tür
kiye'de aynen uygulanmak istenmektedir. Demirel 
liderliği almak için boş yere çırpınmaktadır. Kullan
mak istediği vurucu güç ve lideri Demirel'i kısa bir 
süre sonra yiyecektir, Bugünkü MC yi, faşizm yolun
da Demirel'i tutan A. P., M. H. P. ve M. S. P. nin 
bilerek veya bilmeyerek destek olanları ile C. G. P. 
nin gaflet içinde olan üyeleri oluşturmaktadır. Fa
şizm bundan daha açık bir biçimde getirilemez. Bu
nu bir muhalif partinin üyesi olarak söylemiyorum. 
Seçim bölgemizde yaptiğımız gezilerde sade vatan
daş bize «Faşizm geliyor, buna karşı ne gibi bir ted
bir düşünüyorsunuz?» diye soruyoı. 

Demokratik yollarla iktidara gelme ümidini yiti
ren Demirel ile demokratik yollarla iktidar olmayı 
hayal bile edemeyen Türkeş'in zorla iktidar olma ve 
iktidarda kalma çabalarını artık herkes açık - seçik 
görebilmektedir. Bunu görmemeK ve bilmemezlikten 
gelmek en büyük bir gaflet olur. 

A. P. ve M H. P. nin C. H. P. ye karşı olan sal
dırılarının gerçek nedeni de onların maskelerini al
aşağı etmiş bulunmamızdandır. C. H. P. nin bugünkü 
anarşik ortamla ilgisinin bulunmadığını onlar gayet 
iyi bilmektedirleı. C. H. P. nin anarşinin doğmasın
da hiç bir rolü yoktur. Tersine anarşiyi önleme çaba
sındadır. 

Faşist cephe bütün gayreti ile C. H. P. yi karışık
lığa çekmeye çalışıyor. C. H. P. faşistlerin tahrikleri
ne rağmen olaylara karışmamakta ve karşı herhangi 
bir girişimde de bulunmamaktadır. Kaba kuvvete 
başvurmayacak, fakat kaba guvvete de baş da eğme
yecektir. C. H. P. nin bu dönemde görevi, her türlü 
olanakları ile faşist kişilerin ve kurumların gerçek 
yüzlerini vatandaşa göstermeye devam etmek olacak
tır. 

A. P. gibi geniş teşkilâtlı bir partide, faşist eği-
limli liderlere daha fazla göz yumulacağını tahmin 
etmiyorum. Sağduyunun hâkim olduğu kitleler, yol
larını bulmakta güçlük çekmeyeceklerdir. Siyasî par
tileri destekleyen büyük vatandaş çoğunluğu demok
rasi sayesinde sahip bulundukları hakları ne korku, 
ne de kandırılmak suretiyle terk etmeyecektir. Onla-
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rı uyaracak, onları aydınlatacak yeteri kadar aydın, 
devrimci ve demokrasiye yürekten inanmış kişiler 
vardır ve bir avuç faşisti ezebilecek güçtedirler. 

Biz, memleketin geleceğini karanlık görmüyoruz. 
Ancak çok kötü bir dönemde yaşadığımızın da far
kındayız. Bütün gücü ile ve her yönü ile egemenlik
lerini kuramamış olsalar da şu anda siyasî iktidar 
kısmen dahi olsa faşistlerin eline geçmiştir. Bu faşist 
düzen yıkılmadan toplum düzeni huzura kavuşamaz, 
adalet hizmetleri ancak hukuka saygılı yargı karar
larına saygı göstermesini bilen iktidar, döneminde 
rahat yürütülebilir. Hukuka saygısı olmayan, Ana
yasayı tanımayan, mahkeme kararlarını uygulamayan 
bir siyasî iktidarın, adalet hizmetlerinin daha iyi 
işlemesi için tedbir getireceğini düşünmek saflık olur. 

Vatandaşla Devlet mahkeme önünde eşittir. Va
tandaş mahkemeden aldığı hakkı Devlete karşı işle-
temiyorsa, o memlekeLte adalet hizmetinin, toplum 
düzeninin ve huzurunun sağlandığı söylenemez. Bir 
toplumda suç işlediği iddia edilen kişiler yakalanıp 
da hâkim huzuruna çıkanlamayarak Zeytinburnu'nda 
ve Malatya'da olduğu gibi polis ve jandarma baskın
ları ile öldürülüp cesetleri insan vicdanını sızlatacak 
biçimde yerlerde sürükleniyorsa, o toplumda huzu
run temininde, adalet hizmetlerinin rolünden söz edi
lemez. Bir hükümetin her şeyden önce Anayasanın 
14 ncü maddesindeki yaşama hakkını sağlaması ge
rekir. Bugünkü Hükümet bu hakkı sağlamayı bıra
kın, yaşama hakkını kendisi ortadan kaldırmaktadır. 
Faili bulunmayan katil olaylarının faili iktidardır. 
Bir siyasî iktidar katil suçlarının faili durumuna dü
şerse, o memlekette adalet hizmetlerinden değil, ada
letten dahi söz edilemez. 

Sayın arkadaşlarım; 
Biraz önce de söylediğim, Cumhuriyet Halk Par

tisi Hükümetinin yarattığı, kışkırttığı, sürdürdüğü bir 
anarşik olay yoktur. Buna rağmen anarşinin içinde
dir diye göstermek iftiranın en adisidir. Bunu söyle
yenlerin ispat etmeleri haysiyet borcudur. Hele bu 
iktidardan geliyorsa, iktidar için görev olur. Şimdi
ye kadar, böyle bir kovuşturmaya da soruşturma 
Cumhuriyet Halk Partisi aleyhine yapılmadığına gö
re, bu sözlerin iftira olduğu şimdiden ortadadır. An
cak, bazı parti liderlerinin anarşinin elebaşılığı yap
tığı, polis desteğindeki militanlara ve militan iken po
lis yapılanlara adam öldürttükleri halkın gözü önün
de olmaktadır. Biz muhalefet partisi olarak bunlar 
hakkında soruşturma da istiyoruz, araştırma da isti
yoruz, ihbar sayılan beyanlarda da bulunuyoruz. Fa-
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kat iktidardakiler her şeyi örtbas etme çabasındadır
lar. Bunların yanlarında kalacaklarını zannediyorlar
sa aldanırlar. Bütün bunların hesabı mutlaka sorula
caktır. Ve adalet hizmetlerinin nasıl işlediği o zaman 
görülecektir. 

İşbaşında olan siyasî iktidar, bu memlekette oto
ritesini ve itibarını tamamen yitirmiştir. Bugün daha 
büyük olaylar olmuyorsa, sorumlu yerlerde bulunan
lar vatandaşın sabrına şükretsinler. Gazeteler yazdı, 
vatandaş tükenen sabrını göstermek için çenesine 
değil, saçlarına elini götürüyor. Evlâdı öldürülecek, 
faili bulunmayacak, ya da iş teıs istikamete sevk edi
lecek ve adalet hizmetleri işletilmeyecek, bu baba so
rumluları af edecek, öyle mi zannediyorsunuz? 

Adalet hizmeti, bozulan adalet duygusunun ye
rine getirilmesi için vardır. Devlet bunun için ceza 
kor ve onun için de kan gütme, ihkakı hak suç olur. 
Ama sen Devlet olarak bozulan huzuru tekrar yerine 
getiremezsen, tersine huzuru bozarsan, kan gütmeyi 
de, ihkakı hakkı da önleyemezsin. Bunları sakın teh
dit, ya da blöf sanmayın. Bizler devamlı olarak hal
kın içinde dolaşan milletin temsilcileriyiz. Şu anda 
gittiğimiz her yerde konuşulan budur. «Bu cinayet
ler ne zaman bitecek, ne zaman duracak» diye soru
yorlar. «Şayet benim çocuğumu öldürsünler, ben de 
öldüreceklerimi bilirim» diyen çok kişiye rastladık. 
Bunu Millet Meclisinde bir milletvekili de açık açık 
söyledi. 

Vatandaşa bunları anlatın, duyurun işin ciddiye
tini fark etsinler» diyor. Muhalefet milletvekili veya 
senatörü olarak işin ciddiyetini ve tehlikesini anlat
mak en başta gelen görevimizdir. Onun için söylüyo
ruz, vatandaşın sözlerini getiriyoruz buraya, kulak
larınızın pasım silmek, tehlikeyi gözlerinizin önüne 
sermek için... 

Adalet hizmetleri toplum düzeni ile sıkı surette il
giliymiş. Öyle diyor gerekçe. Toplum düzeni ortada. 
O halde Adalet hizmetleri bu memlekette işlemiyor 
ya da işletilmiyor. İçişleri Bakanı bu kürsüden konu
şurken, «Polis şu kadar kişi yakaladı, mahkemeye gö
türdü hâkim maalesef tevkif etmedi» dediler, tşte ik
tidarın zihniyetini gösteren bir beyan... Hâkim sanığı 
tevkif ederken, aleyhine kesin delil değil, kuvvetli 
emare arar. Şu halde senin polise yakalatıp gönder
diğin kimseler hakkında delil bulunmadığı gibi, kuv
vetli emareler dahi yokmuş ki, hâkim bunları serbest 
bırakmış, işte anarşik olaylarda iktidarın suçlu diye 
yakalayıp hâkim huzuruna sevk ettikleri. Buna kar
şılık, tabiî yakalatmadıkları... Olayların failleri var, 
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bunların iktidarları döneminde çıkmayacak; ama bir 
gün gelecek ki, yakalamayanlarla birlikte çıkacaklar. 

Sayın Bakan «Hâkim maalesef tevkif etmemiş» 
diyor. Suçsuz olan kişiyi hâkim tevkif etmediği için 
üzülüyor. Bunu ancak hâkime ve mahkemeye saygısı 
olmayanlar söyleyebilir. 

Trabzon olaylarında kimlerin kimlerle, kimlere 
karşı saygılı olduğu ortaya çıkmıştır. 

Arkadaşlar; Trabzon olaylarında tevkif edilen iki 
emniyet mensubu dolayısıyle iktidarı tutan gazeteler 
adalet aleyhine âdeta bir kampanyaya girmiş vazi
yetteler. Güya polisi destekliyorlar. 

Buna karşılık Sungurlu'da çıkan olayda hem po
lisi, hem adaleti yermeye başladılar. Bu da, adalete 
saygısızlıkla beraber, polisi de tuttukları için değil, 
işlerine gelecek şekilde polis görev yapmadığı zaman 
onları da yermelerini gösteriyor. 

Konuşmamın başında söylemiştim; hukuk üstün
lüğünü kabul eden, insan haklarına saygısı olan ve 
gerçekten ileri düzeyde sayılabilecek mevcut Anaya
sayı benimseyen bir iktidar iş başında olsa, adalet 
hizmetleri, toplum düzeni ve huzurunun temininde 
büyük rol oynar. O zaman suç işleme ve anarşi or
tamı ekonomik ve sosyal tedbirlerle ortadan kalkmış 
olur. İktidar asayişle uğraşmaktan kurtulur, memle
ket hayrına işler görür. 

Geçen yıl bütçe müzakereleri esnasında da söyle
diğimiz gibi adlî zabıtanın kurulmasında büyük ya
rar vardır. Aslında bu basit bir iştir. Fakat, adliyeye 
intikal edecek olaylara burnunu sokmak isteyen hü
kümetler buna yanaşmazlar. Suça el koyacak zabıta 
tarafsız adliyenin emrinde olursa âdeta güçlerinden 
bir haylisini kaybetmiş sanırlar, 

Hükümet otoritesini, polise adam öldürtmek, öl
dürülen adamların katillerini yakalatmak biçiminde 
telâkki eden bir Hükümet bunu bırakamaz; ama so
nunda da böyle olur. Bu Hükümet mensup olduğu 
partiler tarafından uyanlmazsa daha çok büyük 
olaylarla karşılaşılacaktır. Ye başı daha büyük belâ
lar gelecektir. Memlekette nuzur diye bir şey kalma
yacaktır. Sonunda kendisi de yıkılacaktır; ama telâ
fisi imkânsız acılar, yaralar bırakarak. 

Sayın arkadaşlar; 
Adalet hizmetlerinin büyük dertleri, ihtiyaçları 

var. Yıllarca bu mesleğe hizmet etmiş bir kişi olarak 
grupum adına bu dertlere, ihtiyaçlara ayrıntıları ile 
değinmek isterdim. 1974 bütçe konuşmamda bunu 
yerine getirmeye de çalışmıştım. Bu yıl bunu yapa
madım. Onun için üzgünüm. Üç yıldan beri hâkim 

ve savcı maaşlarına yapılan, zamdan başka adalet hiz
metlerinde bir ilerleme olmadığı, bütçe gerekçelerin
den, gösterilen hedeflerden ve 5 Yıllık Planın yıllık 
programlarından açıkça görülmektedir. Her yıl aynı 
sözler, kelimesi kelimesine tekrar edilmektedir. Bun
lardan anlaşılıyor ki, Devlet düzenini bozan işlerin 
dışındaki günlük işler eskisi gibi ağır aksak yürü
tülecek, toplum düzenini ve huzuru temin edecek hiz
metler ise, hukukun üstünlüğünü kabul etmeyen, ada
let duygusu olmayan, mahkeme kararlarına saygı 
bilmeyen bugünkü siyasî iktidar döneminde yapıla
mayacaktır. Böyle bir iktidardan bunları beklemek 
de aslında büyük bir saflık olur. Mahkemesiz yöne
timin formülünü buîabilse, faşizm heveslileri mevcut 
mahkemeleri de kapatır. Fakat, özgürlükçü demok
rasiyi savunmaya azimli Türk Milleti ve onun sağ
duyu sahibi temsilcileri, kendilerine gerekli dersi en 
kısa zamanda vereceklerdir. 

Adalet Bakanlığı bütçesinin hayırlı olmasını di
ler, saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Esatoğlu. 
Grupları adına söz talep eden sayın üye? Sayın 

Doğan grup adına söz mü istiyorsunuz?.. 

LÛTFİ DOĞAN (Erzurum) — Evet efendim. 
Sayın arkadaşımız konuşurken hassaten mensubu bu
lunduğum partiyi rencide eder mahiyette olduğu için 
bunu sataşma şeklinde telâkki ediyorum. İzin verir
seniz bu konuşmaları tashih etmek istiyorum. Zira 
sayın arkadaşımızın konuşmaları zabıtlara geçmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, sataşmadan dolayı 
söz almaya mahal yok. Hakkınız var, buyurun... 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Grup adına kullana
maz, zira ortada grup yok. Ancak şahıs adına kulla
nabilir. 

BAŞKAN — Şahıs adına da kaydınız yok..: 

LÛTFİ DOĞAN (Devamla) — Müsaade eder
seniz Sayın Başkanım, konuşmalar zabıtlara geçmiş
tir. Bu bakımdan tashihte zaruret vardır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan görüşecek, şahsınıza 
bir sataşma yok. Saym Bakan zannediyorum burada 
konuşmaları sırasında gerekli cevabı vereceklerdir. 

LÛTFİ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkanım 
bu konunun aydınlanması için söz rica ediyorum 
efendim... 

BAŞKAN — Yerinizden buyurun efendim.. 
LÛTFİ DOĞAN (Devamla) — Değerli arkada

şım az evvelki konuşmalarında şöyle buyurdular; 
«Millî Selâmet Partisi, îtalya'daki Hıristiyan Partisi-
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ne benzemektedir, tam onu benimsemiştir, o tam fa
şist gidişe uymaktadır» dediler. Bu gerçeğe aykırıdır. 
Takdir buyurursunuz ki, Millî Selâmet Partisinin hiç 
bir dış parti ile alâkası yoktur; millî tarihî gelenekleri
miz esasları, idealleri ne ise ona bağlıdır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. Ye
rinizden vaki olan bu beyanınız zabıtlara alınıyor 
efendim. 

Grupu adına söz talep eden sayın üye? Yok. Şa
hıslan adına söz talep eden sayın üyelerin adlarını 
veriyorum. Sayın Hasan Güven, Sayın Muzaffer, Şa-
miloğlu, Sayın İsmail İlhan, Sayın Hasan Fehmi Gü
neş, Sayın Ömer Ucuzal, Sayın Mehmet Feyyat, Sa
yın Hayri Mumcuoğlu, Sayın Alâedciin Yılmaztürk, 
Sayın Şaban Demirdağ, Sayın Ahmet Nusret Tuna, 
Sayın Hilmi Soydan, Sayın Mehmet Ali Ankan. 

Şimdi lehte ve aleyhte olduğuna göre bu sayın 
arkadaşlarıma söz vereceğim. Sayın Güven? Lehte, 
aleyhte, üzerinde... 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Sayın Muzaffer Şarniloğlu? 
MUZAFFER ŞAMİLOĞLU (Kars) — Üzerin

de. 
BAŞKAN — Sayın İsmail İlhan? 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Lehte. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Fehmi Güneş? 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal? 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Lehte. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Feyyat? 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Hayri Mumcuoğlu? 
HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Üzerin

de. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk? Yok. Sayın De

mirdağ? Yok. Sayın Tuna? Yok. Sayın Doğan? Yok. 
Sayın Ankan? Yok. Şimdi lehte konuşacak ilk sayın 
üye; Sayın İsmail İlhan'dır. Buyurun Sayın İlhan. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
bir istirhamım olacak. Şahısları adına değerli arka
daşlarımıza söz verirken bizim Grup olarak yarım 
saatlik konuşmadan 15 dakukalık hakkımız vardır. 
İkinci kez konuşmak hakkımızdır. Bunları lütfen mu
hafaza buyurun. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, davet ettim; grupları 
adına evvelce söz talep eden sayın üyelerin konuş
tuğunu beyandan sonra, «Söz talep eden var mı grup 
adma?» diye sordum. 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim, diğer 
iki grup için sorduğunuzu anladım. Onun için tashi
hini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Benim beyanımda anlaşılmayacak 
taraf yoktu Sayın Ucuzal. Mamafih şahsen görüşe
ceksiniz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Şahsen değil 
efendim, grupumuzun hakkı olarak ilk kez yarım 
saatlik müddetimizi 15 dakika ile geçirdik. 

BAŞKAN — Efendim, şahısları adına yapılacak 
görüşmeye geçtim. İsimleri okudum, daha evvel de 
davet ettim, duymamışsanız bunda Riyasetin bir ku
suru olmaz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Duymadım de
ğil efendim, tashih edin. Biz hakkımızı talep ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Hakkınız kapandıktan sonra talep 
ediyorsunuz Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başka
nım, Grup adma her zaman söz almak hakkımız var
dır. 

BAŞKAN — Davet ettim ama... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Şahsî konuşma

ların tespitine geçtim diye, bunu önlemek mümkün 
değildir. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, 15 senedir bir tatbikat 
yapıyoruz. Evvelâ gruplar adına konuşacak sayın 
üyelere söz veriyoruz, grupları adına vaki konuşma
lar bittikten sonra kişisel görüşmelere geçiyoruz. 15 
yılın zabıtları bunu tevsik ediyor. Bilmiyorum aksi-

^ne bir tatbikatı bugün... Davet ettim Sayın İlhan'ı, 
geldiler. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Konuşmayan 
gruplar olduğu için. bu beyanınızı onlara hasrederek, 
bu hakkımızı istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Müşkülât çıkarıyorsunuz Sayın 
Ucuzal. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Müşkülât değil 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kullanılmamış bir hakkınız olduğu
na şüphe yok. Yani, ilk kez kullanmanız gereken 30 
dakikalık hakkınızı ve saniyen ikinci defa konuşma
nıza dahil olan 15 dakikalık hakkınızı istimal etme
diniz. Bu doğrudur; ancak ben davet ettim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkanım, 
müsaade buyurur musunuz? İkinci defa konuşmak 
hakkındaki kasıt ve maksat nedir. Biz, bugün Hükü
met partisiyiz, iktidar kanadıyız. Herkes buraya çıka
cak, üyeler grupları adına konuşacak; biz ikinci de-

451 — 
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faki konuşma hakkımızı onlara cevap vermek nite
liğinde kullanacağız. Buradaki konuşmanın maksadı 
ve sebebi bu. Tekrar bizi kürsüye davet ederseniz 
eski sözümüzden başka söyleyeceğimiz olmaz; ama 
bütün üyeler konuştuktan sonra bizim konuşma hak
kımızın olması lâzım. Bundaki kasıt da odur zaten. 

BAŞKAN —.Sayın Renderi, bu güzel mütalaanı
zın belki yeri olabilir; ama bunun yeri programın 
okunup, müzakere edilip kabul edildiği güne ve otu
ruma ait idi. Genel Kurulda böyle kabul edildi, böy
le oylandı; böyle tatbikat yapıyoruz. 15 yıldır da 
böyle; ama gelecek sene program okunurken derse
niz ki, «İkinci tur görüşmeler kişisel görüşmelerden 
sonra olsun» buyurursanız, Genel Kurul dikkate alır 
ona göre gerekli tadilâtı yapar. Şimdiye kadar tatbi
katımız bu. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Balkan, 
şimdi gruplardan sonra sayın üyeler kişisel görüşleri
ni ifade ederken, arada grup adına söz alma ve ko
nuşma haklan yok mu? Bunu nasıl kaldırıyorsunuz? 

BAŞKAN — Var efendim, davet etmedim mi? 
REFET RENDECİ (Samsun) — O zaman biz 

tekrar konuşacağız, hakkımızı kullanacağız. Arkadaş
larımız kişisel görüşlerini bildirsinler, sonra biz grup 
adına tekrar konuşacağız. 

BAŞKAN — Şimdi, iik defa bugüne karar uygu
lanmayan bir usul istiyorsunuz. Bugüne kadar emsa
lini gösteremezsiniz. Yok böyle bir şey. Zaten geçen 
günkü programımızı noksan uygulayarak bugüne gel
dik. Yani, düne ait işleri bugün görüşüyoruz. Bu şe
kilde usulün sağından, solundan tutarsak bilmiyorum 
10 ncu günün sonunda ne noktaya geliriz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
daha bütçenin tümü görüşüldüğü gün zatıâliniz, grup
ların konuşmalarından bakiye kalanları vereceğim bu
yurdunuz. 

BAŞKAN — Grupların görüşmelerine tahsis edi
len süre içerisinde, sıra içerisinde Sayın Ucuzal. Ma
mafih usule dair olan bu talebinizi dikkate alıyorum. 
Teklif verirseniz lehinde, aleyhinde görüştürür ona 
göre oylarım efendim; yani teklif ettiğiniz şey bir 
değişikliktir. 

Buyurun Sayın İlhan. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, Cum

huriyet Senatosunun saygı değer üyeleri; 
Benden evvel konuşan muhterem grup temsilcileri, 

gruplarının görüşlerini dile getirdiler. Ben de bir ba
ğımsız üye olarak 10 dakikalık süre içerisinde Adalet 
Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşlerimi belirteceğim. 

M uh terem arkadaşlarım; 
Senelerden beri Medenî Kanunumuzun değiştirile

ceğinden bahsedilir ve gazeteler bu konudaki çeşitli 
haberleri sayfalarına aktarır. Bundan dört beş sene 
evvel, daha senatör olmadan, Tarım Bakanlığında 
Hukuk Müşaviri olarak görev yapmakta olduğum sı
ralarda, Tarım Bakanlığının görüşü alınmak ilztrs. 
Adalet Bakanlığınca gönderilen Profesör Hıfzı Veidet 
Velidedeoğlu tarafından hazırlanan Medenî kanun ta
sarısı üzerinde çalışmıştık. Bugüne kadar hiç bir yerde 
duyulmamış yeni kelimelerle yazı İm ;ş bu değişiklik ta
sarısı üzerindeki çalışmalarımızı bitirdikten sonra, tek
rar geldiği yere, yani Adalet Bakanlığına göndermiş
tik. Devletin kesesinden bir sürü para verilerek hazır
latılan bu tasarının akibeti hakkında acaba Sayın Ba
kan bilgi verebilirler mi? Ayrıca Medenî Kanunun 
değiştirilmesi ile ilgili çalışmaların hangi safnada ol
duğu hususunda bilgi verirlerse memnun olurum. 

Çocuk mahkemeleri hakkında birkaç kelime söyle
yeceğim. 

Senelerden beri çocuk mahkemeleri hakkında yazı
lar yazılmış, konferanslar verilmiş ve her hükümetin 
bütçe görüşmelerinde bu konu mutlaka dile getiril
miştir; fakat hâlâ sözü edilen mahkemelerin kuruluş, 
görev ve yargılama usulleri hakkında kanun çıkarıl
mamıştır. Halbuki Avrupa devletlerinin bu konuda ne 
kadar mesafe katettikieri, suç işlemiş olan çocukların 
en emin ve en kısa yoldan tekrar topluma kazandırıia-
biîmeleri hususunda en gerçekçi tedbirleri getirmiş ol
dukları hepimizin malumlarıdır. Sayın Bakan bu 
konuda ki çalışmalar hakkında bilgi verirlerse, çok 
memnun olurum. 

5525 sayılı Kanunda. İş Mahkemelerinin davaları, 
diğer mahkemelerden daha çabuk çıkarahilmeleri için 
özel hükümler olmasına rağmen, maalesef bu konuda 
açılan davalar da diğer adlî davalar kadar uzun sür-
mese de, çabuk sonuclanmamaktadır. Adalet Bakan
lığının bu konuda bir çalışma içinde olduğunu Ba
kanlık yetkilileriyle yaptığım özel temaslar sonunda 
büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunuyorum. 

Gerek ceza ve gerekse hukuk davalarının çok uzun 
sürdüklerini, cezaevlerinin gerek bakım ve gerekse 
sayı bakımından yeterli olmadıkları hususunda ben 
bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü gerçekte bunlar hep 
dile getirilen; fakat şu veya bu nedenle bugüne kadar 
yerine getirilmesine imkân görülmemiş olan hususlar
dır. Ancak bir hususu belirtmeden geçemeyeceğim. 

Birçok vatandaşta yavaş yavaş şu kanaat yerleş
mektedir; «Haklıyım, mahkemeye başvuracak oîur-
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sam, vıaklı çıkacağımdan yüzde yüz eminim; fakat | 
mahkeme senelerce süreceğine göre, yapacağım mas- J 
raflara, kaybedeceğim zamana değmez.» I 

Diğer tarafta şöyle düşünüyor: «Gerçi haksızım; 
fakat bu adam bana ne yapabilir? Çok' çok beni man- I 
kemeye verebilir. Versin ne olacak? Kinıbilir ne ka
dar sürer? Bir de yolunu bulur, kazanırsam..» I 

En büyük tehlike vatandaşın mahkemelere olan } 
güveninin sarsılmasıdır. Bu güvenin sarsılmaması için, I 
gerekli adlî reformlara başvurmamız şarttır. I 

Geniş halk kitlesinin Yargıtaya olan güven ve say- I 
gısı sonsuzdur. Bununla ne kadar övünürsek yerin- j 
dedir. Hakikaten Yargıtay genellikle küçük hesapların 
peşine düşmemiş, politikacıların aleti olmamıştır. j 

Muş'tan kalkıp, doğru dürüst Türkçe konuşama- j 
yan bir köylü, duruşmaya kendisi bizzat girip, savun- { 
masını yapıyorsa, bundan Yargıtay hesabına büyük I 
bir iftihar payı ayırmamız gerekir. | 

Sade vatandaş enin... Ben derdimi Yargıtay'da dile j 
getirsem, güzel kcnuşmasam, ilgili kanun maddeleri I 
saymasam da, yeterki haklı olayım, Yargıtay bana hak 
verir. Vatandaşın bu düşüncesi çok iyi bir itimadın işa- I 
retidir. Bunu sarsmamak şart. I 

Bu konuda bir anımı anlatmak istiyorum. Bana I 
Muş'tan bir köy muhtarı gelmişti, o zaman daha se- J 
çime girmemiştim, Tarım Bakanlğmda Hukuk Müşa
viri olarak çalışıyordum. Hazineye ait araziyi köyde 
bir iki şahıs kullanıyormuş. Ankara'ya Hazineyi sa
vunmak için gemişti. «Avukata lüzum yok, kendin gir 
duruşmaya» dedim kabul etti. Duruşmadan sonra, 
duruşmanın nasıl geçtiğini bana anlattı. Muş'ta karar 
verirken kendine demişler ki, «Biz karan böyle verdik, 
istersen sen de git derdini Marko Paşaya anlat.» Bu 
da sormuş «Nerededir bu Marko Paşa?» Nerede ola
cak Ankara'da» demişler. Ve o da atlamış otobüse, 
Ankara'ya derdini Marko Paşaya anlatmak için gel
miş. İşte bunu duruşmada daire reis ve üyelerine an
latmış. Muş'lu köy muhtarı hemşehrimin bu sözleri 
hazır bulunanların hoşuna gitmiş. Buna rağmen, her
kesi memnun etmenin de mümkün olamayacağı husu
sunda bütün arkadaşlarımın hemfikir olduğu kanaatin
deyim. 

Kışladan, okuldan, camiden' ve nihayet mahkeme- I 
den mutlaka politikacının elini çekmesi lâzım gelir. I 

Ben burada Seydişehir oîaylanyîe ilgili bir konu I 
hakkında bir parlamenterin yazmış olduğu yazıya de
ğineceğim. 

«ister yeni olsun, ister padişah fermanı, toplum- I 
sal dinamiğe ters düşen her hukuk kuralı yürürlük I 
şansını yitirir.» [ 
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Parlamenterin, yasal düzeni işçilere önermesi gere
kirken, tam tersini yapıyor ve bakın ne diyor : 

«Elbette çağın koşullarına uygun yasalar dizisini 
kabul etmek Parlamentonun görevidir. Ama çoğunluğu 
sermayeye hizmet eden ve açıkça sağı savunan par
tilerden oluşan Parlamento bu sorunlar önünde sessiz 
kalıyorsa, yargı organı da (yasa yok) rnazetine sığı-
namaz. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Ben bir parlamenterin bunu söylememesi gerektiği 

kanaatindeyim. O böyle konuşursa, işçiyi böyle tahrik 
ederse, öğrenci ve işçi hareketlerinden şikâyetçi ol
mamız yersiz. Bunun yerine o arkadaşın «Ey parla
menterler, gelin el ele verelim, memleketin sorunlarını 
birlik ve beraberlik içinde çözmeye çalışalım. Bu arada 
ele alınması gereken birçok kanunlar içinde referan
dum ile ilgili bir teklifim var, ona da destek olun» de
mesi gerekirdi. Halbuki yazar başka fikirde. Bakın ne 
diyor?. 

4 Ekim 1926 tarih ve 743 numaralı Medenî Kanu
nun 1 nci maddesi «Kendisi vazıı kanun olsaydı bu 
meseleye dair nasıl bir kaide vazedecek idiyse, ona gö
re hükmeder» şeklinde bir hüküm getirmiş olduğuna 
göre, hâkim «Kanun var mı, yok mu?» diye araştır
madan, kendisi kanun vazıı imiş gibi hüküm verecek
tir demek istiyor. Gerçekten ne güzel bir görevden 
kaçış. Esasen Anayasa Mahkemesi yetkimizin bir kıs
mını elimizden almış dunumda, meşhur Af Kanunuy-
le. Bir kısım yetkilerimizi de adlî mahkemelere ve
recek olursak, o zaman bizim burada hiç bir görevi
miz kalmaz arkadaşlarım. 

Esasen Medenî Kanunun 1 nci maddesini yazarın 
anladığı manada yorumlamamız mümkün değildir. 
Şayet her hâkim, bir konuda bulamadığı kanunu var 
sayarak kendi kafasına göre, kendi fikir yapısına göre 
kanun vazedecek olursa, o zaman memlekette düzen 
denilen hiç bir şey kalmaz, anarşiden hiç bir şekilde 
vatandaş kendi canını emniyette hissetmez. 

Bu konuda söylediklerimi bitirmek suretiyle, Sa
yın Adliye Bakanlığı mensuplarından Varto'da ele 
alınması düşünülen bir asrî tarım cezaevi konusun
da acaba nasıl bir çabşma olduğu hususunda bilgi 
vermelerini istirham ediyorum. Muş'ta yapılması lâ
zım gelirken, daha sonra Varto'ya kaldırılması düşü
nülen bu asrî tarım cezaevi hakkındaki düşüncelerini 
bekliyorum. 

Saygılarımı sunar, hepinizi selâmlarım. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım; ben lehte, 

aleyhte, üzerinde diye sordum. Tüzük böyle istiyor. 
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Bundan maksat konunun lehinde, aleyhinde söylene
cek sözler söylensin ve Genel Kurul tenevvür etsin. 
Hiç şüphesiz sayın arkadaşlarımın beyanına itimat 
ediyorum. Geçen gün buna benzer bir hadise zuhur 
etti, üzerinde konuşmak için kürsüye gelen arkadaşı
mız tamamen aleyhinde en ileri bir şekilde konuştu. 
Bu suretle yapılan şey başka arkadaşların söz hakkına 
tecavüz serindedir. Riyasetin, beyana itimat ettikten 
sonra, aksi bir davranışla karşılaşması halinde yapa
cağı ikaz üzücü ve kırıcı oluyor, istenmeyerek oluyor. 
Ben, sayın arkadaşlarımın dikkatlerine sunuyorum. 

Aleyhinde konuşmak üzere Sayın Hasan Güven; 
buyurunuz. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Söz hakkımı Sa
yın Şamiloğiu'na veriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Şamiloğiu'na veriyorsunuz. 
Buyurunuz Sayın Şamiloğlu. 

MUZAFFER ŞAMİLOĞLU (Kars) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Dünyada cereyan eden ve sürüp giden olaylar ada
letin erişilmesi en zor insan idaeüerinden birisi olduğu
nu göstermektedir. 

Adalet duygusunun zayıfladığı, gevşediği ülkelerde 
toplulukların nasıl çöktüğüne tarih tanıklık etmek
tedir. 

İnsanların en büyük ıstırapları haksızlık ve ada
letsizliklerden doğmaktadır. Adalet olmayan yerde 
güven, huzur, refah aramak boşunadır ve dünyanın 
bugün içinde bulunduğu huzursuzluğun, rahatsızlığın 
asıl nedeni adaletli bir düzenin henüz kurulamamış ol
masındandır. 

Kısaca «adalet mülkün temelidir.» 
İdeal adına layık en önemli kıymet hatta tek kıy

met adalettir. 
Sayın senatörler; 
Adaletin, hukukun üstünlüğünü böylece ve kısaca 

belirttikten sonra Adalet Bakanlığı ve Yargıtay teş
kilâtında mevcut dertler ihtiyaçlar aksaklık ve im
kânsızlıklar ile bunların giderilmesi yönünden şahsî 
görüşlerimi dilek ve temennilerimi müsaadenizle arz 
ve izaha çalışacağım. 

Saym senatörler; 
Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar Adalet 

Bakanlığı merkez ve mahkeme kuruluşları kanunları 
ile genel mahkemeler ve istinaf mahkemeleri kuruluş 
kanunu ve medenî memleketlere paralel çocuk mah
kemeleri kanunu çıkarılmamıştır. Reform niteliğindeki 
bu kanunların biran önce çıkarılması en halisane te
mennimdir. 

İlgisine binaen Yargıtayımıza da kısaca değinmek 
istiyorum. 

Yargıtayımız bugün 15 Hukuk ve 9 Ceza Dairesi 
olarak çalışmaktadır. Dünyanın hiç bir yerinde bu 
derece fazla daire ile dağınık şekilde çok yüklü ça
lışan Yargıtaym mevcut olduğunu zannetmiyorum. Bu 
itibarla, istinaf mahkemeleri kurularak daire adedi 
azaltılıp Yargıtaym sadece içtihat mahkemesi olarak 
çalışmasının sağlanması yolunda İslahat yapılması 
en isabetli yoldur kanısındayım. 

Diğer yönden, Anayasada değişiklik yapılarak 
Yargıtaya üye seçimi Yüksek Hâkimler Kurulundan 
alınıp, seçme yetkisi ya Yargıtay Büyük Kuruluna ve
rilmeli veyahutta Hâkimler Kurulu ile Yargıtay Bü
yük Kurulu müştereken bu hususu yerine getirmelidir
ler. 

Halen Adalet Bakanlığı teşkilât kanunu olmadan 
çalışmaktadır. Yapılacak yeni kuruluşta en az 15 - 20 
kişilik merkez danışma kurulu teşkil edilerek, kanım 
tasarıları ve hukukî mütealalar, bu kuruluşa hazırla-
tılmalıdır ve bu kuruluşun üyelerinin yarısı hâkim 
ve diğer yansı da savcılardan meydana gelmelidir. 
Üyelerin uzun süre bu görevde kalarak memleketin 
ihtiyaçlarını yakından takip etme yeteneğini yitirme
mden hukukî güçlerini, bilgilerini kaybetmemeleri 
nazara alınarak 5 seneden fazla bu görevde kalma
maları esası getirilmelidir. 

Sayın senatörler; 
45 sayılı Kanun ile vücut bulup (muaddel) 1597 sa

yılı Yasa ile kumlusu sağlanan Yüksek Hâkimler Ku
rulunun kuruluş ve işleme şekli de kanımızca Anayasa
mıza rağmen, doyurucu olmadığı gibi. Anayasal düşü
nüşe ve tabiî hukuka da aykırıdır. 

Örneğin : Adı geçen kuruluş kanununa göre bir 
hâkim hakkında soruşturma açıldığında üç üyeden mü
teşekkil ikinci bölüm soruşturma yapmakta, mükteza 
tayini gerektiğinde durum yine üç üyeden meydana 
gelen üçüncü bölüme intikal etmektedir. Burada hâ
kim aleyhine karar verildiğinde ancak Genel Ku
rula itiraz hakkı tanınmaktadır. Böylece 11 kişilik 
genci kurulda oy rengini bildirmeyen 5 üye kalmış 
oluyor ki, bu durumda oylarını evvelce bildiren 6 üye 
çoğunluğu sağlamış oluyor. Nitekim bu mahzur yü
zünden uygulamada Genel Kurula yapılan itirazlar ge
nellikle reddolunmaktadır. 

Anayasamızın 144 ncü maddesinin ilk fıkrası ay
nen: «Yüksek Hâkimler Kurulu, adliye mahkemeleri 
hâkimlerinin özlük işleri hakkında kesin karar verir. 
Bu kararlar aleyhine başka mercilere başvurulamaz» 
hükmünü amirdir. 
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Şimdi bu hüküm muvacehesinde bazı haksız huku
kî tasarrufların vaki olduğu düşünülürse, haksızlığa 
uğrayan kişilerin durumu ne olacaktır? İşte bu boşluk 
ve bu uygulama birçok yetenekli hâkimin meslekten 
ayrılmasına sebep olmakta ve meslek göçme yoluna 
hızla ilerlemektedir. 

Kanımca yapılacak iş, Anayasanın bu maddesi 
değiştirilecek Yüksek Hâkimler Kurulu kararlarına 
karşı, Yargıtay Ceza Daireleri veya tüm daire baş
kanlarından müteşekkil bir heyete itiraz etme, itiraz
ları inceleme hakki verilmelidir. 

Bildiğiniz gibi 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 
uygulaması zamanında Bakanlık İnzibat Kurulu ka
rarlarına karşı böyle bir yol mevcuttu. 

Sayın senatörler; 
Diğer yönden Hâkimler ve Savcılar Kurulu ayrı 

ayrı örgüt olmaktan çıkarılıp tek kuruluş haline geti
rilmeli ve savcılar hâkimlere; hâkimler savcılara ayrı 
meslek mensubu olarak bakmamalıdır. 

Yine hâkimler sınıfında olduğu gibi, savcılarda 
da muavinlik bir süre ile sınırlandırılmalı o süre geç
tikten sonra savcı muavinliği unvanı kaldırılarak sav
cı diye anılmalıdır. 

Arz ettiğim bu iki husus basit gibi gözüküyorsa da, 
hâkimlik ve savcılık mesleğinden gelen veya bu gö
revleri ifa eden arkadaşlarımız bu hususların pek de 
basit olmadığı hakkında benim görüşüme katılacak
lardır zannındayım. 

Yukarıda ela arz ettiğim gibi, bugün mahkemele
rin kuruluş kanunu yoktur. Halihazır mahkemeler 
Mehakimi Sedyenin ilgas:na ve Mehakim Teşkilâtına 
Ait Ahkâmı Muadil 26 Nisan (Kabul tarihi 8 Nisan) 
1340 tarih ve 469 sayılı Kanuna göre icraî adalet et
mektedirler. Yüksek Hâkimler Kurulunun sert tutumu 
ve kararlarına karşı yargı yolunun açık olmama?.!, hâ
kimleri bezginliğe sürüklemiş, meslek bugün için bil
hassa manevî yönden cazibesini kaybetmiştir. Hâkim 
olacakların staj durumları da bugün bir başı boşluk 
içinde ve düzensizdir. 

Sayın senatörler; 
Bugün memleketimizde birçok mürettep ağır ceza 

mahkemeleri mevcuttur. 3119 sayılı Kanuna göre ku
rulmuş bulunan bu mahkemeler o yere hâkim olarak 
tayin edilen hâkimin başkanlığında, o yer hukuk ve 
ceza hâkimlerinin iştiraki ile meydana gelmektedir. 
Bugünkü sosyal ve ekonomik gelişim karşısında esa
sen işi çok ve yükü ağır olan hukuk ve ceza hâkimi
nin, ikinci derecede bir göreve çağrılması pratik yön
den verimli çalışma sağlamadığı gibi, işleri de sürün

cemede bırakmakta, adaletin çabuk yerine getirilmesi 
ilkesini kösteklemektedir. Aslında bu kuruluş, Ana
yasanın 32 nci maddesindeki tabiî hâkim kavramı ve 
136 ncı maddesindeki mahkemelerin kuruluşu hük
müne de aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenlerle bu 
kuruluşların kaldırılması veya müstakil kuruluşlar 
haline getirilmesi zaruret halini almıştır. 

Anayasanın muvakkat 7 nci maddesinde öngörü
len ödenek, maaş ve kadroları düzenleyecek hâkim
ler kanunu maalesef 1 3 - 1 4 yıldan beri çıkarılmamış
tır. Paranın iştira gücü bakımından keşif ücretleri 
sembolik hale gelmiştir. Arazide çalışan her meslek 
erbabına elbise ayakkabı ve araç verildiği halde, 
hâkim ve savcılar bundan yoksundur. Bırakınız bun
ları, bir telefon dahi hâkimlerden esirgenmiştir. Halen 
dahi yurdun birçok yerlerinde hâkim ve savcılar keşif 
ve tahkikatlara at veya katır sırtında, hatta yaya git
mektedirler. 

Hâkim, savcı adliye personelinin jandarma ve poli
se mütenazır olarak emekli sürelerine yıpranma müd
deti eklenmeli önemine binaen adlî zabıta örgütü ön
celikle ele alınıp kurulmalıdır. 

Mahrumiyet bölgelerinden başlamak üzere hâkim 
ve savcıların oturacakları lojman veya ordu evlerine, 
kaymakam evlerine benzer adalet evleri kurulmalı, ke-
zalik fikren ve bedenen yorulan hâkim, savcı ve ada
let mensuplarının dinlenmeleri için kamplar kurulmalı
dır. 1976 yılı Bütçesine hâkim. Cumhuriyet Savcısı 
ve adalet mensuplarına lojman yapımı için konan 50 
milyon liranın gayesine sarfı temennimizdir. 

Meslekte ihtisasa önem verilmeli, hâkim'er 5 - 6 
yıllık bir hizmet veya daha fazla çalışma döneminden 
sonra kabiliyetlerine göre hukuk, ceza, icra, ticaret, 
iş mahkemesi gibi mahkemelerde çalsştınlmalıdır. 

Hizmetin aksamaması için adalet komisyonlarına 
ili dahilindeki boşalan hâkim ve savcılığın kısa süre 
için doldurulması zımnında yetki tanınmalı, idare ile 
adliyenin sürtüşmesini ve zaman kaybını önlemek ba
kımından adalet komisyonlarının memur ve yardımcı 
personel tayinlerine dair kararlarınm valilikçe tasdiki 
yerine, Bakanağın tasdiki esası getirilmelidir. 

Adlî tıp müessesesinin ve illerde adlî tabiplerin 
durumu gözden geçirilmeli bu teşkilâtın ıslahı sure
tiyle daha verimli hale getirilmesi sağlanmalıdır. Bu
gün adlî tıp müesesesi hepinizin bildiği gibi, İstan
bul'da eski Askerî Rüştüye Okulu binasında çalışmak
tadır. Bina çok dar olup lüzumlu tesislerin kurulma
sına elverişli değildir. Mevcut tesislerde bugünkü an
lamda ilmî çalışma yapılamadığı cihetle, şikâyet gün 



C. Seaatosu B : 33 5 . 2 . 1976 O : 1 

geçtikçe artmaktadır. Hattâ adlî tıbba hâkimler tara
fından dahi rağbet gösterilmemektedir. Bu müesseseyi 
ilmî bir şeklîde çalışmaya elverişli bir binaya ka
vuşturmak, yeni tesislerle donatmak adlî tabipliği ca
zip bir hale getirmek, adlî tabip sayısını ihtiyaca ce
vap verecek seviyeye çıkarmak, hattâ adlî tıp mües
sesesini bazı sakıncalı durumları bertaraf etmek ba
kımından Ankara'ya nakletmek zaruridir kanısında
yız. 

Yine adlî tıptan tamamen ayrı olan grafoloji ve 
yazı ilmî, inkâr veya sahteliği ileri sürülen bir imza 
veya bir yazının tatbik ve tahkiki konusunda ihti
yacı karşılayacak mütehassıs elemanlar yetiştirmeye 
daha da önem verilmelidir. 

Sayın senatörler, 
Ceza ve tevkif evleri konusuna da bir nebze deği

nerek sözlerimi bitireceğim. Bence bu hususta en 
önemli sorun cezaevlerinin inşası ve yurdun her yerin
de aynı tipte yapılması sorunudur. Bu itibarla ceza
evlerinin inşası sırasında cezaevi mimarisine ve ya
pılacak yerin iklim şartlarına dikkat edilmelidir. Ce
zaevi planları çizilirken infaz işlerinde yetişmiş tec
rübeli elemanların da mütalâası alınmalıdır. 

Yurdun her yerinde örneğin, nakıs 40 - 42 derece 
soğuk oîan Doğu Anadolu ile ısı derecesi sırırm al
tına dahi düşmeyen Batı ve Güney Anadoluda aynı 
tip cezaevi inşası bilhasa mevkuf, mahkûm cezaevi 
memur ve personelinin sıhatı bakımından zararlı ol
maktadır. Bu hususlara önemle eğilmeli ve gereği ya
pılmalıdır. 

Diğer yönden cezaevi memuru, gardiyan, icra me
muru ve tutanak kâtibi yetiştirmek için meslek okul
ları açılmalı bu sağlanıncaya kadar bölgesel kurs 
esası tatbik olunmalıdır. Hâkim savcı, icra memuru 
ve diğer personel hayat sigortasına tabi tutulmalı, im
kândan yoksun olanların çocuklarının okutulması Ba
kanlık tarafından sağlanmalıdır. 

Saym senatörler, 
Adliyenin yüksek vukuf ve iktidarı sayesinde gerek 

rejim ve gerekse her türlü şekil ve kisvedeki tecavüz
lere karşı vatandaşın hukuku ve memleketin nizamı 
korunabileceğinden arz ettiğim hususlara alâkalılar ve 
yetkililerce önem verileceği inancı ile hepinizi saygıyîe 
selâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Üzerinde görüşmek üzere Sayın Fey-
yat. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Saym Başkan, 
saym senatörler; 

Zamanınızı almamak için kısaca birkaç noktaya 
değineceğim. Evvelâ Yüksek Güvenlik Mahkemeleri
ni'n, durumunun tenkit konusu olmasının nedenleri 
üzerinde kamuoyunu da ilgilendirmesi bakımından kı
saca duralım. 

Güvenlik Mahkemeleri muhakkakki bir asayiş 
mahkemesidir; ama toplu, büyük çapta asayişi ihlâl 
eden hareketlere karşı.. Bu itibarla mahallî ve bir 
gecekondu bölgesinde ufak çapta asayişi ihlâl eden 
durumlar karşısında mahallî ceza mahkemeleri, sav
cılık ne ise; Güvenlik Mahkemesi de büyük çapta 
asayiş ve dolayısıyle Devletin güvenliğine kadar gide
bilme tehlikesi intibaını veren durumlar Güvenlik 
Mahkemesinin görevidir. Bu itibarla Güvenlik Mah
kemesi, adlî rejim içerisinde iş bölümü nedeniyle ay
rılmış bir mahkemedir. Bu mahkemeye atanan hâkim
lerin özel olarak tespit edildiği de vaki değildir. Za
manın Hükümetlinin ve Adalet Bakanının faziletine 
atfetmek istiyoruz. Ancak, kendi amaline göre hâkim 
atamak isteyen bir Hükümet gelirse, (Hele hele bu 
Cephs Hükümetinin sonu buna yöneliktir) böyle bir 
durum karşısında hâkimlerin, Bakanlar Kurulu tara
fından verilecek listede tespit edilen kişiler tarafın
dan atanması Anayasamızın kuvvetler ayrılığı pren
sibine, hâkim teminatına, mahkemelerin ve hâkim
lerin bağımsızlığına ne kadar uygun olmadığı açıktır. 

Aynı durum, dün arz etmiştim, askerî mahkemeler 
için de söz konusudur. Muhakkak ki, hâkimlerin fa
zileti, dürüstlüğü bugün için buna engeldir; ama ata
maların Millî Savunma Bakanbğı bünyesi içerisinde 
özel merasime tabidir. Bu adiî rejimin bir parçası, 
yani adalet kadrosunun bir parçası olması lâzımken, 
merhum Sıddık Sami Onar ve Kurucu Meclis her 
nedense Anayasa müessesesi haline getirdi Askerî 
Yargıtayı. Hâkimlerinin atanmasını da, Yüksek Hâ
kimler Kurulu, diğer hâkimler gibi olması gereklidir 
ve bunun inancındayız. Güvenlik Mahkemesi ile il
gili bir Anayasa değişikliği geldiği zaman, Askerî 
Yargıtay'ın da adlî rejimin esas tebarüz etmiş şekli 
Yargıtayın bir parçası, cüzü olduğunu kabul edelim. 

İdare ile adalet arasındaki ilişkiler ve özellikle 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 104 ncü mad
desi çok suiistimal edilmektedir. Bir kimsenin tutuk
lanabilmesi için ağır cezalı bir suç işlemesi lâzım
dır, ağır hapse müstelzim olması lâzım. Bimekân ta~ 
kurundan olması lâzım, kaçma ihtimali olması lâ
zım. Ben size bir misal verip bu konuyu bitirmek isti
yorum. Ben bimekân takımından umumiyetle arayıp 
da bulamadığım meslek hayatımda dört tip bilirim. 
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1. Parlamenter, 
2. Gazeteci, 
3. Köprü altındaki dilenci, 
4. Hergün gecekondu gibi iş yapıp, izini kaybe

den müteahhit. 

Maalesef meslek hayatımda, gerek sigorta mev
zuatında, gerek tazminatlarda, gerek şunda, gerek 
bunda. Bu dört zümreyi bulmak mümkün değildir. O 
halde bunları en ufak bir suçtan tevkif mi etmek ge
rekir. Yani bu kadar Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 104 ncü maddesinin gelişigüzel tedbir ni
teliğinde olan tevkif müessesesinin âdeta mahkûm ol
muştur, tevkif edilmiştir. Yani cürüm sabit olmuştur 
gibi idare tarafından övünülerek bunun söylenmesi; 
hatta hatta idare bununla yetinmiyor, hele bu Cephe 
Hükümeti bir cahil polis memurunu nezarete alma
sını bile bir kurtuluş çaresi buluyor. Yakalandı suç
lular; ama neden yakalandı. Bıçaktan mı, tabanca
dan mı, yoksa falan kişiyi öldürmekten mi?. Yok 
belli değil; polis memuru Cephe Hükümetinin na
musunu kurtarmıştır. Bitti, nezaret attı mı, mesele 
hallolmuştur. İşte Türkiye'de Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 14 ncü maddesi bu kadar idare 
tarafından adalet mercii tarafından suiistimal edil
mesini arzular; ama Türk adaleti elinden geldiği ka
dar, delil yetersizliğinde, ki bunun ihmali idareye ve 
icraya aittir. Cumhuriyet savcıları adlî zabıtanın 
amiri durumunda değildir. Bütün deliller, imkânlar 
idarenin emrindedir. Hele toplum suçlarında, top
lum zabıtasının kimin emrinde olduğu malumunuz
dur. 

Bir atasözü var, Dostevyeski'ye ait «Yargıçlar 
doğru olsalardı, cani suçlu olmayacaktı.» Bu o çağ 
için belki gerçekti. İktidarla yargının bir elde tevhid 
edilmesi eski devirlerde söz konusudur. İcra ile yar
gı, bilhassa teşrii kuvvetin tek elde birleştiği yerde; 
ama bugün için yargıç tamamiyle kenardadır, ida
renin getireceği delile göre amel eder. Yalnız kara
rında objektiftir, müstakildir. Ama, «Suç delili niye 
getirmedin, bu delili niye getirmedin?» diyemezki; 
zaten savcılık görevini yapamaz ki. Hele savcılar da 
bunu yapma olanağına sahip değil. 

Bu itibarla ben şunu arz etmek isterim, merhum 
Dostevyeski'ye nazire olarak; «İcra vesair politik 
güçler adaleti kıskanmadikça, cani cezalandırılır, ama 
af kası gelmez.» Daha açıkça, icra adalete karşı ku-
durmadıkça. Bunun tek nedeni, 27 Mayısın tek ne
deni budur. Kuduran caniler de başıboş olur. Bu 
itibarla, adalete saygısızlık söz konusu değil. Adaleti 

şaşırtan yanıltan; nasıl ki Hükümet Cumhurbaşkanı
mızı, O Yüce makamı yanılttı. Anadolu Ajansı ya
lan beyan verdi, «Kararname imzailanmamıştır, ip
tal edilmemiştir» dedi. İdare de Türk hâkimini aynı 
şekilde yanıltıyor. Türk hâkimi eşittir Cumhurbaş
kanı, yüce makam. 

Özgürlüğe bekçilik icraya karşı memuru koruma 
yolu. En basit bir köy öğretmeni, şikâyet ediliyor 
gericilik yapmıştır veyahut da tarikatçılık yapmıştır 
veyahut da komünistlik propagandası yapmıştır. Öğ
retmeni bir savcı çağırırsa, senin hakkında böyle bir 
suç ihbarı yapılmıştır idarî mercilere; hakkında tah
kikat yapacağım. Yapmadım diyecek, o halde ifti
radan takibat yapması lâzım savcının, bu resen ola
cak şeylerdir. Hemen delilleri vilâyetten ister, delilleri 
isteyince o zaman fare gibi valinin emrinde, Hükü
metin emrindeki o zavallı müfettişler, o öğretmenin 
aleyhine uydurma delil çıkarmaz. Her şey aleni olur; 
o zaman kimse kimseye ne «gericidir», ne «komünisttir» 
diye iftira etmez. Çünkü muhbir ortaya çıkar veya
hut da idare kendine göre keyfî komünistlikten bir 
öğretmene ceza veriyor; ama mahkemeye vermi
yor. Ağır cezası var bunun. Peki nerede lüzumu 
muhakeme kararı? Lüzumu muhakeme kararı 
yök, sadece disiplin cezası var. Bizim idare mercii ada
lete karşı kıskançtır. Lüzumu muhakemeden yana de
ğil, mahkemeye sevk etmeyi istemez. Çünkü delil yok, 
istese kendisi kepaze olacak. Bir öğretmen bir bakanı.. 
Zamanında biz bir bakan hakkında bir kuruşluk dava 
açmak cesaretini bulabildik. Çürikü idare adaletten kor
kar, suçlu olduğunu görecektir, yahut da müfteri olduğu
nu görecektir. O memuru ezdiğini, kamuoyu duya
caktır. İşte bu her devirde böyledir. Hiç bir devirde 
icra adaleti tam manasıyle saygın karşılamamıştır. 
Tarih boyunca bu böyledir ve bu böyle devam ettiği 
sürece bu kargaşalıklar da devam eder. 

İşte «Mülkün temeli adalettir» sözü de sakat, onu 
Yargıtay bütçesinde arz edeceğim. Devletin temeli 
hukuktur, hukukun temeli adalettir. Adalet olmayan 
yerde de hukuk vardır. HitMiler'de de hukuk vardı. 
Bugün Cephe Hükümetinin de hukuku vardır; ama 
adalet üzerine bina edilmiş mi, edilmemiş mi? Bu 
itibarla yanılmıştır Sultan Süleyman. Mülkün temeli 
hukuktur, hukukun temeli de adalettir. 

Sayın Bakan, bakın bir vatandaş tutmuş mektup 
yazmış. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine bir 
makale, «Lenin'in ruhuna ithafen yazıyor.» Bildiği
niz gibi Türk - Rus halkları yüz yıllarca sürdürül
müş boyunduruk zincirlerini bir hamlede silkip aifctık-
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tan sonra kendi halklarının da bu yolu izleyecekle- I 
finden dolayı büyük korkuya kapılan batılı emper
yalist ve kapitalist kuvvetlerin saldırısına uğradığın
dan halklarımız arasındaki yakınlık ve anlaşma ken
diliğinden gelişecektir.» 

Şimdi bu mektup yakalandığı takdirde Güvenlik 
Mahkemesine şuraya buraya gider. Hükümet meş
ruiyeti için bir kılıf hazırlar; tamam yakalandı suç- j 
lu. Sonunda bu beyanatın, Türk vatandaşı Yüce Ata
türk anlaşıldığı gün maskeler üzerinden kalkar. 

Bu itibarla işte bu, Yüce Atatürk'ündür. Eğer 
bunun Atatürk'ün olduğunu bilmese taşrada, sizin 
yayınladığınız tamimler muvacehesinde bu Atatürk' 
ün beyanatı bugün taşradaki savcılar tarafından suç t 
diye takip konusu olur. Ama, yüce mahkemeler ta
rafından, tabiî sonunda beraet edecektir, o güne 
kadar Hükümet de çirkin emellerini uygulamaktan 
geri kalmayacaktır. 

Saygılarımı arz ederim.. Özgürlüğe saygi, size de 
saygı. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Tarihi nedir bu mektubun? 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — 4 . 1 . 1922'de, 
evet Rus - Türk yakınlaşmasında. Ama bugün yaz-
saydı, siz de Adliye Bakanı olsaydınız anasını beller
diniz o vatandaşın. Ama bir Feyyat savcı da sizi bir 
kuruşa mahkûm ederdi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Sayın Feyyat. 
2. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 

1976 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi: 1/365; Cumhuriyet 
Senatosu: 1/369) (S. Sayısı: 517) 

BAŞKAN — 517 sıra sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığı! 1976 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı açık oya sunulmuştur. 

1. — 1976 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi: 1 /363; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/367) (S. Sayısı : 515) (De
vam). 

A) ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ (Devam) 

BAŞKAN — Lehinde görüşmek üzere buyurunuz 
Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
Değerli arkadaşlarım : 
Türkiye'de Hükümet kuruluşunun içerisinde muh

terem yeri olan bakanlıklardan birisi de hiç şüphe
siz Adalet Bakanlığı olduğu hepimizce malum. 

1961 Anayasasının getirdiği hükümler muvacehe
sinde yine hepinizin bildiği gibi Adalet Bakanlığı sa
dece yargı organının özlük işlerini düzenleyici bir tu- • 
lumun ötesinde hemen hemen yeri kalmadığı da bir 
gerçek. Buna rağmen bu muhterem bakanlığın çalışma
larına imkân sağlayacak Bütçenin görüşüldüğü sıra
da, bu teşkilâtın bugün içinde bulunduğu sıkıntıla»" 
teker teker dile getirip böylece Hükümete ışık tutmak 
/e imkânları sağlamasını istemek hepimizin tabi. 
hakkıdır. 

Ne yazık ki, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na konuşan arkadaşımız, grup adına yaptığı görüş
mede bakanlığın bugün içinde bulunduğu sıkıntıları 
bir tarafa atarak mevcut mücadele sisteminin usulle
rini yine bu Yüce Kürsüye getirip zabıtları doldur
dular. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hem Anayasanın ilkelerinden bahsedeceğiz, hem 

de Anayasanın hükmünü icra etmek için gerekli te
şekküllere imkân sağlayacağız; fakat yeri gelince de 
bunları bir tarafa atıp bir siyasi görüşün propogan-
dasını yapacağız. Bu doğru bir hareket değil. 

Sayın arkadaşımdan şunu beklerdim. Meslekda-
şım, hukukçu bir arkadaş, haydi meseleyi saptırdı; 
ama bir noktada işin bir yönünü ele alarak gene it-
^am usullerini tatbike devam etmemeli idi. 

Türkiye'de olaylar var, Türkiye'deki olaylara teş
his koymak için, bu olayları söndürmek için bu tarz 
hareketle bir neticeye varmak da mümkün değil. De
ğil, çatışma sağ - sol çatışması; kendi tabirleriyle fa
şist, faşist özlem.... 

Değerli arkadaşlarım. 
Bunun karşısındaki kim, onun adım yarım saatlik 

kırk dakikalık konuşmalarında bulmak mümkün de
ğil. O zaman bu hareketi söndürmek mümkün olma/, 
Gelin hiç olmazsa Cumhuriyeti korumak için onun 
Anayasasını, o Anayasanın getirdiği nizamları kul
lanmak için işbirliği yapalım diyoruz. Ama, bakıyor
sunuz basında bu bizim samimî iyi niyet vatanper
verliğimiz birtakım istikâmetlere alınıp saptırılıyor. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Anayasayı değiştirmeyi niye istiyoruz?.. 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Ana

yasayı değiştirmeyi neye istiyorsunuz?. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Anayasa bir 

madde koyarak «Benim 2 nci maddemin dışında ne 
kadar madde varsa bunu değiştirirsiniz» demiş. Ni
çin?.. «Gelişen bir dünya var, oluşan bir dünya var» 
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dersiniz «Gelişen ve oluşan dünya şartları Anayasa-
ile ters düştüğü zaman, Anayasayı değiştirelim, Ana
yasanın getirdiği bu ilkeleri muhafa edelim» dediği
miz zaman, bunu tersine yorumlamağa ne hakkınız 
var?... Anayasanın ilkelerini muhafa etmek için, «Ana
yasanın koyduğu nizamları, düzeni yıkmak için silah
la sokağa çıkan insanlar hakkında tedbir alalım» den
diği zaman, Anayasayı değiştiriyor demeğe hakkınız 
yok ki. Gelin bir noktada birleşelim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Alkış
ladık, daha ne yapalım. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Lanetleyin ko
münizmi, lanetleyin bu rejimi yıkmak için sokağa 
çıkan vatan hainlerini; hep beraber lanetleyelim. 

İtalyan özentisi... Bir değerli arkadaşım oradan 
kalkar, haklı olarak itiraz eder. Artık faşizm bitmiş
tir. İkinci Dünya Harbi ile dünyadan göçüp gitmiş
tir. Ama, İkinci Dünya Harbinden sonra dünyada 
hükümran olma sevdasına çalışan, çabalayan 100 
milyonlarca vatandaşını istediği istikamette kullana
rak elde ettiği paraları da komünizmin tahakkuku 
için, dünyayı komünist yapmak için çalışan bu rejimi 
niye lanetlemiyorsunuz? Yapmayın arkadaşlar.. 

Kanuna saygılık, hukukun üstünlüğü; evet, ka
bul. Demirel şöyle yaptı... Hangi kanunsuz hareke
tin içerisinde Araştırma önergesi verilmiş, bekleyin 
neticeyi. 

5 . 2 , 1976 O : 1 

Ben şimdi sizin lideriniz Ecevit'in kanunsuz hare
ketinden bir emsal koyacağım bu kürsüye, zabıtlara. 
Seçimlerin temel hükümlerini teşkil eden Kanunun 
49 ncu maddesini biliyorsunuz. Seçimden birgün 
evvelki günün saat 18.00 de propoganda biter; hüküm 
gayet açık. Seçimden 21 gün evvel sabahdan başlar, 
son gün saat 18.00 de biter diyor. Geldi Ecevit, 11 
Ekim günü Eskişehirin Çifteler İlçesine saat 18.45 te 
kürsüye çıktı. Kanunların yasak hükmüne göre pro
pagandanın saat 18.00 de bitmesi lâzım gelirken, 45 
dakika sonra çıktı kürsüye. Burada Cumartesi günü 
Tandoğan Meydanındaki yaptığı mitingten sonra 
yola çıktı, Çifteler'e izmir'den Sivas'a kadar ne ka
dar arabası olan, gücü olan Cumhuriyet Halk Partili 
ne kadar militan tipte davranışh kişiler; bunu has-
seten söylüyorum İlçenin kaymakamına da, Jandar
masına da baskı kurdu orada milletvekilleriniz. 
«18.00'den sonra bunu yapamazsınız» diyen kanun 
adamlarına karşı gelerek 19.20'ye kadar kürsüden 
inmedi lideriniz. Yapmayın arkadaşlar, hukukun 
tek cümlesi, tek kelimesi hukuktur, üstünlüğüne say
gı gösterelim. 

Dileklerimiz var, istirhamlarımız var onları da 
söyleyeceğim, ama zaman kısıtlı. 

Şimdi bir hususu soruyorum Sayın Adalet Baka
nından. Kanunların sayısı çoğaldıkça ve yürürlük 
müddeti uzadıkça Sayın Bakan görev almış kişilerin 
bunları devamlı surette bilmesi ve takip etmesi ge
rekir. 

Türkiye'de bir Bayrak Kanunu var, bu Kanunun 
30 ncu maddesinde «Bayrak hangi tabutlara sarılır?» 
diye de bir hüküm var. Memlekete büyük hizmet 
yapmış olan vatanperver kişilerin tabutları kendile
rine son ihtiram yapıldığı zaman al bayrağa sarılır. 

Sokaklarda hadiseler çıkar, sokaklarda anarşistler 
birbirlerini öldürür, bu anarşistlerin tabutuna; Sa
yın Bakanım al Bayrak sarmaya hiç kimsenin hakkı 
yoktur. Görevlileri göreve davet ediyorum. Gelin ar
kadaşlar bunları söyleyelim, dertlerimize çare bula
lım, kanunların normal uygulanmasına sahip olalım. 
Bu kanunları biz tedvin ediyoruz. Nasıl kendi eseri
mize, kendi çocuklarımıza sahipsek; bu aziz Milletin 
huzur içinde yaşamasını sağlayacak kanunların tat
bik edilmesinde de elbirliği halinde hassasiyet gös
terelim. 

Bitti mi sayın Başkanım konuşma sürem? 
BAŞKAN — Bitti efendim. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Gerisini yeri 

geldiği zaman arz etmek üzere programa uyarak Sa-
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Adalet Partisi olarak 15 yıldan beri şu memle
kette tutumumuz belli. Hiç bir kanunsuz hareketin 
içerisine girmediğimiz de malum. Zaten yıllarca ara
dığımız şey, Anayasa çizgisinin dışında bizi bulun
durmak ve böylece Anayasayı ihlâl ettiğimiz gibi 
bir fırtınanın içerisine girmek. Biz bunu yapmaya
cağız sevgili arkadaşlarım. Evet, 1971 den sonra ge
len bir Hükümetin Başkanı «Bu Anayasa lükstür, bu 
Anayasa ile bu Devlet idare edilmez» dedi; getirdiği 
54 maddelik değişikliği de hep beraber burada tan
zim ettik, uyguladık, değiştirdik. Demek ki, değişi
yormuş Anayasanın maddeleri. Bugün Hükümetin 
başında bulunan kişi de «40 milyon nüfuslu son Türk 
Devletinin ebediyete kadar yaşaması yolunda tedbir 
icap ediyorsa, Anayasa ışığı altında bunu değiştire
lim» derse bu suç mu arkadaşlar? Buraya gelip 
«Faşist1 faşist, faşist» daha üç gün evvel yüce hu
zurunuzda Hükümet Başkanı «Faşizmin de, ko
münizmin de, Allah canını alsın» dedi Siz 
de gelin lütfen aynı söze yakın hiç olmazsa bir 
başka cümle söyleyin Halk Partisi olarak. 
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yın Başkanın gösterdiği yolda sözümü kesiyor, he
pinize saygılar sunuyorum arkadaşlar. (A.P. sırala
rından alkışlar) 

3 AŞK AN — Aleyhte görüşmek üzere Sayın Ha
san Fehmi Güneş. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Sayın 
Başkan, sayın üyeler; 

Ben zamanın çerçevesi içinde ve de Adalet Ba
kanlığının Bütçesi çerçevesi içinde kalmaya özen gös
tereceğim. Konuşmalarım daha çok yargı kesiminin 
sorunları ile ilgili olacaktır. 

Yargı kesimini ve yargı erkini, Devleti ayakta 
tutan üç büyük güçten biri olarak özenle korumak 
zorundayız. Bu aynı zamanda hukukun üstünlüğüne 
inanmanın, hukukun üstünlüğünün korumanın da 
gereğidir. 

İki gün önce burada bir sayın senatör, «Eğer sav
cılar bu memlekette görevlerini yapsalardı, her şey 
yolunda olurdu, olaylar olmazdı.» anlamında konuş
tular. Savcıların görevlerini yapıp yapmadıkları tar
tışılır, kuşkusuz. Ancak, savcıların görevlerinin suç 
olayından sonra başladığını bilmek lâzım. Ayrıca, ön
leyici zabıtla diye bir müessesenin de bulunduğu 
doğrudur; ama önleyici zabıta müessesesinin de sav
cılara bağlı olmadığım hatırda tutmak lâzım. Suç
lamayı bu çerçeve içinde ve doğru adrese yapmak 
lâzım. Bu teknik tartışma bir yana bırakılırsa, sayın 
senatörün sözlerinden şöyle bir sonuç çıkabilir. De
mek ki, bu ülkede işlerin yolunda gidebilmesi için; 
demek ki bu ülkede huzurun sağlanabilmesi için bü
tün görev savcılardan bekleniyor, bir başka deyişle 
yargı kesiminden bekleniyor. 

Değerli arkadaşlar; 
Demokrasi aslında bir kurumlar, müesseseler sis

temidir. Sadece birine itibar gösterip bu sistemin ge
reği olan birbirine bağlı diğer kurumlara itibar gös
terilmez ise, onların işlemesi sağlanmaz ise, özgür
lükçü demokrasi aslında işlemez. İşte bu sistemlerden 
biri ve en önemlisi olan yargı kesimidir. Demokrasi
nin sistemi içinde yargı kesiminin tam işlemesini sağ
lamak lâzımdır. Yargı kesiminin tam olarak işlemesi, 
arz etmeye çalıştığım gibi demokrasimizin işlemesi 
ile özdeştir. Yargı kesiminin tam işleyebilmesi, onun 
sorunlarına eğilmekle, onun problemlerine eğilmekle 
mümkündür. Ben diğer arkadaşlarımın değindikleri
ne değinmemeye özen göstererek, ama çok önemli 
gördüklerimi de vurgulamak için kısaca değinerek 
bu sistem içerisindeki Adalet Bakanlığı kurumunun 
sorunlarına temas etmek istiyorum. 

Sayın üyeler; 
Yargı kesiminde çalışan arkadaşlarımızın bir 

konut sorunu vardır. Bu konut sorunu bütçe ile ele 
alınmış, dile getirilmiş ve komisyonda tartışılmıştır. 
Küçük ilçelerde özellikle Hayvan Sağlık memurunun 
lojmanı vardır, kaymakamın dayalı döşeli lojmanı 
vardır. Tarım görevlisinin lojmanı vardır, ebenin var
dır, hemşirenin vardır; ama savcının, hâkimin yok
tur. O, dam evlerde yaşamak zorundadır, sağlıksız 
meskenlerde barınmak zorundadır. Kuşkusuz diğer 
arkadaşlarımızın lojmanı olacak; kaymakamlık önem
li bir iş onun lojmanı olacak; zararlı otlarla mücadele 
önemli bir iş, tarım görevlisinin de lojmanı olacak; 
ebenin olacak; hayvan sağlığı önemli bir iş, onun 
lojmanı olacak; ama «Yargı bunlardan daha önemli 
bir iş» derseniz, yargı kesiminde görev yapanları bun
lardan daha kötü imkânlar içerisinde bırakırsanız, 
bu aslında yargıya inanmamak olur. İnanmamanın da 
ötesinde yargıyı engellemek olur. 

Bütçe ile getirilen 20 milyonluk bir ödenek, ilk 
teklifle getirilen 20 milyonluk ödenek aslında son de
rece semboliktir, bu derde çare değildir. Komisyon
da bu sayın arkadaşlarımızın gayreti ile 52 milyona 
çıktı, bizce bu dahi bu derde çare bulmaz. 

Aziz arkadaşlarım; 
Damı ?kan. evde, sağlıksız evde, ben kendim bili

rim çocuğumun yatak odasında yılan görmüşüm-
dür; yılan girilen evde çalışan insandan sağlıklı ka
rar, sağlıklı hüküm bekleyemezsiniz. 

Bu kesimde çalışan aziz arkadaşlarımızın bir 
önemli sorunu daha vardır. Meslek içi eğitim kav
ramı Adalet Bakanlığının kapısından girememiştir. 
Bütün zorlamalara rağmen girememiştir. Yardımcı 
personeli meslek içi eğitime tabi tutamazsınız. Hâ
kimler, savcılar klâsik hukuk eğitimi içinden gelir
ler, aslında «Yeterli midir, yetersiz midir?» tartışı
lır. 

Son derece yararsız fonksiyonel olmayan bir staj
dan geçerler ve adalet kürsüsüne oturular. Ondan 
sonra, artık onları yalnız bırakırız. Aslında öğre
nimleri sırasında modern anlamda sosyoloji öğren
mezler, psikoloji öğrenmezler. Ekonominin, iktisadın 
suç olayına etkisini, suç olayındaki payını öğrene
mezler, öğretmeyiz; ama göreve başladıktan sonra on
ları meslek içi eğitime tabi tutmayız, onlara kitap 
göndermeyiz, onlara içtihat göndermeyiz, onlara ya-

_yın göndermeyiz, ödenek göndermeyiz. Ama, mü
kemmel karar vermesini bekleriz. Bu, mümkün de
ğildir. 
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Birçok kuruluş mensupları için meslek içi prog
ramlar yapılır, meslek içi eğitim programları uygu
lanır. Aslında bu en çok yargı kesimindeki arka
daşlarımız için lâzımdır. Teknoloji gelişiyor, süratle 
gelişiyor. Teknolojiye bağlı olarak toplum değişiyor. 
Değer yargıları değişiyor. Halbuki yasalar donmuş, 
katı kalıplar halinde duruyor. Bu gelişen toplumu, 
bu yasalarla nizam altına alabilmek için meslek içi 
eğitime tabi tutmak, bu yasaları çağdaş yorumlaya
cak şekilde bu kesimdeki arkadaşlarımızı yetiştirmek 
lâzım. 

Hâkimlerden, savcılardan yurt dışına gidip, bu 
iş dışarıda nasıl yapılıyor diye inceleme imkânı ve
rilmiş o kadar az sayıda arkadaşımız vardır ki, diğer 
kesimlere göre bu gülünçtür. Birçok zararlı otla mü
cadele uzmanını göndeririz. Fareleri öldürme Derne
ği Komisyonları söz konusu olmuştur bu memleket
te, bunlar gitmiştir yurt dışına yıllarca; ama hâki
me, savcıya «Git, bu iş orada nasıl yapılıyor, en 
mükemmel şekilde nasıl yapılabilir incele, Türkiye'ye 
gelerek bizde uygula» dememişizdir. Onlardan bu
nu çok görürüz^ 

Aziz arkadaşlarım; 
Çalışma koşulları da son derece kısıtlıdır. Aslın

da yargı kesimi ağır işleyen, masraflı işleyen, etkin
liği olmayan bir durumdadır bugün. Adalet Bakan
lığı geleneksel kalıptan çıkamamıştır. Modern kamu 
yönetimi yöntemlerini Adalet Bakanlığı bugüne ka
dar kabul edememiştir. Birçok bakanlıklarda, orga
nizasyon - metot birimleri, yön - eylem birimleri 
vardır. Bugün artık modern yönetimde bunların zo
runluluğu kabul edilmiştir, faydası kabul edilmiştir. 
Adalet Bakanlığında bu bugüne kadar kurulamamış
tır. Aslında pek çok kamu yönetimi uzmanı savcı ve 
hâkim arkadaşımız vardır. Bir araştırma ünitesi 
Adalet Bakanlığında yoktur. Yazışmaların, işlemlerin 
etkinliğini artıracak hiçbir araştırma yapılamaz. Yön
temin, kamu yönetiminin modern icaplarına uyma
manın ve yöntemin bozukluğunun yanısıra, noksan 
mefruşatla çalışır kırık dökük sandalyeler üzerin
dedir; noksan büro malzemeleriyle çalışmak zorun
dadır, kâğıdı yoktur hatta çok kere daktilosunun şe
ridi yoktur. Bu noksanlıklar içinde çalışan bürolar
dan çıkacak kararların, çıkacak hükümlerin, noksan 
kalması eşyanın tabiatına uygundur. 

Kadro bakımından da noksanlıklar vardır. Benim 
tespit edebildiğime göre 1 . 1 . 1975 günü itibrıyle, 
'(Belki eski bir tarihtir, ancak bunu tespit edebildim.) 
1 271 yargıç kadrosu açıktır. Aynı tarihte 2 972 yar

gıçtan 722'si üç büyük şehirde görev yapmaktadır. 
Bu % 25'dir. Bütün ülkedeki görevli yargıçların 
% 25'i jç büyük şehirde toplanmış ise, bu sağlık
sız bir toplanmadır. Görev kadroları boş olmama
lıdır; ama adalet dağıtan görev kadroları katiyen boş 
olmamalıdır. Boş kadrolardan adalet bekleyemeyiz.... 

BAŞKAN — Sayın Güneş, süreniz dolmak üze
re toparlayınız efendim. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Hay 
hay efendim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Teftiş konusuna çok kısa değinmek istiyorum. 

Aslında Yüksek Hâkimler Kurulu müfettişleriyle, 
Adalet Bakanlığı müfettişlerinin teftişlerini koordine 
etmek zorunludur; bunun yanında ben Adalet Ba
kanlığı müfettişlerinin onayla tayin edilmeleri konu
suna dikkat çekmek istiyorum. Teminatlı savcılara 
onayla tayin edilmiş müfettişler göndermek bence 
teminat fikriyle bağdaşmıyor. Müfettişlerin de Sav
cılar Kurulundan geçmesi gerekir. 

Bu kesimde çalışan arkadaşlarımın bir dileğini 
açıklayacağım. Zannediyorum bir «Tabanca mesele
si» vardır. Astsubaylıktan emekli olunur tabanca ve
rilir, kaymakamlıktan emekli olunur tabanca veri
lir; polislikten emekli olunur tabanca verilir; ge
rekçe şudur: Bu kişiler, tehlikeli, rizikolu görevler 
yapmışlardır, hasım sahibi olmuşlardır, bunların ta
banca taşımalarına ve tabancaya sahip olmalarına 
zorunluk vardır. Aslında ilân da edildi ya, «Biz ta
bancayı seven bir milletiz, bazısı Çekoslavak malı, 
bazısı yerli malı kullanır» diye. Bu sevgide var ise... 
Şimdi, bu gerekçe aslında en çok yargı kesiminde 
çalışanlar içindir. Adamın hürriyetini kısıtlayıcı ce
za veriyorsunuz, ölüm cezası veriyorsunuz, bunun 
infazını yönetiyorsunuz; emekli olduktan sonra adam 
bunlara hasım olabileceği gibi, o anda hasımdır. Bu 
arkadaşlarımıza silâh vermiyoruz. Aslında böyle bir 
gerekçeyle silâh veriliyorsa, en önce hâkime, savcı
ya vermek gerekir. 

Bu konu, bu kesimde çalışan arkadaşlarımın bir 
arzusu olabilir. Benim arzum bundan bir adım da
ha ileride olup, yargı kesiminde çalışan tüm arkadaş
larımızın ve özellikle gardiyanların mutlaka hayat si
gortasına bağlanmaları gerekir... 

BAŞKAN — Toparlayınız lütfen efendim. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Sayın 

Başkanım, 
Sözlerimi burada bitirmek istiyorum ve şunu arz 

etmek istiyorum: Bu derece büyük sıkıntılar içerisin-
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de çalışan yargı kesiminden adaletli bir çalışma bek
leyemeyiz. İhtiyaç içindeki insandan mükemmel bir 
karar bekleyemeyiz. Eğer gerçekten bu memlekette 
adalet duygusunun hâkim olmasını istiyorsak, eğer 
bu memlekette ihkakı hak duygusunun su yüzüne çık
masını istemiyorsak; eğer bu memlekette özgürlükçü 
demokrasinin işlemesini istiyorsak; bu sistemin için
de en büyük müessese olan Adalet Müessesesinin 
mutlaka ve tam randımanla çalışmasını sağlayacak, 
ona çağdaş bir görünüm vermek zorundayız. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından, alkış
lar.) 

BAŞKAN — Efendim kifayet önergesi var tak
dim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Mevzu aydınlanmıştır, müzakerelerin kifayetini 

arz ederim. 
Saygılarımla. 

Kırklareli 
Ali Alkan 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, şu ana kadar 
5 sayın üye söz hakkını kullandılar. Sayın Hayri 
Mumcuoğlu, «üzerinde» konuşmak üzere sıradadır
lar. Kifayet müzakeresi kabul edildiği takdirde son 
söz hakkını Sayın Hayri Mumcuoğlu muhafaza ede
cektir. Bu şart altında kifayet teklifini oylarınıza sun
mak isterim. 

Dünden kalan bir maddeyi yürütmeye çalışıyoruz, 
yani düne ait olan bir programı bugün halen bitireme-
miş durumdayız, tahminen 1 saat 20 dakikalık bir süre 
miz var. Sayın Bakanın konuşması, sorulara verecek
leri cevap da dahil olmak üzere 1 saat olduğuna ve 
üzerinde görüşecek Sayın Hayri Mumcuoğlu arkada
şımızın görüşmesini de 10 dakika tutacağını hesap 
edersek, işte tam öğle oturumu içerisinde bu bütçe
yi bitirmiş olacağız, bilgilerinize arz ediyor, kifayet 
önergesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan. bir konuyu anlayamadım ben, bu Yargıtay Büt
çesin; ne zaman görüştüreceksiniz?... 

BAŞKAN — Yargıtay Bütçesi öğleden sonra. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Bakan söz istiyorlar mı efendim?... Buyuru

nuz. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Sakarya Milletvekili) — Muhterem Başkan, saygı de
ğer senatörler; 

Adalet Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle söz alıp 
konuşan bütün değerli arkadaşlarıma saygı duyarım. 
Aslında bu siyasî nezaketimin gereğidir de. 

Burada konuşan değerli arkadaşlarımdan samimi
yetle bir hususu bekliyordum. Değerli arkadaşlarım 
tecrübeleriyle benim yapacağım çalışmalara yön ve
recek tarzda, benim çalışmalarımı daha faydalı kıla
cak tarzda bana yardımcı olmalarını, beni irşat etme
lerini, eksikliklerimi dile getirmelerini beklerken; söz 
alan konuşmacıların bir kısmı Bütçenin esasiyle ilgi
si olmayan, partiler anatomisini yapmaya çalışmış, di
ğer bir kısmı da Bütçenin esasiyle ilgisi bulunma
yan, Bütçe tekniği ile alâkası olmayan beyanlarda 
bulunmuş, çok az bir kısım arkadaş esasa müteallik 
olarak konuşmuşlardır. 

Adalet Bakanı olarak değerli üye arkadaşlarımın 
Bütçeye lâyıkı veçhile değinmemiş olduklarını görmüş 
olmam da, benim için ayrı bir üzüntü vesilesidir. Ben
deniz kendilerine sitem etmeden önce, seçim mahalle
rine döndüklerinde kendilerine meslektaşlarımın sora
cakları suallere ve seçmenlerine lâyıkı veçhile cevap 
verebilmeleri bakımından Bütçem hakkında malumat 
sahibi olmalarını istediğimden, evvelâ Bütçem hakkın
da muhterem heyeti âlinize malumat arz etmek istiyo
rum. 

Bakanlığımın 1976 Malî Yılı Bütçesi üzerinde söz 
alan sayın grup sözcülerinin ve sayın senatörlerin ten
kit ve temennilerini dikkatle takip etmiş bulunuyo
rum. 

Bütçenin uygulanması ve tüm faaliyetlerimiz sı
rasında bu tenkit ve temenniler bizlere ışık tutup, reh
ber olacağından kendilerine şükranlarımı arz etmeyi 
de kendime bir vazife telâkki ediyorum. 

Konuşmamın ilk kısmında Bakanlığımızın genel 
olarak faaliyet ve çalışmalarını yüksek huzurlarınıza 
hulâsa ettikten sonra ikinci kısımda da sayın senatör
lerin sordukları hususlara arzı cevap edeceğim. 

Yüksek malumlarınız olduğu üzere, Hükümet Prog
ramında, adalet hizmetlerinin süratli, adil ölçüler içe
risinde ve külfetsiz olarak görülebilmesi ve vatandaş
ların adalete olan inanç ve güvençlerinin kamil hale 
getirilmesinin sağlanması; fikir ve inanç hürriyeti ile, 
temel hürriyetlerle ilgili uygulamalarda Anayasaya 
uygunluk sağlayacak tedbirlerin alınması ve Anaya
saya uymayan tatbikatın ortadan kaldırılması; ha
kim ve savcıların daha iyi şartlarla hizmet görmele
rinin temin edilmesi; hakimlik ve savcılık mesleğinin 
daha cazip bir hale getirilebilmesi çalışmalarının ya
pılması; Adalet personelinin çalışma şartlarının mes-
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leğin vakar ve haysiyetiyle mütenasip bir hale getiril
mesi; bilhassa, mahrumiyet bölgesinde hizmet gören 
Adalet personelinin tatminkâr, sosyal ve ekonomik 
imkânlara kavuşturulmasının sağlanması; hizmetiçi 
eğitime önem verilmesi ve adlî müzaharet müessese
sinin en müessir şekilde çalıştırılması; cezaevlerinde
ki hükümlülerin cemiyete kazandırılması için gerekli 
maddî tedbirler yanında manevî eğitimin temini; in
faz müesseselerinin ıslâh edici karakteri değiştirilerek, 
adlî sicillerinin tasfiye işlemlerinin süratle ikmal edi
lip, bu hizmetlerin elektronik bilgi işlem sistemiyle 
görülmesinin sağlanması öngörülmüştür. 

Hükümet Programında yer alan bu hususların ye
rine getirilmesini sağlamak amacıyle yapılan Kanun 
çalışmalarını ve diğer faaliyetlerimizi huzurlarınızda 
kısaca özetlemek istiyorum. 

Yasa çalışmaları : 
Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Usulü Ka

nunu üzerinde tatbikattan alman sonuçlarla birlikte, 
günün şartları da dikkate alınarak ceza politikasının 
tespiti konularında yapılan geniş muhtevalı çalışmalar 
devam etmektedir. 

Türk Ceza Kanununun 401 'nci maddesinde yer 
alan, «Yalan havadis ve hile yolu ile et, ekmek, odun, 
kömür gibi ammeye elzem erzak ve eşyaların nedre
tine ve fiyatların artmasına yol açanlarla ilgili hüküm 
değiştirmesine» dair hazırlanan kanun tasarısı Yüce 
Meclislere sunulmuş olup, muhterem Senatomuzca 
metinde yapılan değişikliğin Millet Meclisince benim-
senmemesi sebebiyle, tasarının Karma Komisyonda 
görüşülmesini müteakip muhakkakki en iyi şekil ala
cağını ümit etmekteyiz. 

Türk Ceza Kanununun müstehcen ve hayasızca 
yayınlarıyle ilgili 426, 427 ve 428 nci maddelerinin gü
nün ihtiyaç ve şartları dikkate alınmak suretiyle değiş
tirilmesi, sözkonusu fiillerin müessir bir şekilde önlen
mesi ve uygulanmaya açıklık getirilmesinin sağlanma
sı için hazırlanmış bulunan kanun tasarısı da 
18 . 11 . 1975 tarihinde Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulmuş bulunmaktadır. 

Ceza Kanunu ile, ceza hükmü taşıyan diğer özel 
kanunların millî bünyemize ve günün şartlarına uygun 
bir hale getirilmesi için yapılan çalışmalarla; Medenî 
Kanun üzerinde, konunun ehemmiyetiyle mütenasip 
olarak öteden beri yapılagelen çalışmaların da sonuç
landırılmasına bilhassa büyük gayret sarf edilmekte
dir. 

Anayasanın öngördüğü istikâmette değişikliği ih
tiva eden, «Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İş

leyişi Hakkında Kanun tasarısının» halen Millet Mec
lisi komisyonlarında görüşülmesine devam olunmakta 
dır. Tasarının biran evvel kanunlaşıp yürürlüğe gir
mesinde büyük yarar görmekteyiz. 

Çocuk Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargı
lama Usulleri Hakkındaki Kanun tasarısı evvelce ha
zırlanmış ve Yüksek Meclislere sunulmuş iken, Ana
yasa Mahkemesinin, îş Mahkemeleriyle ilgili kararı 
mahkemelerin teşekkül tarzına taallûk eden nokta-ı 
nazarı gözönünde tutularak bu tasan geri alınmış olup, 
konu ile ilgili çalışmalar sonuçlandırılmak üzeredir. 
Adlî Sicil Teşkilâtının ıslah, sistemin işleyişini daha 
rasyonel ve modern bir hale getirilmesi için, yapılan 
yasa çalışmalarının da kısa sürede sonuçlandırılmasına 
azamî gayret gösterilmektedir. 

Diğer taraftan Usul Kanunları yönünden Adalet 
hizmetlerinin süratli sade ve müessir bir şekilde işle
mesini sağlamak maksadıyle Ceza Mahkemeleri Usul 
Kanunu ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunda ya
pılan değişiklikler bilindiği gibi, Yüce Meclislerce ka
bul edilip, yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

5525 sayılı îş Mahkemeleri Kanunu yerine konul
mak üzere ve günümüzün ihtiyaçlarını karşılayacak şe
kilde fş davalarının süratle çözümlenmesi için hazırla
nan tasanda Millet Meclisi Adalet ve Çalışma Ko
misyonlarının gündeminde bulunmaktadır. Üyesi bu
lunduğumuz Avrupa Konseyince hazırlanmış olup 
millî bünyemizde uygun görülen Ceza kovuşturmaları
nın aktarılması ve ceza yargılarının milletlerarası dev
ri hakkındaki iki sözleşmenin tasdik ve uygulanması 
için gerekli işlemleri ikmal edilmiş olup, bu konuda 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan kanun tasarısı Baş
bakanlığa sunulmuştur. 

Adalet Bakanlığının Bütçesi ile ilgili görüşmeler 
sırasında öteden beri haklı olarak tenkite maruz kalan 
konuların başında hiç şüphesiz Bakanlık Merkez Teş
kilâtı Kanunu gelmektedir. Bugüne kadar bu tasarının 
hazırlanmaması, Devlet personel rejiminin kesin ve 
ayrıntılı bir biçimde belirlenmemiş olmasından ileri 
gelmektedir. Konu ile ilgili çalışmalar bugünlerde ne
ticelendirilmek üzeredir. Bu yasama dönemi içerisinde 
tasarı, Yüksek Meclislere sunulmuş olacaktır. Bu hu
susta malumat arz eden değerli arkadaşlarıma şükran
larımı arz ederim. 

Adalet hizmetlerinin gelişmesi karşısında ve husu
siyle Anayasamızın getirdiği esaslarda gözönünde tu
tulmak suretiyle, Mahkemeler Teşkilât Kanununda 
bütünüyle gerekli değişikliklerin yapılması zaruretini 
dikkate alan Bakanlığımız, bu konuda ki çalışmala
rımda hızla sürdürmektedir. 
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Hakimler Kanunu bugünkü şekil ve muhtevası ile 
meslek mensuplarını tatmin eder bir mahiyette değil
dir. Bu Kanununda değiştirilmesi, içinde bulunduğu
muz yasama döneminde mümkün kılınacaktır. 

Adalet işlerinde bilirkişi vazifesiyle mükellef olan 
Adlî Tıp, 6119 sayılı Kanunla kurulmuştur. Bu alanda 
mevcut gelişmeler karşısında hazırlanan ve Meclislere 
kadar gelen tasarı, zorunlu sebeplerle geriye alınmış 
ve üzerinde titizlikle yürütülen çalışmalar bitirilmiş 
bulunmaktadır. Kısa süre sonra huzurlarınıza getirile
cek tasarı ile halen Mecliste bulunmayan Göz, Kulak, 
Burun, Boğaz, Röntgen, Ortopedi, Bakteriyoloji, Psi
kiyatri gibi tıbbın ana ihtisas dalları müessese bünye
sine alınacak ve müessese döner sermayeli bir kuru
luş haline getirilerek, işlerin daha süratli ve daha ve
rimli bir şekilde neticelendirilmesi temin edilecektir. 
Hakim adaylarının daha iyi yetiştirilmelerini sağlaya
cak tedbirler cümlesinden olmak üzere, ilk defa Staj 
Akademileri Kanunu tasarısı üzerindeki çalışmalar 
devam etmekte olup, bu yasama dönemi içerisinde 
mutlaka tasan Yüksek Meclislere sunulmuş olacak ve 
hukuka büyük bir katkımız olacağına şüphemiz bulun
mamaktadır. 

Diğer çalışmalar; 
Noterlik Kanununun 200 ncü maddesinin emretti

ği noterlik işleri formülleri tespit olunarak yürürlüğe 
konulmuştur. Aynı Kanunun 109 ncu maddesi gereğin
ce 1976 yılı için görevlendirilecek birden fazla noter
lik bulunan yerlerde nöbetçi noterlikler Bakanlıkça 
tespit olunmuş ve 1 Ocak 1976 tarihinden itibaren 
uygulanmasına başlanmak üzere 25 Kasım 1975 günü 
Resmî Gazetede ilan olunmuştur. Aynı Kanunun 198 
nci maddesi uyarınca çıkarılması gereken yönetmelik 
üzerindeki çalışmalar ikmal edilmek üzeredir. Nite
kim, Nisan 1975 tarihinden bu yana üçüncü sınıf no
terliklere ait 98 belge verilmiş ve muhtelif sınıflarda 
54 noterin atanması yapılmıştır. Aynı süre içinde 59 i 
avukat stajyerinin ruhsatnamelerinin verilmesine dair 
Baro Yönetim Kurulu kararlarına dair kararlar onan
mış bulunmaktadır. 14 Nisan 1975 tarihinden, 29 Ara
lık 1975 tarihine kadar bir adet müstakil Ağır Ceza 
Mahkemesi, üç Asliye Hukuk, bir Asliye Ceza, altı 
Sulh Hukuk, iki Sulh Ceza, onbir İş Mahkemesi, on-
bir İcra Dairesi, bir Tapulama Mahkemesi, bir çift ha
kimlik mahkeme yeniden kurulmuş; yine bu dönem 
içinde 23 Hakim, 18 Cumhuriyet Savcı Yardımcısı, 6 
İcra Memuru, 15 İcra Memur Yardımcısı, 17 Başkâ
tip Yardımcısı, 140 Zabıt Kâtibi, 2 Veznedar ve 20 
Mübaşir ile diğer yardımcı personel kadroları alına
rak, teşkilât kadro yönünden takviye edilmiştir. 

Ayrıca 1 - 4 derecelerin tespiti sırasında bilhassa 
Adlî Tıp Müessesesi Meclis Üyeleri, şube müdürleri, 
mütehassıs ve raportörlerin daha üst seviyede çalışma
larını emin etmek maksadıyle kadrolarının yükseltil
mesi yoluna gidildiği gibi, 1 - 4 derecenin dışında Mah
kemelerin ve İcra Dairelerinin ihtiyacı olan diğer kad
rolarda alınmak üzeredir. 

Hükümetimizin göreve başladığı süre içerisinde, 
Ceza ve tevkifevleri yönünden Ankara yarı açık Ceza
evinde yeni inşa edilen matbaa binası ile dört ilçede 
K - 1 tipi cezaevi, Hakkâri ilinde 150 kişilik cezaevi, 
5 ilçede 150 kişilik cezaevleri ile, Hendek ilçesinde 
K - 1 tipi cezaevinin ihaleleri yapılmıştır. Bu yıl Büt
çesine Hatay, Kırşehir, Bursa ve Malatya illerinde in
şa edilecek E tipi cezaevleri için gerekli ödenekler ko
nulmuş, ayrıca Edirne yarı açık cezaevi, Kayseri ko
rumaya muhtaç çocuk yurdu ve Sivas yarı açık cezaevi 
büyük onarımları içinde 1976 yılı Bütçesine tahsisat 
konulmuş, Kozan ilçesine de 150 kişilik bir cezaevinin 
inşaatı için tahsisat ayrılmıştır. Bundan ayrı olarak 
Burhaniye ilçesi ile Tokat, Samsun ve Van illerine de 
yeni ve müstakil Adalet binalarının inşası için bu yıl 
Bütçesine ödenek konulmuş ve Pınarhisar Adalet bi
nası ile Muğla Adalet binasının büyük onarımları için
de tahsisat ayrılmıştır. 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu 
tasarı ile getirilen yenilikler cümlesinden olmak üze
re, hakim ve Cumhuriyet Savcılarıyle, Adalet persone
line lojman yaptırılması ilk defa ele alınmış ve bu 
maksatla 1976 Bütçesine 50 milyon liralık bir inşaat 
ödeneği konulmuştur. Ayrıca 1976 Bütçesinde cezaev
leri, Adliye binaları ve hakim, Cumhuriyet Savcılarıy
le, Adalet personeline yaptırılacak lojmanlara ait ar
saların istimlâki için 16 milyon 370 bin lira kamulaş
tırma ödeneği konulmuştur. 

Yine i 976 Bütçesinde 5 adet hükümlü taşıt araç/, 
20 adet teşkilât için lüzumlu taşıt aracı ödeneği ile 
cezaevlerine sinema makinaları alınması ve santral ya
pılması için gerekli ödenekler konulmuş ve cezaevi 
döner sermaye yatırımları için 4 milyon lira ödenek 
ayrılmıştır. 

Bunlardan ayrı olarak, makina, teçhizat alımları 
ve büyük onarımlar için 1 milyon lira tefrik edilmiş
tir. Bütünü ile Adalet Bakanlığı Bütçesi ele alındığın
da 1975 Bütçesi rakamı 1 460 517 960 lira iken 1976 
Bütçesi rakamı 2 212 108 700 Türk lirasına yükselmiş 
bulunmaktadır. 

Hükümlü ve tutukluların eğitimlerinin sağlanması 
maksadıyle Millî Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirliği 
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sonucu temin edilen öğretmenler münhal kadrolara ta
yin edilmek suretiyle bu yoldaki çalışmalara hız ve 
güç verilmiş bulunmaktadır. 

Yabancı memleketlerdeki tutuklu ve hükümlü va
tandaşlarımıza kitap, gazete ve mecmua gönderilmek 
suretiyle manevî kalkınmalarına yardımcı olunmuştur. 
Cezaevlerinde disiplin ve asayişi sağlamak bakımın
dan, ani denetlemeler yapılarak, mahallinde gerekli ta
limatlar verilmekte ve bu konuda genelgeler yayınlan
maktadır. Ceza infaz kurumlarımızda mevcut hüküm
lü ve tutukluların eğitilmesi, boş zamanlarının değer
lendirilmesi ve kendilerini bir sanat sahibi yaparak top
luma yeniden kazandırılması için ve daha çok hüküm
lü çalıştırılmasını teminen cezaevi atelyeleri de tevsi 
edilmiş bulunmaktadır. 

Hükümlülere bu eğitimle yararlı olmak üzere ça
lıştırılan serbest işçi yevmiyelerine 1 5 - 2 5 lira arasın
da zam yapılmış, ayrıca günde 5 lira olan yemek pa
rası 10 liraya, 25 lira olan çocuk zammı 50 liraya 203 
lira olan doğum yardımı 500 liraya, 1 000 lira olan 
ölüm yardımı 1 500 liraya, eş veya çocukların ölümü 
halinde kendilerine yapılan 500 liralık yardım da 1 000 
liraya çıkarılmış ve eskiden olduğu gibi iş elbisesi, 
ayakkabı, elbiselik kumaş ve dikiş ücreti gibi yardım 
zamlarının uygulanmasına da.devam edilmektedir. Ça
lışan hükümlülerin prim ücretleri % 100 artırılmış
tır. 

Adalet personelinin hizmet öncesi, hizmet içi ve 
bir üst döneme hazırlama faaliyetlerinin en iyi şekil
de yerine getirilmesi için, Ankara Çocuk Islah Evi 
bölgesinde inşa edilen eğitim binamız 8 . 12 . 1975 ta
rihinde hizmete girmiş bulunmaktadır. 

Netice olarak, getirdiğimiz yenilikler için diyebi
liriz ki; ilk defa Türkiye'de hakim ve Adliye mensup
ları için lojman tahsisatı bu Bütçeye konulmuştur. Yi
ne Türkiye Cumhuriyeti Bütçeleri içerisinde savcıları 
motorize etmek amacıyle 20 araç yine bu Bütçeye ko
nulmuş bulunmaktadır. 

Yine ilk defa değerli senatör arkadaşlarımızın üze
rinde durdukları ve haklı olarak sızlandıkları meslek 
içi eğitimi sağlayacak olan staj akademileri de ilk de
fa Bakanlığımız devresinde ele alınmış ve bu çalışma
larımız bitmek üzeredir. 

Yine bu cümleden olmak üzere yenilik olarak, 
daha önceleri stajını bitiren arkadaşları mahrumiyet 
bölgelerine göndermek suretiyle, mahrumiyet bölge
sinde bulunan kişileri daha da mahrum bırakmak dü
şüncesinden sarf-ı nazar edilmiş, bu devrede stajını 
bitiren arkadaşların mahrumiyet bölgelerine tayini 

yerine ağır ceza merkezlerine tayini prensip olarak 
kabul edilmiş ve uygulanmasına geçilmiş bulunmakta
dır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bütçem hakkında arz edeceğim malumat bunlar

dan ibarettir. 
Muhterem arkadaşlarım; 
Konuşmalar esnasında değerli senatör arkadaşları

mızın sualleri varit oldu, sualler tevcih ettiler. Sa
yın Adalet Partisi sözcüsü Rendeci, yargı organının, 
yargı yetkisinin tam anlamıyle kullanılmadığı veya 
kullanılamadığını ifade etmişler, bu durumdan şikâ
yet mevcut olduğunu ilâve etmişlerdir. Kanaatimizce 
bugünkü şikâyetin asıl menşei yargı organının kendi 
yetkisini kullanmamaktan değil, daha ziyade adalet hu
zuruna getirilen konuların lâyıkı veçhile oluşturulma
sından ileri gelmektedir. 

Değerli arkadaşlarımızın ikinci sualleri; hâkim ve 
savcı sınıfı dışında Adliye personeline yardımların 
yapılmadığına mütedairdi. 657 sayılı Kanunun getir
diği sisteme uygun olarak yan ödeme verilmektedir. 
Halen cezaevi müdürü, icra memuru, başkâtip, zabıt 
kâtibi, cezaevi gardiyanlarına 200 - 400 lira arasında 
yanödeme verilmekte; 1976 Bütçesinde bu husus dik
kate alınmış ve bu ödeme miktarları artırılmış 400 lira 
ile 1 500 lira olarak artırılmış bulunmaktadır. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü 
Esatoğlu'nun «Hiç bir yenilik getirmediği» tarzındaki 
sözlerine tahmin ediyorum Bütçemin tümü üzerinde 
yaptığım konuşmalarla gerekli cevaplar vermiş ve ne
tice kısmında da bunları sıralamış olduğumu muhte
rem heyet-i âliniz görmüş bulunduğundan bu husus
lara tekrar cevap vermek düşüncesinde değilim. 

Yalnız değerli arkadaşımın Adlî Zabıta hususunda
ki ileri sürdüğü fikirleri şükranla karşılamaktayım. 
Bu konu büyük bir hassasiyetle takip edilmekte ve 
inşallah kısa bir devre içerisinde tıkanıklıklarda gide
rilmek suretiyle bu konu Meclislerimize sunulmuş ola
caktır. 

Sayın İsmail İlhan, arkadaşımızın Muş'ta yapılma
sı düşünülen açık cezaevinin buradan Varto'ya akta
rılması hususunda bir sualleri olmuştur. Bu hususta 
şunu ifade edeyim; Açık cezaevi kurulması için lü
zumlu olan 5 bin hektar arazi temin edilemediği için 
Muş'ta bu kurulmamış ve bunun yanında da Varto'da 
böyle bir cezaevinin kurulacağı tarzında da Bakanlığı
mızda bir çalışma mevcut değildir. 

Muhterem Muzaffer Şamiloğlu beyefendinin Adlî 
Tıp müessesesine ait bina hakkında ileri sürdüğü hu-
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susa gelince : Bu binadan mutlaka Adlî Tıp müessese
sini kurtaracak ve bunun için çalışmalar yapılmış 1977 
yılı sonunda bu bina, Cerrahpaşa Hastanesi sitesi içe
risinde inşa edilecek ve inşallah hizmete açılacaktır. 
Ayriyeten bu maksatla da 1976 yılı Bütçesine de 4 
milyon lira ödenek konulmuş bulunduğunu ilâve et
mek isterim. 

Değerli arkadaşlarımızdan Ömer Ucuzal beyefen
di ise, kanunların tatbikatından şekvadar oldukları
nı ifade etmişler ve suç işleyen kişilere, bizim için son 
derece değer olan bayrağın sarılmaması gerekdiğini 
ifade etmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bakanlığa geldiğim andan şu ana kadar defaatle 

yayınlamış olduğum genelgelerle ben, Türkiye'de ana
yasal düzenin müdafaa edilmesi gerektiğini, kanunla
rın mutlak manada, kanun hâkimiyetini sağlayacak 
tarzda uygulanmasına mütedair genelgeler gönderdim 
Bunlardan bir tanesi 5 . 8 . 1975 tarihli, diğer bir ta
nesi 11 . 11 . 1975 tarihli ve bunun akabinde son bir 
hafta önce de üçüncü genelgemi göndermiş bulunmak
tayım. Böylece kanun dışına taşmış olan, kim olursa 
olsun mutlak kanunun takibine tabi tutulması için ar
kadaşlarıma, kanunların bana verdiği ölçüler içerisin
de ikâzlarda bulunmakta, yardımlarda bulunmakta
yım. Bu hususta hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hükü
met olarak biz, memlekette anayasal düzeni ve kanun 
hâkimiyetini sağlayacak güçte ve kudrette olduğumu
za inanıyoruz; bu anlayış ve bu azim içerisinde de 
çalışmakta olduğumuzu huzurlarınızda ifade etmekten 
bahtiyarlık duymaktayım. 

Beni dinlemek lütfü nezaketinde bulunduğunuz 
için muhterem Heyeti Âlinize en derin şükranlarımı 
arz eder, saygılarımla hepinizi selâmlarım efendim. 
(Alkışlar.) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bir sorum var 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

konuşmam sırasında da arz ettim Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkanı son yapılan seçimde 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri Kanununa göre, seçim 
suçu işlemiştir. Acaba, bu işlediği suçdan dolayı hak
kında bir takibat yapılmış mıdır, ne safhadadır?.. Bu
nu istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI İSMAÎL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; biraz evvel çok 
kısa ifade ettiğim gibi. Adalet Bakanlığı ve Türkiye' 

nin Cumhuriyet Savcıları kanun hâkimiyeti sağlamak 
için büyük bir titizlik içerisinde bulunuyorlar. Dola-
yısıyle kanunu ihlâl eden herkes hakkında uygulanan 
hükümler elbetteki siyasî parti genel başkanları için 
de uygulanmakta ve sayın arkadaşımızın sorduğu 
Çiftelerle ilgili (Ki, kanun dışı vasıflandırılıyor bu 
mahkemenin takdir edeceği bir konudur), husus ta
rafımıza intikal ettirilmiş ve kovuşturulması için ge
rekli işleme tevessül edilmek üzere, dokunulmazlığının 
kaldırılması için Meclise mesele intikal ettirilmiş bu
lunmaktadır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Rendeci 
REFET RENDECt (Samsun) — Efendim, şimdi 

Türkiye'de toplum hareketleri vardır. Bunlar içerisinde 
genel grev Türkiye'de kanunla düzenlenmemiştir, ya
saktır. Şimdi genel grevin yasaklanmasına rağmen, ba
zı toplu hareketler olmaktadır. Meselâ işçi topluluk
larının çalıştıkları yerlerde toplu sözleşmelerle ve İş 
kanununda gösterilen ölçüler içerisinde ve usullere ria
yet edilerek greve gidildiği zaman kanunî işi terketme 
yahutta bırakma şeklinde oluyor; fakat diğer hareket
ler, meselâ İzmir'de, Ankara'da olduğu gibi kanunsuz 
olarak yapılmaktadır. 

Şimdi Bakanlık olarak bu nevi hareketler için Ba
kanlıkta kanunî tedbirler ve bunun yanında diğer ida
rî tedbirler olarak ne düşünülmektedir? Bu bir. 

İkincisi : Bu hareketlerin Bakanlık olarak; etrafta 
hak, hukuk alacağız, yapacağız şeklinde tarzlarına 
karşı, hiç değilse yaptığınız iş suçtur bir daha böyle suç 
işlenmesin, Devlet kuvvetleri bu nevi suçların karşısına 
çıkacaktır diye tamimlerle, tedbirlerle, beyanlarla bu 
hareketlere karşı çıkmayı veya çıkmışlarsa ne gibi ted
birlerle çıkmış olduklarını rica edeceğim? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Sayın Başkanım, müsaade ederseniz bu 
konuya yazılı olarak cevap arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, aynı soru zannederim İçiş
leri Bakanlığı Bütçesinde de sorulabilir. 

Buyurun Sayın Paker. 

ŞERAFETTİN PAKER( Antalya) — Sayın Baş
kan, tavassutunuzla Sayın Bakandan bir hususu sor
mak istiyorum. Müstehcen neşriyatla gerektiği şekilde 
mücadele edebilmek için acaba kanunlar mı kifayet
siz geliyor, yoksa savcılar mı mevcut kanunların kâfi 
derecede tatbik hususunda hassasiyet göstermiyorlar 
mı?... 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI ÎSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, konuşmalarım 
içerisinde müstehcenliği önleyen Türk Ceza Kanunu
nun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin kifayetsizliğine 
temas etmiş bulunuyorum. Bunu gidermek düşüncesi 
içerisinde de yeni bir kanunu hazırlayıp Bakanlar Ku
rulundan geçirdikten sonra, tasarı halinde Meclise sev-
kettiğimi de ifade ettim. Dolayısıyle bu sualin ceva
bını tahmin ediyorum şu yaptığımız çalışmalarla ver
miş oluyoruz. Yoksa, savcı arkadaşlarımız hiç bir su
rette kendilerine kanunun bahşetmiş olduğu imkânla
rın dışına taşmak suretiyle idare yoluna gitmeleri dü
şünülemez. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Bir de Sayın Naci Cidalin sorusu 
olacaktı. 

NACt CİDAL (Hakkâri) — Efendim, Sayın Ba
kan Hakkâri cezaevinin inşa edildiğini ifade etti. Bu 
inşa edilen cezaevi yapmında iklim şartları nazara 
alınmamış. Kar ve yağmur durumu tutukluları çok 
müşkül durumda bırakmaktadır, ilgililerle görüştüm, 
meeslâ hava almak için gerekli olan açık yerlerde, ol
duğu gibi kar birikmekte ve su menfezleri yapılmadığı 
için de sular birikmektedir. Dolayısıyle tutuklular ha
va almak imkânından mahrum bulunmaktadırlar. Bize 
«Bunların giderilmesi için Bakanlığa bildirdiğimiz hal
de, gereken ödenek ve ilgi gösterilmedi.» dediler. Sa
yın Bakan, bu hususta bir teşebbüste bulunurlar mı?... 
Onu rica ediyorum. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU (De
vamla) — Değerli arkadaşımın sualine ilk olarak muha
tap oluyorum. Gerçekten, binanın yapılış tarzı iklim 
şartlarına uygun olarak inşa edilmemiş ise, bunun bir
takım mahzurlarının telâfisi için müracaatlar var ise, bu 
hususları tetkik edelim, hem arkadaşımıza cevap vere
lim ve hem de ihtiyaçlarını giderecek teşebbüslerde 
bulunalım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Babüroğlu. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşkanın

ca S. Ü.) — Sayın Başkan; son zamanlarda bir kısmı 
ticaret gayesi ile bir kısmı da toplumları 21 nci Aşıra 
ahlâk müessesesi yozlaşmış olarak götürmek için met
rajlı filmler ve metrajlı gösteriler yapılmaktadır. Bun
lardan bir tanesi, Emanuel'dir, İçişleri Bakanı bir ge
cede yasaklayabildi. Demek ki yasa yeterli imiş. İç
işleri Bakanı buna benzer başka faaliyetler de yapmış
tır. Bazılarının yanındayız, bazılarının karşısındayız. 
Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında bir an-

1 laşmazlık mı vardır ki, yeni yasalar getirmek isterler? 
Yani, şunu demek istiyorum, İçişleri Bakanlığı yasala
rı uygularken bir engelle karşılaşmadığına göre, daha 
güçlü yasalar topluma fayda mı getirir, zarar mı ge
tirir? Bu tür metrajlı filmlerle ve gösterilerle savaşmak 
için yeni yasaları bekleme ihtiyacı var mı?... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 

(Devamla) — Değerli arkadaşımızın suali de Antalya 
I Senatörü arkadaşımızın sualine benzeyen bir sual tar-
I zındadır. Biraz evvel de ifade ettik. Kanunlarımız bu-
I gün bizim arzu ettiğimiz tarzda bunları önleyebilecek 
j ölçüde değildir. Bunu sağlamak düşüncesi içerisinde 

yeni bir tasarı sevketmiş bulunuyoruz. Bunun dışında 
I İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı arasında bir 

sürtüşme de bahis mevzuu olamaz. Çünkü, onlar icra 
I göreviyle mükellef, biz ise yargı göreviyle mükellefiz. 

Dolayısıyle kuvvetler ayrılığı prensibine göre, ne onun 
bizim işlerimize müdahalesi ve ne de bizim onun ça-

I lışmalarına müdahalemiz müdahale tarzında mümkün 
I olamaz. Ancak, faydalı olan konularda zaman zaman 
I arkadaşlarımızla bir araya gelmekte ve çalışmalarımızı 

sürdürmekteyiz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sa
yın Başkan; Türkiye'de «Aydınlık Mecmuası» diye 
bir mecmua vardır. Bunun başında da kızıl yıldız var
dır. Kızıl yıldızın dünyada neyin amblemi olduğunu 
herkes bilir. İçi de kızıl yıldızı tamamen takviye eden 
yazılarla doludur; yani komünizm propagandası yap-

I maktadır. Bunun gibi pek çok mecmualar her gün, her 
I hafta Milletin önüne serilmektedir. 
I Şimdi ben soruyorum : Bu ve bunun gibi mecmua

lar hakkında savcılıkça takibat yapılmakta mıdır? Ya
pılmakta ise ne gibi neticeler alınmıştır?... Sayın Ba
kanın cevabı yazılı olarak vermelerini istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Müsaade ederseniz bunun yazılı olarak 
arzu ederlerse arkadaşımıza cevabını veririz; ama şu 
anda şifahi de cevap vermek mümkün. 

Başından beri üzerinde hassasiyetle durduğum bir 
konu var ve diyorum ki, kanunları ihlâl eden kim olur
sa olsun, hakkında en büyük hassasiyeti göstermekte
yiz ve dolayısıyle Aydınlık Mecmuası komünizm pro
pagandası yapan millî birliği ve beraberliği zedeleyen, 

i Parlamentomuzun, Devlet erkânımızın aleyhinde suç 
] işleyenler hakkında, her fiil hakkında mutlaka takibat 
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yapılmaktadır ve hiç bir tanesi de istisna edilmemek
tedir. Bu husustaki çalışmaları sürdüren, Bakanlığı
mızda bir de Basın Savcılığı Bürosu kurulmuştur. Bu 
bakımdan müsterih olabilirsiniz. Arzu ederseniz, bütün 
bu çalışmalarımızın neticelerini size yazılı olarak da 
takdim edebilirim. 

BAŞKAN — Efendim, buyurun. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sa
yın Bakanın izahatına teşekkür ederim. Zaten bu hu
susta bu yönde çalışmalar olduğuna kaniim; fakat 
ben daha müspet, meselâ Aydınlık Mecmuasının bu 
propagandası hakkında ne gibi müspet neticeler alın
mıştır? Bunu rica ediyorum. Onun için yazılı olması 
elbetteki daha muvafık olur. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevap verilecek efen
dim. Burada vereceğiniz cevap var mı efendim?... 

ADALET- BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Efendim, arkadaşlarıma ifade ediyorum. 
Bu hususta yapılan şey, tespit edildiği zaman toplat
madır, suçlular hakkında takibat açmaktır. Bunlar da 
yapılıyor. Daha başka türlü bir cevap vermek müm
kün değil. 

MEHMET NURİ ADEMOĞLU (Adana) — Sa
yın Başkanım, bu mecmua her hafta çıktığına göre 
demek ki bir takibat yoktur. Onun için Sayın Bakan
dan burada ne gibi netice aldıklarını öğrenmek istiyo
rum. Bu itibarla Sayın Bakandan bu ve bunun gibi ko
münizm propagandası yapan mecmualardan hangileri 
hakkında ne gibi cezaî ve adlî bir soruşturma açılmış
tır, takibat yapılmıştır, neticesi nedir?... Bunları rica 
ediyorum. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Faşizmle beraber gi
diyor. 

BAŞKAN — Efendim, bilâhara yazılı olarak vere
lim Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Sayın Başkanım; müsaade ederseniz, 
bu hususu aydınlatalım. Şimdi arkadaşımızın netice 
isteyişi; biliyorsunuz bir safahattan geçecek. Ben şu
nu söylüyorum ki, bu nevi suçların heyeti umumiyesi 
hakkında takibat devam etmektedir. Toplatma işlemi 
de yapılmaktadır; ama buna rağmen... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sayın soru sahibi Âdem-
oğlunun öğrenmek istediği husus, Aydınlık Mecmuası 
üzerinde tahsisen ne gibi bir muamele yapıldı; bir 
muamele gördü mü görmedi mi?... Bunu soruyor. Gör-
düyse... 
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ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Görmüştür; ama yazılı olarak da bil
direlim arkadaşımıza. Görmemesine imkân yok. 

BAŞKAN — Soru cevaplanmıştır efendim. Başka 
sual soran var mı efendim?.. Yok. Teşekkür ederiz Sa
yın Bakan. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Ben de efendim, çok teşekkür ederim. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Son söz üzerinde Sayın Mumcuoğlu; 
buyurun efendim. 

HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Zaten çok mahdut olan zamanımın bir iki dakika
sını da alsa, bir hususa değinmeden kendimi alama
dım. 

Bütçe müzakerelerinde geç kalınıyor. Bu gecikme
yi telâfi için naçiz görüşüme göre, Tüzük ihlâl edili
yor. Tüzüğümüzün 56'ncı maddesinde görüşülen ko
nunun lehinde, aleyhinde ve üzerinde en az ikişer kişi 
konuşmadan yeterlik önergesi oya konmaz. Beş arka
daşımız konuştu, ben altıncıydım, yeterlik önergesi oya 
sunuldu. Ben, önerge aleyhinde söz alacaktım; fakat 
zaman israfını mucip olur diye bu konuşmamın başlan
gıç kısmında bunu açıklamayı zorunlu gördüm. 

Şimdi Bütçe üzerinde kısaca görüşlerimi ifade ede
ceğim. 

Benden evvel konuşan arkadaşlar meselelere vu
kufla eğildiler ve dileklerini izhar ettiler. Bunların hep
sine katılıyorum. Bütçe üzerinde kısaca şunu ifade 
edeceğim. Ömrünün çoğunu meslekte geçiren bir in
san sıfatıyle diyorum ki, özlemini çektiğimiz Adalet 
Bakanlığı Bütçesine bir yaklaşım içindeyiz. Bu sene, 
geçen senenin 1 milyarlık bütçesi 2 milyarda ifadesini 
bulmuştur. Bu paranın 700 küsur milyonu geçen sene 
bu naçiz arkadaşımızın hizmet zamanına rastlayan 
ödeneklerin artırılmasına ait olmakla beraber, bana asıl 
huzur ve inşirah veren bu bütçede hakim ve savcılar 
için konut yapımının ele alınmış olmasıdır. Bunu şük
ranla kayıt ediyorum. Bütçenin üzerinde söz almamın 
nedeni de lehte ve aleyhte mütalaalarımı belirtmesine 
imkân vermesi içindir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Çıkması geciken yasalara değinildi. Doğrudur, 

Bunların tekrarında fayda varsa da, zamanım elve
rişli değildir. Adlî zabıta: Bunu değerli teknisyen ar
kadaşlarım iyi hatırlarlar, iyi bilirler. Meclise şevki 
an meselesi iken, İçişleri Bakanlığının icapsız ve izahı 
mümkün olmayan tutumu yüzünden kaldı. Adlî za-
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hitanın biran evvel kurulmasındaki yararı burada 
tadat etmeyi, beni şimdi dinleyenlerin hepsi mesele
ye vakıf olması nedeniyle zait addediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Mevzuat cümlesinden mütalaa edilmesi lâzım ge

len bir atama yönetmeliğine değinmek istiyorum. 
Bunu hizmet zamanımda ele almıştık, ömrümüz vefa 
etmedi. Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının atamala
rında bugün izlenen yol yanlıştır kanısındayım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Staj müessesemiz iyi işlemiyor. Açık. İyi işleme

yen bu staj müessesesinden geçen genç ve tecrübesiz 
hâkimler mahrumiyet bölgeleri diye, 5 nci bölge diye 
gayri müsait yere gönderiliyorlar ve yasada, yine bir 
yasa hükmüyle talik edildiği için tek başına icrai ada
let ediyorlar. Bu memleket insanının adalet müesse
sesinden beklediğini bulamamanın inkisarını yaratı
yor. Benim nâçiz görüşüme göre, gecikilmeden bu 
atama yönetmelikleri değiştirilmeli ve mahrumiyet 
bölgesinden değil, iyi bir staj yapsalar dahi, evvelâ 
değerli hâkimlerin, avukatların adalete ışık tutmakla 
görevli avukatların hizmet gördüğü yerden başla
maları lâzımdır. İnşallah biz bu fani ömrümüzde bü
tün yurt sathında müstemin mahkemelerin de faali
yete geçtiğini görürüz. Müstemin mahkemeler geçen 
yıl ve ondan bir evvelki yılda ifade ettiğim gibi, va
tandaş için adalet yönünden bir teminattır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Zaman dar, biz geçen sene gerçekten hâkimlerin 

terfihi için bizim fakir imkânlarımız içinde küçüm
senmeyecek bir aşama yaptık; fakat yeterli değil. On
dan sonra askerler için bir yasa çıktı. 

Muhterem arkadarlar; 
Beni tanıyanlar iyi bilirler. Türk Ordusuna ve onun 

mensuplarına ne verilirse kıskanmam; fakat hâkimin 
aldığı parayı, gördüğü hizmet nedeniyle, ancak ordu
nun istisna mevkilerinde bulunanların alması lâzım 
geldiği kanısındayım. Hâkimlere de bunun teşmili za
ruridir. Bakanlığın bu hususta müspet, olumlu bir gi
rişimde bulunduğuna muttali oldum, memnun oldum. 
Bir Bakanlar Kurulu üyesinin muhalefetinin bu işi 
aksattığını, geciktirdiğini duydum, üzüldüm. Sayın 
Adalet Bakanının, adlî zabıtanın, tesisi hakkındaki 
Yasa için İçişleri Bakanı arkadaşı nezdinde yapacağı 
teşebbüsle beraber, bunu da ciddiyetle yürütmesini 
tavsiye ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Konut mevzuunda değerli arkadaşımın konuşma

sını çok beğendim. Grupumuz adına meseleye değin
diler. Gerçekten öyle, bunu birkaç defa tekrar etmiş
lerdir. Eski «Mecelle» adiyle andığımız kurallar mec
muasında hâkimin «Gam-ı gussa ve galebe-i nevm ile 
malul oldukta hükme tasaddi etmemesi» emredilir. 
Bu, bugünkü kuşakların anlayacağı dille «Hâkimin 
kalbine arız keder ve bir de şu veya bu nedenle uyku
suz kalması halinde hükme tasaddi etmemesi» anla
mını taşır. Çocuğunu, kendisini, karısını yılanın so
kacağı tehdidi altında bulunan hâkimin, elbette erte
si gün selâmet bir fikirle hüküm vermesi beklene
mez. Konut, insan sağlığı, insan mutluluğu için; 
hele huzurlu bir konut şarttır. Bunun gelecek yıl im-
kâları genişletilecek süratle yayyın bir hale getiril
mesi şayanı temennidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir iki noktaya daha değineceğim. Bir protokol 

mevzuu vardır. Biz bunu 1973 yılında Bakanlar 
Kurulunda halletmiş hale geldiydik, bir aksaklık çık
tı, kaldı. Ben, Anayasanın hükmünden de esinlene
rek yargı organlarında en yüksek makamın Yargı
tay? olduğu kanısındayım. Başka hilafı zaten iddia edi
lemez. Adliye mahkemelerinde verilen kararlar ve 
hükümlerin son tetkik merciidir. Anayasa Mahke
mesi Sayın Başkanı, elbette şayanı ihtiramdır, başta
dır. Yargıtay Başkanı eski deyimi kullanacağım, beni 
affedin saff-ı niâldedir. Olmaz böyle şey, olmaz. Yar
gıtay Başkanı başta olacaktır, Cumhuriyet Savcısı da 
onu izleyecektir. Adalete bu suretle ancak değer ve
rebiliriz. Anayasa Mahkemesi Başkanının takaddüm 
hakkı yoktur benim nazarımda Yargıtay Başkanı
na nazaran. 

Muhterem arkadaşlarım; bunu Sayın Bakanın ida-
reten halledeceği kanısındayım. 

Bir de benim üzerinde durduğum ve çok önemli 
saydığım mahkemelerin yeterli araçlarla donatıl
ması, bu cümleden olarak kitaplıkların takibi. Bu 
hususta arkadaşlarımız, bilhassa Teftiş Kurulu Baş
kanı arkadaşımın, Yüksek Hâkimler Kurulunda gö
revli bulunan arkadaşlarımın rica etmiş, dikkatlerini 
çekmiştim. Mahkemelerde kitaplık bulunmalıdır. 
Adalet, bir anlamda sanattır; ama ilimdir. Kitapsız 
adalet olmaz. Ben, Yargıtaydan duydum. Çok ender 
de olsa dikkate şayandır. Bir mahkemede iptal edi
len-bir kanuna dayanılarak hüküm verilmiş. E, hâ-
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kim mazurdur. Onu sözlerimin başlangıç kısmında 
açıkladım. Bu noksanın giderilmesi lâzımdır. İdarî 
vazifelerde bulunduğum sırada buna çok dikkat et
tim. Ankara Müddeiumumisi iken ilk işim, her hâ
kim odasında yığın yığın bulunan kitapları toplayıp 
tasfiye etmek ve Ankara Adliyesine mahsus bir kü
tüphane tesis etmek oldu. Savcılıktan bir kâtibi me
mur ettim, kütüphaneciliği de öğrendi, o sebeple onu 
uyguladık. Her yerden hiçolmazsa bu kitaplıkların 
bulunmasında zaruret vardır. 

Arkadaşlarım; 
Benim ömrüm boyu izlediğim iki nokta daha var

dır. Mahkûm ediyoruz, tevkif ediyoruz. Hele şu sıra
da tevkifler o kadar bolki, bundan da büyük haşyet 
duyarım. Hâkimliğimde çok az müracaat ettiğim bir 
şeydir. Ya beraet ederse. 

Bugün cezaevlerinde büyük bir aşama içindeyiz. 
Bu müessesenin başında da değerli arkadaşlarım 
var; ama cezaevi binalarının inşası için verilen öde
nekler yetersizdir. Bunları biran evvel tamamlayı
cı olanakların yaratılmasını temenni ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Artık zindancıhk zihniyeti değil, ıslâh zihniyeti 
hâkimdir. Adalet sarayları için de (Dikkat buyurun 
bina demiyorum) aynı gayretin gösterilmesini önem
le rica ederim. 

Ben, 1976 yılı Adalet bütçesinin milletimiz için 
yararlı olmasını dilerken. Yüce Yargıtay bütçesinde 
konuşamayacağım için, kuvve-i karibeye getirdiğim 
bir meseleye Sayın Başkanımın yarım dakikalık mü
saadesini istirham ederek değineceğim. İstinaf mah
kemelerinin kurulması geciktirilmemelidir arkadaşla
rım. Günde ortalama bine yakın davayı incelemekle 
yükümlü dünyada hiçbir Yargıtay yoktur Bu neden
le istinaf mahkemeleri kurulmalı, inşallah Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri de ömürlerini tamamlar oradan 
eleman ve bina tasarruf etmiş oluruz. 

Tekrar Adalet bütçesinin hayırlı olması dileğiyle 
beraber, çok değerli arkadaşlarıma, aziz meslektaş
larıma başarılı bir bütçe yılını idrak etmelerini can
dan diler, hepinize teşekkürlerimle, saygılarımı suna
rım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde 
görüşmeler bitti. Bölümlere geçilmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir, 

Adalet Bakanlığı 
Bölüm 

(Program) Lira 

101 Genel yönetim ve des
tek hizmetleri 168 933 200 
BAŞKAN — Bölümü 
oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Yargılama işleri 1 628 892 980 
BAŞKAN — Bölümü 
oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Hükümlülerin cezalarının 
infazı ve eğitimleri - tu
tukluların muhafazası 428 596 520 
BAŞKAN — Bölümü 
oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına 
dağıtılamayan transfer
ler 19 686 000 
BAŞKAN — Bölümü 
oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Adalet Bakanlığı bütçesi böylece görüşülmüş 
ve kabul edilmiştir. 

B) YARGITAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Yargıtay Başkanlığı bütçesine başlı
yoruz. 

Şimdi yarım saatlik bir müddetimiz var. Bir sayın 
grup sözcüsü bu süre zarfında görüşmesini ikmal ede
bilir. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Refet Rendeci, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Hakkı 
Esatoğlu söz istemişlerdir, Sayın Rendeci'yi davet 
ediyorum. Buyurunuz efendim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Konuşmayaca
ğım, Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde fikirlerimizi 
söyledik. 
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BAŞKAN — Konuşmuyorsunuz, vazgeçtiniz. Sa
yın Hayri Öner Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na?.. Yok. 

Soruyorum, grupları adına söz isteyen başka sa
yın üye?.. Yok. Gruplar adına görüşme bitti itibar 
edildi. 

Şahısları adına yalnız Mehmet Feyyat buradalar 
mı efendim?.. Yoklar. 

Sayın Bakan görüşmek istiyorlar mı efendim? 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU (Sa
karya Milletvekili) — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — İstemiyorlar. O halde.. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkan, Ada

let Bakanlığı bütçesi ile ilgili olarak söz istemiştim. 
Maalesef bana söz vermediniz. 

BAŞKAN — Efendim, kifayet oyladık, zatiâliniz 
bilmem burada mıydınız? 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Efendim, Yargıtay Büt
çesi münasebetiyle bana söz verirseniz fikirlerimi söy
leyebilirim. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz? 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Memnuniyetle, buyurun efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 

ben de üzerinde konuşacağım. 
ALİ OĞLJZ (İstanbul) — Muhterem Başkan, muh

terem arkadaşlarım, muhterem Adalet Bakanlığı men
supları; cümlenizi saygı ile selâmlarım. 

Yargıtay Bütçesinin müzakeresi münasebetiyle 
huzurunuzda söz almış bulunuyorum. Bu bütçenin ev
vel emirde, bu âli mahkememize sonra da memleketi
mize hayırlı olmasını dileyerek sözlerime başlıyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Malumunuzdur ki, hepimizin gayesi aynı. Bu çatı 

altında bulunan arkadaşlarımın zihniyeti ve fikri ne 
olursa olsun, bir tek arzuları var; en doğruyu, en 
iyiyi, en güzeli bulmak. 

Memleketimizde huzur olsun istiyoruz, memleke
timizde adlî mekanizma icra mekanizması ve teşrii 
mekanizmamızın çok iyi çalışmasını, intizamlı çalış
masını istiyoruz. Huzurlu bir Türkiye istiyoruz. Asa
yişsizlik olmasın, memleketimiz huzursuzluğa itilme
sin, müreffeh bir Türkiye olsun. Gerek manevî mese
lelerini, gerekse maddî meselelerini halletmiş bir Tür
kiye istiyoruz. Bu huzurlu Türkiye'de birbirinin gırt
lağına sarılan insanlar yerine mesut bahtiyar, bir
birine tebessüm eden 40 milyonun kardeşliğinin idra
ki içerisinde insanlar olsun istiyoruz. Öyleyse herşey-

den evvel bütün önyargılardan sıyrılmış, peşin hü
kümlerini bir tarafa bırakmış, memleketini seven, 
onun yükselmesi için elbirliği, gönülbirliği etmiş in
sanlar olarak hizmet mevkiine gelmemiz ve hepimi
zin elinden geleni yapmasını arzu etmemiz ve teş
vik edici olmamız gerekiyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Eğer biz bu memleketin yücelmesi için gereken

lerde, hiç olmazsa asgarî şartlarda ittifak halinde 
olmazsak, bunların gerçekleşmesi muhaldir. Düşünü
nüz bir kere, bir mücadelenin içerisine girmişiz, ama 
o mücadelede, mücadelenin teferruatı olan mesele
ler üzerinde uzun uzun zaman harcayacağımıza, onun 
asıl kaynağına inersek, meseleyi halletmek daha ko
lay olur. Bunu basit bir misalle izah etmek istersem, 
biz sivrisinek öldüreceğimize bataklıktan kurutalım 
muhterem arkadaşlar. O zaman göreceğiz ki, yapa
cağımız mücadele daha müessir olacak. Memleketi
mizde asayişi isterken, asayişin bozulmasına esas 
teşkil eden kaynakların kurutulması, memleketimize 
asayiş getirecek. Bazı teferruat meseleleri var ki, 
onların üzerinde uzun uzun durmanın ben faydasına 
kail değilim. Biz adliye saraylarını ve mahkemele
rini yakuttan, zümrütten yapsak, onun içerisinde ic-
rayi adalet eden hâkimin gönlüne, adliyede eşitlik, 
adalet, insaf ve imanı koymazsak, vereceği karar
dan hiçbir hayır gelmeyecektir. Ama mütevazi kür
süsünde karar veren hâkimi, manevî hasletlerle 
teçhiz edilmiş, onu vereceği karara esas teşkil ede
cek ilimle teçhiz edilmiş olarak bulursak, vereceği 
karardan bu memlekete hayır gelecektir. Aksi halde 
siz istediğiniz kadar adliye binaları yapın, en mo
dern cezaevleri ile bu memleketi donatın, sade içe
risine ağzına kadar suçlularla doldurmuş olmaktan 
gayri hiçbir şey yapamazsınız. 

Bizim dilediğimiz odur ki, mahkemeleri koca koca 
binalar haline getirmek, her ilçede dev gibi cezaevleri 
yapıp içini doldurmak değil; mümkün olduğu kadar 
mahkemelerimizi ve icralarımızı daha az iş gelir 
müesseseler haline getirmek; hatta kabil olursa, ce
zaevlerinin içerisinde parmakla sayılabilecek kadar 
az insanı görme arzusu içerisinde olmamız lâzım. 

Bir düzen ki, bir sistem ki, sadece suçlu yetiştiri
yor, günde bin tane dosya oluk gibi mahkemelere 
akıyor. Biz bu davaları nasıl tetkik edeceğimizi, bu 
dosyaların altından nasıl kalkacağımızı düşünüyor 
ve bunları okuyabilecek ve karar haline getirebile
cek hâkimlerin ne kadar olabileceğinin hesabı içeri
sindeysek, bence bu hayırlı bir tedbir değil. Bunla-
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rı azaltacak faktörler, sebeplerle bunun kaynağını 
nasıl kurutacağız, bunun büyümesini, yayılmasını na
sıl önleyeceğiz? Bu his ve bu samimiyet içerisinde 
olursak ben eminim ki, hâkimlerimiz de rahat ede
cek, Adliye Bakanlığımız da rahat edecek, millet de 
huzurlu olacak muhterem arkadaşlarım. Eğer, bugün 
büyük şehirlerde oluk gibi insanların malı kemelere 
aktığım görüyorsanız, icralarda dosya adetleri 10 bin
den sonra numaralarla izah ediliyorsa, mahkemeler
de gelen dosyalar ertesi senelere kadar yığılıp gidiyor, 
verilen kararlarla bunun içinden çıkamıyorsanız, âcil 
tedbirler bekleyen, şifa bekleyen bir hastalık var de
mektir işin içerisinde. Öyleyse, işin esasına inip. işin 
espirisini yakalayıp, bunun devasına tevessül etmek 
lâzım. 

Biz her fırsatta söylüyoruz, bütün mesele bu 40 
milyonun birbirinin, kardeşi olduğunu bilmesinin 
idraki içerisinde olmasının lüzumuna inanıyoruz. 
Yoksa birbirinin gırtlağına sarılmış insanlar mem
leketi haline getirdiğimiz gün, meselelerimizi hal
letmek kabil değil. Geçmişimize bir nebze £oz aba
lım. Ecdadımız «el adlü esasül mülk» derken, «mül
kün esası adalettir» derken, mülk diye tarif ederken, 
tarlasını ve üzerindeki elbisesini, kasasındaki para
sını ifade etmiyordu, muhterem arkadaşlarım. Ora
daki mülkten murad «Devlet» demektir. Devletin esa
sı adalet, Devletin esası adalete dayanıklı olursa o 
zaman meseleler halledilmiş oluyor. Yoksa adalet
ten her bakımda, her yönde uzaklaşmış, sadece nef-
s*ne ve görüşüne mahkûm olmuş insanların mem
leketi haline geldiğimiz gün meselelerimiz bitmeye
cektir. Hak yükselir, hiçbir şey ondan üstün olamaz. 
Öyleyse hakka ve haklıya sahip çıkmamız lâzım. 
Öyle bir noktada olacaksınız ki, haksızlığın envaım 
yapacaksınız, anarşiyi teşvik edeceksiniz, tabanca
nızı çekeceksiniz adamları kurşunlayacaksınız, iba
dethanelere kurşun yağdıracaksınız, sonrada haktan, 
hukuktan yanayız diyeceksiniz, ortaya çıkacaksınız; 
Vallahi kimse inanmaz size, kendinizi kandırmış olur
sunuz. İster hukuksal, ister dinsel, ister bilmemne-
sel kelimeleri bilmediğimiz uydurma kelimelerle 
yürüt, ifade et, bunlarla memleket kurtulur de ol
maz muhterem kardeşlerim.. 

Samimî olalım, samimiyetle bu memleketin me
seleleri üzerine eğilelim ve çaresini bulahm. Bir me
seleyi alıyor, onun öz kardeşi mesabesinde olan bir 
insan aleyhine alabildiğine yürütüyor. Bir misalle 
canınızı sıkmazsam beni bağışlayın. Partilerin tavsi
fini yapıyor bir genel başkan. Misal: Diyor ki. «Libe-

i rai partiler vardır, solcu partiler vardır, mtneviyata 
dayanan maneviyatçı partiler de vardır. Misal mi isti
yorsunuz? Avrupa'da şu şu parti, bizdeki filân parti
ye benzer. Bizde Avrupa'daki Hıristiyan Demokrat
lara benzeriz.» diyor bir lider. Oradan çıkıyor adam 
istismar ediyor, «Görüyor musun, bak kendisini Hı-
ristiyana benzetti, adam Hıristiyan mıdır nedir?» 
diyor. Yahu biraz samimî ol kardeşim.. Avrupa'da, 
Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de solcu partiler de 
vardır. Halk Partisi ona benzer. Liberal partiler 
vardır, Adalet Partisi ona benzer. E, Hıristiyan De
mokratlar vardır, biz de ona benzeriz derse, bir in
san Hıristiyanlığı mı tercih etmiş olur; bu kadar in
safsızlık olur mu? Bunlarla birbirimizin üzerine yü
rüdüğümüz anda, bunlarla sürtüşmelerin içerisine 
girdiğiniz anda, meseleler halledilmez. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Beni 
kastediyorsan, ben öyle bir şey söylemedim.. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Ben arkadaşımın söy
lediğini, bir kardeşin samimî ifadesi olarak kabul 
eder. onun hüsnüniyetinden emin olursam ve «O da 
bu memlekete hizmeti bu istikâmette, bu gayede, bu 
açı içerisinde görüyor. Bu arkadaşımın samimî fik
ridir; ama niyeti gayesi hizmettir, bu memlekete bu 
yönden hayır geleceğini ve hizmet geleceğini söylü
yor» dersem, biz birbirimizi daha çok sever, birbi
rimize yaklaşmış oluruz. Ama, bir düşmanlık kausu 
içerisinde köprüleri atarsak, birbirimize yaklaşma
nın imkânı olmaz arkadaşlarım. 

O sebeple diyorum ki, evvelâ samimiyet, sonra 
da bu memleketin âli menfaatlerine hizmet getirmek, 
O zaman bu memlekette meselelerin büyük bir kısmı 
halledilmiş olur. O zaman uzun uzun meseleleri düşün
meye gerek kalmaz. Her tarafı adliye binaları ile, 
düzinelerle hâkimler, onların meskenleri, cezaevleri, 
yok yüzbinlerce insanın ıslâhı, bir sanat öğretilme
si veya ona paralar temin etme imkânları kalmaz. 
Bütün mesele samimiyette, bütün mesele işin köküne 
inip kaynağından tedbirlerini almada. 

Muhterem senatörler; 
Adliye Bakanlığı üzerinde uzun uzun söz söyle

mek lâzım. Bugün hakikaten icra dairelerimize gi
rilmiyor. Mahkemelerimiz ağzına kadar dosyalarla 
dolu. Ben inanıyorum ki, bir noktada adaletin ge
cikmesi de bizatihi adaletsizliktir. Eğer siz bir dava
yı mahkemelerin huzurunda senelerce tutuyorsa
nız, elinizde olmayan imkânlarla dahi olsa, en bü
yük adaletsizlik muhterem kardeşlerim. Düşünün bir 
kere bir dava açıyorsunuz... Hele iş mahkemeleriyle 
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ilgili olarak Sayın Bakanımın müjdesi beni ferahlan
dırdı, meslekten gelmiş bir arkadaşınız olarak. 4 ay, 
5 ay talik yapıyor iş mahkemelerinin bazıları. De
mek ki, bir de adlî tatilin araya girdiğini işlerin bir 
parça tavsadığını da düşünürseniz, senede üç tane 
talik yapacaktır demektir. Sonra?.. Sonra da o dava 
bitecek diye bekleyeceksiniz. Demek ki, gecikmesi de 
bir noktada adaletsizlik, elimizden gelen bütün imkân
larla bunun üzerine eğilir ve bunun tedbirlerine yö-
nelirsek, o zaman inanıyorum ki, memleketimiz daha 
huzurlu bir memleket haline gelir. 

Aziz kardeşlerim; 
Ben şuna inanıyorum ki, huzursuzluktan ve zulüm

den bir memlekete hayır gelmez ve zalimin akibeti 
hayırlı da olmaz. Katırlarsınız, Profesör Sabri Şakir 
Ansay hocamız Hukuk Başlangıcı adlı kitabının bir 
noktasında şu kıtayı almıştı. 

«O daima zalimin karşısında olmayı öğütîüyor-
du ve diyordu ki: Zalimlere bir gün dedirtir Hazreti 
Mevlâ, Tallahi lâicad asarekaîlahü aîeyna.» 

Cümlenizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Mehmet Feyyat.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bir konuyu kısaca arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Feyyat, buyurun 
efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bundan bir
kaç dakika evvel yahut yarım saat evvel sormuştum, 
«Yargıtay Bütçesi görüşülecek mi görüşülmeyecek 
mi? diye. Görüşülmeyeceğini ifade ettiniz; «Öyle ye
meğinden sonra» dediniz. 

BAŞKAN — öğle yemeği demedim efendim. «Gö
rüşülecek mi?» diye sordunuz, görüşülecek dedim. 
Aynen böyle geçti. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hatırımda 
yanlış kalmadıysa, benim soruma karşı verdiğiniz 
cevap böyle olmadı. 

BAŞKAN — Zab:tları getirteyim efendim, zabıt
ları rica ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Lütfeder
siniz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Yargıtay Bütçesi üzerinde Yüce Müesseseye say

gı ile tabiî hukuk, hak ve adalet, bireysel hukuk açı
sından (ki, Yargıtay bunun uygulamadaki, eylemde-
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ki gözüken bir tecessümüdür) görüşlerimi arz edece
ğim. 

Önce adaletin nerede olduğunu arz etmek iste
rim. Adalet Devletin temeli değil, Devletin temeli 
hukuktur. Hukuk adalet içindir. Bu itibarla Hititler' 
de de, Hanıurabide de ve en köhne aşiretlerde de iyi 
kötü bir hukuk nizamı vardı; ama o hukuk nizamı 
adaletten yoksundu. Şu Hükümet veya bu Hükümetin 
hukuku veya şu anlayış, bu anlayış; ama bu hukukun, 
bu kuralların adalete uygun olup olmaması mesele
si söz konusudur. Ben bunu arz etmek istedim. Mese
lâ şeriat da bir nizamdır; ama Kur'anı Kerim'in es
prisinden yoksun ve mahrumdur. Adalet ilkeleri bir 
mana gibi, bir esans gibi Kur'andan neşet eder. Yok
sa dar kahp şeriat hükümlerinden değil. Zulmü kar
şı taraftaki anarşistte bulduğun gibi, komşundaki 
acm da zulüm altında olduğunu idrak etmek lâzım. 
Bir hırsızın elinin kesilmesi zamanımız için adalet 
değil, ahlâksızlığın e.n büyüğüdür. Kur'anı Kerim'i 
tenzih ederim. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Yanlış efendim, yanlış; 
şeriat İslâmm esasıdır. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Esprisidir, 
gerçek Müslüman kafaları onu anlamaz; ama müs-
lürnan olmayanlar onu el kesmek diye anlar, o ka
dar. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Şeriat İslâmm esasıdır. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Evvelâ cami

de staj gör, ondan sonra buraya gel evlât, anlaya
mazsın. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Kur'an
la şeriatı ayrı göstermek mümkün değildir. 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyiniz efeııd:m. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Hiçbir fazi
let, hiçbir hayır, hiçbir ibadet ve hiçbir fedâkârlık 
bir anlık adaletin bahşedeceği mutluluğu veremez, 
insanoğluna. Zira adalet, Tanrı'dan tüm düşünen var
lıklarla intişar eden manevî ışık dalgalarının en gü
zeli ve en mükemmelidir. Başka bir ifade üe adalet; 
Tanrısal kaynaklan, insan vicdanına akan en ferah
latıcı, şifalı bir çiçek kokusu gibidir. Adalet kavra
mı, her insanoğluna anlaşılmayacak kadar karma
şık olduğu kadar, cahil veya ehil her insanoğlu tara
fından rahatça duyuîabiien sihirü bir kudrettir. Her
kes onu tadabilir; ama herkes onu anlayamaz. Bir 
Müslüman anlar; ama bir şeriatçı anlayamaz. Bu kud
retin izahı ve anlaşılması ne kadar zor ise, duyulma
sı ve vicdanlara sindirilmesi de o kadar kolaydır. 
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Adalet için «Mülkiiin temelidir.» demişler. Hata, 
haşa.. Adalet ancak vicdanın, düşüncenin ve insan
oğlunun bireysel özgürlüğünün temeli olarak vasıf-
landırılabilir. Adalet ferdî münasebetten doğar. Hu
kuk, toplum münasebetlerinden doğar. Mülkün; yani 
devletin veya nizamın temeli ancak hukuk olabilir. 
Bu nedenle eksik düşünmüş Sultan Süleyman. Ada
let hukukun esansı esprisi ve ruhudur. Adalet huku
kun varmak istediği, özellikle uygulanmasında yö
nelmek istediği gökkuşağı gibi yerine ve ehline göre 
gerçek ve muhal bir meyvedir. Hukuk Devletin or
ganlarını, kudretini vatandaş ile ilgilerini, idare tar
zını ve ayrıca fertler arasındaki ilişkileri düzenle
yen, kısaca; Devletin temelini teşkil eden kaideler 
manzumesi olduğu halde, adale» bu kaidelerin uygu
lanmasının potansiyelini;yani imkânını veren Tanrı
sal bir imandır. O halde adalet; hukukun, kuralların, 
Devlet ve insan topluluklarının teşekkül etmediği 
zamanlarda dahi münferiden tek insanla biiikte var
dır adalet. Ama tek insan, tek başına yaşadığı zaman 
orada hukuk j^oktur; ama adalet yine vardır. Bu ne
denle adalet bir gaye, hukuk ise onun vasıtasıdır. 

Hatırlayabildiğim kadar, şair şöyle demiştir: 
«Ali Osman ülkesinde esen zulüm türküsü, 
Kardeş kanı ile âbdest alarak, pis - mekân padişah 

tahta çıkmış» gibi, buradaki cari ve bâtıl hukukun 
temelinde adalet yoktur. Kardeşi boğdurup öldürme 
pahasma iktidar olma hevesine kapılanlar ve bugün
kü oluşumunu sağlayan müşterek protokolda ve 
uygulamalarda olduğu gibi, her gün kardeş karde
şi öldürsün ki, muarız aleyhine delil çıksm ve korku
suzca icra-i hükümet edeyim diyenlerde hukuk ku
ralı ve Devlet anlayışı varsa da, (Vardır muhakkak. 
kendine göre hukuku Devlet anlayış!.) onun temelin
de adalet yoktur ve olamaz. Bu nedenle yüce kutsal 
adalet kavremı ve onun yolcusu adalet cihazının zir
vesi olan Yüce Yargıtayın Bütçesinin görüşmesiz 
olarak geçirilmesini arzu ederdim.. Günahkâr âb-dest-
siz kâmil bir insana ibadet dersi verir edasiyle ya
pılan bazı konuşmaları dinleyince bu düşünceye dal
dım ve gerekli gördüm. 

Ada>et cihazı; yegân yegân fertlerin manevî şahsi
yetine, fiilî varlığına, yaşama ve özgürlük haklarına, 
her türlü masuniyetine saygı duymak suretiyle hu
kuk kurallarını, adaleti yeşertmek ve dile getirmek
le uyguladığı için, her devir ve her rejimde hukuku 
kaba kuvvet şeklinde gören Devletin icra kudreti 
tarafından hor görülmüş ve kıskanılmıştır. Misâl mi 
istiyorsunuz; özel sektörün beyaz kadın ticaretini 

j yapan Beyoğlu Tarlabaşı kesiminde istatistik yapa
lım, bu kazancı sağlayanların hangi kanatta yeri ol
duğunu. 

Ayrıca, bankalar ve sair Devlet idarî kademele-
j rinde her türlü mercilerde konfor ve çalışma kolaylı

ğı karşısında, adalet cihazının çalışma imkânsızlığını 
doğuran maddî olanaksızları mukayese etmek kâfi
dir. Bu nedenle Devletin; yani hukuk düzeninin gıda
sı ve hayatiyet atmosferi veya protoplazması kadar 
önemli adalet idealinin uygulama ve eylemdeki teces-

I sümü, Yüce Yargıtayın bundan önce olduğu gibi, 
bundan sonra da icradan herhangi maddî olanak 
için baş eğmemesi zaruretine inanmakta isem de, 
bu da kendilerinden aldığım imandan neşet eder. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat toparlayınız efendim. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Topallıyo

rum efendim. 

İmralı Cezaevinde haklı olarak, yaşama hakkı olan 
değerli adalet mensuplarına bazı imkânlar veril
miştir. Buna da tenezzül etmesinler. İmralı Cezaevin
de çalışan bir hükümlünün çocuğunun nafakasına 
tenezzül etmemelidirler. Tereke imanlar ı var, ban
kalarda paraları var. Bunlar global olarak bir ara
ya getirilsin ve diğer baskı gruplarında olduğu gibi, 
ordu mensuplarında. Öğretmenlerde ve diğer teşek
küllerde olduğu gibi, hâkl.V&rin kendilerine lâyık 
yaşantısı bu yollardan sağlansın. Çünkü, her kişinin 
kazancında, çocuğunun nafaka hakkı vardır; meşru 
veya gayri meşru. Çalışan bir hükümlünün kazancı, 
o hükümlünün hakkı değildir. Onun bakmakla mü
kellef Gİduğu; fakat cuç işlemek suretiyle ikinci bir 
günahla nafakadan mahrum ettiği çoluk çocıığu-
nundur. Bunu Devlet olarak gasbetmeye hakkımız 
yoktur. Eskiden de vardı, bugün de bu vardı. Şu par
tiyi, bu partiyi kınamıyorum; ama kınadığım anla
yışsızlıktır. Yüce Kuranı Kerim'i salt şeriat kalıpla
rına büründürmek isteyen küffaradır kızdığım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Halen söz isteyen Sayın Ahmet Nus-
ret Tuna vardır. Yanlış aıılamadımsa, kişisel konuş-

j m ak üzere Sayın Gündoğan ı da kaydetmiştim. 

FİKPvET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, biraz evvel Yargıtay Bütçesi üzerinde görüşme
lerin ne zaman yapılacağına dair vaki sorumuza ver
diğiniz cevabı öğrenmek imkânını bulamadık. 

BAŞKAN — Zabıtları istedim efendim, gelecek, 
I Yanılmak daima mümkündür, ben de yanılabilirim, 
I tetkik edelim. 
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Sayın Gündoğan, yalnız bir nokta var. Diyelim ki, 
ben «Öğleden sonra başlayacak.» dedim. Bu niha
yet bir tahmini beyandan ibaret olur. Öyle demedim; 
ama desem de, aslında bu bir gerekçe teşkil etmez. 
Burada görüşmeleri benim gibi siz de takip ediyor
sunuz. Şu görüşmelerin ne zaman, nasıl biteceğini 
önceden ne siz tahmin edebilirsiniz, ne ben tahmin 
edebilirim. Ancak vereceğimiz mütalaa, bir yaklaş
ma halidir; olabilir, olamaz diye. Bu bir. 

İkincisi; bir bakanlığın bütçesi üzerinde söz talep 
etmek için illâ öğleden sonra görüşülecekse, öğleden 
sonra söz almak lâzim değil. Biliyorsunuz, bir gün ev
vel alınıyor. Ben cetveli daha evvel Genel Kurula tak
dim ettim, zatiâliniz burada yoktunuz. İki sayın üye 
söz istemişti, Sayın Refet Rendeci ve Sayın Hayri 
öner. İki arkadaş:mızı da davet ettim, Sayın Rende
ci «Söz istemiyorum, görüşüldü.» dedi. Hayri Öner 
Bey de burada yoktu. Bunun üzerine, acaba bir baş
kası görevlendirilmiş olabilir mi? diye davet ettim. 
Yine «Yok» dediler. O zaman, «Gruplar adma yapıla
cak görüşmeleri bitmiş itibar ediyorum.» dedim. Aşa
ğı yukarı şu beyanım belki bir iki kelime eksiği ile 
zabıtlarda aynen var. 

B;n zatiâlinizi bilemedim, «Fikret Gündoğan» di
ye de kaydettim. Meseleyi müzakere etmek istiyor
sanız, zatıâlinize söz vereyim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, müsaade buyurun arz edeyim, vaktinizi fazla 
almak istemiyorum. 

Sayın Ba,şkan, bildiğiniz gibi, bütçe müzakerele
ri kendine özgü metotla senelerden beri devam edip 
gitmektedir. Bildiğiniz gibi gece yarılarına kadar, sa
bahlara kadar devam eden bütçeler oluyor. Ne var 
ki, bu bütçelerin baş-anğıç ve bitiş saatleri elde ol
madığı için, konuşmacılar da kendilerini daima buray
la temas ederek ayarlamaya çalışıyorlar. Şimdi, sa
bahtan beri burada oturan rözcü arakda«!anmızın 
bulunduğu bir sırada,, Adalet Bakanlığı Bütçesinin 
görüşüldüğü bir anda sizden şu suali sordum; «Efen
dim, Yargıtay Bütçesini beraber görüştürecek misiniz?» 
dedim. «Hayır, önce Bakan görüşecek, Bakan görüş
mesini yapsın, Yargıtay Başkanlığı Bütçesi ondan 
sonra görüşülecek ve saat 11,40; 10 dakika da şahsî 
bir görüşme olacak, öyle anlaşılıyor ki, ara verdik
ten sonra sıra ancak gelecek.» buyurdunuz. Bunun 
üzerine arkadaşım kabul edersiniz ki, hazırladıkları
nı ve notlarını ona. göre hazırlamıştı. 

BAŞKAN — Efendim, ben normal tahmin ettim. 
Sayın Bakanın sorulara verecekleri cevaplar dahil, 

bir saat süre ile konuşacağını tahmin ederken, daha 
az bir süre Ue beyanda bulundular. Süre oradan 
arttı, tabiî bekleyemezdik. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bekleye
mezdiniz?.. 

BAŞKAN — Evet. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Yalnız şu 

vardı, Sayın Başkanım; sizin bu beyanınız, şimdiki 
beyanınızdan evvel olduğuna göre ve bir çeşit Baş
kanlık Divanı kararı gibi tefhim edildiğine göre, bu
nun üzerine üyenin kendisini beyanınıza göre ayar
laması halinde, üyeye yüklenecek bir kusur bulmak 
mümkün değildir. Emir buyurursanız, zabıtlardaki 
beyanınızı alalım... 

BAŞKAN — Alalım efendim, alalım. Öğleden 
sonraya kalacağını söylemedim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, siz saati belirttikten sonra, zabıtlarda «Tahmin 
ederim ki, öğle tatilinden sonra sıra gelecektir.» sö
zünüz var ise, gerçekten o kararı mı uygulayacaksı
nız, yoksa sonradan verdiğiniz karan mı uygulaya
caksınız?.. Bunu biJmek lâzım. Varsa.. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, ben bir noktayı 
daha arz edeyim, lütfeder misiniz?.. 

Adalet Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerinde gö
rüşülürken, aynı sebep ile Sayın Rendeci ve Sayın 
Ömer Ucuzal buradan söz istediler. Arkadaşlarımı
zın hepsi burada idi. Kendilerine, «Grupları adına söz 
isteyen sayın üye var mı?» diye beyan ettim. O za
man kimse cevap vermedi, «Gruplar üzerine yapılan 
müzakere bitti» dedim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Adalet Ba
kanlığı Bütçesi için mi? 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grup Başkan Yardım
cısı Sayın Ucuzal'a söyledim. Adalet Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde söz almak için ısrar ettiler. Şimdi sizin yaptı
ğınız şeyi, arkadaşlarımız Adalet Bakanlığı Bütçesi gö
rüşülürken yaptılar. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ben de o 
zaman yaptım. 

BAŞKAN — Hayır, şimdi siz grup adına söz isti
yorsunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hakkımı
zı kullanmak istiyoruz. 

BAŞKAN — Evet. Onlar da o zaman öyle dedi
ler. Onlar da aynı şeyi Adalet Bakanlığı Bütçesi gö
rüşülürken söylediler. Kendilerine «Grupları adına 
yapilan görüşmeler bitti.» dedim, «Böyle beyan et-
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tik.» dedim. Israr ettiler, kendilerine söz vermedim. 
15 senedir tatbikatın böyle olduğunu beyan ettim, bu 
suretle onlara da aynı şekilde söz vermedim. Beni 
yanlış anlamayınız. Aynı celsede beni kendini ya
lanlar duruma; bir tarafa aynı gerekçe ile söz ver
mezken, öbür tarafa aynı gerekçeyle söz verir 
duruma sokmayınız. Bu müşkül bir durum olur. Ben, 
rica edeyim zatiâiinizden. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Müsaade 
edin anlatayım. Anlaşılıyor ki bir anlaşmazlık içinde 
devam edeceğiz aynı noktalarda. 

Sayın Başkan, Adalet Bakanlığı Bütçesi görüşü
lürken saat 12'ye 20 vardı. O sırada siz bir beyanda 
bulundunuz dediniz ki, «Bu bütçenin görüşülmesi bit
tikten sonra, Yargıtay Bütçesine geçmeyeceğim, Ada
let Bakanına söz vereceğim, görüşlerim bildirecek ve 
ondan sonra da bir kişi konuşacak. Benim hesabıma 
göre bu ancak tatilden sonraki bir zamana kalacak. 

BAŞKAN — Benim hesabıma değil efendim, bu 
daha evvel kabul ettiğiniz programın ölçülerine göre; 
ama bu ölçülerin içinde konuştular. 

Sayın Gündoğan, gayet iyi bileceksiniz, bir saym 
sözcü söz istediyse,. Genel Kurulda oturur sırasını bek
ler. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Yok Sayın 
Başkan. 

HAYRI ÖNER (Adana) — Ben 8 saattir burada
yım. 

BAŞKAN — Şimdi... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bunu halledelim lütfen. Gerçekten kararınızı, 
başka bir kararla değiştirdinizse, bundan haberdar 
değiliz bir defa. 

BAŞKAN — Efendim, zaten çalışma zamanımız 
doldu, saat 13'ü 3 dakika geçiyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) Zabıtlar da 
gelsin. 

BAŞKAN — Zabıtlarda o zamana kadar gelir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Yalnız şunu 
söyleyeyim lütfen, eğer zabıtlarda bizim dayandığı
mız gerekçeler varsa, kanıtlar varsa o takdirde... 

. . . > . . . 

BAŞKAN — Yani, Riyaset sizi yanıltmış bir du
rumda ise... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır, hayır 
bir hesap hatası olabilir. Sizin daha önce bitmesini 
ümit etmediğiniz bir bütçe bitebilir, mümkündür; 
ama Riyaset makamında oturan kişinin Başkanvekili 
veya Başkanın bir işlemi böyle yürüteceğim, şöyle yü
rüteceğim der ve onun zamanlamasını ifade ederse, o 
bir karardır. 

BAŞKAN — Karar değil efendim. Yani, bir sayın 
bakanın şurada ne kadar konuşacağım, daha evvel 
Riyaset verdiği hakkın dışında kısıtlayamaz, tahmin 
edemez. Programda 1 saat denmiş, 1 saat konuşaca
ğı itibar edilir, ama sayın bakan yarım saattede sö
zünü bitirebilir. Bunu kavrayabilmek ve anlayabilmek 
için kâhin olmak lâzımdır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Aynı şeklî
de üyenin de kâhin olması lâzım gelir. Başkanın bir 
kararı tebliğ etmesi... 

BAŞKAN — Hayır efendim, üyenin kâhin olması
na lüzum yoktur. Söz talep eden sayın üyenin, Genel 
Kurulda görüşmelerin nasıl neticeleneceğinin önceden 
bilinemeyeceği ihtimaline binaen, oturup vaktini 
beklemesi lâzımdır aslında. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Peki Saym 
Başkanların ne hakkı vardır, bir bütçenin, sizin anlat
tığınız gibi bittiği zaman, diğerinin alınacağı kuralını 
bozmaya? Ne hakkı vardır, «Öğleden sonraya alaca
ğız.» demeye? Başkanın böyle bir karar verme hakkı 
nereden doğar?.. 

BAŞKAN — «öğleden sonra alacağız.» tabirini 
koymadığımı söylüyorum. Yanılma ihtimali olmasına 
binaen, yanılabilirim; ama zabıtları da getireceğim. 
Söylemedim Sayın Gündoğan. Beni söylemediğimi 
sandığm sözlerle ilzam etmeyiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Söylediniz 
Saym Başkan. 

BAŞKAN — Zabıtlara bakalım. 
Efendim, saat 14,05'te toplanmak üzere Birleşime 

ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,G5 

<&*•—<-.. 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.05 

BAŞKAN : Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Sebahattin Savcı (Diyarbakır), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, İkinci Oturumu açı
yorum. 

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Sayın Gündoğan'm bir itirazı olmuştu, zabıtları 

tetkik ettim; öğleden sonraya kalacağına dair beya
nım var. Muradımız bu olmamakla beraber, beyanı
mız böyle olmuş. Tabiî bir bütçe zamanından evvel 
biterse, ondan sonraki bütçe zamanı beklemeksizin 
ele alınır kaydı da mahfuz olmakla beraber, ortada 
kaydedilmiş bir durum yoktur. Zaten grupları adına 
hiç bir sayın üye konuşmadı, doğrudan doğruya kişi
sel görüşmelere geçtik. Böylece grupların görüşme
siyle şahısların görüşmesi yer değişmiş olacaktır. Şim
diye kadar iki sayın arkadaşımız konuştu, izin verir
seniz kişisel görüşmeleri bitirelim, arkasından 
gruplar için söz hakkı verelim. Mutabık mıyız efen
dim? 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Mutabıkız 
efendim. 

BAŞKAN — O halde, Sayın Ahmet Nusret Tuna, 
buyurunuz. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muh 
terem arkadaşlar; 

Ben Yargıtay Bütçesi dolayısiyle bir iki nokta
ya kısaca temas edeceğim: 

Tatbikatı tetkik ettiğimiz zaman davaların mü
temadiyen arttığını görmekteyiz. Her yıl bir evvelki 
yıla nispeten binler, onbinler artmaktadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; 
Adlî siyaset olarak durumu tetkik ettiğimiz za

man, şu manzarayı görüyoruz: Bir nevi Bakanlık 
ve adlî kuruluşlar, çoğalan bu davaları bitirmekten 
dolayı bir memnuniyet duymaktadırlar. Şu kadar 
dava oldu, evvel Allah bu sene bu kadarını bitirdik-
dik gibi bir görüş var. 

Ben şahsen bu mevzuda Yargıtayımıza ve Ba
kanlık Erkânına tetkik bakımından bir ikazda bulu
nabilir miyim düşüncesiyle söz almış bulunuyorum. 

Şimdi, her yıl artan bu davalar neden artıyor? 
Bunların sebepleri nedir? Bunu ince bir tahlile tabi 
tutarsak, bunların mühim bir kısmının mevzuat 

noktasından veyahut mevzuat kargaşasından ileri 
geldiğini tespit edebiliriz. Adlî siyasetimiz, her yıl ar
tan davaları halletme şeklinde tecelli etmemeli, ak
sine her yıl dava adedini azaltma yolunda bir mesai 
sarfedilmeîidir. 

Bunun da; mahkemelere intikâl eden davaların 
sebebinin tetkiki ve müşterek noktalarının tespiti, bu 
suretle kaynakların kurutulması şeklinde olacağına 
kaniyim. Bu itibarla Yargıtayımıza, mahkemelerimi
ze intikal eden davaların hakikî sebebi nedir, haki
kî ihtilâf sebepleri nedir, bunların tespiti suretiyle 
kaynaklarının kurutulmasına doğru bir çaba sarfe
dilmeîidir. Birinci temennim bu. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ikinci temennim 
şu: Ma-lumları olduğu veçhile yazdı hukuk, çıktığı 
samandaki ihtiyaçları karşılayan hukuk kaideleridir. 
^ir nevi donmaktadır; fakat cemiyete baktığımız za
man, cemiyet her gün gelişmektedir. Hele bu feza 
ısrında cemiyetlerin çok süratli bir gelişmesi var. 
Simdi ne oluyor; donmuş olan hukuk normlarıyle 
gelişen ve yürüyen cemiyeti idare etmeye kalkıyoruz. 
lirisi donmuş, birisi yürüyor. Donan hukuk kaide-
'eriyle yürüyen cemiyeti idare etme zorluğu var. 
3eîki husule gelen mücadelelerin ana sebeplerinden 
bir tanesi bu. 

Şimdi, muhterem Yargıtayımız, Adalet Bakan
lığımız cemiyetin nabzını elinde tutacaktır. Gelişen 
cemiyetin isteklerine uygun kanun ve nizamı hazır
lama çabasını göstereceklerdir. Normlar olduğu yer
de durur kalır, cemiyet alır giderse, bir hukukî dü
zensizlik, bir keşmekeş olur. Buna muvazî tetkiklerin 
yapılmasını, cemiyetin nabzının bu organlarımızca 
elde tutulmasını ve bilhassa Adalet Bakanlığımızın 
yürüyen cemiyetin ihtiyaçlarına uygun kanunları za
manında getirmesini temenni etmekteyim. 

1976 Bütçesinin Yargıtayımıza ve adalet men
suplarına hayırlı olmasını diler, cümlenizi hürmetle 
selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Şahısları adına söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. O halde, şahısları adına görüşmeyi bu
rada bitiriyoruz. 
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Gruplar adına görüşmelere geçiyoruz; A. P. 
Grupu adına Sayın Rendeci veya Grup adına gö
rüşecek sayın üye.? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Şu anda yok
lar Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hayri Öner, C. H. P. Gru
pu adına. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRİ ÖNER 
(Adana) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Biraz önce Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde Sa
yın Adalet Bakanı konuşurken; «Ben isterdim ki, 
konuşmacı arkadaşlarım, parlamenter arkadaşlarım 
burada yol gösterici bir tutum içinde olsaydılar, bize 
yol gösterseydiler.» buyurdular. 

Sayın Bakan, tutum ve davranışınız açık. Bakan
lığa tam politik bir kuruluş olarak siz bakıyorsunuz. 
Bu Ulusun 150 milyar liralık Bütçesi Hükümetten 
geliyor. Siz de bu Hükümetin bir üyesisiniz. Kosko
ca Adalet Bakanlığına bu bütçenin içerisinde 2 mil
yar küsur lira ayrılıyor, o zaman "bunlar savunul-
saydı ya.. Ne oluyor; asansörü boşlukta durduruyor
sunuz, buyurun içindekileri sayın diyorsunuz. Biz 
bunun karşısında ne yapacağız? Olmaz, asansör ine
cek, rayına oturacak ondan sonra içindekileri saya
cağız diyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yasalar iyi niyetle yapılır, iyi niyet esasları göz-

önüne alınarak yapılır, Anayasanın 94 ncü maddesi 
de öyle. Dikkat buyurulursa Bütçe Karma Komis
yonunda çoğunluk iktidar partisine verilmiştir. Bu
rada amaç şudur; iktidarın iyi niyet esaslarına uygun 
olarak düzenleyeceği bütçeyi, kazasız belâsız Parla
mento huzuruna getirmek; ama ne yazık ki biz, ik
tidarların Türkiye'de bugüne kadar Anayasanın ön
görülen bu maddesindeki iyi niyeti, aynı iyi niyetle 
kullandığını görmedik. 

Gerçeğe uygun bütçe düzenlendiği, bugüne kadar 
hiç olmazsa yüzde 30 oranında bile söylenemez. 1976 
yılı bütçesini, bu işin teknik elemanı olan arkadaşla
rımız incelemişler, görüşlerini belirttiler. Ayrıca, in
celedik ve gördük. Tahminlerle alabildiğine şişiril
mesine rağmen, endişe verici bir açık var. İflâs eşiğin
de olan bir ticarethanenin yıllık bilançosuna benziyor. 

Şimdi, böyle bir bütçede Yargıtay Başkanlığı için 
ne beklenebilir?.. Olsa olsa, onu ayakta tutabilecek, 
geçmişe dönük ayakta tutabilecek bir tutum ve dav
ranış; bunun ötesinde zaten bir şey beklenemez. 

Değerli arkadaşlarım; 
30 yıldan bu yana, Adliye kadar ihmale uğramış 

ikinci bir kuruluş göstermek çok güç. Devletin ve 
hükümetin de ötesinde, Ulusun tek güvencesi olan bu 
Kurumun acı durumu elbette bazı nedenlere daya
nıyor. Az gelişmiş, fanatizmin kucağına itilmiş top
lumlarda, demokratik düzene geçiş döneminde, adli
ye ile halk arasında entellektüel vardır. 

Türk toplumunda da bu olmuştu ve vardı. Öyle 
sanıyorum ki, içimizde bunu hatırlamayan çok az 
arkadaşımız vardır. Bu dönemde, hâkim önünde çö
zümlenmesi gereken çatışmaların en az yüzde 70'i, 
ağanın ve hak arayanın patronunun huzurunda ka
rakuşî bir biçimde çözümlenmişti. İçimizde bunu en 
genç üyelerinizden birisi olarak ben hatırladığıma 
göre, hatırlamayan arkadaşımız yoktur sanırım. 

Entellektüel, bu dönemde Adliyeden şikâyetçi 
değildir. Ona bir memura ne veriyorsa onu verir, 
fazla bir şey vermez; fakat onu rahatsız da etmez. 
Kuruluş, kabına çekilmiş, küskün; fakat umutlu. Hiz
metlilerin geleceğe ilişkin güvencesi yok. Ancak, 
ulusun adalete, adliyeciye duyduğu güveni kendisi 
için en büyük şeref sayarak görev yapar. 

Şu 52 yaşındaki Cumhuriyette öyle günler gel
miştir ki, hâkim ve Cumhuriyet savcısı, verilenle ge
çinme olanağı kalmadığı halde, sadece vicdanının 
sesine uyarak, olabileceği kadar adaleti yerine getir
mek için elinden geleni yapmıştır. Bu dönem, toplu
mun yapısından da yararlanarak, seçimin soyutlaş-
ma aracı olarak kullanıldığı dönemdir. 

Değerli arkadaşlarım; 

Ana kucağında gördüğünüz her bebek bir kuşa
ğın malıdır ve dünyaya yeni bir fikirle gözlerini açar. 
Doğa yasasının, insanoğluna ayrıcalık tanıyan de
ğişmez sonucudur bu. Siz bu fikri budayamaz, yok 
edemezsiniz. Tek göreviniz, ona akıldan güçlü bir 
fren takmaktır. Bunu sağlamaktan öte, uygar bir top
lumun yapacağı bir şey yoktur. Faşist yöntemlerle 
bu gelişmeyi durdurmak isteği birikim yaratır. Altı
nın üstünü örten kara toprak gibidir o. Kuşakların 
fikri, tepe noktasında bir güç olarak birleşir. Bu ge
çen döneme, «Evrim süreci» denir. Bir gün yasa hük
münü acımasız yerine getirir. Yeni fikir, kendisini 
bağlayan zincirleri koparır, toplum düzeyindeki esas 
platforma yerleşir, buna da «Devrim» denir. Demek 
ki, devrim, çağın gerisini yenmek, kara düşünceyi sil
mek, insan haysiyetine yaraşır, çağa uygun gidişin 
yolunu açmak demektir. Dikkat ediniz, çağlar bu ya
sayla açılmış ve bu yasayla kapanmıştır. 
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Toplumumuzda da olan budur. Ulu Önder Ana
dolu ihtilaliyle anılan yolu açmış, ilkelerini kurdu
ğu partiye yansıtmış ve belirlemiştir. Sağlığında bu
nu gücüyle yürütmüş. Çünkü O. çağ açan, çağ. ka
payan bu kadar güçlü bir insandı. Demokrasi bebe
ğinin, çağın efesi olması için elinden geleni yapmış, 
zaman zaman gücünü ölçmek için onu kavgaya da 
salmış. «Serbest Fırka» denemesi bunun en ilginç 
örneklerinden birisidir. Ancak, kara tehlikeyi silecek 
güçte olmadığını, daha o denli gelişmediğini görüp, 
tekrar kanatları arasına almıştır. Neden? Çünkü, il
keleri arasına aldığı ve bu ilkeleri koruyacak tek 
unsur olarak tanımladığı halk daha yoktur. 

Ölümünden sonra gelenler, rejim için pusuda bek
leyen bu tehlikeyi göğüsleyecek güçte mi değildi?.. 
Anıttepe'ye gömülme yarışı mı vardı?.. Her ne ise, 
bunun hakkındaki kararı tarih verecektir. Yalnız, 
bilinen bir şey var, Yalta Konferansının, masa ağa
larının hatasından yararlanarak gelişen ve hudutları 
aşan işbirlikçi sermaye, bizde de belirttiğim neden
ler ve biçimde genç demokrasiyi beline kadar yut
muştur. 

Sayın senatörler; 
İşte burada dikkat ederseniz, Adliye'ile halk ara

sında ikinci bir dev doğmuştur. Hatta, entellektüelin 
yüzde 80'i de bu devin pençesi arasına düşmüştür. 
Bereket versin evrim süreci bir yerde dolmuş, bir 
ihtilâl ve arkasından 1961 Anayasası.. Bu dönemi, 
ileride tarihçiier belki bazı yönleriyle eleştirecekler 
ve gerçek meydana çıkacaktır. Ancak, şurası açık; 
Ulu Önder'in en çok umut bağlayarak ilkeleri ara
sına aldığı halk vardır, demokratik platforma el at
mıştır, kendi iktidarını aramaktadır. Demokratik ve 
Anayasal kuruluşlarla arasındaki dikenli tel engelini 
aşmaya başlamıştır. Tarihî bütünleşme dönemi gel
miştir; yani gerçek demokrasiye giden yola giril
miştir artık ve en önemlisi, ilkelerine sahip çıkacak 
asıl unsurun doğmasıyle bu ülkede Atatürk ilkeleri
nin gerçek kavgası başlamıştır. Yoksa,' bazılarının de
diği gibi, bu ilkeler Türkiye'de 52 yıldan beri müna
kaşası ve kavgası verilen ilkeler değildir. Ancak 14 
yaşındadır; burası böyle bilinmelidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugünkü dünya, insanoğlunun gelişip bilinçlen

mesi sayesinde bundan 30 yıl önceki Konya'dan da
ha küçüktür, işbirlikçi sermayenin bundan 16 yıl ön
ce güvenlik hattı, Roma, Atina, Ankara, Tahran ve 
Karaçi'den geçerdi. Bugün, Roma, Atina, Lefkoşe, 
Telaviv ve Tahran'dan geçiyor. Bunun gerçek müna

kaşa ve izahını yapacak değilim, uzun sürer; burada 
dokunmakta da yarar görmüyorum. Ancak, şimdiye 
kadar anlattıklarımın, değindiğim ölçüler açısından 
anlaşılabilmesi için belirtmekte yarar gördüm. 

Hudutları aşmış sermaye yanlılarının, süreci dur
durmak ve devrimleri yozlaştırmak için bu ortamda 
yapacakları tek şey, demokratik ve Anayasal kuru
luşlarla halkın bütünleşmesini engellemek, illâ da 
onu engellemektir. Yararları buradadır; bunu alışıla 
gelen biçimde iki yolda gerçekleştirmektedirler: 

1. Demokratik ve Anayasal kuruluşları güdük 
bırakacaksın, kadro ve olanak vermeyeceksin; işleri 
başından aşacak, gelişmeye yardım eden ilmî çalışma 
fırsatı vermeyeceksin. 

Değerli arkadaşlarım; 
41 yasındayım ve adliyeci bir ailenin çocuğuyum. 

İsmi Adalet Bakanlığı; kuruluş yasası yok. 1327 ta
rihli Adliye ve Mesaî Nizamnamesi adındaki bir Os
manlı nizamnamesiyle yürütülüyor, öncelikle, ata
malar Anayasaya aykırı. Stajı bitireceksin, torbaya 
elini atacaksın, Beytülşebap'ta, Şemdinli'de ve buna 
benzer kasten geri bırakılmış yerlerde hukukun ka
fasını gözünü kıracaksın, (bilmeden tabiî, yetiştirme 
öyle; çünkü yetiştirilmemiş) hâkim olacaksın, Cum
huriyet Savcısı olacaksın, yeteneğini bununla ispat 
edeceksin, ondan sonra muayyen dukalıklarda hâ
kim ve savcılık yapma olanağı verilecek. Böyle Ana
yasal düzen, böyle demokratik düzen görülmüş mü
dür arkadaşlar? Böyle bir Adliyeden bekliyoruz biz 
Türkiye'de adaletin tahakkukunu.. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası açık; tahkikat
ları cumhuriyet savcısı yapar. 40 milyonluk Türkiye' 
de 1750 küsur cumhuriyet savcı kadrosunda 1737 
savcı görev yapıyor. Yalnız Yargitaya gelen cumhu
riyet savcıîığıyle ilgili iş 70 979'dur. Şu gülünç kadro 
ile cumhuriyet savcısının görevini, yasanın belirîedi-
diği biçimde yerine getirmesi olanağı var mıdır? 
Sonu ne olmuştur? Cumhuriyet Savcısı ancak masa 
başındaki işleri yürütebiliyor, jandarma ve polis ni-
zamnamesindeki birkaç madde ile adalet; ancak po
lisin ve jandarma erinin kaleminin ucunda tahakkuk 
ediyor. Türkiye'de gerçek budur. Türkiye'de «Ben 
Cumhuriyetin efesiyim, görevimi sapına kadar yapa
rım.» diyen cumhuriyet savcılarının basma neler gel
miştir? Meslekten gelen bir kişi olarak biz bunları 
çok iyi biliriz. İçinizde de çok arkadaşım bunu bilir. 

Bugün memleketimizde hâkim ve cumhuriyet sav
cılarının toplamı bir hesaba göre 4 900, bir hesaba 

\ göre 5 028. Yasa oldukça açık; Asliye Mahkemeleri 
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çift hakimlidir, biz tek hâkim bile bulamıyoruz. 
Hangi Adalet Bakanr bugüne kadar bu-sorunun üze
rine eğildi? Neden oldukça açık; halk tümüyle Adli
yeye gidiyor. İhtilâfların % 30'nu çözmekle yüküm
lü Adliye, bugün •% 100'nü, o da artan nüfusun 
karşısında % 100'nü çözmek zorunda. 

Tam bir kadro ile çalışma bu yurtta çok şeyleri de
ğiştirecek, çok çanlara ot tıkayacaktır. Aslolan bunu 
engellemektir. Cumhuriyetin en büyük dayanağı olan 
cumhuriyet savcıları sindirilecek, kaderleriyle baş ba
şa bırakılan memurlar durumuna düşürülecek; böy
lece rejime saldıranlar hakkında görevini yapamaya
caktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu konuşmayı biraz yadırgıyorsunuz, farkındayım. 

Ancak şunu bilin; 1961 Anayasası bile cumhuriyet 
savcısını bu saydığım nedenlerden ötürü bunların elin
den kurtaramamıştır. Cumhuriyet savcısı elinden gele
ni yapmak istemiyor mu? Yapıyor; ancak bahsettiğim 
nedenlerle ellerinden kurtulamadığı için yapamıyor. 

Anayasanın 132 nci maddesi, hâkimlerin görevle
rinde bağımsız olduklarından bahseder. Mesleği bilen
ler bu Osmanlı kurnazlığını rahatlıkla çözerler. Geçen 
137 nci maddeye; hâkimin bağımsızlığından söz eden 
maddenin arkasındaki bu maddede, hâkimin önüne de
lilleri getirecek olan cumhuriyet savcısının eli kolu 
bağlı. Bir cumhuriyet savcısının kaderi Adalet Ba
kanlığının elindedir, halen de öyledir. Gerçi oluşturu
lan Kurulda Adalet Bakanlığından üç, Yargıtaydan 
dört üye var; ama sorarım size arkadaşlar, Yargıtaya 
yılda 265 bin iş geliyor. Yalnız savcının 70 900 küsur 
işi var. Bu görevle arkadaşlarımız aynı zamanda Yar-
gıtaydaki işlerini de yürüteceklerdir. Bir taraftan c 
işleri yürütecekler, bir taraftan Savcılar Kuruluna 
katılacaklar. Savcılar Kurulunda yapılan atamaların 
listeleri zaten Adalet Bakanlığında hazırlanıyor. Bu 
kadar iş yükünün altında bu Kurulda görevli Yargıtay
dan gelen üye arkadaşlarımız, bütün savcılarla tek tek 
ilgilenecekler, dosyaları tek tek inceleyecekler, haksız
lıkları çözümleyecekler; böylece haksız yapılan ata
maları durduracaklar. Buna olanak görüyor musu
nuz arkadaşlar? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Ola
sılık var. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — O kelimede 
zehir var, dikkatli ol. 

C. H. P. GRUFU ADINA HAYRI ÖNER (De
vamla) — Cumhuriyetin teminatı olacak cumhuriyet 
savc-.smın düşürüldüğü durum yıllarca münakaşa 

— 4i 

5 . 2 . 1976 O : 2 

edilmiş; ancak hiç bir sonuç elde edilmemiş, gittikçe 
bağlanmaktan öte hiç bir sonuç elde edilmemiş. Amaç 
belirli, yukarıda arz ettiğim kanıtlarıyie de meydan
da. 

Adalet Partisinin Sayın Genel Başkanı birkaç yıl 
önce Fransa'dan örnek verip 200 bin silâhlıdan söz 
ediyordu. Şimdi Hükümetin içindeki şer yuvasının ba
şı 300 bin silâhlıdan bahsediyor. Yandaşları sokakta 
güpegündüz adam öldürüyor. Bunlar birer rastlantı 
mıdır arkadaşlar? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Sav
cılıkla ne alâkası var? 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRİ ÖNER (De
vamla) — Sebebini anlattım efendim. 

Kaçının failini bulmuş, bu duruma düşürülen cum
huriyet savcısı? 

Hâkime kararında bağımsızdır dedikten sonra, 
cumhuriyet savcısını zincire vurmanın nedeni budur. 
Niçin Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcılar Kurulu 
dediği zaman kıyamet koptu? İşte onun da sebebi bu
dur. 

Bu yurtta hiç bir dönemde layiklik bu kadar ağır 
darbe yememiştir. 

Sayın senatörler; 
Türkiye'de provokatör ajanlar özellikle Doğu'da 

fakir fukarayı, fakir fukara çocuğunu ekonomik güç
süzlüklerinden yararlanarak akıl almaz biçimde bağır
tıyor. Arkasından Millî Güvenlik Kuruluna allanıp 
pullanıp verilen ı-aporlar. Amaçlarını burada arkadaş
larım defalarca dile getirdi. Ben ayrıca bundan söz et
mek istemiyorum; ama biline ki, bu cumhuriyetin nes
li olan bu kuşak, bu oyunları yutmayacaktır, bu bo
zuk Osmanlı oyunlarına gelmeyecektir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Komünist 
oyunlarına da gelmeyecek de, onu da söyle. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sizin Bizans oyunları
nıza da gelmez. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRİ ÖNER (De
vamla) — Arz edeceğim, hepsine tek tek cevap verece
ğim merak etmeyin; ilerde ona da dokunacağım efen
dim, merakınız zail olacaktır efendim. 

Eğer cumhuriyet savcısının da hâkim kadar hiç 
olmazsa göreve değin geleceği, güvencesi olsa; işbir
likçi sermaye yanlıları bu oyunu oynayamayacaklardır 
Türkiye'de; ama şunu bilin, Ata'sımn ilkelerine sıkı sı
kıya bağlayan Cumhuriyet Halk Partisi kararlıdır ve 
bu oyunu yutmayacaktır. Halkla bütünleşecek, bun
ların hesabını soracaktır. Türkiye'de halklar yoktur, 
Türki\'e'de halk vardır. Güçlü Türkiye'nin temeli bu
dur. (A. P. sıralarından alkışlar) 
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MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Öğrenin bunu, 
öğrenin. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Senin sene
lerce söyleyemediğin mevzuları söylüyor bak. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA HAYRİ ÖNER (De

vamla) — Şunu bilin; bu halk ne basit Osmanlı oyun
larına gelecektir, ne de geçmiş Bizans oyunlarına gele
cektir. Gerçek halk iktidarı gelecektir, bunu kimse 
engelleyemiyecektir bu memlekette. 

Cumhuriyet Halk Partisinde reddi miras yoktur. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Var, 

var. 

C. II. P. GRUPU ADINA HAYRİ ÖNER (De
vamla) — Çok söylendi bu, çok gördük biz bu Os
manlı oyununu da. Cumhuriyet Halk Partisinde aslına 
sahip çıkmak vardır. Ata'sınm belirttiği gibi, insanlı
ğın gelişmesine uygun ilkelere % 100 sahip çıkmak 
vardır. Burası da böyle biline. 

Sayın Adalet Bakanı beni bağışlasınlar; son olay
lardan söz ederken, «Bu bir sağ - sol çatışması değil. 
vatan hainleriyle vatanperverlerin çatışmasıdır.» di
yor. Sayın Adalet Bakanı hâkim midir, ne çabuk karar 
veriyorlar?. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben hiç bir tarafı öyle durup durduğu yerde ilzam 

edecek arkadaşlarınızdan değilim, ben meslekten gel
dim. Bunlar üzüntü yaratan şeylerdir. Bir olayın baş-
lamasıyle birlikte, sonucunu söyleyen kişi; Adalet Ba
kanı mıdır, sizden rica ediyorum? Bana darılmayın, 
özür dilerim hepinizden. 

Suç işleyenler hakkında kararı hâkim verir, Ada
let Bakanı değil; ben değil, siz değil. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Karar 
değil, fikir. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRİ ÖNER (De
vamla) — «Vatan hainleriyle vatanperverlerin çatış
masıdır.» diyor, bu karardır. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Yok 
canım, neresi karar? 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Fi
kir, fikir. Bizim de fikrimi olur. 

C H P GRUPU ADINA HAYRİ ÖNER (De
vamla) — Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası açık 
arkadaşlar; 147 148 nci maddeler Adalet Bakanına 
yetki vermiştir. Şimdiye kadar kaç kişi hakkında 
bu bakımdan dava açılması için cumhuriyet savcı
larına emir vermiş? 

Beni tekrar bağışlasınlar bu halkın kürsüsün
den ifade etmek zorundayım; eğer bunu kısa bir 
sürede açıklamaz, bunu açıklığa kavuşturmazsa; o 
Bakanlığı tedvir edecek yetenekte olmadığı yafta
sını var olduğu müddetçe, yaşadığı müddetçe alnın
da taşıyacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yüksek Yargıtay a yılda 226 607 iş geliyor. Yar

gıtay bu kadar işe 201 üye, 151 raportörle bakı
yor. Burada şunu belirteyim; Yarg'tayın asd görevi, 
sübutu incelemek, sübut hakkında karar vermek 
değildir. Yargıtaym asıl görevi nedir biliyor mu
sunuz? Gelişen topluma ayak uydurmak suretiyle 
hukuku yerleştirmek, toplumun ihtiyaçlarına uygun 
hukukun gelişmesini sağlamaktır. Yargıtay bu kad
royla mı yapacaktır bunu? Bunu yapma olanağı 
var mıdır? Amaç, Yargıtayı bunaltmaktır. Toplu
mun gelişmesine uygun içtihat çıkarmasını engelle
mektir. Meslekten gelen arkadaşlarım, hukukçu arka
daşlarım bunu gayet iyi bilirler. Hukukçu arkadaş 
larım da en az meslekten gelenler kadar bu duruma 
vakıftırlar. 

Kendimi bildiğimden bu yana, Yüksek Yargıta-
ya verilen sadece hepinizin yıllardan beri bildiği o 
binaya bir kat ilâve etmekvir. Neden bina verilmi
yor?.. Tabiî bina verirseniz, kadro vermek zorun
dasınız. Kadro verirseniz, gerektiği şekilde çalışma 
başlayacaktır. Kadro verirseniz, uyanan Adliyeden 
hak arayan toplumla demokratik kuruluşlar, ana
yasal kuruluşlar bütünleşecektir. Amaç bunu en
gellemektir. Amaç, hâkimi oraya hapsetmek; ça
lışmadan, Anadolu tabiriyle (özür dilerim, kusura 
bakmayın) iflahını kesmek ve bütünleşmeyi en
gellemek, aradaki seti yıkmamaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Emeklilikten, sonra (Burası çok üzücüdür, acı

dır). bırakacağı mirasa en yakın memur; hakim ve 
Cumhuriyet Savcılarıdır. Ben kendimi bildiğimden 
bu yana, emeklilikten sonrı dengeli bir biçimde, 
emekli bir memura yaraşır bir biçimde ömrünü 
sürdürmüş çok az Cumhuriyet savcısı, çok az hâ
kim gördüm. Bir taraftan «Mülkün temeli» diye
ceksiniz, bir taraftan «Uygar toplumun temeli, gü
vencesi,» diyeceksiniz; ondan sonra size bu hukuku 
uygulayacak hâkime bunu reva göreceksiniz ve «De
mokratik yöntemlerle bu yurdu idare ediyor» diye
ceksiniz. Buna kim inanu- arkadaşlar?.. 

Yasaya konmuş, «Adliye binaları, Adalet Ba
kanlığı tarafından yapılır,» der. 
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Bir örnek vereyim arkadaşlar, Yıllarca Parla
mentoda kaldınız, üye arkadaşlarımızdan hangisi, şu 
kadar bakanlık var Türkiye'de, bunların hangisi 
bütçenin sırtından geçinir, hangisi bütçeye en çok 
katkıda bulunur diye inceledi mi arkadaşlar?.. Şunu 
bilin; bugün önümüzdeki Bütçenin çoğunluk katkısı 
Adalet Bakanlığına aittir. Bütçeye bu kadar katkıda 
bulunan Adalet Bakanlığının mensupları, Cumhuri
yet Savcıları, hâkimleri yıllarca hükümet binaları
nın loş odalarında, loş koridorlarında görev yaptılar. 
Kim bunun üzerine eğildi arkadaşlar, hangi Ada
let Bakanı bunun üzerine eğildi? Üzülerek arz ede
yim; hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına lojman. Ar
kadaşlar, yıllarca bunun üzerinde durulmuş ve eleş
tirilmiş. Üzülerek söyleyeceğim, çaresi yok çünkü; 
maalesef bu kadar uğraştan sonra bu yıl da Büt
çeye bu hususta konan para, hayalî mobilya vur
guncularına Bütçeden vergi iadesi adı altında öde
nen para kadar bile değildir. 

Hâkim tazminatı neden 1 000 -f 200 ile dondu
rulur? Buna benim değil, hiç kimsenin aklı ermi
yor. İnsaf edin arkadaşlar, bu memleketin bırakın 
artık üyelerini, Yargıtay Başkanına sembolik dahi 
olsa bir ayrıcalık tanıyacak hüküm getirmiyorsu
nuz. Ondan sonra, «Yargıtay içtihatla hukuku ge
liştirecek» deniyor, haliyle olmayacaktır. Buna da 
Osmanlı kurnazlığı, Osmanlı oyunu derler. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) - -
Fakirlik derler. 

C H. P. GRUPU ADINA HAYRİ ÖNER (De
vamla) — Hayalî mobilya vurguncularına 20 mil
yon lirayı verdiğimiz zaman fakirlik olmuyor. 

Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre, köy muh
tarına tabanca taşıma izni veriliyor. Koy muhtarı 
tabanca taşıyor; taşıyacaktır, hakkıdır. Görevden 
doğan riskleri açıkça belirli Yargıtay üyelerine ve 
sorgu hâkimlerinin dışında teşkilâtta görev yap?.n 
hâkimlere silah vermezsiniz. Zaman müsait değil, 
yoksa çok üzücü, anlatılacak olaylar vardır; fakat 
biz bu yıllık bu kadarıyla yetineceğiz. 

Bugün öyle bir gündeyiz ki, Cumhuriyet Sav
cısı tahkik heyetine, «Benim can güvenliğim yok
tur.,» diyor, yazdı Basına intikal etti. Tahkikatı 
yapacak Cumhuriyet savcısı «Benim can güvencem 
yoktur» diyor. Biz bu Cumhuriyet savcısından so
ruşturma yapacak, tahkikat yapacak, suçlunun ya
kasına yapıştığı gibi, hâkimin huzuruna çıkaracak 
diye görev bekliyoruz. 

5 , 2 . 1976 0 : 2 

BAŞKAN — Toparlayın Sayın Öner, lütfen. 
C. H. P. GRUPU ADINA HAYRÎ ÖNER 

(Devamla) — Beni, sizleri, tüm Ulusu koruyacak 
Cumhuriyet Savcısının kendi güvencesi yok, beni ve 
sizleri haliyle koruyamayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hudutları aşmış işbirlikçi sermayenin ikinci tak

tiği, fırsat düştükçe halkla bütünlemesini istemediği, 
gerçek demokrasinin temeli olan demokratik ve ana
yasal kuruluşları yıpratmak, halkın gözünden dü
şürmektir. İşte son yıllarda genç Cumhuriyete, Türk 
Devletine sinsice saldırma genellikle bu yoldan ge
liyor. Üzülerek söylüyorum, inanın bana, kendileri 
dokunulmazlık zırhını Osmanlı saray oyunlarıyla 
Parlamentoda pazar açarak kuruyorlar, bunun dı
şında verilen kararlan kuruluşlara insafsızca yükle
nerek küçültmeye çalışıyorlar. 2 yıl, «Cumhuriyet 
Halk Partisi komünistleri ve anarşistleri affetti» 
diye meydanlarda nutuk çekildi. Cumhuriyet Halk 
Partisi mi affetti?.. Parlamento olarak bir af yap
tınız. Partilerden bir tanesi haklı olarak, «Burada 
hukukî bir hata işlenmiştir» dedi. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Anayasa 
Mahkemesi tamamlandı. 

BAŞKAN — Sayın Öner vaktiniz doldu efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRİ ÖNER (De
vamla) — İzin verirseniz, ikinci hakkımı kullanayım 
Sayın Başkan. 

Anayasa Mahkemesine gitti. Anayasa Mahkeme
si ne yaptı?.. Bazı maddelerini iptal etti. 

Arkadaşlarım; 
Ben Parlamento üyelerini üzmek, onlara gölge 

düşürmek istemiyorum. Eğer, Anayasa Mahkeme
si! biraz detaya inmişse, ne demektir bu?.. «O ka
dar büyük hatalar işlemişsiniz ki, detayına kadar in
mek zorunda kaldım.», diyor. 

Bu konuyu fazla derinleştirmek istemiyorum; ar-
kadaş'arımı gücendirmek niyetinde değilim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Parla
mentonun görevini, Anayasa Mahkemesi üzerine 
alırsa, böyle olur. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRİ ÖNER (De
vamla) — Evet efendim, oraya geleceğim. 

Bu Hükümetin şaibeli başı, iktidarına indirilen 
darbenin verdiği hınçla kürsüye çıkıyor, «Affı Ana
yasa Mahkemesi çıkarmıştır» diyor. Değerli Adalet 
Partili senatör arkadaşım da, «Başbakanın söylediği 
bir lâf ölçü alınarak...» deyip geçiştiriyor. Yok de-
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ğerli arkadaşlarım, böyle şey olmaz. Bu doğrudan 
»doğruya Parlamentoya hakaret ve anayasal bir ku
ruluşa saldırıdır. Var mı bunun başka türlü izah 
tarzı?... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Reisicum
hura söylenince saldırı olmuyor. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRİ ÖNER (De
vamla) — Biz de eleştiri yapıyoruz arkadaşlar, çok 
eleştiriler yaptük. Cumhuriyet Halk Partisinin ba
şında bulunan Sayın Genel Başkandan, tüm üyele
rine kadar çok şeyleri eleştiriyoruz, dokunuyor mu
yuz demokratik kuruluşlara, dokunuyor muyuz 
anayasal müesseselere?... Hayır. Biz o müesseseleri, 
o demokratik kuruluşları dejenerasyona sürüklemek 
isteyenlere çatıyoruz, onları eleştiriyoruz. Biz bu 
hatayı yapmayız arkadaşlar, 

M. SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Hatanın 
büyüğünün içe:isimdesiniz, burada bile tahrik edi
yorsun. 

C, H. P. GRUPU ADINA HAYRÎ ÖNER (De
vamla) — Üzülerek arz edeceğim arkadaşlar; ben ho
calarıma elimden geldiği kadar saygılı olmaya çalış-
mışımdır. Burada üniversitede profesörlük, ilkokul
da dahi öğretmenlik yapmış bir kişiyi kendi öğretme
nim olarak görürüm; ama bir gerçek de söz konusu 
olduğu zaman, üzülerek de olsa, ona dokunmadan 
geçe'mem. 

İkinci husus şudur arkadaşlarım: 
Bir Anayasa profesörü üye çıkıyor, bir imzanın 

' hukuk açısından yerinde olmadığını dolayılı da olsa 
kabullendikten sonra, arkasından, «Ama, siyasî 
yönü vardır.» diyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
52 yaşını bitirmek üzere veya bitirmiş olan bir 

Cumhuriyet yaşamımızdan sonra, hâlâ bu Parla
mentonun kürsüsünde hukuku bir kenara itecek si
yasî nedenlerden söz edilecektir. Yazık değil mi 
arkadaşlar, üzücü değil midir bu? Ben üzülüyo
rum, benim Parlamento üyesi arkadaşlarım da mut
laka üzüleceklerdir, üzülüyorlar dır. Bu yüzdendir 
ki, bana yeryüzünde 52 yaşını doldurmuş, Cumhu
riyetle yönetilen, aynı yeraltı ve aynı yerüstü zen
ginliklere sahip, aynı uyanık ulusun çocuklarından 
oluşan ikinci bir toplum gösteremezsiniz ki, geri kal
mışlığın yaftası hâlâ alnından silinmemiş ola... De
mek ki düzen bozuk, hem de rejimin kaderiyle oy
nayacak ölçüde bozulmuş. Bunu dile getirenlere de 
«komünist» deyip sıyrılacağız. Bu Osmanlı oyunu
nu bırakalım arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Osman

lıya hakaret edemezsin. 
BAŞKAN — Vaktiniz do'idu Sayın Öner, bağla

yınız lütfen. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRİ ÖNER (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım, biz... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Osmanlı 
senin ecdadın değil mi? 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — O sizin yaptığınız" 
oyunlar, Bizans oyunlarıdır. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Osmanlı 
bizim ceddimiz. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRİ ÖNER (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım, biz Hegel'in çö
mezinin 1860'larda söylediği doğruları aramıyoruz; 
biz bu toplumun doğrularını arıyoruz,, 

Bizim sol düşüncemizde akıldan yapılmış güçlü 
bir fren vardır, alabildiğine güçlü bir fren vardır. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — 1923'te neyin nere
den alındığını bilsen, yaşın müsait değil senin bunu 
bilmeye. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRİ ÖNER (De
vamla) — Biz, sol düşüncemizde tek çareyi; fırsat 
eşitliğine, başarıya götüren yolda fırsat eş'Miğine, 
hak ve adalete, demokratik özgürlüklere, insan hak
larına saygılı halk iktidarında buluyoruz. Komü
nizmi engellemek mi?.. Bundan daha etkili bir yol 
tanımıyoruz. Bunu sizler de biliyorsunuz; vicdanı
nızla baş başa kaldığınız zaman bu söylenenlerin 
hepsimi biliyorsunuz; ama söyleyemezsiniz, burada 
onu söyleyemezsiniz. Çünkü, sizi burada bulunduran, 
sizi iktidarda tutan güç bunu söylemenize engel olu
yor. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sizi bu-
. lunduranlar engel olmuyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Öner, daha sürecek mi? 
C. H. P. GRUPU ADINA HAYRİ ÖNER (De

vamla) — Bitiyor efendim.* 
Baştan beri anlatılan nedenlerle vergıi kaçakçılığı 

ve suiistimallerin camna okuduğu bir bütçeden, bun
dan daha fazlasını bekleyemeyiz biz arkadaşlar. 

Tümünüze saygılar sunarım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, Adalet Partisi Grupu 
adına buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Eski
şehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
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Dün bitmesi gereken bir bütçenin, günün akşa
mına doğru bitmediğini görerek, üzüntü çekmeyen 
arkadaşlarımız zannetmiyorum ki, var olsun. De
ğerli arkadaşlarım. 

Öğleden evvel de bu kürsüde bir şeyi ifaide et
tim. Bu hepimizin görevi, bana mahsus bir tutum 
ve davranış değil. Gelin, her bütçenin üzerinde, o 
bütçeyi alâkadar eden meseleleri dile getirip, o te
şekkülün varsa ihtiyaçlarına, varsa eksikliklerine 
veya önümüzdeki sene doğacak meselelerin üzerine 
gidebilmek için gereken imkânları sağlamanın yo
lunu arayalım. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisinin Sözcüsü ar
kadaşım, biraz evvel huzurunuzda, «Cumhuriyetin 
52 yaşma bastığını; fakat 52 senelik Cumhuriyet dö
nemi yanında, toprakların altındaki zenginlikler üs
tündeki zenginlikleri de ilâve ederek, hâlâ Türki
ye'nin alnında geri kalmışlık damgasının bulunduğu
nu...» ifade buyurdular. 

Saym Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Saym Yargutaym Bütçesiyle şu belirlemeye irti

bat kurmak mümkün değil; ama bu Bütçeyi bahane 
ederek bu sözü buraya getiren arkadaşlarımıza veri
lecek cevabımız var. 

52 senelik Cumhuriyet döneminin lütfen şu tarih-
ten geriye dönerek, kaç yılının Cumhuriyet Halk 
Partisinin Hükümet döneminde geçtiğini, kaç yılı
nın ise Demokrat Parti ve Adalet Partisi dönemin
de geçtiğinin hesabım ortaya koyalım. Geçmişte 27 
yıl, 1960Uan sonra 4 yıl; 31 yıl. Bir de bildiğimiz 
1974 yılı; 32 yıl. 52 yıldan 32'yi çıkarırsanız 20 yıl. 
20 yıl iktidar yapanlar suçlu, beceriksiz, başarısız; 
ama 32 yıldan bahsettiğimiz zaman karşımıza Bü
yük Atatürk'ümüz çıkar. 

Değerli ark adaş! arım; 
Biz mazriye dönmeye ihtiyaç duymuyoruz. Biz 

Cumhuriyet Halk Partisi döneminin nereden nereye 
nasıl gittiğini çok iyi biliyoruz. Bizim Cumhuriyet 
Hark Partisinin şikâyetçi olduğumuz dönemi 1938 ve 
1950'dir. 1938'e kadar Türkiye'de başka parti yok
tu ki, 1946'ya kadar başka parti yoktu ki, gelip şim
di o tarihlerde bulunmayan partileri itham edesiniz. 
Bizim içimiz yanıyor. İktidar olduk, bu memlekete 
Devletin ve Milletin imkâmyle ne gibi hizmetler ya
pacağız diye geceyi gündüze katarak çalıştık. Siyasî 
tarih ortada; 1965 - 1971 Adalet Partisi olarak; 
1950 - 1960; daha şurada 10 aylık Hükümetiz, Geri 
kalmışlık damgasını getirip bizim alnımıza yapıştır
maya kimsenin hakkı yoktur. 
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«Osmanlı oyanları,..» Bu da çıktı şimdi; «Osmanlı 
oyunları...» 

Değerli bir arkadaşım diyor ki, «Niye inkâr edi
yorsun, bizim ecdadımızdır?» doğru. '600 sene 
dünya yüzünde huduttan hududa ülkesinde güneş 
batmayan böylesine güzel bir İmparatorluğu kurup, 
dünyaya insanlığı ve gerçekleri, ilmi, irfanı, siyaseti 
öğreten bir ecdadımızı geri dönüp inkâr etmeye ne 
hakkımız var? (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) İnsan utanır arkadaşlarım. Ben şu sözü 
Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Türkiye'de bir 
mikrofonda söyleyecek arkadaşımı yadırgarım. Bu 
söz başka ülkelerde söylenirse onu da yadırgar, gere
ken cevabı veririm. Osmanlı'nın Türk Tarihinde 
büyük, şerefli yeri vardır; ama hatalı dönemleri ol
muştur; o ayrı. Gtlin böyle şeyleri siyasî oyunları
nıza, asıl Bizans oyunlarınıza alet etmeyin. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bitirdiler, ço
rak yaptılar An ada! uyu. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — O hatalı dö
nemleri söylüyor. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZ AL (De
vamla) — Muhterem Yargıtayımıza biz elimizden ge
len imkânı götürmenin gayretini hep beraber bura
da sarf ettik. Adale* Partisinin Hükümet olduğu 
dönemlerde veya ondan sonraki dönemde bütçenin 
nereden nceye geldiğini, kaç daire iken kaç daire
ye yükreldldiğini hepimiz gördük. Ama, çok şü
kür Allah'a ki nüfusumuz artıyor, artan nüfusun 
•el'bette her türlü sıkıntıları çıkacak. Gayet taıbiî 10 
mi'yon nüfuslu Türkiye'nin dava ihtilâ fiyle, 40 mil
yon nüfuslu Türkiye'nin dava ihtilâfının sayısı bir 
•el m ayacak. 

Sevgili a: kad aşlar im; 
Eğer geri kalmışlık damgasını kaldırıp atmak is

tiyorsak, bunun yolu bu değil. Gelin nerede bu
lunursak bulunalım, samimi yat! e ciddiyetle el ele 
vererek, bu aziz Milletin meselelerine çare bulalım 
ve ortadan kaldıralım. 

Hepimiz o meslekten geliyoruz, saygımız var, 
Biz de görev verdik sayın arkadaşımız gibi. 330 li
ra maaşla çalıştığımız zaman, bir vilâyet merkezi
nin tek asliye ceza mahkemesinde günde 40'tan faz
la davaya baktık, her gece savcı muavini olarak da 
ertesi günün 40 dosyasını gözden geçirerek hazırlı
ğını yaptık. Şikâyet de etmedik. Milletimizin im
kânı. bu idi bunu veriyordu. Bugünkü imkânı da bu
labildik, geçen sene sizin mani olmanıza rağmen, 
burada Yargı Ödeneği K-anurmnu bizim arkadaşları-
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rnız çıkarmaya gayret etti ve bizim Hükümetimiz çı
kardı. Neden getirip bunları bize söyletiyorsunuz? 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Kaşınıyorlar!.. (A. P. 
sıralarından gülüşmeler.) 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Mecazi yahu... 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Değerli arkadaşlarım, bu kürsüden söz 
söylemek kcüay değil. Söylenen sözler zabıtlara ge
çiyor, söylenen sözler tarihe geçiyor. Şimdi kendi
lerini davet ediyorum; Türkiye ide 10 aydan bu tarafa 
bir tek hâkimin makamına hapsedildiğini ispat ede
bilirler mi? «Hâkimler odalara hapsedlliyormuş.» ne 
hiçim söz bu? Yeri gelecik, egemenliğin üçüncü 
kuvveti olarak saygı göstereceğiz, yeri gelecek «hâ
kimler odalara hapsediliyor.» diyeceksiniz. Niye sa
hip çıkmadınız, narede hapsedildi de sahip çıkma
dınız? Ama, siz Zeytinburnu hadisesini, Malatya 
'hadisesini tersinden tutup buraya getirdiniz. Niçin 
o aziz binanın duvarlarına «Satılmış Yargıtay» yazı
sını yazanları gelip burada kınamadınız? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hâkim 
ku şunJamdı, onu anlatsana. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Efendim, o mahkemede olduğu için, hâ
kimin nasıl vurulduğunu söyleyemiyorum. 

Gelin, böyle birtakım aslı esası olmayan ithamlar
la bu mukaddes kürsüyü meşgul etmeyelim. Gerçek 
sıkıntıları ne ise onu ele alalım. 15 daire kâfi* de
ğil, 20 dairelik kadro... Hay, hay Hükümeti sıkıştı
ralım. İçindeki kâtip kadrosu kâfi gelmiyorsa, sıkış
tıralım Hükümeti imkân bulsun, tetkik hâkimliği 
yetmiyorsa, bulalım. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Daha geçen sene buradan bir kanunu güç belâ 

geçirdik. «Hâkimlik mesleğine itibar azaldı, mev
cut hâkimlerin, savcıların yerine yenlini yetiştir emi
yoruz, gelin şu kanunu çıkaralım.» diye burada sız
landık. O zaman bu kanunların türlü cepheden üze
rine yürüdünüz. 

Evet, saygı duyduğumuz bir müessese; Anayasa 
müessesesi, bugüne kadar, Anayasanın müesseseleri, 
ülkeleri ve bazı meseleler üzerinde şu veya bu konuş
malar oldu; ama bugüne kadar muhterem Yargıtay 
hakkında, bu kürsüden hiçbir arkadaşım ve bir tek 
Ada&ât Partili tek söz söylememiştir. Günahtır; böyle 
ithamlarla iftiralarla gelmeyin bu kürsüye. 

Saygımız var, sizi saygıya davet ederek zedelen
memesi için, bu teşekkülün imkânlarına yetişelim. 
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Biz ne yapmışız?... Üye adedini artırmışız, Tet
kik hâkimliği sistemini getirmişiz, bütçe İmkânını 
artırmışız, yargı ödeneğini getirmişiz, kat ilâve et
mişiz, daha da etmeye çalışıyoruz. 

Peki, Cumhuriyet Halk Partisi 1974te 10 ay Hü
kümet oldu; ne yaptı arkadaşlar?.. Yaptığı şey şu: 
Kendisinden evvelki muhterem Hükümetin hazırla
dığı kararnameyi durdurdu. O kararname ile efen
dim, bunlar geçim sıkıntısı çekiyor, bunlar başka 
mamurlarla kaıbıiü kıyas değil dediniz; ama o ka
rarnameyi siz Şubat 1974'te neden durdurdunuz? 
Allaih'a çok şükür ki, 1975 Nisanında biz geldik, 14 
ay sonra sizin durdurduğunuz imkânı biz işler hale 
getirdik. 

Ben, meslekten gelen bir arkadaşınız olarak, 
erneikliye ayrılan bir hâkim veya savcı arkadaşımın, 
benden evvel konuşan Sözcünün söylediği gibi, sı
kıntı çektiğini zannetmiyorum. Neden?.. O zaten 
ömrü boyunca hep memleketine hizmet ederek, az da 
olsa güzel bir hayatın içerisinde yaşayarak gelmiştir; 
aima bizrm missleğ'mizin ayrı bir özelüiğa de var, ça
lışma gücümüz bulunduğu müddetçe, Adalet Bakan
lığı ve Yargıtaydan şerefle hizmetini yaparak emekli 
olan arkadaşlarımızın bulunduğu illerde, baroya 
müracaat ederek, şerefli avukatlık mesleğini de, şe
refli hâkimlik ve savcılık meselği gibi yürütme imkâ
nı var. Onun için, ben hiç zannetmiyorum, hâ'iöim-
lik mesleğinden ayrılan arkadaşlarımın tarif edildiği 
gibi sefalet, silkinti çektiğini. Var ise, ona da yar
dımı a koşmak için, getürsinler buraya bir kanun 
teklifi, hep beraber onu da kanunlaştıralım. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Davul bizde, tok
mak onlarda, sen işine bak. Millet takdir ediyor. 

A. P. GRUPU ADİNA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Siz söylediğiniz zaman, eleştiri; biz söyle
diğimiz zaman, saldırı... Bu mantıkla yola çıkmak 
mümkün değil. Eğer eleştirimiz akla dayanıyorsa, bi
zim de yaptığımız eleştiriyi o akla dayandırın, onun 
admı saldırı koymayın sevgili arkadaşlarım. 

Yeri gelecek özgürlükçü olacaksınız, yeri gelecek 
işinize gelmediği için; itham, iftira, saldırı... 

Hiçbir savcı hakkında, hiçbir arkadaşımız bu kür
süye gelip; falan yer savcısı, filân yer savcısı, filân 
yer savcısı diye tek kelime söylemedi, söylendiğini de 
ispat edemezken, gelip burada savcılar hakkında, san
ki bir şikâyetimiz olmuş gibi bir tutum ve davra
nışın içine girmek, size bir şey kazandırmaz; ama 
siz görev yaparken, siz adalet duygusunu, göreviniz 
olan adaletten uzaklaşıp da birtakım siyasî görüşler 
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istikametinde davranışlar içerisine girdiyseniz, sizi 
tebrik ederim. Adaletin bünyesinden ayrılarak politi
kaya girmiş ve buraya da sizi millî irade senatör ola
rak göndermiştir. 

Yeri gelecek, millî irade, yeri gelecek, «İleride 
halkla bütünleşeceğiz, biz iktidara geleceğiz.» diye
ceksiniz. Şimdi nereden geldiniz ki, ileride halkla 
bütünleşmeyi kafanıza hülya ediyorsunuz?... «Bu ka
dar oy aldık.» diyorsunuz, nereden?... Türk Milletin
den. Başka yerden, başka yoldan gelmiş gibi, ileride 
de başka yollardan gelecek gibi bir tutum ve davra
nışı ifadeye de ne hakkınız var?... 

Sözümü bitirirken bir defa daha size şunu hatır
latmak benim görevim: Bu tutum ve davranış Cum
huriyet Halk Partisi olarak size bir şey kazandırmaz. 
Çünkü, tarihen sabittir ki; iftira, uyduranlara silâh 
olarak çarpmış ve yıkmıştır. 

Memlekete hizmet yönünde el ele vermeye hazır-
sanız, evvelâ gelin şu Cumhuriyeti korumada sıkış
tığınız zaman, sığındığınız Atatürk rejimini muhafa
zada gelin beraber el ele verelim. Ondan sonra da, 
memlekete geri kalmışlık damgasını kaldırmanın yol
larını beraber arayalım. 

Efendim, bizi aydınlar tutmuyormuş, bizi falan 
yer tutmuyormuş. Sizi tutuyor. Ben soruyorum şim
di sizin o aydın dediğiniz kişilerden?... Her yıl dün
yada bir «Nobel Mükâfaatı» diye bir şey açılıyor. 
O sizin dayandığınız aydınlardan birisi, gösterebilir 
misiniz bu memlekete bir Nobel Mükâfaatmı kazan
mış gelmiştir?... Hep odalarda, dernek binalarında 
oturup, hiç de hakkı yokken politika yaparak, va
tan sathında birtakım hareketlerin içerisine girerse, 
işte ona Osmanlı oyunu diyemezsiniz; ama Bizans 
oyunu diyebilirsiniz. 

Beğenmiyorsanız 150 milyarlık bütçeyi, yolların! 
gösterin, 350 milyara götürmeye biz hazırız değerli 
arkadaşlarım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hırsızlığın 
önüne geçin yeter. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Hâkimlik yapamazsınız. Biraz evel bize 
yol gösteriyordunuz, kimin karar vereceği için Ana
yasada yollar bellidir. Kimin iftiracı, kimin bilmem 
ne olduğunu da göreceksiniz, geçmişte olduğu gibi; 
ama bu kürsüye ne kadar fazla işgal etsek, sizde an
layış tutumu ve davranışını göremiyor, bu değerli za
manınızı daha fazla almak istemiyorum. 

Beni dinlediğiniz için saygılar sunarım arkadaşla
rım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

5 . 2 , 1976 O : 2 

HAYRİ ÖNER (Adana) — Müsaade eder misi
niz Sayın Başkan, 65 nci maddeye göre iki hususu 
açıklayacağım. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim Sayın 
Öner. 

517 sıra sayılı Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı 1976 yılı Bütçe Kanun tasarısı açık oylama
sına oyunu kullanmayan sayın üye varsa, lütfen oyu
nu kullansın efendim. 

Grupları adına söz isteyen başka sayın üye var 
mı efendim?... Yok. 

Buyurun Sayın Öner. (A. P. sıralarından «İkinci 
hakkını da kullandı Sayın Başkan» sesleri.) İkinci 
hakkını nerede kullandı efendim, bilmiyorum? 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — İkinci 
hakkını kullandı Sayın Başkan. Biz de saatle takip 
ettik. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlarım'» beyhude za
man kaybetmeyelim. Her grupun iki defa görüşme 
hakkı var. Birincisi, burada «Birinci tur» diye, isim
lendirildi. Birinci tur bitti, ikincisi, A. P. sıralarından 
«Kullandı.» sesler.) Aynı hakka siz de sahipsiniz. 
İkinci tur için şimdi sizi de davet edeceğim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
Başkan, bir mesele var; dün gece Sayın Fikret Gün-
doğan Adalet Bakanlığı Bütçesinin sabaha kadar uy
kusuzluk dolayısıyle bugüne ertelenmesini istemişti. 
Biz de buna razı olduk; ama günün yarısı da geçti, 
hâlâ grup birinci, ikinci konuşmalar devam ediyor. 
Daha üç Bakanlığın bütçesi var. Biz sabahlara kadar 
oturuyoruz, ondan sonra muhalefet çekip gidiyor. 
Buna can dayanmaz Sayın Başkan. Biraz usule ria
yet edelim lütfen. Şimdi sayın hatip ikinci defa 15 
dakika söz hakkını kuşanacağını söyledi. 

BAŞKAN — Söylemedi efendim. 

ALÂEDDİN Y ^ M A Z T Ü R K (Bolu) — Kendi
sinden sorun lütfen Sayın Başkan, ikinci kez kanuş-
masını yaptı. 

BAŞKAN — Beyanına itibar ediyorsanız sorayım 
efendim, 

İkinci konuşmayı yaptığınızı söylediniz mi efen
dim?... 

C. H. P. GRUPU ADİNA HAYRİ ÖNER (Ada
na) — Sayın Başkan, «İkinci hakkımı kullanacağım» 
dedim; fakat hemen kestim. Üstelik bir de sataşma 
var, «65 nci maddeye göre burada iki hususta cevap 
vereceğim.» dedim. Bu kadar gürültü koparmaya ge
rek yok ki efendim. (A. P. sıralarından gürültüler.) 
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ALÂEDDİN Y1LMAZTÜRK (Bolu) — Hayır 
efendim mesele zaman kaybıdır. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sayın Başkan, bu ar
kadaşlar ne yapsın yorgunluktan? 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin söyleye
yim. 

Sayın Hayri Öner 14,10'da söz almış. Onu takiben 
Sayın Ömer Ucuzal 14,44'te kürsüye gelmiş. 14,10'dan 
14,44'e kadar ne kadar zaman geçer?... 34 dakika ge
çer. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRİ ÖNER (De
vamla) — Daha 11 dakika zamanım var. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben, «Hâkim odaya hapsedilmiş» demedim, «Tu

tum itibariyle odadan çıkamayacak kadar işin ve ris
kin altındadır.» dedim. Bir cümleyi ters çevirip, bu
rada başka türlü aktarmaktan fayda ummak, bence 
biraz yanlış bir harekettir. 

Dikkat ederseniz ben burada konuşurken, «Gel
miş geçmiş Adalet Bakanları...» dedim. Geçen yıl 
onlar şöyle getirdi, onun için de bu yıl bunlar böyle 
getirdi, falan parti iktidara geldiği zaman çok şey 
verdi de, siz bir şey vermediniz demedim ben. Öyle 
bir tutum ve davranışın içine girmem. Bugüne kadar-
ki uygulamayı toptan olarak aktardım. Niçin ters çe
viriyoruz efendim?. 

Ben bu kürsüden maddî sıkıntıdan söz etmedim, 
zabıtlar açık; «Yargıtay Başkanına bir ayrıcalık ta
nıyalım. dedim, vebal midir bu?. Benim sözünü et
tiğim sıkıntı; o kadar işin, o kadar riskin altında 
emekli olan hâkimin sıhhati bozuluyor; ben, «Sıhhat
li, dengeli, ömrünü sürdürmüş çok az hâkim ve Cum
huriyet Savcısı vardır.» dedim. Bunun ötesinde bir şey 
söylemedim ki... Hâkimin maddî sıkmtısı varmış, 
ben böyle bir lâf etmedim. Bunu bu şekilde aktarma
nın anlamı nedir? 

Sonra değerli arkadaşlarım; 
Ben bunu söylemek istemiyordum; ama bu sataş

manın üzerine söyleyeyim; bizim literatürümüzde, bi
zim lügatımızda «İftira» lâfı sizin sayenizde silinmiş
tir. Bizim lügatımızda iftira yoktur. Onu sizin tutum 
ve davranışınız sildi... 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Bü
tün Türk Milleti biliyor bunu, inkâr etme. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRİ ÖNER (De
vamla) — Savcılar hakkında şikâyetçisiniz demedim, 
siz savcıları şikâyet ediyorsunuz demedim. Savcı ça
lışamaz durumda dedim. Savcı ancak büroda kendi 
işini yapabiliyor, büro işini yapabiliyor. «Bazı Os

manlı oyunlariyle kendi görevini yapmaktan, tahki
kat yapmaktan alıkonuyor.» dedim. Bu vebal mi
dir?... İçinizde Cumhuriyet Savcılığı yapanlar var
dır. 

Peki değerli arkadaşlarım, size şunu söyleyeyim; 
içinizde Cumhuriyet Savcılığı yapmış, görevi süresin
ce tüm tahkikatları Ceza Muhakemeleri Usulü Ya
sasının belirlediği biçimde kendisi başlamış, kendisi 
bitirmiş... Var mı bu kürsüde bunu ifade edecek kim
se?... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Var, var. 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Yalan, hiç 
yok. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRİ ÖNER (De
vamla) — Sayın arkadaşlarım; 

Sayın Adalet. Bakanlığı mensupları buradalar, bu 
sözleri dinliyorlar. Burası da böyle biline yani. 

«Halkla bütünleşeceğiz de ihtilâl Yapacağız...» 
Haşa arkadaşlar, böyle bir lâf edilmedi... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — «İflahı kesilmiş 
durumda...» dediniz. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Cumhu
riyetin adına... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, zatıâlinizi sıraya 
kaydedeyim de, siz de konuşun efendim. Başka tür
lü yapamayacağız, öyle anlaşılıyor. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRİ ÖNER (De
vamla) — «Demokratik müesseseler ve Anayasal ku
ruluşların halkla bütünleşmesi; yani halkın bunlara 
gitmesi engelleniyor. Onlara öyle görev yükleniyor ki, 
halkla yüz yüze gelmeleri mümkün olmuyor, bundan 
korkuyorsunuz.» dedim. Niçin bu kadar kuşkulanı
yoruz arkadaşlar?. Benim söylediğim söz budur. Bu
nu ölünceye kadar tekrar ederim ben. Bunu siz de 
biliyorsunuz, mesele budur. 

150 milyar liralık bütçeyi küçümsemedim arka
daşlar. Ben bu bütçeyi küçümsüyorum, bilmem ne 
yapıyorum demedim. Yalnız şöyle bir durum var; 
«Sayın Adalet Bakanlığına 150 milyar liralık bütçe
de, yalnız 2 milyar küsur lira almışsınız, daha fazla
sını alabilirdiniz.» dedim ve bağlarken de, «Vergi 
suiistimallerinin, vergi kaçakçılığının bütçenin ifla
hını kestiğini...» söyledim. Var mı bunun inkârını ya
pan kimse Türkiye'de?... Peki, içinizden bir üye ar
kadaşım lütfen gelip burada, Türkiye'de alınması lâ
zım gelen vergi kuruşu kuruşuna almıyor diyebilir 
mi?... Diyemezse... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Maliye 
Bakanlığı düşünsün bunu. 
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C. H. P. GRÜPU ADINA HAYRİ ÖNER (De
vamla) — Efendim, hangi Bakanlık olursa olsun, 
Parlamentersiniz siz. Bunu diyebiliyorsanız, dediği
niz anda oradan geleceğim, özür dileyeceğim, sözü
mü geri alacağım. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 
usul hakkında bir hususu arz etmeme müsaade eder 
misiniz?... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Şimdi, bütçe 
müzakerelerinde Tüzüğün bazı hükümleri Yüksek 
Heyetin iradesiyle bazı takyidata uğruyor. Danışma 
Kurulumuzun aldığı karar burada oylanıyor, kabul 
ediliyor. Buna göre gruplar, Bakanlık bütçeleri gö
rüşülürken yarımşar saat konuşuyorlar, ikinci ko
nuşmalarında da 15 dakika veriliyor. 

Şimdi, birinci konuşmasını yarım saat içinde bi
tiremeyen bir grup sözcüsü; «İkinci kez hakkımı da 
bu defada kutlamak istiyorum.» diyor. Ama, 15 da
kika konuşmuyor, 5 dakika konuşup iniyor. Şimdi 
bu zamanlar böyle teraziye konur gibi, şu kadar ek
sik konuştunuz, gel bunu da kullan diye taksit taksit söz 
vermek, öyle zannediyorum ki, müzakereleri güçleş-
tirerek uzatır. İkinci kez çıktığı zaman da 15 da
kikadan 5 dakikasını kullanır, sonra «Daha 5 daki
kam var.» diye dördüncü defa çıkarsa ne buyurur
sunuz?. Onun için Yüksek Başkanlığın dikkatine bu 
hususu arz edeyim de, bir defada hakkını kullanmak 
isteyenlerin; yani ikinci kez haklarını kullanmak iste
yenlerimi, ne kadar konuşurlarsa konuşsunlar, o hakkı 
kullandıkları itibar olunarak ikinci defa ayrıca söz 
verilmemesi gerekir. 

Bu hususu arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
Grup adma kısa bir söz rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İşte bir itiraz, işte bir uygulama. Zannederim 

usulün neresinde olduğumuz şimdi daha iyi anlaşılı
yor. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Eski
şehir) — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Biraz önce huzurunuzda yaptığım konuşmada 
ben; Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başka
nı, Danıştay Başkanlarına bir ayrı muamele yapılsın 
veya yapılmasın diye bir beyanın içerisine girmedim 
ve bulunmadım. Arkadaşımızın kafasında yatan ne-

J dir, onu bilmiyorum?. Eğer, bu yüksek mahkemele-
j rin başkanları için düşündükleri bir şey varsa, Sa

yın Genelkurmay Başkanı ile bunların arasında bir 
ayrılık var olduğuna kani iseler, bunları bir seviyeye 
getirmek için gereken yolda Anayasanın ve İçtüzü
ğün kendisine verdiğini kullanarak, böyle bir kanun 
teklifi ile Yüce Meclislerin huzuruna gelmekte ser
best. Böyle bir teklifle gelir de karşısına çıkarsam, 
o zaman düşündüğü ne ise, onu açıklar. 

Saniyen, iftirayı bizden öğrendiklerini beyan bu
yurdular. Mazi, bilhassa Türk siyasî tarihindeki ma
zi mümkün olsa da bu kürsüde dile getirilse, iftira
nın, Adalet Partisinden mi yaratılıp, meydanlara so-

I kaklara döküldüğünü, yoksa Cumhuriyet Halk Par-
| tisi merkezlerinden mi istihsal edilip, yayıldığını söy-
j lemek kolay; ama gelip iftirayı bizden öğrendik gi-
i bi bir lâfı ortaya atıp gitmeye haklan yoktur. 

Ben, Cumhuriyet Halk Partisinin halkla birleşip 
ihtilâl yaparak buraya gelir, gibi bir beyanda da bu-

I lunmadım. Yalnız, şunu hatırlattım; kendileri beyan-
| lannda halkla birleşip ileride buraya geleceklerini be-
i yan ettiler. Ben de şimdi nasıl geldiklerini sordum. 
I Eğer, şimdiki geliş bir Anayasaya uygun değil, mev-
: zuata uygun değil ve bir başka yoldan gelmiş gibi 

hareket ediyorlarsa, hayır, millî iradeye dayanarak 
geldiklerini arz etitm. Ben, Cumhuriyet Halk Parti
sinin ihtilâl yaparak buraya geleceğini söyledi gibi 
bir söz söylemedim. Şayet, böyle bir söz söylemiş ol
sa, Adalet Partisi olarak ona verilecek cevaplarımız 
vardır. 

j Saygılar sunarım. 
i 
| BAŞKAN — Grupları adına Söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 

517 sıra sayılı tasarıya açık oyunu kullanmayan 
sayın üye var mı efendim?.. Yok açık oylama muame-

! leşi bitmiştir. 
j Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
' (Sakarya Milletvekili) — Muhterem Başkan, değerli 
i senatörler; 

Yargıtay Bütçesi münasebetiyle öğleden evvel 
I yapılmış olan konuşmaların olumlu ve yapıcılığı se-
j bebi UQ söz verildiği halde, konuşmayacağımı ifade 
! ekmiştim. Ne var ki, öğleden sonra bir siyasî parti-
Ş nin sözcüsü arkadaşımız, burada gerek çalışmalan-
j 

j ırnz ve gerekse bir beyanatımız münasebetiyle beni 
huzurlarınıza getirmeye vesile kıldı; bu bakımdan 
müsamahalarınızı istirham ediyorum. 
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Değerli grup Sözcüsü, «yıllardan beri ne yapıldı 
ki?» şikâyeti içerisinde bulunmakta ve fakat kendi 
devri iktidarlarının reddi mirasına sahip çıkmadık
larına göre, 32 yıl kendilerinin ne yaptığını burada 
ifade etmeleri iktiza ederdi. Hiç bir şey yapmadık
larını burada söylemek te bir bakıma parlamenter
lik haysiyetinin de bir gereğidir. Üstelik burada ben
deniz, huzurlarınızda çok samimî bir ifade ile dedim 
ki, değerli üye arkadaşlarım bana tecrübeleriyle ek
siklerimin tamamlanmasına, tecrübeleriyle ikazları
na, irşatlarına daima açık olduğumu, böylece meslek 
camiasına da faydalı olma yollarını bana nakletme
lerini samimiyetle talep etmiş olmam, arkadaşımız 
tarafından her vesilede olduğu gibi, istismar edilmiş 
olduğunu kendi beyanlanyle de teyit etmiş oldular. 
Hemen şunu ifade edeyim. 150 milyarlık Bütçe içe
risinde Sayın Bakanın ne yaptığını sorarlar. Bugüne 
kadar elde edilmeyen bir yekûnu Adalet Bakanlığı 
Bütçesi münasebetiyle ifade ettim; ama arkadaşımızı 
mazur görüyorum, Adalet Bakanlığı Bütçesi görüşü
lürken dinleme lüîfunda bulunmamışlardı. Şu anda 
ifade edeyim de, kendileri de yakınen tespit etmiş-
olsunlar. 

1975 Yılı Bakanlığımız Bütçesi 1 460 517 960 li
ra iken, 1976 yılı Bütçesi rakamı 2 212 108 700 Tl. 
na yükselmiştir. Her halde bu bir gayretin ifade
sidir. 

Bunun yanında Yargıtaym şikâyetlerinden, şahsî 
görüşleri açısından bahsettiler. Yargıtay, şikâyetçi 
değildir, Yargıtay bugün, Hükümetinden arzu etti
ğini almış durumdadır ve bugün 1975 yılına nazaran 
Bütçesi de yükselmiş; 1975 Bütçesi 59 3S4 200 Tl. 
iken, 1976 Bütçesi de 84 284 600 Tl. na yükselmiş 
bulunuyor. 

Demek oluyor ki biz, Adalet mensuplarına eli
mizden geldiği kadar yararlı olma gayreti içindeyiz 
ve şunu da tekraren ifade etmekte fayda mülâhaza 
ediyorum ki, genç bir arkadaşınız olarak, burada ko
nuşan arkadaşlarınızın büyük bir kısmı bütçenin tek
niğinden uzak, bütçenin muhtevasından uzak, sadece 
ve sadece yarın seçim bölgelerinde, ben bütçede şun
ları konuştum, diyebilmek için konuşmakta ki, son 
Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü de aynı eda içeri
sinde konuşmuş olduğu, muhterem Heyet-i Aliniz 
tarafından bilinmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir hususu daha ifade edeyim. 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Bir 

Bakan için yakışık alıyor mu? 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Biz Parlamentoya geldiğimiz günden 
bugüne kadar, konuşan her arkadaşımızı saygı ölçü
leri içerisinde dinliyoruz. Sizlerin de müsamaha ile 
beni dinlemenizi istirham ediyorum. Bazı yanlışların 
giderilmesi iktiza ediyor. 

Yine aynı arkadaşımız, bütçenin teknik muhteva
sından uzak konuşmalar cümlesinden olmak üzere, 
benim hadiseler münasebetiyle verdiğim bir beyana
ta değinerek, hiç te parlamenter hüviyetiyle bağdaş
mayan bir ithamla itham ettiler. Müsaade ederseniz, 
günlerce Basında söz konusu edilen bu beyanatımı 
açıklayacağım. 

Bundan evvel Bütçe - Plan Karma Komisyonun
da açıklamamı yapmama rağmen, bazı arkadaşlarımız 
bu açıklamalarımızı dinlememiş veya takip etmemiş 
olacaklar ki, yine aynı hataiara düşmektedirler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Verdiğim bir beyanat sebebiyle ileri sürülen eleş

tirilere geçmeden önce, Bakanlığa geldiğim andan şu 
ana kadar yayınlamış olduğum genelgelerle nasıl 
Cumhuriyet Savcılarına ve mesiekdaşlarıma yardım
cı olduğumu ve kanunların tarafsız tatbikatına nasıl-
gayret gösterdiğimi belirtmek maksadıyie bu genel
gelerden bazı pasajları huzurlarınızda tekrar etme 
lüzumunu hissedioyrum. Genelgeler elimde mevcut. 

5 . 8 . 1975 tarihinde yaymladîğîm bir tamimle 
kanunların sürat ve hassasiyetle uygulanmasını, çev
relerinde geniş tepkiler yaratan ve suç teşkil eden 
olayların ehemmiyetle takip olunmasını, bunlara ait 
hazırlık soruşturmasının cumhuriyet savcıları ve yar
dımcıları tarafından bizzat yapılmasını ve bu kabil 
olaylara asayişe müessir hadiselerin vukuunda der
hal el konulmasını ve olay mahiyetiyle yapılan işlem
lerin mesaî saati gözetilmeden derhal Bakanlığa bil
dirilmesini Cumhuriyet savcılarından talep etmiş; 
1 1 . 1 1 . 1975 tarihli genelgemizde de bir süredir ba
zı öğretim ve eğitim kurumlarında meydana getiri
len olayların ideolojik kamplara bölünme istidadı 
göstererek, öğrenci grupları arasında giderek yoğun
laştığını ve fiilî çatışmalara dönerek, Anayasamızın 
öngördüğü öğretim ve öğrenim hürriyetini zedeledik
ten başka, büyük bir öğrenci kitlesi ile birlikte va
tandaşlarımızın arasında teessür ve huzursuzluğa se
bep olan bu olayların mahiyetine değinilip, komü
nizm ile her çeşit anarşiye Anayasa ve kanun dışı 
eylemlere, millî bütünlüğü zedeleyici ve - Cumhuriye
ti tahrip edici her türlü faaliyete karşı, Devletin ana
yasal düzeni içerisinde kendisini savunması ve bu 
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çeşit tehlike ve faaliyetlerle etkili şekilde mücadele 
edilmesinin kesin bir zaruret halini aldığını da belir
terek, suç teşkil eden bu gibi hadiselere derhal el ko
nulmasını, faillerinin ve delillerinin eksiksiz bir şe
kilde tespit edilmesini ve bunun için zabıtanın adlî 
görevinin müessir bir şekilde yapmasını temin ve ta
kibini ve bu konuda açılacak davaların bir an önce 
intacının, kamu yararına olacağını açıkça ifade ede
rek, Cumhuriyet savcılarına tamimler göndermiş bu
lunuyorum. 

Bunun dışında, son olaylar sebebi ile verdiğim bir 
beyanatta da, Devlet makamlarını işgal eden kimse
lerin, kanunu sağlamaktan öteye hiç bir şey düşün
mediklerini ifade etmiş, öğrenci olaylarına temas 
ederek; bu olayların basit olarak değerlendirilmeme
si gerektiğini ve «İdeolojik çatışmalar, öğrenim gü
venliğini tehlikeye sokma pahasına belirli merkezler
den yönetilmektedir. Gelişen ve gelişmekte olan ül
kelerde sosyal çalkantıların meydana gelmesi doğal
dır.» dedikten sonra; ancak macera heveslilerine im
kân ve fırsat verilmeyeceğini, huzur ortamını bozma
ğa çalışanların karşısında, Devletin bütün gücü ile 
bulanacağını açıkça ifade etmişimdir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Son anarşik olaylarla ilgili vermiş olduğum be

yanata atıfta bulunarak konuşmalar yapılmış. Tah
min ediyorum ki, bu eleştiriler beyanatımın tamamı 
tetkik edilmeden yapılmıştır. Ancak, bu beyanatımın 
tümü içerisinde anlamı olan bir cümleyi, bazı arka
daşların kendi maksatları istikametinde yorumladık
larını germenin üzüntüsü içindeyim. 

Bir kısım basının da, kamuoyunu yanıltmak için 
beyanatımın yalnız bir cümlesini vermiş olmaları se
bebiyle lüzumuna inandığım açıklamayı, huzurlarınız
da bir kere daha yapma imkânını bulduğum için, 
bundan memnunluk duyduğumu ifade etmek iste
rim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Malumları olduğu üzere, biz öteden beri vatan

daşlarımızın ve ileride memleketimizin yönetiminde 
büyük görevleri üstlenecek olan gençlerimizin kaba 
kuvvete başvurmadan, her türlü fikir ve düşüncele
rini kanunların belli ettiği şekilde açıkça ifade ede
bileceklerini ve hususiyle eğitim ve öğretim hürriye
tine herkesin saygılı olması gerektiğini defalarca ifa
de etmiş bulunmaktayız. 

Saym arkadaşlarım; 
Adalet Bakanlığınca ve bizzat imzamla yukarıda 

yayın yapıldığına işaret ettiğim genelgeler meyanın-

5 . 2 , 1976 O : 2 

da, yalnız bir cümlesi mevzubahis edilerek ve özün
den, muhtevasından tecrit edilerek yanlış değerlen
dirmeye tabi tutulan bu beyanatımda ben; «Devletin 
kurulu hür nizamım yıkmak için girişilen anarşik ha
reketlerin son günlerde yeniden hız kazandığını, bu 
hareketlerin gerçek sebeplerini iyi bilmek ve değer
lendirmek zorunda bulunduğumuzu, Türk milletine 
ve ülkesine kastedilmiş düşmanca davranışların te
melinde neler bulunduğunu bilmemiz gerektiğini ve 
Türk gençliğini haince maksatlarla düşman cephele
re bölmek ve gençlerimizin birbirine kırdırılmak is
tendiğini...» ifade ederek; «Anarşiye imkân sağlanan 
yerde hukuktan söz edilemeyeceğini...» işaretle (Bil
hassa buraya dikkatinizi çekmek isterim) «Hukuk 
Devleti olmanın icaplarını yerine getirebilmemiz için 
anarşi ve yıkıcılığın karşısında, Devleti oluşturan bü
tün müesseselerin millî bir şuur ile birlik ve beraber
lik içinde hareket etmemiz gerektiğini...» ifade et
mişimdir. 

Şimdi, beyanatım tümü ile ele alınınca burada 
Türk Devletine ve Türk milletine musallat olan ve 
Devletimizi, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi kirli 
emelleri uğruna yıkmaya çalışan vatan yıkıcıları kar
şısında, memleketin varlığını korumağa azimli kişi 
ve organların, Devlet kuvvetleriyle bir bütün halin
de Devleti oluşturan müesseseler olduğunu anlama
nın herhalde güç olmaması icap eder. Yoksa, bunun 
karşısına çıkanlar; Devleti yıkmak isteyenleri, ana
yasal müesseseleri yok etmek isteyenleri, öğrenme ve 
öğretme hürriyetini topla tüfekle ortadan kaldırmak 
isteyen kişileri vatansever olarak mı mütalaa ediyor
lar? 

Muhterem arkadaşlarım; 
Benim bu ifadelerimin, benim bu beyanatımın, 

neresinde ve hangi cümlesinde; «Millî kamplara böl
düğü» ifade edilebilir? Neresinde bir grupu vatan 
hainliği ile diğer grupu da vatanseverlikle tavsif et
tiğim söylenebilir? 

Bir hususu daha ifade edeyim; biz, her beyanatı
mızda hiç bir fikrin normal mücadelesi karşısında ol
madığımızı yukarıda ifade ettik. Ancak, fikirlerin 
kaba kuvvetle bomba ile ve dinamit ile başkalarına 
kabul ettirilmek istenmesinin karşısında olduğumu
zu da her zaman söylemekteyiz. 

Meşru hukuk düzenini, anayasal düzeni, anaya
sal müesseselere baş kaldıranı, Anayasada yerini 
bulmuş olan eğitim ve öğretim hürriyetini topla tü
fekle bomba ile dinamitle ortadan kaldıran ve kal
dırmak isteyen kişileri herhalde değerli arkadaşlarım 
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Buna imkân 
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vatansever olarak mütalaa edemezler. 
bulamazlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Vatan haini olarak vasıflandırılması iktiza eden 

kişiler, anayasal düzeni ortadan kaldırmak isteyen 
kişilerdir. Anayasal müesseseleri ortadan yok etmek 
isteyen kişilerdir. Anayasanın öngördüğü öğrenim 
hürriyetine kaba kuvvetle ortadan kaldırmak iste
yen kişilerdir ve bunlarla mücadele eden herkes 
vatanseverdir. Benim söylediğim sözler bundan iba
retti değerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Her halde şu açıklamamdan sonra, bizim bu be

yanatımızın bir daha polemiklere vesile olmayacağı 
kanaati içindeyim. Zira, Bakan olarak, Bakanlığa 
geldiğimiz günden bu yana, biz kanun hâkimiyeti
nin sağlanması zımnında gayret göstermekteyiz. Bu
nun dışında bir fiil ve ef'alde bizim bulunduğumuzu 
söylemek mümkün değildir değerli arkadaşlarım. 

Beni dinlemek lütfü nezaketinde bulunduğunuz 
için hepinize şükranlarımı arz ederim efendim. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Balıkesir Senatörü 
Sayın Hikmet Aslanoğlu yazılı olarak cevaplandırıl
masını istediği sorularını yazarak bize gönderdi. Za
bıtlara geçmesi için okuyorum^ Sonra da zatıâlinize 
tetkik için vereceğim. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki soruların Sayın Adalet Bakanlığınca 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica ederim. 
Balıkesir Senatörü 
Hikmet Aslanoğlu 

1. — Cezaevlerinin durumu çok perişandır. Fay
dalı, verimli birer ıslah yuvalan haline gelmeleri için, 
bir plana göre çalışmalar yapılmakta mıdır? 

2. — Mahkemelerde arşiv hemen yok denecek 
durumdadır. Modern anlamı ile arşivlerin yapılma
ları hususunda çalışmalara başlanmış mıdır? 

3. — Bir plan veya sıraya göre adalet sarayları 
yapılması çalışmaları ne safhadadır? 

4. — Çocuk yaştaki suçlular için ıslâh evleri ma
hiyetinde kaç adet cezaevi vardır? Bunların dışında 
kalan suçlu çocuk sayısı ne kadardır? 

5. — Çok ağır ve birçok imkânsızlıklar içinde ça
lışan Adalet mensuplarının; mahkemelerin, adaletin 
süratle tecellisi ve böylece mağdurun tatmini için ya
pılan çalışmaların özeti nedir? 

Şimdi, not alabilmemiz için zabıtlara geçtim. îade 
etmeniz kaydıyle size veriyorum. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşıma ben 
de yazılı olarak cevap arz edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak istemiş olmakla be
raber, vereceğiniz bir cevap varsa buyurunuz? 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Tamam efendim, yazılı cevap verece
ğim. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 

HAYRİ ÖNER (Adana) — Sayın Başkanım, bir 
sorum var efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HAYRİ ÖNER (Adana) — Sayın Başkanım, be

nim öyle zannediyorum ki; bir hayli tecrübem var; 
Sayın Bakan yanlış anlamışlar. 

Benim sorduğum soru şu : Göreve geldikleri gün
den bu yana, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasının 
148 nci maddesine dayanarak, oradaki yetkilerine da
yanarak kaç Cumhuriyet savcısına kaç kişi hakkında 
tahkikat için emir buyurdular? 

isterlerse yazılı olarak, isterlerse şimdi cevap ve
rebilirler. 

BAŞKAN — Yazılı verebilirsiniz efendim. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Yazılı olarak cevap verelim efendim. 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkanım, 
sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kabay. 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, Sa
yın Bakanın anayasal düzene bağlılığını, anarşiye son 
derece karşı olduğu hakkındaki ifadelerini sevinçle 
karşıladığımı belirterek; İstanbul'da güpegündüz po
lisin gözüönünde vurulan iki genci vatan haini ola
rak vasıflandırmadığını ve bunları öldürenlerin ya
nında bulunmadığını ifade ettiler. Bu ifadelerini, ga
zetelerdeki haberi tekzip mahiyetinde mi kabul ede
ceğiz? Bu konuda açıklık istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sorulan sualin cevabı, yaptığım açıklamanın için
de vardır, değerli arkadaşımız lütfedip, bunu bir tet
kik etsinler efendim. 

BAŞKAN — Başka soru var mı efendim? Buyu
run Sayın Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Bakanı 
rahatsız ettik de, o bakımdan ben de bir soru sora
cağım. 
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Efendim, iş esası üzerine müesses cezaevlerinde, 
emek sömürüsü yıllardan beri, Atatürk'ten beri de
vam etmektedir. Hatta Osmanlılarda daha da berbat
tı. Bu itibarla, Sayın Bakandan istirham ediyorum, 
bu emek sömürüsüne son verilmesini, hiç olmazsa 
asgarî döner sermayenin daha iyi organize edilmesi 
suretiyle hükümlülerin ailesine, asgarî bugünkü şart
lar altında 30 lira para göndermek mümkündür. 

İkincisi; Yargıtay hâkimlerinden evvel, hâkimler
den evvel Adliye personelinin yan ödemelerinin gar
diyanlara kadar, bütün küçük -memurlara teşmil edil
mesini istirham ediyorum. Çünkü, hâkimler aç kal
sa da yine doğru hareket eder, bu önemli değil; ama 
küçük memur önemlidir. Öneri mahiyetindedir, is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN — Dileğinizi sundunuz, temenni efen
dim. 

ADALET BAKANI İSMAİL MÜFTÜOĞLU 
(Dev?,m!a) — Temenni mahiyetinde. Saym Feyvat, 
zaten Adalet Bakanlığı Bütçesi esnasında bu yan öde
melerle ilgili açıklama yaptım ve artırdım. Primleri 
yüzde yüz artırdığımı da ifade ettim; ama bunun ya
nında yine faydalı bir husus tespit edebilirseniz, bize 
lütfedin bildirin, bu hususta da bir çalışma yapalım 
efendim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
517 sayıh Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar

lığı 1976 Bütçe Kanun tasarısı açık oylamasına 131 
saym üye iştirak etmiş; 93 oy kabul, 41 oy ret çık
mıştır. Tasan kabul edilmiştir. 

Bakanlık Bütçesi üzerinde son sözü söylemek üze
re Saym Dr. Alâeddin'Yılmaztürk. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Saym 
Başkan, söz hakkimi Sayın Refet Rendeci'ye veri
yorum. 

BAŞKAN — Saym Rendeci, buyurun. 
REFET RENDECt (Samsun) — Saym Başkan, 

muhte:em arkadaşiarım; 
Yüksek huzurlarınızı çek kısa süreyle işgal ede

ceğim. 
Yalnız bir mevzua, daha önce konuşan arkadaş-

larımm beyanlarında geçen bir olayla girmek isti
yorum. 

Bıir arkadaşım Sayın Bakandan bir sual sordular, 
dediler ki, «Zeytin'hurnu'nda öldürülenleri vatan hain
liği ile i iham ediyor musunuz?» Daha önce yine bu
rada bir konuşma oldu, «Malatya'da üzerlerine he
likopterle bomba atılanlar, ayaklarından sürülenlerin 
hesabı da sorulacaktır.» şeklinde. Bu celse değil; 
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i ama geçtiğimiz bir celsede de buna besızsr bir ko
nuşma oldu. 

j Beni yüksek huzurlarınıza çıkaran üçüncü bir 
hadise de; Samsun'un Çarşamba kazasında, Malat
ya'da öldürülenlerden birisi bayrağa sarıldı, ailesi 
merasim yapılmasına muvafakat vermediği halde 
15 - 16 tane öğretmen Bayrağa sarmak suretiyle 
marşlar söyleyerek götürüp mezarlığa defnettiler. 

Şimdi, bu üç hadise beni yüksek huzurlarınıza 
• çıkardı. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir de ellimde beyanname var. Şimdi bu beyan

nameyi Okuyunca, burada konuşan arkadaşlarla bu 
beyannamede söylenen sözferin, (Bir itham için söy
lemiyorum.) aynı mana ve aynı mefhum içerisinde 
anlaşılmrş oîmasmın üzüntüsü içerisinde olduğumu 
ifade ederek bu hususa temas ediyorum. 

Bu beyannemeyi imzalayanlar devrimci gençler, 
j Devrimci gençler bir beyanname ile; «Zeytinıbur-
| nu'nda polis baskın yaptığı bir evde yaylım ateşine 

tuttuğu gençlerden birisini öldürdü, diğerlerine hâlâ 
j i;kence yapıyor.» Bu hadiseyle ilgisi yok; aima be-
ı yarmaımenin hangi maksatla ve hangi niyetle yapıl-

mış olduğunu ortaya koymak için yine beyanname
den bir cümleyi takdim ediyorum: «Küritler üzerin
deki millî baskı yoğunlaşıyor.» Yine, «Malatya'da 

i bir dağ evinde kıstırılan üç gencin üzerine helikop
terlerden bomba yağdırıldı.» 

Şimdi, beyannameyi okumak için çıkmadım bura
ya, daha birçok şeyler var, ama..j 

j Şimdi muhterem a kadaşlarım; 
| Beyannamede polis, Devlet güvenlik kuvveleri, 
| Devlet ve bugünkü icra hakkındaki tabir şu: «Mes-
j ligi cellâtlık olan faşist -çelder değişik üniformalarla 

değişik silâhlarla aynı kişileri, yurtseverleri, halk: 
i çocuklarını, devrimcileri öldürmeye devam ediyor

lar. ölüm kusan panzerlerin, helikopterlerin için
dekiler farklı da olsa, aynı eller tutuyor direksiyon-

j îarım.» 

Muhterem arkadaşlar; 
Niçin Yargıtay Bütçesi dolayısiyîe şu beyanname-

! yi buraya getirdiniz de, bundan evvelki konuşmaları-
! nizrlaki ifadelerinizi yaptınız diye bir sual hatırınıza 
I gelir. Onun sebebini bilâha^a açıklayacağım; fakat 

beyannameden yine bazı ifadeleri okumak is.tiyıorum. 
i Çatışma olmuştur, olmamıştır falan, ayrı dava; be-
| yannamede diyor ki; «Mahkeme kendileri, savcı 
\ kendileri, yargılamada da kendileri olduğu için, 
| cezalandırmak da kendilerinin hakkı olduğu ve kıl-
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îarı kıpırdamadan öldürdüler üç insanı. Ama, hayır 
bu zorbalığın, bu vampirliğin hesabı mahkemeyi küb-
raya kalmayacak, yerde kalmayacak, dökülen kan
lar ve anaların aıhları toprağı sulayan kanlardan, kan 
çiçdklöri fışkıracak. Dört bir yandan devrim haber
cileri..» Sonunda da şu ifadeyi okuyacağım izin ve
rin; «Kahrolsun emperyalizm ve olıigarşik dikta, kah
rolsun bizleri zulüm cenderesinde tutan, ekmeğimize, 
aşımıza göz koyan, kürtleri hortlaran ve öz evlât
larımızı hunharca katleden baskı düzeni, kahrolsun 
faşizm. Yaşasın halk için savaşanlar, özgürlük, ba
rış, sosya'Kzm için savaşanlar. 
. Kurtuluşa kadar savaşa devam.» 

Muhterem arkadaşlar; 
Yargıtay Bütçesi görüşülürken; Cumhuriyeti ko

ruma, Anayasayı koruma vazifesi kime aittir? Cum
huriyet Başsavcısı, Cumhuriyeti korumakla mükel
lef ve vazifelidir. Cumhuriyeti koruma, Cumhurıiyel; 
Başsavcısına aittir. Sadece polisin, sadece jandar
manın, sadece hâkimin değil; hepimizin olduğu ka
dar, Anayasanın 4 ncü maddesinde; «Millî Hâkimii-
<yjt kayıpsız şartsız Milletindir. Millet bu hâkimiyet 
hakkını Anayasadaki organlar elliyle kullanır.» bu or
ganları da Anayasa saymış, Cumhuriyet Başsavcı
lığı bir Anayasa organıdır. Zatıâliniz ve bu Yüce 
Meclis bu işten ne kadar sorumluysa, Hükümet bu 
işten ne kadar sorumluysa, bu işten Devletin em
niyet kuvvetleri ne kadar sorumluysa, Yargıtay ve 
diğer yargı organları sorumluysa, Cumhuriyet Baş
savcılığı da aynı derecede sorumludur. Cumhuriyet 
Başsavcılığı, Cumhuriyete sahip çıkmak mecburi -
yetimdedir. 

Cumhuriyetin aleyhinde, faşist kanılarından çiçek 
yapacaklarını ve bu kanlarla yeni çiçekler açtıraca
ğını iddia edenlerin hakkında, Devletin bütün or
ganlarının, bütün Anayasa organlarının, üç orga
nın üçünün birlikte, elbirliği ile ahenk içerisinde 
"(Her konuşmamda burada tekrar ediyorum) çalışıp 
meseleye sahip çıkması lâzım. Birimiz bir ucun
dan tutar, diğerimiz bırakırsak bu elimizden gider. 

'Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Yargıtayın kıymetli temsilcileri, Adalet 

Bakanlığının kıymetli temsilcileri; bu kürsüden bile 
anlatıldı, şu kürsüye kadar getirildi; halik mahkeme
leri kurulacak. Halk mahkemeleri kurulduğu zaman, 
ne Yargıtay üyelerine, ne Cumhuriyet Başsavcısına, 
ne Danıştay Savcısına lüzum yok. Getirecekleri 
üç tane ihtilâlciyle mahkemeyi kuracaklar. Sade hü
viyet tespitli yapılır o mahkemelerde. O zaman biz 

gidersek, bu rejim giderse, Anayasa giderse, bu
nun içerfisinds bulunan bütün organların mensupları 
beraber gider, yeni bir düzen gelir o zaman. Bu 
düzenin içerisinde hiç birimizin hakkı ve hayatı ol
maz. Buna beraber sahip çıkmazsak, beraber ko
rumazsak bu düzeni, bu düzen bir yere geldiği 
zaman, taştığı zaman da bu suyu durduramazısınız 
arkadaşlar. Hep beraber önleyelim bunu. Bunu 
söylemekteki kastım, bu ifadeyi izahtaki kastım 
şu: 

Sayın Cumhuriyet Başsavcısı, 19711den evvel de 
bu hadiseler oddu. Ne vakit ki, 12 Mart Muhtırası 
geldi; onun arkasından davalar açıldı, bazı dernek
ler basıldı, kapatıldı, Anayasa değişiklikleri yapıl
dı. Oraya geldik; ama gene işi oraya götürmek is
teyenler Var. Buna hep beraber elbirliğiyle çare bu
lalım. Gayretimiz bu, bu gayretin içerisindeyiz; 
ama bu vazife Adalet Bakanının olduğu kadar, Ada
let Bakanlığının olduğu kadar, Yargıtayın olduğu 
kadar, ayrıca diğer kuruluşların da vazifesidir muh
terem arkadaşlar. 

içlerimden biri çıkacak; Ordunuzla dil uzatacak, 
«Faşist general» diyecek, dil uzal5aca(k mahkemele
rimize hakaret edecek, dil uzatacak hükümetinize, 
Türkiye Cumhuriyetinin Hükümetine hakaret ede
cek, dil uzatacak Anayasa nizamını ortadan kal
dıracak ve biz hâlâ susacağız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Susma tek taraflı olursa, o zaman şuradaki ifa

deleri bu kürsüye kadar getiren arkadaşların, bu 
meseleye yandan da olsa bilmeyerek de olsa iyi ni-
yeıtle de olsa o istikamette konuşmamalarını ve- o is
tikamette düşünmemelerini dilerim. 

Dediğim gibi, eğer bir felâket gelecekse, hiç bi
rimizi bu çatının altında bırakmaz. Bu Anayasa
nın hiç bir müesses esini yerinde bırakmaz. Gelirse 
hep beraber götürür. Bunu bilelim ve mücadelemizi 
bu yolda yapalım. 

Muhterem arkada şiarım; 
Sözlerimi fazla uzatmayacağım. Yalnız, şunu 

söylemek işiyorum; Tükiye'de Devletin bir Başı var, 
bir Bay; :.!k var, bir Cumhuriyetimiz Van 

Şimdi, bir yerde Devletin Güvenlik Kuvvetleri her 
türlü tertibi alacak, Devletin Güvenlik Kuvvetleri
ne kurşun sıkılacak, hüviyet sordu dıiye alnından 
vurulacak, vazife gören kişiler Olarak bunları kova
layacaksınız, yakalayacaksınız; yakaladığımz yerde 
jandarmanıza kurşun atacak, ayağından yaralaya
cak, ihtar edeceksiniz teslim olmayacak ve bu adam-
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lar öldürülecek. Ölen adamları neredeyse kahraman 
diye ilân edeceksiniz. O zaman hangi polise vazife 
yaptırırsınız, o zaman hangi kamın yetkilisine vazi
fe yaptırırsınız, o Zaman bu davayı kimler müdafaa 
edecek? Evvelâ meseleyi oraya da getirmemiz lâ
zım. 

Türk Bayrağı kimlere sarılır, kimler üzerine Bay
rak örtülür kanunlarda yazılıdır; ama gitmiş, başka 
memleketlerde eğitimi görmüş, başka ecnabî silâh
larla tonlarca silâhı Türkiye'ye getirmiş, dağa çık
mış adamları yakalayacaksınız, Devletin güvenlik 
kuvvetleri yok edecek, ondan sonra onu bir kahra
man gibi, bir şehit gibi bayrağa saracaksınız ve arka
sından ağıt düzeceksiniz. Yok böyle şey, olmaz bu 
arkadaşlarım. 

Bayrak nereye sarılır, kime sarılır?.. Bayrağın da 
şerefi var, bayrağın da haysiyeti var, her yere bay
rağı sokamazsınız. Sokaklarda, bir cesetin üzerine 
ikonmuş 'bir bayralkla marşlar söyleyerek gezmeye 
izin verilmemesi lâzım. Hep beraber sahip çıkalım 
meselemize. 

Mufhitarem arkadaşlarım; 
Meseleye hep beraber sahip çıkmazsak bu gider, 

hepimizi beraber götürür, bütün müesseseleri beraber 
götürür, Cumhuriyeti de götürür, demokrasiyi de 
götürür ve o zaman işte, bağımsız mahkeme yerine, 
-o demin ifade etmeye çalıştığım ve kürsülerden de 
(üzülerek tekrar ediyorum) «Halk mahkemesi» diye 
söylenen mahkemelerin önüne gider mesele. Türkiye' 
nin kaderi de değişik istikametlere girer. Allah ko
rusun cümlemizi. 

Hepinize saygılar sunarım. (A.P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Yargıtay Başkanlığı Bütçesi üzerin
de görüşmeler bitmiştir. Bölümlere geçilmesi husu
sunu' oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Yargrtay Başkanlığı 
Bölüm 

(Program) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 18 073 900 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

"Bölüm 
(Program) Lira 

111 İnceleme ve Yargı Hizmet
leri 65 401 700 
BAŞKAN — Bölümü oyları-

I niza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler... Kabul 

I edilmiştir. 
900 Tranferler 810 000 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler... Kabul 

I edilmiştir. 
Yargıtay Başkanlığı 1976 Bütçe Kanun tasarısı 

görüşülmüş oylanmış, ve kabul edilmiştir. Hayırlı, 
uğurlu olmasını dilerim. 

Sayın Mehmet Feyyat'ın bir önergesi var, okutu-
I yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Yüce Yargıtayın Bütçesinin hemen görüşülmesini 

I takiben, Yüce Senatonun saygı ve başarı dileklerinin 
sayın Yargıtay Başkanlığına iletilmesi talebini havi iş-

I bu önergemizin oylanmasını arz ederim. 
I İstanbul 
I Mehmet Feyyat 
I BAŞKAN — Böylesine bir önergeyi oylamaya 
1 bile mahal görmüyorum, sunmuş oldum efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
önerge usule uygundur. 

I BAŞKAN — Usule uygun efendim tabiî, ben de 
aynı şeyi söyledim, müspet anlamda söyledim efen
dim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Teşekkür ede-
I rim. 

C) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

A) EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜT
ÇESİ 

B) JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Şimdi, İçişleri Bakanlığı Bütçesine 
geçiyoruz. 

Sayın İçişleri Bakanı veya adına yetkili olan Sa-
I yın Müsteşar, buradalar. 

Komisyon buradalar. 
i İçişleri Bakanlığı Bütçesi, gerek kendisi, gerek 
i Emniyet Genel Müdürlüğü ve gerekse Jandarma Ge

nel Komutanlığı bütçeleri bundan evvelki bütçelerden 
J farklı olarak birlikte görüşülecektir. 
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Grupları adına söz isteyen sayın üyeler; Sayın 
Şerif Tüten, Sayın Oral Karaosmanoğlu, Sayın İb
rahim Öztürk, Sayın Mucip Ataklı. 

Sırasıyle Sayın Şerif Tüten'e söz veriyorum; bu
yurun efendim. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADINA 
ŞERİF TÜTEN (Cuhmurbaşkanınca S. Ü.) — Sa
yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

1976 Yılı Bütçesinin, İçişleri Bakanlığı ile ilgili 
bölümleri hakkında Cumhurbaşkanlığı Kontenjan 
Grupunun görüşlerini belirtmeye çalışacağım. 

Bu konuşmamda, Ulusumuzu büyük ölçüde tedir
gin eden, nedenleri ve çareleri büyük ölçüde bilin
mekle beraber, yetkili ve sorumluların, demokrasi
nin zorunlu kıldığı anlarda ve ölçülerde bir araya 
gelememelerinden ötürü, kesin önleme yollan geci
ken günlük olaylara değinmeyeceğim. Herkesin ken
disine göre, sübjektif ve genellikle tek taraflı olarak 
yorumladığı ve bu yüzden gereksiz şekilde artma 
eğilimi gösteren, huzur bozucu olayların, Ulusumuzun 
demokrasiye inançlı ve yatkın anlayışı ve bu yolda 
artan ahşanlıklarının doğurduğu sağduyu ortamı 
içinda yatışacağına inanıyoruz. 

Sayın senatörler; 
Biz bu konuşmamızda, demokratik bir idarenin 

temel taşlarından birini oluşturan mahallî idareleri
mizin durumundan ve bugüne kadarki bütçe uygu
lamalarından bu idarelerin âdeta zayıflığa itilmesin
den söz etmek istiyoruz. 

Batılı anlamda gerçek bir demokratik sistemde, 
güçlü bir mahallî idare düzeni kurulmamış ise, o de
mokrasiye kuvvetli ve uzun ömürlü olarak bakma 
olanağı yoktur. 

Bilindiği gibi mahallî idareler, demokrasinin te
mel taşları olma yanında, onu sarsıntılardan koru
yan kalkanlar, perdeler olma görevini de yerine ge
tirirler. 

Başka bir deyimle köy, kasaba, şehir halkı mahal
lî işlerini görmek üzere seçtiği kimseleri bu konuda 
karşısına alır, onları eleştirir, över ya da yıpratır ve 
dört yıl sonra oyunu ona göre verir. 

Halbuki mahallî idareler; yani il özel idareleri, 
belediye ve köyler, idarî ve malî imkânlar bakımın
dan zayıf olurlarsa; Edirne'den Hakkâri'ye kadar 
olan vatandaşlar eletkrik, su, kanalizasyon, köy yo
lu, ilkokul yapım ve onarımı, tarımsal gelişme, ma
hallî ulaşım, kitaplık, mahallî kültür, gıda sağlığı, 
inşaat ve mesken işleri ve benzeri günlük ihtiyaçları 
için merkezî organ ile uğraşmaya başlar. Halbuki va

tandaşlık hak ve görevleriyle hemşeriük hak ve gö
revlerini birbirinden ayırmak gerekir. 

Modern demokratik toplumlarda vatandaşlık hak
larını yerine getirmekle merkezî idareler; yani hü
kümetler ve parlamentolar, hemşerilik haklarını ve 
mükellefiyetlerini yerine getirmek işiyle de mahallî 
idareler uğraşırlar, 

Halbuki yurdumuzda çok partili döneme geçtiği
miz günden bu yana, hemen bütün siyasî parti tü
zük ve programlarında mahallî idarelere daha geniş 
olanaklar tanınacağı açıkça belirtilmiş olmasına ve 
seçim meydanlarında da bu görüşler heyecanla tek
rarlanmış bulunmasına rağmen, uygulama tam aksi 
yönde oluşmuş ve bütün hükümetler, âdeta seçmen 
ya da bölge memnun etmek için, yetkileri ve öde
nekleri ellerinde tutmayı aşırı bir merkeziyetçi zihni
yetle tercih etmişlerdir. 

Bu yılki bütçede de aynı durumu görmek müm
kündür. Biraz sonra rakamlarla bunu belirtmeye ça
lışacağım. 

Köy, belediye ve il genel meclisleri, aynen parla
mentolar gibi, halkın seçtiği ve onlardan bir şeyler 
beklediği organlardır. Bu organlar malî ve idarî ba
kımdan güçsüz hale geldikçe; o bölgenin halkı, de
mokraside ilk ve en önemli safhayı teşkil eden bu 
organlara karşı güvenini yitirmekte ve dolayısıyle 
seçime ve demokrasiye olan inanç azalmakta ya da 
bu fırsatı kollayanlar için uygun ortamın çıkmasına 
neden olmaktadır. 

Mahallî bölge halkı ya da seçilmiş Meclis üye
leri ve mahallî idareciler, bazen en küçük bir iş için 
Hükümet merkezine gelerek bir sürü zamanlarını is
raf edercesine harcamakta; Parlamento koridorları 
ve Bakanlık makamları günlerce işgal edilmektedir. 
Bu yüzden Parlamentolar asıl görevlerini yapmakta 
güçlük çekmekte, bakanlıklar ise mesai saatlerini et
kin, planlı, prensiplere dayanan ve tabiri caizse saat 
gibi işleyen bir idare yöntemi kurma yerine, heyetle
rin ve müracaat sahiplerinin problemlerini çözmeye 
çalışan rutin hizmetler içinde boğulmaktadır. 

Seçim sloganlarında bunun adı, genellikle «Kapı
mızı ardına kadar açma» olarak ifade edilmektedir. 
Pek tabiî olarak her kapı vatandaşa ardına kadar 
açık olacak ve derdini her istediğine anlatacaktır; fa
kat o memlekette bütün işler; ancak vali veya bakan
ların müdahalesiyle çözülebiliyorsa ya bürokrasiyi 
çalıştıracak etkili bir personel rejimi kurulamamıştır 
ya da her şey prensipler yerine hatır ve tavassutla 
çözülüyor demektir. 



C. Senatosu B : 33 

Mahallî idareler para ve yetki bakımından güçlü 
olurlarsa, hemşeriierine karşı olan sorumluluklarım 
Hükümet Merkezine gelmeye hiç gerek kalmadan 
yerine getirirler ve bundan demokratik sistem güç ka
zanır. Örneğin; Fransa, ingiltere, Almanya, Belçika, 
Hollanda ve benzeri memleketlerde mahallî ve kişisel 
sorunlar için, Hükümet merkezlerinde heyet veya va
tandaş görmek âdeta mümkün değildir. Peki, bura
larda demokrasi yok mudur? 

Kanaatimizce, yurdumuzda da mahallî idareleri
mizi her yönden güçlendirmek, demokrasimizi güç
lendirmekle eş anlam taşıyacaktır. 

Aşağıda, daha önceki bütçe yıllarından bazı ra
kamlar vererek, 1976 malî yılı Bütçesinin de bunlar
dan daha farklı olmadığını ifadeye çalışacağım. 

1962 - 1972 döneminde özel idarelerle belediye
lerin Devlet gelirleri içinde orantılarını gösteren bir 
bütçeyi kısaca ıttılaınıza sunacağım. 

1962 yılında kamu geliri toplamı (Devlet Plan
lama Teşkilâtından aldığım hesaplara göre) 
9 314 591 000 lira civarındadır. Bunun endeksini 
100 kabul edersek, o yılki mahallî idare gelirlerinin 
toplamı (Bunun içinde il özel idaresi, belediye ve 
köyler vardır) 1 582 060 000 liradır, endeks 100; bu
nun Devlet gelirleri içindeki oram % 17.0'dir. 

1963*te 11 küsur milyar Devlet gelirleri, 1,7 mil
yar mahallî idare gelirleri, endeks 128 ve 109, ma
hallî idarenin oranı % 14,5'e düşmüştür. 

Bunu 1972 yılına kadar getirdiğimiz zaman; 
1972'de kamu geliri 51 930 000 000 Devlet geliri için
de endeks 558'e çıkmış, mahallî idare gelirleri 
4 528 609 000 lira ve endeks 236ya yükselmiş, ma
hallî idarelerin gelir oranı ise % 8,7'ye düşmüştür. 
10 yıl içinde aşağı yukarı yarıya düşmüştür. 

1976 yılında ise bunun % 5,2 dolaylarında olaca
ğını tahmin ediyorum. Demek ki, bu aşağı yukarı 
12-13 yıl içinde % 17,0'dan % 5'e kadar mahallî 
idarelerin Devlet gelirleri içindeki gücü azalmış bu
lunmaktadır. Bunun, demokrasinin yükselmesinde 
hangi yönde etki yapacağını takdirlerinize ve dikkat
lerinize sunarım. 

Halbuki sağlıklı gelişen bir demokraside bu ora
nın her yıl en az bir miktar artarak •% 20 ile 30 ara
sında olması, hiç olmazsa sabit kalması gerekirdi. 
Aksine asıl fecaat 1972 yılından sonra başlamıştır. 
Nitekim, 1970 yılında çıkarılan 1319 sayılı Emlâk 
Vergisi Kanunu, özellikle il özel idarelerini daha da 
perişan duruma düşürmüş, daha önce bina ve arazi 
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vergileri ve misillerinden elde, ettikleri öz gelirleri ya
ndan da aşağı düşmüştür. Ankara İli Özel İdaresinin 
Emlâk Vergisinden önce ve sonraki rakamları bu 
perişanlığı açıkça göstermektedir. Emlâk Vergisinden 
önce 1969 yılında bina buhran arazi ve misillerin
den kesin hesaplara göre, 56 878 368 lira alınmış ve 
Ankar İl Özel İdaresi tarafından toplanmış; 1970' 
de 60 milyon 811 bin küsur lira, 1971'de 82 381 943 
iira toplanmış iken; Emlâk Vergisi Kanunu çıktıktan 
sonra ki, Maliye Vekâleti bunun yüzde şu kadarını 
özel idareye veriyoruz diye öne attığı ve gerçek ra
kamları bilmediği tablo da şudur; 1972'de 82 milyon 
öz gelirinden 35 704 572 liraya düşmüş, 1973'te 
45 23İ 000 ve 1974'te 53 984 000 lira civarında ol
muştur. 

Halbuki 1971'deki 82 milyonluk artışa devam et
iydi ve bu eskimiş denen kanun değişmemiş olsay
dı; Ankara İl Özel İdaresi 1974 yılında yalnız bu bi
na buhranı ve arazi vergilerinden en az 150 milyon 
lira toplamış olacaktı. 

Görülüyor ki, kesin hesaplara göre 1971 yılından 
sonra bina ve arazi vergileri bu derece düşüş kay
detmiştir. 

Dünyanın neresinde böyle bir vergi reformu gö
rülmüştür? Halkın seçtiği meclis üyeleri, bu gelirle 
hangi mahallî ihtiyaca cevap verecek, seçmeninin 
karşısına çıkacaktır? Onlar da, o bölge insanlarının 
seçtiği temsilciler değil midir? Neden onlara güven
miyoruz. Neden onlara Anayasamızın 116 ncı mad
desinde öngörülen gelir kaynaklarını sağlayıcı kanun
ları acele çıkararak, demokrasimizi güçlendirmiyo
ruz? 

Kaldı ki çıkarılmış bazı kanunlara rağmen, gel
miş geçmiş tüm hükümetler bu kanunlara uymaya
rak, malî yıl bütçelerinde mahallî idarelerin payları
nı kanunî oranın çok altında koymuşlardır. Bu du
rum 1976 Bütçesinde de aynıdır. 

Örnek : 6802 sayılı Gider Vergisi Kanununun 66 
ncı maddesi, «Bu Kanunla akaryakıtlardan alınacak 
istihsal vergisi, gelir bütçesine irat kaydolunur. Kar
şılığında her yıl, bu vergilere ait tahminlerin % 40'ı 
oranında Karayolları Genel Müdürlüğüne, % 22'si 
oranında il özel idarelerine, % 8'i oranında beledi
yelere verilmek üzere Maliye Bütçesine ödenek ko
nur.» dendiği halde, aşağıdaki tablo bütçe yapımcı
ları tarafından, demokrasinin temeli olan mahallî 
idarenin nasıl hafife alındığını ve Kanunun ihlâl edil-

1 diğini göstermektedir. 
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.Akaryakıt istihsal vergisi payları Türk lirası ola
rak; 1968 yılında Devlet Bütçesine konması gereken 
gelir 1 milyar 550 milyon lira. Bu tahmine göre yüz
de 22 oranı, özel idarelere konulması gereken para 
341 milyon lira olması gerekirken, 44 milyon 460 bin 
lira konmuştur. 

1969'da 2 milyar 100 bin lira tahmin karşısında, 
462 milyon lira konması gerekirken, yine 44 milyon 
460 bin lira; 

1970 yılında 569 milyon konması gerekirken, 44 
milyon 460 bin lira; 

1971 yılında 539 milyon konması gerekirken, 44 
milyon 460 bin lira; 

1972 yılında 787 milyon lira konması gerekirken, 
44 mifyon 460 bin lira konmuştur. 

Görülüyor ki, kanunun emrettiği oranm yaklaşık 
olarak 1/20'si mahallî idareye lâyık görülmektedir. 

1976 Bütçesinin teklifinde ise bu miktar; özel ida
relere 60 milyon, belediyelere 80 milyon lira olarak 
konmuştur. Akaryakıttan talimini gelirin, petrol fi
yatlarındaki artış nedeni ile 7 veya 8 milyar Türk li
rası civarında olması gerektiği düşünülürse, yalnız 
özel idareler payının bu yılki Bütçede 2 milyar TL. 
sı civarında olması gerekirdi. 

Belediyelerimizde de durum hemen hemen aynı, 
hatta büyük şehirlerde daha da kötüdür. Bilindiği gi
bi, son yıllarda özellikle büyük şehir belediyeleri alt
yapı yatırımları şöyle dursun, günlük temizlik hiz
metlerini yapamaz ve hatta personel maaş ve ücret
lerini ödeyemez duruma düşmüşlerdir. 

Eminim ki, Sayın İçişleri Bakanı buna verecekle
ri cevapta, Belediye Kanunu ile Belediye Gelirleri 
Kanunu'nun Meclislere sunulmuş olduğundan, özel 
idare ve köyler için de yeni mevzuatın hazır olduğun
dan bahsedeceklerdir. 

Ben bu tasarıların çoğunu inceledim. Bunlar ka
nunlaşsa bile, sorunlara tam çözüm getireceğine inan
mak oldukça güçtür. Zira bu tasarılar reform niteli
ğini taşımayıp, daha doğrusu yukarıdan beri örnek
lerle açıklamaya çalıştığım gibi, mahallî idarelere ge
niş yetki ve olanak tanıma esasına dayanmayın, eski 
kanunların eksiklerini tamamlayıcı nitelik taşımakta
dırlar. 

Bildiğiniz gibi, bizde 1 5 - 2 0 yıl geçince, bir ka
nun için; «Eskidi günün koşullarına uymuyor.» ta
biri çok kullanılır. Halbuki, kanunların Meclisleri
mizden ne kadar zor ve geç çıktığını hepiniz görü
yorsunuz* 
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Bunu önlemek üzere, modern parlamenter sis-
I temlerde, kanun yapma tekniği değişmiş; kanunlar 

kısa ve koşullara göre değişecek esnekliğe kavuş
turulmuştur, 

Biz de, daha temelde mahallî idare organlarına, 
idarî, malî ve vergilendirme konularında inanma ve 
onlara geniş yetkiler tanımada anlaşırsak, onların 
hizmetlerde atılım yapmasını sağlayacak kanunları 
çıkarabiliriz. 

Cumhuriyet Senatosu sayın üyeleri; 
Bu kürsülerde sadece eleştirmeyip, memleketin 

koşullarına uygun çareler de göstermek gerekeceğine 
inandığım için, mahallî idarelerin demokrasimizin 
temelini oluşturacak çalışmalara kavuşturulmalarım 
sağlamak üzere : 

1. — Meclislere sunulmuş olan kanun tasarı ve 
teklifleri, (parlamenterlerin ve teknisyenlerin müşte
reken çalışacakları özel komisyonlarda) çok acele 
olarak tekrar gözden geçirilmeli ve ilgili Meclis ve 
Senato komisyonunda bilâhara ivedi olarak ele 
alınmalıdır. 

2. — Büyük belediyelerin çevresindeki mahallî 
idare birimlerini Anayasamızın 116. maddesinin 2. 
fıkrasındaki esaslara göre, bir arada hizmet görecek, 
metropoliten hizmet birlikleri kuracak bir kanun 
acele çıkarılmalıdır. Aksi halde, sosyal panamalara 
neden olabilecek, hızlı ve düzensiz şehirleşme feno
meni önlenemeyecektir. 

3. — Demokratik bir toplumda ve Anayasa-
j miza göre, herkes seyahat, yerleşme hürriyetine 
j sahiptir. Fakat "tm hürriyet, şehirleri yaşanmaz ha

le getirirse, uygulamada eksiklik var demektir. Mo
dern toplumlarda bu sorun, «şehirlerin pahalı ve 
fazla vergili yaşanan yerler» haline getirilerek, 
kentlerden biraz uzak yeni «cazibe merkezleri» ku
rulması ile çözümlenmektedir. 

Tabiî her şeyi gene merkezî hükümetten bekle
yen zihniyetle çıkarılacak kanunlar, bu sorunuda 

çözümleyecektir. 

il Genel Meclisleri ile, Belediye Meclislerine 
her yıl belirli oranlan geçmiyecek, bir artış ora
nında hak tanıyan, munzam kesirler üzerinden 
vergiler toplama yetkisi verilmelidir. Dört yıl sonra 
aynı seçmenin huzuruna çıkacak olan bu organın 
mensuplarına bu yetkiyi tanımaktan, şimdiye ka
dar neden çekindiğimizi anlamak ve kah etmek 
gerçekten güçtür. 
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: Ben bu tekliflerimle temel nitelik taşıyan so- I 
runlara değindim. Yoksa ayrıntılara inerek, bir
çok kanun maddesi ve diğer mevzuattan bahsede
rek, «şunlar ve bunlar değişmelidir.» denebilirdi. 
Fakat bu gibi çalışmalar, uzun vadeli çözümler 
getirmez; getirmemiştir 

Kaldı ki, İçişleri Bakanlığında, 1967 ve 1970 yıl
ları arasında reorganızasyonu sağlamak düşünce
siyle, geniş kapsamlı (îçdüzen) araştırması yr>-
pılmış ve oldukça yararlı sonuçlara varılarak, ya
yınlanmıştır. 

Mevzuat çalışmalarında, bu araştırmanın so
nuçlarından yararlanma olanağı her zaman vardır J 

Sayın üyeler; 
Sözlerimi bitirmeden evvel merkez valiliği mü

essesesine de kısaca değinmek istiyorum. 
Bilindiği gibi, 1949 yılında çıkarılan 5442 Sayılı 

îl idaresi Kanunu'nun 6 ncı maddesinde 6 kişilik 
«Merkez Valiliği» kadrosu ihdas edilerek, valile
rin cüz'î bir kısmının tecrübesinden, bir rotasyon 
ile yararlanma düşünülmüştür. Bu demektir ki, 
merkeze gelen vali, aynı malî olanaklar, çalışma 
düzeni, yetkisi ve haysiyeti içinde bir göreve ve so
rumluluğa sahip olacaktır. 

1949 Yılından sonra gelen çeşitli iktidarlar, 
5439 sayılı Kanunu da âdeta suistimal ederek, top
lu halde valileri merkeze almışlardır. Bu gün bu 
sayı, 70!i aşmış bulunmaktadır.. 

Tayin edildikten üç ay geçmeden, gene aynı 
hükümet tarafından merkeze alınan vali vardır. Bu, 
ilk tayindeki isabetsizliği ifade etmese dahi, bu 
konuda bir sistemin getirilmesi zaruretini hiç olmaz
sa ortaya koymaktadır. 

Ben, bu konuşmamda valilerimizin merkeze alı
nışlarının hukukî ve politik tartışmasını yapmak 
istemiyorum. Bir iktidarın, bir memuru seçmede 
bazı takdir yetkilerine sahip bulunmasının gerekli 
olduğu ifade edilebilir ve bu tartışılabilir. Fakat 
hiç bir iktidarın, Devlet temsilcisi olarak Valilik şeref 
ve sorumluluğu taşımış bir insanı, değil yazı masası, 
oturacak bir sandalyesi dahi bulunmayan koridor
lara yığarak, maddî ve normal bakımından çökün
tüye terk etmeye hakkı olmamak gerekir. 

Diğer hiç bir bakanlık ve Devlet kuruluşun
da müdür, bölge müdürü gibi kişilerin merkeze 
alınmasında, valilerinki kadar maddî ve manevî 
değişiklik olamaz. J 
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îşin maddî yönü şöyledir: Taşrada görev yapan 
vali, merkezdekine oranla özel idareden brüt 1 500; 
net 1 200 lira fazla ödenek almaktadır. Ankara'da, 
merkeze alındığı takdirde, ev kirası olarak da 3 000 
lira civarında bir para ödeyeceği düşünülürse, mer
keze gelen valinin ayda 5 000 liraya yakın maddî 
kaybı var demektir. 

Bir iktidarın bir memuru değiştirmeye hakkı ol
duğu; ancak maddî haklarına maaş, kadro ve öde
neklerine halel getirmeyeceği, bu kürsülerden çeşitli 
iktidarlar tarafından her zaman ifade edilmiştir. 

O halde bu yanlış uygulamaya kanunî ve idarî 
tedbirlerle son verilmelidir. Burada bir çıkıntı yap
mak istiyorum, taşrada veya merkezde çalışan vali 
arkadaşlarımızın bu maddî yönü hiç bir zaman dü
şündüklerini veya mesele ettiklerini katiyen aklımı
za getirmiyoruz. Bu vaki olmamıştır. İdareci; kayma
kam, vali dün ve bugün hiç bir zaman bu şerefli 
hizmetin maddî yönünü düşünmemiştir ve düşünme
mektedir. Ancak, ben işin maddî ve manevî yönünü 
sadece rakamlarla ifade etmek için gerçeklere ve 
rakamlara dayanarak bu örneği vermeye çalıştım. 

Asıl önemli tarafı, merkeze gelen vali manevî 
bakımdan da kişiliğine ve haysiyetine dokunan bir 
üzüntü içine girmektedir. Oturacak, çalışacak bir 
masası yoktur. Çok az ve istisnaî bazı raporlar dı
şında, bugün adedi 70'i bulan değerli merkez vali
lerine bir görev de verilmemektedir. Bu işsizlik bü
yük emeklerle valilik kademesine gelmiş bir insanı 
manen çökertmektedir. Bu valilerimizi, çeşitli ba-
kanlıklarm yüksek istişare hizmetlerinde kullanma 
olanağı araştırmalı ve gerçekleştirilmelidir. 

Damştaym ne derece yüklü durumda olduğu bel
lidir. Çok acele olarak bölge idare mehkemeleri ku
rulması hakkında kanun çıkarılarak, merkezde atıl 
bekleyen bu değerlerden bu alanda da yararlanma 
yolları aranmalıdır. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Bize ayrılan yarım saatlik süre içinde başka konu

lara değinme olanağını bulamadık. Uygulamalardan 
edindiğimiz tecrübelere de dayanarak, Emniyet Teş-
kilâtımızın içinde bulunduğu güçlükleri ve trafik ko
nusundaki görüş ve tekliflerimizi sunma olanağını bir 
başka zamana erteliyoruz. 

Özetle; bundan önceki malî yıllar bütçeleri gibi, 
1976 yılı bütçesinin de demokramisizin köşe taşları 
olan mahallî idarelerimizi güçlendirecek bir görünüş 
ve uygulama taşımadığı belirtmek istiyorum. Diğer 
yönleriyle İçişleri Bakanhğı bütçesi, memleketin büt-
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çe imkânları ve koşullan içinde başarılı olmaya ça
lışacak bir bütçe görünümü içindedir. Ancak, mahallî 
idareler yönünden bu demektir ki, Türk Ulusu bu 
yıl da; ulaşım, temizlik, sessizlik, huzur ve benzeri 
mahallî ihtiyaçlarının giderilmesinde sıkıntısı azal
mamış bir yıl daha yaşama durumunda kalacaktır. 

Yukarıda arza çalıştığım zihniyet ve şekilde, ve 
elbirliği ile çalışırsak, gelecek yıllarda köylü ve kent
li Anadolu insanının bu derdine de çare bulacağımı
za inanmak istiyor, bütçenin değerli İçişleri Bakanhğı 
mensupları ile fedakâr jandarma ve emniyet men
suplarına, az yardım alan mahallî idarelerimize ve 
tüm yurdumuza yararlı olmasını diliyor, saygılar 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Saym 
Oral Karaosmanoğlu, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMAN
OĞLU (Manisa) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
sayın üyeleri; 

içişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
Jandarma Genel Komutanlığı 1976 Bütçe tasarısı ile 
ilgili görüşlerimizi Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu 
Grupu olarak Yüce Heyetinize takdim etmek üzere 
huzurlarınızda bulunuyorum. 

Bütçe Plan Karma Komisyonunda detaylarıyla 
incelenip, Yüce Senatoya gelen tasarının cari yatırım 
ve transfer bölümleri hakkında teknik eleştirme yapa
cak değiliz. Hizmetlerin taşıdığı önem nispetinde ih
tiyaçların tam manasıyle karşılanabildiğini iddia et
mek de elbette mümkün değildir. Önümüzdeki yıllar
da daha iyi hizmet şartlarının ayarlanması gerektiği 
hususundaki parti görüşümüzü muhafaza ediyoruz. 

Emniyet ve asayişin, yurtta huzur ve sükûnun, can 
ve rnal güvenliğinin Anayasa ve kanunlar çerçevesinde 
kâmil manada sağlanması için, Yüce Meclislerimiz 
İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait tasarı ve 
teklifleri her zaman anlayışla karşılamıştır. 1976 Büt
çe tasarısında da Hükümetimizin ve Bütçe Plan Kar
ma Komisyonunun genel finansman imkânları ölçü
sünde oldukça yeterli ödenek teklifinde bulunmuş ol
masını şükranla belirtmek istiyorum. 

Anayasanın ve kanunların teminat altma aldığı, her 
türlü hak ve hürriyetlerin korunması, yurtta emniyet 
ve asayişin, güvenliğin sağlanması Bakanlığın başlıca 
görevlerindendir. Günün olayları muvacehesinde, 
özellikle yaratılmak istenen anarşik ortam muvace
hesinde bu konulara ağırlık vermek istiyoruz. 
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Hürriyet içerisinde, demokratik hukuk Devleti dü
zeni çerçevesinde ekonomik ve sosyal kalkınmamızın 
en önemli faktörü hiç şüphesiz güvenlik ve huzurdur. 
Bu itibarla, îçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Mü
dürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına tevdi edi
len görevi ve yetkilerin kullanılmasını sadece güven
lik açısından değil, huzur içinde kalkınma açısından da 
değerlendirilmek gerekmektedir. 

Atatürk'ün Millî Mücadele sonunda büyük Türk 
Milletiyle birlikte kurduğu Cumhuriyetimizi, çok par
tili hayata intikalimizden sonra da, yine Millet ira"-
desiyle geliştirilen demokratik hukuk Devletimizin 
büyük itibarını tarihten ve millî hasletlerimizden ge
len sese kulak vererek korumak en kutsal görevimiz
dir. 

1968 yılından itibaren başlatılan ve önceleri, «Ma
sum öğrenci hareketleri» diye vasıflandırılan kanun 
dışı eylemlerin anarşik ortam yaratılması gayretleri
ne vasat teşkil ettiği, maksadın Adalet Partisi iktidar
larını değil, Cumhuriyet rejimini yıkmaya matuf ol
duğu acı tecrübeler sonunda kesinlikle anlaşılmış, 
teşhislerimizin isabeti ortaya çıkmıştır. Devlet arşiv
leri, mahkeme kararları ortadadır. Cumhuriyetimizi 
yıkıp, Marksist, Maoist ve Komünist bir rejimin has
retini duyan illegal faaliyetlere ve örgütlere hep bir
likte cephe kurmaya; yani hukuk devleti şartları içe
risinde mücadele etmeye mecburuz. 

Adalet Partisi mensupları sıfatıyle her zaman ifa
de etmişizdir; rejimin bütün icaplarıyle korunması, 
anarşik hareketlerin, kanunlara aykırı eylemlerin hiç 
bir tavize meydan verilmeden bastırılması, kanunla
rın lafzıyle ve ruhuyle uygulanması için siyasî parti
ler olarak, icra olarak, yargı olarak özerk olsun ve
ya olmasın tüm anayasal organlar ve kuruluşlar ola
rak asgarî bir müşterekte birleşmek durumundayız. 
Bu asgarî müşterek, cumhuriyetimizi, demokratik 
hukuk devletimizi yıkmaya yönelen, nereden gelirse 
gelsin, her türlü anarşik olaylara karşı tam ve samimî 
bir işbirliği yapmaktan ibarettir. 

Adalet Partisinin gerek tek başına iktidarda bu
lunduğu dönemlerde, gerekse Koalisyon ortaklığı
nın gerektirdiği şartlar içerisinde üzerinde hassasiyet
le titrediği konu bu olmuştur. Meseleyi iktidarda ol
mak veya olmamak şeklinde değerlendirmiyorum; 
meseleyi, hürriyetlerimizin teminatı olan Cumhuri
yetimizin korunması hususunda işbirliği seferberliği 
şeklinde değerlendirmek istiyoruz. Diyoruz ki, «Mu
halefette bulunanlar, özellikle anamuhalefet parti-
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leri, bütün Anayasa organları ve müesseseler bu as
garî müştereklerde birleşmedikleri takdirde, vuku bu
lan veya vukuu muhtemel huzursuzlukların faturası
nı hükümetlere yükleyemezler. Buna kimsenin hak
kı yoktur.» Hükümet başkanlarını yıpratmak ama-
cıyle şimdiye kadar yapıldığı gibi, onların şahsında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin otorite ve iti
barlarını rencide etmek amacıyle Devletin temeline 
dinamit koymak isteyenler maalesef ola gelmiştir. 

Kanunlarda yeri olmayan işgal ve boykotlar, 
anarşik hareketler takbih edilecek yerde, teşvik ve 
tahrik edilirse, Yüce Meclislerin çatısı altında doku
nulmazlık zırhına bürünülerek çeşitli tahrikler yapı
lırsa, bunu yapanlar kim olursa olsun; Millet huzu
runda, tarih huzurunda ve maşerî vicdanda sorum
luluktan kurtulamayacaklardır. 

Hükümetleri yıpratmanın veya değiştirmenin si
yasî yolları Anayasada mevcuttur arkadaşlar. Ana
yasanın çizdiği usuller vardır, iktidara geçmenin 
meşru yolları vardır. Sunî, yasa dışı metotlarla hü
kümet düşürmek için kanunsuz olaylara, sokak gös
terilerine prim verilip, yeşil ışık yakılırsa, bundan 
sadece ve sadece cumhuriyet rejimimize gölge düşü
rülmüş olur. Bundan sadece ve bizatihi Devletin 
hükmî şahsiyeti yıpratılmış olur. 

Gelecek nesillerimize huzur içinde kalkman bir 
Türkiye bırakmak millî bir vecibemizdir. Olaylar 
ortada, failler ve varılmak istenen amaçlar bütün 
çıplaklığıyle meydandadır. Yeni teşhislere lüzum yok
tur. Yine, moda haline gelen faşizm gibi, memleke
timizde kimsenin tasvip etmediği hayalî, demode ol
muş, Mussolini devrinden kalmış, Anayasa ve kanun 
dışı sistemlerin de sırf komünizm mücadelesini baş
ka alanlara kaydırmak amacıyle günün istismar ko
nusu haline getirildiği de, kimsenin gözünden kaç
mamaktadır. 

Sayın Başkan; 
Çok hazindir ki, şüpheli gördüğü kişilerden hü

viyet sorarken, en tabiî görevini yaparken haince ve 
alçakça kurşunlanan, şerefli Türk zabıtası mensupla
rı şahsında cumhuriyet rejimine, Devletin manevî 
şahsiyetine kurşun sıkılmaktadır. Çok dikkatli olma
ya mecburuz. Yakın tarihimizde tanık olduğumuz 
komünizan faaliyetlerin, anarşik eylemlerin ortaya 
çıkardığı gerçekler hakkında, bu vesileyle de gere
ken maruzatta bulunmuş oluyoruz. Adalet Partisinin 
olaylara koyduğu teşhislerin doğruluğu, müspet de
lilleriyle anlaşılmıştır. Tedaviye devam etme imkânı 
var iken, geliniz hiç olmazsa bazı konularda, bazı 

gerçeklerde fikir birliği içerisinde olalım, cumhura 
yetin bekası ve yüceliği için çalışalım. 

Adalet Partisi siyasî teşekkülü ve Grupları olarak 
bir defa daha tekrar ediyoruz; nereden ve kimden 
gelirse gelsin, kaba kuvvetin, kanunsuzluğun, anar
şik eylemlerin karşısındayız. Bunun dışında; Anaya
sa çerçevesinde, kanunlar çerçevesinde, fikir hürri
yetinin, din ve vicdan hürriyetinin, her türlü hürri
yetin en samimî savunucularıyız arkadaşlar. 

Sayın Başkan; 
Anayasa ve kanunlar çerçevesinde görev ve yet

kilerini kullanan emniyet ve jandarma teşkilâtının 
günümüz şartlarına göre, 20 nci asır icaplarına gö
re modern araç ve gereçlerle, baştan sona kadar do
natılmasını, bunun kısa bir plan dönemi içerisinde 
gerçekleştirilmesini destekliyor ve bunu Hükümet
ten bekliyoruz. Emniyetçe hazırlanan Re-Mo Ka
nun tasarısının da bir an önce Yüce Meclislerden ge
çirilmesini temenni ediyoruz. 

Çok ağır şartlar altında fedakârlıkla görev ya
pan, gecesini gündüzüne katan Jandarma ve Emniyet 
personelinin özlük hakları yönünden takviyesi gerek
tiği görüşündeyiz. 

Taşra kuruluşlar olarak il ve ilçelerde sadece em
niyet ve asayişten değil, bütün kamu hizmetlerinden 
sorumla olan, yurdun en ücra ve mahrumiyet köşe
lerinde de büyük bir vazife anlayışı ve şuuru içeri
sinde cali şan vali ve kaymakamlarımızdan beklenilen 
hizmetler, gittikçe genişleyen bir mahiyet göstermek
tedir. Çevrenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında, 
hizmetlerin koordine edilmesinde büyük sorumlu
lukları vardır. Adalet Partisi olarak, masa başında 
emir veren, halkın gerçek ihtiyaçlarına bigâne ka
lan idare amirine kitabımızda yer yoktur. Kendisine 
verilen görevleri, yalnız mevzuatın yarattığı ortam
da değil, kendi şahsiyet ve insiyatifiyle şevki idare 
kabiliyetinden yoksun olan, karar vermekten, sorum
luluk yüklenmekten çekinen idare âmiri anlayışı esa
sen günün şartlarına da uymamaktadır. 

Arz ettiğim gibi, önemli ve ağır hizmetleri ifa 
eden, bölgelerinde Devleti ve Hükümeti temsil etme 
şerefini taşıyan idare amirlerimize, Yargı Organı 
mensupları için uygulanan tazminat statüsünün, ay
nen getirilmesini talep ediyoruz. Sayın Bakanın ve 
Teşkilâtın bu konulara özellikle eğilmesini de ciddî 
olarak beklemekteyiz. 

Muhterem senatörler; 
Aklıma gelmişken arz edeyim; malumunuz 237 

sayılı Taşıt Kanunu, hangi makamlara ne şartlar al-
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tında binek arabası veya diğer araba tahsis edilece
ğini amir hükümleri muhtevidir. 1 ve 2 syılı cetvel
ler vardır. Hatırımda kaldığına göre, kaymakam
larla ilgili olan jeep tahsisi hususu, 2 sayılı cetvelde 
yer almıştır. O da henüz tam manasıyle bu program 
çerçevesinde bitirilmiş değildir; ama tahmin ediyo
rum, kısa zamanda jeepi olmayan kazamız kalmaya
caktır ve bunun dışında, bizim Grup olarak teklifi
miz şudur: Her ilçenin hizmet yönünden, şartlan yö
nünden ayrı ayrı özellikleri vardır. Bahusus Ankara, 
İstanbul, fzmir gibi metropoliten diyebileceğimiz ke
sif bölgelerdeki kaymakamlıklara ait olan jeeplerle 
taşrada köyleri ve köy yolları fazla olan ve hizmet 
yönünden jeepten başka vasıtanın kullanılması müm
kün olmayan yerlerle mukayese ettiğiniz zaman, bu 
arz ettiğim Çankaya gibi, Eminönü gibi, Beyoğlu gi
bi, Yenimahalle gibi, izmir'in Buca ve Bornava'sı gi
bi kazalara, jeep yerine Renault şeklinde binek ara
bası verilmesinin faydalı olacağı görüşündeyiz. Çün
kü, jeeplerin maliyet fiyatları, bugünkü şartlarda 100 
küsur bin lirayı geçmektedir. Halbuki, memleketi
mizde imal edilen Renault binek arabaları 80 - 85 000 
bin lira civarında temin edilir ve daha az parayla da
ha fazla hizmet arabası temin etme ve merkez ka
zalarında ve metropoliten bölgelerinde hizmet gören 
kaymakamlar statüleriyle mütenasip bir şekilde hiz
met arabasına, binek arabasına binme imkânına ka
vuşturulur. Saym Bakan lütfetsinler, bu hususu da 
tetkiklerine sunmak istiyorum. 

Saym Başkan, muhterem senatörler; 
Saym Tüten arkadaşımız, büyük bir vukufla ma

hallî idareler konusuna değindiler. Kendilerine teşek
kür ederiz. 

Hakikaten, mahallî idareler konusu, her ne ka
dar İçişleri Bakanlığı endirekt olarak idarî vesayet 
müessesesi olarak bunların direkt murakabesinden 
ziyade, mevzuatının hazırlanması, şartlarının gelişti
rilmesi şeklinde bazı görevlerle yüklüyse de, mem
leketimizde 37 000 civarında köy, 1 700'e yakın be
lediye ve her ilde malum olduğu üzere il özel ida
resi teşkilâtı mevcuttur. Bu aslında büyük bir hizmet 
potansiyelidir. Mahallî idarelerin, özellikle belediye
lerin, Anayasanın da emrettiği esasların ışığı altında, 
günün şartlarına uygun finansman imkânlarına ka
vuşturulmasını öngören tasarıların Yüce Meclislerden 
biran önce geçirilmesi ve üzerinde ciddî tetkikler 
yapıldıktan sonra, belediye, mahallî idare ve köy ih
tiyaçlarına uygun şekilde Meclislerden çıkarılmasının 
zaruretine inanmaktayız. Daha önce hazırlattığımız 
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ve muhtelif itkidarlar zamanında hazırlanmasına ça
lışılan; fakat her nedense Parlamento gündemi mu
vacehesinde çıkarılma imkânı bulunamayan il özel 
idaresi ve köy kanunu tasarılarının da, yeni hizmet 
şartlarına ve planlı dönem ölçülerine göre realize 
edilmesinde fayda olduğu görüşünü taşımaktayız. 

Batı demokrasilerinde, gelişmiş memleketlerde, 
takdir buyurursunuz mahallî idarelere ait fonksiyon
larla merkezî idarelere ait olan fonksiyonlar yekdi-
ğerinden belli kriterlere göre ayrılmış durumdadır; 
fakat görev tedahülleri bakımından, yetki tedahül
leri bakımından, mahallî idarelere mevdu hizmetlerle 
merkezî hükümete; yani genel bütçeye ait hizmetler 
birbiriyle girift hale gelmiştir. Günün şartlarına gö
re mahallî idareler kanunların kendilerine tevdi ettiği 
görevleri yapamaz hale gelmiştir, yatırımları yapa
maz hale gelmiştir, çok defa maaşları ödeyemez ha
le gelmiştir. Bu itibarla, gerçekçi bir gelir statüsü sağ
lanması lâzımdır. Bu gelir statüsü sağlanırken de, 
bilhassa dar gelirli vatandaşlara, esnafa ve vergi ver
me imkânı olmayan vatandaşlar dışında, bütçemi
zin, belli kaynaklarından bazı fonların, gerek içişle
ri Bakanlığına gerekse İller Bankası Genel Müdürlü
ğü emrine verilmek suretiyle dağıtılması; yani baş
ka bir deyimle imkân nispetinde ödeme gücü olma
yanlara yeni vergi yükü ve resim tahmil etmeden, 
merkezden bazı fonlar sağlanmak suretiyle ve Saym 
Tüten'in de belirttiği gibi, kanunların derpiş ettiği 
çeşitli namlar altındaki belediyelere ve mahallî ida
relere ait olan payların, bütçelere ciddî olarak vaze
dilmek suretiyle bu açıkların kapatılabileceği kanısını 
taşımaktayız. 

Bu itibarla memuniyetle öğrenmiş oluyoruz ki, 
Belediye Gelirleri Kanunu da Sayın Bakanımız ve 
sayın Bakanlık mensupları tarafından ciddiyetle ta
kip edilmektedir. Belediyeler de bu konuda, gerek 
belediyeler olarak yaptıkları seminer ve toplantılarda 
bu derdi önemli hatlariyle dile getirmiş bulunmak
tadırlar. 

Saym Başkan, muhterem senatörler; 
İllerimizin genel yönetim esaslarını, idare amirle

rinin görev ve yetkilerini kapsayan 5442 sayılı İl 
İdaresi Kanunu yeniden ele alınıp, önemli bir reviz
yona ihtiyaç gösterir hale gelmiştir. Daha sonra çı
karılan çeşitli kanunlarla isteyerek veya istemeyerek, 
doğrudan doğruya veya bilvasıta, idare amirlerinin, 
vali ve kaymakamların, bazı hallerde bucak müdür
lerinin yetkileri küçümsenmeyecek derecede daraltıl
mış olmaktadır. 
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Özellikle, kuruluşları, hizmetin özelliği olarak za
rurî olan bazı bölgesel idareler hariç olmak üzere, 
meselâ; PTT için böyle bir şeyi düşünemezsiniz ya* 
hut teknik mahiyette bir bölge idaresi için böyle bir 
şeyi düşünemezsiniz; ama gayet tabiî ki, İl İdare
si Kanunu genel çerçevesinde valiler ve idare amir
lerinin genel murakabe hakları vardır; ama tabiî ge
rek bir yetki ve görev kullanma bakımından böyle bir 
anlayış içerisinde olamayız. Yalnız, hizmetin özelliği 
ve koordinasyon imkânları bakımından, vali ve kay
makamların denetim alanından her nedense uzak tu
tulan bölgesel idarelerle ilgili görev ve yetkilerin ve 
bunların idare amirleriyle olan ilişkilerinin yeniden 

ve süratle gözden geçirilmesi isabetli olacaktır görü
şündeyiz. 

Sayın Başkan; 
Konuşma zamanımız içerisinde anahatlariyle 

önemli görmüş olduğumuz hususlara değinmiş bulu
nuyoruz. Objektif olmaya çalıştık, gerçekleri dile 
getirmeye çalıştık, şu veya bu şekilde kimseyi itham 
edip de bu Cumhuriyet Senatosunun ulviyetini, me
habetini bozmak istemedik, şahsiyet yapmak isteme
dik. Tahmin ediyorum ki, diğer konuşacak arkadaş
lar da bu hava içerisinde İçişleri Bakanlığının hiz
metleri ile ilgili olan görüşlerini ifade ederler. 

Şunu da arz etmek isterim ki, diğer parti sözcü
leri tarafından cevabı müsteizim konular olursa, ga
yet tabiî ki, ikinci kez söz hakkımız mahfuz olmak 
üzere, gerekirse ayrıca cevaplarımızı arz etmiş ola
cağız. 

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesinin memlekete, 
teşkilâtın değerli mensuplarına hayırlı olmasını dili
yor, Yüce Heyetinizi, Adalet Partisi Grupu ve şah
sım adına en derin saygılarımla selâmlarken, muhte
lif olaylar nedeniyle kahramanca görev yaparken 
şehit edilen kıymetli polis ve jandarma mensuplarını 
rahmetle anıyor, saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim efendim. (A. P. ve C. G. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adma Sayın İbrahim Öztürk, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK 
(Ankara) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
çok değerli üyeleri; 

İçişleri Bakanlığının 1976 Malî Yılı Bütçe tasarısı 
üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun gö
rüş, düşünüş ve eleştirilerini, Yüce Heyetinize say
gılarımızla sunuyoruz. 
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Sayın senatörler; 
Toplum hayatımızda İçişleri Bakanlığının yeri ve 

değerini daha iyi anlayabilmek için tarihimizin de
rinliklerine çok kısa bir göz atmayı yerinde bulu
yorum. 

Devlat mekanizmasında önemli görevler yapmış 
olan Bakanlığın temeli, ta... Osmanlı İmparatorluğu
nun kuruluş dönemlerine rastlamaktadır. 1453ten 
sonra, «Sadaret Kethüdası» adını taşıyan bir şah-
si yetin işgal ettiği makam, bugünkü İçişleri Bakan
lığınım temelini teşkil etmiştir. 1835'üe İkinci Mah
mut!: döneminde Mülkiye Nezareti kurulmuş ve bu
nun başına Mülkiye Nazırı getirilmiştir. Bu dönem
de ülke idarî taksimata bölünmüş, eyaletler kurul
muş ve yetki genişliği, eski deyimle tevsi-i mezuni
yet ilkesi getirilmiştir. 

1864'te yürürlüğe konulan Vilâyet Nizamname
si ile vilâyetler sancaklara, sancaklar kazalara, kaza
lar da nahiye ve köylere bölünmüştür. Böylece Da
hiliye Nezaretinin önemi ve çalışma alanı çok geniş
lemiştir. 

19î3"te kabul edilen ve kanun [niteliğindeki nizam
name ile Dahiliye Nezaretinin merkez teşkilâtı biraz 
daha genişletilmiş ve Meşrutiyet döneminde, İdare-i 
Umumiye-i Vilâyet Nizamnamesi yürürlüğe konul
muştur. 

23 Nisan 1920"de Ankara'da kurulan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümetinin çıkardığı 3 Ma
yıs Î920 tarihli İcra Vekilleri Heyetimin Sureti Te
şekkülü Haklcndaki Kanun ile Dahiliye Nezaretinin 
aidi, Dahiliye Vekâleti olarak değiştirilmiş ve daha 
srnra kabul edilen kanunlarla da İçişleri Bakanlığı 
ad:, rermen bu Bakanlığa verilmiştir. 

Cumhuriytti-n ilanıyla genel hizmetlerin birden bi
re artması, Bakanlığın gerek merkez, gerek taşra 
örgütüne yeni biçimler vermeyi zorunlu kılmış ve 
1929 tarih 1420 sayılı Vilâyetler İdaresi Kanunu yü
rü -lüğe konulmuştur. 15 yılı aşan bir uygulamadan 
sonra, bu kanun da ülke koşullarına ve ihtiyaçlarına 
cevap verememiş, daha sonra hepimizin bildiği ve 
burjün yürürlükte bulunan 5442 sayılı İl İdaresi Ka
nunu kabul edilerek, bugüne kadar bunun uygula
ması devam edegdmiştir. 

Diğer konuşmacı arkadaşlarımızın da belirttiği 
gi.hi, 1 5 - 2 0 seneden beri yürürlükte olan 5442 sa
yılı Kanun, gerçekten memlekete hizmet sahasında, 
b',Tıaroa illerin genel yönetim ve denetiminden so
rumlu bulunan valilerimize son derece kıymetli yet
kiler vermiş., ama zamanla bu yetkiler, bakanlık-
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ların kıskanç yetki davranışları yüzümden kısıtlanmış 
ve böylece bu kanun dahi, bugünün ülke koşulları
na ve ih'.ıiyaçlanna cevap veremez hale gelmiştir. 

Özellikle 1963 yılından sonra girmiş bulunduğu
muz planlı kalkınma dönemimde, valilerimize veri
len keorinatö iü!k görevi ile İçişleri Bakanlığının öne
mi daha da genişlemiş, klasik bir anlamdan daha 
ilerici, daha dinamiık, daha halkçı bir idareye ve 
niteliğe doğru yönelmiştir. 

'Bu nedenle, beş yıllık kalkınma planlarına uy
gun olarak, tüm Devlet mekanizmasında yapılma
sı öngörülen reorganizasyon faaliyet! eni, İçişleri 
Bakanlığında da bir iç düzen planlaması ve çalışması 
(biçiminde yürütülmüş ve birçok kıymetli çalışmalar 
yapılmış, tasarılar hazırlanmış ve maatteessüf, bu
güne kadar bu güzel ürünler kütüphane raflarını süs
lemekten ileriye gidememiştir. 

Sayın İçişleri Baikanımn bilhassa bu güzel çalış
ma ma.hsullerinfn hangi ncktada olduğunu, nerede 
bulunduğunu, hangilerinin gerçekleştiğini Yüce Se
natoya arz etmesinde şahsen yarar görüyorum. 

Sayın, senatörler; 
Şimdi esas konumuza gediyorum; yani, İçişleri 

E?:kan!ığ;nm örgüt olarak yüklendiği görev ve sorum
luluğu belirtmeye çalışacağız, 

Bakanlığın genel amaç ve görevlerini kısaca şöy
le sıralayabiliriz: 

Yurdun iç güvenlik ve asayişini, sınır kıyı ve ka
rasularımızın muhafazasını sağlamak, kaçakçılığı 
izlemek ve önlemek, bu amaçlarla Emniyet ve Jan
darma Teşkilâtının görev ve yönetimini düzenlemek, 
karayollarında trafiği kontrol etmek, kazaları önle
mek, kamu hizmetlerinin en verimli bir biçimde yü
rümesini sağlamak için, mülkî teşkilâtın ülkenin coğ
rafî, sosyal ve ekonomik gerçeklerine göre düzen
lenmesini sağlamak. 

Kalkınma planlarının uygulanmasında idare âmir
leri koordinatörlük görevlerini sağlamak, mahallî ida
relere a'it mevzuatı tanzim etmek, çıkarılmasını 
sağlamak ve :bu idarelere olanaklar sağlamak. 

İl İdaresi Kanunu ve diğer kanunların verdiği 
yetkiler içinde illerin genel yönetimini izlemek. Va
lilerin atanmasında inha görevimi yerine getirmek. 
Nüfus sicillerini tesis ve ıslah etmek, vatandaşlık iş
lemlerini yürütmek, mülteci ve göçmenlerin yurda 
alınmalarını veya nakilleri hakkındaki muamelelere 
dair görüşleri bildirmek. 

Muhtemel bir savaşa ve doğal afetlere karşı ön
ceden gerekli tedbirleri almak, bu amaçla sivil sa
vunma örgütünü kurmak. 

Kanunları, tüzük, yönetmelik Hükümet karar 
ve emirlerini yaymak ve halkımıza duyurmak. 

İçişleri Bakanlığına yüklenmiş bulunan bu görev
ler tam 42 adet kanunla saptanmış bulunmaktadır. 

Bakanlığa bağlı birimlerde görev alan çok değer
li ve tecrübeli Devlet memurlarını ve yurdun imarın
da, asayişinde ve Atatürk devrimlerinin korunmasın
da çok onurlu görevler yapmış olan zabıtta mensup
larını, idare amirlerini ve tüm Türk memurlarım 
b u a d a Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak say
gıyla anmak ve kendilerine takdir duygularımızı sun
mayı bir görev saymaktayım. 

Ancak, bugün ülke yönetiminde egemen olan 
siyasal iktidarın; idare amirleri, tüm memur ve 
zabıta görevlilerinin üzerinde uyguladığı partizan iş
lemleri Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak asla 
tasvip etmiyo'uz, unutmuyoruz ve tespit ediyoruz. 

Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde örneğine 
rastlanmayan keyfî tasarruflar, partizanca nakil ve 
atamalar, şerefli Türk memurunun moralini ve hiz
met aşkını kırmıştır. Bundan kamu hizmeti ağır 
yaralar almıştır. Memurların elinden sendikal hak 
ve özgürlükler alınmış ve Devlet dairelerinde parti 
kulu bir personel kadrosu yaratılma çabalarına giri
şilmiştir. 

Hiçbir Hükümet döneminde, (27 Mayıs İMilâlıi-
n'n tasarrufları hariç, ki o bir ihtilâl dönemiydi. 
E'hctte kendine özgü karakteri, tabiatı, kanunları 
va:dı) bu derece geniş vali ataması yapılmamıştır 
arkadaşlarım. Bunu rakamla tespit etmek istiyorum; 
son kararnameyle 41 vali atanmış, 23'ünün yeri 
değiştirilmiş, ancak 3 vali yerini koruyabilmiştir ve 
bunlardan bir tanesi de daha sonra merkeze alın
mıştır. 

Arkadaşlar, bu normal tasarruf değildir, normal 
bir idarenin koşullan içinde yapılacak bir tasarruf 
gözüyle buna bakmak mümikün değildir. Bir siya
sî iktidar geliyor, memleketin 67 vilâyetinin valisini 
bir kararnameyle değiştiriyor. Açıkça bunun adma 
idarî ihtilâl denir. 

Yeni vali atamalarında' ölçü yürekler acısıdır. 
Bunları örnekleriyle vermek mümkündür. Eğer Sa-
ym Bakan sorarlarsa, ikinci konuşmamızda söyle
riz. 

Siyasal iktidar mensuplarına ve özellikle Millî 
Selâmet Partisi felsefesine bağlılık gözetilmiş, öl-
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çü; namazlı, niyazlı ve teöbihli kişiler öncelik kazan
mıştır. Vaktiyle Atatürk ve devrim düşmanlığından 
haklarında soruşturma açılan kişiler valiliğe atanmış
tır. Memleketin en kritik günlerinde görevi başında 
bulunması gereken valilerin Hacca gitmesi takdir 
görmüş ve Cumhuriyetin ilk Hacı valisi unvanını ka
zananlar gazete sütunlarında boy göstermiştir. Çanak
kale, Amasya, Manisa ve diğer bazı illere Millî Selâ
met Partisinden aday olmuş kişiler, vali olarak atan
mıştır. Liyakat yerine, sadakat ölçü yapıldığı için, 
illerin başına zayıf kişiler gönderilmiş ve yüzden 
ülke asayişi bozulmuş, anarşi kol gezmiştir. 

Son kararnameyle merkeze alınan 43 valiyle bir
likte, bugün İçişleri Bakanlığı odalarında 76 merkez 
valisi işsizliğe ve bezginliğe terk edilmiştir. Bunun 
uygarlıkla insan haklariyle vicdanla adaletle ne alâ
kası vardır arkadaşlar?. Memleketin bin bir imkân
lar sarf etmek suretiyle yetiştirmiş olduğu bu güzide 
memleket evlâtları ki, bugünkü Hükümetten çok da
ha güçlü ve değerli 3 - 4 kabine çıkar bu 76 kişinin 
içinden. Bu insanları işsiz, güçsüz bu odalara tıkmak, 
hangi hukuk devleti ilkesinin, hangi basiretin ve han
gi adaletin icabıdır?.. Bunu bilhassa öğrenmek iste
rim. 

Bu kadar tecrübeli ve değerli memleket evlâdının 
uğradığı bütün bu tasarruflardan bazılarını Danış
tay iptal etmiştir arkadaşlar. Bunların isimlerini 
de verebilirim şu anda, dün Sayın Erbakan'a da bu
rada yerimden sorduğum gibi, ki ikinci cevap çok 
enteresandır; 6 vali yürütmeyi durdurma kararı al
mıştır ve bir aya yakın bir zaman olmuştur ki, mu
hatabı olan Başbakanlığa bu karar tebliğ edildiği hal
de, bugüne kadar yürütmeyi durdurma kararlan yeri
ne getirilmemiştir. 

Sayın Efbakan dün burada diyordu ki, «Valile
rimiz 5 seneden fazla vilâyetlerinde kaldı, birçok
ları huzursuz oldular ve kendi arzularıyie nakilleri
ni istediler». 

Sorarım Sayın İçişleri Bakanından, Türkiye'de 
kaç vali vardır ki, hizmetin zevk ve şevki içinde bu
lunan, hizmet aşkı içinde halkına hizmet etmekte 
olon bir vali gösterebilirlermi ki bana, (Çok istisna
lar hariç, hastalık gibi) bunun dışında bir vali gös
terebilirler mi ki, kendi arzusuyla merkezi istesin?. 

Biraz evvel bir değerli meslektaşım, İçişleri Ba
kanlığı koridorlarına tıkılmış olan valilerin içinde 
bulunduğu haleti ruhiyeyi izah ettiler. Hiç bir vali, 
İçişleri Bakanlığının o loş koridorlarında Bekir Ağa 
Bölüğü misali tıkılmaya asla kendi gönlüyle razı ol
maz. 

Bir enteresan noktaya temas edeceğim. Başba
kanlığın (ki, İçişleri Bakanlığının cevabıdır hattı-
zatında, Başbakanlık kanalıyla) Danıştaya vermiş 
olduğu cevabın metni elimde. Çok calibi dikkattir 
arkadaşlar; dün de burada yerimden ifade ettiğim 
gibi, valiler ve elçiler Devlet memurudur. Diğer Dev
let memurlarından kanunî nitelik ve atama şartları 
itibariyle farkları yoktur. Yani, siyasî bir nitelikleri 
yoktur ve bir özel atama işlemine tabi değillerdir. 
Oysa Devlet memuru olan valilerin merkeze alınma
sında gerekçe olarak Danıştaya verilen cevap met
ninde, «Siyasî tercihin kullanıldığı, Hükümet Prog
ram ve felsefesine yatkın kişilerin ancak valilik 
mevkiinde ve kilit noktalarında bulunabileceği» ifa
de edilmiştir. Eğer bu ilkeyi biz Devlet olarak kabul 
edecek olursak, ozaman Devlet idaresini bir zelze
leye maruz tutmuş oluruz ve altını üstüne getiririz. 

Yönetmeliğe aykırı olarak kış ortasında, aralık 
ayında 195 kaymakamın nakil ve tayinleri yapıl
mıştır. Kaymakamların nakil ve tayinlerine ait bir 
yönetmelik vardır. Buna göre, senede iki kez bu na
kil ve atmalar yapılır; fakat bu sene birtakım kanun 
dışı ve partizan nedenlerle 195 kaymakamın atanma
sı kış ortasında yapılmıştır arkadaşlar. Bunlar ara
sında M. S. P. li bakan ve ilçe başkanlarının hoşu 
na gitmeyen kaymakamlar da vardır. Yeni bir çileye 
maruz kalmamaları için, bu M. S. P. li bakan ve 
ilçe başkanjannm hışmına uğrayan kaymakamların 
isimlerini burada vermeyeceğim. 

Mesleğin temeli olan kaymakamlar bugün mad
dî yönden yargıç ve savcıların çok gerisinde kalmış
tır. Elbette yargıç ve savcılar bu memleketin temel 
unsurlarıdır, büyük hizmet fonksiyonları vardır; 
ama Devletin ve Hükümetin mümessilliği görevini 
yapan, kanunların tatbikinden sorumlu olan bu yüce 
makam sahiplerinin de hiç olmazsa yargıç ve savcı
lar ayarına getirilmesi ve maddî yönden tatmin olun
ması bir zarurettir. Buna bir partizan etkiler katı
lınca, Devletin bu çok değerli unsurları görev yapma 
zevk ve şevkini yitirmişlerdir. Bu yüzden kaymakam
lık mesleğine rağbet azalmıştır, birçok ilçe bugün 
kaymakamsız bulunmaktadır, tahrirat kâtiplerinin 
elinde Jandarma başçavuşlarının elinde yönetilmek
tedir. 

Bakanlığın bu konuyu büyük bir ciddiyetle ele 
almasını, Cumhuriyet Halk Partisi olarak diliyoruz. 

Emniyet müdürlerinin atamaları kanun gereğince 
üçlü kararname ile mümkün iken, birçokları Baka
nın şahsî tasarrufu ile yapılmıştır. Sayın Bakan bu 
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tutumuyla mensup olduğu partiye bağlı bir emniyet 
örgütü kurma yoluna sapmıştır. Toplum polisinin 
içine siyasal akımlar girmiş, polisler bu nedenle bir
birleriyle çatışmış, silahla yaralamalar vukua gelmiş, 
(Bunlar gazetelere intikal etmiyor; ama tespit etmi
şizdir.) Millî Selâmet Partili ve M. H. P . yanlısı 
kişiler toplum polisi kadrolarına yerleştirilmiştir. 

îmam - hatip okulu mezunlarının polis mesleği
ne alınmasını sağlayan yönetmelik hükmü, meslekî 
derneklerin müracaatı üzerine Danıştayca durdurul
muştur; fakat bu itirazı yapan polis derneği mensup
ları başka yerlere atanmşlar, kendilerine siyasî ceza 
verilmiştir. İmam Hatiplerin polisliğe alınmalarına 
yeni bir çare bulununcaya kadar da, yeni atamaların 
Bakanlıkça tehir edildiği söylenmektedir. Geçen gün 
Cumhuriyet Gzetesi de bunu yazmıştır; 1900 polis 
adayı imtihanları kazandığı halde, bugüne kadar ata
maları yapılmamıştır. 

Bakanlık özel müşavirliklerine yapılan tayinler de 
hukuk ve mantığa aykırıdır. 1969 mezunu yedi ay
lık bir kaymakam, 1000 zait 150 ile özel müşavirliğe 
alınmıştır. Sayın Bakan, 7 .aylık bir kaymakamın, 
Devlet tecrübesi olan bir şahsiyetin ki, harika çocuk 
olması lâzım; anun hangi tecrübe ve bilgisinden fay
dalanacaktır. öğrenmek isteriz. 

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu bugünün ihtiyaç
larına cevap vermekten uzak kalmıştır. İllerin genel 
yönetimlerinden sorumlu ve Devletin ve Hükümetin 
mümessili valilerin görev, yetki ve sorumluluğunun 
bugünkü koşullara ve demokratik kurallara uygun bir 
duruma getirilmesi lâzımdır. İdareyi dağınıklık, so
rumsuzluk ve etkisizlikten kurtarmak ve halka dö
nük bir hizmet anlayışını hâkim kılmak zorunlu bir 
hale gelmiştir. Özellikle kalkınma planlarının uygu
lanmasında koordinatör olan valilerin yetki alanlarır 

nın genişietilmesi lâzımdır. Alınması tasarlanan son 
tedbirler arasında, valileri birer sıkıyönetim komuta
nı yapacak olan faşizan davranışları, Cumhuriyet 
Halk Partisi asla kabul etmeyecektir. 

Asayiş yönünden önem arz eden Gayrimenkule 
Tecavüzün Önlenmesine Dair Kanunun yeniden ele 
alınması, iller ve merkez ilçe örgütünün kurulması, 
bugünün şartlarına hiç uymayan Cem-i ianat Nizam
namesinin yerine yeni bir kanun getirilmesi, sınır an
laşmazlıklarının süratle giderici ve önleyici bir ka
nunun çıkarılması zorunlu hale gelmiştir. 

Nüfus kütükleri bugünkü haliyle güvenilir kay
naklar olmaktan çıkmıştır. Bunların yenilenmesi için 
başlatılan çalışmaların hızlanması, nüfus cüzdanla

rının yeni kanuna göre düzenlenmesi, gezici nüfus 
memurluklarının ülke koşullarına uygun bir duruma 
getirilmesi, il ve ilçelerdeki nüfus dairelerinin yer
leşme durumlarının ele alınması lâzımdır ve bunun 
yanıbaşında, vatandaşın doğumundan ölümüne ka
dar bütün nüfus hareketlerini takip eden fedekâr ve 
cefakâr nüfus memurlarına da emsali gibi yan öde
me verilmesini bilhassa temenni ediyoruz. 

Mahallî idarelere gelince; demokratik halk ida
resinin temeli olan bu kuruluşlara vücut veren mev
zuat çok eskimiş ve bu idareler görev yapamaz hale 
gelmiştir. İl özel idareleri, belediyeler ve köylere ve
rilmiş olan görevlerdeki dengesizlik, toplum ihtiyaç
larında meydana gelen süratli gelişme, bazı idarî ve 
teknik hizmetlerin merkezden yönetimi, idarî vesa
yetin katılığı ve malî kaynakların yetersizliği gibi 
nedenler, mahallî idarelere yeni bir düzen verilme
sini zorunlu hale getirmiştir. Özellikle bugün beledi
yelerin durumu yürekler acısıdır. 1970 adet beledi
ye malî yetersizliği ve yetkisizlik nedeniyle hizmet 
göremez duruma gelmiştir. Son nüfus sayımından 
sonra buna 500 - 600 birim daha eklenmiş olacaktır. 
Yeni belediyelerin kurulmasında ülke ihtiyaç ve şart
ları dikkate alınmalı ve ciddî esaslar getirilmelidir. 
Belediyeler güçlendirecek kanunlar süratle çıkarıl
malıdır. Hükümetin muhalif belediyelere uyguladığı 
partizan tutum kaldırılmalıdır. Özellikle İstanbul, 
Ankara, İzmir gibi en büyük şehirlerin belediyeleri
ne uygulanan malî ve siyasî cezayı çağ dışı bir kafa
nın mahsulü telâkki ediyoruz. 

Mahallî idarelerin ve idarî bölümün en küçük 
ve yaygın birimi olan köylülerimizin her yönü ile ye
niden ele alınması, özellikle kırsal alanda yerleşme 
düzeni ve altyapı bakımından reform niteliği taşıyan 
köy - kent çalışmaları yapılmasını C. H. P. olarak 
programımıza almış bulunuyoruz. Kalkınmanın köy
den başlaması ilkesini benimseyen Cumhuriyet Halk 
Partisi, köy-kent projesiyle yeni bir yerleşme düzeni 
kurmayı ve bununla bütün kamu hizmetleri, Devlet 
yatırımları ve yerinden yönetim sistemine yeni bir 
biçim vermeyi amaçlamaktadır. 

S-ıyın senatörler, 
Şimdi de kolluk kuvvetleri üzerindeki görüş ve 

düşünüşlerimizi özet olarak arz etmeye çalışacağım. 
Ülkemizde, genel kolluk hizmetleri, Emniyet Ge

nel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ara-
c.hğıyie yürütülmektedir. İlk polis örgütü 10 Nisan 
1845 tarihinde İstanbul'da kurulmuş olup, 1846 tari
hinde Zaptiye Müşirliği adlı bir örgüt, Devlet idare-
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sine ilâve edilmiş ve tüm ülkeyi kapsayan asayiş gö
revleri bu örgüte verilmiştir. 19 ncu yüzyılın ortala
rına kadar kolluk hizmetleri; polis jandarma ayrık
lığı olmaksızın yürütülmüş, daha sonra polis ve jan
darma, ayrı örgütler olarak görev yapmaya başla
mışlardır. Günümüze kadar bu statü devam etmekte 
olup, zabıtanın birleştirilmesi konusu zaman zaman 
tartışmaların nedeni olmuştur. Kanaatımıza göre, 
genel ve özel tüm zabıta kuvvetlerini bir örgütte top
lamak, disipline etmek, yeni araç ve gereçlerle donat
mak, belli bir öğretim düzeyine getirmek, demokratik 
halk yönetimi ilkesine uygun bir eğitimi sağlamak, 
tartışmaların nedeni olmuştur. Kanaatimize göre, 
yapmak, siyasal iktidarların zabıta örgütü üzerindeki 
etkilerini kaldırmak. 

Kendi kuruluş ve görev kanunlarından başka bir
çok özel kanunun sayısız görevler yüklediği polis ve 
jandarma örgütlerinin bu hizmetlerini bir bir sayma
ya zamanımız müsait değildir. Biz, burada sadece 
önemli bir iki konuya değinmekle yetineceğiz. 

Genel kolluğun görevlerine ilişkin olarak yıllar
dan beri üzerinde durulan konulardan birisi, adlî 
kolluğun ayrılmasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak, Anayasada «Kuvvetler ayrılığı» ilkesine dayan
mak suretiyle adlî kollukla idarî kolluğun birbirin
den ayrılarak hizmet yapmasını yararlı görüyoruz. 

Kaçakçılığın izlenmesi ve önlenmesi, kanunla 
jandarmaya verilmiştir. Bu görevin yerine getirilişi 
sırasında kanun ve insanlık ilkeleri dikkatle göz-
önünde bulundurulmalıdır. Ulusal ekonomiye olum
suz etkileri olan kaçaklığı kesinlikle önleme lüzu
muna inandığımızı belirtirken, tedbir ve icraatın hu
kuka ve insan onuruna yakışır biçimde yürütülmesini 
ve kaçakçılığın zabıta tedbirlerinden çok; ekonomik, 
sosyal ve siyasal yönlerden çözümlenmesini istiyo
ruz. 

Ülke çapındaki trafik düzensizliği ve bunun so
nucu olan korkunç tarafik kazaları ve ulusal servete 
etki yapan büyük maddî kayıplar gözönünde bulun
durulursa, trafik sonucunun önemi ortaya çıkar, 
Ancak, mevzuattaki boşluklar, trafik polisinin kadro, 
eğitim, araç ve gereç yönlerinden yetersizliği, şoför 
ehliyetlerinin tespitindeki yolsuzluklar, imtihan ve 
muayene komisyon üyelerinin bilgi ve görgülerinin 
azlığı, araçların fennî kontrol ve muayenelerinin ge
reğince yapılmaması gibi nedenlerle trafik hizmetleri 
istenen düzeyde yürûtülmemektedir. 

Anayasanın 18 nci maddesiyle saptanan seyahat 
hürriyeti ve buna paralel olarak yurt dışına çıkma 
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işlemlerinde bazı kasıtlı ve partizan tutumlar görül
mektedir. Yurt dışına para kaçıran. Devletin vergi
sini vermeyen kişilere pasaport verildiği halde, ulus
lararası üne sahip yazar ve sanatkârlara türlü müş
küller çıkarılmakta ve . yurt dışına çıkmaları önlen
mektedir. Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak, 
mahkeme kararı olmayan hiç bir vatandaşın seyahat 
hürriyetlerinin ve tüm hürriyetlerinin kısıtlanmasına 
asla taraftar değiliz. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Şimdi konuşmamızın en önemli bölümüne gelmiş 

bulunuyorum. Bu, aynı zamanda güncel bir konu olan 
asayiş konusudur. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak Hüküme
tin ve içişleri Bakanının bozulan ülke asayişini sağ
lamaktaki zihniyet, tutum ve davranışını bütün çıp
laklığı ile ortaya koymak istiyorum. 

Cumhuriyet tarihinde ülke güvenliğinin bu denli 
bozulduğu görülmemiştir. Vatandaş ister istemez 
Türkiye'de sorumlu bir hükümetin varlığından kuş
ku duyar hale gelmiştir. Her gün memleketin birkaç 
yerinde önemli toplum olayları çıkmakta; öğrenci
ler, işçiler, öğretmenler ve son zamanda da halk bir
birini öldürmekte ve yaralamakta ve bütün bu çar
pışmalarda türlü model silâhlar kullanılmaktadır. 

Ne 27 Mayıs, ne 12 Mart öncesi manzara bu de
rece karanlık olmamış ve insana ümitsizlik verme
miştir. Olayların temelinde gelişen ve büyüyen bir 
Türkiye'nin siyasal, sosyal ve ekonomik sancılarının 
yattığı bir gerçektir. İnsanca ve hakça bir yaşama 
düzeyine kavuşmak isteyen ezilmiş ve sömürüimüş 
kitlelerle mevcut çıkar "düzenini sürdürmek isteyen 
mutlu azınlığın mücadelesi elbette kolay olmayacak
tır. 

Hele yürürlükteki düzeni, Anayasa ve halk ço
ğunluğuna rağmen korumak isteyen bir siyasal güç, 
ülke yönetimine egemen olursa, bu mücadele daha 
da zorlaşacak, halk çocukları güçlülerin kurşunlarına 
hedef olmaya devam edecektir. 

Devletin Bütçesini, idaresini ve polisini elinde bu
lunduran erk, olanaklarını savunduğu düzen için kul
lanacaktır. Kredi muslukları varlıklıların kaplarını 
dolduracak, Devlet daireleri onların hayatlarını ve 
varlıkların koruyan bir. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, bir dakikanız var 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK 
(Devamla) — Üç dört dakika öbür konuşmamdan 

{ sayarsanız, konumu toparlayabilirim. 

506 — 



C. Senatosu B : 33 

BAŞKAN — Öbür konuşmanıza sayalım diyor
sunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK 
(Devamla) — Evet, beş dakika oradan ilâve edebilir
siniz, toparlayabilirim. 

Üniversite özgürlüğü ortadan kaldırılacak ve bu
ralar dar kafalı ve çağ gerisi öğretim üyesi ve öğren
cilerin bir medresesi durumuna getirilecektir, işçiler 
memur yapılarak hükümetlerin . kapalı kutu haline 
getirilecek, imam - hatipler üniversiteye, hatta harp 
ve polis okullarına alınarak öğretim birliği layiklik 
ilkesi bozulacak, Atatürk devrimlerini ve pozitif dü
şünceyi aşılayan kitaplar toplatılacak, yerine şeriatı 
ve faşiizmi amaçlayan kitaplar konulacak. 

tik ve ortaöğretim kurumlarının basma komando 
yapılı yöneticiler getirilecek, Atatürkçü öğretmenler 
oradan oraya sürülecektir. Kanunsuz emirleri yerine 
getirmeyen veya dürüst görev yapan polisler ve jan
darmalar cezalandırılacaktır. Ülke yönetimine sömü
rü düzenini korumak ve sürdürmek isteyen bir anla
yış egemen olursa, hiç kuşkusuz yukarıda sayılanla
rın da üstünde acı manzaralar görmek bizi beklemek
tedir. 

Anayasanın öngördüğü sosyal adalet ve güvenlik 
düzenini kurmak istemeyenlerin sorumlusu bulundu
ğu bugünkü manzaranın değişmesinin, halkçı bir yö
netimle mümkün olacağı kanısındayız. Ancak, ülkeyi 
bu derece karanlık düzeye getirenlerin, akan kardeş 
kanlarının, faili meçhul kalmış cinayetlerin gerçek 
sorumlularını saptamak, tarih ve millet önünde on
ların yüzlerini ortaya koymak bizim görevimizdir. 

Ali, Veli, Ahmet, Hasan diye bunları sıralamak 
yerine, bunların ellerine silâhı veren, ve tetiği çekti
ren zihniyete ve o zihniyetin güçlü temsilcilerine yö
nelmek en doğru gözetim olur kanısındayız. Elbet
te tetiği çeken el yakalanmalıdır ve adalet önüne çı
karılmalıdır; ancak, ona silâhı veren, hedefi gösteren 
gerçek suçlular iyice bilinmeli ve günü geldiğinde 
hesaba çekilmelidir. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bunun pe
şini bırakmayacağız. 

Bugün bütün bir milkıîü huzursuz kılan, göz yaşı 
döktüren, ardı arkası gelmeyen kanlı olayların baş 
sorumlusu elbette Hükümettir, onun içinde yer alan, 
güvenlik işlerinde sorumlu yardımcısıdır ve kanun
lara göre de İçişleri Bakanıdır. Tümü ile Hükümet 
ve İçişleri Bakanı sorumluluğu ne kadar üzerlerin
den atmak isteseler de, bir numaralı görevleri olan 
asayişi sağlamadıkça başarılı olamayacaklar ve suç
lanmaktan kurtulamayacaklardır. 
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Bizim kanunlarımıza göre asayişten İçişleri Baka
nı sorumlu tutulmuştur. 3201 sayılı Emniyet Teşki
lât Kanununun 1 nci maddesine göre, memleketin 
umumî emniyet ve asayiş işlerinden Dahiliye Vekili 
mesuldür. Bu tür bir sorumluluğun kabul edilmesi 
İçişleri Bakanının genel güvenlik ve esenlik konusun
da görevli olduğunu göstermektedir. Hal böyle olun
ca, İç şleri bakanlarının grev, yetki ve sorumlulukla
rının diğer bakanlardan daha farklı ve kapsamlı dü
şünülmesi gerekmektedir. 

İl İdaresi Kanununa göre illerin yönetiminden so
rumlu bulunan ve bütün resmî örgütlerin amiri, mü
fettişi ve murakıbı durumunda olan valilerin İçişle
ri Bakanına bağlı olduğu da gözönünde bulunduru
lursa, İçişleri bakanlarının görev yetki ve sorumluluk 
alanının genişliği ve önemi ortaya çıkar. 

Bilindiği gibi, Sayın Asiîtürk, Ecevit Hükümeti
nin de İçişleri Bakanıydı. O dönemin Asiltürk'ü ile 
Demirel Hükümetinin Asiltürk'ü arasında büyük 
farklar vardır. Bugün olayların altında ezilen İçiş
leri Bakanı da bilmektedir ki; bozulan güvenliği sağ
lamak, polise panzerler almakla, yeni silâhlar ve 
araçlar sağlamakla mümkün değildir. Güvenlik, an
cak ulusun her kesimine verilecek güvenle müm
kündür. 

Ülkenin yönetimini yüklenen hükümetler ve on
ları oluşturan kişiler, davranışları ile tarafsız ve ada
letli tutum ve icraaitîarı ile fazilet ve tecrübeleriyle, 
gerçekte ulusun hükümeti olma niteliğini kazanabili
yorlarsa, o ülkede huzur ve güvenlik ortamı doğar. Ak
sine hükümetler ve onun içinde yer alan kişiler, 
bilgi, tecrübe yönünden zayıf ve de tutum ve davra
nışlarıyla milleti kamp ve cephelere bölüyorlar ve 
yalnız kendi partilerinin hükümeti biçiminde görünü-' 
yorlarsa, o ülkede huzur ve güvenden bahsedilemez. 
Bir de sorumluluk taşıyan hükümet ve devlet adam
larında Türk ulusunun her şeyden önce aradığı fazi
let ve dürüstlüğe gölge düştüyse, artık o memlekette 
güven duygusu ortadan kalkmış demektir. 

Kendi kendine «Milliyetçi» sıfatı veren ve buna 
bir de «Cephe» adını ekleyen bir hükümette güvenlik 
işlerinden sorumlu Başbakan, yardımcısı, kendi par
tisine, hatta doğrudan doğruya şahsına bağlı ülkücü 
komando örgütünün yurt çapında yarattığı silâhlı ey
lemlerle ilişkisi olduğunu beyanlarıyla ortaya koy
muştur. 

Atatürkçülüğe asla uymayan, çağ dışı bir milli
yetçilik anlayışı, ülkeyi kana bulamış; komando adı 
verilen ve çoğunluğu yoksul Anadolu emekçilerinin 
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çocukları olan masura delikanlılar, çağ gerisi bir eği
timle şartlandırılmış ve Atatürk devrimcisi kardeşle
rinin üzerine saldırtilmıştır. 

«Türklük elden gidiyor, din elden gidiyor, komü-
rısiier geliyor.» sloganları altında çok kullanılmış 
yöntemlerle gençliğin bir kesimini kendi çıkar düzen
lerinin jandarması durumuna getiren ve bu uğurda 
kanlı eylemler çıkaran bir yönetim ülkede egemen 
oldukça, olaylar asayiş sınırım da aşacaktır. Güven
likten sorumlu İçişleri Bakanı da bunu bilmektedir. 
Almanya'dan getireceği panzerlerin ve yeni silâhla
rın bunu önieyenıiyeceğinin bilinci içindedir. Neden 
Ecevit Hükümeti zamanında ülkede asayiş vardı? Ne
den şimdi yok? O zaman da Sayın Asiltürk Bakan
dı. Polisi yeni silâhlarla donatmak lüzumunu duy
mamıştı. Neden şimdi aynı Sayın Bakan olayların üs
tesinden gelemiyor? Asiltürk, hepsini bilmekte ve de
rin derin düşünmektedir. Son- beyanları gazetelerde
dir; kendi grupundaki konuşmaları bunların hepsini 
ortaya koymuştur. 

Geçenlerdeki Senato kürsüsündeki konuşmasında 
ezilmiş ve yıpranmış siluetini ibretle seyrettik. Oysa, 
kabiliyetine ve dürüstlüğüne inanmak istediğimiz Sa
yın Asiltürk, Cumhuriyet tarihinin hiç bir döneminde 
görülmeyen asayişsizlik karşısında, soyadma yakışır 
bir davranışla olayların teşhisini koymalı ve gerekir
se istifa etmelidir. Bunu yapmadığı takdirde, kendi
sini çok ağır sorumluluklar beklemektedir. Bunu es
ki, tecrübeli bir idareci sıfatiyle bu miliet kürsüsün
den kendisine söylüyorum. 

Yakanda da belirttiğimiz gibi. her şeyden önce 
Hükümet, ülkede ve vatandaşta güvenilir hükümet 
kanısını yaratmak ve yaymak zorundadır. Bunun için 
kendi bünyesinde tutarlı, icraatında tarafsız, âdil ve 
şefkatli olması lâzımdır. Olayların nedenini kendi dı
şındaki siyasal ve sosyal örgütlerde değil, kendi bün
yesinde ve icraatında aramalıdır. Sağdan gelsin, sol
dan gelsin, tepeden gelsin; Hükümet, olayların üze
rine Türk Devletinin kanunlarına ve geleneklerine 
uygun bir biçimde tam bir tarafsızlıkla yürümeli ve 
Cumhuriyetin zabıtasını bu ilkeler içinde görevlen-
dirm elidir. 

Bugüne kadar meydana gelen olayların failleri ya
kalanamadıkça, kamuya duyurulmadıkça Hükümet, 
halkın güvenini kazanamayacaktır. Önleyici zabıta
dan sorumlu vali ve kaymakamlarla suç işlendikten 
sonra sorumlu Cumhuriyet savalarının görev yap
mak imkânları siyasal emirlerle önlenirse, huzur ve 
güvenlik kurulamaz. Ancak, burada idare amirîeriy-
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le, Cumhuriyet savcılarına da söyleyecek bir sözü
müz vardır : Sizler bu şerefli Devletin ayakta dur
masında, Atatürk devrimlerinin korunmasında, onur
lu ve yüce görevler yüklenmiş ve bunun yürekli ve 
soylu örneklerini vermiş kişilersiniz. Görevlerinizi hiç 
bir partisel ve siyasal etken gözetmeden halk - devlet 
dengesi içinde yaptığınıza ve yapacağınıza daha çok 
inanma ihtiyacı içerisindeyiz. 

Bugünkü Hükümet sorumluları olayların nedeni
ni kendi tutum ve icraatının dışındaki kayntklarda 
aradığına ve her türlü olanağı elinde bulundurduğu
na göre; kim ve hangi örgütler Türkiye'yi komüniz
me, uluslararası sosyalizme sürüklüyorsa veya ırksal 
ve mezhepsel çatışmalar çıkarıyorsa, onların yakala
rına yapışmah ve adalet önüne çıkarmalıdır. Fakat 
aynı Hükümet; memleketi faşizme, teokratik düzene 
ve 12 Mart biçimi yönetime sürüklemek isteyenlerin 
de yakasına yapışmalıdır. Bunları yapmadığı takdir
de, Anayasaya ve Türk Devletinin ve haîkınm çıkar
larına uygun bir Hükümet olduğuna kimseyi inandı-
ramayacaktır. 

Hükümet, Anayasanın öngördüğü sosyal adalet 
ve güvenlik düzeninin kurulmasını önleyici zihniyet 
ve icraatını sürdürdükçe, mutlu bir azınlığın hükü
meti görünümünü bırakıp da, tüm halkın Hükümeti 
niteliğini kazanmadıkça, sosyal ve siyasal bunalım
lar devam edecektir. Bizce asayişsizliğin temel nede
ni budur. 

Cumhurbaşkanına, Orduya ve sıkıyönetime 
sığman ve kendi aczini örtmek için sokak eşkiyala-
rmdan medet uman bir siyasal yönetim, yerini güve
ndir t i r halkçı yönetime bırakmadıkça olayları ön
lemek çok zor olacaktır. 

Sürekli şikâyetçi ve suçlayıcı bir hükümet yerine, 
yapıcı ve inandırıcı bir "hükümet özlemi gün geçtik
çe artmaktadır. 

Kısa sürede Milletimiz bu özlemi de gerçekleşti
recektir. 

Bendeniz de Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na ve şahsim adına bu özlemle, Yüce Senatoyu say
gılarımla selâmlıyorum. (C. M. P. sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, tekrar söz almak is
terseniz 4 dakika için alacaksınız. 

Sayın Mucip Ataklı, Millî Birlik Grupu adına. 
M. B. GRUPU ADINA MUCİP ATAKLI (Ta

biî Uye) — Sayın Başkan; 
İçişleri Bakanlığının Bütçesi hakkındaki Millî Bir

lik Grupunun görüşlerini açıklamadan önce, değerli 
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arkadaşlanmı, Sayın Bakanı ve Bakanlığın değerli j 
mensuplarını Grupum adına saygı ile selâmlarım. 

Ben konuşmamda, Bütçenin teknik yapısı ve çe
şitli görevleri üzerinde durmayacağım. Bugün yurdu
muz büyük bir huzursuzluk ortamı içerisinde bulun
maktadır. Bu nedenle sözlerim, anarşik ortamın ne
denlerine, kanıtlarına ve önerilerimize inhisar edecek
tir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Çağımızdaki teknolojik gelişmeler dünyayı çok 

küçültmüştür. Eski sömürgecilik düzeni değişmiş, bu
na karşın, güçlü devletler sosyo - ekonomik baskı un
surunu kullanarak, güçsüz devletleri değişik usullerle 
sömürme ve genel politikalarının aleti olarak kullan
ma yolunu açmışlardır. Uluslar arasında her alanda J 
karşılıklı etkilenme olanağ artmıştır. 

Yurdumuz böylesine bir dünya içerisinde, çok 
önemli jeopolitik değerin sahibi bir cağrafî kesimde 
bulunmaktadır. Bu nedenle, dış etkenlerden en az za
rarla çıkabilmek için, içte millî birlik ve beraberlik 
içinde olmanın şart olduğu kanısındayız. 

Sayın senatörler; 
Uluslar önce kendi içinde millî birlik ve beraber

lik halinde kaderde ve kıvançta ortak bir anlayışta 
bulunmak, sonra jeopolitik önemin politik alandaki 
değerinden yararlanarak bütün zorlukları yener, öz
gür ve bağımsız kalmak olanağını bulabilirler. Mil
lî birlik ve beraberlikten yoksun ülkelerde, dış ve 
dışa bağlı etkenler, huzursuzluğun en önemli çıban 
başlandır. Yönetici kadrolarda, Anayasaya ve huku
ka saygı ve bağlılık şüphesi yaygınlaşan ülkelerde, 
millî birlik ve beraberlik ilkesi tehlikeli bir şekilde 
zedelenir. Bunlar kökünden tedavi edilemez ise, gele
ceğe umutla ve güvenle bakmak mümkün olamaz. | 

Bu gün Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan beri 
en karanlık ve huzursuz bir görünüm içerisinde bu- I 
lunmaktadır. I 

Sayın Demirci Hükümetinin kuruluşunda, ^cephe
leşmeyi öngören zihniyetle, millî birlik ve beraberlik 
duygusunun tahribine imkân verilmiş, siyasî ihtiras
ların hâkim, akim mahkûm edildiği bir yönetim mil- J 
lî kaderimize hâkim kılınmıştır. Devlet otoritesi his
sedilir derecede tükenmiş, siyasî cinayetler, yaaa dı
şı eylemler, hukuk dışı davranışlar üst düzeye ulaş
mış, masum vatandaşların dahi can güvenliği kalma- I 
mış, Öğrenme ve öğretme özgürlüğü yok edilmiş, bir 
baskı rejimini kurma amaçlı tertipler çeşitli kanıt- I 
larıyle meydana çıkmıştır. I 

r Bu ağîr iç şartlar ve bozulan sosyal düzen, dış 
politikamızda da etkinliğimizin yitirilmesinde önem
li nedenlerden biri olmuştur. 

Saym senatörler; 
27 Mayıstan sonraki dönemde, Grup olarak, re

jimin sağlığı için çeşitli uyarılarda bulunmuştuk. Bu 
j uyarılarımıza ilgi gösterilmedi. Bu yüzden de rejimi

miz zaman zaman uçurumun kenarından, bir kazaya 
uğramadan zorlukla döndü. Bugün de bu uyarıları
mızı aynı içtenlikle yapmak istiyoruz. Eleştirilerimi
zin tarafsız olmadığı iddialarının tekrarlanacağını da 
biliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Millî Birlik Grupu olarak biz, Kemalist Devrim-

I cilik ve Atatürkçülük ülküsünün yurdumuzu ve ulu
sumuzu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştıracak olan 
akılcı doğrultusunda ve Anayasa sınırları içinde bir 
siyasi görüşün sahibiyiz. 

Bu nedenle biz; yürürlükteki Anayasasının geti
ricileri olarak tarafsız değiliz ve görüşümüze para
lel tutum ve davranışları desteklemenin, millî yara-

I rımız olduğu inancındayız. 
Bu görüş ve inançla Grupumuz, her türlü yıkıcı 

akımların karşısında bulunmayı Devletimizin varlığı
nın sürdürülmesinin baş şartı olarak kabul etmiş bu
lunmaktadır. 

Her türlü dikta rejiminin karşısında olduğumuz 
gibi, «Halklar» deyimiyle Türkiye'yi parçalamak is
teyen ve ırkçılık gibi sakat bir zihniyet ve davranı
şın da karşısındayız. 

Milliyetçilik anlayışımız, büyük Atatürk'ün «Ne 
mutlu Türküm diyene» inancından güç almaktadır 
ve bu inançta olan Misâkı - Millî hudutlarımız dahi
linde yaşayan her kişiyi Türk ulusunun bir ferdi ola-

j rak kabul ediyoruz. Milliyetçiliği cepheîeştiren bir 
zihniyetin yurdumuza en büyük zararı verdiği kanı-

j smdayız. 

I Sayın senatörler; 
Kanımızca, bütün aşırı ve bölücü akımların bir

leştikleri tek nokta, Atatürk düşmanlığı ve onun kur
muş okluğu Türkiye Cumhuriyeti Devletini yok ede-

j rek ideolojik amaçlarını gerçekleştirmektir. Bu du
rumda rejimin sağlığı, başta Sayın içişleri Bakanı ol
mak üzere, bütün sorumluların, bu gerçeği kabul 
ederek, kanun hâkimiyetini kurmada tarafsız dav
ranmalarına bağlıdır. Devlet yönetiminin çeşitli ka
demelerinde görev yapanların, kendilerine özgü siya-

J sı eğilimleriyle olaylara yön vermeye kalkışarak ta-
j raf tutmaları suçtur. Çeğımız dünyasında bu ideolo-
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jik akımları, fikir özgürlüğüne inancımız bakımın
dan kişisel bir sorun addederiz. Ancak, fikirlerin ey
leme dönüştürülmesinin ise şiddetle karşısındayız. 
Sorumlu yerlerde bulunanların, bu aşırı akımlardan 
birini, diğerlerini sindirmek için ittifakına almasını 
da, yasa dışı ve anarşiye ışık tutan bir davranış ola
rak tepki ile karşılarız. 

Değerli arkadaşlarım; 
12 Mart öncesi ve hemen sonrasmda olduğu gibi, 

öğrenci hareketleri, anarşik olaylar veya karşıt grup
ların çatışması diye adlandırılan olaylar, giderek yo
ğunlaşarak yasa dışı eylemlere, silâhlı saldırılara ve 
cinayetlere dönüşmüş, toplumsal banşımıza, özgür
lükçü demokrasimize yönelmiş bir tehlike halini al
mıştır. Belirli odaklardan yönetildiği anlaşılan ve 
özellikle yükseköğrenim gençliğine yöneltilen bu ey
lemlerin, salt öğrenci olayları gibi gösterilmesine ça
lışılmasını, asıl amacı örtücü ve kamuoyunu yanıltı
cı bir taktik olarak değerlendirmekteyiz. 

Cephe İktidarının işbaşına gelmesinden sonra, 10 
aylık dönem içerisinde en az 40 kişi öldürülmüş yüz
lerce kişi yaralanmıştır. Devlet Güvenlik kuvvetleri
nin gözönünde suç işleyen, adam öldüren kişiler, 
güvenlik kuvvetlerinin müdahalesine maruz kalma
dan uzaklaşmak olanağını bulmuşlardır. Meclis, ko
mutanlıklar, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Mü
dürlüğü dörtgeninde ODTÜ otobüslerine yapılan bas
kın serbestçe yürütülebilrniştir. 

İstanbul'da Galatasaray Yüksek Mühendislik 
Okulundan iki öğrenci sokak ortasında saldırıya uğ
rayarak öldürülmüş, failleri yakalanmamıştır. 

Hacettepe Üniversitesine öğrencilikle ilişkisi ol
mayan kişilerin dıştan düzenledikleri saldırılar önlen
memiştir. Yurdun çeşitli yerlerinde siyasî parti bina
ları saldırıya uğramış, bazı siyasî parti binaları, ka
nunlar çiğnenerek basılmış ve aranmıştır. 

Bunları yapanlara karşı hiçbir işlem yapılmamış
tır. Malatya'da, polis ve bekçilerin anarşistler tara
fından hunharca öldürülmesini şiddetle kınıyoruz. 

Buna karşılık ihkakı hak yolunun açılmasını da 
tasvip etmiyoruz. 

Bütün yurtlar MAFİA çetecileri gibi değişik ideo
lojik gruplar tarafından işgal edilmiş, bu işgaller 
k al d J rıl arrı am ıştır. 

Fakültelerde, hatta liselerde, dersaneîer silâhlı ki
şiler tarafından basılarak, dersler durdurulmuş, büyük 
çoğunluğu grupsuz olan öğrenciler amaçlı toplantı
lara katılmaya zorlanmıştır. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Bütün bu olumsuz ve kaygı verici iç durumun 

nedenleri şunlardır: 
Kaba kuvvet ve silâh zoru ile ideolojik rejim de

ğişikliğini gerçekleştirmek, 
Biz bu amaca yönelik dört ideolojik grup sapta

mış bulunuyoruz: 

Bunlardan birincisi; «Türk milliyetçiliği» adı al
tında, iktidarın bir ortağı tarafından yönetildiği ve 
iktidarın başı tarafından benimsendiği anlaşılan aşırı 
sağcı faşist grup. 

İkincisi; Türk toplumunun düzenini şeriat kural
larına dayandırarak, Devleti, layik esaslardan ayıra
cak, çağ drşı bir devlet düzenini gerçekleştirmeyi 
amaçlayan dinsel kaynaklı şeriatçı aşırı sağ akım. 

Üçüncüsü; marksist temele dayalı; fakat kendi 
içerisinde çeşitli bölümlere ayrılmış görünümü içeri
sinde bulunan, amacı komünizmi getirmek olan aşırı 
sol akım. 

Dördüncüsü; dıştan ve içten desteklenen bir 
azınlığın tahrik ettiği, ulusal bütnüîüğü tehdit eden 
etnik bölücü akım. 

Bütün bu aşırı akımlar, eğitim kurumlarında, 
yurtlarda öğrenci demeklerinde, daha açıkçası, açık 
kapı buldukları her yerde örgütlerini genişleta'cye 
güçlenmeye gayret sarfetmekıted'irler. 

Bu görüşlerin tümü Anayasaya ve Atatürk'çülüğe 
aykırıdır. Anayasamıza göre fikir olarak benimsene-
bilir. Ancak bu fikirlere dayalı eylemler Anayasayı 
ihlâl demektir. 

Bugünkü anarşik ortamın dayandığı diğer neden
leri de şöyle sıralayabiliriz: 

Ayrı görüşlerden, Anayasaya ters düşen zihniyet
lerden oluşan Cephe İktidarının zafiyeti. 

İktidar başının bunları bilmesine rağmen, genel 
politikası gereği, iktidarını kaba kuvvete ve bu kuv
vetlerin Anayasa dışı eylemlerine dayandırarak sür
dürme hevesi. 

Zihniyeti belli ve daha da belirgin hale gelmiş 
olan Cephe İktidarı ve başının, Devlet Güvenlik kuv
vetlerini taraf tutar hale sokarak, görevini yapmak
tan alıkoyması. 

İktidar içinde bu gidişe karşı olmaları gerekenler 
bulundukları halde, açıklıkla cephe almamaları. 

Yürütmeden sorumlu bazı bakanların açıkça taraf 
tutmaları, tahrik ve teşvikleri, hatta kendilerine 
bağlı örgütlerin güvenlik hizmetlerinde kullanma zih
niyeti. 
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Hükümette güvenlik işleriyle ilgili Başbakan Yar- | 
dımcısı M.H.P. Başkanının ülkü ocaklarını silâhlandır- I 
ma, davadan dönenlerin yok edileceği direktifi. I 

Hükümet başının bu zihniyetteki bir kimseyi hâlâ j 
güvenlik işleri ile ilgili görevde tutması. I 

İktidarın, Anayasayı benimsememesi, «Hukuk I 
Devleti» ilkelerine uymaması. I 

Başta Meclisler olmak üzere, her türlü denetim
den kaçınılması. I 

Kamuoyunun malı haline gelmiş olan birçok yol- I 
suzluğun örtülmeye çalışılması. I 

Siyasal uygar ilişkilerin, söz düellolarıyîe bozul- I 
muş olması. I 

Sayın Cumhurbaşkanımızın uyarılarına uyulma- I 
ması. I 

Bu durum karşısında, gereğinde Hükümete Baş
kanlık etme yetkisi olan ve Millî Güvenlik Kurulu 
Başkanı bulunan Sayın Cumhurbaşkanımızın kesin 1 
tavır takınmaması. I 

Sayın senatörler, I 
Şimdi de bu nedenleri oluşturan kanıtların neler 

olduğunu açıklamaya çalışacağım. I 
Dört grupta açıkladığımız aşırı akımların bütün I 

kurumlarını parselleyerek, hayat sahaları haline ge- 1 
tirdiği açıktır. Hükümetin bunu bilmemesi, her türlü 
olanaklara sahip olmasına rağmen, bunları önleye
memesi esef vericidir. Özellikle, ülkü ocaklarının 
faaliyetlerinin himaye edildiği görüntüsü, anarşinin 
yoğunlaşmasına neden olmaktadır. I 

Cephe İktidarının iç anlaşmazlığı, seçimde umu- I 
du olmayan iktidarın bir kanadını ülkü ocakları örgü- I 
tüyle Devleti yönetme arzusuna itmiş, İiderlerinin I 
tutumu ile bu örgüt mensupları anarşinin itici gücü I 
haline gelmiştir. Sayın Başbakan ise, böyle bir güce 
dayanmayı iktidarının gereği saymaktadır. 

Bu iddialarımızın kanıtları şunlardır: 
Devlet Dergisinin (ki, bu M.H.P.'nin resmî organı- j 

dır) 230 ;\cu sayısında M.H.P. Başbakanının şu direk- I 
tifi yer almaktadır: I 

.«Bayrağımız dokuz ışık bayrağıdır. I 
Bu bayrağın altında her şeyini yüksünmeden çıka- I 

raraik, büyük Türklük ülküsü için savaşacak kimse
leri çağırıyorum. I 

Ürkenler, üşenenler, çekinenler, tembeller, ben- j 
çiller, çıkarcılar çekilsinler, uzak dursunlar. Döğüşe 
koşunuz, dövüşeceksiniz.» 

MHP Başkanı mensupları dövüşe sevk ve teşvik- I 
ten sonra, talimatını kesin bir buyrukla şöyle vur
guluyor: 

«İleriye gittikçe, geride kalmayıp beni takip edin. 
Bu mücadelede herhangi bir sebeple ben düşersem, 
bayrağı kapın. Daha ileriye gidin. Geriye dönersem 
vurun. Davaya katılıp geriye dönen. herkesi vurun.» 

Bu direktif Türk Bayrağı üzerine yazılarak, olay 
çıkarılan her ilde duvarlara, dükkânların camlarına 
afişler halinde'yapıştırılmış ve kaba kuvvete cinayet
ler işleme tahrik gücünü vermiştir. Bu direktif, öz
gürlükçü demokraside, bir hukuk devletinde ilkelli
ğin reddedilmez belirtisidir. 

Şimdi soruyorum; başta Sayın Başbakan olmak 
üzere, bu direktiften ilgili bakanlarm haberleri var 
mıdır? Var ise, şimdiye kadar ne işlem' yaptırmışlar
dır? Cumhuriyetin savcıları nerededirler? 

M.H.P. organı «Devlet Dergisi» nin 232 nci sayı
sında; «Artık Türkiye'de sağ sol çatışması değil, 
Türk olanla Türk olmayanın çatışması vardır.» den
mek suretiyle, millî birliğin parçalanmasına fetva 
vermektedir. Sayın Adalet Bakanı da bu görüşü pay
laşarak, anarşik olayları «Vatansever olanlarla vatan
sever olmayanların çatışması» diye ifade ettmeık sure
tiyle, Adalet Bakanlığı yapan hiç kimseye itibar sağ
lamayacak bir sorumsuzluk örneği vermiştir. 

Bugün Devletin bütün kurumlarında kemanda adı 
verilen bir avuç insanın zorbalığı ve tehditleri hü
küm sürmektedir. Himayenin şımarttığı bu zorbalık
lara artık bir son verilmelidir. 

M.H.P.'nin resmî organı Devlet Dergisinde; 
«Barış ne demektir, kardeşlik ne demektir? Milli

yetçilik; millî kin, millî ülkü üzerine kurulmuştur. 
Tekrar ediyoruz; öğretmen, yalnız milliyetçi olabilir. 
Öğretmen hariciyeci de değildir. O, «Yurtta Sulh Ci
handa Suih»*tan anlamaz. Onun millî kinleri, millî 
düşmanları ve millî ülküleri vardır. Çocuklara millî 
kin ve millî kültür vermeyen eğitim ve öğretim siste
mi milliyetçi yetiştiremez.» 

Sayın senatörler; 
Devleti kinle ele geçirebilmek için ileri sürülen bu 

görüş, kardeş kavgasını öngören zavallı ve hasta 
bir zihniyetin malıdır. 

Kinle kurulan bir düzenin millî olması, milliyet-
çil'ğ'n akıl dışı bir tanımla, kinle yoğrulması öneri
si; millî varlığımız için öne sürülen korkunç ve gayri 
millî bir davranıştır. 

M.H.P. Başkanının bir dergiye yazdığı yazıda; «Mil-. 
liyetçi Hareketin tek parolası vardır; ya ölüm ya 
zafer. 3iz şimdi 400 bin bozkurt; kaç köpeğin hav
laması gerektiğini varsın leşler düşünsün. Bir kere 
daha, bir kere daha ilân ediyoruz; bu vatan, ya bi
zim olacaktır, ya hiç kimsenin.» denilmektedir. 
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40 milyon Türk'ün üzerinde yaşadığı bu mukad
des vatan parçasını, hayalinde yaşattığı 400 bin kur
da parselleyen bu zavallı zihniyete acımak gerekir. 

Atatürk'ün, «Ya İstiklâl Ya Ölüm» parolası ile 
kurtardığı bu vatan, Atatürk'e ve onunla birlikte aziz 
kanlarıyle bu topraklan sulayanların aynı inancı ta
şıyan evlâtlarının olacaktır. 

Ruhî dengesizlikle malul, utanç duvarını aşanlar
da rastlanan ihtirasla kirlenmiş emeller, amaçlarına 
asla ulaşamayacaktır. 

Bölücülüğün ve anarşinin başı M. H. P. Başkanı, 
amacına ulaşmak için Ülkü Ocaklarına bir katili 3 ncü 
Ağır Ceza Mahkemesinin kesinleşen kararından 5 ay 
sonra Başkan yapıyor. 

Bu gereğin açıklanmasından sonra, bu kişinin 
görevinden istifa ettirilmesi de iddiaları doğrular; 
fakat niyetinin samimiyetine hiç kimseyi inandıra
maz. 

Sayın senatörler; 
Kanıtlarımızdan birisi de, Hükümet ortaklarından 

sayın Millî Selâmet Partisinin 27 Ocak 1976 tarihin
de yapmış olduğu toplantıda, Sayın İçişleri Bakanı 
Asiltürk'ün raporlara dayanarak vermiş olduğu geniş 
izahattan sonra, Grup Başkanvekilleri Sayın Emre 
ve Sayın Kazan'ın imzalarıyîe yayınladıkları bildiriye 
dayanmaktadır. Bu bildirinin bir paragrafında şu açık
lama yapılmıştır: 

«Millî Selâmet Partisi; ülkemizde iç huzurun, iç 
barışın biran evvel teessüsünü istemektedir. Hangi ta
raftan gelirse gelsin, her türlü kanun dışı hareketin 
karşısındayız. Devlet nizamını yıkmaya müteveccih 
anarşik hareketlerle, Devleti korumaya matuf gibi 
görünen anarşik hareketler arasında hiç bir fark gör
memektedir.» 

Millî Selâmet Partisinin bu görüşüne biz de tam 
olarak katılıyoruz. Bu bildiri, Milliyetçi Hareket Par
tisinin milis küvetlerinin anarşik hareketlerde Dev
let kuvvetlerini destekleme zihniyetini de reddetme 
bakımından değerlidir. 

Sayın senatörler; 
Anarşik olayların tahrik merkezini belirleyen di

ğer bir kanıt da, Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte 
Kurulunun 28 Ocak 1976 tarihinde yayınladığı bildi
ride yer almaktadır. Bu bildiride şu görüşler yer al
mış bulunuyor: 

«Öğretim kurumlarının içinde bulunduğu bunalım, 
ne denli ağır olursa olsun, siyasal iktidarların tam 
bir taarfsızlık ve titizlikle hareket etmesi halinde, ola
ğanüstü tedbirlere gerek duyulmaksızın etkin biçim

de kanun egemenliğinin, can güvenliğinin ve öğretim 
özgürlüğünün sağlanabileceğine inanıyoruz. Ancak, 
büyük bir üzüntüyle hemen belirtmeliyiz ki; bu göz
lemlerimiz günün koşullan içinde herhangi bir ümit 
beslemeyi çok güçlendirmektedir.- Kaba kuvvet kul
lanılmasını cana kıymaya kadar götüren gençlik ör
gütlerinden birinin başı, Hükümetin içinde güvenlik 
işlerinin sorumlusu olarak yer alır ve örgütünün ge
rek gördüğünde kullanacağı silâhlarla donatılmış bu
lunduğunu, bu örgütün zabıta kuvvetlerine yardımcı 
olarak görev gördüğünü söylemekte sakınca görmez 
ise; kanun egemenliğinin sağlanacağına güven besle
neni ez.» 

Bunlara ilâveten, Sayın Başbakan Yardımcısı Er-
bakan'm, Millî Hareket Partisi Başkanına Ülkü Ocak
larının tahrikçiliği hakkında yazdığı mektupla, Baş
bakanlık Bütçesi münasebetiyle Senatoda yaptığı şu 
açıklamalar kanıtlarımızı daha da güçlendirmektedir. 

Sayın Erbakan huzursuzluğun bir vakıa olduğunu 
kabul ediyor ve anarşinin bazı mihraklar tarafından 
çikanklığını ve bu mihrakların ortadan kaldırılmasını 
beyan ederek; İç barış yalnız polisiye tedbirlerle ön
lenemez ve bir anarşik olayın diğer bir anarşik olay
la bastırılmasının mümkün olmadığını da söyleyerek, 
izahına çalıştığımız görüşlerimizi doğruluyor. 

Sayın İçişleri Bakanı, bu mektubun ve M. S. P. 
bildirisinin dayanağı olan raporları kamuoyuna açık
lamalıdır. 

Çorum'un Osmancık ilçesinde 7 kişinin yaraîan-
masıyle sonuçlanan son olay, Müftünün; «Bu mem
leket solculara mezar olmalıdır. Cennete giden yol 
sağdan geçer.» fetvasıyle sahneye konmuş ve oyun
cuları yine M. H. P. militanları olmuştur. 

İşledikleri cinayetlerin hesabı sorulmadığından cü
ret alan M. H. P., şimdi de Orduya direktif vermeye 
kalkışmış bulunuyor. 

M. H. P. organı bir gazetede Genelkurmay Baş
kanı Sayın Semih Sancar'a, «Demek anarşiye karşı
sınız?» başlığı altında yazılan açık mektup niteliğin
deki makalede özet olarak; «Harb Okullarında aşırı 
milliyetçi öğretim üyelerinin ders vermesi, yabancı 
dil eğitiminin değiştirilmesi talep ediliyor. Şeriatçı 
düzene karşı Ordunun «Hayır» diyebileceğini; fakat 
sola karşı şartlanmadığı, hocalarının solcu olmaları 
nedeniyle karşı duramayacağını beyan küstahlığında 
bulunarak, askerî liselerin İngilizce, Fransızca eğitim 
yapan kolejler haline getirilmesini, Toga Kırallığında 
bile raslanmayan bir usul olarak nitelendirmek sure
tiyle, Türk subaylarının orta öğretimden itibaren em-
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peryalist devletlerin dili ile tahsile başlayarak onların 
kültürlerini iyice hazmedeceklerini, bu bakımdan 
istikbal, dünden de bugünden de karanlık görünüyor 
demek: suretiyle Atatürk'ün kurduğu, Millî varlığımı
zın gözbebeği Ordumuzun gerçek milliyetçi ve şe
refli kadrolarını lekelemeye çalışıyor. 

Yazının sonunda ise; «Sol, Türk Silâhlı Kuvvetle
rinden kati olarak ümidini kestiği anda, anarşi kendi
liğinden duracaktır. Zira Ordudan destek görme
dikleri için, ne Fransa'da, ne Yunanistan'da, ne de 
İtalya'da ve iran'da o kadar çok komüniste rağmen, 
anarşi yaygınlaşmamıştır» demek suretiyle, şerefli Or
dumuzu solun aleti olarak göstermek bedbahtlığında 
bulunuyor. 

Gaflet ve dalâletin en belirgin ve kaba bir örneği 
olan bu görüşü şiddetle ve nefretle reddediyoruz. 

İçten ve dıştan tahriklerle beslenen ve anarşik ey
lemlere yöneltilen aşırı solcu grupların eylemlerini de, 
rejimimize karşı yöneltilmiş bir gaflet ve hıyanet eseri 
olarak görüyoruz. 

Şeriatçı akımın, masum vatandaşlarımızı, Anayasa
mızın açık hükümlerine rağmen, zehirleyen propa
gandalarını ve din uğruna tahrik ederek girişilen 
yıkıcı ve cana kıyıcı eylemlerini de, diğerleri gibi ya
sa dışı kabul ediyoruz. 

Etnik bölünmeyi amaçlayan grup ise; diğer grup
lar içinde de faaliyet alanı bulan, onlarla birlikte ey
lemlere girişen ufak bir azınlığın rejimimize yönelen 
menfur emellerimi de nefretle karşılıyoruz. 

Devlet Güvenlik mensuplarına silâh çeken ve on
ları öldürenleri şiddetle ve nefretle kınarken, bu gö
revlilerin de kanunlar içinde görevlerini yapmalarını 
gerekli görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bütün bu anarşik olaylarda MİT ile işbirliği ha

linde olan ve dünyanın her yerinde parmağı bulunan 
CİA'nın rolü asla gözden uzak tutulmamalıdır. 

Bugün Türkiye'de cereyan etmekte olan anarşik 
eylemler, öğrenci sorunlarından çok başka anlam ta
şımakta ve ülkeyi bölüp, parçalayıcı, bir iç savaşa 
sürükleyici boyutlara ulaşmış bulunmaktadır. 

BAŞKAN — İki dakikanız var, Sayın Ataklı. 
M. B. GRUPU ADINA MUCİP ATAKLI (De

vamla) — Bir iki sayfam var Sayın Başkan. 
Bu ortamın oluşumunda ideolojik grupların payı 

açıktır. Ancak, bu gruplar içinde Hükümet kanadı
nın biri tarafından açıkça yürütülen yasa dışı girişim
lerin, rejimin tahribine öncülük eden baş neden ol
duğu da bir gerçektir. 

5 . 2 , 1 9 7 6 0 : 2 

Sayın Başbakanın, bu ortağının yasa dışı davra
nışlarına neden «Dur» demediğini anlamakta güç
lük çekiyoruz. Adalet Partisinin sayın sözcüsünün, 
Bütçenin tümü üzerinde yaptığı konuşmada aynı 
üzüntülerin onları da rahatsız ettiğine tanık olduk. 
Rejimin varlığı için bu görüşün Adalet Partisi için
de yoğunlaşarak, gidişe «Dur» diyecek güce ulaş
ması içten temennimizdir. 

Her zaman huzur ve kardeşlikten bahseden Sa-. 
yın Erbakan'ın, grup başkanvekilleri kadar açık dav
ranmak/ışını, Atatürk'çülük, milliyetçilik, hukuka 
bağlılık ilkelerini ağzından düşürmeyen Sayın Feyzi-
oğlu'nun, bu fecî ortamda kesinlikle ortaya çıkma-
yışını da anlayamıyoruz. 

Bu hasta ortam yurdumuzu bu durumdan kurta
ramayan Hükümetle, cesaretle mücadele ile sağlığa 
kavuşturulabilir. Bu kanıda olanların bu davranış
larını bekliyoruz. 

Sayın senatörler; 
Beni dinleme lütfunda bulunanlar, Sayın Baş

bakanın «Olaylar, Hükümeti de aştı.» dediğini ha
tırlayacaklardır. Adalet Partisi Genel Kurulu da, 
«Anarşik olayları istemeyenler olağanüstü tedbirlere 
razı olmalıdır.» şeklinde bir bildiri neşretti. 

Bizim anlayışımız, her türlü devlet olanaklarına 
sahip olan hükümetleri hiç bir olayın aşamayacağı 
merkezindedir. 

İzmir'de M. H. P. militanlarının yaratmak iste
dikleri olayı, görevini tarafsız olarak yapan bir jan
darma kumandanının önlediği gerçeği karşısında, 
olayların Hükümeti aşması gibi bir düşünceyi pay
laşmak mümkün değildir. Olayların kendisini aştığı 
düşüncesinde olan bir Başbakanın görevini yapma
sı artık mümkün değildir. Acz içine düşenlerin göre
vi bırakmaları en doğal yoldur. 

Hem, olaylar beni aştı diyecek, hem de göreve 
devam edeceksin.. Böyle şey olmaz arkadaşlar. Böy
le bir durum karşısında, Hükümeti oluşturan ve Ana
yasanın 105 nci maddesine göre sorumlulukları, 77 
nci maddesine göre de andları belli olan bakanların, 
vicdanî sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekir. 
Bu da yapılmadığı takdirde, Parlamentoyu oluştu
ran, içlerinde huzursuzluğu tasvip etmediğine inandı
ğınız sağduyu sahibi bütün parlamenterlerin, olay
ların Hükümeti aştığını beyan eden Başbakan ve Hü
kümetine karşı gereken çareyi bulması, hem anaya
sal görevi, hem de vicdanî bir sorumluluktur. 

Kanımızca, Sayın Adalet Partisi Genel Kurulu
nun önerisi ise, dayanaktan yoksundur. Çünkü, Ana-
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yasayı ve hukuk ilkelerini hiçe sayan, güvenlik kuv
vetlerini yan tutturarak kullandıran, içinde anarşi
ye öncülük eden kanadının davranışlarını tasvip eden 
ve nihayet olayların kendini aştığım beyan eden bir 
Hükümeti, yeni tedbirler alacak yasalarla donatmak, 
durumun ağırlığını bir kat daha artırmak olur. 

Kanımız odur ki, mevcut kanunlar tarafsız kul
lanıldığı takdirde anarşi önlenir. Kesin kanımız, bu
günkü anarşik ortamın baş sorumlusu Hükümettir. 
Bu nedenle, Parlamentoya büyük görev düşmektedir. 
Gidişten memnun olmayan sağduyu sahibi her Par
lamenterin, Hükümetin aczine çare bulması Anaya
sal görevidir. « 

Grupumuz, narşiyi bertaraf edecek her olumlu ve 
kanunî atılımın yanında bulunarak, bu girişimleri 
desteklemeyi millî bir görev sayar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugünkü ortamdan kurtulmak için önerilerimiz 

şunlardır: 

1 — Dört gruba ayırdığımız aşırı yıkıcı akımlar 
konusunda yan tutulmamalıdır. 

Fikir özgürlüğünü aşarak eyleme dönüştürülen 
bu aşırı akımlar, bütün siyasî güçler tarafından ke
sinlikle ve aynı ölçüde kınanmalı ve reddedilmelidir. 

Birini tutup, diğerini sindirme politikası, modası, 
geçmiş, sonuç vermeyen bir hareket tarzıdır. Kanun
lar hepsine karşı eşit olarak uygulanmalıdır. 

2 — Hükümet anarşik olaylara ve onların yuva 
ve barınaklarına karşı girişeceği harekette ve alacağı 
tedbirlerde, tarafsız ve kararlı olmalıdır. Anarşik 
olayları yaratan, yukarıda belirttiğimiz akımların 
hiç biri bu uygulamanın dışında bırakılmamalıdır. 

3 — Hükümet, belirli grupları destekliyor veya 
koruyor görünümünden kendi içinde de değişiklik 
yaparak sür'atle kurtulmalıdır. 

4 — Üniversite, Yüksekokul ve Yurtlarda silâh 
atanlar, taşıyanlar ve bunlarla adam yaralayan ve 
öldürenler cezasız kalmayacak biçimde delil ve gör
gü tanıklarıyle birlikte adalete teslim edilmelidir. Biz, 
tarafsız bir yürütmede bütün suçluların, yeteneğine 
inandığımız Türk Polisi tarafından yakalanacağına 
kaniyiz. 

5 — îşgal altında bulanan bütün üniversite, yurt 
ve yüksekokullar boşaltılmadan önce, ihbara fırsat 
verilmeden güvenlik kuvvetlerince sarılarak aranma
lı, işgalciler adalete teslim edilmeli, okul ve jaırtlar 
sıkı bir güvenlik kontrolü altında yeniden açılmalı
dır. 

Bu arada Sayın Gençlik Bakanının yurt müdürle
rine özel olarak verdiği, «Sol anarşistleri temizlemek 
için gerekli tedbirleri alın» şeklindeki tek yanlı direk
tifi, sağdaki anarşistleri de kapsayacak şekilde, geniş
letilmeli ve genel emir olarak, açıkça bütün yurt mü
dürlerine verilmelidir. Taraflı hareket edecek yurt 
müdürlerinin de şiddetle cezalandırılacağı yolu açıl
malıdır. 

6 — Anarşik olayları planlayıp sürdürdükleri ka
nıtlanan dernek ve kuruluşlar, delilleriyle Adalete ve
rilerek kapatılmalıdır. 

7 — Bölücü ve anarşiyi teşvik edici bildiriler ya
yınlayanlar, sokak ve duvarlara yazı yazanlar, pan
kartlar asanlar güvenlik kuvvetlerince yakalanıp ada
lete teslim edilmelidir. 

8 — Milliyetçilik kavramını cepheîeştirme zihni
yetinden vazgeçilmeli, özellikle sorumlu bakanlar 
bölücü ve inhisarcı beyanlardan kaçınmalıdır. 

9 — Dayanaksız karşılıklı ağır suçlamaların hu
zursuzluğun nedenlerinden biri olduğu unutulmama
lıdır. 

10 — Görüş ayrılığı olsa dahi, Devlet adamlığı 
koltuğunda oturanlar, gereğinde işbirliğini önleyece-
cek sokak ağzını kullanmaktan kaçınmalıdır. 

11 — Emniyet görevlileri görevlerini yaparken, 
her vatandaşa eşit davranmalıdır. Mahkemeden ka
rar çıkmadıkça kimseye suçlu gözü ile bakıîmamalı-
dır. 

12 — Zanlıların diri olarak yakalanıp Adalete 
teslimi esas olmalıdır. Bunların öldürülerek ele geçi
rilmelerinin zihinlerde şüphe yaratacağı unutulma
malıdır. 

13 — Her vatandaşın da, emniyet görevlilerinin 
emirlerine uyması gereği anlatılmalı, aksi hareket 
edenler, ihkakı bakla değil, mahkemeler yolu ile en 
ağır şekilde cezalandırılmalıdır. 

14 — Devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımı
zın arzına çalıştığımız bu gerçekler karşısında, ya 
Hükümete Başkanlık ederek, ya da Güvenlik Kuru
lunda açık ve kesin bir şekilde Hükümeti uyarması 
inancındayız, 

Bu açıklamalarımdan sonra, sayın bakandan şu 
sorularımın cevaplandırılmasını arz ve rica ediyo
rum. 

1 — Ülkü Ocakları, Güvenlik Kuvvetlerine yar
dımla görevlendirilmiş örgütler olarak ilân edilmiş 
ve bu husus yalanlanmamıştır. Bu görüşe katılıyor 
musunuz; katılmıyorsanız ne gibi işlemlere geçtiniz?. 
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2 — Güvenlik Kuvvetlerinin yan tuttukları, gö
revlerini yapmakta mütereddit oldukları, kamtlanyle 
ortadadır. Bunları yan tutmaya zorlayan nedenler 
nedir, odaklar nelerdir?. 

3 — Devlet Dergisinden örneklerini verdiğimiz 
bölücülüğü teşvik, anarşiyi tahrik eden emir ve yazı
lar hakkında görüşünüz nedir?.. Bu yazıların sahiple
ri hakkında herhangi bir işlem yapılmakta mıdır?. 

4 — Bazı örgütlere girenlerin, istedikleri zaman 
bu örgütlerden ayrılamadıkîarı söylenmekte, örnek 
olarak da Ülkü Ocakları ve M. H. P. gösterilmekte
dir. M. H. P.'den M. S. P.'ye geçen bir gençle, M. 
H. P.'den ayrılan birkaç kişinin ayrıldıkları için öl
dürüldüklerini gazeteler yazdılar. Bu doğru mudur 
ve bu iddialar üzerine ne yapılmıştır?. 

5 — Mevcut kanıtlar, güvenlik işlerinden sorum
lu Başbakan Yardımcısının anarşik olaylarda baş 
rolü oynadığını açıklığa çıkarmış bulunuyor. Asayiş 
ve emniyetin, korunmasından sorumlu İçişleri Baka
nı olarak, bu durum karşısında görevinizi yapmakta 
insiyatifiniz var mıdır?.. Var ise, şimdiye kadar bu 
kuruluşlar ve sorumlular hakkında neler yapılmış
tır? 

6 — Saym Başbakanın Senato'da son yaptığı ko
nuşmada, yalnız sol anarşistlerden bahsedip, sağ 
anarşistlerden söz etmemesini gerçekçi bir tanım ola
rak kabul ediyor musunuz?.. Hükümet Başkanının 
bu taraflı saplantısı karşısında kalp huzuru ile gö
revinizi yapabiliyor musunuz?.. 

7 — İzmir olaylarını önleyen Jandarma Komu
tanı hakkında soruşturma yapılmakta mıdır? 

Sözlerime burada son verirken, İçişleri Bakanlı
ğının 1976 Malî Yılı Bütçesinin Cumhuriyetimiz, Ulu
sumuz ve bütün Bakanlık mensupları için uğurlu ol
masını diler, Saym Bakanı, Bakanlığın temsilcilerini 
ve Genel Kurulu Grupumuz adına saygıyle selâmla
rım (C. H. P., M. B. Grupu sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Karaosmanoğîu Adalet Parti
si Grupu adına ikinci defa söz istediler. 

Buyurunuz efendim. 
A. P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMAN-

OĞLU (Manisa) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Konuşmamda da arz ettiğim gibi, bu mukaddes 

çatı altında, siyasî partiler ve gruplar olarak fikirle
rimizi arz ederken, belli kaideler çerçevesinde şahsi
yet yapmadan, ithamlarda bulunmak istemeden, ha
diseleri, olayları anarşik ortama müncer olan durum
ları tahlil etmeye çalışmıştık. 
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Görülüyor ki, 'Adalet Partisine tevcih edilen ve 
A^dalet Partisine isnat edilmek istenen bazı hususla
ra da esvap vermek için, tekrar huzurlarınızı işgal 
mecburiyeti hasıl olmuştur. 

Saym Öztürk, Cumhuriyet Halk Partisinin Grup 
sözcüsü sıfatıyle bazı beyanlarda bulundular. Bu be
yanlardan İçişleri Bakanlığını ilgilendiren teknik ve 
diğer idarî konulara, tahmin ediyorum Bakanlık yet
kilileri, Saym İçişleri Bakanı cevap vereceklerdir. 
Ben burada, siyasî parti olarak Adalet Partisine ve 
Grupumuza tevcih edilmek istenilen bazı kusur is
natlarına cevap vermek üzere tekrar huzurlarınıza 

"gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım geniş vali atamalarından 
bahsettiler. Elbette ki, Meclislerden güvenoyu almış 
olarak çalışmaya başlayan hükümetlerin, kendi ic
raatlarım yürütebilmek için, icraatlarının isteyerek 
veya istemiyerek sabote edilmesine mani olabilmek 
iç in, valiliklerde, bazı kilit noktalarla ilgili genel mü
dürlüklerde tasarruflar yapmaları kadar tabiî birşey 
olamaz. Yalnız, burada mühim olan nokta, tasarru
fun yapılmasından ziyade, tasarrufun yapılmasına. 
amil olan zihniyettir arkadaşlar. Sayın Ecevit Hükü
meti kurulduğu zaman da geniş çapta tayin ve nakil 
tasarrufları yapılmış idi; yine hatırlarsam, zaman za
man kürsülere çıkmıştık, bazı eleştirilerde bulunmuş
tuk; «Prensip olarak siyasî iktidarların tayinleri yap
masına engel bir durum yoktur; ama bu tayinleri ya
parken, kıstasların iyi ele alınması; tarafsız hareket 
eden, başarısı sabit olan kimseler varsa, siyasî ka
naatleri değişik bile olsa, bu ispat edilmişse, bunların 
yerinde bırakılması mümkün olabilir.» demiştik. 
Ama bununla beraber, Adalet Partisi İktidarı zama
nında (isim vermeyeyim, şahsiyet yapmış olmayalım; 
çünkü bu çatı altında bulunmayan kişilerle ilgili 
şahsiyat yapmak doğru değildir) senelerce vali tayin
lerinde hiç bir zaman partizan bir anlayışın zebunu 
olmadık arkadaşlar. Ve üzüntüyle beyan etmek iste
rim ki, Cumhuriyet Halk Partisi İktidarları daima 
partizanca bir zihniyetin zebunu olmuşlardır. Bunu 
misaliarle, dosyalarla tevsik etmek her zaman müm
kündür; fakat Adalet Partisi İktidarı Cumhuriyet 
Halk Partisinden veya şu veya bu partiden, Adalet 
Partisi dışarısından resmen adaylığını koymuş olan 
kişileri dahi icabında vali olarak muhafaza etmiştir, 
icabında hiç bir şekil ve surette nakle ve tayine tabi 
tutmamıştır; ama eski bir vali olarak Sayın İbrahim 
Öztürk Beyefendinin, gerek mevzuatın icaplarını, ge
rek siyasî tasarrufun icaplarını bilmemesi mümkün 

515 — 
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değildir. İthamda bulundular, dediler ki; «İdare amir
leriyle ilgili tasarruflar yapılarak, idare topyekûn bir 
nevi parti kulu durumuna sokuluyor.» dediler. İda
rî ihtilâlden bahsettiler ve bu arada valilikle 
ilgili geniş atamaları acı bir dille tenkit ettikten 
sonra, anarşik ortamların artmasıyle, bu bahis bu
yurdukları geniş çaptaki vali tayinleri arasında bir 
nevi endirekt ilişki kurmaya çalıştılar. 

Arz ediyorum; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 
9 ncu maddesini aynen okuyorum: «Vali, ilde Dev
letin ve Hükümetin temsilcisi ve ayrı ayrı her baka
nın mümessili ve bunların idarî ve siyasî yürütme va
sıtasıdır.» der, İl İdaresi Kanunu. Demek ki, valilik 
istisnai bir mevkidir, hükümet tasarruflarıyle vali ta
yini mümkündür ve «Siyasî yürütme vasıtası» tabi
ri olduğuna göre, Devletin ve Hükümetin temsilcisi 
olan, Başbakana ve bakanlara ayrı ayrı sorumlu olan 
valilerimizin elbette ki, her halükârda temsil ettikle
ri, temsilcisi oldukları sayın bakanlarla icraat yönün
den herhangi bir ters duruma düşmemeleri gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
«12 Mart öncesi olaylardan daha karanlık tablo

ların ortaya çıkmasında mevcut siyasî İktidarın dahli 
olduğu» şeklinde bir ithamda bulundular. Konuş
mamda da belirttiğim gibi, anarşik olayların, mak
sadın, Cumhuriyet rejimini yıkmaya matuf her türlü 
fiil ve eylemlerin karşısına; iktidarda olalım, muha
lefette olalım, geçtiğimiz zaman, sayın Halk Partisi 
idarecilerine, sözcülerine, «Geliniz, kanunlara sığma
yan işgallere karşıyız deyiniz.» dedik. Boykotun ka
nunda yeri yoktur, işgalin kanunda yeri yoktur, her
hangi bir derneğin politikayla iştigalinin kanunda ye
ri yoktur, kanunsuzdur. Niye kanunsuz olan tasar
rufları himaye ediyorsunuz? Niye, şu veya bu şekil
de TÖB - DER denilen bir derneğin toplantılarına 
C. H. P. milletvekili olarak katılıyorsunuz? Niye, şu 
veya bu şekilde siyaset yapan, görevini, fonksiyonu
nu suiistimal eden herhangi bir derneğin bu gibi ha
reketlerine karşı çıkacak yerde, onları tahrik ve teş
vik ediyorsunuz? 

Muhterem arkadaşlarım; 
Aslında, 12 Mart öncesindeki olaylar muvacehe

sinde, 12 Mart'tan sonraki hükümetler zamanında, 
gerekse sayın Ecevit Hükümeti zamanında, anarşik 
ortamın devam ettiğini hep beraber gördük arkadaş
lar. Kendi kendimizi aldatmayalım, gerçeklere par
mak basalım. Bu arada o kadar gördük ve o kadar 
açık şekilde anlaşıldı ki; 1961 Anayasasının çerçeve
sinde icranın veya yargının veya şu veya bu mües

sesenin, Anayasa değişikliği yapılarak ıslaha muhtaç 
olduğu noktasında Sayın Cumhuriyet Halk Partili
lerle beraber burada fikir birliğine vardık. Bu çatı 
altında 196İ Anayasasının muhtelif maddeleri değiş
tirildiği zaman, Cumhuriyet Halk Partisinin sayın 
üyeleri Mecliste ve Senatoda bu Anayasa değişiklik
lerine oy verdiler muhterem arkadaşlarım. Demek 
ki, bu gerçekle o zaman beraberdiniz. İşinize geldiği za
man kabul edeceksiniz, işinize gelmediği zaman ve
ya iktidarda olmadığınız zamanlar, iktidarda olanla
rı şu veya bu vesileyle itham edeceksiniz.. Bunların, 
havayı bulandırmaktan, polemik ortamını daha ka
ranlık noktalara götürmekten başka bir faydası yok
tur muhterem arkadaşlarım. Elbette ki cevaplarını 
vereceğiz bunların. 

Hangi kanlı olayın baş sorumlusu Hükümettir ar
kadaşlar?.. Bir ithamda bulunurken lütfediniz, delil
ler gösteriniz, şahitler gösteriniz, vesika gösteriniz, 
kürsülere getiriniz. Millet kürsüleri hepimize açıktır. 
Bunları ispat ediniz. Bir fiille, bir olayla Hükümet 
arasındaki ilgi suç ve ceza arasındaki ilişki nedir; 
bunları iyice ortaya çıkarınız. 

Güvenlik şartlarından bahsediyorsunuz.. Sayın 
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda olduğu zaman 
güvenlik şartları müemmendir, güllük gülüstanlıktır; 
Sayın Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda olmadığı 
zaman her şey berbattır. Zaten, bu zihniyetle maale
sef senelerce mücadele ettik arkadaşlar; tek parti 
zihniyetinden beri mücadele ettik. Demokrat Parti
nin kuruluş sebebi de budur, Adalet Partisinin millî 
iradeyle iktidara mazhar olması sebebi de budur. 
Şimdiye kadarki bütün siyasî faaliyetlerin mihrakı 
budur arkadaşlar. Yani hiç bir zaman normal şartlar
la; özür dilerim, Sayın Cumhuriyet Halk Partisinden, 
muhalefet partisi olarak hiç bir anlayış görmedik, 
hiç bir konuda beraberlik görmedik, konuşmamda 
arz ettiğim asgarî müştereklerde birleşemedik, kanun
suz hareketlerin kanunsuz olduğunu dedirtemedik, 
Bu hareketlerin esas mihrakının Devleti yıkmak ol
duğu, Cumhuriyet rejimini yıkmak için yapıldığı, 
seklindeki beyanlarımıza iştirak ettiremedik arkadaş
lar. Ama hadiseler bizi teyit etmiştir ki, Sayın Ece
vit, 7 aylık iktidarları zamanında, Sayın Millî Selâ
met Partisiyle birlikte kurdukları Koalisyon sırasın
da, ne hazin tecellidir ki, (Antrparantez arz ede
yim) Millî Selâmet Partili arkadaşlarımız Halk Parti
siyle iktidar kurdukları zaman gayet iyi, Adalet Par
tisiyle iktidar kurdukları zaman her türlü ithama 
maruz. Bunu da ayrıca tahlil etmek lâzım. 
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Neymiş? «Ecevit Hükümeti zamanında hadiseler 
yokmuş..» Aynen böyle söylediler; Ecevit Hükümeti 
zamanında asayiş herkemal imiş. 

ORHAN KOR (İzmir) — Palavra!. 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — 

Tabiî yoktu, tabiî öyleydi. 

A. P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMAN-
OĞLU (Devamla) — Öyle miydi?.. Peki 8 banka soy
gunu ne zaman yapıldı?.. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — 
Bizim zamanımızda bir kişi ölmemişti. 

A. P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMAN-
OĞLU (Devamla) — 43 öğrenci olayı ne zaman ol
du? 21 işçi hareketi ne zaman oldu..? 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — 
Sizin zamanınızda 30 kişi öldü, bizim zamanımızda 
bir kişi ölmedi. 

A. P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMAN-
OĞLU (Devamla) — Onlar ayrı mesele beyefendi. 
Benim söylediğim şudur: Memlekette anarşik orta
mın unsurlarında, talebe hareketlerinde, kcmünizan 
faaliyetlerde, boykotlarda, işgallerde, Devleti yıkma
ya matuf hareketler vardır diyoruz biz. Yani, siz de 
altından kalkamıyorsunuz. Çünkü, vaktinde yeşil 
ışık vaktiniz, sonra aynı şartlarla karşı karşıya gel
diniz bu memlekette. 8 banka soygunu yapıldı, 43 
öğrenci hareketi oldu, 4i işçi hareketi oldu. Yani iş
çi hareketinden maksadım, kanunsuz işçi hareketi; 
kanunsuz.. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — 
Bizim zamanımızda yoktu. 

SOLMAZ BELÜL (İstanbul) — Netice?. 

A. P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMAN-
OĞLU (Devamla) — Netice şu: Demek istiyorsu
nuz ki, Halk Partisi iktidarda iken asayiş berkemal 
güvenlik ortamı tamam. (C. H. P. sıralarından, «Öy
le, öyle; doğru» sesleri) 

Doğru mu?.. Demek ki, anarşiyle bir irtibatınız 
var o zaman. Öyle ya, bunu bu şekilde kabul ederse
niz, anarşiyle irtibatlı olma durumuna düşersiniz 
muhterem arkadaşlar. 

SOLMAZ BELÜL (İstanbul) — İspatlayın, ispat
layın.. Hükümet elinizde, ispatlayın. 

A. P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMAN-
OĞLU (Devamla) — Buraya çıkıp da ithamlarda bu-
lunurken, gerçekçi olmaya mecbursunuz. 

BAŞKAN — Sayın Karaosmanoğlu, siz neyi söy
lemeyi düşünerek buraya geldiyseniz, onları söyleyi-
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niz, karşılıklı lütfen konuşmayınız. İki dakikanız kal
dı. 

A. P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMAN
OĞLU (Devamla) — Evet, arz ediyorum efendim, 
tamam efendim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
«Failler yakalanmadıkça, halkın güveni sağlana

maz.» buyuruyorsunuz. Gayet tabiî failler yakala
nacaktır, gayet tabiî zabıta görevini yapacaktır, 
yapması lâzımdır. Gayet tabiî bağımsız yargı organ
larımız Anayasa ve kanunlar çerçevesinde görevleri
ni yapacaklardır. Yalnız, parti olarak sokak eşkiya-
İanndan medet uman bir hükümet, güvenilir ve ina
nılır bir hükümet kimdir?.. Bu güven unsurları nedir 
muhterem arkadaşlarım?. Biraz tabirleri kullanırken, 
nereye gideceği belli olmayan ithamlarla birbirimizi 
kıracağımız yerde, müspet delillerle buraya gelmek
te fayda vardır. Ne olmuş?.. Milletin güvendiği, mil
letin oyîarıyie buraya gelen, seçilen memleket evlât
ları, siyasî partiler bir araya gelmişler bir Hükümet 
kurmuşlar. Bu Hükümet Millet Meclisinin güvenoyu
nu almış. Esas inanılır vasıf burada. İnanmadığı da 
dışında kalmış o an için. Peki, bırakın milletin size 
güvenini; bunlar cihetteki seçim meydanlarında tar
tışılır, millî irade hakem olur, haklı haksız ortaya çı
kar, ama bırakın bunları; peki sizin her şeyden önce 
kendinize güveniniz olsaydı, özür dilerim, iktidarı bı
rakıp gitmezdiniz muhterem arkadaşlar. Lütfediniz, 
gerçeklerin dile getirilmesinden hiç bir şekilde tedir
ginlik duymayınız. 

Tekrar ediyorum, bu memleket hepimizindir. Be
nim konuşmamın metni ortadadır. Samimiyetle ve 
bütün hüsnüniyetimizle, şu çatıaltmda bulunan siya
sî teşekküller olarak, müesseseler olarak hep bera
ber bu olayların üstesinden gelebilmek için kanun
suzluğa, anarşiye, şu veya bu şekildeki terörist hare
ketlere karşı Anayasa ve kanunlar çerçevesinde be
raber olmanın lüzumuna değindik; mesele bundan 
ibarettir. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Gruplar adına ikinci defa söz talep 
eden sayın üyeler?.. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Ankara) — Sayın Başkan, 
Grup adına konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. Süreniz 4 
dakikadır. 

C. H. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK 
(Ankara) — 
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Sayın arkadaşlarım; 
Ben çok kısa konuşacağım; esasen sürem 4 daki

ka ile sınırlıdır. Sadece eski bir idareci olan ve yıl
larca kaymakamlık yapan, bir yerde de halef - selef 
olduğumuz, gerçekte de değerine inandığım Sayın 
Oral Karaosmanoğlu'na bir tek sual tevcih edece
ğim: 

Bir ilçenin ve bir ilin asayişinden kim sorumlu
dur?.. Verecekleri cevap açıktır; vali ve kaymakam. 

O halde, bunu genişletecek olursak, bir ülkenin 
yönetiminden ve güvenliğinden de Hükümet sorum
ludur. Oysa, arkadaşlarımızda bir alışkanlık yer et
miş, bunu değiştirmedikçe, teşhisleri asla doğru ol
mayacaktır ve tedbirler de doğru olmayacaktır. 

Arkadaşlar; 
Siz Hükümetsiniz, bütün olanaklar, imkânlar eli

nizde; memleketin polisi, jandarması, MİT Teşkilâ
tı elinizde. Belki bazı özel örgütleriniz de vardır. Bü
tün bu imkânlar elinizde iken, memleketi anarşiye 
kim sürüklüyor, komünizme kim sürüklüyor, sol 
anarşizmi kim teşvik ediyor?.. Bunların faaillerini. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Cumhuriyet Halk Partisi.. 
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Biz de diyoruz ki, bugün mühür sizin elinizde
dir. Memlekette asayişsizlik varsa, memlekette paha
lılık varsa, memlekette diğer hoşa gitmeyen durum
lar varsa, bunların hesabını tarih önünde, Millet 
önünde, hukuk önünde Hükümet olarak siz verecek
siniz. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Siz de yardımcı olacaksınız. 

C. H. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK 
(Devamla) — Elbette arkadaşlar. 

Değerli arkadaşım, «Asgarî müştereklerde birle
şelim» dedi. Çok doğru. Bizim elimiz hâlâ muallak
ta, havada. Cumhuriyet Halk Parrtisi Genel Başka
nı, size bu konularda beraberlik teklif etmiştir; ama 
lideriniz bunu şiddetle reddetmiştir. Elbette, ülkemi
zin huzur içinde yaşaması hususunda, kuruluşundan 
beri, bir hukuk devleti ilkesi bağlılığı içinde bulunan 
Cumhuriyet Halk Partisi, böyle bir manzaranın orta
dan kalkması için her türlü girişime hazırdır; ama siz, 
devamlı surette suçluyorsunuz, devamlı surette şikâ
yet ediyorsunuz. Suçîamaymız, şikâyet . etmeyiniz, 
yapınız ve önleyiniz olayları. Sorumlular biz isek, bi
ze de bunu sorunuz. Bunu yapamıyorsunuz. 

Binaenaleh değerli arkadaşlarım; vali atamaları 
falan konuşuldu, bunlara cevap verecek değilim; fa
kat anarşi ile C. H. P.'nin hiç bir ilgisi olmadığını 
kesinlikle Grupum adına burada beyan etmek iste
rim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, 4 dakikalık süreniz 
doldu efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK 
(Devamla) — Biiim Genel Merkezimizin bu husus
ta emirleri, tamimleri vardır; hiç bir anarşik eyleme 
yürüyüşe katılmama?! için partimiz mensuplarının.. 

ORHAN KOR (İzmir) — Hepsine katılıyorsu
nuz, katılmadığınız yok ki. 

C. H. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK 
(Devamla) — Bu, kesinlikle uygulanmaktadır. 

Arkadaşlar, her örgütün içinde, teşkilâtın içinde 
bir iki kişi bulunur. Sizde yok mu?.. Sizde de var; 
ama bir de sizden şunu bekliyoruz: 

Milliyetçi Hareket Partisinin komandolarının çı
kardığı bu kanlı olayları, takbih etmenizi, tel'in et
menizi, Millet önünde bunu da böylece açıklamanı
zı diliyorum. Bunu yapmıyorsunuz. En büyük nok
sanınız bence budur. 

Bu itibarla, sözlerimi bağlıyorum. Cumhuriyet 
Halk Partisi, memleketin her yönden huzura 
kavuşması için, her türlü işbirliğine hazırdır. Bunu 
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C. H. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK j 
(Devamla) — Evet, Halk Partisi ise, Halk Partisi de j 
bu memlekette bir hükmî şahsiyettir, onu da sorgu- ı 
ya çekmek, onu da mahkemeye vermek mümkün- | 
dür. Niçin yapmıyorsunuz?.. Çünkü elinizde delil ! 
yoktur. Yok.. Buyurun delilleri; memleketin Anaya
sa Mahkemesi vardır, diğer mahkemeleri vardır. Bu- j 
nu yapamadığınıza göre, teşhisiniz tamamen maksat- ! 
lıclır. Bunu samimiyetle ifade ediyorum ben muhte- j 
rem arkadaşlarım. 

Siz, golü devamlı surette yanlış kaleye atıyorsu- j 
nuz, yanlış kaleye atıyorsunuz golü; yani kendi ka- j 
İçlerinize atıyorsunuz. Asayişten siz sorumlusunuz, 
memleketin yönetiminden siz sorumlusunuz, mühür I 
Süleyman'ın elindedir, mühür kimde ise Süleyman ! 
odur; fakat Süleyman yaptığı her icraatın hesabım, 
bastığı her mühürün hesabını vermek zorundadır. 

Şimdi kalkıp da kendinizi eleştirmiyorsunuz; ni- j 
çin memleketin asayişini sağlayamıyoruz, bunun ne- j 
denîeri nedir; bunları derinliğine bir tahlil yapmaya 
girişmiyorsunuz, kolay bir yolu seçiyorsunuz, devam- | 
lı surette Cumhuriyet Halk Partisini itham ederek j 
«Anarşizmin de, komünizmin de, herşeyin de kayna
ğı odur.» diyorsunuz. Bunu açık açık süylemiyorsu- ! 
nuz, dolaylı yollarla, ustaca kelimelerle bunu ifade i 
ediyorsunuz; ama biz bunu çok iyi anlıyoruz. j 
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kesinlikle belirtmek isterim; ancak sizden itham gel
mesin, şikâyet gelmesin, suçlama gelmesin. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Efendim, gruplar adına görüşme 

bitti. 
OSMAN ALBAYRAK (Kütahya) — Sayın Baş

kan, sataşma sebebiyle söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sizin şahsınıza vaki bir sataşma 

yok. Bir Grup muamelesine tabi tutmamıza da im
kân yok. İsterseniz sizi sıraya yazıp söz vereyim; 
ama ne zaman konuşursunuz bilmiyorum, 15 nci sı
radasınız. 

OSMAN ALBAYRAK (Kütahya) — Efendim 
sataşma hususunda söz istiyorum, oylayabilirsiniz. 

BAŞKAN — Ben sataşma görmedim efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — İtham 

var, Partisinin Genel Sekreteridir, konuşsun efendim. 
BAŞKAN — Ne söylediler efendim, ne suretle it

ham ettiler?. 
OSMAN ALBAYRAK (Kütahya) — Çıkan 

olaylar için, «Milliyetçi Hareket Partisi yapıyor» de
diler. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, söz 

veremezsiniz. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Niye ver

mesin?.. Neden bu itiraz?.. 
SîRRI ATALAY (Kars) — Şahsına sataşma olur

sa Saym Başkan. Sataşma ne demek?.. 
BAŞKAN — Sayın Atalay, sataşmanın ne de

mek olduğunu bugün burada mı öğreniyoruz? 
SIRRI ATALAY (Kars) — 65 ncK maddeyi açın 

okuyun. 
BAŞKAN — Burada mensubu olduğu aileyi, 

mensubu olduğu, partiyi, mensubu olduğu bir cemi
yeti devamlı ağır ithamlara tabi tutarsanız, oturur 
mu burada? 

Buyurunuz efendim, buyurunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — 65 nci maddeye göre 
kendisine sataşılan üyeye söz verilir. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Saym Baş
kan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. Eğer beni 
usul hakkında konuşturmazsanız Başkan olarak ha
taya düşmüş olursunuz. Çünkü sizinle ilişkin bir hu
susu arz edeceğim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Tüzük sarih; İçtü
züğün 65 nci maddesi, kendisine sataşılan üyeye söz 
hakkı tanımaktadır. 

BAŞKAN — Saym Karaman'ı dinliyorum efen
dim. Anlayamadım, buyurun Sayın Karaman. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, Usul hakkında söz istiyorum, tutumunuz hak
kında konuşacağım. 

İki gün evvel aynı şekilde ben söz istedim, ver
mediniz. «Grupumuza sataşma var, şahsınıza yok. 
tur.» diye söz vermediniz. 

BAŞKAN — Yok efendim, ben öyle bir şey söy
lemedim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Ağır şekil
de Grupum itham altında bulunuyordu, Zati âliniz 
söz vermediniz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, «Sıranız gelmedi» 
dedim ben size. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Hayır efen
dim, Grup adına söz vermediniz. 

BAŞKAN — Vaktin dolduğunu, söyledim. Baş
ka bir vesile ile yine görüşebilirsiniz, dedim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — O başka bir 
konu idi Sayın Başkan. 

SÎRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkında, tü
tünümüz hakkında 58 nci maddeye göre söz istiyo
rum. Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, sayın üyeyi ben kürsüye 
davet ettim. Görüşsünler, sonra tutumumu eleştirir
siniz efendim. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — 
65 nci madde, «Şahsına sataşılan yahut ileri sürdü
ğü görüşün aksine kendisine bir fikir isnadedilen 
üye,» dernektedir. Şahsına sataşılmarmştır. 

BAŞKAN — Efendim, bir insanın şahsına sataş
mak ne demektir Saym Esatoğlu?. Yani illâ ismini 
söylemesi, eliyle de işaret etmesi mi lâzım gelir?.. 
Ben zati âlinizin anladığı gibi anlamıyorum bu ko
nuyu. Meselâ, bir şeyin ismini söylemez de vasfını 
söylerseniz, o yine muayyen bir yere hitap ettiğini
zin delili olur. Bir tarafı rencide eder. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — 
Madde açık, şahsına sataşılmarmştır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Albayrak. 
OSMAN ALBAYRAK (Kütahya) — Saym Baş

kan, değerli senatörler; 
Sayın Ataklı, anarşinin sebeplerini izah ederken 

dört grupa ayırdı ve bunlardan büyük ağırlığı Mil
liyetçi Hareket Partisiyle Ülkü Ocaklarına teksif et
ti. 

Ülkü Ocakları, bizim bir kuruluşumuz değildir. 
Dernekler Kanununa göre kurulmuş, siyasî gayeler 
dışında çalışan bir dernektir. 

— 519 - , 



C. Senatosu B : 33 

OSMAN ALBAYRAK (Devamla) — Siyasal 
Bilgiler Fakültesinin bir ithamını getirip burada suç 
delili olarak kullanıyorsunuz. Şu anda burada Sayın 
Sadi İrmak'ın olmasını çok arzu ederdim. Kendisi 
Başvekilken Siyasal Bilgiler Fakültesinin Kuruluş 
Yıldönümüne gitmiş ve Dekan kendisini kürsüye da
vet etmiştir. Kürsüye gelen Sayın İrmak, «Değerli 
Türk gençliği» der demez, fakültede bulunan bütün 
talebe ayağa kalkmıştır; Türk genci diyemer.sin, biz 
Mao'cuyuz, Lenin'ciyiz, Kürdüz, vesaire., demişler
dir ve Başbakan konuşturulmamışür, Başbakan fa
külteyi terk etmiştir. 

Bu Fakülte mensupları bu sözleri sarr edenleri 
cezalandırma yoluna da gitmemiştir, haklarında hiç 
bir işlem de yapmamıştır. Şimdi, bunların hangi fik
re mensup oldukları apaçık anlaşılmaktadır. Kaîkı-
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yor itham ediyor.. Eğer elinizde delil varsa, götürün 
savcılıklara verin, partiyi kapattırın. Verin delilini 
kapansın. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (istanbul) — 
Bir gün gelecek kapanacak. 

OSMAN ALBAYRAK (Devamla) — Ona gücü
nüz yetmeyecek. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — 
Neye yetmeyecekmiş?. Anayasa Mahkemesi karar 
vermez mi?. 

OSMAN ALBAYRAK (Devamla) — Elinizde bir 
delil yok, işlenen bir suç yok. Derhal müracaat edin 
Anayasa Mahkemesine, derhal... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Kaba
hat sizde değil zaten.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
Sayın Öztürk biraz evvel aynı tenkidi yaptı. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Siz kendi 
görevinizi yapıyorsunuz. Sizinle Hükümet kuranda 
kabahat. (A. P. sıralarından «Allah, Allah» sesleri) 

OSMAN ALBAYRAK (Devamla) — Eğer Sayın 
Ataklı'mn elinde itham ettiği bu kuvvetli deliller 
mevcutsa, derhal savcılığa müracaat etmelidir. Bura
dan konuşmaya lüzum yok. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Deliller açık. 

OSMAN ALBAYRAK (Devamla) — Ve burada 
dedi ki, «Bu partiden ayrılanlar mutlaka vurulur, öl-
dürüîürmüş..» (C. H. P. sıralarından «Öldürülüyor
lar» sesleri) Sayın Tahtakılıç aranızda, bu partiden 
geldi. Ne yapıldı kendisine?.. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) Bugün hâlâ Hükümet içinde Bakanlık ya-
pan şahsiyetler var, bu partiden ayrılmış, Ne yapıl
mıştır?.. Yalan söylemeyin rica ederim. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Bas
kınla ele geçirdiniz o eski partiyi. 

' OSMAN ALBAYRAK (Devamla) — Hakkımız
da, delile dayanmadan yaptığınız bütün ithamlar 
çirkindir ve apaçık şu demektir; komünizmin hima
yesi oluyor bir yerde. Çünkü tek taraflı bir yere ça
tıyorsunuz, öbür tarafa dokunmuyorsunuz ve bu da 
anarşiyi hortlatıyor, yoğunlaştırıyor. Bu konuşma
lar Meclislerde yapıldığının ertesi günleri, dikkatle 
takip ediniz lütfen; bu sert konuşmalardan sonra 
anarşi azıyor. 

Şuradan dikkatle takip ettim. Malatya'da bir po
lis ve bir bekçimiz öldürüldü, Buna mukabil anarşist
ler de öldürüldü. Bu dile getirilmiyor; ama «Öldürü-

| len anarşistler, öldürülmemeliydi» diye derhal yay-
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HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — İnsaf, insaf, 
OSMAN ALBAYRAK (Devamla) — Ve konuş

malarının sonlarına doğru bir yerinde denildi ki, 
«Mahkemelerden karar çıkmadıkça, kimseye suçlu 
denilmemelidir.» Şimdi, Ülkü Ocakları hakkında bir 
mahkeme kararı mı vardır ki suçlanmaktadır?. Hem 
böyle diyeceksiniz; ama işinize gelince suçlayacaksı
nız. Bunu neye böyle cesaretle yapabiliyor?. Doku-
mazlık zırhına bürünmüş. Hem öyle bir dokunmaz-
lık ki, ömür boyu, 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Doğru, 
SIRRI ATALAY (Kars) — Anayasa ile. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — İşinize 

geldi mi Anayasa. 
OSMAN ALBAYRAK (Devamla) — İsrarla de

niyor ki, «Ülkü Ocağının başında bulunan zat suç 
işlemiştir.» 

Şimdi ben soruyorum; bu suç işledi diye itham 
ettiğiniz şahsın suçu nedir?.. Onu hiç kimse açıkla
mıyor. (C. H. P. sıralarından «Adam öldürmek, ci
nayet, kan;;-, sesleri) 

Evet, adi bir suç ve dosya Temyizdeyken, kesin
leşmeden.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Kesinleş
ti, kesinleşti. 

OSMAN ALBAYRAK (Devamla) — Ben iddia 
ediyorum; kesinleşmeden Af Kanunu çıkmış, affa 
girmiştir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Kesinleş
ti. 

BAŞKAN — Sizi dinlediler beyefendi, sizi dinle
diler. 
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gara başlıyor. O anarşistler polise leblebi, üzüm at
mıyor ki, kurşun atıyor ve kendisine mukabele edi
liyor. 

Şimdi gazetelerde hepimiz gördük, Cumhuriyet 
Halk Partisi Fatih İlçe Merkezinde öldürülen anar
şistlerin fotoğrafları Sayın Genel Başkanlarıyle yan-
yana konulmuş ve bu vitrinin altında tamamen Mao' 
cülara ait sözler vardır, ikaz üzerine kaldırılmış; fa
kat yeniden konmuştur. Gazeteleri takip ediniz. 

HASAN ILDAN (Elâzığ) — Hangi gazetede ya
zıyor?.. 

OSMAN ALBAYRAK (Devamla) — Tercü
man. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sahibinin 
sesi. 

OSMAN ALBAYRAK (Devamla) — Fotoğrafıy-
le beyefendi, fotoğrafıyle koymuş. Üstünde Cum
huriyet Halk Partisi îlçe Merkezi, altında da fotoğ
raf var. 

Şimdi, Atatürk'ün partisi olduğunuzu, Atatürk' 
çü olduğunuzu iddia ediyorsunuz; bakınız Atatürk 
ne diyor.. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 

OSMAN ALBAYRAK (Devamla) — «Demok
rasi, esas itibariyle siyasî mahiyettedir. Demokrasi, 
bir içtimaî muavenet, sosyal yardım veya iktisadî teş
kilât sistemi değildir. Demokrasi, maddî refah mese
lesi de değildir. Böyle bir nazariye, vatandaşların si
yasî hürriyet ihtiyacını unutmayın istihsal eder. Bi
zim bildiğimiz demokrasi, siyasidir. Onun hedefi, 
milletin, idare edenler üzerindeki murakabesi sayesin
de siyasî hürriyet temin etmektir. Demokrasinin birin
ci hassasiyle müşterek esas itibariyle ikinci bir hassası 
daha vardır. O da şudur: Demokrasi, fikridir, bir ka
fa meselesidir, herhalde bir miğde meselesi değildir. 
(C. H. P. sıralarından «Doğru, doğru» sesleri) 

ABDULLAH EMRE ÎLERÎ (Niğde) — Kafa
tasçılık değil yani. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Mao'cu-
luk da değil. 

OSMAN ALBAYRAK (Devamla) — «Hükü
met prensibi de, bir adalet muhabbetinin ve ahlâk 
fikrini icap ettirir. Demokrasi, memleket aşkıdır. Ay
nı zamanda babalık ve analıktır. Demokrasi, esasında 
ferdîdir. Bu vasıf, vatandaşın hâkimiyetine insan sı-
fatıyle iştirak etmesidir. En nihayet demokrasi, mü-
savatperverdir. Bu vasıf, demokrasinin ferdî olması 
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vasfının zarurî bir neticesidir. Şüphesiz bütün fert
ler aynı siyasî haklara haiz olmalıdırlar. Demokrasi
nin bu ferdî ve müsavatperver vasıflarından umumî 
ve müsavi rey prensibi çıkar.» 

İşte Atatürk'ün demokrasi anlayışı. 
BAŞKAN — Bağlayınız lütfen. 

OSMAN ALBAYRAK (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. 

. Atatürk, önemle «Siyasidir» diyor. 
Bakınız Mao ne diyor: «Sosyalizme, ancak de

mokrasi aşamasından geçerek ulaşmak, Marksizmin 
bir kanunudur.» 

Sayın Ecevit bakınız ne diyor; 
«Demokrasinin tehlikeye düştüğü noktada ben 

dururum. Çünkü bazı çevrelerce burjuva demokrasi
si diye istihdaf edilen siyasî demokrasi, gerçek sosyal 
demokrasiye giden yolun kapısını açan demokrasi
dir.» (C. H. P. sıralarından «Doğru» sesleri) Sosyal 
demokrasi, siyasî demokrasi.. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, tutu
munuz hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sadece tutumum hakkında, bu
yurunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, İçtü
züğün 58 nci maddesi berraktır, kesindir. Kendisine 
sataşılan üye söz isteyebilir. Sizin bir tatbikatınız 
vardır; Sayın Suphi Karaman Millî Binlik Grupuna 
yapılan bir sataşma üzerine söz istedi, siz, Sayın Ka-
raman'a (En yakın delil) «Sataşma, Grupa aittir. 
Bu nedenle size söz vermeyeceğim» dediniz. 

Sayın Karaman Cumhuriyet Senatosunda bir si
yasî grupa mensuptur. O Grupa yapılan sataşmadan 
dolayı söz istediğinde kendisine söz verilmemiştir, 
Oysa, biraz önce, burada konuşan arkadaşımız, 
hasbelkader üç üye ile Hükümette iki Bakanlığı işgal 
ediyor; ama Cumhuriyet Senatosunda bir nazar bon
cuğu şeklinde Milletin iradesinin burada bir yansı
masıdır ve bir siyasî grupu burada temsil etmiyorlar.: 
Eğer, burada siyasî bir grup kurabilseydi, (iki, ömür 
boyu bu zihniyete nasip olmayacaktır) o zaman o si
yasî grupun başkan veya başkanveikiillerinin izni ile 
o grup adına o grupu savunma yetkisine sahip ola
bilirdi. Böylece, bir siyasî partinin mensubunun İçtü
züğün 58 nci maddesinde «Bir üyeye sataşılma» gibi 
berrak bir hükümden yararlanarak ve sizlin açtığı
nız açık kapıyla buraya gelip saldırıda bulunmasına; 
hakkı yoktu, 
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Kaldıki Saym Başkan, sizin mensup olduğunuz 
siyasî teşekkül, siyasî gruplara temsil hakkını bile esir
geyen bir siyasî teşekküldür. Sizin mensup olduğunuz 
siyasî parti, birleşik toplantıda Ornıhuribaşkanlığı 
Kontenjanından seçilen üyelerle, Millî Birlik üyeleri
nin temsiline bile müsaade etmeyecek kadar tutucu 
bir zihniyetin sahibidir ve bunun açık örneklerini ver
miş bulunmaktadır, içtüzüğün bu sarih hükmüne rağ
men, Sayın Çağlayangil, Millet Meclisinde herhangi 
bir konuda konuşabildiği halde, Dışişleri Bakanı ola
rak kendisine sataşıldığı talebiyle söz istediği halde, 
o Meclisin; yani Millet Meclisinin üyesi olmadığı 
için kendisi konuşturuknanııştır. 

Bütün bu örnekler açıkça ortadadır, içtüzüğün 
sarih ve kesin hükmü; sataşılan üye olacaktır, bir; 
siyasî gruplar içinde, ancak o grupu temsil yetkisi 
olan biri olacaktır, iki; biraz önce burada konuşan 
arkadaşın bir siyasî partiyi temsiil yetkisi var mıdır? 
Sayın Başkan? Bir siyasî grupu temsil yetkisi var mı
dır? Yani Milliyetçi Hareket Partisinin buradaki 
temsilcisi hukuken ve içtüzük hükümlerine göre her
hangi bir konuda ve herhangi bir şekilde, içtüzüğün 
şu maddesinde, şu hükmünde gösterin ki; tek başına 
bir siyasî grupu temsil etme hakkına ve yetkisine sa
hiptir ve onu savunaibilir... Savunmanın masuniyeti 
hukukta çok onur verici bir kuraldır, buna gerçek
ten yüreık germek lâzım; ama bugün olaylar öylesine 
kesin şekilde kendisini göstermiştir ki, ülkenin bahtına 
kast elden ve ülkeyi bu hale getiren sokak kabadayı
larından oluşan bir siyasî teşekkülün adına burada 
konuşma iznini vermek suretiyle Sayın Başkan, içtü
züğü değiştiremezsiniz. Eğer gerçekten bir savunma-
nın masuniyeti olsa idi, içtüzüğe rağmen burada ko
nuşma imkânı olabilirdi, içtüzük hükümleri, savun
manın masuniyetine; o geniş hükme dayanılarak bel
ki «İçtüzüğe aykırı hareket ediyorsunuz.» diye size 
karşı çıkılmazdı; ama böyle zihniyetin sahiplerine 
fikrin masuniyeti, savunmanın masuniyeti diye mü
saade edilemez. Suçlulara Devlet adına karşı çıkma
dığımız sürece, bu memleketi sahipsiz bilip, bu 
memleketli yıkmaya çalışacaklar. Yıkıcıların karşısın
da müsamaha gösteremeyiz ve bu nedenledir ki, iç
tüzüğün 58 nci maddesini ihlâl etmiş bulunuyorsu
nuz Saym Başkan, ihtilâlcilerin yanında sizi gör
mek, gerçekten sizin hukuk anlayışınıza; hukukçu 
olmamanıza rağmen, geniş bir hukuk kültürünüz, an
layışınız vardır, buna güvenirim; sizin sadece bu ne
denle açtığınız bu çığıra lâyık olmayanlara söz ver
mek suretiyle bir hukuk kuralını da çiğnemiş bu

lundunuz. Bu bakımdan gerçekten üzüntü içerisin
de söz istemiş bulunuyorum^ 

Sayın Başkan, içtüzüğün 58 nci maddesini ihlâl 
etmiş bulunuyorsunuz. Eğer sözümü yalınlamak iste
seniz, Sayın Karaman size kendisine yaptığınız mua
melenin zaptını da getirir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, aradan zaman geçince 

insan hafızası bazı şeyleri rahatlıkla unutabiliyor. Sa
yın Atalay'ın Tüzük hakkındaki vukufuna, bilgisine 
her zaman saygı duydum ve gerçekten tutumum hak
kında söz istediği zaman da, söyleyeceği ve ileri 
süreceği fikirlerden yararlanmak istedim; ama bu ke
re Sayın Atalay da unutmuş oldular. Bir defa ben 
arkadaşıma, 58 nci maddeye göre söz vermedim. 58 
nci madde (insan unutabiliyor) usul hakkında görüş
meye dairdir. Sataşmaya mütedair olan madde 65 
nci maddedir. Şimdi, maddeyi okuyayım; 

«Şahsına sataşılan yahut ileri sürdüğü görüşün 
aksine kendisine bir fikir isnadedilen üye, her zaman 
söz isteme hakkım haizdir. Bu halde...» 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hangi görüşü ileri 
sürdü?.., 

BAŞKAN — Lütfediniz, lütfediniz.... 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Hatanızı kabul edin 
Sayın Başkan; 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Dinleyin canım... 

BAŞKAN — Efendim, bir insan sükûnetle sonu
na kadar dinlenmezse, o kimseyi anlamak elbette 
güç olur. Ben zatıâlinizi dinledim, bir çok arkadaş
larımı dinliyorum; lütfediniz, belki yanılmış da ola
bilirim, ama bir noktaı nazar ileri süreceğim. Bana 
verilmiş olan bir takdir hakkını size hatırlatacağım. 

«Bu halde o üye, ne münasebetle söz söylemeye 
kendisini mecbur saydığını beyan eder. 

Söz verip vermemek Başkanın takdirine bağlı
dır.» Bilhassa dikkatinizi çekiyorum; söz verip ver
memek Başkanın takdirine aittir. Lütfediniz, bu tak
dir hakkıma saygı duyunuz. Ben böyle değerlendir
dim. 

«Başkanın söz vermemesi halinde, üye ısrar eder
se, Genel Kurul görüşmesiz işarî oyla bu konuda bir 
karar verir.» 

| FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Hep-
f si birinci fıkraya bağlı Saym Başkan. 
| SIRRI ATALAY (Kars) —' Takdiriniz demek 

keyfîlik demek değildir. 
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BAŞKAN — Şimdi bakınız : Başkan böyle tak
dir eder, takdirini bu yolda kullanır da söz verirse, 
buna karşı yapılacak bir muamele yotkur, onu Baş
kanın takdirine bırakmıştır, ama Başkanın söz ver
memesi halinde, şahsa direnme hakkını vermiştir. 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Sayın Başkan, takdi
riniz, sataşılan üye hakkı üzerindedir. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Ataîay, maksadım bir 
münazarayı kazanmak değil. Sadece, bana hâkim 
olan fikri Genel Kurula sunmak, arz etmek istiyo
rum. Sizi bilhassa yanıltan husus, kanaatimce şu ol
muştur : «Burada M. H. P.'nin grupu var mı, sözcü
sü var mı ki, söz hakkı verdiniz?» dediniz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Doğru. 

BAŞKAN — Zaten, doğru söylediniz, ben de ay
nı kanaatteyim. Şayet burada M. H. P.'nin grupu ol
sa, sözcüsü olsaydı, Sayın Albayrak'a söz vermem, 
sözcüsüne söz verirdim. Sözcüsü olmadığı içindir ki. 
kendisine söz verdim. Çünkü, bir parti programıyle, 
fikriyle bir şey deklere etmiştir, bir fikir beyan et
miştir, ona intisap eden üyeler ise, o fikrin taraftarı, 
o fikrin yanında olan kimseler, onu benimsemiş kim
selerdir. 

Şimdi, burada oturur da siz, bir insanın adından 
bahsetmeksizin, vasfından bahsederseniz, yakınından, 
etrafından bahsederseniz; sonra kıyamet de kopmaz 
zannederim, arkadaşım müeddep bir ifade ile eda ile 
geldi !0 dakika içinde fikrini söyledi efendim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, tutumunuz hakkında ben de söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Olur, buyurun efendim. Zaten, bu
günü bitirdik; ama dünkü programı bugün bitireme
dik henüz. 

Buyurunuz. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan; 
Benden evvel Sayın Albayrak'a; «Sataşma var

dır.» diyerek söz vermiş olmanızı biz, kürsü hürri
yeti, söz hürriyeti bakımından olumlu buluyoruz. 
Her ne kadar Sayın Albayrak'ın şahsına bir sataşma 
olmamıştır, bizim varlığımızda olduğu gibi bir gru
pu yok, grupuna sataşma, olmamıştır; ama partisine 
sözler söylenmiştir. Bu sözleri Sayın Albayrak sataş
ma telakki etmiştir ve söz istemiştir. Onu bu kürsü
ye getirtip konuşturmak demokrasinin ve bu kürsü 
hürriyetinin gereği bakımından doğrudur. Buna kar
şı bir itirazım yok. Ancak, Sayın Albayrak'ın bura
daki. konuşmaları sırasında yararlandığımız faydalı 

olan yönler de oldu, hatta kendi kendini tekzip etti
ği. yönler de oldu; o başka. 

Şimdi ben, zatıâlinizin tutumu hakkında, aynı ola
yın iki gece evvel meydana gelen bir durumu ortaya 
koyup, belki sizin o zamanki davranışınızı ortaya 
koyması bakımından söz istemiş bulunuyorum. 

Efendim, iki gün önce bu kürsülerde Sayın Ucu-
zal, Adalet Partisi Grup Sözcüsü olarak ikinci kez 
söz istemişlerdi ve ikinci kez söz istemelerinde be
nim Grupumu haksız, yersiz, ağır isnatlara maruz 
bırakmışlardı. 

BAŞKAN — Sizin Grupunuzun sözcüsü var. Ya
nıldığınız taraf bence burası. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Arz edeyim 
efendim. 

Sayın Başkan, bizim öteden beri bildiğimiz, zatı
âlinizin güçlü bir mantığı vardır; fakat siz bu güçlü 
mantığınızı bile biraz evvel tam savunamadınız, tam 
ortaya koyamadınız. Çünkü, hakikaten ortada bir çe
lişki var. Şimdi ben o çelişkiyi tutanaklardan aynen 
okuyorum. 

Sayın Ucuzal'ın konuşmasının sonunda : 
«BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
SUPHİ KARAMAN — Sayın Başkan, Grupu-

ma ağır sataşma yapılmıştır. Taraf tutup tutmadığı
mızı ve dün akşamki kendisine bizzat söylediğimiz 
hususları ifade etmek istiyorum.» 

Bir gece evvel de Sayın Ucuzal'la benim aramda 
bir konuşma geçmişti. Ben bu konuşmamda Sayın 
Ucuzal'a rahatlık verecek bazı sözler söylemiştim; 
yani o anda bir oylama söz konusuydu. Bir gün ev
vel Sayın Ucuzal bunu bile bile; «Siz geldiğinizden 
beri böylesiniz, söyleşiniz.» dediler, ama bir gece ev
vel ben kendisine rahatlık vermiştim. Bundan bahse
diyorum. Sayın Başkan şunu söylüyorlar : 

«BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar bitti. 
Grupunuz bu konuşmayı iki defa tekrarladı. Şahsı
nıza bir sataşma yok. Rica ederim oturunuz. 

SUPHİ KARAMAN — Şahsıma sataşma var 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim onu aranızda hallediniz. 
Kürsüyü işgal etmeyiniz; bu aranızdaki meselelerle 
kürsüyü işgal etmeyiniz. Daha bu akşam görüşeceği
miz bir hayli bütçemiz var. Lütfediniz efendim. 

SUPHİ KARAMAN — Efendim, Sayın Ucuzal 
ile aramızda geçen bir olay var. Bu, tarafsız olduğu
muzun bir delilidir. 

BAŞKAN — Lütfediniz, yine imkân bulunur, yi
ne görüşme imkânını çeşitli vesilelerle bulursunuz; 
ama şimdilik işimize devam edelim...» 
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Şimdi Sayın Başkanım, Cumhuriyet Senatosunda 
Millî Birliğin bir Grupu var. Sayın Albayrak'm bir 
grupu yoktu; yani grup adına bir sataşma şu anda, 
parti adına sataşmadan daha yakın ilişkiler içinde
dir. Senato için. Çünkü müzakereler Senatoda ya
pılıyor. Burada bir grupun durumu ile grupun dışın
da bir partinin durumu arasında çok fark vardır. 
Parti vardır ki, kendisine namütenahi sataşma yapı
lır; ama Büyük Millet Meclisinde temsilcisi yoktur. 
Onu kim koruyacaktır?.. Demek ki, bir grupun sa
taşma karşısındaki tutumu daha kritiktir, daha ön
celik kazanır. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, takdir hakkı hiç 
bir zaman münakaşa konusu olamaz. 65 nci madde, 
Riyasetin takdirine bırakmıştır. Riyaset de takdir 
hakkım isabetli veya isabetsiz bir şekilde kullanmış
tır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Takdir keyfîlik de
mek değildir. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Sayın Başka
nım, takdir hakkının kullanılmaması halinde, o 65 
nci maddenin son fıkrasında, Genel Kurulun oyuna 
sunulacağı ifade edilmektedir. Zatıâliniz onu da yap
madınız. 

BAŞKAN — O, verilmemesi; takdir hakkının 
lehte kullanılmaması halindedir efendim. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Evet, zatıâli
niz onu yaptınız. 

BAŞKAN — Yani, ben söz vermeseydim, diren
me hakkı sayın üyeye aitti. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — İşte vermedi
niz. Biz direndik... 

BAŞKAN — Ama, takdir edip söz verme hakkı 
bana Tüzükte tanınmıştır. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Efendim, biz 
direndik; direndiğimizi söylemediniz, o takdiri de 
kullanmadınız. Binaenaleyh tutumunuz burada.. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, samur kürkü ben 
üstüme aldım; kimsenin almadığı, korktuğu kürkü 
ben üstüme alıyorum. Kusur işlenmiş. Herkes gibi 
ben de kusur işlemiş olabilirim; ama beni kusur iş
lediğime inandıramadınız. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, zatıâliniz kusur işlediğinize inanmadıktan son
ra tabiî mesele yoktur. O zaman kusur işlemiş ola
mazsınız; ama biz sizin kusurlu olduğunuzu, tutumu
nuzu, tutumunuzun yanlış olduğunu ve hatta belki 
de; yani tam tarafsızca davranmadığınızın bir kanı
tını ortaya koyduk; tutanaklarla ortaya koyduk. 

Benim başka söyleyeceğim bir şey yoktur. Konu
lara filân girmiyorum. 

Saygılar sunarım. (M. B. ve C. H. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Ben bu tatsız görüşmeyi uzatmak 
istemiyorum. Yoksa verecek cevabım, kendime göre 
yapacağım bir savunma var. Kıymetli zamanınızı bu
nunla işgal etmek istemiyorum. Çünkü bugün ayın 
beşi, beşinci günün iki oturumunu da bitirmiş, tüket
miş bulunuyoruz. Buna rağmen dördüncü güne ait 
programı hâlâ bitiremedik. 

Şimdi, saat 19,00'a 12 dakika var. Grupları adına 
yapılacak görüşmeler bitti. Şahısları adına söz talep 
eden arkadaşlarımı sırası ile okuyayım. 15 arkadaşı
mız söz talep etmişler : 

Sayın Hamdi Özer, Sayın Hasan Güven, Sayın 
İsmail İlhan, Sayın Hasan îîdan ile yer değişen Sa
yın Niyazi Unsal, Sayın Alaeddin Yılmaztürk, Sayın 
Mehmet Feyyat, Sayın Hikmet Asîanoğlu, Sayın Ni
yazi Unsal yerine burada görüşecek olan Sayın Ha
san Ildan, Sayın Hayri Öner, Sayın Fethi Çeiikbaş, 
Sayın Yusuf Ziya Ayrım, Sayın Ahmet Özmumcu, 
Sayın Ali Oğuz, Sayın Mümin Kırlı. 

Şimdi müsaade ederseniz lehte, aleyhte olmak 
üzere bir tespit yapalım : 

Sayın Hamdi Özer?.. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Güven?.. 
KASAN GÜVEN (Trabzon) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Sayın İsmail İlhan?.. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Lehte. 
BAŞKAN — Sayın Niyazi Unsal?.. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Alaeddin Yılmaztürk?.. 
ALAEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Lehte. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Feyyat?.. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Hikmet Asîanoğlu?.. 
HİKMET ASLANOĞLU (Balıkesir) — Üzerin

de. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Ildan?.. Yoklar. 
Sayın Hayri Öner?.. Yoklar. 
Sayın Fethi Çeiikbaş?.. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Vaz geçtim efendim. 
BAŞKAN — Vaz geçtiniz. 
Sayın Yusuf Ziya Ayrım?.. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Özmumcu?.. 
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AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Ali Oğuz?.. 
ALÎ OĞUZ (istanbul) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Mümin Kırlı?.. 
MÜMlN KIRLI (izmir) — Sıra gelirse üzerinde. 
BAŞKAN — Üzerinde. 
MÜMİN KIRLI (îzmir) — Fakat Sayın Başkan, 

üzerinde veya lehinde, aleyhinde konuşacakları tak
dir edecek olan sizsiniz. Sayın üye üzerinde söz alıp 
da aleyhinde konuşursa, böyle bir hal vukuunda tu
tumunuz ne olacak? 

BAŞKAN — Efendim iki defa arz ettim,. Sayın 
üyelerin sözüne, beyanına inanıyor, güveniyoruz. Baş
kaca yapacak birşeyimiz yok; ama aleyhinde konu
şacağım diye söz alıp da lehinde konuşursa, bir ar
kadaşın söz hakkını almış olur. Ben herhangi bir ar
kadaşımın bu hakkını bu şekilde suiistimal edeceği
ni sanmıyorum; beyanlarına inanıyorum. 

Şimdi, önce lehte olmak üzere Sayın ismail il
han. 

Buyurunuz efendim. Tam dokuz dakikamız var. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan 

ara verecek misiniz? 
BAŞKAN — Efendim program icabı ara verece

ğiz. 
Buyurun Sayın ilhan. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Grup temsilcileri içişleri Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki gruplarının görüşlerini dile getirdiler. Ben de 
içişleri Bakanlığı Bütçesi konusundaki görüşlerimi, 
tanınan 10 dakikalık bir süre içinde bağımsız bir üye 
olarak belirtmeğe gayret edeceğim. 

Ancak, sözlerime başlamadan evvel İçişleri Ba
kanlığı mensuplarını bu yüce kürsüden saygı ve hür
metle selâmlarım. 

1975 yılı içişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Mü
dürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Bütçelerin
de dile getirilen birçok konu, bu yıl da grup temsil
cilerince ortaya atıldı. Ben de bir kaç noktaya deği
neceğim. 

Dıştan gelecek saldırılara karşı memleketimizin 
savunmasını üzerine alan Ordu, nasıl Türk milletinin 
göz bebeği ise, içten gelen her türlü saldırılara karşı 
vatandaşın can, mal emniyetini, memleket bütünlü
ğünü canı pahasına koruyan polis ve jandarma da 
aynı derecede kıymetli ve aynı derecede lüzumludur. 
Sınırlarda asker, kentte polis, kırda jandarma; Allah 
Türk milletini bu kuvvetlerden mahrum etmesin. 

Emniyet mensuplarının maddî durumlarının mut
laka iyi olması gerektiğini, parasal sorunları halledil
memiş emniyet mensuplarından istenilen yararın bek-
lenilemeyeceğini söylemiştim. Bu yıl da aynı sözleri 
söylemeden geçemeyeceğim. Emniyet, sağlık ve tek
nik elemanları maddî bakımdan tatmin edemediği
miz sürece, kendilerinden gereği kadar yararlanama
yacağımızı siz de takdir edersiniz. 

il Genel Meclisi üyelerinin almakta olduğu öde
neklerin çok düşük olduğu bir gerçektir. Çok eski
den çıkan ve o zamanın hayat şartlarına göre belir
tilmiş olan sözü edilen ödenek miktarlarının artırıl
ması için bir çalışma içine hâlâ girilmemişse, bu hu
susun geciktirilmeden ele alınması gerektiği kanısın
dayım. 

Muhtarların büyük bir çoğunluğu köy muhtarla
rıdır. Muhtarlık görevlerinin karşılığını da köylüler
den almaktadırlar. Esasen malî durumları iyi olma
yan bu köylü vatandaşları muhtarlık hakkını öde
mekten kurtarmamız gerekir. Zaten Hükümetin bu 
hususta çeşitli beyanları oldu. Bu konuda çalışmala
rın ne merkezde olduğuna dair Sayın Bakan bilgi ve
rirlerse çok minnettar kalırım. 

Şimdi de bir kaç kelime ile ülkemizin içinde bu
lunduğu huzursuzluktan söz etmek istiyorum. 

Geçen yıl yine bu kürsüden partili, partisiz bütün 
hatipler anarşiden şikâyet etmekte birleştilerse de, 
anarşinin kimden ve nereden geldiği hususunda an
laşamamışlardı. Aradan bir yıl geçtiği halde, bu ko
nuda arpa boyu yol almamış olduğumuzu görmek
ten sonsuz üzüntü duymaktayım. Anarşi devam edi
yor, gün geçmiyor ki Türkiye'de olay çıkmasın. Âde
ta kardeş kardeşe düşman kesilmiştir. Nereye gidi
yoruz?.. 

Bir birimizden alıp veremeyeceğimiz ne var ki, 
neden kucağımızdaki taşları atıp, asgarî müşterekler
de ve memleketi birlik ve beraberliğe götürmede bir-
leşmiyoruz? Brezilya, Portekiz, Vietnam ve diğer ben
zeri ülkelerden neden ibret almıyoruz? Bu hususta 
ders almamız gereken daha o kadar çok örnekler 
var ki, ben sadece israil ve Arap'ları örnek olarak 
almak istiyorum. 

Birlik ve beraberlik içinde tek vücut halinde ha
reket eden 3 milyonluk israil'in, hiç bir konuda an
laşamayan, birbirlerini arkadan hançerlemek için ak
la gelmedik oyunlar peşinde koşan 80 - 100 milyon
luk Arap milletine nasıl kan kusturduğunu bütün 
dünya biliyor. 
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Sayın Başkan, muhterem senatörler; 
İsrailliler Arap'ları sindirmekle yetinmiyorlar, 

ayrıca Sovyet Rusya'da bulunan soydaşlarına da sa
hip çıkıyor, onların yanında olduklarını, üzüntüleri
ni paylaştıklarını çeşitli vesilelerle kendilerine duyu
ruyorlar. Birbirlerine karşı duydukları bu sevgiyi tak
dir etmemek mümkün değildir. Adına, ister Siyonizm 
deyin; ne derseniz deyiniz, Yahudi halkını Avrupa 
Konseyindeki tutumu, soydaşlarına karşı besledikle
ri sevgi açısından takdir etmemek mümkün müdür? 
Değildir. Gerçek sevgi buna denir, gerçek birlik ve 
beraberlik böyle olur. Sözlerimin yanlış anlaşılma
masını bilhassa istirham ediyorum. Turancılığın yur
dumuza hiç bir zaman yarar getirmeyeceğini biliyo
rum. 

Ancak, 3 milyonluk bir İsrail, 80 - 100 milyonluk 
Arap devletleriyle mücadeleyi sürdürürken, aynı İs
rail Sovyet Rusya gibi süper devletin içinde bulunan 
ırkdaşlarının sorunlarını Avrupa Konseyine getirebi
liyorlar. Biz ise,, içeride birlik ve beraberlik içinde 
olamadığımız için, dışta da Yunanistan'a karşı müş
terek bir politika takip edemiyoruz. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Burada bilhassa Avrupa Konseyinde şahit oldu

ğum bir üzüntümü belirtmek istiyorum. 10 Parlamen
ter olarak orada bulunuyorduk. Bizim yanımızda 
Rusya'da bulunan İsraillilerin hangi baskı içinde, na
sıl müşkül bir durumda olduğunu dile getirirlerken, 

içimizde, Türkiye'de birlik ve beraberlikten yoksun 
olduğumuz için, onlar İsraillileri savunurken büyü-
yoriardı; biz de Kafkasya'da, Türkistan'da, Azerbey-
can'da bulunan Türkler hakkında tek bir kelimeyle, 
«Bizim de orada ırkdaşlarımız vardır» diye söyleye
mediğimiz için küçülüyor, küçülüyorduk. 

Halbuki 1535'te, o zaman Padişahı Sultan Süley
man, Fransız Kralının yardımına, şefaatine koşmuş 
ve o zamanlarda bizim Osmanlı İmparatorluğunun 
kuvvetini bütün dünyaya bildirmiştir. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Türkün dostu Türktür. Parti grup başkanlan, par

tili, partisiz parlamenterlere hitap ediyorum; bir gün 
kaybetmeden asgarî müştereklerde birleşerek vatanın 
bütünlüğü için çalışalım. Demokrasiyi kabul etmiş ül
kelerde sorumluluk yalnız iktidarda bulunan parti
lerde değil, iktidar ve muhalefetin el ele verip demok
rasiyi beraber korumaları ve beraber sürdürmeleri ge
rekir. Bu espriden hareket ederek işe başlamamız ge
rekir. 

1976 yılı İçişleri Bakanlığı Bütçesinin, İçişleri Ba
kanlığı mensuplarına ve Türk Milletine hayırlı ve 
uğurlu olmasını diliyor, Allah'tan bu millete, bu Dev
lete zeval vermemesini huzurunuzda niyaz ediyorum. 

Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Günlük mesai böylece dolmuş olu

yor. Saat 20.00'de toplanmak üzere Oturumu kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 19.00 

» - © « 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 20.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem 

KÂTİPLER : Ekrem Kabay (Burdur), İsmail İlhan (Muş) 

BAŞKAN — 33 ncü Birleşimin 3 ncü oturumu
nu açıyorum. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 

Şahısları adına söz isteyen sayın üyeler, bir evvel
ki oturumda Yüksek Genel Kurulun bilgilerine su

nulmuştu ve İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde lehte 
söz isteyen Sayın İsmail İlhan konuşmasını yapmış, 
sıra aleyhte söz isteyen Sayın Hamdi Özer'e gelmiş
tir. Buyurun Sayın Özer. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 
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İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde görüş ve dilek
lerimi sunmadan önce, Başbakanlık bütçesi sırasında 
yapmış olduğum konuşma üzerinde kısa bir açıkla
ma yapmayı gerekli bulmaktayım. 

Tutanağın başındaki beyanatım gayet açıktır. Ül
kemizde bir anarşi yangını vardır. Hükümet bunu 
söndürmek yerine, muhalefeti suçlamakla meşgul. 
Hükümet, bir avuç anarşist karşısındaki aczini, Ana
yasayı kınamakla ve Af Yasasını suçlamakla mazur 
göstermeye çalışmaktadır. Hükümet ve Hükümet ka
nadına mensup parlamenterler, af müessesesine sal
dırırken, Cumhuriyet Halk Partisini hedef almakta 
ve onunla birlikte olumlu oy kullanan ve halen ken
di ortağı bulunan Millî Selâmet Partisini ve daha 
doğrusu Türkiye Büyük Millet Meclisini unutmuş 
görünmektedir. Çünkü, bir teklif ve tasarının sahibi 
kim olursa olsun, kanunun sahibi Tüfkiye Büyük 
Millet Meclisidir. Onun iradesini ve hele onun bir 
atıfeti olan affetme faziletini kınamaya ve hatta 
suçlamaya kalkışmak, bir Hükümetin aczini mazur 
gösteremez. 

Sayın senatörler; 
Türk Devletinin af kanunları, ne ilktir ve ne de 

son. Çünkü, Türk Milletinin en büyük vasfı bağış
lamaktır. Cenabı Hak'kın da en büyük sıfatlarından 
biri bağışlayıcı oluşudur, işte, bu Yüce sıfatlarla be
zeli bir milletin Parlamentosu olarak, Cumhuriyeti
mizin 50 nci yılında bir Genel Af Kanunu çıkardık. 
Af kanunları, birçok insanlar için bir karar düzelti
ci olabildiği gibi, birçok suçlulara da tövbe etmek 
fırsatını sağlar ve onlara yeniden doğmuşcasına top
luma yararlı olmak imkânını bahşeder; fakat bunlar 
içinde affın faziletinden nasibini alamayan ve yeni
den kudurarak topluma ve Devletin temel düzenine 
saldırıya geçenlerin de olabileceği hesaplamr; fakat 
affetmek, suç işleme fermanı değildir. Devletin pen
çesi suçluların ensesinde dolaşmaya deva meder. İş
te, hesapta bu da var; fakat bir Hükümetin aciz ka
lacağı hesapta yok. 

Sayın senatörler; 
Af müessesesi, dinî ve hukukî değer taşıyan sos

yal bir müessesedir. Bunu kınamak ve sık sık başa 
kakmak gönülleri kanatır. Hükümetin ve parlamen
terlerin her fırsatta bunu kötüleyişini, yüz binlerce 
insanımızın gönüllerini zedelediği için doğru bulmu
yorum. Bunların büyük çoğunluğu mütenebbih ol
muş durumdalardır. Hepimiz beşeriz, suç işleyebili
riz ve gene hepimiz beşerî bir yapı olan adlî bir hata 
yüzünden masumken suçlu duruma düşebiliriz. Af 

kapısı hak kapısıdır. Hak kapısına kilit vurmaya kal
kışan bir zihniyet, ne insanî ve ne de millî olamaz. 
Bu zihniyetin kapağı kaldırılınca, nice nice suçların 
kor kor ateş halinde istiflendiğini görebiliriz. «Açtır
ma kutuyu söyletme kötüyü» sözünün bir ata sözü 
haline gelişi boşuna değildir. 

Sayın senatörler; 
Geçen konuşmamın baş tarafını dinlemedikleri 

için eski Demokrat Partili çok değerli parlamenter
lerimiz üzerinde yanlış bir anlamaya sebep olduğumu 
sezinlemiş bulunmaktayım. Bu nedenle, çok üzgü
nüm. Çünkü, kendilerine takdir ve gıpta nişlerimle 
dolu bir saygı duymaktayım. Parlamentomuzun en 
büyük kazancı, böyle Yüce Deblet adamlarına tek
rar sahip olması ve onları sinesine tekrar basmış 
bulunmasıdır. Duygularıma hiç bir zaman hile kat
mayan bir kimse olarak ifade edeyim ki, bu çok kıy
metli parlamenterler, bu kutsal çatı altında kısa bir 
süre içinde birer yıldız gibi parlamaya başlamış ve 
yapıcı Devlet adamlığı nitelikleriyle herkesin saygı
sını kazanmışlardır. Temenni ederim ki, bu örnek ki
şilikleriyle, mensubu bulundukları partinin zihniye
tine damgalarını vursun ve başarılı olsunlar. Yıllar
ca önce bu kürsüde kendilerine olan saygı duygula
rımı nasıl belirtmişsem, gene aynı kürsüde, aym duy
gularla kendilerini selâmlıyorum. Bir söz fırtınası 
içinde ifademin yanlış bir anlam taşımış olacağını 
düşünerek, kendilerinden özür dilemeyi bir şeref ka
bul etmekteyim; özür dilerim. 

Sayın senatörler; 
Bugün ülkemiz, kan ve barut kokan bir havanın 

baskısı altında boğulmaktadır. Sade bir vatandaş, evi
ne, işine ve okuluna gitme özgürlüğünü anarşistlerin 
insafına bağlamış ve Devlet otoritesine olan güven 
ve umudunu yitirmiştir. . 

Parlamento olarak, bu otoriteyi sağlayıcı nitelik
te bir hükümete süratle vücut vermek zorundayız. 
Hükümet olarak taşıyamadığımız bir iktidarı sürük-
lemektense, onu ehil ve güçlü ellere teslim etmek fe
ragatini göstermeliyiz. 

Bu Hükümetin başarısızlığı mazur görülebilir; 
fakat bunu sürdürmek inadı mazur görülemez. Ma
zur görülebilir; çünkü dört duvarı birbirinden kop
muş bir binaya çatı kurulamaz. Kurmakta inat edilir
se çatı çöker, işte bu çöküş Devleti yaralar. Halbuki, 
hükümetler devlet içindir, Devleti Hükümet için kul
lanmaya kimsenin hakkı yoktur. İşte bu Hükümet, 
kendisi için Devleti kullanmakta, yıpratmakta ve onu 
yaralamaya devam etmektedir. 
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Sol anarşiye karşı Devlet güvenlik güçlerini sağ 
anarşinin müttefiki ilân etmiş ve daha sonra Devle
tin yakasını sağ anarşinin eline kaptırmıştır. Halbuki, 
anarşinin sağı solu olmaz. Bunlar Devletin temel dü
zenini yıkar; ya diktaya, ya da düşman istilâsına tes
lim eder. Devlet güvenlik kuvvetleri, hiç bir renk 
anarşinin safında değil, onlar m karşısında ve Devle
tin safında yer almalıdır. Devlet güvenlik kuvvetleri 
cephe taraflısı değil, kanun ve nizam taraflısı olma
lıdır. 

Sayın İçişleri Bakanının ve Sayın Erbakan'ın her 
renk anarşinin tepelenmesi yolundaki beyanatı, geç 
kalmış olsa da; sevindirici olmuştur. Bu kararda ba
şarılı olmak için, militan iken polisin içine sokulan
ların ayıklanması ve şerefli Türk polisinin bunlardan 
arınması şarttır. 

Sayın senatörler; 
Ülkemiz tutuşmuş yanıyor. Milletçe bu yangını 

söndürmek yerine, parti suçlamalarıyle bu yangını 
körüklemeydim 

Birbirimizi suçlayarak, katil ilân ederek gerçek 
hainleri ve katilleri belirsiz hale sokmayalım. 

Evlâtlarımız kurşunlanırken, Devletin temelinde 
dinamitler patlarken, millî servetlerimiz ateşe verilir
ken, partilerin her akşam birbirlerine hakaret ve suç
lama mesajları yağdırması, kendilerinden çare uman 
millete ıstırap vermektedir. 

Analar, babalar kan ağlarken, onların yaralarını 
sarmaya değil, birbirlerimizi vurmaya koşuyoruz. 

Anarşistlerin paravanı gibi görünmekten süratle 
sıyrılarak, onların açık seçik tanınmalarına yardımcı 
olalım. Böylece, bir avuç besleme militanın tuzağına 
düşmüş bulunan yüz binlerce masum gençlerimizi de 
uyarmış ve kurtarmış oluruz. Bunlar, kendilerini bi
rer siyasî partinin desteğinde göstererek, onların sırt
larına yamanmak suretiyle eylemlerini sürdürmekte, 
partili masum gençleri de saflarına toplayarak cephe
lerini genişletmektedir. Bunlara fırsat vermeyelim. 

Türk Devletinde ilk defa cephecilik marifetini 
icat eden bu Hükümet, bu marifetin ilk afetzedesi 
haline gelmiş bulunmaktadır. Bu Hükümeti de kurta
ralım. 

BAŞKAN — Sayın Özer, söz süreniz bitti, lütfen 
bağlayın efendim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Bağlıyorum Sayın 
Başkanım. 

Kendisinin sanarak okşadığı militanlar artık elle
rinden çıkmış, onların dizginleri belki de yabancı 

ajanların ellerine geçmiştir. Hükümetin elindeki ipin 
ucu kaçmış ve Devletin boynuna dolaşmıştır. Devle
timizi bundan kurtarmak için birleşelim. 

Anarşistlerin karargâhlarını ve liderlerini bulmak 
için tüm perdeleri kaldırıp araştıralım. İster Parla
mento içinde, ister Hükümet içinde olsun, bunların 
yakasından tutup adalete teslim edelim. 

Parlamenter dokunulmazlığı, suç kalkanı değildir. 
Ne Parlamento ve ne de Hükümet, suçluların sığına
ğı olamaz. 

Sayın senatörler; 
Birçok konuşacağım hususları söyleyemedim; ko

nuşmanın 10 dakikaya sığdırılması daha birçok dert
leri dile getirmeme engel olmuştur; malumu ilâna 
gerek kalmıyor. 

İçişleri Bakanlığı bütçesinin milletimize, memleke
timize ve Bakanlık mensuplarına hayırlı, uğurlu ol
masını diler, hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özer. 
Üzerinde konuşmak üzere Sayın Unsal, buyurun 

efendim. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Üzerinde Sayın Baş
kan, hatırlatalım. 

BAŞKAN — Evet Sayın Kırlı. 
Buyurun Sayın Unsal. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Geçen gün yaptığım bir konuşmada; «Ne zaman 
işçi işinden atılır, çalışanla çalıştıran arasında kavga 
başlar, çalışan hakkını alamaz, arayamaz, ne oluyor 
diyemez; işçi işçiyle, örgüt örgütle çatışır; bil ki, ser
mayeden yana bir Hükümet işbaşındadır.» dedim. 

Bugün Türkiye'de durum bundan da değişiktir. 
Sermayeden yana hükümetlerin yarattığı sarsıntılar 
kendi boyutlarını aşmış, tüm Anayasal kurumların 
içine girmiştir. Sarsıntının etkisi her yanda ve her 
olayda görülmektedir. Olaylara ve olanlara baktığı
mız zaman, sadece sermayeden yana bir Hükümetin 
değil, anarşiden yana bir Hükümetin de işbaşında 
olduğunu görüyoruz. 

Hükümetin sermayeden yana takındığı ölçüsüz 
tavır; kısa sürede sosyal bünyemizde derin yaralar 
açmış, toplumun hemen her kesimini etkisi altına al
mıştır. Bu etkiye, hızlı ve haklı bir tepki doğmuş; 
bu tepkinin karşısında idare maalesef acze düşmüş
tür. Hükümet, şimdi bu aczin içindedir. Ülke, bu ac
zin içinde çalkalanmaktadır. 
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Böyle bir ortamda Hükümet yine, her malın aran
dığı zaman bulunacağını söylüyor; sarsıntının dura
cağını, can güvenliğinin sağlanacağını söylemiyor. 
Mal güvenliğine verdiği önemi, önceliği, güvenceyi, 
can güvenliğine veremiyor. 

«Bu ülkede her şeye yok dedirtmeyeceğim, kar -
kış demeden her yere yetiştireceğim. Bin ton yağ al
dım, 2 bin ton şeker aldım, daha da alacağım» di
yen Başbakan; «Bu ülkede can güvenliği yoktur de
dirtmeyeceğim» demiyor. Diyemez; çünkü Başbaka
nın bir eli üzüm sepetinde, bir eh başka iştedir. «Ne
reden çıkardın üzüm sepetini, başka işi? diyeniniz 
varsa; MC Hükümetinin durumunu yansıtan ilginç 
öyküyü kısaca size de anlatmak isterim. 

Vaktiyle kadının biri çarşıda gezinirken üzüm sa
tan bir kadına rastlamış ve kadım şöyle bir süzün
ce, üzümden çok kadının durumu hoşuna gitmiş. Bir 
eliyle üzüm seçerken, öbür eliyle kadımn üzerini ok
şamaya başlamış. Bu durumu uzaktan gören biri 
yaklaşmış ve kadı efendinin omuzunda duran palto
sunu alıp gitmiş. Az sonra makamına giden kadı, 
adamı çağırtmış ve paltosunu çaldı iddiasıyle yargı
lamaya başlamış Soroguya geçtiği zaman, paltoyu 
alan adam, «Kadı efendi, ben bu paltoyu bir eli 
üzüm sepetinde, bir eli üzümcü kadımn üstünde olan 
birinin sırtından aldım» demiş ve «Palto eğer kadı 
efendimizinse vereyim» diye ilâve etmiş. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sayın Başkan, bun
lar buraya gelmez, ayıp oluyor. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — İşte bizim MC 
Hükümeti bu kadı efendinin şimdi yaptığını yapı
yor. Bir eli Hükümetin içinde, bir eli başka işlerde. 
Bunun günahını da başkalarına yüklemeye, vatandaş
lardan sormaya kalkıyor. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Söylene
cek başka lâfınız yok mu? 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Altın uçlu kalem
lerle her gün banka soyanları bir kenara bırakıyor, 
silâhla banka soyanlarla uğraşıyor. Altın uçlu kalem
lerle banka soyanları, silâhla banka soyanlarla bir 
türlü yan yana getirip, yargılamıyor veya eleştirmi
yor. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Kimler 
bu altın uçlu kalemle banka soyanlar? Açıklamak 
lâzım. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Kadı rolünde 
olanlar bankaları soymaktadır, gençleri vurdurmak
tadır. Kadı rolünde kimlerse, altın uçlu kalemlerle 
banka soyanlar onlardır. 

Bize göre bazı mallar zaman zaman olmayabi
lir, bulunmayabilir. Bulunmayan mal bir gün yerine 
gelir; ama ya kaybolan canlar, bir zorba kurşunu
na kurban edilen gençler, yerine gelemez. 

İşte Sayın Demirel, bize bunu vaat etsin. «Böyük 
Türkiye yaratacağım» der, bir yerine bin verip bize 
yağ getirebilir; ama özgürlük getiremez, can güven
liği getiremez ve 10 ayda ölen 46 kişinin hesabını ve
remez. İki gün önce «Ölüler, ölüler..» diyenlere, bu
rada tek kelime söylemeden inmiştir. 

Başbakan bunları bırakıyor, «Geleceğim, ölülere 
de geleceğim» diyor; ama bir türlü gelmiyor, ölüler 
hakkında tek kelime söylemiyor, gazete başlıkları 
okuyarak suçlama yapmaya devam ediyor. 

Sayın Bakan, «Bunlar Sayın Demirel'in düşün
celeridir.» diyebilirsiniz; ama siz de bu sözlerle işi 
değiştiremezsiniz. Ülke bir iç savaşın eşiğindedir, bu
nu burada kabul ederek yanıtlamalısınız. 

Biz Malatya'da, polise ve bekçiye tetik çeken eli 
le, üç mühendisin üstünde bomba yağdıranları da, 
birlikte şiddetle kınıyoruz. Hükümet Başkanı bura
da, «Bekçi ile polis anakuzusu değil mi? diyerek, 
kendi yaptırdığını görmemezlikten gelemez. 46 ölü
nün hesabı er - geç bunu yaptıranlardan sorulacak
tır. 

Amerika Birleşik Devletlerinin ayakları altına 
verdiği haysiyetimizi, Boğaz köprüsünden aldığı 279 
milyonla kurtaramaz. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Ne mantık. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Biz ülkemizin 
her yanında yol olmasını, köprü olmasını, baraj ol
masını gönülden isteriz; ama önden önce bağımsız
lık isteriz, özgürlük isteriz. 

Ayrıca 279 milyonu almak için Boğaz köprüsüne 
gerek yoktur. Herhangi bir geçitin başına 500 liralık 
baraka koysanız, «Buradan geçiş, paralıdır» dese
niz, belki milyarları da kazanırsınız. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Amma man
tık. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Ne mantık, ne man
tık. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Herhangi bir şe
yin getirdiği gelir ile o işteki yanlışlık savunulamaz. 

Her ne suretle olursa olsun, ülkemizi bağımlı 
hale getirerek kaynak yaratmaya biz daima karşıyız. 
Boğaz köprüsüne sağlanan kaynağın ambargosu sü
rüyor şu günlerde Türkiye'de. Ambargonun yükü, 
ambargonun ağırlığı bir değil, beş Boğaz köprüsü 
ile ödenemez. 
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Bu nedenle içte ve dışta buhran yaratanlar, bize 
siyaset dersi veremez; hele hele bilim dersi, hiç mi 
hiç veremez. 1965te yediğinizin kokusu şimdi çıkı
yor; yaşadığımız sürece de daha kaç kez çıkacak
tır; göreceğiz. 

Sayın Demirel, «Bu olaylar, Ecevit zamanında 
da vardı» diyor. Elbette olacaktır; elbette olacaktır. 
Bu düzen değişmedikçe, gelir dağılımındaki dengesiz
lik giderilmedikçe, yolsuzluk söylentileri kesilmedik
çe, köklü ekonomik tedbirler alınmadıkça, kim ge
lirse gelsin, bu olaylar olacaktır. «Olmaz» diyenler, 
ancak kendi kendisini aldatır. Bozuk düzen içinde 
devam eden olaylar da söylediklerimizi kanıtlamakta
dır. Olayların durmasını istiyorsanız, derhal düzenin 
değişmesinde birleşmelisiniz. Değişen düzen içinde 
ekonomi düzelir, gelir dağılımında eşitlik sağlanır, 
emeğin karşılığı alınır, üretim araçları dengeli biçim
de değişir, kayırmalar, kollamalar, yağmalar durur, 
suçlular bulunur, adaletin eline teslim edilir; o za
man barış başlar, yoksa, bitmeyen kavga, daima bit
tiği yerde yeniden başlayacaktır. Bu, kaçınılmaz bir 
sosyal kuraldır. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, söz süreniz bitti, bağ
layınız efendim. 

NÎYAZİ UNSAL (Devamla) — Peki Sayın Baş
kanım. 

Bunu kabul etmek ve anlamak zorundayız. Tür-
kiye»de bu gerçeği bilenlerle, bilmeyenlerin; kabul 
edenlerle, etmeyenlerin savaşı sürmektedir. 

İçişleri bütçesinin toplumumuza ve mensupları
na hayırlı olmasını diler; saygılar sunarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Unsal. 
Söz sırası, lehinde olmak üzere, Sayın Alâeddin 

Yılmaztürk'te. Buyurunuz Sayın Yılmaztürk. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; 

1976 yılı Bütçesi, hem Komisyonda, hem de Se
natomuzda anarşi ile başladı, anarşi konuşmaları ile 
devam ediyor. Bu yılın bütçesinde, bütçeden uzak
laştık, memleketin hakikaten mühim bir derdi olan 
anarşi üzerinde hepimiz parmak basıyoruz. 

Teşhiste isabet var. Türkiye'yi tehdit eden bir 
anarşi var. Bu anarşiyi tahrik edenler var, teşvik eden
ler var. Bunların arkasında Türkiye Cumhuriyetine 
kastedip, Devleti Cumhuriyeti yıkmak isteyenler var. 
Büyük Türk Milletinin varlığını ortadan kaldırıp, 
onun yerine Marksist. Leninist, komünist düzen kur
mak isteyenler var. 

I Teşhiste büyük beraberliğin içindeyiz. Hastalık 
ortada; yalnız tedbirde ve tedavide ayrılıyoruz. Bir 
kısmımız, hastalığın sebebi olan mikrobu, hastalığın 
tedavisinin ilâcı olarak kullanmak istiyor. Bunu kul
landığınız müddetçe hastalık artar, eksilmez. Çünkü; 
sebebi, amili, mikrobu, hastalığın tedavisinde ilâç 
olarak kullanmak, hastalığı ortadan kaldırmaz, artı
rır. 

I Bir kısmımızın, hastalığın ilâcı olarak ortaya koy
duğumuz, ileri sürdüğümüz değerli fikirler de, zehir 
veya yeni bir hastalığın amili olarak takdim ediliyor. 

O halde, teşhisinde ittifak ettiğimiz meselenin, te
davisinde de ittifak etmeye mecburuz. 

Türkiye'nin kısa mazisine şöyle bir göz atalım. 
I 25 sene, 30 sene evvelinde tek partili dikta devri ve

ya ıstırap devri dediğimiz bir dönemden, çok partili 
demokratik parlamenter rejime geçilmiş. 10 senelik 
bir demokratik devirden sonra beğenilmemiş, icraatı, 

I tatbikatı birçok yönleri ile benimsenmemiş, istenme-
I miş ve en sonunda bir ihtilâl veya darbe ile kardeş 
I kanının dökülmesine mani olmak gayesi ile bir ihti-
I lâl görmüş. 

Bu hadiselerin arkasında da bunların muharrik
leri, müşevvikleri, müsebbipleri ve kahramanları var. 
Bakıyoruz bugün, aradan 15 sene geçmiş, zannedil
miş ki, 27 Mayıs ihtilâlinden sonra her şey süt - liman 
olacak, Türkiye güllük - gülistanlık olacak, her şey 

I hallolacak. Bir de Anayasanın; bütün özgürlükleri ve-
I ren hürriyeti veren, fikir hürriyetini dünyada emsali 
1 olmayacak genişlikte veren bir Anayasanın 20 nci 

maddesini hafızalarınızı tazelemek için okuyayım : 

«Düşünce hürriyeti : Herkes, düşünce ve kanaat 
hürriyetine sahiptir; düşünce ve kanaatlerini söz, ya-

I zı, resim ile veya başka yollarla tek başına veya top-
I lu olarak açıklayabilir ve yayabilir.» 

I Bakıyorum, benden evvel konuşan bir sayın sena
tör, Anayasanın bu maddesini de az gören üslubun 

I içerisinde, özgürlüğe hasret havada, özgürlüğe has
ret... Peki, bu Anayasanın bu açık maddesi, bu ka-

I dar geniş hürriyetine rağmen, hâlâ, anlamıyorum ne-
I yin özgürlüğü peşinde, hangi hürriyetin peşindeyiz? 

İşte, bu 20 nci maddeye dayanarak, yayın organları 
haline gelen ve bugün Türkiye'de büyük ölçüde çir-

I kin bir propagandanın kahramanlığını yapan, hepini
zin malumu olan bir Aydınlık Dergisi var. Bu, Ay
dınlık Dergisinin baş tarafında büyük yazı : «Bütün 
ülkelerin işçileri ve ezilen halklar, birleşin» 

I Halk değil, halklar... 
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Altında bakınız; «Mustafa Suphi, bağımsızlık yo
lunu gösteriyor.» Büyük önder, büyük bağımsızlık 
kahramanı, yol gösterici... 

Kim imiş bu adam? Şöyle bir hafızalarınızı taze
leyip, maziye dönelim; Türkiye gizli Komünist Par
tisi, Vatan Partisi ve Sosyalist Partisi... Bu, Türkiye 
Komünist Partisinin kurucularından, liderlerinden, 
işte Mustafa Suphi. 

Gayesi ne imiş? Anafikir, Türkiye'de Mustafa 
Kemal'in yaptığı mücadeleyi bir komünist ihtilâline 
çevirmek. Sloganı, «Yaşasın içtimaî inkılâp, yaşasın 
bütün dünyanın mazlum insanlarının müşterek vatanı 
olan Rusya.» Açık... 

İşte, Mustafa Suphi bu ve Mustafa Suphi'nin slo
ganı bu. Bakıyorum bir Sayın C. H. P. li senatör ge
liyor, özgürlük istiyor. Gayri ihtiyarî bir alâka kur
mak aklına geliyor insanın. Niye aynı şeyleri savu
nuyorsunuz? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Vehme 
kapılma. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Ay
nı şeyleri savununca, insanın kafasında istifhamlar 
doğuyor. 

O halde meseleyi, tedaviyi esaslı şekilde ortaya 
koyalım. Bir zamanlar, «Masum talebe hareketi» di
ye anılan, ondan sonra «Anarşi hareketleri» diye tav
sif edilen, daha sonra da üniversite rektörlerinin bir 
araya gelerek Başbakanı ziyaret etmek suretiyle, «Bun
lar masum talebe hareketi değil, bunlar Devleti yı
kan anarşist, Maoist, Leninist, komünist hareketle
ridir.» şeklinde, teşhisine gelen bir durum içerisinde -
hâlâ Türkiye'de, aşırı sağ ve aşırı sol kavgası ve mü
cadelesi vardır.» demek, büyük basiretsizliktir. Tür
kiye'de komünist tehlikesi var, başka bir şey yok 
Türkiye'de. 

ABDÜLGANİ DEMİRKOL (Urfa) — Aşırı sağ 
yok mu? 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Yok, 
yok aşırı sağ, aşırı sağ yok, Türkiye'de sağ var, sağ. 
Ölü değil, sağ; dikkat et. 

ABDÜLGANİ DEMİRKOL (Urfa) — Uyu sen, 
uyu. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Şim

di, efendim aşırı sağ, aşırı sol mugalatası ile Türkiye' 
yi tehdit eden büyük tehlikeyi örtemezsiniz. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Muga
latayı sen yapıyorsun. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Bu ör-
tülemez. 

ABDÜLGANİ DEMİRKOL (Urfa) — Sizce. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Eli 

silâhlı, bıçaklı, kanlı katili, eşkiyayı, yıkıcıyı henüz 
masum ve sabi çocuk mesabesinde, nihayet manevi
yatı, ahlâkı, insanlığı, iyiyi, doğruyu, güzelliği; biraz 
daha ileri götürelim, İslâmı, insanlığı tavsiye eden
lerle bir tutamazsınız. Bir tuttuğunuz zaman, tedavi
de yanıldığınızı göstermiş olursunuz. Sayın Cumhuri
yet Halk Partisinin Grup Sözcüsünün bu İçişleri Ba
kanlığı münasebetiyle yaptığı konuşmayı hayretle, 
dehşetle dinledim. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Sahi mi? 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Ankara) — Biz de senin 

halini dehşetle görüyoruz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sahi mi? 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Biz burada sü

kûnetle dinledik arkadaşları. Lütfen ihtar edin. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, ihtar ettiğimi görü

yorsunuz. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
İzah edeyim, lütfen müsaade buyurun. Neden biliyor 
musunuz? 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın hatip. 
Sayın üyeler; 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ondan evvel 

konuşanı niye alkışladınız? 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, benim müdahale et

tiğimi görüyorsunuz. 
Sayın üyeler; 
Hatibin konuşmasındaki insicamı kaybettirecek 

yahut da bize zaman kaybettirecek müdahalelerde 
bulunmayın. Çok rica ediyorum efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sahi mi dedim. 
BAŞKAN — Buyurun sayın hatip. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sahi mi diyoruz. 
BAŞKAN — Lütfen müdahalede bulunmayın. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Sa

yın Atalay, kızdırmanıza imkân yok. 
SIRRI ATALAY (Kars) — «Sahi mi?» dedik, 

başka bir şey demedik. 
BAŞKA N— Efendim, karşılıklı konuşmayın. 
Buyurun Sayın Yılmaztürk. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Sa

taştıkça feyz alırım ben, daha iyi konuşurum. 
Muhterem senatörler; 
Bugünkü anarşiyi, Hükümetin içinde bulunan bir 

partinin liderinin yaptığı, yaptırdığı iddiası; Büyük 
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Türkiye'yi tehdit eden, Türkiye'yi kana bulamak is
teyen; Malatya'sında Maraş'ında, her tarafında neler 
yapmak istediği 1971 muhtırası sonrası örfî idare 
mahkemelerince tevsik ve tespit edilen, cezalandırı
lan kişilerin artık yapmak istediğini ,bir ülkücü gru-
pun veyahut komando ismi altında birkaç gencin ön
leyeceği kadar meseleyi küçük ve basit göstermek en 
büyük basiretsizliktir. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Zavallı, masum bir 
grup... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Sonra bir şey daha söyleyeyim size. Bir hadise var 
ortada. Bir komünizmin tehditi var, ta eskilere gidi
yor kökü, yeni değil ki... Bugünkü olsa mesele yok. 
Türkiye İşçi, Çiftçi, Sosyalist Fırkası ta, 1919'larda; 
liderleri malum. Ondan sonra İleri Gençlik Birliği, 
ondan sonra, İstanbul Yüksek Tahsil Derneği, 1926' 
larda... 

BAŞKAN — Sayın Yıimaztürk, söz süreniz bitti, 
iki dakika ilâve ettim, aradaki konuşmalara dayana
rak. Lütfen bağlayın efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Sa
yın Başkan, her hatibe süresi bitmeden iki dakika ev
vel Sayın Başkanların haber verdiği ümidi içerisin
de... 

BAŞKAN — Efendim lütfen bize usul öğretme
yin. Biz, sizin konuşmalarınızın insicamı bozulmasın 
diye, bitmeden evvel hatırlatmıyoruz. Bittiği zaman 
hatırlatıyoruz ve 2 - 3 dakika da başlamak için mehil, 
zaten tanıyoruz 

Sizin fazla konuşmanızı teminen bunu yapıyoruz 
efendim 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Sa
yın Başkan, teşekkür ederim. Yalnız, aradaki müna
kaşalı, sataşmak müdahaleli zamanı vaktimin içine 
koymayın. 

BAŞKAN — Arz ettim Sayın Yıimaztürk, iki da
kika ilâve ettiğimi de arz ettim. Buyurun efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Ya
ni 1952 tevkif atı, Türkiye Gençlik Derneği, Türkiye 
Barışseverler Derneği; Behice Boran'lar, liderleri, 
Türkiye Gizli Komünist Partisi, ondan sonra, Sosya
list Partisi 1960'da. Ondan sonra daha bir çok par
tiler böyle sosyalist dergisi, çevirisi, Gizli Komünist 
Partisi, Devrim Derneği. Ondan sonra... 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Bizimle ne alâkası 
var?.. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Efendim, Yüce Senatoya bilgi veriyorum. Sadece si
ze hitap etmiyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Tabiî tabiî biz isti
fade ediyoruz. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Evet istifadeyle, lütfen dinleyin, nezaket gösterin. 

Demek oluyor ki, bugün Türkiye'yi tehdit eden 
meselenin kökü derinlerde muhterem senatörler. Bu
nu anlatmak istiyorum. Bu mühim hadiseyi 10 aylık 
Hükümetin dörtlü koalisyon kanadının küçücük bir 
kanadına mal edip, «Sen yapıyorsun, yaptırıyorsun» 
demek, o kadar zayıf bir savunma, o kadar zayıf bir 
örtbas etme gayretidir ki, ona dağdaki çobanı dahi 
inandırmanıza imkân yoktur. Meseleyi doğru teşhis 
edelim, ortaya doğru vazedelim, o zaman belki teda
visini buluruz. Aksi takdirde... 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Adlî ta
bip olarak tedavi edersiniz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 

Evet, adlî tabip olarak tedavi etmem gereken parla
menterlerin de varlığını ifade edersem, kusura bak
mayın. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Sözünü 
geri alsın, parlamenterlere hakaret edemez. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Tabiî insan evvelâ kendisini tedavi eder, doğrudur 
bu söze iştirak ederim. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Hepimiz muayeneye 
gidelim, vaziyet anlaşılır. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşulduğu takdirde, 
hatiplere müdahale edildiği takdirde, bunlardan ka
çınmamız mümkün değildir. 

Bağlayın Sayın Yıimaztürk. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — İç
işleri Bakanlığı bütçesi münasebetiyle mühim addet
tiğim meselenin bir nebze tahlilini yaptım. Bununla 
şunu demek istiyorum; İçişleri Bakanına ve ilgilile
rin dikkatine. 

Bugün 40 milyonluk Türkiye'nin 40 bin civarın
da polisi var. Aşağı - yukarı 1 000 kişiye bir polis. 
Dünyadaki emsallerine bakarsanız, 200 kişiye bir po
lis olacak şekilde, sayısını 200 000'e çıkarmak lâzım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Birkaç da molla. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Molladan kendini kolla. 

BAŞKAN — Sayın Yıimaztürk, 3 dakika tecavüz 
ettiniz. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Lütfen sataşmasın, lütfen mani olun Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Efendim rica ederim, evvelâ siz kür- I 
süde süreye saygılı olursanız; arkadaşlarımızı da siz I 
zaten görüyorsunuz, davet ediyoruz, sizin hakkınıza I 
tecavüz etmemeye; ama ben ikaz etmeme rağmen, 
3 dakikayı da tecavüz ettiğiniz halde, hâlâ bağlamı- I 
yorsunuz. Lütfen bağlayın efendim. I 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — De
mek istiyorum ki, emniyet kuvvetlerini sayı bakımın
dan, teçhizat bakımından, meslek içi eğitimi bakımın- I 
dan günün toplum hadiselerini karşılayacak ölçüde I 
teçhiz etmek, takviye etmek, vesait, silâh, adet ba- I 
kurundan bugünün asayişsizliğini karşılayacak ölçü
de genişletmek mecburiyetindeyiz. Asayiş kuvvetleri 
olarak, jandarma birliklerini de aynı şekilde memle- I 
ketin asayişini karşılayacak ölçüde kadrolaştırmak I 
ve genişletmek mecburiyetindeyiz. Maraş'ın Pazar- I 
cık'ında... I 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, sözünüzü kes- I 
mek zorunda kalacağım efendim. ) 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Sö
zümü oylamadan evvel kesemezsiniz. I 

BAŞKAN — Hayır efendim. Bana usul öğretme- I 
yin siz efendim. I 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Evet, size usul öğreteceğim gerekirse. I 

BAŞKAN — Siz bana usul öğretmeyin, sözünüzü I 
bir dakikada bağlayın, aksi takdirde sözünüzü kese- I 
ceğim efendim. I 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — O 
halde müsaade edin toplayayım. Çünkü, bir gün ev-. I 
ve)ki celsede söz kesilmesi oylama ile yapıldı bura- I 
da. 

BAŞKAN — Siz konuları karıştırıyorsunuz. O, I 
sadede davet ile ilgiliydi. Siz süre ile ilgilisiniz. Buyu- I 
runuz efendim. Lütfen bağlayın efendim. J 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Ya
ni şuna kaniiz; eğer jandarma birliği, komando ça- I 
buk davranıp da hadiseleri önlemeseydi, binlerce in- I 
sanın kanı dökülecekti, demek istiyorum. Bu bakım- I 
dan, jandarma birliklerinin de takviyesi gerekir. Ay- I 
rica, şuna kaniim ki, sık sık zaruret halinde örfî ida- I 
re ilân ediyoruz... I 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, bir cümle söyle- I 
yiniz, 30 saniyeniz var efendim. I 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Bu
nun için, de komando birliklerinden çok fayda gör- '. 
dük. Bu birükler, bir nevi iç asayişi temin zımmın- I 
da sayı, teçhizat birlikleri olarak; yalnız dış savun- I 
mada değil, ayrıca iç asayişin temininde bu birlikle- j 

I rin de teçhiz edilerek içteki anarşinin bastırılmasında 
I kullanıldığı takdirde, belki o zaman sık sık mecbur 
I olduğumuz örfî idare ilânlarına ihtiyaç kalmaz ve 

böylece Türkiye'nin asayişini, emniyetini daha iyi te-
I min ederiz kanaatiyle, Başkanın da sabrını tüketme-
I mek için, sözlerimi bağlıyorum. 

İçişleri Bakanlığı bütçesinin memleketimize, mil
letimize, ıstıraba garkoîan, üzülen vatandaşlarımıza 

I ve mensuplarına uğurlu ve hayırlı olması dileğiyle 
I saygılar sunarım. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yılmaztürk. 

Sayın Hasan Güven, aleyhinde bujoırunuz efen
dim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
I Başkan, çok rica ediyorum, dakikası dakikasına ha-
I tiplerin konuşmalarını bitirin efendim. Daha iki ta-
I ne bütçemiz var. 
I BAŞKAN — Sayın Ege, hem hatırlatıyorum, 
I hem ikaz ediyorum, süreyi taştıklarını söylüyorum, 
I vaktimizin olmadığını arz ediyorum, söz hürriyetine 
I halel gelmemesi için bütün itinayı gösteriyorum; fa-
I kat üyeler tarafından takdir edilmezse, bizim de için-
I de bulunduğumuz durumu siz takdir edersiniz. 

Buyurunuz Sayın Güven. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan. 
I sayın üyeler; 
I Soğukkanlılıkla bazı gerçekler etrafında birleşe-
I rek, çözüm kolay bulunur. Evvelemirde, demokratik 
I düzende yapılacak şey, polemik değil, diyalogdur. 
I Her şeyin tezini, antitezini açıkça ortaya koyup, 
I hükme gitmektir. Bazı gerçekleri de peşinen kabul 
I edeceğiz. Evvelemirde Anayasamız her fikre açıktır; 
I ama siyasî partiler her fikre açık değildir. Her fikre 
I açık olmayan siyasî parti, bir taassuba saplanıp da, 
I kendi fikirleri dışındaki fikirleri Anayasa dışında 
i görme hastalığına tutulursa, sıkıntısı çok olur. Ben-
I den evvel konuşan hatip arkadaşımın düştüğü yanıl-
I gı burada. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ondan 
I evvelki de öyle, hepsini söyle. 
I MÜMİN KIRLI (İzmir) — Onu zımnen kabul 
I etti. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Artık takdir siz-
I lerin. 
J Bilhassa burada anlaşırsak, çözümü kolay bula-
I cağız. Bilhassa bir siyasî parti, sadece ve sadece ken-
i di düşündüklerini düzen kabul edip, onun dışında-
I kilerini düzen dışı yıkma hareketi görürse, taassubun 
I içine gömülür ve en büyük tehlikeyi de kötülüğü de 
| kendine yapar. 
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Şimdi, bu noktaları koyduktan sonra, esas sonu
ca gelelim. Bugün Türkiye'de olan bitenler ne? Ha
kikaten tartışmalar ne?.. İçişleri Bakanlığı bütçesini 
tartışıyoruz. Rejim ön plana geçiyor, Gençlik ve 
Spor Bakanlığını tartışıyoruz, rejim ön plana geçi
yor, Millî Eğitimi tartışıyoruz, rejim ön plana geçi
yor... Demek ki, bünyede bir hastalık var. Evvel
emirde, hastalık tedavi edilmedikten sonra, diğer so
runlara gelmemize çare ve imkân yoktur. 

Şimdi, arkadaşlar sıkıntımız nereden geliyor? 
Özellikle Sayın Adalet Partili arkadaşlara seslenmek 
isterim. Bir şeyi tahrik etmek için değil; mecbur ol
madıkça misallere de yönelmeyeceğiz. Bu memleket 
1960'da bir ihtilâl geçirmiştir. İhtilâle getiren toplum 
kargaşalığı içerisindeki çatışmalar tek ölü ile sonuç 
bulmuştur. 1960'dan sonra, haklı haksız, uygulamala
rın tesiriyle, sistemin oturmaması, halk arasındaki 
geçimsizliklerin had safhayı bulması nedeniyle, bir 
hayli ihtilâl denemeleri de olmuştur. 21 Şubat, 22 
Mayıs... Fakat bir şeye dikkatinizi çekmek isterim; 
o debdebeli günlerde ne sokak hareketi vardı, ne üni
versite hareketi vardı; hiç bir hareket yoktu, 1965'e ı 
kadar bu hareketler durmuştur, sükûn bulmuştur, iç j 
tepkiler de tamamen yok olmuştur, fakat 1967'den 
sonra sokak hareketleri başlamıştır. Şimdi objektif i 
tahlil ediyorum; yani suçlayarak değil. Görünen şey j 
odur ki, gençler sokaklarda vurulmuştur, o zamanın i 
Başbakanı, ne gariptir ki, bugünün de Başbakanıdır, i 

j 
Koyduğu teşhis şudur : Sokaklar yürümekle aşın- ı 
maz... Aşırı bir toleransa gidilirse, bu işin içinden i 
çıkar düşüncesiydi, ama nihayet 12 Martta kendimi- j 
zi bulduk; bir hayli tahribat, bir hayli yıkım ve 1-6 ! 
tane de ölü verildi. j 

i 
Şimdi, bundan sonra, askıya alman bir devre-

Jen geçtik. Seçimlerle, Parlamento, 1973'te çalışır j 
iıale girdi. 1973'ten sonra ilk kurulan Hükümette, ; 
AMİİIÎ Selâmet Partisiyle Halk Partisi Koalisyonudur. ) 
Yine dikkatinizi çekiyorum; Sayın Başbakan da, Sa- i 
yın Adalet Partisinin Bütçe Karma Komisyonundaki I 
sözcüleri de bazı rakamlarla, hesaplarla geldiler. Me- \ 
sele, onların veya bizim söylememiz değil, biz Ame- j 
iika'da veyahut da Fransa'da olan olayı burada an- I 
latmıyoruz; Türkiye'de herkesin gözünün önünde bu i 
olaylar oluyor. | 

Şimdi, dikkat buyurun, Ecevit'in yönetimi devrin- j 
de, Başbakanlığı devrinde Türkiye'de bir anarşik ha- \ 
va olduğu iddiası ciddî bir şekilde yoktur. O devirde î 
üniversite kaptılması yoktur, okul kapatılması yok- { 
îur; fakat her zaman olacak bazı ufak tefek olaylar ; 

olmuştur. Ve yine bir noktaya da dikkatinizi çekece
ğim. Sayın Başbakan burada okudular; (Ocak ayın
dan aldılar, halbuki 7 Şubatta idi Ecevit'in Başbakan
lığı.) bazı olaylara değindiler, 16 Mayısa geldi durdu
lar. Bunun bir sebebi vardı. Asıl sebebi şu: O za
manlar, bir grupa alabildiğine toplumun bu ıstırapla
rını, sıkıntılarını mal ederek, ezerek, ondan sonra 
huzur bulmaya imkân yoktu. Yapılacak af ile bu ya
ralar sarılıyordu; fakat karşı düşüncede olanlar, «Bu
nun sonucunda Türkiye çok büyük felâkete uğrar» 
teranesini tutturarak, yine sağ komando ekipleri olay 
çıkarmak suretiyle, (Ki, çıkarma gücünü de kendin
de bulamadılar) kendi düşüncelerine haklılık kazan
dırmak için girişimlerde bulundular; fakat ne yazık 
ki, o devirde olay çıkarma gücünü de bulamadılar. 
Sayın Adalet Bakanının açıkladığı gibi, ölümle so
nuçlanan bir tane de olay olmadı. Fakat 16 Mayıs
tan sonra; Sayın Demirel'i dinledik burada, bir ta
ne olay göstermedi. Halbuki, af 16 Mayısta oldu. 
Ondan sonraki gazeteleri okursanız, adî suçlardan 
dolayı çıkan birçok hükümlü, tekrar hapse girdi. De
mek ki, siyasî yönden yapılan af, başarılı bir sonu
ca varmıştı. İşte olaylar meydanda. 

Geliyoruz şimdiye... Yine 10 ay müddetle bir Hü
kümet devresinden geçtik. Biraz evvel arkadaşım söy
ledi; 50'ye yakın ölümle biten cinayet oldu; ama 
sağda, ama solda 50 taneye yakın cinayet... Bunun 
ötesinde, 2 000'e yakın yaralama olayı var. Okullar 
tamamen kapanmış, herkes can endişesinde, bütün si
yasî partiler anarşik olaydan bahseder bir hale geldi; 
Türkiye en bunalımlı bir devrindedir. 

Şimdi, bunun nedeni nedir, çare nasıl bulunur? 
Sayın arkadaşlar, biz bunu defaatle söyledik, her 

zaman, da söylüyoruz. Demokratik düzen; onu tahri
be yönelen anarşik olay, ister sağdan gelsin, ister sol
dan gelsin, aynı derecede tehlikeye karşıdır. Demok
ratik düzeni koruyacak olan kişiler, etkin bir şekilde 
sağdan da soldan da gelecek bu tehlikenin karşısına 
yekvücut dikilecektir; ama lafla değil, somut delille. 

Şimdi, arkadaşım burada mecmua okuyar ve on
dan evvel de çelişkiye düşüyor; «Fikir özgürlü...» 
diyor. Fikir özgürlüğü var; herkes istediği şeyi söyle
yebilir. Yalnız, eylem, yıkmaya dönüştü mü, onun 
karşısına dikilir. Sağı da söyler, solu da söyler; Ana
yasal bir hak bu. Fakat bizi itham ettikleri gibi, hiç 
bir zaman kalkıp şu anarşik eylemin kurucusu, ku
ramcısı, yapıcısı, suçlusu Ahmet'le Cumhuriyet Halk 
Partisinin şu veya şu kişilerinin bir ilgisi var, bağı var, 
anlaşması var, sonuca gidişi var diye elhamdülillah 
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söyleyen bir kişi yok. Yok böyle bir şey; ama şimdi 
size bir şey söyleyeyim: Bir kişi, kendi kendisiyle 
kavga edebilir mi? Kavganın daima iki tarafı vardır. 
Eğer aşırı solda anarşist, kavgacı bir grup varsa, bu
nun karşısında bir de aşırı sağcı kavgacı bir grup var
dır. Şimdi, durmadan bir gruptan bahsedip, onun 
üzerine yürüyüp de, öbürünün etrafında; çoğu kez 
Devlet kuvvetlerinde, koruyucu olursa ve bilhassa o 
grupun başında bulunan zat, açık açık suç işlemeyi 
teşvik edici, övücü beyanlarda bulunursa; Hükümetin 
içerisinde bulunursa, binbir türlü baskı gruplarını bu 
şekilde yürütürse, netice ne olur? 

Bugün polisin arasına tabirler girdi; «Şu komiser 
kurtçudur, bu değildir» gibi. Böyle tabirler yoktu. 
Buralara kadar gelirse; bunalımın sebebi ortaya çık
tı. 

Geçmişteki hastalık da bu idi, bugünkü hastalık 
da budur. 

Rejim konusunda, demokrasi içinde bulunan bü
tün partiler anlaşmaya mecburdur; bilhassa Adalet 
Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Başta olmak üze
re. Ama ekonomik ve sosyal konularda anlaşamayız 
sizinle, görüşlerimiz farklıdır. Bu da demokrasinin 
icabıdır. Bu noktaya gelindiğinde, bugün artık görü
lüyor ki, kamuoyu biliyor ki, Türkiye'de tehlike var
sa, bir grup anarşist aşırı solda, bir grup anarşist aşı
rı sağda. Aşırı sağdaki anarşistten, Hükümet içinde, 
Hükümet olarak, bugünkü MC İktidarı temizlenme
dikçe, kurtuluş yoktur. Sıkıntının temel nedeni bu
dur, toplumun huzursuzluğu buradadır. O halde, de
mokrasiye saygınlığını iddia eden Hükümet ve en 
büyük parti, evvelemirde bu sorunu somut bir şekil
de çözmeye mecburdur. 

Bakın, bu konuda en çok yüklenmemiz gereken 
bir sorumlu kişi varsa, Sayın İçişleri Bakanı olmalı
dır. Çünkü, baş sorumlu odur. Niçin yüklenmiyoruz? 
Mantıkla gidiyoruz. Sorunlar, artık bakan seviyesine 
aşmış, hükümet seviyesine gelmiştir. Hükümet sevi
yesine geldi mi, Hükümet içindeki en güçlü kanat, 
mutlaka ve mutlaka bunun hesabını vermeye mec
burdur. 

Sıkıntının esas öbür temel nedeni şuradan geliyor: 
Sayın arkadaşlar; 
Anayasayı açtığımızda; (Sayın Yılmaztürk dostu

muz da dinlesinler) 2 nci maddesinde, sosyal hukuk 
devletinden bahsediyor, 4 ncü maddesinde sınıf ger
çeklerinden bahsediyor, 10 ncu maddesinde temel 
hak ve özgürlüklerden bahsediyor; sosyal adalet ve 
hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmayacak, siyasî, ik

tisadî, sosyal engelleri Devletin kaldıracağından bah
sediyor. Kişi dokunulmazlığından, konut dokunul
mazlığından, haberleşme hürriyetinden, seyahat hür
riyetinden, düşünce ve vicdan hürriyetinden, toplantı 
ve gösteri yürüyüşlerinden, dernek kurmadan, yargı 
hakkından, çalışma ve sözleşme haklarından, sendikal 
haklardan, toplu sözleşmelerden, toprak reformun
dan, grev hakkından, siyasî örgütlenme hakkından, 
idarî yargı, özerk üniversite, bağımsız radyo, Anaya
sa mahkemelerinden bahsediyor. Bütün bunların hep
si, gelir bir noktada iktidarı kısıtlar. 

Sayın Demirel'in sıkıntısı buradan geliyor. Sınır
sız iktidar istiyor. Sınırsız iktidar yok ki; kim buldu 
bunu? Sınırsız iktidar; ancak bunların kaldırılması 
şeklinde olur ki, Anayasa dışıdır, tşte, bu Anayasaya 
göre yönetecek olan bir Hükümet, mutlaka bu hak
larla, bu çengellediği grupların haklarıyle hudutlu
dur. 

Geliyoruz ikinci çelişkisine. 

MÜMİN KIRLI (izmir) — Sizin ağzınızdan 
aşırı solu yermeyi öğrendik. 

BAŞKAN — Sayın Kırlı, müdahale etmeyelim 
efendim. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Teşekkür ede
riz. 

İkinci ve en büyük sıkıntılarına geliyorum. 
BAŞKAN — Sayın Güven, şu anda söz süreniz 

bitti. Lütfen bağlayınız. 
HASAN GÜVEN (Devamla) — Sayın Başkan, 

biraz evvelki arkadaşa tanıdığınız toleransı bana da 
tanırsanız... 

BAŞKAN — Efendim, şu anda kestiğimi söyledi medim, bağlayın dedim. Lütfen. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Efendim, şimdi 
sıkıntının temel nedenine geliyorum. 

Bizim Anayasamızın 40 nci maddesinde, «Özel 
teşebbüs serbesttir» der; fakat hemen arkasından da 
ilâve eder; «Kamu yaran ile kısıtlanabilir» O halde 
aslolan kamudur, kamu yararıdır; ikinci olan, özel 
teşebbüs, özel girişimciliktir. Bugün Batı'da da bu 
böyledir. Fakat bugünkü Hükümetin başı, (Ki, bu 
konuda Millî Selâmet Partisi ile de birleşiyoruz) aşırı 
bir liberal görüştedir, aşırı bir özel sektör hürriyetçi
liği taraftarıdır. Aşırı özel sektör hürriyetçiliği taraf
tarlığı, Anayasayı tersine çevirmek demektir. O de
mektir ki, kamu girişimi kısıtlıdır, özel sektör alabil
diğine serbesttir. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri ne yapıyor? Özel sek
töre kaynak yaratacak, özel sektöre hammadde ya-
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ratacak, eleman yetiştirecek, özel sektöre devredecek, 
yabandan gelen krediler, çok uluslu şirketlerden ge
len krediler de özel sektörden, anlaşma zeminini ha
zırladıktan sonra. Hükümet eliyle gerçekleşecek. İki 
yönlü olayları niye söylemiyoruz? Şimdiye kadar her 
halde hiç bir kimse banka soyanı takdir etmedi; fa
kat soygunların bir de somut yönüne bakacağız. 50 
tane banka soyuldu, Türkiye'nin 300 - 500 milyon li
rası gitti. Çok kötü bir şey; fakat banka soymadan, 
bu bozuk düzen nedeniyle, 5 - 1 0 milyar lira soyan, 
vuran vurguncuların Türkiye'ye getirdikleri tahribat, 
bunların Türkiye'deki ekonomik dengesizliği yaratma
daki etkenlikleri daha mı azdır?.. Biri hesabını veri
yor, birisi vermiyor. Bu dengesizlikler devam ettiği 
müddetçe bunların önü alınır mı, Anayasa öngörü
yor mu bunları? Niçin bu haklar dizisini alabildiği
ne koymuş? 

Sevgili arkadaşlarım, demokratik sistemde anla-
şacaksak; bir siyasî parti diğer partilerin ağzını kapa
yacak kadar kendini haklı gördüğü yerde demokrasi 
yoktur. Bu hakkı kendimizde göremeyeceğiz. Bu hak
ka sahip olduğumuz yerde hiç bir surette demokrasi 
yoktur. Karşılıklı tartışma yerine, kara çalma, kötü
leme, mizansen yaratmak yoluna gidersek, yine ken
di kuyumuzu kazarız. 

O halde, özgürlükçü demokrasinin açık nimetle
rinden faydalanacağız. 

Kıymetli arkadaşım ifade ettiler ki. «Aşırı solu 
yeren şeyler de bulduk» 

BAŞKAN — Sayın Güven, 3 dakika daha ilâve 
ettim, lütfen bağlayın. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Bağlayayım 
efendim. 

Sayın Başkan; 
Şu noktaya geleceğiz: Bugünkü iktidar, bu tutu

mu ile yanlış yoldadır. Türkiye'yi, içinde bulunduğu 
bunalımların en had noktasına getirmiştir. Ekonomik, 
sosyal gelişmeler, toplumu siyaset sahnesine çekmiş
tir, bu Anayasal haktır. Bunu durdurmaya imkân ve 
olanak yoktur. O halde, bugünkü iktidar, şikâyetle 
karşımıza gelemez; bugünkü sıkıntıları defederek kar
şımıza gelebilecektir. Defetmiyorsa, kamuoyundaki 
itham şudur; bugünkü anarşik olayların yaratılmasın
da başsorumludur, çünkü baş etkenleriyle Hükümet 
ortağıdır; bunu mutlaka çözecek. 

Bu görüş yanlış olabilir; baş etken değildir. O hal
de, bugünkü iktidar acizdir. Eğer baş etkense, suç
lu, aciz ise de, bugün Türkiye'yi yönetecek güçte 
değildir, o halde istifa etmesi lâzımdır, 

Türkiye'nin bunalımdan çıkabilmesi için demok
ratik hak ve özgürlüklere önce sahip çıkacağız, on
dan sonra, Anayasal düzenin içerisinde kalmak sure
tiyle, sosyal demokrasinin nimetlerinden Türk halkı
nı; kardeşçe, beraberce hümanist bir düşünce içeri
sinde, ikiliklere düşmeden, özgür, uygar tartışma or
tamında yücelteceğiz. 

Bu bütçenin İçişleri Bakanlığı mensuplarına, 
memleketimize hayırlı olmasını diler, saygılarımı su
narım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Sayın üyeler, içişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde

ki görüşmelerin yeterli olduğuna dair bir önerge var, 
bilgilerinize sunuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde yeterli üye ko

nuşmuş, konu aydınlanmıştır. 
Sinop 

Nâzım înebeyîi 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 6 ncı üyenin söz hak
kı ve sorulacak suallerin, sorulma hakkı saklı kal
mak üzere, bu yeterlik önergesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Yeterlik 
jnergesi kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Feyyat. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Bakandan sonra ko
nuşması gerekir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, burada uygulama şöyle 
oluyor: Bakandan sonra söylenmek üzere, son söz 
hakkı var sayın üyelerin. Bakan ile hatip arasında bir 
;e-rcih daima mümkündür. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Olmaz öy
le şey. 

BAŞKAN — Sayın Ege, sizin söyleyeceklerinize 
geleceğim. 

Sayın Feyyat, sayın Genel Kurulda bundan ev
velki uygulamalara uymak temayülü var, onun için 
siz, ültfen buyurun evvelâ Sayın Bakana söz vere
lim. 

Bundan evvelki uygulama böyle idi. şu andaki 
benim yaptığım belki bir yanlışlıktır. Bunu tashih 
edelim. Bundan evvelki uygulamaları yine yürütelim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, yüksek malumlarınızdır; konuşma 

süreniz sorulara verilecek cevaplar da dahil bir sa
attir. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun değerli üyeleri; 
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içişleri Bakanlığı memleketin iç güvenliğini, hal- I 
km huzurunu ve genel asayişi korumaktan, kamu dü
zenini işler halde, ayakta tutmaktan sorumlu bir ba
kanlıktır. 

Özellikle son yedi yıldan beri bütün dünya ülke
lerinde olduğu gibi, yurdumuzun da ideolojik mak
satlı aşırı akımların tesiri altında bir anarşi ortamı 
haline getirilmek, bu yoldaki tahrik ve teşviklerin 
her ne pahasına olursa olsun, sürdürülmek istendiği 
maalesef görülmektedir 

Hepimizce bilinen ve üzüntü ile takibedilen bu 
durum, kamu düzeninin ve güvenliğin sağlanması ve 
korunması keyfiyetinin, Devletin en hayatî görevi 
olduğunu, bir kere daha ortaya koymuş bulunmakta
dır. 

Bu sebeple memleketimizde her şeyden önce iç 
barışın sağlanmasının zorunlu hale geldiğine inanı
yoruz. Yeniden Büyük Türkiye'nin kurulabilmesi, 
millî, güçlü, süratli, yaygın kalkınmanın gerçekleş
tirilebilmesi, coğrafî ve zümresel dengesizliklerin 
giderilebilmesi ve ağız tadıyle yaşanılan bir memle
ket olabilmemiz hep buna bağlıdır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bu durum bir taraftan da zabıtamızın personel, 

araç - gereç ve eğitim imkânlarının takviyesi yönün
deki çalışmaların daha da artırılarak devam ettiril
mesinin gerektiğini gösteimektedir. Huzurunuza ge
tirilen bütçe, imkânlar gözönünde bulundurularak, 
tamamıyle bu anlayışla hazırlanıp takdir ve tasviple
rinize sunulmuş bulunmaktadır. 

Bu görüşten hareket edilerek, 1975 yılında 
2 110 693 100 lira olan Emniyet Genel Müdürlüğü 
bütçesini % 52,6 oranında bir at tısla, 3 220 519 000 
lira Dİarak; 1975 yılında 2 026 363 408 lira olan Jan
darma Genel Komutanlığı bütçesi ise % 43,3 ora
nındaki bir artışla 2 904 470 100 lira olarak huzuru
nuza getirmiş bulunuyoruz. 

Hedefimiz; zabıtamızı, Anayasanın teminatı al
tında bulunan fikir ve inanç hürriyetleri ile diğer te
mel hak ve hürriyetlerin kullanılmalarını engellemeye 
yönelecek her türlü teşebbüs ve davranışı önleyecek 
güce mutlaka ulaşmaktır. 

Genel zabıtamızın bir kanadı olan jandarmanın 
takviyesi, reorganizasyonu ve modernizasyonu konu
sundaki çalışmalar, Türk Silâhlı Kuvvetleri bünyesin
de yapılmakta olan reorganizasyon ve modernizasyon 
çalışmalarına paralel olarak sürdürülmektedir. Türk 
jandarmasının yeniden teşkilâtlandırılması ve dona
tılması için, 1973 yılından itibaren 10 yıl süre ile nor

mal bütçe ödeneklerinin dışında, her yıl 210 milyon 
liralık ödenek, Yüce Meclislerce 1973 yılında kabul 
edilen 1632 sayı)' Kanun gereği olarak alınmakta ve 
REMO planı çerçevesinde jandarmamızın güçlen
dirilmesi amacıyle kullanılmaktadır. 

Jandarma teşkilâtımıza paralel olarak emniyet 
teşkilâtımızın da reorganizasyonu ve modernizasyonu 
için yapılmakta olan çalışmalar sonuçlandırılmıştır. 
Kısaca EM - REMO planı diye adlandırılan ve 10 
yılda gerçekleştirilmesi düşünülen bu planın malî 
portesi 10 191 602 115 liraya baliğ olmaktadır. Bu 
ödeneğin Yüce Meclislerden istenmesi amacıyle ha
zırlanan tasan en kısa zamanda huzurlarınıza getiri
lecektir. İlgi ve iltifatınızı esirgemeyeceğinize inan
dığımız için bu tasarının kanunlaşması halinde Tüfk 
polisinin Devletine ve milletine lâyık olma arzu ve 
gayretleri teşvik edilmiş olacaktır 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Zabıta kuvvetlerimiz Anayasa düzeninin korun

masında, anarşik olaylarla halkımızın huzurunu ka
çıran heı türlü kanunsuz davranışın önlenmesinde 
ve suçluların yakalanmasında kendilerine düşen gö
revi, icabında canlarını da ortaya koyarak yapmaya 
çalışmaktadır. 

Görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden zabı-
:a mensuplarının eş ve çocukları ile görevleri başın
da yaralanarak sakat kalan zabıta görevlilerinin ge
leceklerini güven altına almak amacıyle çok eski yıl
larda çıkarılmış bulunan 1475 sayılı Nakdî Tazminat 
Kanunu bugün için yetersiz hale gelmiştir. 

Bunu gözönünde bulunduran bakanlığımız, genç 
yaşta ve küçük rütbede ölenlerin ailelerinin uğradık
ları zararları karşılayacak bir seviyeye getirmek mak-
sadıyle, ölüm halinde ödenecek tazminatı, şehidin 
kendi sınıf ve kadrosuna göre yükselebileceği aylığın 
16 katma çıkarılmasını öngören, daimî sakatlıkta ve
rilecek tazminatı da günün şartlanna uygun duruma 
getiren yeni bir değişiklik tasarısı hazırlayarak Baş
bakanlığa sunmuş. Başbakanlıkça da bu tasarı Yüce 
Meclîse gönderilmiştir, ilgilerinizle tsarının öncelikle 
kanunlaştırılacağına inancımı arz etmek isterim. 

Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 
Emniyet ve asayişi teminle görevli olanların,, gö

revlerini tam bir tarafsızlık içinde yapmaları, cana, 
mala, ırza ve Anayasa teminatı altında bulunan te
mel hak ve hürriyetlere yönelecek kanunsuz davra
nışları, nereden ve kimden gelirse gelsin anında ön
lemeleri, suçlularını anında yakalayıp adalet huzu-

j runa çıkarmaları ve vatandaşlarla ilişkilerinde karşı-
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lıklı olarak sevgi ve saygı esasına uymaları konusun
da amirlerince devamlı olarak uyarılması hususun
da gerekli itina tarafımızdan gösterilmektedir. Ba
kan ve Bakanlık olarak bu konulara azamî önem ve 
ağırlık verdiğimizi ve her olayda, titizlikle bu konu 
üzerinde durduğumuzu belirtmek isterim. 

Ancak şu noktada da görüş birliği içinde olduğu
muza inanmak istiyorum. Zabıta tarafsız olacaktır. 
Kanuna, nizama aykırı davranışta bulunan ve suç iş
leyen herkese, suçlunun kim olduğuna, nereye ve han
gi fikre mensup olduğuna bakmaksızın kanun ne ya
pılmasını emretmişse om; yapacaktır. Biz, zabıtanın 
tarafsızlığı ve vatandaşa eşit muamele etmesi pren
siplerinden bunu anlıyoruz. Bunun herkesçe de böyle, 
anlaşılması gerektiğine inanıyoruz. Yoksa zabıta dev
letin tarafmdadır, zabıta Anayasanın yanındadır, za
bıta kanunun tarafmdadır. 

Sayın Başkan, muhterem üyeler; 
Diğer devlet memurları günde 8 saat görev yap

tıkları, haftada iki gün dinlenebildikleri halde, zabı
ta mensupları, günde aralıksız 12 saat çalışmakta ve 
haftada ancak bir gün istirahat edebilmektedir. 

Bu durum, zabıta hizmetinin günün 24 saatinde 
aralıksız olarak sürdürülmesi gereken bir hizmet ol
masından ileri gelmektedir. 

Bu güç hizmet dalında ve daireleri dışında açıkta 
görev yapan zabıta mensuplarına fazladan yaptıkla
rı çalışma karşılığı olarak verilen ayda 1 040 lira tu
tarındaki fazla çalışma ücreti, bu yıl Bütçe ve Plan 
Karma Komisyonunun üyesi bulunan değerli senatör 
ve milletvekili arkadaşlarımızın yaptıkları teşebbüsle 
bürüt 1 540 liraya çıkarılmış bulunmaktadır. Huzu
runuzda kendilerine teşekkür etmeyi, zevkli bir gö
rev sayıyor ve Yüce Senatomuzun da, bu artışı ay
nen tasvip edeceğine inandığımı arz etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Zabıtamızı her yönden takviye edici bu çalışma

ların asıl amacı şüphesiz, memleketimizin genel em
niyet ve asayişini halkımıza huzur verecek bir sevi
yeye çıkarmaktır. 

Bu amaçla alınmakta olan mani zabıta tedbirleri
nin müessir neticeyi dcğurabilmesi için, zabıtanın 
yanmda diğer kuruluş ve vatandaşlarımızın da, bu 
konuda kendilerine düşen görev ve yükümlülükleri 
zamanında ve tam olarak yerine getirmeleri gerekir. 

Özellikle önemli mal ve hizmetleri üreten veya 
kasalarında büyük miktarda para bulunduran mües
seselerimizin, zabıtaca alınmakta olan genel dış ko
ruma tedbirlerinin yanında, kendilerince alınması 

1 gereken özel iç koruma tedbirlerini kifayetli bir şe
kilde almamış olmaları, ve bu amaçla bizzat kurma
ları gereken özel koruma teşkilâtını ya hiç kurma
mış ya da kifayetsiz bir şekilde kurmuş olmaları dik
kati çekmektedir. 

Bu durumun önlenmesi için sözü edilen müessese
lerin kendi iç korunmalarını sağlayacak tedbirleri 
bizzat almaları ve bu koruma teşkilâtını kurmaları 
amacıyîe hazırlanıp Yüce Parlamentoya sunulmuş 
bulunan tasarının biran önce kanunlaştırılmasında 
yarar görmekte ve bize hu konuda da yardımcı ola
cağınıza inanmaktayız. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Zabıtamızla ilgili diğer önemli bir çalışmamız 

hakkında da size kısaca bilgi arz etmek istiyorum. 
Bilindiği üzere kıyı ve karasularımızın korunma-

I sı ve buralardaki kaçakçılığın men ve takibi görevi 
1956 yılında çıkarılan 6815 sayılı Kanunla İçişleri 
Bakanlığına verilmiştir. Bakanlık bu görevi Jandar
ma Genel Komutanlığı vasıtasıyle yürütmeye çalış-

\ maktadır. 

| Deniz yoluyle yapılmakta olan kaçakçılık ve kı-
N yi karasuyu ve kıta sahanlıklarımızda yapılan çeşitli 
î kanunsuz davranışlar karşısında bu görevin önemi 

çok artmış ve yapılması da, son derece güçleşmiştir. 
Millî menfaatlerimiz açısından da önem arz eden 

i bu görevin güçlü bir teşkilâtla yürütülmesi amacıyîe, 
I 'hazırlanan ve görevin Deniz Kuvvetleri Komutanlı

ğımıza devrini öngören tasarı bundan önceki dönem
de kanunlaşamayarak kadük olmuştur. 

Konu Bakanlığımızca yeniden ele alınmış ve ilgili 
I kuruluşlar ve özellikle Deniz Kuvvetleri Komutanlı

ğımızla birlikte yapılan çalışmalar sonuçlandırılmış
tır. 

Bu görev için; önemli deniz kıyısına sahip diğer 
bir çok memleketlerde olduğu gibi, Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına ben
zer şekilde, İçişleri Bakanlığına bağlı olarak, yeni bir 
komutanlık kurulması ve bu komutanlığa Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığınca personel ve lojistik des
tek sağlanması keyfiyeti prensip olarak kabul edil
miştir. 

Kıyı, karasuyu, kıta sahanlığı ve ekonomik iliş-
I kimiz bulunan deniz bölgelerinde icrası gereken kol-
I luk hizmetlerinin tamamından sorumlu olacak ve 
I böylece büyük bir boşluğu dolduracak bu komutan-
I lığın kumlusu ile ilgili tasarı, kısa bir süre sonra 
I Başbakanlığa sunularak Yüce Meclislere sevk edile-
I çektir. 
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Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Hepinizin de malumları olduğu üzere, İçişleri 

Bakanlığı, memleketin genel idaresinden; mahallî 
idarelerimizin teşkilâtlandırılmaları ve faaliyetlerinin 
denetlenmesinden; nüfus ve sivil savunma hizmet
lerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden de sorum
lu bulunmaktadır. 

İdarenin çok eskimiş bir mevzuatla iş yapmak du
rumunda kalarak pahalı ve yavaş işlediği, bu yüzden 
kalkınma çabalarımızı kösteklediği de hepimizce bi
linmektedir. Kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza 
daha âdil, daha ucuz ve daha süratli bir şekilde götü
rülebilmesi için mevzuatımızın da süratle değiştiril
mesi, idarî yapmm günün ihtiyaçlarına uygun hale 
getirilmesi gerekmektedir. Bakanlığımız bünyesinde 
yapılan araştırma ve incelemeler sonunda hazırlanan, 
bazıları bundan önceki dönemde meclislere de su
nulduğu halde kadük olan 20 kadar kanun tasarısı 
yeniden gözden geçirilerek meclislere sevk için, ta
mamlandıkça Başbakanlığa sunulmaktadır. 

Çok güç şartlar içerisinde görev yapmakta oian 
mahallî idarelerin çok düşük bulunan hizmet stan
dartlarının yükseltilmesi için gerekli malî imkânlara, 
yeterli personel ve organizasyona kavuşturulmalarını 
sağlayacak idarî ve teşriî tedbirler de, sözünü ettiğim 
araştırmalara dayanılarak tespit edilmiş bulunmak
tadır. Mahallî idarelerimizin iş yapar hale getirilme
si için hazırlanan ve bir kısmı geçen devrede Yüce 
Meclislere de sunulmuş bulunan kanun tasarıları da 
yeni şartların ışığı altında, yeniden gözden geçirile
cek, süratle Başbakanlığa sonradan da Yüce Meclis
lere sunulacaktır. 

Vatandaşlık haklarının hukukî dayanağını teşkil 
eden ve yıllardan beri çok yetersiz usul ve imkânlarla 
tutulagelen nüfus kayıtlarının ve büyük bir kısmı 
yıpranmış ve güvenirliliğini yitirmiş olan nüfus kü
tüklerinin yenilenmesi çalışmalarına 1975 yılında bü
tün illerimizde başlanılmıştır. Bu çalışmalar 1976 yı
lında da hızla sürdürülecektir. 

Nüfus hizmetlerinin ileri ülkelerin seviyesine ge
tirilmesi amacıyle 1973 yılında çıkartılan Genel Nü
fus Yazımı Kanunu ile Nüfus Kanununun; merkez 
arşivi kurulması, bucaklardaki nüfus teşkilâtının kal
dırılarak hizmetin geçici memurlar aracılığıyle vatan
daşın ayağına kadar götürülmesi gibi diğer önemli 
hususlarının da 1976 yılında gerçekleştirilmesine ça
lışılacaktır. 

Savaş ve tabiî âfetlerin sivil halkımıza verebile
ceği can ve mal kayıplarını azaltacak tedbirleri plan 

ve programlara bağlamak ve vukulannda uygulamak 
durumunda olan sivil savunma idaresi başkanlığına 
daha rasyonel çalışma imkânı vermek üzere hazırla
nan Sivil Savunma Kanunu tasarısı bu yıl Yüce Mec
lise sunulacaktır. 

Devlet tarafından kullanılan binaların yangından 
korunması hakkındaki yönetmelik üzerinde de çalış
malar yapılmaktadır. Yönetmeliğin eskimiş bulunan 
hükümlerinin değiştirilmesini amaç edinen bu çalış
malar süratle sonuçlandırılacak ve 1976 yılında yeni 
yönetmeliğin yürürlüğe girmesine çalışılacaktır. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Milletçe özlediğimiz iç barışın ve huzurun sağlan

masında vatandaşlarla Devlet ve Hükümet arasında
ki ilişkilerin de yepyeni bir anlayış içerisinde yeni
den düzenlenmesine, miliet - devlet kaynaşmasının 
süratle sağlanmasına ve milletimiz için çalışan ve 
ondan bir parça olduğunu bilen idarenin müessiriye-
tinin artırılmasına ihtiyaç bulunduğuna samimî ola
rak belirtmek gereğini duyuyorum. 

Vatandaşın kendi devletine güvenebilmesinde, 
vatan sathında Devlet ve Hükümeti tam bir tarafsızlık 
içinde temsil etmek durumunda olan vali ve kayma
kamlarımıza büyük bir sorumluluk düştüğü şüphe
sizdir. Bu sebeple milletimizin sosyal hayatını her 
yönden ve en iyi şekilde etkileyebilecek durumda olan 
vali ve kaymakamlarımızın gerek seçilmeleri ve yetiş
tirilmeleri, gerekse yönlendirilmeleri konularına bü
yük önem vermekteyiz. 

Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 
Bakanlığım bütçesi üzerinde söz alarak teşkilâtı

mız ve faaliyetlerimiz hakkında bize istikamet verici 
değerli görüşlerini dile getiren arkadaşlarıma şahsen 
ve Bakanlığımın mensupları adına şükranlarımı su
nuyorum. 

Değerli arkadaşlarımın sorunlarını cevaplandır
maya geçmeden önce, bugün burada da enine boyu
na dile getirilen ve milletçe hepimizi üzdüğüne şüphe 
olmayan önemli bir konu hakkındaki düşüncelerimi 
de kısaca belirtmek istiyorum. 

Üniversite, akademi ve yüksek okullarımızda ye
niden başlayıp, lise ve ortaokullarımıza kadar yayıl
mak istidadını gösteren öğrenci olayları gerçekten 
üzücüdür. Başta ana ve babalar olmak üzere hepi
mizi ıstıraba garketmektedir. 

1968lerde dünyanın dört bucağındaki çeşitli ül
kelerde olduğu gibi memleketimizde de başlayan ve 
bizi süratle 1971 yılı şartlarına götüren öğrenci 
olayları 1971 - 1974 döneminde yatıştırılmışsa da. 
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1975 yslında yeniden ve daha da ağırlık kazanarak 
yaygınlaşmaya başlamış bulunmaktadır. 

Takdir buyurursunuz ki, bu olayları tek bir sebe
be bağlamak ve önlenmesini tek bir kuruluştan bek
lemek mümkün değildir. Bu şekilde düşünmek hak
sızlık olur. Böyle düşünürsek, yavrularımızı ve hal
kımızı huzura kavuşturmak mümkün olmaz: acıların, 
huzursuzlukların devamına imkân tanınmış olur. 

Ben sorumlu Bakan olarak öğrenci olaylarının 
sadece polisiye tedbirlerle önlenmesinin mümkün ol
madığına kaniim. Olaylar çok yönlüdür. Önlenmesi 
için hepimize görevler düşmektedir; kanunî, idarî ve 
esas olarak millî eğitim alanında alınması gereken 
çok yönlü tedbirlere ihtiyaç vardır. Batıları el bir
liği ile hepimizin düşünmesi, bulması ve uygulama
sı gerekmektedir. 

Bu hususta başta parlamentomuz olmak üzere, 
sorumlu Hükümet olarak bizim, yargı organlarımı
zın, üniversite, akademi ve yüksekokul yönetim ve 
öğretim görevlilerinin, basınımızın, siyasî partilerimi
zin yapacakları, yapmaları gereken görevleri vardır. 
Bütün bu çevreler olayları serin kanlılıkla değerlen
dirip, bunlar karşısında kendilerinin ne yapmaları, 
nasıl davranmaları gerektiğine karar verebilir, gerek
tiğinde birbirleriyle elbirliği yapabilirlerse, bu mese
lenin kısa zamanda ve hepimizi memnun edecek 
tarzda çözümleneceğine samimiyetle inanıyorum. 

Sayın Başkan; 
Şimdi, bana ayrılan sürenin elverdiği ölçüde, son 

söz senatörün olduğu kaidesine göre, bilâhara yerim
den mi cevap vereceğim, yoksa buradan mı cevap ve
receğim; nasıl tensip buyurursanız, ona göre sorulara 
cevap vermek istiyorum? 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, sayın üyelerin sora
cak olduğu suallere siz kürsüden cevap vereceksiniz, 
Sayın üyeler ayrıca s;ze sualler tevcih etmek istiyor
lar. Eğer bundan evvelki konuşmacıların sözlerini ce
vaplandırmak istiyorsanız, şu konuşmanızı sürdürmek 
suretiyle cevaplayacaksınız; ama konuşmanızdan son
ra size sual soracak üyelerin sualleri yerlerinden so
rulacak, siz yine kürsüden cevaplandıracaksınız. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASJLTÜRK 
(Devamla) — Sayın Başkan; İkazınıza teşekkür ede
rim. 

Yüce Senatoda İçişleri Bakanlığının Bütçesi konu
şulurken, aslında İçişleri Bakanlığının Bütçesinin dı
şında Yüce Senatoda her şey konuşulmuştur. Bu ba
kımdan, değerli üyelerin İçişleri Bakanlığı bütçesiyle 
ilgili olan ve olmayan bir çok konuşmalarına bura

da ayrı ayrı cevap vermeyeceğim. Ancak, kendilerinin 
Bakanlığımın çahşrnaîarıyle ilgili soruları varsa, ce
vap arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
Başkan, sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, yazı ile sual sor
mak isteyenler var. Sizi altıncı sıraya kaydediyorum; 
beş sayın üye yazılı olarak sual sormak istediler efen
dim. 

İlk suali yazılı olarak sordular. Bilgilerinize sunu
luyor. 

Yalnız Divan üyesi arkadaşımızın bu soruları otur
dukları yerden okumalarına müsaadelerinizi rica ediyo
rum. Bu hususu kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Suali okutuyorum efendim : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sayın İçişleri Bakanı, Millet Meclisinde, öldürülen 

Şükrü Bulut'la ilgili bir soruyu yanıtlarken; 
Sanığın Mehmet Fatih Yurdakul olduğunu be

lirttiniz. Ayrıca fiilin ideolojik nedenli olduğunu söy
lediniz. 

Maktulün eski bir anarşist olduğunu, babasının 
ise TÖB - DER üyesi olduğunu kaydettiniz, 

O anda yapılan ikaza rağmen sanığın hangi ör
güte üye olduğunu açıklamadınız, görevini söyleme-
diniz. 

Türkeş'in karakucak taktığı bu sanığın kimlik kar
tı Bakanlığmızdadır. Bunun açıklanmayış nedenini 
lütfen söyler misiniz? 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Sayın Başkan, suallerin tamamı sorul
duktan sonra cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
İkinci sırada soru sormak isteyen üyem>z Sayın 

Uğur Alacakaptan. 
Buyurunuz efendim. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakandan şunu sormak istiyorum : 

Ülkü Ocaklarının bir ara Genel Başkanlığını ya
pan İbrahim Doğan ile Milliyetçi Hareket Partisi 
Gençlik Kolları Genel Başkanlığını yapmış olan Ap-
tullah Güngör, Ankara Birinci Ağır Ceza Mahkeme
since 30 Eylül 1974 günü 91/486 sayılı karar ile 
adam öldürmekten hüküm giymişlerdir. 
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Bu suçlulardan Üikü Ocakları Genel Başkanı olan 
İbrahim Doğan'ın adam öldürmek için kullandığı 
(lütfen Saym Bakan vereceğim numaralan yazarsa, 
kanaatimce kendisine yardımı olur) 6 815 296 ve 
6 815 248 numaralı tabancalardır. Bu tabancaların 
adam öldürmek için kullanıldığı dava sonucunda an
laşılmıştır. Mahkeme davayı sonuçlandırıp bu şahıs
ları mahkûm ederken, bu iki tabancanın Ordu men
suplarına ait olduğu gerekçesi ile iadesine karar ver
miştir. 6 815 296 künye numaralı tabancanın sahibi, 
o tarihte jandarma teğmeni olan Fehmi Altınbilek' 
tir; şimdi yüzbaşı. 

Acaba bu işlem hakkında; yani şu tabanca konu
su hakkında herhangi bir soruşturma yapılmış mı
dır? Yapılmamışsa niçin? Yapılmışsa ne gibi sonuç
lar vermiştir? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, buyurunuz efendim; 
sorunuzu tevcih ediniz. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan Bakan dinledikten sonra 
aracılığınızla şu sualleri tevcih ediyorum : 

Sayın Bakanın hangi yönetmeliklerin hazırlandığı 
yolundaki izahatmıda dinlemiş olmaktan memnunum. 
Aracılığınızla sorularıma cevap rica ediyorum. 

Sayın Bakan 29 . 1 . 1976 tarihinde Bakanlar Ku
ruluna anarşik olaylarla ilgili bir rapor vermişler mi
dir? Vermişlerse 4 . 2 . 1976; yani dünkü tarihli 
Millet Gazetesinde yayınlanan metinle kendilerinin 
verdikleri raporun metni aynı mıdır? 

Söz konusu rapor hangi tarihler arasındaki anar
şik olayları kapsamaktadır? Bu tarihler arasında sağ 
eylemcilerin sebep oldukları veya başlattıkları anarşi 
olayları olmamış mıdır? Olmuşsa rapora niçin derce-
dilmemiştir? 

Belirttiğimiz rapor gerçeği yansıtıyorsa Pazarcık 
olayları, Zeytinburnu olayı, Malatya olayı, dört ban
kanın soyulması ve raporda belirtilen; «Öğrenci ha
reketleri» başlığı altındaki olayların hepsi sol eylem
ciler tarafından başlatılmış, geliştirilmiştir. Öyleyse Sa
yın Bakanın basma yansıyan; grupta konuştuğu veya 
demeç şeklinde verdiği basına yansıyan sözleriyle bu 
rapor muhtevası çelişmektedir. Bu çelişmenin sebebi 
nedir? Öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Cidal, buyurunuz efendim; 

sualinizi sorunuz. 
NACİ CİDAL (Hakkâri) — Sayın Başkan, Hak

kâri'nin Çukurca ilçesinin bir meselesi vardır. Ben bu 
konuyu geçen sene de Senatoda teferruatıyle dile getir

dim. Bu ilçe Türkiye Cumhuriyetinin hudutları da
hilinde olduğu halde, bir vatandaş Hakkâri Valisin
den ve İl Jandarma Komutanından vesika almadık
ça ilçeye girememektedir. Bunu uzun uzun izah et
meme rağmen bugüne kadar İçişleri Bakanlığı bu tat
bikata son vermediği gibi, bu konuda herhangi bir bil
gi vermek lüzumunu da hissetmemiştir. Dünyanın hiç 
bir yerinde böyle bir tatbikat yoktur. 

Diğer bir ilçemiz var; Beytüşşebap ilçesi. Adi bir 
zabıta vakası bahane edilerek, içinde Türkeş'in de 
bulunduğu Hükümet buraya komando şevketti. Bu 
İlçenin halkı yediden yetmişe kadar terör havasından 
çekinerek dağa çıktılar. Bereket versin basiretli Jan
darma Genel Kumandanının tutumu nedeniyle bir fa
cia olmadı, müessif bir olay olmadan komandolar ge
ri çekildiler. 

Değerli jandarma mensuplarına ve yöneticilerine 
bu vesileyle şükranlarımı arz ettikten sonra Sayın Ba
kanlar Kuruluna soruyorum : Türkiye'nin hiç bir ye
rinde emsali olmayan bu vesika zulmüne ne zaman 
son verecekler? 

İkincisi; en az Türkeş kadar yurtsever olan bu İl'e 
daha ne zamana kadar üvey evlât gözü ile bakılacak
tır?... 

Bu hususların aydınlanmasını istirham ediyorum. 
BAŞKAN — Beşinci soru bir önerge şeklinde inti

kal etmiştir. Sorular Divan üyesi tarafından okuna
caktır : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından 

konuşması sonunda cevaplandırılmasına aracılığınızı 
saygı ile rica ederim. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

1. — Bugün Milletimizin büyük kesimi ve geniş 
basın kitlesi Milliyetçi Hareket Partisinin Hükümette 
olması nedeniyle bu Partiye veya tesirine mal edile
bilecek Hükümet davranışlarından ötürü tedirgindir. 
Bu nedenle de acaba yukarıdaki tedirginliklerin hak
lı yönü olabileceğini sorumlu Bakan olarak kabul edi
yor musunuz? 

2. — Neden anarşik olayları önlemek için etkin 
led.!;:r uygulamıyorsunuz? 

3. — İçişleri Bakanı olarak çekingenliğinizin ne
deni olduğu söylenen Milliyetçi Hareket Partisinin 
300 bin kişilik militan gücü müdür? 

4. — İçişleri Bakanı olarak Devlet güçlerini bu 
militanlardan daha güçsüz mü görüyorsunuz? 
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5. — Bahsedilen militan gücün en az aşırı solcu 
anarşistler kadar tehlikeli bulmuyor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, buyurun efendim 
sorunuzu tevcih edin. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
Başkan, Emniyet Teşkilâtının eğitiminde büyük ihti-
liyacı olan Gölbaşındaki inşa halindeki eğitim sitesi
nin tamamlanmasının gecikmesinin sebepleri nedir ve 
ne zaman tamamlanacaktır? Buna cevap rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu. 

KEMAL SARltBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Efendim, Fransa, İngiltere vesair Avrupa ülkelerinde 
öğrenci hareketlerinin 1968'lerde başlayıp ve kısa sü
re içinde söndürüldüğü, yavaşlatıldığı ve neticede bir 
mecraya sokulduğu mealinde ifade buyurdular. Bu 
hareketlerle bizdeki hareketleri bir yerde, bizdeki ha
reketlerin bir mazereti gibi gösterilmek istenir genel
likle. 

Acaba Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da vesair 
bu memleketlerde öğrenci hareketleri niçin başlamıştır, 
nasıl seyretmiştir? Ekonomik, sosyal, politik, kültürel 
nedenler nedir ve neden çok kısa zamanda orada bu 
hareketler durmuştur, neden Türkiye'de bu kadar uzun 
zamandır ve bu kadar kanlı ve değil bizim, Avrupa 
basınının, Avrupa milletlerinin dahi vicdanını sızlata
cak halde devam etmektedir? Bu paralellik tetkik edil
miş midir; bizdeki hareketlerin sebebi, nedeni ve ön
leyici hangi sosyal, ekonomik, kültürel ve politik ted
birler düşünmektedir. Hükümet, bir hazırlığı var mı
dır? 

Saniyen Sayın İçişleri Bakanı zabıtanın, kolluk kuv
vetlerinin ve genellikle Hükümetin, bu hareketlerde 
taraf olarak kabul ettikleri aşırı uçlar karşısında ta
rafsızlığına inanmakta mıdır? Örneğin, bir aşırı sol 
grup, diyelim komünist, Maoist vesaire ne diyorlar
sa, çıksa bunun lideri; «Benim militanlarım, kamplar
da yetiştirdiğim militanlarım, Devletin kolluk kuvvet
lerini dahi o kamplara sokmamak suretiyle yetiştirdi
ğim kolluk kuvvetleri silâhlıdır ve de Hükümete yar
dım etmektedir, kolluk kuvvetlerine destek olmakta
dır ve bu suretle de benim ideallerim gerçekleşecek
tir» dese, bunun karşısında Hükümet, özellikle bir İç
işleri Bakanı olarak, Hükümeti de bir tarafa bıraka
lım, Sayın İçişleri Bakanı ne der? Bunu acaba diğer 
sağ ucun benzeri beyanı ve davranışı karşısındaki sü-
kunetiyle karşılar mı, yoksa bir kanunî işleme gider 
veya hiç değilse Devlet, kolluk kuvvetleri aciz değil
dir. güçlüdür demek yürekliliğini gösterir mi? 

BAŞKAN — Sayın Kırlı, buyurun efendim. 
MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sayın Başkanım, so

rum İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile ilgilidir. 
İzmir'in Ödemiş kazasının Horzum diye bir kö

yü vardır. Bu köy ile Manisa'nın Turgutlu kazasının 
bir köyü arasında uzun yıllardan beri sürüp gelen bir 
hudut ihtilâfı vardır. Muhtelif vesilelerle bu hudut ih
tilâfı İller İdaresi Genel Müdürlüğüne aksettirilmiş, 
Sayın Genel Müdür, yardımcıları bu ihtilâfın mevzuu
nu illere aksettirmişler ve İzmir Valiliği bu ihtilâfla 
ilgili görüşünü İller İdaresine bildirdiği halde, Manisa 
Valiliği bunu senelerdir İller İdaresi Genel Müdürlü
ğüne ve İçişleri Bakanlığına bildirmemektedir. 

Ödemiş'in Horzum köyünde yaşayan vatandaşlar, 
dağ köyü olması hasabiyle sert tabiatlı insanlardır; 
fakat nedense muhtarları halim - selim bir insandır ve 
çıkacak olan hadiseleri, sert tabiatlı bu insanların di
ğer köyün insanlarıyle bir birine girmesi karşısında 
adam öldürmeye kadar, (tekrar ediyorum) adam öl
dürmeye kadar varacak olan hadiseyi yatıştırmak ba
siretini göstermiştir. Fakat Manisa- Valisi bu cevap 
vermemek inadında bilmiyorum hangi sebeplerle ısrar 
edip durmaktadır. 

Çıkacak hadiseler karşısında ben Sayın Genel Mü
dürle bir konuşmamda kendisini ikaz etmiştim ve o 
sırada tesadüfen orada bulunan Ödemişte kaymakam
lık yapmış bir sayın kaymakam, Genel Müdüre; 
«Doğrudur beyefendinin söyledikleri, her an hadise 
çıkabilir.» demişlerdi. 

Şimdi vazifesini yapmayan Manisa Valisi hak
kında; senelerdir bu işi sürüncemede bırakan Manisa 
Valisi hakkında Sayın Bakan, Bakanlık mensupları, 
İller İdar esi Genel Müdürlüğü bir işlem yapmak lü
zumunu hissetmekte midirler? Sayın Bakan bu hadise
yi bilmeyebilir, yazılı da cevap verirse o da makbul
dür. 

BAŞKAN — Sayın Ataklı, buyurun efendim. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, 
Grup adına yaptığım konuşmada Sayın Bakanın ce
vaplandırması ricası ile 7 soru sormuştum. Konuşma
ları sırasında bunlara değinmediler. Acaba cevap ve
recekler mi? Vermeyeceklerse sakınca nedir? Sakınca
lı görüyorlarsa bu sorularımın yazılı olarak mutlaka 
cevap verilmesini talep ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Özmumcu, buyurun efendim. 
AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Sayın Baş

kan, sorumun Sayın Bakan. tarafından aracılığınızla 
cevaplandırılmasını arz ediyorum. 
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Afetlerde acil kurtarma ve yardım hizmetlerinin 
bugünkü Bakanlıktan alınarak Sivil Savunma Teşkilâ
tına bağlanması düşünülmekte midir Sayın Bakanlıkça? 
Eğer düşünüyorsanız, bunun için 1976 yılı içerisinde 
ne gibi tedbirler almayı planladınız? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Soydan. 

HİLMİ SOYDAN (Kahraman Maraş) — Sayın 
Başkan, Sayın Başbakan Demirel'in konuşmasında ıt
tıla kesbettim. Malatya'da müsademe neticesinde öl
dürülen Mehmet Ali Akbaş ve Hasan Basri'nin; bil
hassa Hasan Basri'nin Maraş'ta 12 Mart'tan evvel Kur
tuluş Ordusu mensubu bulunduğunu ve birde mahkûm 
olduğunu anladım. Bilâhara her ikisi de af sebebiyle 
çıkıp, Malatya'da malûm hadiseyi çıkarttılar. Bu du
rumda : 

1. — Daha evvel Maraş'ta Kurtuluş Ordusundaki 
faaliyetinden dolayı mahkûm olan Hasan Basri'nin, 
rabıta bakımından Pazarcık olayı ile bir irtibatı var 
mı? 

2. — Pazarcık olayı bir ideolojik çatışma mıdır? 
3. — Pazarcık olayı Alevî ve Sünnî çatışması mı

dır? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Turan. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Efendim, ben daha 
ziyade vatandaşın bize sorduğu sualleri cevaplandıra-
madığımız için, Sayın Bakandan belki bir cevap alırız 
diye, bir şeye temas etmek isterim. 

Efendim, bu anarşik olaylarda, «Şu kadar tabanca 
tutuldu, şu kadar kesici âlet tutuldu» deniyor, 20 -
30 kişi karakola götürülüyor, mahkemeye intikâl et
tiriliyor ve bir de bakıyorsunuz ki, hepsi serbest bı
rakılmışlar... Fakat vatandaşın bir tanesinin cebinden 
bir şarjör çıkıyor, mahkeme huzuruna çıkıncaya ka
dar 15 gün kalıyor, ondan sonra da altı ay mahkûm 
ediliyor. Vatandaş diyor ki, «Acaba zabıta, bu anar
şik olaylarda yakaladıklarını (tabanca, kesici alet, şunu 
bunu) adliyeye intikâl ettirmiyor mu? Çünkü, adliye
ye intikâl ettirilmiş olsa onlarıda bizim gibi tevkif 
ederlerdi.» 

Acaba bu silâhlar adliyeye intikâl ettiriliyor mu? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Aslanoğlu. 
HİKMET ASLANOĞLU (Balıkesir) — Sayın 

Başkan, Sayın Bakana, yazılı olarak cevap vermesi ri-
casıyle şu soruları tevcih etmiş bulunuyorum : 

7126 sayılı Kanunla sivil savunma sorumluluğu; 
bir savaşta yurt içinin sivil savunma bakımından bü
tün tedbir ve teşkilleri vücuda getirilmek suretiyle 

yurt savunmasının desteklenmesi sorumluluğu İçişleri 
Bakanlığına aittir. 1959 yılından beri faaliyette bulu
nan bu daire, benim de burada müteaddit konuşmalar 
yapmış olmama rağmen, Bakanlık bünyesi içinde bir 
kenara itilmiş hüviyetini henüz terkedememiştir. 

7126 sayılı Kanunun düzeltilmesi, İmar ve İskân Ba
kanlığının uhdesine verilmiş bulunan âcil yardım ko
nularının, Sivil Savunma Başkanlığına, dolayısıyle İç
işleri Bakanlığına devri hususunda yapılan çalışmalar 
hangi safhadadır? Bunların, bu kritik günlerde çözüm 
bekleyen önemli hadiseler olduğunu belirtmek istedim. 

Kendilerinden yazılı cevap lütfetmelerini istirham 
ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Efendim, yazılı olarak sorulmuş bir 

soru var, sunuyoruz : 
Yüksek Başkanlığa 

Sayın İçişleri Bakanının aşağıdaki soruyu cevaplan
dırmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
İstanbul 

Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Adlî zabıtanın en kısa zamanda kurulması için 

bir hazırlık var mıdır? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın İlhan. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, aracı

lığınız kanalıyle Sayın Bakandan bazı şeyler sormak 
istiyorum : 

1968'de başlayan masum öğrenci olaylarından 12 
Mart 1971'den sonra sıkıyönetim ilân edilinceye kadar 
öğrenci hareketlerinin masum olduğuna clair kuruluşla
rın, üniversite yetkililerinin, parti başkanlarının bu ko
nuda yapmış oldukları beyanlarla ilgili İçişleri Bakan
lığında herhangi bir araştırma var mı, yok mu? Bu hu
susta bilgi istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özer. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkanım, Ma

latya olayında gerek basının belirttiği ve gerek emni
yetin ifade ettiği şekilde, dört kişi olan bu anarşist
lerden üç tanesi yakalanmış yahut öldürülmüştür; bir 
tanesi ortadan kayıptır. Şimdi, belki Sayın Bakan, «Bir 
tanesi de yakalanmıştır» diyecek. Hayır, o yataklık 
eden kişidir; fakat bir anarşist meydanda yoktur. Bu, 
halk efkârında çeşitli şüpheler doğurmakta veya bu 
şüpheler alabildiğine bir cereyan halinde yayılmakta
dır. Bunun nerelere kadar uzandığını burada arz et
mek istemiyorum; fakat çok önemlidir, bir anarşist 
kayıptır, ne olmuştur? 

BAŞKAN — Başka soru yöneltmek isteyen sayın 
üye var mı?... Yok. 
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Sayın Bakan, yüksek malumlarınızdır; bu soruları 
yazih veya sözlü olarak cevaplandırmak sizin ihtiya
rınıza terkedilmiştir, tercih hakkı sizindir. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Arz edeyim muhterem Başkan. 

Gecenin bu saatinde vakitlerinizi fazla almamak 
için (benden sonra da bekleyen bütçeler var) bir çok 
sorulara gerekli tetkikten sonra tatmin edici cevap ver
mek arzusundayım. Bu bakımdan, sorulara yazılı ce
vap vereceğim. Sayın konuşmacıların, konuşmaları içe
risindeki soruları da not ettim. (Sayın Ataklı'nm ko
nuşmasında olduğu gibi onlara da yazılı cevap verece
ğim. 

Saygılar sunarım. (A. P., M. S. P. ve C. G. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Feyyat, buyurun. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
«Anarşi ister sağdan gelsin, ister soldan gelsin,..» 

denmektedir. Ben de buna ilâveten «İster ortadan gel
sin» kısmını ekleyeceğim; yani Atatürk adına. Nere
den gelirse gelsin anarşi birdir. 

Bu itibarla, köydeki Dev - Genç, Ankara'da 146' 
yi işleyen; yani Anayasayı ihlâl, eden ister Ordudan. 
ister köyden, ister Ankara'nın içinden gelsin hepsi 146' 
ya girer. Bundan idam edilenlerin hepsi yoldaştır; 
eğer 146 komünistlik ise, 146 komünizmin maddesi de
ğildir. O halde, 146 darbe-i hükümettir. Rahmetli Ta
lât Aydemir, rahmetli Menderes, rahmetli Deniz Gez
miş; hepsi aynı maddeden asılmıştır. Birisi komünist-
se, diğeri de komünisttir. O halde, 141 ve 142'den niçin 
davalar açılmaz?... 

Bu itibarla, Sayın Ali Eîverdi'nin geçen gün ye
mekte çocuklara, «Saç bırakmayın anarşist olursunuz.» 
dediği zaman, verilen cevap çok ağırdı. Bu tip bir in
sanin temsil ettiği mahkemeye saygı duyarım; ama o 
mahkeme içinde bu tip bir Başkan büyük bir şanssız
lıktır. 

Cepheye iktidar verildi; yani damada gelin verildi, 
ama Anayas.ı verilmedi. Yani, bu benzetmenin karşılığı 
Medenî Kanuna göre fücurdur. Amme Hukuku ve 
Anayasaya göre de zulümdür. Medenî Kanun teş
bihinden Amme Hukukuna geldim. Birisi fücur, birisi 
zulüm; özdeştir. Zulüm üzerine iktidar yürütülemez. 
karındaş kanıyle abdest alarak... İşte, sağın felsefesi... 

Demokratik olmayan, daha doğrusu illegal yoldan 
iktidarı almayı tasarladıkları ve bu kasıtla suç işledik
leri iddia edilerek tahtı muhakame altına alman yüz

lerce işçi, üniversiteli, subay vesaır gençlerin çeşitli 
gruplar altında değişik görüşlerle hareket ettikleri 
halde, Ordunun desteği ile ancak önlenebilmiş ve tu
tuklanmışlardır. Zamanın Hükümeti, bu bir avuç ille
gal eylemler karşısında soluğu kaçmakta aldığı halde, 
hiç bir hak ve itibarı olmadan bu suçluları bahane ede
rek son Af Kanununu ne kadar istismar ettiği Türk 
kamu oyunca bilinmektedir. 

Çoluk çocuğun evcilik oynaması veya 23 Nisan 
Egemenlik Bayramında yavrularımızın temsil ettikleri 
hükümet etme oyunlarına kadar gayri ciddî hale gelen 
zamanın iktidar mensuplarının, çeşitli dolaplarla 12 
Mart sonrası sorumluluktan kurtulur kurtulmaz kah
raman edasıyîe bütün ihmal, kin ve günahlarının veba
lini kasten bölmek ve sola karşı sağ gençliğini yarat
mak suretiyle suça ittikleri solcu gençlere yüklemeleri 
bana şunu hatırlatmaktadır : 

Evde annesiz, öksüz çocuklarını ihmal ederek ge
ce gündüz meyhane, kumarhane ve maceralarla iflâ
sın eşiğine gelen zalim bir babanın bütün günahla
rını, bu bir iki dersten kırık not alan şanssız ve sa
hipsiz yavrularına yükleyerek nafakadan kurtulmak 
için onları suça itmesi gibi bir şey... İşte, o hayırsız 
baba sabık Süleyman Demirci Hükümetiydi. 

Savcılıkla ilgili karşılaştığım bu meşum olayı ha
tırladım da onun için arz ettim. 

Peki, çeşitli grup ve düşüncelerde olan bu illegal 
nitelikteki eylemci çocukların suça itilmeleri, tahrikler 
bir kenara, bunları suçtan önleyemeyenlere soruyo
rum; Af Kanunu çıkmasaydı, bütün bu değişik türdeki 
düşünce sahipleri ayrı ayrı gruplarda olmalarına rağ
men karşılaştıkları işkenceler sonucu cezaevlerinde 
yekvücut ve tek grup olarak kader birliği yapmış olsa
lardı, (Ki, yapmak üzere oldukları anlaşılmaktaydı) o 
zaman daha mı iyi olurdu? Memleketin iki kufM JÖ. 
nüşüp bugünkü Lübnan, Angola veya dünkü Viet
nam'a benzeme tehlikesiyle karşılaşabileceğini hiç mi 
hatırlamak istemiyorsunuz? Bu tehlikeyi ben size anîa-
taym : 

Bu illegal solcu gençler arasında evvelâ etnik ba
kımdan ikilik vardı; Türkçü komünist, Kürtçü ko
münist gibi... Ayrıca, başarı için Ordunun mu deste
ğini alalım, halkın mı desteğini alalım diye de ikilik 
vardı. Aralarında daha pek çok gruplaşmalar vardı; 
Marksizmift uygulama biçimiyle ilgili olarak Maoizm, 
Leninizm gibi ayrı ayrı düşünceler vardı. Bütün bu 
söylenenler cezaevinde yek vücut hale gelseydi, parla
menter rejimi savunmak daha mı kolay olacaktı? Ki, 
zaten kolaydı ya; polis yeterdi bunlara, Orduya lüzum 
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yoktu; Otoriter bir Halk Partisi olsaydı polisle başa 
çıkabilirdi; ama diyelim ki, onların gözüyle bunlar 
birleşseydi (onların korkaklığıyle ürkek cephe zaviye
sinden arz ediyorum) daha mı kolay önleyeceklerdi 
parlamenter rejimi?... 

Bu gençler Anayasayı ihlâl etmedi. Bu gençler 
adam öldürdüler, taammüden adi suç işlediler, banka 
soydular; yine idam edilebilirlerdi, yine 20 - 30 sene 
hapsedilebilirdi. Anayasayı ihlâl etmek, Yüce Türk 
Milletinin, Yüce Türk Devletinin, Ordusunun karşı
sında; burası Kuveyt değildir, bunu, icrai hükümet 
etmemiş ve alışmamış, birden bire buraya gelenlerin 
bir kompleksi, o koltuğa oturamamanın bir sancısı 
olarak mütalaa ediyorum. 

AHMET CEMİL. KARA (Trabzon) — Mahkeme 
kararlarını inkâr mı ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim. 
MEHMET FEYYA.T (Devamla) — «Mahkeme 

kararlarını...» Diyoruz ki, Anayasayı ihlâl değildi, ko
münistlikti; yani 146'la değildi. Eğer 146'sa; rah
metli Menderes, Aydemir ve Demirel yoldaş oluyor 
üçü de. Üç yoldaşa da Allah rahmet eylesin... 

İftira da olsa, bir kamu görevlisinin rüşvet, irti
kap, taraf tutma veya damadıyle kardeşmi kayırma de
dikodularına rağmen, bu tip dedikodular acelece de
ğerlendirilmemişe ve belli zümrelerin çıkan iç:n namus
lu kimseler ezilirse milliyet, vatan kavramı ve kutsal
lığı bu anarşi potansiyeli içerisinde etkinliğini kaybe
debilir. 

İşte bunun baş sorumlusu Devleti kendi makamı 
ile damat ve biraderlerinin çıkarlarına âlet etme in
tibaının yaratılmasına, suçsuz olsa dahi, (Ki, öyle ka
bul ederim; ama o intibaı yaratmıştır, çevresini suiis
timallere müstagrak kılmıştır) inat ve basiretsizce se-
oebıyet verenler değil midir anarşinin kaynağı? 

Sayın Demirel'den sorduk, tekrar soruyoruz. Sa
yın İçişleri Bakanından da soruyoruz : Sayın Sebatı 
Ataman «Bazı sol fraksiyonlar Türkiye'nin en büyük 
sol partisine; Cumhuriyet Halk Partisine sığınmak is
temektedirler. Bunun gibi küçük bir faşist azınlık da 
kendi terörist faaliyetlerini sürdürmek istemektedir. 
Ben her ikisinin de anarşik hareket okluğu kamsın da-
yım.« demektedirler. Sayın İçişleri Bakanı aynı fikre 
iştirak ettiler, kendilerine teşekkür ederim. Ancak, 
Sayın Demirel'den bu cevabı alamadık. Bu düşünceye 
göre tehlikenin iki uç olduğu artık izahtan vareste
dir. 

Buna örnek vereceğim. Sayın Emniyet Genel Mü
dürümüzün de bir zamanlar ihdas ettiği, beraberce 

yaptığımız Van Talebe Yurdu vardı. Kendileri ayrıl
dılar. Bir telgraf aldım ve gittim. Adalet Partisi ileri 
gelenlerinin yakınlarının desteğiyle Dev - Genç oraya 
gelmiş, Kongreyi ele geçirecekler. Ben gidince beni 
Başkan yaptılar. Ben Güven Partili bir tanıdığın çocu
ğunu Başkan yaptım. Dev - Genç, İşçi Partisi ve bir 
de Millî Emniyetten bazı kimseler kaçtılar. Van Tale
be Yurdu Dev - Genc'in çengelinden kurtuldu. Sene 
1969 - 1970 idi. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) 
kongre o öyle?... 

Ne biçim 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bu itibarla, 
Ankara'da başını kuma sokup, bir ikbal bahanesiyle 
öldürülen gençlerin kanı üzerinde saltanat peşinde 
olan moruklardan bu memleketi Allah kurtarsın. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, bu nasıl tabir? Hergün bir altın yumurtluyor... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, söz süreniz bitti, lütfen 
bağlayın efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın arkadaş
larım; «Kürtçüîük ve Kürt» deniyor. Türkiye'de Doğu 
Anadolu'ya giderseniz, Kürt kavramı yoktur, Doğu 
Anadolu'da Kürt kavramı kullanılmaz. Beriye geldi-
mi kullanılır. Doğu Anadolu'nun köylerinde «Boy, 
soy, aşiret» kullanılır. Kürt kavramı yoktur. Osman'ı 
İmparatorluğundan gelen bir alışkanlık, merkeze bağ
lılık vardır. 

Bu itibarla, Kürt ayrı şey, Kürtçüîük ayrı şey. 
Ben bunu üçe ayırırım. Bir kısmı, «Sen Kurtsun» der 
ve iter. İşte bizim Cephe Hükümetinin bir kanadı... 
Hatta hatta nesebini tashih etmek için, Doğu Ana
dolu'ya yakınlık peyda etmek için bir de Van nüfu
suna kaydediliyorlar; bir. Bu ırkçılar Türk halklarını 
yaratır. İkincisi de; Kürtçüler yaratır ve «Ben Kürt' 
ürn, Türk değilim» der. Bir de üçüncü kafasızlar var. 
«Ben Şarklıyım, Türkçe konuşurum. Ben Kürt deği
lim, Kürt ayrı, ben ayrıyım» diyen aptallar var ve 
bunlar böyle kafasız olarak bir tefrik yaratırlar. 
Bunlar da cehl-i mikap (suçlu rn'kap); yani bunlar 
üç boyutlu : Kara cahil, doğru cahil, mikap cahil 
yahut da kare suçlu, mikap suçlu, doğru suçlu. Bu üç
lüdür. Bu üç ebleh bu cephe içerisinde yuvarlanmış 
durumdadır. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat iki dakika tecavüz etti
niz, lütfen bağlayın. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Şimdi Sayın 
Demirel'den soruyoruz; Mal mı canın yongası, can mı 
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malın yongası?... Bir Ispartalı'dan sordum. «Bunu sor, 
göreceksin ki, can malın yongası diyecek, dünya ma
lına o kadar düşkün ki.» 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bu ne bi
çim konuşma?... 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Şimdi Sayın 
Bakandan şunu istirham edeceğim : Sayın Bakanı, Sa
yın Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün mer
kezî teşkilâtını tenzih ediyorum, ama tabandan ola
bilir; polislerimizin bazıları şartlandınlmıştır veyahut-
ta tahsil seviyesi şartlanmaya müsaittir. Bir polis çı
kar solcu diye şartlandınlmıştır (misâl olarak verelim) 
her tutucuya vatan haini, gerici nazariyle bakar. Biri 
sağcı diye şartlandınlmıştır, üniversiteleri Kremlin gi
bi zanneder. Bunlar tehlikelidir ve tahsil durumu da 
bunu müsaittir. Eğitim sahasına önem vermelerini is
tirham ediyorum. Bu tip aşağı kademeden Emniyet 
Genel Müdürlüğüne şaibe düşürülmektedir. Yaygın 
dedikodu vardır. Bazı kişilere polis hüviyeti verildiği 
söyleniyor. Aslı var mı, yok mu tahkik konusu edil
mesini bilhassa istirham ederim. 

İkincisi, kitap toplatma., tiyatro kapatma ve temsi
li men etme; müstehcense... Sayın Bakandan şunu is
tirham ediyorum; barlara gidin, 80 yaşındaki, 70 yaşın
daki, 50 yaşındaki adamm kucağmda 15, 20, 30 yaşında 
kadınlar vardır, onları toplatsın... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat. çok rica ediyorum te
miz dille konuşun. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Bu akıllıca 
bir konuşma değil. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Türkiye'de.. 
BAŞKAN -— İstirham ediyorum efendim, sözünüz 

bitti zaten. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Akıllı ko
nuş, akıllı; tımarhane değil burası. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın Başkan 
doğru konuşuyorum. 

BAŞKAN — Sözünüz bitti efendim, sözünüzü kes
tim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Akıllı konu
şuyorum. İstanbul'da kitaplar toplandı, ahlâksızlık bar
larda devam ediyor. Onu önleyin. Ahlâksızlığı kitap
larda değil, barlarda arayın. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 1976 yılı İçişleri Ba
kanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Ge
nel Komutanlığı Bütçeleri üzerinde yapılan görüşme
ler bitmiştir. 

Şimdi, bu Bütçelerin bölümlerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İçişleri Bakanlığı 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 426 519 800 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edinmiş
tir. 

111 Mahallî idareler hizmetleri 637 550 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

112 Nüfus, izleme, tescil ve vatan
daşlık kayıt hizmetleri 201 057 900 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş-
tİı. 

113 İller idaresi hizmetleri 3 471700 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

114 Sivil Savunma ve Seferberlik 
hizmetleri 4b 802 900 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 Programlara dağıtılamayan trans
ferler 8 000 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1976 yılı Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi (A) 
cetveli okunacaktır : 
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Lira 

1G1 Genel yönetim ve destek hiz
metleri . 788 973 7C0 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

111 Güvenliği sağlama ve düzenle
me, 2 397 605 300 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

9GC! Hizmet programlarına Dağıtıla
mayan transferler 33 940 0)00 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

' 1976 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Büt i 
(A) cetveli okunacaktır. 

5 . 2 , 1976 

Bölüm 
(Prog.) 

O : 3 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 686 543 900 

BAŞKz\N — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

111 Güvenliği sağlama ve düzenleme 
2 161926 200 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

112 Jan - Remo 210 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 17 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sayın üyeler ; 
Bu suretle İçişleri Bakanlığı, Emniyet Geenel Mü

dürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Bütçeleri 
kabul edilmiştir. 

Bütçelerin bu kurumların mensuplarına ve Mille
timize hayırlı olmasını dileriz. 

D) MİLLİ SAVUNMA BAKANLİĞİ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Şimdi 1976 yılı Millî Savunma Ba
kanlığı Bütçesinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Hazır. 
Hükümet?.. Hazır. 
Efendim, gruplar adına söz isteyen sayın üyeleri, 

grupları ile birlikte bilgilerinize sunuyorum: 
Sayın Cihat Alpan, Cumhurbaşkanınca Geçilen 

Üyeler Grupu adına; 
Sayın Hikmet Aslanoğlu, Adalet Partisi Grupu 

adına; 
Sayın Muhsin Baîur, Cumhuriyet Halk Partisi 

Grupu adına; 
Sayın Muzaffer Yurdakuler; Tabiî Üyeler Grupu 

adına görüşeceklerdir. 
Buyurun Sayın Cihat Alpan. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü.-GRUPU ADI
NA CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Millî Savunma Bakanlığının 1976 bütçe tasarısı 
üzernideki düşünce, eleştiri ve önerilerimizi Konten
jan Grupu adına iki bölüm halinde arz edeceğim. 

Buna girişmeden, İçtüzüğümüze rağmen Genel 
Kurulun hoşgörüsüne güvenerek Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin şeref temsilcileri olan değerli silâh arka
daşlarımı, Grupumuzun sayın üyelerinin duyguları
na da tercüman olarak yürekten sevgi ve derin say
gılarla selâmlarım. 

Konuşmamın bölümlerini: 
1. Bütçe tasarısının içeriği ve değerlendimesi; 
2. Silâhlı Kuvvetlerimizin yeniden teşkilâtlanlı-

rılması ve donatımlarının yenileştirilmesi için bütçe-
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îtrle birlikte uygulanan REMO kanunları ve program
lan hakkındaki mütalaalar teşkil edecektir. 

Anayasamızın 1ÎG ncu maddesi gereğince millî 
güvenliğin sağlanmasından ve Silâhlı Kuvvetlerin 
savaşa hazırlanmasından ve bunlara ilişkin siyaset ve 
politikalarda kendilerine düşen görevlerin yürütül
mesinden Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı hep 
birlikte ve ferden sorumlu olan Bakamar Kurulunu, 
şu sırada meşgul eden başlıca sorunlar üzerindeki 
görüşlerimizi ise ilgili bakanlıkların bütçe tasarıları
nı müzakere ederken arz etmeye çalışacağım. 

Sayın senatörler; 
Bildiğiniz gibi her bütçe tasarısının içeriğini, ay

rıntılı olarak incelemek ve doğru değerlendirmelere 
dayanan ilk değişikliklerini düzenlemek ve varılan 
sonuçları bir rapor halinde ortaya koymak, Türki
ye Büyük Millet Meclisine niyabeten tam yetki ile 
hizmet gören Bütçe Karma Komisyonunun kaçınıl
maz bir ödevidir. 

İki yıl öncesine kadar Karma Komisyonun her 
bütçe tasarısı için kendi arasından görevlendirdiği sa
yın raportörlere müzakerelere başlamadan hazırlat
tığı raporlar yayımlanıyor ve bunlar bütün üyelere 
çok yararlı oluyordu, Fakat, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kuruluşundan beri geleneksel olarak sür
dürülen bu rasyonel usul son iki yıldır Meclisler ile 
hükümetlerin kompozisyonları karşısında Anayasa 
ile İçtüzüklerin sebebiyet verdiği gecikmeler yüzün
den kurulmaları bile güçieşen Karma komisyonlar
ca kendi müzakereleri başlamadan uygulanamamış 
ve tasarılar Cumhuriyet Senatosuna intikal ettirüce-
ye kadar da daha olgun ve daha tutarlı bir içerikle 
hazTİanmaîaıı mümkünken, bu raporların yayımlan
man uğrunda bir çaba gösterilmemiştir. Bunun sonun
cu oîar?k, spyın üyeler ve grup sözcüleri, tasarıları ile 
Karma Komisyonun gene! kapsamlı tek raporu kar
ş ı n d a âdeta yalnız başlarına kalmışlardır. Bu önem
li noksanlık ve mahrumiyeti, bütün müzakerelerin 
cereyan tarzını vs seviyelerini etkiledi ve aşırı yor
gunluklar da tevlit etti. 

Sayın üyelerin uğradıkları bu güçlüğe ilâveten. 
Cumhuriyet Senatosunun müzakere programı da iç
tüzüğün sayın üyeler için bahşettiği veya daha doğru 
bir ifade ile emrettiği iki günlük inceleme imkânı 
verilmeden rapor ve tasarıların dağıtıldığı gün uy
gulanmaya başlandı. Bu ivedilikle karşılaşan çoğun
luğumuzun bütçe rapor ve tasarılarını yeteri kadar 
ineeleyemediğini yakından bildiğimiz için, geçen 
yıl olduğu gibi ve fakat bu defa tasarının içeriğini 

üç harcama türü (Yani; carı, yatırım ve transfer ha.ı 
camalan) üzerinde açıklamayı ve tümü üzerinde ise, 
kısa bir değerlendirme yapmayı bize düşen bir gö
rev sayıyoruz. 

Buna girmeden ve daha önce değinilmediğinden, 
Danışma Kurulumuzda tartışılarak benimsenen bir ni
yeti açıklamak istiyorum: Bu niyet de, götürü işler gibi 
ve âdet yerine gelsin biçiminde müzakere edilerek oluş
turuldukları ileri sürülen Bütçe kanunlarının bir yıl 
geçerlik taşıyan kendilerine özgü nitelikleri de dikkate 
alınarak, bu yıldan sonra, daha pratik bir mekaniz
ma ve yeterli bir süre içinde daha etkin bir cereyan 
tarzına bağlanacak yeni bir yönetmle Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden geçirilmesi öngörülmektedir. 

Danışma Kurulumuz, Anayasa ile İçtüzüklerde 
değişiklik yapılmasını gerektiren bu çok önemli ni
yeti ortak bir çaba ile gerçekleştirmek zorunda oldu
ğumuz kanaatine varmıştır. Bu maksatla yapılacak 
çalışmaların içtüzüğün tümü üzerinde girişilmesini 
öteden beri beklediğimiz değişiklik çahşma'arıyle 
birlikte önümüzdeki Mart ayından itibaren başlatıl
masını ümit ve temenni ediyoruz. 

Sayın senatörler; 

Karma Komisyon Î976 Malî yılı Bütçesini 
154 293 000 000 lira olarak bağlamıştır. Bu miktar ge
çen yılın Î08 445 000 000 olarak kanunlaşan başlan
gıç bütçesinden 45 milyar 848 milyon lira fazladır. 
Artış oranı yüzde 42'dir. 

1976 bütçesinde Millî Savunma Bakanlığına 
33 500 000 000 lira ödenek ayrılmıştır. Bu miktar da 
geçen yılın başında 20 839 000 000 lira olarak ayu-
lan Millî Savunma ödeneklerinden 12 663 000 000 lira 
fazladır ve artış oranı yüzde 60,7 dir. 

Millî Savunma Bakanlığı 1976 başlangıç ödenek
lerinin; Hükümet Programının amaçlarına, 

RE-MO Programlarının uygulanmasına, 
Cari siyasal ve ekonomik şartlara, 
Hükümetçe, Î975 yılında yüzde 11'i aşmayacağı 

tahmin edilen ve bugüne kadarki, gelişmeleri tutar
lı çıkan toptan eşya fiyatlarının, 1976 sonuna kadar 
bu oranın bir katı kadar yükseleceği, 

Ayrıca, yabancı paraları üzerinde yeni kur ayarla
maları da yapılabileceği ihtimallerine göre yeterli 
olup olamayacağını da meydana çıkarmak ve genel 
bir hükme varabilmek için, 1975 bütçesinin başlan
gıç ödenekleri ve geçen Ocak ayına kadar alınan uy
gulama sonuçlanyle mukayese edilmesi yeninde ola-
caiktırv 
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Bu mukayesenin rakamları şöyledir: i 
1, Millî Savunma Bakanlığına ayrılan başlangıç j 

ödenekleri; 1975 malî yılında 20 839 000 000 lira, 
1976 malî yılı için 33 500 000 000 lira, artış farkı, 
12 663 000 000 liradır, 

2i Bu ödeneklerin bütçe başlangıç toplamlarına ı 
oranı; 1975 malî yılında yüzde 20, 1976 malî yılı.için 
yüzde 21,7 artış farkı yüzde 1,7. j 

3, Gene bu ödeneklerin önceki yıl ödeneklerine 
nazaran a t ı ş oranları; 1975 malî yılında yüzde 55, 
1976 malî yılında yüzde 60,7, son artış farkı yüzde 
5,7'dir. 

1975 malî yılı bütçesinin uygulanması sırasında 
Ocak ayına kadar Millî Savunma Bakanlığına veri
len ödeneklerin toplamı, 29 405 000 000 liraya baliğ 
olmuştur. j 

Ödenekleri bu miktara çıkarmak için, Millet 
Meclisinin olağan dışı toplantıya çağrıldığı 15 Tem
muz 1975 tarihinde kabul edilen 1928 sayılı Bütçe 
Değişikliği Kanunu ile Millî Savunma Bakanlğına 
REMO programlarının ihtiyaçları için 5 740 000 000 
lira ek ödenek verilmiştir, ayrıca 1975 sonuna kadar 
çeşitli özlük hakları için de bu bakanlık bütçesine J 
3 215 000 000 lira daha aktarılmıştır. Bu suretle, Millî 
Savunma Bakanlığına 1975 malî yılı bütçesinden 
alınan ödenekler toplamı (Daha önceden belirttiğim 
gibi...) 29 405 000 000 lira olmuştur. 

Bu uygulama sonuçlarına göre 1975 ve 1976 millî 
savunma ödeneklerinin farkı, 4 095 000 000 liraya 
düşmektedir. Dolayısıyle, bütçe başlangıç toplamları 
karşısındaki oranlarıyle önceki yılın kendi ödenekle
rine nazaran artış oranları arasındaki (zaten küçük 
olan) farklar daha da küçülmektedir. Bu ödenekle
rin gerçek artış oranı, ancak yüzde 15 civarındadır. ı 

Bu sebeplerle; biz, 33 500 000 000 lira olan 1976 
malî yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesini, Hükü
met programının Silâhlı Kuvvetlere ilişkin parlak 
ifadeleri ve 1976 konsolide bütçesinin büyüklük id-
diasıyle bağdaşır bir ölçüde bulmuyor ve Bakanlık- j 
ça Karma Komisyonda ifade edildiği gibi bir geliş
me bütçesi olarak da nitelemiyoruz. Bu bütçe; ancak, 
tutarlı ve yeterli çikaibüecek kanaatini veren bir ida
me bütçesidir. Çünkü, 1975 malî yılında alman 
29 405 000 000 liralık ödenekten 1 Ocak 1976 tari
hime kadar 20 712 000 000 lirası ödeme emrine bağ
lanmıştır. Mevcut ödeneklerin bir kısmı REMO prog- ! 
ramları ve savunma giderleri için elde tutulsa, bir 
kısmı sayın Maliye Bakanının Komisyonda ve Genel 
Kurulumuzda değindiği tasarruf tedbirleri meyanında j 

tenkis edilse ve Millî Savunma Bakanlığının kendisi
ni daha alacaklı saydığı 389 milyon lirası da veril-
rnes'e, malî yılın sonuna, bir sıkıntıya düşülmeden 
ulaşılabileceği analaşılmaktadır. 

1976 malî yılı için 1975 uygulama sonucundan 
(yani, 29 405 000 000 liradan) 4 095 000 000 lira da
ha fr.zla ödenek alacak olan Millî Savunma Bakan
lığı, 1975 yılındaki seyirleri ölçüsünde yükselebile
cekleri tahmin edilen 1976 ücret ve fiyat artışlarını 
da karşılayarak Silâhlı Kuvvetlerimizi bugünkü varlı
ğı ve gücü ile idame ettirebilecek demektir. Biz Kon
tenjan Grupu olarak iç ve dış borçlarımızın faizle
riyle birlikte 170-180 milyar liraya yükseldiği bu 
dönemde, gereğinden fazla büyütüldüğüne kanaat ge
tirdiğimiz 1976 bütçesinden Millî Savunma Bakanlı
ğına ve ilecek 33 500 000 000 liranın, tasarrufa ria
yet edilmek suretiyle yetirici olarak kullanılacağına 
güveniyor ve bunu içtenlikle temenni ediyoruz. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden RE-MO 
programlarının ödenekleri hariç olmak üzere, kalan 
bütçenin; 

Yüzde 90,2'sini teşkil eden 24 744 000 000 lira 
cari harcamalar, (Bu miktar geçen yıl 17 661 000 000 
lira idi), 

Yüzde 9,3'ünü teşkil eden 2 547 000 000 lira 
yatırım harcamalan (ki, bu miktar da geçen yıl 
1 439 000 000 lira idi), 

Yüzde 0.5'ini teşkil eden 142 milyon lira ise, trans
fer harcamaları (bu miktar, geçen yıl 137 milyon 
lira idi) için kullanılacaktır. 

Çok büyük kısmı kanunî özlük haklarının karşı
lığı olan cari harcamalara, ait ödeneklerin dikkati 
çekecek derecede ve sürekli bir surette yükseldiği, bu
na mukabil yatırım harcamalarına ait ödeneklerin 
ise hâlâ arzu edilen ölçüde artırılamadığı açıkça gö
rülmektedir, 

Her üç harcama kaleminin her bakımdan tatmin
kâr oranlara bağlanabilmesi için, organizasyon ve 
metot çalışmalarına dayanan sürekli incelemeler ve o 
yeni dengelemeler yapılmasını tavsiyeye şayan görü
yoruz.-

Sayın senatörler; 
Silâhlı Kuvvetlerimizin yeniden teşkilâtlandırılma

sı ve donatımlarının yenileştirilmesi için yayımlanmış 
özel kanunları gereğince, 1973 malî yılından itibaren 
her yılın bütçesinde yer verilen ve 1976 ödeneği bir 
kalem halinde 6 milyar 40 milyon lira olarak göste
rilen REMO programlarının uygulanmasına gelince; 
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Daha önceki yılların program - bütçe yapılarına I 
ve geçen Haziran ayı sonunda yürürlüğe konulan I 
ikinci REM O Kanununun gerekçesinde belirtilen öde- I 
neklerin, kuvvetler arasındaki dört yıllık dağıtım ta- I 
sarısına bu bütçe tasarısında uyulmamıştır. Bundan | 
anlaşıldığına göre, programların, Silâhlı Kuvvetler 
ve Bakanlık teşkilâtı üzerinde yürütülmesinden ve har- I 
Gamaların bütçeler yapısında teşkilât esasına göre 
gösterilmesinden vazgeçilmiştir. 

Ayrıca; 1601 sayılı Kanunun gereği olmasına ve 
geçen yılkı konuşmamızda da değinmemize ve hatta I 
sayın Millî Savunma Bakanından bu hususun açık
lanmasına rica etmemize rağmen, kendi bütçe yılları 
içinde harcanamamış ve sözleşmeye bağlanamamış 
olan ödenekler toplamlının 1976 bütçe tasarısında da 
devren kaydına yine yer verilmemiştir. Bunun, Silâhlı I 
Kuvvetlerimiz ile REMO programlarının aleyhinde 
sonuçlar verebileceğinden endişe ettiğimiz için, bu
gün aynı soruyu yine tekrarlıyoruz. 

Sa,yın Bakan yapacağı konuşmada bu hususu ce
vaplarsa memnun ve mutmain olacağız. 

Bu yeni düzenlemeden, uygulamada gizliliğin gö- I 
zetüdiği sonucunu çıkarıyoruz ilkin. Esasen, böyle 
yeni bir düzenlemeye gitmek, hem Bakanlığın 1325 
sayılı Teşkilât Kanunu yönünden, hem de dağınık 
alarak yürütülen uygulamaların istenileni ve bekle- I 
nileni umduğumuz derecede sağlayamamış olması yö- I 
nünden zorunlu ve gerekli idi. 

Çünkü; Genelkurmay Başkanlığı tarafından tes
pit olunacak ilke, öncelik ve beşer senelik anaprog-
ramlara göre Silâhlı Kuvvetlerimizin her çeşit dona
tımı ile bütün lojistik ihtiyaç maddelerinin tedariki 
hizmetleri, 1325 sayılı kendi Teşkilât Kanununa göre 
Millî Savunma Bakanının görevidir. 

Bu kanunun 4 ncü maddesindeki, (ki; 4 ncü mad
deyi, arzımızın kolayca anlaşılabilmesi için aynen 
okuyorum: «Madde 4. — Millî Savunma Bakanı bu 
görevleri, Müsteşarlık teşkilâtı ve Bakanlığa bağlı 
kuruluşlar ile - dikkat buyurun - Kara, Deniz, Hava i 
Kuvvetleri komutanlıkları vasıtası ile yerine getirir. 

«Bu maddenin, değindiği görevler de kanunun 
2 nci maddesini teşkil etmektedir ve şöyledir: 

a) Milî Savunma görevlerinin siyasî, hukukî, 
sosyal, malî, ve bütçe hizmetlerini, 

b) Silâhlı Kuvvetlerin, Bakanlar Kurulunca ka- j 
rarlaştırılaeak savunma politikası çerçevesinde, Ge
nelkurmay Başkanlığı tarafından tespit olunacak ilke, 
öncelik ve anaprogramlarına göre: ] 

(1) Barışta ve savaşta asker alma hizmetlerini, 
(2) Silâh, araç, gereç ve her çeşit lojistik ihti

yaç maddelerinin tedariki hizmetlerini, 
(3) Harp sanayii hizmetlerini, 
(4) Sağlık Ve veteriner hizmetlerini, 
(5) inşaat, emlâk, iskân ve enfrastrüktür hizmet

lerini, 
(6) Malî ve mal hesap teftiş hizmetlerini, yürüt

mektir, 

4 ncü maddeden «.... ile, Kara, Deniz, Hava Kuv
vetleri komutanlıkları» kelimeleri ile 6 ncı maddesi
nin 2 nci fıkrasındaki «Kuvvet komutanlıkları» ndan 
bahseden madde de şöyle: «Silâhlı Kuvvetler hizmet
lerinin tam bir bütünlük ve beraberlik içinde yürü
tülmesi amaciyie Millî Savunma Bakanlığı, Genel
kurmay Başkanlığı ile sıkı bir işbirliği ve beraberliği 
içinde çalışır. Her iki makam, görev yetkileri icabı, 
kuvvet komutanlıkları, diğer makamlar-ve kurum
larla yaptıkları önemli ve ilgili yazışmalardan karşı
lıklı olarak birbirlerine bilgi verirler, «ifadesinden» 
«Kuvvet komutanlıkları» kelimeleri, Anayasanın 110 
ncu ve 1324 sayılı Genelkurmay Başkanının Görev 
ve Yetkilerine ait Kanunun 2 nci maddelerine ay
kırı görüldükleri için, Anayasa Mahkemesinin 27 
Nisan 1971 tarihli kararı ile iptal edilerek, bu kara
rın 13993 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmasını ta
kiben, kanun metninden çıkarılıp, yürürlükten kaldı-
n'm! şiardır. 

Bu suretle; Millî Savunma Bakanının tedarik ko
nusundaki görev, yetki ve sorumluluğu, direkt ve ke
sin bir açıklığa kavuşturulmuştur; fakat Bakanlıkça 
yayınlanan 1976 malî yılı Bütçe kanunu tasarısının 6 ncı 
sayfa 3 ncü maddesinde, «Kuvvet komutanları» keli
meleri eskisi gibi aynen muhafaza edildiği için bu hu
sus üzerinde önemle durdum, 

Gözden kaçtığına inandığım bu değişikliğe rağmen, 
REMO programları için 1973 malî yılından bu yana 
kuvvet komutanlıkları vasıtasıyle yapılan ve yabancı 
ülkelere kadar uzanan dağınık ve münferit girişimler 
ve piyasa araştırmaları da duyduğumuz kadarıyle maa
lesef tatminkâr sonuçlar sağlayamamıştır. 

İhtiyaçlarımızın tedariki için başvurabileceğimiz 
dost ve müttefik ülkeler, bütün kaynaklarının satışları
nı resmî bir kontrol düzenine bağladıkları (ki, bu ter
tibi Fransa'da Askerî Ateşe olarak vazife görürken 
bizzat tespit ettim) için girişimlerimizin ilkin, Hükü
met tarafından, hükümetler nezdinde başlatılması ge
rekmektedir. Buna uymadığımız takdirde hem çok za-
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man kaybederiz, istediklerimizi tedarik edemeyiz ve 
büyük zararlara da uğrarız. Bu işi mutlaka ve en kısa 
bir zamanda sağlam bir düzene bağlamak zorundayız. 
Millî Savunma Bakanlığının îbuna uygun olan teşkilâtı, 
gerekli görülecek; asker ve sivil uzmanlarla takviye edi
lerek, verimli çalışmalara süratle girilebilir. 

Bu işlerin Devlet çapında ve çerçevesinde koordo-
neii bir millî kalkınma planlarımıza paralel ve uygu
lama dönemleri birbirine uyan bir biçimde ve tutum
da yürütülebilmesi içinde Genelkurmay Başkanlığının 
1975 ilâ 1979 yılarına ait 5 senelik stratejik hedefler 
planıyle halen Millet Meclisi ilgili komisyonlarında bu
lunan yeni REMO tasarısı vadesini, 1977 yılını kapsa
yacak biçimde değiştirerek, REMO programları dönem
lerinin de Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma planlarımı
zın yürürlüğe konulacağı 1978 malî yılından itibaren 
beşer yıllık aynı dönemlere bağlanmalarını gerekli ve 
yararlı görüyoruz. Önümüzdeki zaman, gereken deği
şiklikleri ve yenilikleri, ortak çalışmalarla düzenleme
ye yeterlidir. 

REMO programlarının donatım kısmı üzerindeki 
maruzatımı yeni REMO tasarısının müzakeresinide ta-
omaimlaimak üzere burada kesiyorum. Keza, REMO ile 
ilgili savunma sanayii hakkındaki düşüncelerimizi de, 
geçen yılkı gibi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının büt
çe müzakerelerimde arz etmek niyetindeyim. 

Şimdi, donatımla ilgili bir Anayasa gereğine daha 
geçiyorum: 

22 Eylül 1971 tarihli ve 1488 sayılı Kanunla yapı
lan Anayasa değişiklikleri meyanında, Millî Savunma 
Bakanlığının önerisi üzerine, Anayasanın Sayıştay ile 
ilgili 127 noi maddesine üçüncü bir fıkra olarak, «Si
lâhlı Kuvvetler elinde bulunan Devlet mallarının Tür
kiye Büyük Millet Meclisi adına denetlenmesi usulleri, 
Millî Savunma hizmetlerinin gerektirdiği gizlilik esas
larına uygun olarak kanunla düzenlenir» ilâvesinde 
ıbulunulmuşturj 

Anayasanın geçici 20 nci maddesi uyarınca, bu ka
nunun 1 yıl içinde, yani, 1972 Eylülüne kadar çıkarıl
ması lâzımdı. Bu işe zamanında başlanmış ve Sayıştay 
önerisi, Millî Savunma Bakanlığına ancak 1972 Tem
muzunda bildirilmiş ise de öngörülen kanun, 4,5 yıl
dan beri hâlâ çıkarılmamaktadır. Hassas ve önemli 
'bir konu teşkil eden bu işi, saygı ile hatırlatıyoruz. 

Geçen yılki konuşmada da değindiğim gilbi Anaya
sanın 123 noü maddesinin gereği, olan ve hizmetleri
nin özel şartları ile içinde bulunduğumuz genel durum 
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karşısında, NATO çerçevesinde katıldığımız olağanüstü 
hallerin plânlaması konusundaki çalışmalarımızı ko
laylaştırmak ve işbirliği imkânlarımızı kuvvetlendir
mek bakımlarından, büyük bir öneme haiz olan 
Olağanüstü Haller Kanunu da 1961 yılından bugüne 
kadar çıkarılmadığı için bu hususu da tekrarlıyorum. 

Sayın senatörler, 

REMO programlanna dahil edilmesi gereken 
teşkilât ve millî enfrastrüktür projeleri hakkında ye
terli bilgilere ve gözlemlere maalesef sahip değiliz. 
Milletimiz ve dünya bu konuda yeni bir varlık ola
rak kurulmuş ve Ege bölgesinde görevlendirilmiş bulu
nan bir Ege Ordusundan haberdardır sadece... Silâh
lı Kuvvetlerimiz ile Milletimiz ve Silâhlı Kuvvetle
rimizle basın ve kitle ha'berleşma araçları, (yani, 
TRT Kurumu ve ajanslar) arasındaki ilişkilerin, ne 
derece önem taşıdığını ve bu ilişkilerin sürekli olarak 
canlı tutulması ve geliştirilmeleri için neler yapılması 
gerektiğini burada açıklamayı zait addediyoruz. 

Yeniden teşkilâtlanma ve Silâhlı Kuvvetlerin ha
rekât ve lojistik hizmetlerine destek olacak, millî 
enfrastrüktür hakkındaki mütalâalarımızı, sırası ge
lince, ilgili tasarıların Türkiye Büyük Millet Mecli
sindeki müzakereleri sırasında, samimiyetle ve ayrın
tılı olarak ortaya koyacağız.. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin NATO komutanlıklarıyla 
olan ilişkilerine geçen yıl değinmiştik. Bu defa da; 
Silâhlı Kuvvetlerimizle, Millî Savunma Bakanlığı 
Merkez Teşkilâtının, müttefik ülkelerle, çevremiz ül
kelerinde ve diğer ileri ülkelerde bu konuda sağlanan 
gelişmeleri ve Kıbrıs Barış Harekâtının şevki idare
sinden aldığımız dersleri ve tecrübeleri de dikkate al
mak suretiyle daha fazla gecikmeden gözden geçi
rilmeye başlanmasını, ve bunun ciddî çabalarla uygu
lanmaya değer sonuçlara bağlanmasını, savaş doktrin
lerinin bilhassa, Aziz Atatürk'ün «Yurtta barış, dün
yada barış» ilkesi uyarınca savaşa daima hazır bulun
ması gereken Silâhlı Kuvvetlerimiz için, büyük birer 
önem taşıyan emir ve komuta birliği, kuvvet tasar
rufu, siklet merkezi, sadelik ve sürat prensipleri ba
kımından ileri sürmeyi gerekli görüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Alpan, şu anda 30 dakikalık 
süreniz bitmiştir. Bağlamanızı istirham ediyorum.. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADINA 
I CİHAT ALPAN (Devamla) — 15 dakikalık sü-
j remdem 5 dakikasını kullanacağım sayın Başkan. 
I İkinci kez konuşmayacağım. 
S BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADINA 
CİHAT ALPAN (Devamla) — Kendi, insan, dona
tım, kaynak ve malî imkânlarımızı en tasarruflu ve 
çağdaş savaş teknolojisinin gereklerine göre en etkin 
bir biçimde kullanarak teşkilâtımızı yenileyebilmek 
için, bu konuları mutlaka ele almak ve kısa zamanda 
başarmak mecburiyetindeyiz. Bu çalışmalar, hiç bir 
yabancı yardimıyle mukayese edilemeyecek değerde 
büyük sonuçlar verebilecek ve memleketimizin bü
yük kuruluşlanyle birlikte ve bir bütün halinde kal
kınmamıza örnek bir destek teşkil edecektir. Bu ko
nunun yasamaya ilişkin çalışmalarına katkıda bulun
mak için, Kontenjan Grupu sürekli çabalarda bulun
maya daima hazır olacaktır, 

Sayın, senatörler, 
Millî Savunmanın, bütçe dışındaki önemli konu

larına dair görüş ve önerilerimizi, ilgili kanun tasa
rılarının Genel Kurulumuzda müzakere edilmeleri 
sırasında arz edeceğimizi tekrar belirterek sözlerimi 
bitirir, Bakanlığımız tarafından büyük bir vukuf ve 
tam bir dirayetle idare edileceğine kani olduğumuz 
1976 Bütçesinin; memleketimize hayırlı, Silâhlı Kuv
vetlerimize yararlı olmasını, Kıbrıs'taki Barış Kuv
vetlerimizin maddî ve manevî güçlerini tazelemesini ve 
yıl sonuna kadar da tutarlı ve yeterli çıkmasını te
menni eden Grupumuzun, Yüce Heyetinize derin 
saygılarını, şükranlarımla birlikte arz ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Alpan. 
Adalet Partisi Grupu adına Saym Aslanoğlu. 
Buyurun, efendim. 

A. P. GRUPU ADINA HİKMET ASLANOĞLU 
(Balıkesir) — Saym Başkan, Yüce Senatonun muhte
rem üyeleri, çok sevdiğim aziz silâh arkadaşlarım; 

1976 Malî Yılının Millî Savunma Bütçesi üze
rinde Adalet Partisinin görüşlerini dile getirmek üze
re huzurunuzdayım. Sözlerim ne lüzumsuz tenkitle
ri ve muhal temennileri ihtiva edecek, ne de değer
leri abartmak suretiyle övgüler manzumesi görüntüsü 
verecektir. Ne yapılması gerekli ve mümkün olanı 
ideal seviyede ifade ettim, tab'ıma uygun olmadığı 
için; ne de ihmalleri görmemezlikten geldim, birbiri
mizi aldatmayı sevmediğim için. îmkân ve şartları 
objektif ölçüler içinde değerlendirmeye çalıştım. Ya
pılabileceklerinden yapılamayanların lüzumlu ve za
rurî olup, ihmal edildiklerine kani olduklarımın üze
rinde dururken, bilhassa Silâhlı Kuvvetlerimizi ve do-
layısıyle millî moralimizi müteessir etmemeye çalış
tım. 

Muvaffak oldum mu?.. Bunu bilemem. Buna ka
rar vermek hakkı sizin; takdir Yüce Heyetinizin. De
ğerli hükümlerinize saygım var, isabetine inancım 
tam. Bu güvenle konuya giriyorum. 

Millî hedef : 
Bütün devletlrein, bir millî hedefi ve bu millî he

defe vasıl olmaya araç olarak seçtikleri vasıtaları 
vardır. Millî hedef, önce güvenliktir; milletin mutlu
luk ve refahıdır. Millî hedefe vasıl olabilmek için 
milletler izleyecekleri millî politikayı seçerler, millî 
stratejilerini tespit ederler, millî güçlerini değerlendi
rir, askerî güçlerini tayin ederler. Böylece güven için
de olmak kayıt ve şartıyle mutlu ve müreffeh bir 
millet olarak yeryüzünde hatırı sayılan bir devlet ol
maya çalışırlar. Bunu doğru, isabetli tespit edeme
yen Hükümetler değiştikçe zikzaklar yapan, devirler 
değiştikçe şaşıran, rejimden rejime atlayan, dünya şart
larına kendini uyduramayan milletlerin sonu hüsran
dır. Biz Türk Milleti bir yığın çile çektikten, bunlar
dan gerekli dersleri aldıktan sonra millî bir bütün ha
line geldik. Engin tarih şuurumuzun ışığı ile şaşır
madan, Büyük Atatürk'ün çizdiği yoldan ayrılmadan 
büyük Türkiye, mutlu Türkiye, müreffeh Türkiye, yer
yüzünde hatırı sayılır bir ülke ve kimseye muhtaç ol
mayan bir devlet olma yolunda ebediyete kadar akıp 
gideceğiz. Bunda hiç kimsenin şüphesi yoktur. 

Bu kısa çerçeveden sonra millî güvenlik nedir, 
bunun içinde millî savunmanın yeri nedir?.. Bunu 
görelim : 

Millî güvenlik konusu üzerinde sarih bir fikrimiz 
olmadığı takdirde, millî savunma anlayışımız mual
lâkta kalır. Zira millî savunma, millî güvenlik içinde 
sadece bir bölümdür. Çağımızın çok açık, çok ka
tı ve çok vazıh bir gerçeği vardır; savaşlar baskın ha
linde başlayacaktır. Savaşların çıkmasına mani olmak 
çok iyi niyetli ve art niyetli ve oyalayıcı çalışma
lara, kongrelere, konferanslara rağmen mümkün de-
ğildii. Nasıl ki, doğa ile fırtına, doğa ile tipi durdu
rulamaz... 

Savaşlar merhametsizce yapılacak, savaş alanla
rı ve cepheleri yurt satıhları olacak, hedefler millî 
kaynaklar ve güçler olmakla beraber, bilhassa sivil 
halk olarak seçilecektir. Bu görüşe bazı çevrelerce 
«totaliter zihniyeti! askerlerin abartmasıdır» denmek
te ise de, hadiseler daima bu düşünce tarzının ak
sine olmuş ve tehlike kapıya gelince yine askerler
den «aman» istenmiştir. Ülkemizin aydınlarını ve 
devlet adamlarını bu düşünce tarzından tenzih ede
rim, 

— 552 — 
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Gelecek savaşları ordularla değil milletler millet
lerle, milletler bütün imkân ve varlıklanyle yapacak
lardır. Zafer veya yenilginin sorumlusu, başta Başba
kan olmak üzere icra makamlarını işgal eden kişiler 
olacaklardır. 

Bu anatemelleri belirtmeden millî güvenliğin için
de teknik bir hizmet olan Silâhlı Kuvvetlerin duru
munu kavramak, millî savunmayı anlamak ve anlat
mak mümkün değildir. Şimdi çok kısa da olsa, millî 
güvealikten söz edelim. 

Anayasanın 110 ncu maddesinde, millî güvenliğin 
sağlanmasından ve Silâhlı Kuvvetlerin savaşa hazır
lanmasından Türkiye Büyük Millet Meclisi sorumlu 
tutulmuş, Genelkurmay Başkanının Silâhlı Kuvvetle
rin komutanı olduğu belirtilmiş, Millî Savunma Baka
nının görev ve yetkilerinin bir kanunla düzenleneceği 
ibeyan edilmiştir. Demek oluyor ki, Silâhlı Kuvvetler, 
'bir başka deyimle Millî Savunma, millî güvenliğin 
içinde bir bölüm olarak mütalaa edilmektedir. 

Millî güvenliğin 6/1645 sayılı Millî Güvenlik Yö
netmeliğinde özet olarak tarifi şöyledir : 

«jMiilî güvenlik, dışarıdan ve içeriden yapılacak 
her türlü taarruzlara, bozguncu teşebbüslere azimle 
karşı koyabilmek, devletin otoritesini devam ettir
mek ve bir savaştan galip çıkabilmek için bütün mil
lî kudret, gayret ve faaliyetlerin tam olarak kulla
nılmasıdır.» Demek ki., millî güvenliğin kapsamı bu. 
Millî güvenlik milletin, devletin maddî ve manevî bü
tün güç ve kaynakîanyle hazırlıklı bulunmamızı ge
rektirmektedir. Bu görevler, hizmetlerin sorumluları 
olan Bakanlıklara 11 madde halinde dağıtılmıştır, in
san seferberliği Çalışma Bakanlığına verilmiş bir gö
revdir. Psikolojik savunma seferiberilği Başbakanlığa 
bağlı bir kuruluşa verilmiş bir hizmettir. Silâhlı sa
vunma Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay 
Başkanlığına tevdi edilmiştir. Sivil savunma içişleri 
Bakanlığına verilmiş bir görevdir. Bu misallerle yeti
nerek diğerlerini, saymaya lüzum görmüyorum. 

Bütün bakanlıklar barıştan hazırlanmak kaydıyle 
olağanüstü hal ve savaş şartlarında (uygun tarzda) 
kendilerine verilmiş olan hizmetleri yürüteceklerdir. 
Aksi takdirde en mükemmel silâhlı kuvvetlere, eğitil
miş askerlere, üstün kabiliyetli kumanda heyetlerine 
sahip dahi olsanız harp gücü veya millî seferberlik 
dediğimiz Bakanlıklara ve diğer yetkili ve sorumlu 
makamlara ait bulunan hazırlık ve hizmetler yerine 
getirilmedikçe nihaî zafere ulaşmak, bir düşman ta
arruzu halinde büyük sarsıntı geçirmemek ve millî 
bekayı muhafaza ve müdafaa etmek mümkün değildir. 

Bir vatandaşın devletine karşı üç anagörevi var
dır : Vergi vermek, millî savunma, daha şümullü bir 
ifadeyle millî güvenlik hizmetlerine katılmak, seçim
lerde rey vermek... ikinci maddede belirttiğimiz as
kerlik yapmak terimini millî güvenlik hizmetlerine 
katılma şeklinde geniş tutuşumuzun sebebi, askerlik 
çağına gelmemiş gençlerle çağ dışına çıkmış kişile
rin ve bugün için kendilerine askerlik mükellefiyeti 
henüz yüklenmemiş kadın personelin muhtelif millî 
güvenlik hizmetlerinde görev almalarına imkân ve
ren çeşitli kanun hükümleri mevcut oluşudur. 

Şimdi millî savunma konularına girebiliriz : 
Bir ülkenin jeopolitik durumu; çok kısa bir ifa

de ve tarifle coğrafî durumuyle coğrafî mevkiiyle fi
zikî yapısının kıyı ve boğazlarının beynelmilel güzer
gâhlar üzerinde bulunup bulunmayışının iç ve dış po
litikasına tesiri demektir. Bizim jeopolitik durumu
muz çok kritiktir. Anadolunun tarihi, boğazların ta
rihi ve Anadoluyu bir geçiş yolu gibi kullanan millet
lerin tarihi bunu ispatlamaktadır. Devletin sorumlu 
makamlarında görev alanların, hatta sade vatandaşla
rın bunu bilmelerinde miliî güvenlik çalışmalarımız 
bakımından önemli bir faktör olduğunu belirtmek 
isterim. 

Komşularımız : 
Komşularımızın kimler olduğu, neler olduğu, geç

mişleri, bizimle olan meseleleri ve bugünkü durum
ları, potansiyelleri hakkında iyi ve müspet bilgiye 
muhtacız. Şunu peşinen belirteyim ki, komşularla iyi 
münasebetler başka, niyet ve maksatlarını bilmek 
başka, istikbale matuf planlarını bilmek başka, harp 
potansiyellerini, millî karakter ye bünyelerini, iç me
selelerini bilmek yine başkadır. Biz müsamahakâr, af
fedici, kindar olmayan, bize yapılan fenalıkları ça
buk unutan, dostluklara veya dost görünüşlere sami
miyet ve güven içinde sarılan, bu nedenlerle bir çok 
defa aldatılmış, ihanetlere maruz kalmış bir Milletiz. 
Artık, bu hataları işlememek azim ve kararında ol
malıyız. Millî maksatlarımızın, millî çıkarlarımızın is
tikâmetinde dostluk ve komşuluk münasebetlerini dü
zeltmek ve düzenlemek gereğinin idrâki içinde olma
lıyız. Direkt olarak altı devletle komşuyuz; hepsi ile 
dostuz ve iyi münasebetlerimizin devamını içtenlikle 
arz ederiz. Ancak, her birisinin niyet ve maksatlarım 
kimisinin Helenizm hülyaları içinde bulunduğunu, 
kimisinin sıcak denizler sevdalısı olduğunu, kimisinin 
bizim içimizdeki öz kardeşimiz olan bir kısım etnik 
grupla irtıbaüanmak istediğini, kimisinin de «San
cak» hülyaları kurduğunu bilmekteyiz. En küçük bir 
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zaafımızdan faydalanmak arzusu ile için için yanan
ları, her fırsatta bize çelme takanları asla unutmamalı, 
affetmemeli ve yurt savunmasına buna göre güç ve 
istikamet vermeliyiz. 

Müttefiklerimiz : 
NATO ve CENTO ittifakı içinde bulunduğumuz, 

ikili anlaşmalarla bağü olduğumuz devletlerle ilişki
lerimizi vekâr ve ciddiyet içinde hükümranlık hak ve 
vecibelerine son derece ve son zerresine kadar ria
yet etmek kayıt ve şartıyle devam ettirmek arzusun
dayız. Bize malzeme ve teçhizat, silâh ve araç yardı
mı yapmak suretiyle tahtı itaatlarına alabileceklerini 
umanların aldandıklarını pek yakın tarihte dünyaya 
göstermiş bulunuyoruz. Gelecek bütün hükümetlerin 
bu kararlılık içinde olmalarını temenni ederiz. İtti
faklara ve dostluklara bağlılığını, ama asla taviz ver
meden bağlılığını tarih boyunca göstermiş büyük 
Türk Milleti olduğumuzu herkes bilmelidir. Taviz ve
rici bir anlaşmaya, dostluğa ihtiyacımız da yok, ta
hammülümüz de... Millî savunmamıza bu görüş ve an
layış içinde istikamet vermeliyiz; vermek mecburiye
tindeyiz. 

Millî karakter ve birlik ruhu : 
Her millet millî yapısı, tarihi ve karakteri, bazı 

meziyet ve nakiselerine göre tarif ve tavsif edilir. 
Bizi bütün dünya milletleri birinci sınıf muharip kabul 
etmişlerdir. Yeter ki, bu Milleti yöneten Devlet mil
lete lâyık olsun. Onu idare edenler dalâlete, hataya, 
Balkan Harbinde olduğu gibi politik çekişmelere ve 
politikayı orduya sokacak kadar gözü kararmış bir 
duruma düşerlerse millet ne yapsın?.. Halk arasında 
«93 Harbi» denilen 1877 - 1878 Savaşında yenilen 
millet değil değil, devlettir. Balkan Harbinde de böyle 
olmuştur, Birinci Dünya Harbinde de böyle olmuştur, 
ama bu Millet bu kadar yorgun ve başından bunca 
facia geçmiş olmasına rağmen, başta Atatürk olmak 
üzere, başına kendisinden ve kendine lâyık liderlere 
kavuşunca o zamanın şartlarına göre hemen bütün 
dünyaya karşı çıkmış ve hiç kimsenin mümkün gör
mediği halde düşmanı yenerek hürriyet ve istiklâline 
kavuşmuştur. Bu husus, millî savunma bakımından 
üzerinde ciddiyetle durulacak bir konudur. 

Mevzuat durumu ne haldedir?.. Anayasamızın 123 
ncü maddesinde öngörülen olağanüstü hal kanunu, 
maalesef, hâlâ çıkarılamamıştır. İkinci Dünya Sava
şma ve Birinci Dünya Savaşında millî savunma hiz
metlerinin görülmesinde böyle kanunî boşluklara rast
lanıp sabahlara kadar Bakanlıkta çalışılarak teklifler 

hazırlanır, ertesi gün Meclise sunulur ve çıkarılır idi; 
eski askerler bunları hatırlayacaklardır. Bugün bu 
mümkün olamaz kanaatindeyim. Mevzuata ait nok
sanları şimdiden ihmal etmeden ikmal etmeliyiz. 

Millî savunma görev ve hizmetleri i 
Millî savunma, millî güvenliğin gerektirdiği silâh

lı gücün sağlanması, baskın halinde başlayacağı her
kesçe kabul edilen savaşa hazır bulunmaktır. Bu mak
satla sarfolunacak çabalar millî savunma hizmetleri
ni teşkil eder. Bunlar genel olarak; personele ait ça
lışmalar, haberalma faaliyetleri ve düşman haberal-
masma engel olma çalışmaları, harekâta ait çalışma
lar, lojistik ana görevleriyle teknik, hukukî, idarî ve 
malî konulardan müteşekkil hizmetleri kapsar. Güven
likle ilişkisi nedeniyle bu faaliyetler özel bir öncelik 
taşırlar. Silâhlı Kuvvetlerin başka ulusların aksine 
bizde yapıcı, öğretici, kalkındırıcı nitelikleri vardır. 
Silâhlı Kuvvetlere ait tasarrufların tümünde politik, 
psikolojik ve hissî nedenlerden çok, stratejik ve genel 
durum hâkim unsur olmalıdır. Ekonomik durum mü
sait olmadıkça, gelişmiş bir sanayi ve yeterli kültür 
seviyesiyle diğer destekleyici faktörler dikkatle yeri
ne getirilmedikçe, lüzumlu olan ödenek tahsis olun
madıkça Silâhlı Kuvvetlerde arzulanan gelişmeyi ve 
seviyeyi bulmak güçtür. 

Miliî savunma hizmetlerinin özelliği : 
•Millî savunma hizmetlerine gereken önem veril

mediği takdirde olumsuz durum ve hali, olumsuz ni
telik ve durumu barışta hissedilemez. Kamuoyu ge
nellikle bunun hiç farkına varamaz. Hükümet adam
ları, okumuş kişiler, işadamları, ticaret ve sanayi er
babı, kalkınma ile ilgili olanlar, vergi mükellefleri ve 
nihayet antimilitarist zümreler ve içimizde oldukları 
halde sinsice düşmanımız olanlar bu durumdan mem
nun da olurlar. Sanat çevreleri memnun olur; asker
lerin «cicili - bicili» diye vasıflandırdıkları ünifor
maları, subay ve kumandanların «kaba - saba» diye 
nitelendirdiği durumları, sokaklardan muntazam adım
larla geçen askerî birliklerin çıkardığı ayak seslerinin 
melodisi bunlar için menfî anlamda ilham kaynağı 
da olur. İkinci Cihan Harbinden evvel Fransa'da genç
ler, Verdim kahramanı subayların merasimlerde takı 
tıkları madalyalarla, «Hangi sarraftan aldın Kolo-
nel?..» diye alay ediyor; Goet'he, Almanya'da yaşadı
ğı devirde, «Askerlerin muntazam adımlarla yürüyüş
lerinde çıkardıkları sesler kadar beni hiçbir şey ra
hatsız etmiyor» diyebiliyordu. Bizde de Balkan Har
binden sonra, sanki suç subaylarmmış gibi, halkın 
hor muamelesinden İstanbul sokaklarında dolaşamaz 
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olmuşlardı. Ordu mensupları barışta bütün, çevreler 
tarafından her türlü ihtiyaçları karşılanmak ve gerek
li ilgi ve saygı gösterilmek suretiyle onore edilme
li ve böylece, kendisinden bir düşman baskını halin
de bekleneni yapabilecek durumda bulundurulmalı
dır. Şövalye ruhu daima ayakta olmayan, tutulmayan 
hiçbir ordu kendisine düşen vazifeyi bir olağanüstü 
halde ve savaşta yapamaz. 

Şimdi bu genellemeden sonra bütçeyle direkt ola
rak ilgili konular üzerinde duralım. 

Bütçenin yeteneklik konusu : 
İmkân ve şartlar içerisinde insaf ile düşünerek «-.Bu 

bütçe yeterlidir» denebilir. Tabiî REMO Planı için 
verilenleri veya yıllara bölünmüş olarak verilecek 
olanları bu beyandan hariç tutuyorum. 

Komutanların yıllardan beri alışageldikleri tasar
ruf zihniyetleri ve yaratıcı kabiliyetleri eklenmek su
retiyle bu bütçe idame masrafalnnın ötesinde birçok 
şeylerin yapılmasına da imkân verecek samimilik ve 
yeterlik vasfını haizdir. 

Yaibancı devletlerin ve bilhassa zengin ve gelişmiş 
olanlarmın silâhlı kuvvetlerine ve onlarda kişi başı
na düşen miktarlarla mukayese ettiğimiz zaman, büt
çenin bugünkü şartlar muvacehesinde beklediğimizi 
getirmediği söylenebilir. 

Personel sayısı : 
Silâhlı Kuvvetlerde personel sayısının azaltılma

sı, böylece dinamik vurucu gücü çok, dalıa kudretli 
bir ordu özlemi yıllardan beri zihinlerde yaşar, söyle
nir, yaz.hr. Tetkik eden de, etmeyen de, bilen de, bil
meyen de, bu konuda kültürü olan da, olmayan da 
bunu söyler. Neye istinat edilir, kaynağı nedir bilin
mez; ama söylenir. Bu söylentiler elbette bir arzu
nun, bir özleyişin ifadesidir. Özellikle yedek subay ve 
er sayısının azaltılarak tasarruf edilecek paralarla da
ha küçük ve fakat at'̂ ş ve hareket kabiliyeti; yani 
vurucu, gücü üstün bir kuvveti elde bulundurmaktan 
bahsedilir ve daha çok, bahis konusu olan Silâüıh 
Kuvvetlerin en büyük kısmını teşkil ettiği için Kara 
Kuvvetleridir. Halbuki, Silâhlı Kuvvetler sorumlula
rı da personel azlığından, zaman yetersizliğinden ve 
teknik personel miktarının, niteliğinin kifayetsizliğin
den şikâyetçidirler. Diğer milletlerle mukayese edildi
ği zaman bizde personel sayısının çok olduğu söyle
nemez. Ancak, nüfusları bizden çok olduğu halde ba
zı zengin devletlerin geri hizmetlerinde ve diğer gün
lük hizmetlerinde teknik ve idarî görevleri para ile tu
tulmuş sivil personele yaptırdıkları görülmektedir. 
Askere alınanlara sadeve savaş eğitim ve faaliyetleri 

ile uğraşmaları, bu suretle imkân dahiline girmiş olur. 
Bizde mevcudun % 35'i muharip, geri kalan % 65 ge
ri hizmetlerde görevlidir. 

Bu nispeti azaltmak bir bütçe meselesidir, imkân 
meselesidir, teknik personelin mevcudiyeti meselesi
dir. Paramızın olduğunu ve böylece askere alman mü
kelleflerle gördüğümüz hizmetleri gördürmek üzere 
sivil kişiler tuttuğumuzu kabul edelim; bu defa da 
sivil sektörde teknik eleman darlığı yaratılmış olur. 
Bu nedenle Ordu mevcudunu azaltmak için Orduda 
istibdattı edilecek olan sivil personel miktarının artı
rılması, askerlik süresinin uzatılması gibi meseleler de 
karşımıza çıkar. Vurucu gücü yüksek birlikler ku
rulması arzusunda isabet var. Ancak, bu arzu muha
rip miktarının artışını sağlarken, geri hizmetlerde ça
lışacak teknik personelin çoğalmasını, diğer görevler
de iş göreceklerin artmasını ve bunların başka ellere 
tevdiini zarurî kılar. 

Askerlik süresi : 
Bu konu politik, ekonomik, sosyal sebeplerle ve 

askerlik çağına gelen adayların Ordudaki eğitimlerden 
bir an evvel geçirilmesi sebeplerine dayanır. Modern 
harp silâh ve araçlarını küçük birlik taktiklerini öğret
mek, emrindeki erleri yetiştirmek, rütbeleriyle müte
nasip olarak idarî hizmetlerden sorumlu yedek subay
lardan etkin bir hizmet beklemek için bugün asker
lik müddeti dahi kâfi değildir. Daha uzun izahata lü
zum görmemekteyiz. Bir kısım teknik sınıflarda kı
sa süreli yedek subaylık bazı ordularda vardır; düşü
nülebilir. Diğerleri için; yani muharip sınıflar için hiç 
bahis konusu olamaz. Demirperde gerisi devletlerde 
bv. müddet üç yıldır. 

Erler için kısa süre ise yasak savma haline geti
rilmiş bir askerlik demek olur. Bizdeki celp eratının 
kültür seviyesi, teknik bilgisi ile öğretilmesi gerekli 
olan temel eğitim ve geçirilmesi şart bulunan görece
ği hizmetlere göre usta eğitimi ve kurslar gözönünde 
tutulursa, sürenin hiç de fazla olmadığı görülecek
tir. Bir kısım yabancı ülkelerde askerlik süresi biz
den daha uzundur. Bizden az olanlar da var; ancak, 
kültür seviyeleri, teknik yetenekleri, askerlik öncesi 
uygulanan kitle sporları; izcilik, askerlikle ilgili kamp
ların ve eğitimlerin fazlalığı gibi nedenler bu süreye 
tesir etmektedir. Ayrıca bütün teknik ve müteferrik 
hizmetler para ile tutulmuş sivil personele gördürü
lür. Erler sadece görevlerine ait ders ve eğitimlerini 
yaparlar. 

Bizde temel eğitimden sonra muharebe eğitimiyle 
harp sanatı ile ilgili hiçbir eğitim yapmadan teknik 
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hizmetlerde kullanılan erler, yedek subaylar o kadar 
çoktur ki, bir sefer halinde bunların nasıl vazife ya
pacaklarını ciddiyetle gözönünde tutmalıyız. Üç ayını 
'bitirmiş, orduevlerine alınmış, atış vazifelerini tamam
lamamış kişilere rastîanabilmektedir. 

Şunu ilâve etmeden geçemeyeceğim. Hiçbir ordu
da şoför kursu yoktur; şoför intibak kursları vardır. 

İhtiyaç fazlası personel ? 
İleride nüfusun daha da artması ve yüksek okul 

mezunları miktarının çoğalması ile askere alınması 
gereken gençlerin ve yedek subay adaylarının çığ gibi 
çoğalması, üzerinde çok ciddî ve önemle durulması 
gereken problemler ortaya çıkaracaktır. Sosyal ada
let ilkelerini zedeleyici mahiyette olan bütün tedbir
ler huzursuzluk konusu olacaktır. Bunları temel as
kerî bilgilerden mahrum edemeyiz. Zaman zaman ba
his konusu olan kur'a usulü veya bedel alma usulü
nün ihdası ve ihyacı da kanımızca bir çözüm yolu 
değildir. Askerlik çağı içine giren bütün Türk gençle
rinin gördükleri eğitim seviyelerine ve teknik yete
neklerine göre temel askerlik eğitiminden sonra bütü
nü ile aynı müddete tabi olmak kayıt ve şartıyle muh
telif yurt hizmetlerinde istihdamları uygım bir çö
züm yolu getirecektir kanısındayım. 

BAŞKAN — Sayın Aslanoğlu, şu anda söz süre
niz; 30 dakikalık süreniz dolmuştur. Eğer bağlamak 
imkânınız varsa bağlayınız. Yoksa ikinci defaki söz 
hakkınızı kullanmak suretiyle tamamlamanızı istir
ham edeceğim efendim. 

A. P. GRUPU ADINA HİKMET ASLANOĞLU 
(Devamla) — İkinci konuşma hakkımclan kullanma
nı?, müsaade ediniz. 

BAŞKAN — İkinci söz hakkini kullanacaksınız. 
Ancak, bütün grup sözcülerinin birinci konuşma

larını tamamlamadan, (görüyorum ki. konuşmanız bir 
hayli daha var) ikinci sözü size vermem usule uygun 
olmayacaktır. Üç dakika ile beş dakika ile biteceği ka
naatinde değilim. Bir hayli var. 

Onun için müsaade buyurursanız üst tarafım di
ğer grup sözcüleri konuştuktan sonra size tamamla
ma imkânını verelim. 

A. P. GRUPU ADÎNA HİKMET ASLANOĞLU 
(Di'vamla) — Tensip sizin efendim. 

BAŞKAN — Usul beyefendi. Tensiple olsaydı, in
sicamı bozmamak için size söz vermek, devam ettir
mek isterdim; fakat usul bunu emrettiği için size, 
hürün diğer grup sözcüleri ilk konuşmalarını yaptık
tan sonra söz vermek istiyorum; müsaade buyurursa
nız. 
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A. P. GRUPU ADINA HİKMET ASLANOĞLU 
(Devamla) — Rica ederim; emredersiniz. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Sayın Batur, 

Buyurunuz efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA MUHSİN BATUR 

(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, Currihu-
riye': Senatosunun değerli üyeleri; 

1976 yılı Millî Savunma Bütçesi hakkında Cum
huriyet Kalk Partisi Senato Grupu adına görüşleri
mizi açıklamak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum.. 

Sayın senatörler; 
Bizim görüşümüze göre dış politika ve millî savun

ma politikaları birbirlerine çok sıkı bağlantılıdırlar. 
Bir devletin yaşamı süresince dış politika faaliyet
leri her an işler. Bir devletin dış politikası ise, o dev
letin yakın ve uzak komşulanyle olan tarihî ilişki ve 
karşılıklı mcnfaatleriyle, menfaat çelişkilerinden, dev
letin ekonomik ve endüstriyel güçlerinden, devleti 
oluşturan milletin haslet ve yoğunluğundan alman ve 
realize edilen toplam maddî ve manevî güçlerin si
lâhlı kuvvetlerde simgelenen fiilî ve destekleyici gü
cüne dayatılarak yürütülür. 

Silâhlı kuvvetlerin bu destekleyici ve caydırıcı gü
cüne rağmen bazı hallerde sorunların politika ile halli 
mümkün olmaz ve savaşa başvurulur. Savaş, ister ga
libiyet, ister yenilgiyle bitsin, sonucun tescili yine po
litika ile gerçekleştirilir. Bu değerlendirmeye göre, dış 
politika ve millî savunma poltikaları ilişkilerinde asıl 
önemli olan devletin izleyeceği dış politikadır. Ya'km 
geçmişe bakarsak tek partili demokrasi, devrinde dış 
politikada bir devlet politikası izlendiğini görürüz. 

Çok partili demokrasiye geçildikten sonra dış po
litik olaylar hareketsizken, partilerimiz genellikle 
Atatürk'ün «Yurtta sulh, cihanda sulh» parolası ışı
ğında hareket etmişler ve gelip geçmiş hükümetlerimi
zin uyguladığı politika bir devlet politikası halinde 
tecelli etmiştir. 

Partilerimiz çoğaldıktan sonra farklı görüşler nor
mal olarak belirmiş ve hele dış politik olaylar hare
ketlenince bu farklar çok belirgin hale gelmiştir. Bu 
da normaldir. 

1973 seçimlerinden sonraki koalisyon dönemle
rinde ise, durum bambaşka bir şekil almıştır. Hükü
meti teşkil eden partiler arasında büyük dış politika 
görüş farkları meydana gelince, değil devlet dış poli
tikası, istikrarlı bir hükümet politikası bile izlemek ola
nağı kalmamış ve bu durum Türkiye Cumhuriyet 
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Devletini dünya önünde müşkül ""duruma düşürdüğü 
gübi, hükümetleri de, karşılaştıkları soranları çöze
mez hale getirmiştir. 

örnek olarak, Kıbrıs probleminin çözümünde 
C. H. P., M. S. P. ve bugünkü Milliyetçi Cephe Ko
alisyon Hükümetinin kendi işlerinde karşılaştıkları 
güçlükleri verebiliriz. C. H. P. - M. S. P. koalisyo
nunda durum farklıydı. Kıbrıs sorunu bu Hükümet 
zamanında patlak vermiş, Hükümet uyum içinde mü
dahale kararı almış, başarılı bir askerî müdahale 
yapıîrmş; fakat soruna politik çözüm aramaya gelin
ce anlaşmazlık çıkmış ve Hükümet istifa zorunda kal
mıştır. Keşke böyle olmasaydı, kuvvetli bir ihtimalle 
Kıbrıs sorunu şimdiye kadar çözülmüş olurdu. Yine 
de durumu normal kabul etmek gerekir. Çünkü, 
C. H. P. - M. S. P. Koalisyonu kurulurken karşı
sında böyle bir konu yoktu. Anormal olan ve dünya
da örneği bulunmayan husus Kıbrıs konusu ortada ve 
çözüm tarzı beklerken, konunun çözümü üzerinde 
değişik görüşler besleyen partilerin bir araya gelerek 
şimdiki Hükümeti oluşturması ve bunun neticesi ola
rak hâlâ konuyu çözememesidir. 

Sayın senatörler; 
Biz bu topraklar üzerinde 9 asırdır egemen ola

rak yaşamış bir Milletin mensuplarıyız. Zaman ol
muş dört bir tarafımıza yayılarak büyük bir impara
torluk kurmuş, yayıldığımız yerlerdeki milletlerle çok 
yakın ilişkilerle içice yaşamış, geri çekilirken oralarda 
Milletimizden azınlıklar ve çeşitli tesirler, âdetler bı-
rakmışızdır. Bugün ise, Misakı Millî hudutları içinde 
Türkiye Cumhuriyeti Devletlerinin mensupları ola
rak bıraktığımız hiçbir toprak parçasında görü olma
yan; fakat yerleştiğimiz topraklardan da bir metre
karelik bir toprağı kimseye vermemek azminde olan 
Ibir Milletiz. Ama, değişen dünya yaşantı koşulları 
ibizi kendi içimize kapanık yaşatmaya elvermemek
tedir. Hızla gelişen teknoloji dünyayı küçültmüş, 
uluslararası ilişkileri hızlandırmış ve yoğunlaştırmış
tır. 

Bizler okul çağlarmdayken coğrafya derslerinde 
dünyadaki bütün devletleri, nüfuslarını, merkezî ida
relerini bilirdik. Bugün zannederim bir coğrafya pro
fesörü bile mevcut devletleri bilemez. Dolayısıyle 
dünya politikası çok girift bir hale gelmiştir. 

Bu sebeple C. H. P. olarak biz, partilerarasında 
asgarî müştereklerde birleşilmiş bir devlet dış politi
kasına sahip olmanın faydalarına inanıyor ve diyo
ruz ki, değişen hükümetlerin dış politika uygulama

ları yöntem farklarına indirilmelidir. Eğer bu nok
tadan hareket eder ve görüş birliğine varırsak, tespit 
edilmiş uzun vadeli bir devlet dış politikası parale
linde millî savunma politikası daha rahatlıkla ve 
doğru olarak tespit edilebilir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Dünyanın her tarafında, her devlet nasıl bir si

lâhlı kuvvetlere sahip olması gerektiğini ve buna pa
ralel olarak millî savunma bütçesini saptarken aşa
ğıda sıralayacağımız faktörlere göre değerlendirme
sini yapar : 

1. — Devletin maruz kalabileceği dış tehlikeler 
nelerdir? 

2. — Bu tehlikeleri karşılamakta yalnız mıyız? 
Bir ittifak veya ittifaklar manzumesi içinde miyiz? 
Bu ittifakların güvenilirlik derecesi nedir? Bu ittifak
lar içindeki yardımlaşma durumu nedir? 

3. — Bu tehlikeleri asgarî riskle karşılayabilmek 
için ne güçte ve ne teşkilâtta bir silâhlı kuvvetlere sa
hip olmalıyız? Tasavvur edilen bu silâhlı kuvvetleri 
teşkil ve idameye devletin insan, ekonomik, sana
yi ve malî güçleri ne derecede elverişlidir? 

Sayın senatörler? 
Şimdi vaktimiz nispetinde bu değerlendirmeyi 

Türkiye üzerinde yapmaya çalışalım. Bunlardan bi
rincisi, Türkiye'nin manız kalabileceği ne gibi dış 
tehlikeler vardır varsayımını değerlendirelim : 

Dilersek bu değerlendirmeyi çok karamsar veya 
dilersek çok iyimser olarak yapabiliriz. Karamsar ya
parsak, diyebiliriz ki; Yunanistan'ın ezelden beri bir 
«Megalo idea» politikası vardır; Trakya, istanbul ve 
Batı Anadoluyu ele geçirmek ister. Bulgaristan'ın da 
Trakya üzerinde tarihî emelleri vardır. Türkiye, Rus
ya'nın sıcak denizlere, yakın ve Orta Doğuya açıl
ması üzerinde bir maniadır, bu maniayı yıkmak is
ter. İran çok büyük bir silâhlanma içindedir. Bunun 
yalnız Basra Körfezi egemenliği ile ilgisi yoktur, bi
zim üzerimizde de emelleri olabilir. Suriye'nin bilhas
sa Hatay'da gözü vardır. 

iyimser bir değerlendirme yaparsak diyebiliriz 
ki; Yunanistan «-megaîo idea» sim hangi hangi güçle 
realize edebilir? Yunanistan'ın nüfusu 9 milyondur, 
heveslendiği yerlerde 25 milyon Türk yaşamaktadır, 
onları ordu ile değil, sopa ile bile durdurabiliriz. Ke
za Bulgaristan'dan da böyle bir tehlike pek varit ola
maz. Rusya dilediği gibi boğazlardan istifade ediyor. 
Dünya esasen bir yumuşama havası içindedir. Rus
larla ilişkilerimiz çok iyidir, niçin Türkiye'ye saldır
sın da bir dünya harbi çıkartmayı göze aîsm?.. Su-
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riye ile iyi ilişkilerimiz var, zaten İsrail ile başı dert
te, Hatay'la nasıl ilgilenir? Sonra biz hem NATO, 
hem CENTO Savunma Paktları içindeyiz, bu bize 
tam güvence verir, diyebiliriz. 

Evet sayın senatörler, böylece karamsar davranır
sak şimdikinin bir kaç misli silâhlı kuvvetlere sahip 
olmak gerekliliğine, nikbin hareket edersek sembolik 
(bir silâhlı kuvvetlerle iktifa edilebileceği sonucuna va
rabiliriz. 

Bizim görüşümüze göre, yukarıda sıralanan tehli
keler bir ölçüde vardır, bir ölçüde yoktur. Tehlikele
ri ne çok büyütmek, ne de çok küçültmek doğru de
ğildir. İyi ve yaygın çok taraflı dış ilişkiler kurmak ve 
devam ettirmenin yanında, caydırıcılık ve savunucu
luk güçlerini bir arada tutabilen makul ölçüde bir 
silâhlı kuvvetler Türkiye'yi muhtemel tehlikelerden 
uzak tutabilir. 

İşte bu sebeple biz bu konularla devamlı bir dev
let kıymetlendirmesine ve politikasına ihtiyaç olduğu 
gereğine inanıyoruz. Zaten Anayasamız bu sorumlu
luğu Silâhlı Kuvvetlere bırakmamış ve millî güvenli
ğin sağlanmasından ve silâhlı kuvvetlerin savaşa ha
zırlanmasından Meclislere karşı hükümeti sorumlu 
kılmıştır. 

Saym senatörler, 
Şimdi ikinci faktörü; yani «Türkiye maruz kala

bileceği tehlikeleri tek başına mı karşılayacaktır? 
İçinde bulunduğumuz ittifakların güvenirlik derecele
ri nedir? Bu ittifaklar içindeki yardımlaşma durumu 
nedir?» konusunu inceleyelim : 

Türkiye, NATO ve CENTO kolektif savunma 
sistemleri içinde uzun yıllardır yer almıştır. NATO, 
kurulduğundan bu yana, genel ve stratejik konsept . 
değişikliklerine uğramış, ittifak üyeleri arasında za
man zaman görüş ayrılıkları çıkmıştır; ama genel 
olarak maksadına ulaşmış, Batı ile Doğu arasındaki 
dengelemeyi sağlamış ve şimdi, Varşova Paktı üye 
devletleriyle yaklaşım ve uzlaşma yollarını bu den
geye dayanarak arayacak duruma gelmiştir. Bugün 
için de fonksiyonu bitmemiştir. 

Bu genel açıdan baktığımız zaman, Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak biz, bazı önemli önerilerde bulun
mak ve bunların realize edilmesi şartı ile NATO' 
nun hâlâ faydalı ve Türkiye'nin de NATO ittifak 
manzumesi içinde kalmasının doğru olacağına inanı
yoruz. 

NATO'nun bize, bizim NATO'ya daha faydalı 
olabilmemiz için, Cumhuriyet Halk Partisi olarak şu 
düşüncelere sahibiz : 

Türkiye'nin jeopolitik durumu ve elde bulundur
duğu adeden büyük Silâhlı Kuvvetler, bizim NATO' 
ya olan ve NATO'yu güçlendiren önemli katkıları -
mızdır. Büyük fedakârlık göstererek ve ekonomimizi 
zorlayarak yaptığımız bu katkının karşıtını NATO 
müttefiklerimizden görememekteyiz. Ekonomik ve sa
nayi güçleri bizden üstün ve olanaklı olan Avrupalı 
müttefiklerimizin bizi destekleyici katkılarda bulun
masını istiyoruz. 

Üzerinde durmak istediğimiz diğer bir konu da, 
NATO Silâhlı Kuvvetlerinin silâh, araç ve gereçlerinin 
standardizasyonudur : 

NATO ittifakına dahil devletlerin silahlı kuvvetle
rinde, aynı maksada hizmet eden çok çeşidi silâh, 
araç ve gereç bulunduğu Amerika tarafından ileri 
sürülerek bir standardizasyona gidilmesi istenmekte
dir. İstem, teorik olarak doğru olabilir; fakat Avru-
pannı ekonomik ve endüstrice güçlü devletlerini bile 
tedirgin etmeye başlayan bu teorinin realizesi halin
de, dünyanın en güçlü endüstrisine sahip olan Ame
rika'ya bağımlılık daha da çok artacaktır. Ayrıca, sa
nayileşme ve buna paralel bir savaş sanayi kurma 
çabasında olan Türkiye bundan büyük zarar görecek
tir. Bu sebeple Standardizasyon isteminin, mevcut ve 
kurulacak sanayimizi engellememesine dikkatleri çek
mek istiyoruz. 

Sayın senatörler; 

§imdi de içinde bulunduğumuz NATO ittifakı
nın güvence derecesi ve ittifak içindeki yardımlaşma 
durumunu incelemek istiyorum : 

Değişen NATO genel konsepti muvacehesinde, 
bir kanat devleti olarak güvencemiz biraz azalmış
tır; ama bizim için asü önemli konu, NATO içindeki 
endirekt ve aramızdaki ikili anlaşmalar dolayısıyle 
direkt Amerika ile olan ilişkilerimizde görülen menfî 
gelişmelerin, Amerika ve NATO'ya karşı güvencemi
zi sarsmış olmasıdır. Biliyoruz; NATO ittifakı içinde 
lojistik sorumluluk veya daha açık tabirle, her dev
letin silâhlı kuvvetlerinin ihtiyaçlarını temin etmesi 
millî bir sorumluluktur; ama Amerika ile olan ikili 
ilişkilerimizin ve anlaşmalarımızın manası başkadır. 
Biz, Amerika'nın bize yaptığı askerî yardımı bir ulu
fe olarak değil, iki müttefik arasındaki karşılıklı 
dayanışma ve yardımlaşmanın gereği olarak mütalaa 
etmekteyiz ve gene Türkiye'deki NATO ve Ameri
kan üslerini aynı genel görüş açısından mütalaa etmek -

,. teyiz-
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Sayın senatörler; 
Karşılıklı güvence ve yardımlaşma konusu için

deyken, Amerikan silâh ambargosu ve üsler mesele
sine de kısaca değinmekte yarar görmekteyiz : 

Amerikan silâh ambargosu Türk kamuoyunda 
yeteri kadar tartışıldığı, manası ve etkileri üzerinde 
de geçen yi İki konuşmamızda açıklamada bulundu
ğumuzdan, şimdi üzerinde fazla durmayacağız. Ancak, 
şu noktayı açıklıkla belirtmek lâzım gelir ki; kendi 
çıkarlarını korurken, uluslararası teamüllere bile ria
yet etmeden, yalnız kendi gücünün verdiği umursa
mazlıkla dünyanın dört bir tarafındaki olaylara, ken
di menfaati zarar görebilir diye dilediği yönde baskı 
yapan ve hatta defalarca fiilen kuvvet kullanarak 
müdahale eden Amerika'nın, uluslararası anlaşma
larla 'bize tanınan haktan doğan 100 küsur bin Türk' 
ün güvenliğini korumak için yaptığımız Kıbrıs mü
dahalesi sonrasında uyguladığı ambargo kararı, yal
nız Türkiye'nin Amerika'ya olan güvenini değil, diğer 
NATO devletlerinin de Amerika'ya ve onun bir müt
tefik olarak vecibelerine riayet edeceği hususundaki 
güvencelerini çok sarsmıştır. Bir defa, Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak şu hususu açıklıkla ortaya koy
mak isteriz : 

Gerek Kıbrıs sorunu, gerek Yunanistan'la ara
mızdaki mevcut diğer anlaşmazlıkların, kendi ara
mızdaki görüşmelerle süratle ve uluslararası alana 
itilmeden çözümlenmesine taraftarız; fakat bu konu
ların Amerika'nın vesaiti ve nezareti ve ambargo bas-
kılarıyle çözümlenemeyeceğini gerek Amerika Hükü
met yetkilileri, gerekse Amerikan Kongre üyeleri ar
tık anlamalıdırlar. 

Sayın senatörler; 
Amerika ile aramızdaki ilişkilerde pürüzlü bir 

nokta da üsler meselesidir. Geçen yıl gene Millî Sa
vunma Bütçesi üzerinde konuşmamızı yaparken üsler 
meselesine değinmiş ve özetle şunları söylemiştik : 

.«'Bu tesislerin ne olduğunu ve neye yaradığını 
teferruata inmeden kıymetlendirirsek görürüz ki; bu 
tesislerden en büyük faydalanma olanağı Amerika^' 
nm, ikinci olarak NATO'nun ve en az da bizimdir. 
Buna karşüık bu tesisler, bir genel savaşta ve hatta 
bir bölge savaşında gerek konvansiyonel, gerekse nük
leer taarruzlar için önemli hedefler olup Türkiye için 
tehlike teşkil edeceklerdir. Biliyorsunuz Amerika, İs
panya'da ikili anlaşmalarla üs elde edebilmek için, 
ıbize yaptığı askerî yardımın iki mislini İspanya'ya 
yapmaktadır.» 
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Şimdi sayın senatörler, burada dikkat edelim; de
vamla demişiz ki : . • 

«Eğer bizde (kiraya verilecek toprağımız yoktur) 
fikri hâkim geliyorsa, (ki biz de bu fikirdeyiz) daha 
ziyade Amerika için tek taraflı fayda sağlayan bu te
sislere ait ikili anlaşmalar, Amerika'nın bize göste
receği tutum paralelinde ya yeniden ele alınmalı veya 
tamamen feshedilin elidir.» 

Biz bugün de aynı fikirdeyiz. Türkiye içinde bazı 
toprakları bir yabancı devlete kiraya vermek,' ege
menlik haklarımızla bağdaşmayacağı gibi, ittifak 
içindeki milletlerin karşılıklı dayanışma prensibine 
de aykırıdır. Halbuki, ne görmekteyiz : Geride bı
raktığımız dönemde Hükümet, Amerika'nın tutumu 
karşısında üsleri Türk personelinin kontroluna aldı 
ve faaliyetlerini durdurdu. Ambargo şartlı olarak kal
kınca yeniden müzakerelere başladı. Buraya kadar 
olanlara katılıyoruz; ama sonra Hükümet, Meclisler
den ve Türk kamuoyundan gizli olarak ve önceden 
zemin yoklaması da yapmadan üslerin tekrar faali
yete başlatılması için Amerikalılardan kira bedeli is
tedi. 

Sayın senatörler; 
Cevap gizli olarak değil açık ve Türk milletini 

rencide edecek tarzda Amerika Savunma Bakanı 
Yardımcısı Mister Robert Ellsvvorth'den geldi. Ce
vap, özetle şöyle idi : 

«Amerika olarak Türkiye'deki üsler için hiç bir 
şekilde hiç bir para ödemeyi değil düşünmek, ak
lımızdan dahi geçirmiyoruz. Bu tutumumuz, son de
recede kesindir ve Amerikan Anayasası değiştirilme
diği sürece de böyle olacaktır.» 

Beyanın bu kısmını tenkit edemeyiz; ama devam 
edelim. Bakan yardımcısı diyor ki : 

«Türkiye'deki üsler Amerika'nın olduğu kadar 
Türkiye'nin de güvenliği için kurulmuştur. Bir anlaş
mayla kurulmuştur. İkili güvenlik anlaşmalarının an
lamı ortadan kalkar.» 

Bakan yardımcısı, bizdeki üslerle Japonya'daki 
üslerinin statülerini birbirine karıştırıyor olmalı ki, 
«Japonya'daki üslere para veriyor muyuz?» diye so
ruyor ve sözlerine devam ediyor. Vakıa, demecinin 
sonuna doğru ambargo kararını doğru bulmadığı be
yan ediyor; ama gene de demek istiyor ki, siz bizim 
kusurumuza bakmayın, bir an evvel ve bizden bir şey 
beklemeden üslerin çalışmasına müsaade edin. 

Sayın senatörler; 
Bu ifade ve görüşlerin, mantıktan, devletlerara

sındaki eşitlik ilkesinden, müttefikler arasında kar-
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şılık-lı dayanışma mefhumlarından ne kadar uzak ol
duğunu üzülerek belirtmek isteriz ve karşılık olarak 
deriz ki : Amerikan'ın tek yönlü görüşleri, kanunları, 
Amerikan Kongre üyelerinin Başkan ve Hükümet ile 
olan çelişkileri, Amerikan iç politika ve seçim sonuç
ları bizi direkt olarak ilgilemez. 

Amerika, Yunanlıları tek taraflı gözetmekten, 
Kıbrıs sorunu dolayısıyle çok basit sınırlamalar bile 
taşısa, ambargo koymak düşüncesinden vazgeçme
dikçe ve üç ilâ beş yıllık dönemleri kapsayan yardım 
ve silâh satışı serbestisini garanti etmedikçe üsler faa
liyete geçirilmemelidir. Karşılıklı ittifak anlayışı ve 
danayışma ancak böyle yeniden tesis edilebilir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Şimdi, müsaadenizle mevcut ve muhtemel tehli

keleri karşılamak için ne güçte ve ne teşkilâtta bir 
Silâhlı Kuvvetlere sahip olmalıyız, bu gücü teşkil ve 
idameye Devletin olanakları; yani insan, ekonomik, 
sanayi ve malî güçleri elverişli midir sorununa de
ğinmek istiyorum : 

Türkiye'nin maruz kalabileceği tehlikeleri doğru
ya yakın bir şekilde tespit ettikten sonra, gerekli Si
lâhlı Kuvvetleri teşkil ve idame olanaklarımızı de
ğerlendirmek gerekliliği aşikârdır. Çünkü, bu ola
naklar yoksa, istesek de gerekli adet ve güçteki Si
lâhlı Kuvvetlere sahip olamayız. 

Bu düşüncelerimizi daha da açıklığa kavuşturmak 
için bazı örnekler vermek istiyorum. 

Örneğin; çok ağır dış tehlike ihtimallerine maruz 
kalsalar ve ekonomik, sanayi, malî güçleri de yeter
li olsa (Ki, bazıları bu olanaklara sahiptir). Norveç, 
Danimarka, Yunanistan, Belçika, Hollanda milyon
luk silâhlı kuvvetler teşkil edemezler. Çünkü, sıra-
sıyle bu devletlerin nüfusu; 4, 4, 6, 9, 9, 8 ve 13, 6 
milyondur; yani insan güçleri yeterli değildir. 

Bugün önünde bir Batı Almanya perdesi de olsa 
Fransa, Varşova Paktı devletleriyle karşı karşıya 
olan Almanya'da birtakım tehlikelere maruzdurlar. 
însan güçleri kâfidir; Fransa'nın nüfusu 52, Batı Al
manya'nın nüfusu 62 milyondur. Bize nazaran kıyas
lanamayacak ölçüde ekonomik, sanayi ve malî güç
leri vardır; ama Fransa'nın 331 bin kişisi Kara Kuv
vetlerinde olmak üzere 502 bin kişilik; Batı Alman
ya'nın 545 bini Kara Kuvvetlerinde olmak üzere 495 
bin kişilik Silâhlı Kuvvetleri vardır. Bu niçin böyle
dir? Her türlü olanakları varken, niçin çok daha bü
yük Silâhlı Kuvvetler beslemezler? Sebep gayet ba
sittir. Hareket kabiliyeti, zırh ve ateş gücü yüksek 
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bir kara kuvveti ve modern ve yeterli bir hava ve 
deniz kuvvetinin teşkil ve idamesi çok pahalıdır da 
ondan. 

Biz bugün 365 bin kişisi Kara Kuvvetlerinde ol
mak üzere 453 bin kişilik bir Silâhlı Kuvvetlere sa
hibiz. Yani, adeden Fransa ve Batı Almanya Silâhlı 
Kuvvetlerine çok yakınız. Hatta Kara Kuvvetlerimiz 
adeden onlardan fazla. 

Bu yıl Cumhuriyet tarihimizin en büyük bütçesini 
Silâhlı Kuvvetlere vermişiz; 33,5 milyar Türk lirası. 

Şimdi Fransa ve Batı Almanya'ya bakalım : 
Fransa'nın bu yılkı Millî Savunma Bütçesi 173 

milyar ve Batı Almanya'nın bu yılki Millî Savunma 
Bütçesi 200 milyar Türk lirasıdır. 

Biraz da nüfusları az ve silâhlı kuvvetleri küçük 
olan birkaç devletin silâhlı kuvvetler mevcuduna ve 
millî savunma bütçelerine göz atalım : 

Danimarka Silâhlı Kuvvetleri mevcudu 34 bin ki
şi, bizimkinin 1/13'ü, ama Bütçesi 15 milyar Türk li
rası, yani bizimkinin yarısından biraz az. 

Hollanda'nın Silâhlı Kuvvetler mevcudu 112 bin 
kişi; yani bizimkinin 1/4'ü, ama Bütçesi 36 milyar 
Türk lirası. 

Yunanistan'a bakalım: Silâhlı Kuvvetler mevcudu 
161 bin kişi; yani bizim 1/3'ümüz, ama bütçesi bizim
kinin yarısı kadar, yani 16,5 milyar Türk Lirası. 

Değerli arkadaşlar; 
Bu değerlendirmelerden şu sonuca varabiliriz; Si

lâhlı Kuvvetlerimiz daha ziyade insan gücüne dayan
maktadır. Kara Kuvvetlerimiz hareket, zırh ve ateş 
güçleri bakımından kısıtlıdır. Hava ve Deniz Güçleri 
büyük Kara Kuvvetini yeterince destekleyici ve ta
mamlayıcı değildir. Bu bir tercih ve sorumluluk me
selesidir; ama bize göre doğrusu, mümkün olan ta
sarrufla (ki, bu kolaylıkla mümkündür) insan gücü
nün, gereksiz kuruluş ve müesseselerin azaltılması ve 
bunlardan yapılacak tasarruflarla Bütçeden indirim 
yapılmaksızın Silâhlı Kuvvetlerin topyekûn silâh gü
cünün artırılmasıdır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Şimdi 1976 yılı Millî Savunma Bütçesinin Bütçe 

Karma Komisyonunda takdimi, tertip ve bölümleri, 
millî savaş sanayii kurulması, Silâhlı Kuvvetler Per
sonel Kanunu ve personel politikası üzerindeki gö
rüşlerimizi sunmak istiyorum. 

1976 yılı Millî Savunma Bütçesinin tertip ve bö
lümlerini incelediğimizde, dikkati çeken hususları 
şöylece sıralayabiliriz: 
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Fersonet giderleri ve yolluklar geçen yıla- oranla 
4 milyar 293 milyon TL. gibi büyük bir artış gös
termiş ve 10 milyar 755 milyon TL. na ulaşmıştır. 
Bu rakam tüm Devlet Bütçesinin 1/14'üdür ki, çok 
yüksektir. Ümit ederiz ki, yıl içinde ve yakın gele
cekte bu giderleri artırıcı tekliflerle karşılaşmayız. 

Carî harcamalarla taşınmaz mal alim ve giderleri 
tutarı 24 milyar 763 milyon TL. na ulaşmıştır. Bu 
miktar tüm Millî Savunma Bütçesinin % 79'una te
kabül eder. Çok yüksek bir nispettir ve bu nevi har
camaların Silâhlı Kuvvetlerde savaş gücü kazandır
mada direkt bir ilgisi ve tesiri yoktur. 

Silâhlı Kuvvetlerimiz Bütçesinin üç kuvvete bö
lünmesinde Kara Kuvvetlerimizin birinci önceliği al
masına katılıyoruz. Ancak, karşılıklı silâhlanma ya
rışını hiç istememekle beraber, Yunanistan'la arzu et
mediğimiz bir savaş ve çatışma vukuunda coğrafya 
dolayısıyle Kara Kuvvetlerimizden ziyade, Hava ve 
Deniz Kuvvetlerimize ağır görevler düşecektir. Bu se
beple, Millî Savunma Bütçelerinde muayyen bir süre 
için önem sırasının Hava ve Deniz Kuvvetlerimizin 
lehine değiştirilerek bu Kuvvetlerimizin güçlendiril
mesini uygun görmekteyiz. 

Sayın senatörler; 
Şimdi dış askerî malzeme ve silâh aîımlarıyle 

millî savaş sanayii kurulmasıyîe ilgili görüşlerimizi 
sunmak istiyorum. 

1971 yılında RE-MO planıyle başlayan dış alımlar 
ve millî savaş sanayii kurma çabaları hızlanmıştır. 
Dış alımlarda seçilen veya seçilmeye çalışılan silâh 
ve malzeme tipleri üzerinde Millî Savunma Bakan
lığının bir kararsızlık içinde olduğa müşahade edil
mektedir. Girişimler genellikle Türkiye içinde kamu
oyundan ve Meclislerden gizlenmekte, bizler ancak 
dış basın üzerinden gelen haberlerle silâh seçimle
rine ve angajmanlara muttali olmaktayız. 

Bilhassa Amerikan ambargosu kararından sonra 
Türkiye'de bir yabancı şirketler silâh satışı yarışı ve 
bunun yanında yeni peydahlanan yeni mümessiller 
görmekteyiz. Bunlar çeşitli yollarla kuvvetlere ve Ba
kanlığa hulul etmeye çalışmaktadırlar. Halbuki, çoğu 
hallerde Bakanlık, kendi olanaklarıyle veya ilgili fir
maların ait oldukları devletlerin savunma bakanlıkları 
ile aracısız temas kurabilir. 

Aldığımız derslerden sonra, Silâhlı Kuvvetlerimi
zin bir menbaa sımsıkı bağlı kalmasının sakıncalarını 
anlamış bulunmaktayız. Bu sebeple Millî Savunma 
Bakanlığının silah sistemleri seçim ve alımlarında 
bazı alanlarda Avrupa'ya yönelmesini olumlu karşı-
lamaktayız^ 

Amerika'dan yeniden F4 - Fantom uçaklarının 
alınması kararı, eğitim ve destek kolaylıkları bakımın
dan teorik olarak uygun karşılanabilir. Ancak, Ame
rika'nın süregelen tutumu karşısında bu uçakların 
alınması ve desteklenmesi, nasıl bir güvence altına 
alınmıştır? Bunu önemle öğrenmek isteriz. 

Eğer uçak alımında ve desteklenmesinde Ame
rika inanılır bir güvence vermişse, eğitim ve yakın 
destek tipi uçak seçiminde bizim elimizdeki bilgilere 
göre çeşitli teknik pilotaj hataları olan ve bu hatalar 
hâlâ giderilemediği için Fransa ve Almanya'da dahi 
seri imalâtına geçilemeyen ALFA - JET tipi uçağın 
seçimi sebebi nedir? Eğer bizde mevcut bilgilerde 
yanlışlık olduğu Sayın Millî Savunma Bakanınca 
açıkça beyan edilirse, sözlerimizi memnuniyetle geri 
alabiliriz. Zira, Amerika güvence veriyorsa, bu gü
vence yalnız Fantom"lara münhasır değil, bütün uçak 
tipleri için geçerlidir. 

Yine elimizdeki bilgilere göre, Amerikalıların elin
de daha vasıflı denenmiş ve daha ucuz eğitim uçak
ları vardır ve bunu Bakanlığımızın bilmesi gerekir. 

Sayın senatörler; 
Türkiye'de bir uçak endüstrisi kurulması fikrine 

ve gayretine, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz ve 
Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının kuruluşu
na biraz hizmet etmiş ve «Kendi Uçağını Kendin 
Yap» sloganını ortaya atmış naçiz bir arkadaşınız 
olarak ben de canı yürekten katılıyorum. Ancak, 
TUSAŞ'ın ayrı, Hava Kuvvetlerimizin ayrı tesisler 
kurmasına ve dublikasyona karşıyız. Çünkü, kaynak
larımız esasen kıttır. Eğer Flava Kuvvetleri teslislerin
de uçak yapmak imkân ve kabiliyeti var idiyse, TU-
SAŞ'ı kurmak gereğini niçin duyduk? 

Değinmek istediğim diğer bir husus da; Hava 
Kuvvetlerimizce Türkiye'de yapımı tasarlanan hafif 
nakliye uçak tipi ile ilgilidir. Bu uçağın seçildiği, 
yapımına başlanacağı ve ilk uçağın bu yılın Nisan 
veya Mayıs ayında uçacağı Türk Milletine beyan edil
di. Bizim kanımızca bu yanlış bir yoldur. Henüz pro
jesi kâğıt üzerinde olan, yapılmamış ve dolayısıyle uçuş 
denemesi de yapılmamış ve esasında konu ile pek il
gisi olmayan basit bir Alman klima tertibatı ve uçak 
tamiri firmasınca yapılan uçak teklifinin kolaylıkla 
nasıl benimsendiğini anlamaktan âcizdik. Bu projenin 
ertelenmiş olduğunu iki gün evvel duyduk ve memnun 
olduk. Bize göre bu proje bütün yapımcılara açık el
malıdır, 
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Sayın senatörler; 
Kurulduğu zaman bazılarınca tebessüm ile kar

şılanan Hava Kuvvetlen Güçlendirme Vakfı'nm elin
de bugün 1 milyar 700 milyon TL.'sı gibi küçümsene
meyecek bir para toplanmıştır. Bu meblâğın büyük 
kısmı vatandaşlarımızın bağışlarıdır. Dolayısıyle ka
muoyu, Uçak Sanayi Kurma Projesinin ve bu para
ların sarfı üzerinde hassastır. Böyle yeni ve nazik 
bir konuda partizanca düşüncelerle TUSAŞ Yönetim 
Kurulunun teşkil tarzını (ki, atanan beş üyeden biri 
A. P.*li, biri Cumhuriyetçi Güven Partili, üçü M. S. P. 
lidir) hatalı bulmaktayız. 

Keza, şirketin ilgi derecesi bakımından Sanayi 
Bakanlığından alınarak Millî Savunma Bakanlığına 
bağlanmasını ve şirket yönetiminde Hava Kuvvetleri
ni ve Vakfa ağırlık verilmesini uygun mütalâa etmek
teyiz. 

Dünyanın en modern tankı olan Leoparların alın
ma kararını memnuniyetle karşılıyoruz. 

Bu alandaki; yani silâh alımı ve harb sanayi ku
rulması ile ilgili olarak görüşlerimizi ve dileklerimizi 
özetlemek lâzım gelirse: 

Hükümetin kamuoyunu bir nispet dahilinde; fa
kat Meclisleri icap ediyorsa gizli bir toplantıda ten
vir etmesi gerektiğine önemle inanıyor ve bunu bek
liyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Batur, şu anda söz süreniz bit
miş bulunmaktadır. Eğer 3 - 5 dakika içerisinde bağ
lamanız mümkünse devam buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUHSİN BATUR 
(Devamla) — Mümkün efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA MUHSÎN BATUR 

(Devamla) — Sayın senatörler; 
Üzerinde duracağım son konu, Silâhlı Kuvvetler 

Personel politikası ve 926 sayılı Silâhlı Kuvvetler 
Personel Kanunudur. Önce personel politikasına de
ğinmek istiyorum. 

Nüfusumuz büyük bir hızla artmaktadır. Bu ar
tış temposu karşısında askerlik çağma erişen her va
tandaşı er ve yedek subay olarak Silâhlı Kuvvetlerde 
hizmete çağırırsak veya kendimizi buna mecbur his
sedersek pek yakın gelecekte Silâhlı Kuvvetlerimizin 
mevcudu 500 ,600, 700 bin ve nihayet milyonluk in
san gücüne erişir. Bu büyüklükte bir silâhlı kuvvetle
ri idameye ne ihtiyaç vardır, ne de olanak... Bu gere
ği dikkate alan Meclislerimiz 1971 yılında Ana
yasamızın millî savunma hak ve ödevi ile ilgili 60 ncı 

maddesini, vatan hizmeti olarak değiştirmiş ve bu 
hizmetin Silâhlı Kuvvetlerde veya kamu hizmetlerin
de ne şekilde yerine getirileceğinin kanun ile düzen
leneceğini belirtmiştir. 

Geçici bir tedbir olarak birikim yapmış yedek 
subay adaylarının dört aylık eğitime tabi tutularak; 
terhis olmaları C. H. P. - M. S. P. Hükümeti döne
minde kanunlaşmış, şimdi Hükümet de dış ülkelerde 
çalışan işçilerin askerliklerinin 29 yaşına kadar er
telenmesi yolunu benimsemiştir. Soruna devamlı ve 
realist bir çözüm getirecek kanun tasarısının biran ev
vel Hükümetçe hazırlanıp Meclislere şevkini gerekli 
görüyoruz. 

Personel politikasında değineceğim ikinci konu, 
Silâhlı Kuvvetlerimizin büyük çapta muvazzaf subay 
ve astsubay sistemine dayanmakta devam etmesidir. 
Bu sistem, hem pahalıdır, hem de bilhassa yüksek rüt
beli subay adedini devamlı artırmakta ve tasfiye ted
birlerini gerektirici rol oynamaktadır. Halbuki bu
gün Batı alemindeki bütün modern ordularda mu
vazzaf kadrolar yanında mukaveleli subay ve astsu
bay kadrolarına da yer verilmektedir. 

Son değinmek istediğim konu, 926 sayılı Silâhlı 
Kuvvetler Personel Kanunudur. 

Sayın senatörler; 
Amerikalılardan adapte edilen bu kanun o kadar 

bünyemize uymamıştır ki, kabul tarihi olan 1967 yı
lından bu yana 10 defadan fazla tadile uğramıştır ve 
eminim sizler bu Mecliste teşriî görevlerinize devam 
ettiğiniz sürece daha birçok tekliflerle karşılaşacaksı
nız. Ben bu kanunun en büyük sakıncalarından yalnız 
birine değinmek istiyorum. 

Kanunun uygulama alanı insan olduğu halde, 
kanun tamamen matematiksel açıdan hareketle üst 
rütbelerde çok süratli bir rotasyonla yeni yetişenleri 
kısmen tatmine çalışırken, yetişmişleri ve istifade edi
lebilecekleri istisnasız yaş hadlerinden çok önce tas
fiyeye tabi tutmaktadır. Sizlere bu kanunun uygu
lama sonuçlarını rakamlarla örneklemek isterim: 

1967 - 1975 yılları arasındaki devrede yetenekli 
392 general kadrosuzluk nedeni ile emekliye sevke-
dilmişlerdir. Bu generallerin yaş ortalaması 54'tür. 
Yine aynı süre içinde yaş ortalaması 52 olan 1420 
albay kadrosuzluktan emekliye sevkedilmişlerdir. Bi
zim görüşümüze göre mukaveleli subay sistemi aşın 
düzeydeki bu tasfiyeyi durduracak ve Silâhlı Kuv
vetler dışında bir de mağdurlar ordusu birikimini 
önleyecektir. 
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Sayın Başkan., sayın senatörler; -.-.. 
Millî .Savunma politikası ve Bütçesi üzerindeki 

görüşlerimi sunmayı bitirmiş bulunuyorum. Devleti
mizin devamlılığının ve korunmasının simgelerinden 
bîri olan Silâhlı Kuvvetlerimizle ilgili nazik ve millî 
konularda anamuhalefet partisi olmamıza rağmen ki
nci tenkidlerden kaçındık ve yapıcı önerilerde bulun
maya çalıştık. Sözlerimizin başında da değindiğimiz 
gibi, millî bir dış politika ve bunun paralelinde bir 
millî savunma politikası izlenmesine taraftar olan 
Cumhuriyet Halk Partisi bu millî konuların işbirliği 
içinde yürütülmesini arzulamaktadır. 

1976 yılı Millî Savunma Bütçesinin Milletimize 
ve Silâhlı Kuvvetlerimize güç katmasını ve hayırlı ol
masını diler, Grupum adına ve şahsen saygılar su
narım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Batur. 
Millî Birlik Grupu adına Sayın Yurdakuler. 
Buyurunuz efendim. 
M. B. GRUPU ADINA MUZAFFER YURDA-

KULER (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın sena
törler, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin sayın temsilcileri; 

Millî Birlik Grupu adına hepinizi saygı ile selâm
larım. 

Sayın senatörler; 
Anayasamızın 110 ncu maddesi, «Millî Güvenliğin 

sağlanmasından ve Silâhlı Kuvvetlerin savaşa hazır
lanmasından Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı 
Bakanlar Kurulu sorumludur.» der. 

Anayasamızın 111 nci maddesinde ise, «Millî Gü
venlik Kurulu Millî Güvenlik ile ilgili kararların 
alınmasında ve kordinasyon sağlanmasında, gerekli 
temel görüşleri Bakanlar Kuruluna tavsiye eder.» de
mektedir. Bu hükümler, hükümete gayet açık ve kesin 
olarak şümullü ve uzak görüşlü bir Millî Savunma 
politikasının tespiti gereğini ve buna dayanarak, bir 
siyasî direktifin Genelkurmay Başkanlığına verilme
sini görev olarak yüklemiş ve Millî Güvenlik Kuru
lunu da bu sorumluluğa ortak etmiştir. 

Sayın senatörler; 
Teknolojinin bugünkü aşamasında bile Türkiye'

nin Jeopolitiği, yurdumuzun stratejik öneminin de
vam etmesine neden olmuştur. Bu bakımdan dünya 
egemenliği yarışındaki süper devletlerin, bu değerden 
yararlanmak isteyecekleri bir gerçektir. O halde, hü
kümetler, Genelkurmay Başkanlığına verecekleri siya
sî direktifte, bu gerçeği dikkatte tutarak Türkiye'nin 
millî politikasının ne olduuğnu belirtecek ve yurdun 
çıkarlarını koruyacak ve millî politikasını yürütecek 

bir silâhlı gücün kurulmasını isteyecektir. -Genelkur
may Başkanlığı bu direktife dayanarak kuvvetlerini 
bölümünü, miktarını, donatımını, eğitimini, tayin ede
rek, kendine özgü planlarını geliştirecektir. 

Bütün bu çabaların temelinde hiç kuşkusuz ülke
nin ekonomik, teknolojik gücünün ve bu gücün en 
kısa sürede geliştirilmesi dününcesinin hakim olaca
ğı unutulmamalıdır. 

Basit bir iki, örnekle konuyu açıklığa kavuştura
lım: 

Bazı çıkarlar nedeni ile komşu ülkelerin toprakla
rında gözü olan bir devletin millî politikası ve millî 
savunma politikası ve buna dayalı olarak Genelkur
mayına vereceği direktif başka; deniz aşırı birtakım 
meseleler düşünen devletin politikası ve hükümetinin 
vereceği direktif ve buna paralel hazırlanacak silâhlı 
gücün tertip ve teşkilâtı başka olacaktır. 

Bundan, bizim de kendimize özgü bir direktife 
ve buna göre alınacak tertiplere ihtiyacımız olacağı 
ortaya çıkar. 

Sayın senatörler; 
Millî Savunma politikasının başarılı olabilmesi 

şu üç esasa sıkısıkıya bağlıdır: 
Birincisi, isabetle saptanmış bir millî politika; 
İkincisi, yeterli bir ekonomik güç ve teknoloji; 
Üçüncüsü, bunlardan faydalanılarak vücuda ge

tirilecek yüksek standartlı silâhlı kuvvetler. 
Hepimizin bildiği gibi harp politikanın başka 

vasıtalarla devamıdır. Bu sebeple asıl olan politika
dır. Politikada yapılan hata, tıpkı yığmakta yapılan 
hata gibi harbin sonuna kadar düzeltilmez ve bu hata 
milletin hatta devletin kaderi ile eş değer taşır. 

Nitekim, Büyük Devlet Adamı, dahi Kumandan 
Atatürk isabetle seçtiği ve kusursuz uyguladığı millî 
politikası ile işgale uğramış, elinden silâhları alınmış, 
yokluk içinde yüzen harap olmuş yurdumuzun bir 
avuç kahramanı ile harikalar yaratarak yeniden bir 
devlet kurmuştur. 

Buna karşılık; 
İkinci Dünya Savaşında, dünyanın en güçlü silâh

lı kuvvetleri sayılan Alman orduları Hitler'in benim
sediği politikasını, düzeltmek imkânını bulamamış ve 
Almanya'nın kaderi bu yanlış politikaya kurban edil
miştir. 

Bu noktadan hareket ederek izlemekte olduğumuz 
politikanın bizi nereye getirdiğini tespite çalışalım. 

Millî politikayı başlangıç noktası seçtiğimize gö
re; rniîlî stratejiye de değinmek gerekecektir. 
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Sayın senatörler; 
Strateji, politikadaki davranışları belirlemekte ve 

politikanın istenilen yönde gerçekleşmesini sağlamak
tadır. Bunu şöyle bir örnekle belirleyelim. 

Örgütü içinde yer aldığımız NATO'nun strateji
sini NATO üyesi ülkelerin, daha açıkçası NATO üye
si büyük devletin yani Amerika'nın millî politikası 
belirleyip çizmektedir. Bakınız, NATO içinde bizi 
nasıl görmektedirler: 

«Türkiye'nin önemi, Boğazlan elinde bulundur
ması ve Orta Doğu'daki stratejik petrol bölgesine 
yakın oluşu; daha önemlisi ve öncelikli olarak NATO' 
ya verdiği savaşan insan gücündedir. Bu NATO için 
en önemli kaynaklardan biridir. 

Türkiye bugün, NATO'nun en geniş savaşan in
san kadrosunu elimde tutmaktadır. 

Bana göre Türkiye'nin Batı savunmasına en bü
yük katkısıda budur.» 

Bunu NATO Başkomutanı General Haig söyle
mektedir. 

işte, NATO'nun bizi nasıl gördüğü ve NATO 
stratejisi içinde ne yolda kullanılacağımızın en veciz 
ifadesi.. 

Sayın senatörler; 
Karamsar bir tablo çizmek niyetinde değiliz. An

cak NATO üyesi ülkelerin birbiri ile olan münase
betlerini belirlemekte fayda var. 

Fransa ve Yunanistan, NATO'nun asekrî kana
dından çekilmiş; 

İngiltere ile İzlanda balık avcılığı yüzünden bü
yük ihtilafa düşmüşler; 

Kuzey İrlanda, bir iç savaş halinde; 
Türkiye ile Yunanistan Kıbrıs, Ege Kıt'a sahan

lığı; 
Adaların silahlandırılması; 
Batı Trakya Türklerine karşı takınılan tavır ve 

uçuş bilgi verme hattı nedenleri ile iki hasım haline 
gelmiş; 

Portekizde Dikta Rejimi devrilmiş yeni iktidar 
sallanmakta; 

Bir çok ikili anlaşmalarla birbirimize bağlandığı
mız Amerika, hasmane bir davranışla Türkiye'ye Am
bargo koymuş; fakat NATO askerî kanadından çık
mış Yunanistan en modem harp ve silâh vasıtaları 
ile desteklemeye devam etmekte; Buna karşılık en 
büyük silâhlı kuvvetleri emrine verdiğimiz, NATO 
susmakta.. îşte NATO bu. 

Peki bu nasıl irtifak? Bunlar ne biçim müttefik? 
Bir savaş halinde bu ittifak nasıl işleyecek ve kime 
'karşı, kimin için işleyecek?. 

Sayın senatörler; 
Biz Millî Birlik Grupu olarak yıllar yılı, NATO 

stratejisinin ve Amerika'nın politikamızı etkisi altın
da bulundurduğuna; İttifak sistemlerinin güvencesi
ne terk edilmiş güvenliğin büyük zararlar ve tehli
keler getireceğini, bunun acı sonuçlan ile karşılaş
mamızın mukader olduğunu, bu nedenlerle NATO'dan 
ayrı olarak, Ulusal çıkarlarımız doğrultusunda bir 
millî politikaya ve bunun belirleyeceği bir Millî Sa
vunma politikasına ihtiyaç olduğuna işaret etmişiz
dir. 

Bu yolda ,bir türlü atılamayan adımlar, hiç kim
senin aklına dahi getirmediği ambargonun yarattığı 
bunalımlarla karşılaşmamıza sebe~p olmuştur. 

Bütün bu uyarılarımız ve önerilerimiz dikkate 
alınsa, birtakım duygusal nedenlerle, çirkin ve ideolo
jik suçlamalar yerine, sağduyu ile değerlendirilse idi, 
haklı olduğumuzun ispatı bu kötü sonuç ve gerçek
lere kalmazdı. 

Evet, bu uyarı ve önerilerimiz dikkate alınsa idi, 
Kıbrıstaki soydaşlarımızın özgürlüklerini ve hatta 
hayatlarını hedef alan, Enosis'i önlemek için andlaş-
malardan aldığımız hakla, giriştiğimiz barış harekâtın
da, Amerika'nın verdiği silâhları kullandığımız ge
rekçesi ile uygulanan Ambargodan böylesine etkilen
meyecek ve Amerikan kongresinin vereceği yeni 
kararlan eli böğründe böyle beklemeyecektik. 

Sayın senatörler; 
Hep bildiğimiz gibi Türkiye o günkü dünya ko

şullarının oluşturduğu nedenler ile NATO ittifakına 
girmiştir ve iyi etmiştir. Ancak kötü olan, bu ittifak
ta kendini bağımlı hale getirmesidir. • 

Türkiye bütün Silâhlı Kuvvetlerini NATO emri
ne tahsis etmiş emir ve komutayı NATO'ya bağla
mış; bir savaşta kendi komutanlarını, kendi kuvvetle
rine kumanda edemez hale sokmuş ve kendi millî sa
vunma sorunlarına yıllarca sadece NATO açısından 
bakmıştır. 

İşte bu davranış ve bu bakıştır ki, bugün bütün 
çıplaklığı ile ortada duran zararları meydana getir
miştir. 

Sayın senatörler; 
Bu sözlerim, 15 yıldan beri beraber bulunduğumuz 

sayın üyelerin hatırlayacakları ve zahmet edilip ka
rıştırılırsa, tutanak dergilerini dolduran ve grupumu-
zun görüşlerini açıklayan konuşmalarımızın tekrarın
dan başka bir şey değildir. 

O halde, şimdi ne yapılmalıdır? Evvelâ NATO' 
daki durumumuz yeniden gözden geçirilmelidir. 
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Millî Savunma sorunlarımıza NATO açısından 
bakma hastalığı terk edilmelidir. 

Millî Savunma politikamız, ülkemizin tamamının 
en güçlü bir şekilde savunulacak ölçülere göre dü
zenlenmelidir. 

Silâhlı Kuvvetlerin NATO ittifakı içindeki mikta
rının azaltılması yolları aranmalıdır. 

Kendi birliklerimizin kendi kumandanlarımız em
rine alınması sağlanmalıdır. 

Kumandanlarımız, Izmir*e veya Napoli karargâhı
na gönderildiği için, omuzuna bir iki yıldız takılarak 
rütbesi artırlan yabancı generallerin emrinden çıka
rılmalıdır. 

Savaşta, bir filama karargahı olmaktan öte mana 
ifade etmeyecek kuvvet kumandanları, kendi kuvvet
lerine kumanda edecek hale getirilmelidir. 

Savaşı Avrupa'da değil kendi topraklarımızda ya
pacağımız ve bunun daha ziyade komşu sınır devletleri 
ile olacağı dikkatte tutularak, Silâhlı Kuvvetlerin teş
kilâtı, konuşu, eğitimi, harp silâh araçları buna göre 
tertip edilmelidir. 

Kıbrıs ve Ege denizindeki kritik durum nedeniyle 
tertipler ve hazırlıklar süratlendirilmeli, Yıınanistanın 
her gün artan bir hızla silahlanmakta olduğu göz-
nünde bulundurularak, karşı tedbirler alınmalıdır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin silâh cephane, araç 
ve gereçlerinin temini için yardıma bel bağlamanın 
ne gibi mahzurlar doğurduğu düşünülerek mutlak su
rette millî kaynaklara bağlanılmak ve ususal kaynak
larımız bu maksat için bir plan ve program içerisinde 
hızla geliştirilmelidir. 

1969 Temel İkili Anlaşması, Kıbrıs Barış Harekâtı 
nedeni ile Amerika tarafından, hasmane bir tutumla, 
ambargo konarak bozulmuştur. Böylece, bu Temel 
İkili Anlaşma içerisinde yer alan üsler konusuda ken
diliğinden geçersiz hale gelmiştir. 

Faaliyetleri durdurulan bu üsler hakkında, Am
bargo tamamen kalkmadıkça ve yardım garantiye 
bağlanmadıkça, asla müzkere masasına oturulma-
malıdır. 

Sayın senatörler; 
Bizim millî politikamızın belirgin hedefi nedir? 

Büyük Atatürk temel hareket noktamızı, «Yurtta 
Sulh, Cihanda Sulh» vecizesi ile tanımlamış bulunu
yor. Bu nasıl ve hangi yolla çözümlenecektir? Elbette 
savaşa hazır olmalı. Çünkü, savaşa hazır olmayan 
güçsüz bir devletin, «Ben barış istiyorum» diyerek, 
barış içinde yaşaması mümkün değildir. O halde, ba-
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nşı sağlayacak ve caydırma gücünden bir kuvvete 
muhtacız. 

Bir Ulusun bağımsız kalması, egemen olması bü
tünlüğünü koruyabilmesi ve güven içinde yaşaya
bilmesi, o ulusun ve üikenin tüm güç ve kaynaklarının 
savaşın icaplarına göre barıştan itibaren planlanıp 
teşkilâtlandırılması, eğitilmesi, silâh, cephane, araç 
ve gereçlerinin ve bilhassa sefer stoklarının tamam
lanması ile mümkündür. 

Ancak unutulmamalıdır ki, Devletin güvenliğini 
sağlayacak bu silâhlı gücün kurulup idame ettirilmesi, 
ulusun ve ülkenin ekonomisi, teknolojisi, kültürü ve 
jeopolitiği ve dünyanın içinde bulunduğu şartlar ile 
komşularınm durumlarının dikate alınması aynı za
manda makûl bir harcama tavanı tespit edilmesi sure
ti ile olur ve elbetteki bu imkân güvenlik sorunları 
ile ekonomik güç arasında bir denge kurularak sağ
lanır. 

Burada gözlerden uzak tutamayacağımız bir nok
ta, denge düşünülürken savunma ihtiyaçlarının aley
hinde bir tutuma girilmemesidir. Böyle bir hâl, za
manımız stratejisinde büyük önem taşıyan caydırma 
niteliğinin azalmasına sebep olmakla kalmaz, düşman
larımıza saldırı cesaretini de verir. 

Sayın senatörler; 
Biliyoruz ki, Silâhlı Kuvvetleribizi dilediğimiz şe

kil ve standartta kurmak olanağına sahip değiliz. 
Zira, ekonomik ve teknolojik güç en önemli ölçü ola
rak karşımıza dikiliyor. Bunun içindir ki, aslında, 
ülkemizin çağdaşlaşması ve uluslar arasındaki yarışı 
kazanması için çok dar olan Millî Bütçemizden ve 
kaynaklarımızdan Silâhlı Kuvvetlerimize gerekli payı 
hiç bir zaman ayıramıyoruz ve belki de uzun yıllar 
bunu yapamayacağız. 

Bu gerçekten hareket ederek, Orduya ayırılan pa
ranın büyük bir ciddiyet ve verimlilikle harcanma
sının baş kural olarak kabul edildiğine inanıyoruz. 

Bundan dolayıdır ki, öteden beri yurt savunması
nın, tasarruf fikrine ve kendi özel yapımıza uygun 
yöntemlerle ve geliştirilmiş millî savunma doktrinle
ri ile yapılması gerektiği kanaatlerimizi tekrarlıyoruz. 

Parasal olanaklarımız, teknik gücümüz, modern 
anlamda ve büyük harcamalara dayanan savaş bir
liklerini ayakta tutmaya yetmediğine göre, seferberlik 
hazırlıklarından, askere almadan, eğitimden, askerî 
yaşantıdan savaş harekâtına kadar bütün uygulama
larda bünyemize ve olanaklarımıza uygun yöntemler, 
kurallar ve savaş doktrinleri bulup geliştirmemiz ve uy-
gulmamız gerektiğine inanıyoruz. 
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Sayın senatörler; 
Yeri gelmişken Silâhlı Kuvvetlerimizi çok rahat

sız eden ve onları eğitimlerinden ve asıl görevlerin
den alıkoyacak, böylece savaş güçlerini zayıf düşüre
cek tehlikeli bir konuya değinmek istiyorum. 

Kıbrıs, Adalar, Kıta Sahanlığı, Ege Denizindeki 
petrol arama işleri, ambargo ve üsler gibi askıda du
ran birçok dış sorunlarımıza ilâveten, genç demok
rasimizi sarsacak nitelik taşıyan iç sorunlarımız, 
Silâhlı Kuvvetlerimizi çıkacak her tehlikeyi göğüsle
yecek hazırlıkta ve uyanıklıkta bulunmasını gerek
tirmektedir. Hal böyle iken onu asıl görevinden iç 
kolluk kuvvetleri görevine çekme arzu ve temayülle
ri sezilmektedir. Bunun tehlikesine grupça işaret et
mek istiyoruz. 

Sayın senatörler; 
1976 bütçesinde rakam olarak görülen artışın, 

Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan modern silâh, 
araç ve gereçlerin ve mutlaka tamamlanması gere
ken stok malların fiyatlarındaki artışları karşılaya
rak yenilemeyi sağlaması mümkün değildir. 

Planlı dönemin başında Millî Savunma -Bakanlı
ğına, tahsis edilen ve oram 9c 25 "e yükselen bütçe, bun
dan sonra hemen her yıl azalma göstererek (1975 yı
lında REMO • Planı için ayrılan ödenek hariç) 1976 yı
lına gelinmiştir. 

1976 yılı Millî Savunma Bütçesi 33, milyar 500 mil
yon Türk liradır. Cari harcamalar niteliği taşıyan bu 
bütçe 1975 yılı Bütçesinden 13 milyar fazlalık göste
ren bir bütçe görûntüsündedir. Gerçekte 1975 yılm-
da yasa'aria verilen ek ödenekler tutan olan 9 milyar 
hesaba katılırsa, artış sadece 3 milyar 705 milyon lira
dır. 

Her gün yükselen fiyatlar dikkate alındığı takdirde, 
bu artışın büyük değer taşımayacağı gerçeği ortaya 
çıkar. Ancak Silâhlı Kuvvetlerimizin yıl içinde duyu
lacak ihtiyaçları için Meclislerimizin bütün fedakâr
lıkları göze alarak ek ödenekler tahsis edeceğinden 
şüphemizin bulunmayışı teselli kaynağımız olmak
tadır. 

Sayın senatörler; 
Bütçede eğitim için ayrılmış bir ödeneğe rastla

madık. 
Silâhlı Kuvvetlerin savaşa hazır olmaları, ancak 

aralıksız sürdürülen ve büyük paralara ihtiyaç duyu
lan eğitimle mümkündür. 

«Bir erin mevcut 100 mermisinden 99'unu barışta 
sarfed^rek birini savaşa saklaması lâzımdır» sözü, 
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eğitimin önemini göstermesi bakımından büyük değer 
taşır. 

Sayın senatörler; 
Bütçede, Kara savaş gücüne % 52, Hava ve De

niz savaş gücüne c/c 38 oranında bir ödenek ayrılmış
tır. 

Gerçekte Kara savaş birliklerimizin mevcudu 
büyüktür. Ancak, bugünkü savaşlarda nükleer silâh
ları karadan alma yerine, denizaltı!ardan fırlatma ter
cihleri ve Hava Kuvvetlerinin gösterdiği büyük et
kinlik düşünülünce, bu paylaştırmada Hava ve Deniz 
Kuvvetlerinin ikinci plana bırakıldığı neticesi çık
maktadır. içinde bulunduğumuz kritik durum nede
niyle tercihin bu güçler lehine değerlendirilmesi ge
reğine inanıyoruz. 

Sayın senatörler; 
Tank modernizasyonuna, gemi ve denizaltı inşa

sına ve alımlarına, roket ve ağır silâh imalâtına baş
lanmış olmasını sevinçle karşıhyoruz. 

1973 yılında yasası çıkarılan uçak sanayii ortak
lığının bugüne kadar faaliyete geçmemiş olması üzün
tü vericidir. Engeller ne ise . süratle kaldırılmalı, faa
liyet biran önce başlamalıdır. 

Sanayii potansiyelimizin yeterli olmadığı gerçeği 
karşısında, savaş gücünün en önemli unsurlarından 
sayılan savaş stoklarının her fedakârlık göze alı
narak tamamlanması lâzımdır. Çünkü barışta görül
mesi zor olan olumsuz sonuçlar, savaş anında ulu
sun kaderi üzerinde kendini gösterebilir. 

Sayın senatörler; 
Millî Savunma bünyesindeki bazı konulara kısa 

kısa dokunarak sözlerimi hitireceğ'm. 
Toplum yapımızda sanayileşme ve sosyal imkân

lar yönünden dengesizliğin büyüklüğü elle tutulur 
durumdadır. Bu dengesizliği gidermede alınacak bir
çok tedbirler yanında, her gün artan nüfus ile okul
lardan mezun olacak gençlerin yaratacağı kabarık
lık sonucu kadı o fazlası yedek subay olabilecek ni
telikte bulunanlarla, askerliğini er olarak yapacak 
kimselerin kafa ve kol güçlerinin yurt kalkınmasında 
kullanılması gelebilir. Böylece, kaynaktaki fazla in-
sangücü bir kalkınma ordusu bünyesinde toplanarak, 
kalkınma seferberliğine girişilebilir. 

Sayın senatörler; 
Silâhlı Kuvvetlerin karşı karşıya kaldığı büyük 

sıkıntılardan birisi de, geçen sene de değindiğimiz 
cibi. saShk oersoncli konusudur. Bunlar, doktordur, 

t hemşiredir, laboranttır, ebedir, eczacıdır. 
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Bugün bunların durumu Silâhlı Kuvvetlerin ihti
yacı yönünden, çok endişe verici bir düzeye düşmüş
tür. 

Gerek dış ülkelerden, gerek yurt içi sivil sektör
den gelecek çekici teklifler, bu personelin elimizden 
çıkmasına sebep olmaktadır. 

Bu kıymetli elemanları kanunlar çıkararak, hiz
met sürelerini uzatarak Silâhlı Kuvvetler bünyesinde 
tutma gayretleri, konuya çözüm getiremez. Kendile
rini Silâhlı Kuvvetlerde alıkoyacak tedbir ve tertip
lerin alınmasına zaruret vardır. 

Yarın, Silâhlı Kuvvetlerde görev ve halen üniver
sitelerde okuyan tıp öğrencisi miktarını bilmiyoruz. 
Ancak, ihtiyacı yetecek sayıda olmadığını söyleyebi
liriz. 

Sayın senatörler; 
Grupumuz, Cumhuriyet devrimlerinin yaratıcısı 

Atatürk ü'müzün düşüncelerinin, genç kuşaklara anla
tılıp sindirilmesinin şart olduğuna inanmaktadır. 

Dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu şart
lar dikkate alınırsa, Atatürk devrimlerinin ruh ve 
manalarının herkesin vicdanına sindirilmesi zarure
ti bütün çıpîaklığ: ile ortaya çıkar. 

Özellikle, askerî liseler ve diğer askerî okullarda 
ve. Harp okullarında, Atatürk Devrimciliğinin sosyal, 
kültürel, ekonomik yönleri, devrimlerimizin hedef
leri, Kurtuluş Savaşımızın bütün nedenleri, başarıya 
ulaşmadaki gayretlen bütün açıklığı ile anlatılmalı ve 
diğer devrimlerle kıyaslaması yapılmalıdır. Böylece, 
dün ve bugün olduğu gibi, yarın da, Atatürk ruhunun 
inançlı bekçileri ve Silâhlı Kuvvetlerin geleceğinin 
genç yöneticileri yetiştirilmelidir. 

Sayın senatörler: 
Yıllardır eksilerek devam eden askerî yardım, müt

tefikimizin kim olduğunu bize çok yakından tanı
tan ambargo karan ile uzun süre durmuş ve nihayet 
peşin para ile alabilmemiz müsaadesi çıkmıştır. Bu 
hal, elbetteki Silâhlı Kuvvetlerimizin sıkıntı çekme
sine vesile olmuş ve olmakta bir süre daha devam 
edecektir. 

Aslında bugün karşılaştığımız bu sıkıntılı durum, 
ikinci Dünya Savaşında kendi jeopolitiğimizi ve dün
ya kuvvet dengesini gereğince değerlendirip bütün 
gücümüzle sanayileşme yoluna girmemiş oluşumuz
dan ve Silâhlı Kuvvetlerimizin tüm ihtiyaçlarının 
sağlanması imkânlarını kendi kaynaklarımıza dayat
ma yerine, dış yardımlara bağlamamızdandır. 

Temenni ederizki Amerika Kongresinin aldığı bu 
hasmane karar bütün gözleri açsın ve uluslararası de- • 

vamlı dostlukların veya devamlı düşmanlıkların ol
mayacağı, sadece devamlı çıkarların bulunduğu 
kaidesini herkese anlatmış olsun. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yurdakuler. 
Gruplar adına birinci görüşmeler bitmiştir. İkin

ci görüşmelerde Sayın Aslanoğlu'na söz vereceğimi
zi bildirmiştik. 

15 dakika ile kayıtlı ormak üzere buyurun Sayın 
Aslanoğlu. 

A, P. GRUPU ADİNA HİKMET ASLANOĞLU 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Gecenin bu ilerlemiş saatinde ikinci defa söz 
almak mecburiyetinde kaldığım için beni bağışlaya
cağınızı ümit ederek sözlerime başlıyorum. 

Ordunun askerî elbise içinde kalkınmaya katıl
ması veya buna benzer hizmetlerde kullanılması, 
(Bıraktığım yerden devam ediyorum) Orduyu renci
de etmektedir. Bir orman yangını çıktı; en yakın ordu 
birlikleri oraya sevkedilir. Bir deprem oldu; kurtar
ma faaliyeti ordudan beklenir. Buna benzer bütün 
hâdiselerde el attığımız yegâne organize kuvvet or
dudur. 

Modern devletlerde bu maksatla kurulmuş teşek
küller vardır. Bunları kuralım, orduyu harp sanatı
nı öğrenmek üzere kendi görevi ile başbaşa bıraka
lım. 

Harp sanayiine geçiyorum: 
Ambargo konusu, sayın arkadaşım YurdakuJer'in 

de söylediği gibi, bütün milletçe gözümüzü açma
lıdır. Türk'e Türk'ten başkasının faydası yoktur. 
Harp sanayimizi kurabilmek için, elbette genel mahi
yetteki mevcut sanayimize istinat etmek mecburi
yetindeyiz. Makine Kimya Endüstrisi gibi, Şeker 
Şirketi gibi, Devlet Demiryolları gibi, Ağır Bakım 
Fabrikaları gibi tesislerimiz, her türlü harp sanayii
ne yararlı maddeleri yapmak gücüne sahip iken, ye
niden kurulan ve sadece harp sanayiini organize ede
cek teşekkülleri de şayanı kabul görüyoruz. 

Harp stokları: 
Ne kadar zengin ülke olursanız olun, baskın tar

zında başlayacak bir savaş için 24 saatlikten, 3 gün
lükten, 30 günlükten ve 90 günlükten başlamak ve 
olmak üzere, harp stoklarını tesis etmek mec huriye-
tindesizin. Eğer akaryakıt ikmâli ile tavzif edilmiş 
bulunan teşekkül, akaryakıt stoklarını yapmamışsa, 
tanklarınız yolda kalır, uçaklarınız meydanda kalır 
ve bunlar birer demir külçesi olmaktan öteye gide-
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mez. Harp stoklan üzerinde de ciddiyet ve hassasi
yetle durulmalıdır. 

Ordumuzun iç meselelerine bir parça temas eder
sem, arkadaşlarım beni mazur görsünler. 

Karargâh - kıta münasebetlerinden çok ıstırap 
çekmiş bir arkadaşınızım. Karargâhlar, kıta için ol
malı; karargâhlar, kumandanla kıta arasında birer 
altın köprü tesis edebilmiş olmalıdırlar. Bunun dışın
da bizim harp akademilerine giriş ve harp akademi
lerinden çıkanların, şayet hafızları çok müsaitse, 
klâsik sistemler içinde en yüksek makamlara terfi 
etme imkânları da, bugünkü modern şartlar altında 
ciddiyetle ele alınmalıdır. 

Tesadüf, bir tekâmül kursunda, bütün notları 
100 olan ve her devrede birinci gelen bir arkadaşı
mız vardı; ama kıtası, sureti katiyede tatminkâr de
ğildi; yani, bir karargâh subayı idi. ama bir kuman
dan değildi. Bu ayırımı yapabiliyor muyuz?.. Ben çok 
sıkıntısını çektim. Bu ayırımın üzerinde durabiliyor 
muyuz bilmiyorum, hatırlatmakta fayda duymakta
yım. 

Bütün askerî okullarımız Batıdadır. Bursa Işıklar 
Askerî Lisesi, Kuleli Askerî Lisesi ve Deniz Lisesi. 
(Şahsî kanaatim olarak söylüyorum; Hava Lise-sisi 
kapattık, keşke onu da kapatmasaydık.) 

Arkadaşlar, benim sınıf arkadaşlarımdan ve be
nim kumandanlarımdan Orta Anadolu'lu. Şarklı çok 
müstesna kişiler vardı, orduda. Deniz Harp Okuluna 
girmek üzere, Hakkâri'den bir lise mezununun veya 
ortaokul mezununun gelebileceğini tasavvur ediyor 
musunuz Kuleli Askerî Lisesine veya Işıklar Askerî 
Lisesine?.. Orta Anadolu'nun veya Batr Güney, Kuzey 
Anadolu'nun muhtelif yerlerinden körpe çocukların; 
ama pırıl pırıl zekâlı körpe çocukların gelebileceğini 
tasavvur edebiliyor musunuz?.. Şu halde bunları ya 
böîgevî imtihanlar açmak suretiyle şanslarını artır
malı veya eskiden olduğu gibi, meselâ Erzincan As
kerî Lisesini, meselâ Erzurum'da bir askerî lise açmak 
gibi müesseseleri ihya etmeliyiz. Sosyal adalet ve 
eşitlik ilkeleri, nispeten bu şekilde sağlanmış olur. 

İzmir'de bir NATO Karargahı var. NATO Karar
gâhının başında bir Amerikalı general... Kime ku
manda ediyor?.. Türk Kara Kuvvetlerine, Yunanistan 
askerî kanattan ayrılmış. Neden benim kuvvetleri
me, Amerikalı general kumanda ediyor?.. Benim Ka
ra Kuvvetleri Kumandanım kumanda ets:ii ve karar
gâh Ankara'da bulunsun. Ben bir öneri, bir düşün
ce olarak arz ediyorum. Bunun tetkiki ve bir karara 
bağlanması, şüphesiz, teknik elemanların, Muhterem 
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Genelkurmay ve Kara Kuvvetleri mensuplarıyla- sa
ym Bakanlığındır. 

Emekli arkadaşlarımıza sırtımızı lüzumundan faz
la çevirmiş vaziyetteyiz. Dikmen'de, Keçiören'de otu
ran, 80 yaşında bulunan bir emekli dulunu düşünü
nüz. Muayyen bir yaştan sonra, periyodik hastalık
lar başlar 'insanlarda. Hepiniz emekli olacaksınız. 
Ben trinitrini cebimde taşıyarak buraya gelip gidi
yorum. Gülhane Askerî Hastanesine gidecek, kendi
sine lâzım olan periyodik hastalığı için ilâcım yaz
dıracak, alacak. Mümkün değil efendim, maaşı kâfi 
germez. Vasıtası yoktur. İstanbul'u düşününüz, İstan
bul'un daha geniş semtlerini düşününüz; Deniz Has
tanesi, Gümüşsüyü Hastanesi, Haydarpaşa Hastanesi 
var. Bu mümkün olur mu?. 

Geçen sene de arz etmiştim, yine bazı garip emir
ler verilmiştir. Ne olursa olsun muayenede emekliler 
nihayete alınacak.. Efendim, bir emeldi orgenerali 
düşünün. Tanınabilir, tanınmayabilir. Bir Hakkı Oğuz 
Paşayı düşünün veya diğerlerini düşünün. Teğmen 
gelecek, muayenede ona tekaddüm edecek, o da sıra
da kuyrukta bekleyecek. 

Arkadaşlar, bunları insaf içinde değerlendirin. 
Bunlar sadece buradaki temennilerimiz halinde kal
masın. 

Efendim, Genelkurmayın durumuna kısaca te
mas etmek istiyorum. Türkiye'de Genelkurmay üç 
safha geçirmiştir. 

Birisine Devlet Genelkurmayı diyebiliriz. Çok muh
terem, her gün saygıyle andığımız büyük Atatürk ve 
Fevzi Paşa devri. 

İkincisi; Hükümet Genelkurmayı diyebiliriz. Yine 
çok mufıtcrem saym merhum İsmet Paşa ve Kâzım 
Orbay devri. 

Ondan sonra Bakanlık Genelkurmayı devri diyo
ruz yahut diyebiliriz. Millî Savunma Bakanlığına bağ
lantı hali. Bu üçünden hangisi doğrudur? Bugün Hü
kümet Genelkurmayı şeklinde bir teşkilât var. 

Kurucu Mecliste Anayasa münakaşaları yapılır
ken, bu münakaşaları tetkik eden arkadaşlarımız gö
receklerdir ki, en iyisi Bakanlık Genelkurmayıdır ve 
bu bütün demokratik ülkelerde bu böyledir denmiş
tir. Ama 1950 - 1960 arasındaki acı tecrübeler, şun
lar bunlar, birçok hadiseler dolayısıyle bu şöyle ol
muş, böyle olmuş. Bunun da üzerinde hassasiyetle 
durulması gerekir kanaatindeyim. 

Aziz arkadaşlarım; 
Hafif ulaştırma uçağı yapmak üzere Genelkur

maydan Miilî Savunma Bakanlığına bir konu inti-
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kâl ettirilmiş. Bunun, Sayın Orgeneralimin söyledi
ği gibi, Hava Kuvvetlerini Güçlendirmede toplanan 
parayla ilgisi yokmuş. Bütün tecrübeleri yapılmış 
ve bizim Türkiye şartlarına uygunmuş. Bana gelen 
b'Igi bu. Ben bu bilgiyi arz ediyorum ve Saym Ba
kandan açıklamasını diliyorum. 

Ben Sayın Başkanımın çok nazik de olsa ikazına 
muhatap olmadan sözlerimi kesiyor, hepinize saygıy
la selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aslanoğlu. 
Efendim, grupları adına ikinci defa söz almak is

teyen sözcü var mı?... Yok. 
Şimdi şahısları adına söz isteyen sayın üyeleri 

bilgilerinize sunuyorum. 

Sayın Hamdi Özer, Sayın Mehmet Feyyat, Sayın 
Hikmet Aslanoğlu, Sayın Niyazi Unsal, Sayın Fethi 
Çelik baş. Sayın Ahmet Nusret Tuna, Sayın Ahmet 
Özmumcu, Sayın Raif Eriş, Sayın Kâmran İnan, Sa
yın Selâhaddin Babüroğlu. 

HİKMET ASLANOĞLU (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, ben sıramı Sayın Kâmran İnan'a veriyorum. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
Sayın üyeler; 
Şahısları adına söz isteyen üyelerin adedi 6"yı geç

miş olduğu için İçtüzüğümüzün 56 ncı maddesinin 
dördüncü fıkrası uyarınca lehte, aleyhte ve üzerinde 
konuşmak üzere bir sıralama yapmak zorundayız. 
Onun için şimdi sayın üyelere söz sıralarına göre leh
te, aleyhte veya üzerinde konuşma yapıp yapmaya
caklarını soracağım ve sıralamayı buna göre yapa
cağım. 

Sayın Hamdi Özer?.. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Lehte. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Feyyat?.. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Hikmet Aslanoğlu'nun yerine 

Sayın Kâmran İnan?.. 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Lehte. 

BAŞKAN — Sayın Niyazi Unsal?.. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Aleyhinde? . 
BAŞKAN — Saym Fethi Çelikbaş?.. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Üzerinde. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Nusret Tuna?.. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Hepi

miz lehte diyoruz. Ben de aleyhinde konuşacağım di
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Özmumcu?.. Yok. 
Sayın Raif Eriş?.. 
RAİF ERİŞ (Balıkesir) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Babüroğlu?.. Yoklar. 
Buyurun Sayın Hamdi özer. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler, sayın Bakan, şerefli askerler; 

Mâruzâtıma başlamadan evvel hepinizi saygıy-
le selâmlarım. 

Biliyoruz ki, her millet kendi tarihini millî gücüy
le yazar, açık tutar ve bu gücün sönmesiyle kapa
tır. Bir devletin kuruluşda korunmasında ve yaşa
mını sürdürmesinde dayandığı en büyük güç, millî 
gücüdür. Eğitimi ile millî, savunmasıyle millî, bilim ve 
tekniği ile çağdaş olmayan bir devlet ayakta dura
maz. İşte bu ana fikrin ışığı altında millî savunma de-
yimindeki anlamı daha iyi kavramış olabiliriz. Eğer 
şu ülkede bağımsız, özgür ve haysiyetli bir insan ola
rak yaşamanın gururunu taşıyorsak bunu en baş
ta millî gücümüze ve millî savunmamıza borçluyuz. 

Millî savunmamızın aktif gücü olan Türk Silâh
lı Kuvvetleri tarihi boyunca hem devleti korumuş, 
savunmuş hem de toplumun elinden tutarak ileri 
çağların ışığına çıkartmıştır. Çağ tutucularının zalim 
pençesinden Türk halkını kurtararak ona ileri çağ
larla çağdaş olma hakkını teslim eden devrimler yap
mıştır. İstibdattan Meşrutiyete, Meşrutiyetten Cum
huriyete ve gerçek demokrasiye ulaşma devrimle
rinin öncüsü olmuştur. O halde herkes iyi bilmeli
dir ki, Türk Silâhlı Kuvvetleri hiçbir zaman Orta
çağ kalıntısı bir vurgun ve sömürü düzenin nöbetçi
si ve hiçbir renk diktanın emir kulu olmayacaktır. 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Cumhuriyete bağlı, ulusu
nun emrinde ve meşruiyetin yanındadır. O, hiçbir za
man Bizans entrikalarının âleti olamaz. Türk Silâh
lı Kuvvetlerine karşı Türk halkının büyük saygınlığı 
vardır. Bir siyasî iktidar kendi hatalı tutumuyla ülke
de yarattığı her çalkantıyı sıkıyönetimle bastırmaya 
koyulursa, halk ile ordusunu yüz göz ederek onların 
birbirlerine olan saygınlığını eritmiş olur. Bir ikti
dar, iç asayişle ilgili olayları normal güvenlik güç
leriyle karşılamaktan sık sık acze düşerse, bunun 
nedenini önce kendisinde aramak ve gerektiği an çe
kilmek zorundadır. Kendi politik çıkarlarını ve ik
tidarda kalma hırsını süngü ile korumaya kalkışa
maz. Milletine süngüsünü sık sık milletin göğsüne da
yatan bir iktidar, milletin olamaz. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Anayasanın ve Ordu İç 
Hizmet Yönetmeliğinin kendisine tanıdığı görev ve 
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sorumluluğun idraki içindedir. İktidar aczinin başla
dığı ve demokratik tüm kuralların yetersiz kaldığı 
noktada, o, Cumhuriyeti rayında tutma görevini üze
rine alır. Bunun dışında hiçbir davete icabet etmez 
ve politik cereyanlarla yalpalanmaz. 

Sayın senatörler; 
Şunu iftiharla belirtmek isterim ki, hiçbir cere

yan karşısında direncini kırmayan, asaletini yitir
meyen tek kuruluşumuz ve tek varlığımız Ordumuz
dur. Türk Devletinin sarsılmaz kalesi olan bu kuru
luş, dün olduğu gibi bugün de sağlam yarın da sağ
lam kalacaktır. Tüm umutların ve tüm çarelerin tü
kendiği noktada umut kaynağımız ve çare merkezi
miz O'dur. O'nun Yüce onurunu ve üstün gücünü basit 
olayların çamuruna bulamaktan sakınalım. O'nun 
israfı iflâsımız olur; gücümüzü koruyalım. Şunu iyi 
bilelim ki, bir devletin en büyük gücü ve en sadık 
müttefiki kendi gücüdür. Her devlet ancak kendi gücü 
kadar dost ve müttefik bulabilir. Hiçbir devlet kendi 
çıkarından fazla bir başka devlete yardım etmez. Ya
pılan yardımı kendisi için yapar, tşte, Amerikan yar
dımının tümü kendisi içindir. İane değil, hibe değiL 
tümüyle faizdir. Hem öyle ki, kendi toprağımız üze
rindeki tasarruf hakkımızı ve bağımsızlık haysiyeti
mizi ipotekleyen bir faiz. 

Sayın senatörler; 
Amerikan yardımı rakamlarla ifade edilebilir; 

fakat bizim kendisine yaptığımız yardım rakamlara 
sığmaz. Kunuri'de döktüğümüz şehit kanlarının fa
turası hiçbir rakamla doldurulamaz. Amerikan or
dusunu imhadan kurtaran bu kahramanların fatu
ralarında rakam değil, şeref ve haysiyet yazılıdır. 
Amerika, silâhlara ambargo koyabilir, fakat Türk 
Ulusunun şeref ve haysiyetine Türk Askerinin zafe
ri azmine ve imanına ambargo konulamaz. Türk 
Ulusu, ittifaklara el uzatır; fakat avuç açmaz. Biz, 
ittifaklara namus sadakatiyle bağlanırız; fakat am
bargo ve tehdit bağlariyle asla. 

Sayın senatörler; 
Bu gürüşlerimin tümünü Kıbrıs Barış Harekâtın

dan çok önce yine bu kürsüde belirtmiştim. Ameri
ka Birleşik Devletlerinin bir halita olduğunu, bu 
deveîte Rum, Yahudi milyarderlerin egemen bulun
duğunu belirterek Yunan megaloideasını Türkiye' 
ye karşı silâhlandırdığını ve desteklediğini söylemiş
tim. NATO'nun tarihte düşman müttefikler modeli 
haline dönüştüğünü belirterek uyarıda bulunmuş
tum; bu görüşlerimi kınayanlar olmuştu. Kapalı tu
tumunu silâh ambargosuyle açığa vurmakla herkesi 

uyardığı için Amerika'ya sadece bu yönden borçlu
yuz. Ulusça seferber olmamızın alarm işaretini vere
rek bizi kendimizde toplamıştır. Devlet içinde devlet 
olan ve bağrımızı düşmanın hedefi haline getiren üs
lerin kapısını açabildik. Evimize misafir gelerek 
bizi evimize sokmayan Amerika'dan, evimizin anah-
tannı alabildik. Artık iyice anlamış olduk ki, hiçbir 
konuğa, ulusal egemenlikten ikram edilemez. Hiç
bir devlet kendi varlığını ve güvenliğini ittifaklara 
teslim edemez. Hele dünyayı ve hatta uzayı bile par
sellemeye kalkışan emperyalizmin oburluğuna hiçbir 
devlet kendi varlığını emanet edemez. 

İşte. bu gerçeğin ışığı altında varılacak sonuç şu
dur: Kendi varlığımızın tek teminatı kendi gücü
müzdür. İttifakların haysiyeti bu güçle orantılıdır; 
ittifaklara el uzatmalı; fakat avuç açmamalı. O da bu 
güce bağlıdır. 

Maruzatım bundan ibarettir. Bütçemizin Milleti
mize ve Kahraman Silâhlı Kuvvetlerimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler, hepinizi saygiyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özer. 
Sayın Niyazi Unsal; aleyhte, buyurun efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 

sayın senatör ve Kahraman Ordumuzun değerli men
supları; 

1950 lerde NATO dayanışması içine girdiğimiz 
günelrde Ordumuzun eğitimi, giyim kuşamı, silâhlan
ması ve savunma taktiği çok hızlı biçimde bu da
yanışmanın koşullarına uydurulmaya' başlandı. So
rumluluk yerinde bulunanların tümü, bu değişiklik
ten yanaydı. Bu değişikliğin biran önce yapılması
nı, savunmamızın tek koşulu sayanlar vardı. Geli
şen zaman içinde dedikleri gibi de oldu. Kısa sürede 
Ordumuzun eğitimi, giyim - kuşamı, silâhlanması ve 
savunma taktiği NATO dayanışması içinde bulunan 
üikelere benzetildi. Bu işte emeği olanlar son dere
ce memnun: konu üzerinde kimseye söz söyletmiyor, 
söylenenleri millî bütünlüğümüze ve çıkarlarımıza 
aykırı sayıyor, bir şey söyleyenin sözü ağzında tıka
nıyordu. 

Nihayet. 1964'lere geliyoruz. Yabancılaşma, ya
bancılarla bütünleşme ilk ürününü veriyor; NATO it
tifakı içinde bize silâh satanlar, İnönü'ye ilk uyarısı
nı yapıyor: «Bizim verdiğimiz silâhı bizden izin al
maksızın kullanamazsınız» deniyor. Bu da yetmiyor, 
silâh alımı devanı ediyor, savunma ilişkileri daha 
da sıklaşıyor. Nihayet son Kıbrıs harekâtında iş tüm 
bojutlanyk ortaya çıkıyor, elimizin kolumuzun bağ-

! landığım iş işten geçtikten sonra anlıyoruz. 
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NATO dayanışması olarak girdiğimiz toplulu
ğun Amerika dayanışması yanında çok cılız kaldığı
nı ancak bu anda görüyoruz. NATO, Amerika duva
rını aşıp, bize yardımcı olamıyor, diğer bir deyimle, 
NATO'nun gücü, bazı konularda üyesi olan Amerika 
Birleşik Devletlerine bile yetmiyor. Amerika Birle
şik Devletleri, dayanışma içindeki ülkelere ambargo 
uyguluyor, bu ülkelere karşı sorumluluk tanımıyor, 
NATO buna seyirci kalıyor, bir şey yapamıyor. Bu, 
bize çok yönlü gerçekleri göstermiştir. Önemli bir 
uyan niteliğindedir. Bu gerçeklerin başında, 1950'den 
sonra savunmamız üzerinde uyguladığımız politika
nın yanlışlığı gelmektedir. Az önce bu konuda bazı 
önemli yanlış sorunları sayın Millî Birlik Grupu söz
cüsü de burada açıkladılar. 

Geçen gün Dışişleri Bakanı Sayın Çağlayangil di
yor ki; «Tek yönlü silahlanmaya bağlanmanın hata
lı olduğunu anlamış bulunuyoruz.» 25 yıl sonra bu 
yanılgıyı anlamışlarsa 7ine de kendilerini kutlarız. 
Ne iyi, ne büyük marifet! 25" sene bir ülkenin millî 
savunmasını batağa sokacaksın, içinden çıkılmaz hale 
getireceksin, ondan sonra da çıkıp, yanıldığımızı an
ladık diyeceksin. Bu söz bu kadar ucuza söylenemez, 
ucuza atlatılamaz. Yanılgının hesabı verilmelidir. Ül
keyi bu duruma getirenlerin başında Sayın Çağla
yangil vardır. Notalarla yaptığı anlaşmalar bizi bu 
duruma getirmiştir, tşte size nota yoluyla Amerika 
Birleşik Devletlerinin yaptığı bir teklifi Sayın Çağla-
yangil'in nasıl yanıtladığını belgeleyen bir tel, Nota 
veriliyor, bu notaya Sayın Çağlayangil şu cevabî nota 
ile karşılık veriyor:. 

«Cevaben yukarıdaki hususlarla Hükümetimin 
mutabık olduğunu bildirmekle şeref kazanırım ekse
lans. En derin saygılarımı kabul buyurunuz ekselans. 

24 Eylül 1968» 
Sayın Çağlayangil bildirmekle şeref duyduğu hu

suslarda yanıldığını yeni yeni söylüyor. Gayet rahat 
konuşuyor. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Hariciye Bakanlığı büt
çesini görüşmüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Beler, NATO ile ilgili bir be
yanda bulunuyor. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bu durumu o gün
kü kararlarla yarattığını hatırlatmak bile istemiyor. 

NATO İttifakı ve Amerika Birleşik Devletleriyle 
yapılan anlaşmaların yarattığı hatalar sadece bunun
la da bitmiyor. Silâh alıp almamakla konu halledi
lemez. Amerika Birleşik Devletleriyle olan ilişkileri
miz yaşantımızın içine işlemiştir, Bunun izi uzun süre 

sürecektir. Köklü tedbirler alınmazsa, gerçekler biran 
önce kabul edilmezse kolay kolay bu tesirler siîine-
mez. 

Özellikle ikili anaşmalarla kurulan üsler ülkemiz 
için önemli bir tehlike noktasıdır. Hükümetin bunlar
la ilgili aldığı kararlar inandırıcı değildir. Üslerin bize 
değil, varlığı önemlidir. Bu konuda da halka yanlış 
bilgi verilmektedir. 

Deniyor ki; «Bizdeki üsler gözetleme üsleridir. 
Nükleer mermi fırlatılan rampalar değildir». Bu da 
tıpkı Sayın Demirel'in; «üs yok tesis var» demesine 
benziyor. Haydi bunları gözetleme üssü sayalım. İle
ride nükleer mermi fırlatacak hedefler ilk fırsatta 
kendisini gözetleyen bu noktaları dövecektir, bu nok
talan susturacaktır. Silahlanmada olduğu gibi bunda 
da; «Hata yaptığımızı anladık» diyecek günü mü bek
liyoruz? Böyle bir durum olunca zaten bu sözü söyle
meye bile fırsat kalmaz. 

Kaldı ki, bunu bize, bunu Türk halkına yıllardır 
ortak savunma tesisleri olarak göstermek isteyenler 
halkı açıkça aldatmaktadır. Türkiye'de gerek NATO 
ve gerekse Amerika Birleşik Devletleri eliyle, yani 
yabancılar tarafından yapılan tesislerin tümünün bi
zim savunmamızla en ufak bir ilgisi yoktur, olamaz. 
Bu Sayın Demirel'in dediği gibi ilmen olamaz. Ne
den olamaz? Günümüzde nükleer mermiler 40 bin 
kilometre hız yapmaktadır. Rusya'dan fırlatılacak 
mermi Türkiye'ye 1,5 dakikada gelmektedir. Bu ka
dar kısa sürede Türkiye'nin her tarafını sığınak yap
sanız işe yaramaz. Bırakınız sığınağı, Türkiye'nin her 
tarafını nükleer mermi savacak rampa yapsanız bir 
tanesini ateşlemezsiniz. Bunun için kendi kendimizi 
aldatmayalım. Bu üsler Amerika Birleşik Devletleri
nin ve uzak NATO ülkelerinin Rusya'ya karşı kurul
muş savunma tesisleridir. 

Neden savunma tesisleridir? Çünkü, Amerika Bir
leşik Devletlerine Rusya'dan fırlatılacak nükleer 
mermi 20 dakikada gider. Bu süre içinde sığınağa 
inilir. Okyanustaki savunma ve savma üslerinden kar
şı ateşleme gayet rahat yapılabilir. 

Beyler; 
Nükleer savaş, savaşı çok uzakta karşılayanın

dır. Nükleer savaşı ülkede ne kadar uzakta karşılar 
san o kadar kârlı çıkarsın. Amerika Birleşik Devlet
leri bunu bildiği için Türkiye'ye gelmiştir. Yoksa 
bizim kara kaşımıza, elâ gözümüze aşık değildir. Bu 
gerçeği gizlemeye çalışanlar Türk halkına en büyük 
kötülüğü yapmaktadırlar. Bunu kabul etmek zorun
dayız. Bu nedenle ülkemizdeki üsler kapatılmamalı, 
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sökülmelidir. Amerika Birleşik Devletleriyle bu konu
da hiçbir pazarlığa girilmemelidir. Tehlikenin pazar-
liğı yapılamaz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Savaşın en önemli koşullarından biri keşiftir. 

Düşmanın yerini, gücünü saptama işidir. Üslerle düş
manlarımız bizim yerimizi ve gücümüzü saptamış, 
kendilerine karşı olan tehlikeyi anlamış durumdadır. 
Eğer bir nükleer patlamada hedefimiz yakın kom
şularımıza, bunları sanıyorsak, bu üslerin bize yararı 
değil daima zararı olur. İşi politika oyunlarına bırak
madan değerli askerlerin halletmesinde^ kesin bir çö
züme bağlamasında kaçınılmaz zorunluluk vardır. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, söz süreniz bitti, lütfen 
efendim bağlayınız. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bitti efendim son 
cümlemi okuyayım. 

İş bize kalırsa, yani politika oyunlarına kalırsa 
Sayın Çağlayangil'in yaptığını tekrar ederiz. Önce 
bağlantı yapar, Orduyu tek bir silâha bağlarız, son
ra; «Bağlantı yaptığımız ülke yardım yapmazsa Ordu
muz manevra bile yapamaz» deriz. 

Türk siyaset tarihinde bu sorumsuzluğun örnekle
ri doludur. Değerli Ordu mensuplarının bu oyunlara 
daha fazla gelmemelerini d'iler, saygılar sunarım. 

Bütçe Kahraman Ordumuz mensuplarına ve Türk 
Ulusuna hayırlı uğurlu olsun. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sağ olun bayın Unsal. 
Sayın Mehmet Feyyat, ü/.erinde konuşmak üze

re buyurunuz efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler, sayın hemşerim Bakan ve sayın 
kumandanlara saygılarımı arz ederim. 

Millî eğitimden yıllar boyu nasiplenmemiş, hele 
o bölgenin çocuğu olmam bakımından, biliyorum 
Doğu Anadolu halkı, değil yazısını alfabesini, mil
lî lisanını dahi Ordudan öğrenmiştir. Şunu itiraf 
etmek lâzımdır ki; millî eğitim 1950'den sonra Do
ğu Anadolu, köylerinde yaygınlaşmıştır. Bunu Doğu 
Anadolu için söyleyebilirim. 1950'ye kadar, hattâ 
1950"den sonra 1960'a kadar Doğu Anadolumuz 
halkı, özbeöz Türk, yani babadan Türk demek is
tiyorum, onların Türklüğüne en ufak bir gölge dü
şürenler babasını inkâr eden ehli fücura benzer. Bu 
babadan Türk kimselere millî lisanım, millî bilin
cini veren Türk Ordusudur. Bu bakımdan bunu o 
muhitin tesadüfen okumuş, bir inşam olarak söylü
yorum. Tesadüfen babam bir Batılı hanımefendi 

ile evlenmiş de tesadüfen annem sayesinde Türkçe 
öğrenmişimdir, aksi halde ben de Türkçeyi Orduda 
öğrenecektim. 

Bu itibarla, Türkiye'de her şey bu sağcılar ta
rafından tesadüfe bırakılmaktadır, Allah bizi onlar
dan ve tesadüflerden kurtarsın. Bunun bir emniyet 
haline getirilmesini, sosyal güvenliğin her alanda 
yaygınlaşmasını temenni ederim. Bunu içten ve bütün. 
hançeremle arz ediyorum. Çünkü, bunun çilesini ben 
ve çevrem çekmiştir, sayın Bakanım pek çekme
miştir, çünkü memur çocuğudur, bu itibarla nasip-
lenmiştir millî şuurdan, millî kültürden, bilemez, o 
çileyi çekmemiştir, çekemez. Ancak siyasî hayata 
atıldıktan sonra, kaymağını almak suretiyle teşrif 
etmişlerdir. 

Efendim, şunu arz edeceğim; Askerî Yargıtay 
kutsal müesseselerden birisidir. Anayasamızda yüce 
yeri vardır; fakat geçen günkü bütçede de arz et
tiğim gibi, Askerî Yargıtay adlî rejimin bünyesin
den fışkıran bir çiçek, bir menekşedir. Adlî rejimin 
en tipik örneği, uygulamalardaki tecessümü Yargı
tay'dır. 

Bu itibarla, Askerî Yargıtay'ı Yargıtay bünyesi 
içerisinde mütalaa edersek. Güvenlik Mahkemesi
nin hâkimleri atamasıyla ilgili hükmün değiştirilme
si yolunda bir Anayasa değişikliği yapılacağı zaman, 
her halde sayın Bakanımız iştirak etmeyeceklerdir 
ve bu konuda da cevap beklemiyorum, Askerî Yar
gıtay'ın ve askerî mahkemelerin Adliye bünyesi 
içerisinde oluşturulması hususunda Anayasanın de
ğişikliği önerisini şimdiden zapta geçirme bakımın
dan arz etmek isterim. 

Çünkü, nasıl olsa arz ettiğim bir gün gerçekleşe
cektir. Senato hakkındaki düşüncelerimi Turan Gü
neş bir ara yazdı, ondan sonra Sayın Cumhurbaş
kanı da önerdi, ondan sonra cidiye alındı Yüce Se
natoca; ama ben arz ettiğim zaman ciddiye alınma
mıştı. Bu da öyle olacaktır. 

Bir de Askerî İdare Mahkemesi vardır, o da Da-
nıştayın bünyesindedir. İdarî rejimin gereği Danıştay 
bünyesi içerisinde mütalaa edilmesi gerekir; ama 
maalesef ayrılmıştır, ama aynı kişiler, aynı saygın 
kişiler Danıştay bünyesinde bir daire olarak görev 
yapabilirlerdi. Aynı Askerî Yargıtayın sayın kişileri 
Yargıtay bünyesinde. Bereket versin Hukuk Fakültesi, 
Harp Okulu, aile terbiyesi ve Türk Ulusunun verdiği 
millî terbiye, bu personelden, hâkimlerden hiçbir şi
kâyetimiz yok. Yüksek Hâkimler Kurulu da atasa 
ki, öyle atanıyor, bilhassa Askerî Yargıtayın atama 
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usulleri, Hâkimler Kurulunun atadığı kadar, Sayın 
Cumhurbaşkanı tarafından atanmakta ve kendi bün
yesi içinde seçilmektedir; ama diğer askerî mahke
melerin atama usulleri hakkında Anayasada bir te
minat yoktur. 

Bu itibarla, askerî mahkemelerin hâkimlerinin atan
ması yolunda aynen sivil mahkemelerin hâkimleri 
gibi Anayasada özel yer vermek lâzım. Çünkü, hâ
kimin rütbesi olmaz, hâkim hâkimdir, hâkim cübbe 
giyer, bu bir gerçektir, bir gün bu tahakkuk edecek, 
zaman gelecek. Bir zamanlar nalbantta rütbe vardı, 
dedelerimizden, ninelerimizden duyardık, onlar na
sıl iptidaileşti. Hele doktorda hiç rütbe olmaz. 

Bu itibarla, hâkim yüce bir meslektir, sulh hâki
mi olsun, Yargıtay hâkimi olsun, padişahların dâhi 
kolunun kesilmesine fetva veren yüce bir makamdır, 
yüce kişiliği vardır orayı işgal edenin. 

Bu itibarla, ancak askerî mahkemeler bünyesin
de disiplin mahkemeleri olur, olağandır. Zaten di
siplin mahkemesi olmadı mı disiplin olmaz. Ordu 
bünyesinde disiplin ne kadar gerekliyse, politikada 
ve hukuk camiası içerisinde de zıddı gereklidir. Di
ğer camiada körü körüne disiplin riyakârlığın teza
hürüdür. Ordu bünyesinde disiplin, Tüfklüğün şa-
mndandır, bünyenin gereğidir. 

Ben bir müsteşarla konuşurken bana dedi ki, sı
nıf arkadaşlarım şimdi general olmuştur, sen acaba 
asker olsaydın general olabilir miydin yani, yüzbaşıyken 
kovulurdun demek istedi bana, savcıyken. Dedim ba
na bak sayın müsteşar, ben asker olsaydım bu denli 
zıddı kadar disiplinli olurdum; ama Yargıtay bünye
si içerisinde Türk halkının özgürlüğünü savunma bakı
mından disiplinli olmam senin yanında terbiyeli may
mun gibi durmam Türk halkına ihanettir. Bunun ak
sini de orada) savun, orada da disiplinli olurdum. 

Bu itibarla, en disiplinli bir subayımız, hâkim ve 
savcı olursa, muhakkak ki kanunda Türk halkının 
özgürlüğüne o derece de faydalı olacağı karışımda
yım. 

Şimdi, askerî hastanelerin, sosyal sigorta hastane
lerinin, Sağlık Bakanlığı hastanelerinin ve hele hele dok
toru yetiştirmez, Devlet yetiştirir milyonlara mal eder, 
iç güveyi gibi Devletin yetiştirdiği doktora sahip 
olan özel klinik özel sektörü yani, beleşten sermaye 
sahipleri. Bir tıp fakültesi kurmaya yanaşmazlar; 
ama Devletin yetiştirdiği, milyonlara mal olan dok
torunu özel kliniklerde müşahede etmeyin. İşte bü
tün bunların birleştirilmesi lâzım. Seferberlik halin
de Türk Ulusu topyekûn askerdir. Bütün, varlığıyla 

bütün hastaneleriyle, bütün taşıt araçlarıyle zaten as
kerdir. Benim bu konuda önerim budur. 

Üçüncüsü; garnizonların bulunduğu bölgede çok 
görev yaptım. Orduevlerinde kaymakamla, diğer si
vil memurlarla vakit geçirirdik, maalesef orduevinde 
bizler, kaymakam ve diğer memurlar subayların is
tifade ettiğini pek ender görürdük. Saat 7'de, 8'de 
gelir, biz 15 - 20 dakika oturur, o ter revan içerisin
de eve gider, bir banyo, ertesi sabah 6'da tekrar gö
rev başına, biz 9'da, 10'da daireye. 

Orduevlerinden, bilhassa kamplardan subayların 
gereği kadar yararlanmadığını, astsubayların veya
hut da küçük rütbeli subayların yararlanmadığı bir 
gerçektir. Bu kampların ve orduevlerinin asrımızın 
raicine göre de çok ucuz olduğu, bunların artık, dö
ner sermaye haline getirilmesi zaruretine inanmakta
yız, artık kendi kendini koruması lâzım. Hazinden 
artık bu tip müesseselerin ve subaylarımız için daha 
da genişletilmesi zaruretine inandığım kadar, Hazine
ye yük olmamasını da bilhassa arz etmek isterim; ama 
Türk Ulusu ordunun silâhı için canını da verir. 

Ordunun kalkınmaya katkısı da büyüktür, ilk gi
rişte arz ettiğim gibi. Özellikle bazı dönemlerde or
mancılık, ziraat, fidan dikmeler ve hayvancılık hu
susunda erlerimizin gayet iyi eğitildiğini müşahede 
ederdim, kendi görebildiğim kadarıyle. Bir Genel
kurmay Başkanı bunu önerir, o gider Sayın Tağ-
maç Paşa gelir bunu kaldırır, ordunun işi değil der, 
diğeri gelir kalır, şimdiki durumu bilmiyorum... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, söz sıranız bitti efen
dim, lütfen bağlayınız. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bitiriyorum. 
Ordunun kalkınmaya katkısının objektif kuralla

ra bağlanmasının zamanı gelmiştir. Nasıl ki, millî 
eğitimde tarih boyunca katkısını arz ettim, diğer sa
halarda da muhakkak ki katkısı büyük olacak. Ar
tık ordunun belli bir kesiminin, memleketin kalkın
masında hizmet edecekse, bunun objektif kurallara, 
mevzuata bağlanması lâzımdır. Belli kumandanların 
şahsına bağlanmaması lâzımdır. Yani, şahsî takdiri
ne, insiyatifine bağlanmaması lâzımdır. 

Önerim bundan ibarettir. Bütçemizin Türk Ulu
suna ve ordumuza hayırlı uğurlu olmasını dilerim. 
Hele hele doktor rütbesinde generalin de gereksiz 
olduğunu bilhassa arz etmek isterim, rütbenin bu 
meslekle bağdaşamayacağını, buna Anayasa da en
gel değil, Sayın Bakanımızın bu konudaki görüşünü 
bilhassa istirham ederim. 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Feyyat. Sa
yın Kâmran İnan, lehinde buyurun efendim. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Millî Savunma Bütçesi üzerinde yapılan görüş
melerde Cumhuriyet Halk Partisi sayın Sözcüsünün 
beyanlarını yapıcı bulduk, memnuniyetle karşıladık 
genel hatlarıyle, iştirakte güçlük çektiğimiz bazı 
ufak noktalar vardır bunları açıklayacağım. 

Yalnız, aynı Grupa mensup, bir diğer Sayın Se
natörün, Sayın Ünsal'ın biraz önceki konuşmalarını 
da aynı derecede yadırgadığımızı da üzülerek ifade 
etmek mecburiyetindeyim. Kendilerine sadece şunu 
hatırlatmak isterim ki, Cumhuriyet Halk Partisi ge
rek programında, gerek politikasında Kuzey Atlan
tik Paktına olan bağlılığını her zaman teyit ettiği 
gibi, 1974 olayları sırasında, aynı partinin saym Ge
nel Başkanı Ecevit, 3 gün içerisinde 16 defa Türk 
Hükümetinin NATO'ya bağlığını teyit etmiştir. Ga
yet gerçekçi bir şekilde ve biz de bunu memnuniyet
le kaydetmişizdir. 

Sayın Batur'un bir noktaya temas etmemelerini 
temenni ederdim. O da, 1974 iki partili Koalisyo
nun, Kıbrıs konusunda acaba bir çözümden dolayı 
mı ayrıldıklarını, yoksa Kıbrıs Türk millî zaferinin 
memlekette yarattığı heyecanın bazı siyasî emellere 
vasıta edilmek istendiğinden dolayı mı, bu Koalis
yonun son bulduğu hususunu açmamalarını temenni 
ederdim. 

Bugünkü Hükümetin Kıbrıs meselesine çözüm bu
lup bulmaması hususunu da, zannederim ki, bugünkü 
dünya şartları içerisinde hiç münakaşa etmemek ge
rekir. Kaldı ki, Türk Hükümeti Kıbrıs'taki Türk 
toplumu ile birlikte, karşı tarafa toprak meselesi de 
dahil olmak üzere, konunun bütün yönlerini görüş
meye hazır bulunduklarını ve karşı taraftan gelecek 
olan bütün tekliflerin üzerinde durulacağını beyan 
etmiştir. Beşinci raundun ayın 17'sinde Viyana'da ya
pılması beklenmektedir. Ancak, bildiğiniz gibi, gerek 
Atina ve gerek Makarios, yeniden güçlükler, prob
lemler çıkartmak suretiyle Türk Hükümetini ve dev
letini ve Kıbrıs Türk toplumunu yeniden dünya ka
muoyunda güçlüklere sürüklemek arzusundadır. Se
bep: Amerika Birleşik Devletleri seçimleri ve biraz 
sonra temas edeceğimiz ambargo konusudur. 

NATO konusunda temas buyurdular. NATO fil
hakika, ifade edildiği gibi, bazı sıkıntılar içerisinde
dir. ve Sayın Yurdakuler'in de belirttikleri gibi Por
tekiz'den başlayarak, balık ihtilafından geçerek Türk, 

Yunan ihtilafı da dahil olmak üzere bugün ittifakm 
bazı güçlükleri bulunmaktadır; ama buradan gidip de 
sayın Yurdakuler'in ifade ettikleri gibi, «NATO 
ambargoya karşı susuyor» şeklinde insafsızca bir 
hükme gitmek, tenkidin dahi müessiriyetini azaltır. 
Bunu unutmamak lâzımdır ki, NATO Konseyi hiç 
bir zaman ambargoyu tasvip etmemiş; NATO Ge
nel Sekreteri bizzat Washington'a gitmek suretiyle 
Amerikan Kongresi nezdinde bu ambargonun kaldı
rılması yolunda çabalar sarfemiş ve NATO Başku
mandanı general Heig birden fazla beyanlarda bu
lunmuş ve Kongreye karşı vaziyet almıştır. Zannede
rim, bunu belirtmek te de bir haklılık olur ve bir 
kadirşinaslık olur kanısındayım. 

Ambargo konusunda, sayın sözcülerin hepsinin 
söylediklerine katılmamak mümkün değildir. Bir müt
tefikin bir diğerine ambargo uygulaması hiç bir 
şekilde kabul edilemez, tecviz edilemez ve bu bir ga
rabet ittifak şekli olur. 

Bunun neden doğduğunu çok münakaşa ettik ve 
önümüzde büyük güçlükler ̂ vardır. Bunu şurada ifade 
etmekte fayda vardır. Amerika Birleşik Devletleri 
için 1976 yılı seçim yılıdır. Önümüzdeki Kasım ayın
da, Başkanlık seçimleriyle birlikte Temsilciler Mec
lisi ve Senato üçte bir yenileme seçimleri yapılacak
tır ve bunu Amerika'daki 3 milyonu aşkın Rum top
lumu, Atina ve Kıbrıs değerlendirmeye çalışmak
tadır. 

Amerikan muhtemel Cumhurbaşkan adaylarının 
hepsiyle ilişkiler kurmuşlar ve Senato Kongresi üze
rine tazyiklerini artırmışlardır. Bunun neticesi olarak, 
bildiğiniz gibi, 30 Ocak 1976 tarihinde Senato Dışiş
leri Komisyonunda Yardım Kanunu vesilesiyle yeni 
bir karar alıamıştır. Şunu ifade etmek lazımdır ki, 
bu kararın metni geldiğinde ve tetkik edildiğinde da
ha evvel basına intikal etmiş olan şeklinden daha 
olumlu, daha müspet bir karar mahiyetindedir. Ba
sında verilen şekliyle, yani bundan sonra yardımın 
yapılabilmesi için Kıbrıs'taki Türk kuvvetlerinin elin
deki Amerikan silahlarının geri alınması, getirilmesi 
şartı kanun metninde yoktur. 

Kanun metni, ambargoyu olduğu gibi teyit et
mektedir. Ancak, 1976 yılı içerisinde Amerikan 
Cumhurbaşkanına bunu Türkiye'nin, Kuzey Atlantik 
ittifakı içerisindeki vecibelerini karşılayabilmesi içinv 

kaldırmak yetkisini vermekte; fakat onu da şartlara 
bağlamaktadır. 

Şartlardan birisi, ateşkese riayet edilmesi, 
İkincisi alınacak yeni malzemenin Kıbrıs'a sev-

kedilmemesi ve yeni bir şart ilâve edilmiş; 
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Kıbrıs'taki sivil Türk toplumu sayısının artırıl-
maması. 

Bir başka şart getirilmiş; Kongrenin devamlı kont
rolünü sağlamak amacıyla, o da Cumhurbaşkanının 
devletten devlete peşin para ile yapacağı satışları 20 
gün önceden gerek Temsilciler Meclisi Başkanına 
ve gerek Senato Milletlerarası İlişkiler Komisyonu 
Başkanlığına haber vermesi ve satacağı miktarın ve 
kategorilerin hepsini bildirmesi ve bu 20 günlük bir 
veto hakkı demektir. Kongreden aksine bir beyan 
olmadığı takdirde bu yardım yapılabilecek demektir. 

Bu, Senato Dışişleri Komisyonundan çıkmış şek
lidir. Daha Senato Genel Kurulu, ondan sonra Tem
silciler Meclisi olacaktır; ama her halükârda Rum
lar önümüzdeki seçim devresini azamî ölçüde Türki
ye aleyhine kullanmaya çalışacaklardır ve bu sebep
ledir ki, Kıbrıs konusunda yapıcı bir tutum içerisine 
girmekten kaçınmakta, ayak direnmektedirler; hattâ 
bazı muhtemel Cumhurbaşkanı adayları isimleri üze
rinde dahi oynadıkları bir vakadır. Bunu gözönünde 
bulundurmak lâzımdır ve bu vakıaya karşı da ted
birli davranmak, mücadele etmek lâzımdır. 

Bir diğer önemli husus ise, bu gelişmeler neti
cesi, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasın
daki 3 Temmuz 1969 tarihli İki Taraflı Savunma İş
birliği anlaşmasının ortadan kaldırılması ve bunun 
yerine ikâme edilecek olan yeni bir anlaşma ve niha
yet Türkiye'deki müşterek savunma tesisleri. 

Şunu kesinlikle teyit edeyim ki, Sayın Batur da 
benden iyi bilirler hiç bir şekilde Türkiye'nin, top
rak kiralaması bahis konusu değildir. Yalnız şunu da 
bilmelerini rica ederim ki, bu gibi müzakereler ön
ceden Parlamentoya ve kamuoyuna getirilmez. Bu 
gibi müzakereler evvelâ görüşülür, memleket men
faatleri azamî ölçüde sağlanmaya çalışılır, ondan 
sonra kamuoyu ve parlamentoların bilgilerine sunu
lur. Dünyanın da teamülü böyledir, bu sefer de öyle 
olacaktır. Bundan hiç şüphe etmemek lâzım. Kendi
lerinin bizzat tarif ettikleri şekilde gelişmektedir ve 
önemli bir şekilde gelişmektedir. Bundan da emin 
olsunlar. 

Bundan şu netice çıkıyor ki, Amerika Savunma 
Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mr. Robert Ellsworth' 
in bir gazetede çıkan beyanının aslı olmasa gerek. 
Ben Mr. Robert Ellsvvorth'ı NATO daimî delegeliğin
den tanırım. Geçen sene Amerika'ya yaptığım 3 zi
yarette de bugünkü sıfatıyle kendisini ziyaret ettim 
ve Mr. Robert Ellsworth ambargonun kaldırılması 
yolunda son derece çaba göstermiş ve kongreyi mü

teaddit ziyaretleriyle iknaya çalışmış, Milletlerarası 
Dış ilişkiler Komisyonunun gizli ve açık toplantıla
rında Türkiye lehinde beyan ve ifadede bulunmuş
tur. 

Kaldı ki, müzakerelerin bugünkü müspet safhası 
ve ilerlemesi de Mr. Robert Ellsvvorth'ın bulunduğu 
yetkili mevkide böyle bir beyanda bulunmayacağını 
açık bir şekilde göstermektedir. 

Sayın Ünsal'ın üzerinde durduğu bu telgraf, no
ta ve diğer hususları belirtmeyi pek lüzum görmüyo
rum. Af buyursunlar, diplomasi metotlarını ve NA
TO mekanizmasını bu saatte ve NATO'nun kurulu
şundan tam 27 yıl sonra ve Türkiye'nin buraya ka
tılmasından da 24 yıl sonra yeniden burada münaka
şa etmek, hele nükleer strateji Ve silâhların tekniği 
ve kullanılması yolunda burada bir teknik münaka
şaya girmeyi zait bulurum ve üzerinde fazla durmak
ta istemem. 

Yalnız Sayın Yurdakuler'in beyan ettikleri bir hu
sus var. Formül olarak son derece caziptir. Son de
rece hepimize hoş gelir. Türk Ordusunun tüm ihti
yaçlarının millî kaynaklardan karşılanması, diye ifa
de buyurdular. Bu, hakikaten, bütün Türklerin kal
binin istediği ve ferahlatacak bir şeydir. 

Yalnız, kendisi de askerlikten gelmedir. Bugünkü 
dünya teknolojisini, askerlik teknolojisini benden iyi 
bilirler. Bugün kendi kendine savunma alanında ye
ter, tüm ihtiyaçlarını karşılayan Amerika Birleşik 
Devletleri dahil hiç bir devlet yoktur. Hepsi birbiri
ne bağlıdır. Hepsi birbirinden bir şeyler alır ve ka
tar. Kaldı ki, bir portatif uçağın bugün 3 - 4 milyar 
dolara çıktığı, Mig - 25'lerle FXY -16 veyahutta Fan-
tom veya F - l i r l e r i n . (Kaldı ki, Fantomlar demo
de olmaya başladı) çarpıştığı bir dünya'da ve bugün
kü Türk ekonomik şartlan içerisinde kalkıpta böyle 
her taraftan hisleri okşayıcı bir beyanda bulunmak, 
sadece gerçekçilikten uzak olur, politik, hatta apoli
tik bir beyan olur. Zannederim ki, bu gibi yanılgıla
ra da kapılmamak lâzımdır. 

Ambargonun ortaya koyduğu acı dersler vardır. 
Bunu değerlendirmek lâzımdır. Harp sanayiinin Tür
kiye ölçülerinde ne kadar geliştirilirse, ekonomik sa
nayii tamamlayıcı mahiyette, bunu da geliştirmek lâ
zımdır. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri, 
hatta Avrupa'nın birçok memleketlerinde sanayi iç 
içe girmiş mahiyettedir. Bugün XMI Tankını Gene
ral Motor yapar, o işlemektedir. Leopar tankları ve 
Ronalt füzelerinin de bu gibi kuruluşlarca geliştir
mesini yapmak lâzımdır. Geç kalındığı bir vakıadır; 
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ama iddialarla imkânlar arasındaki ölçü muhafaza 
edilmediği takdirde, Türk kamuoyunu yanıltma teh
likesi doğar ki, bunu da hiç bir sorumlunun yapma
ması gerekir. 

BAŞKAN — Sayın İnan, söz süreniz bir dakika 
da geçti, lütfen bağlayın efendim. 

AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Sayın Baş
kanım, lütfederseniz benim söz hakkımı alabilirler. 

BAŞKAN — Sayın Özmumcu sizin söz hakkınız 
var. Kendileri bilirler. 

KAMRAN İNAN (Devamla) — Bir cümle ile 
bağlayacağım Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir noktaya işaret etmek isterim. Sayın Batur çok 

güzel ifade buyurdular; siyasî partilerin asgari müş
tereklerde dış politika alanında birleşmeleri. Bu bi
zim temennimizdir, bizim daima savunduğumuz bir 
görüştür ve bizim 1974 Kıbrıs ihtilâfının başlangıcın
dan sonuna kadar uyguladığımız ve Adalet Partisi 
olarak zamanın Hükümetinin arkasında c/c 100 tu
tum aldığımız bir davadır. Biz bunu isteriz. Bunu 
yapmak da lâzımdır. Bunu yaptığımız takdirde, yal
nız dış alandaki davalarımızın savunmasında güçlü 
olmaz, yalnız onların hallinde güçlü olmayız; aynı 
zamanda bugün Bütçesini görüşmekte bulunduğumuz 
savunmamızı da büyük ölçüde güçlendiririz. 

Politik bakımdan birlik ve beraberlik manzarası 
göstermeyen, sosyal bakımdan bölünmüş toplumla
rın savunması çok zor olur, zayıf olur. Dışarda bö
lünme manzarası veren toplumlar üzerinde, ordusu
nun gücü ne olursa olsun bazı kötü hesap sahipleri 
daima gözükebilir. Bugün sosyal bütünlük, siyasî is
tikrar. ekonomik güçle savunmayı birbirinden ayır
maya imkân yoktur. Bizim en samimî temennimiz; 
Türkiye'nin bugün ambargo konusunda Amerika 
Birleşik Devletleri Kongresiyle, bugün Kıbrıs ve onu 
çevreleyen diğer önemli konular dolayısıyle Yuna
nistan'la, bugün Yunanistan'la olan ihtilâfların de
vamı mahiyetinde bölgedeki ve bölgenin ötesinde hat
ta bazı batı Avrupa memleketleriyle karşı karşıya bu
lunduğu davaların takibinde Hükümete ayak bağı ol
mak ve yıpratmak çalışmalarından ziyade; arkasın
da olmak ve bütün millî davalarda birlik ve beraber
lik içerisinde gözükmek hepimizi büyültür ve bu da
vaların hallinde yardımcı olur ve bu görüşleri dola
yısıyle de kendilerine teşekkür ederim, bunun tatbi
kata da intikalini arzu ve temenni ederim ve Millî 
Savunma Bütçesinin memleketimiz için hayırlı, uğur
lu olmasını dilerim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şunu gözönünde bulundurmak lâzımdır; nükleer 

vazgeçirme gücü gerçekten son 25 yılda olduğu gibi, 
önümüzdeki 25 yılda da dünya barışını genel hatla-
rıyle teminat altına almaktadır. Dünyanın bir nük
leer kaosa gitmesi ihtimali çok azdır; ama bunun al
tında hemen şu yatar; konvansiyonel ve bilhassa ma
hallî ihtilâflar ihtimalleri çok yükselmiştir ve yük
selmektedir. Türkiye bu ihtimallerin çok kullanıldı
ğı, çok yükseldiği bir bölgede yaşamaktadır. Türki
ye; Kıbrıs meselesiyle birlikte dünyanın dikkatlerini 
bir kere daha üzerine çekmiş, bugün 41 milyon, ya
rın 70 milyonluk güçlü ve dünya üzerinde ve bölge
de önemli bir rol oynayacak devlet olması itibariyle, 
daha şimdiden birçok zihinleri, birçok başkentleri 
düşündürmeye başlamış ve Türkiye'ye dikkatler her 
zamankinden fazla dönmüştür. Bu dikkatlerin de her 
zaman Türkiye'nin hayrına olduğunu düşünmek bi
raz gerçekçi olmaz. Bunu da gözönünde bulundur
mak suretiyle Türkiye'nin yalnız millî savunması ve 
Ordusuyle değil, topyekûn milletiyle bugünkü dünya 
şartlarının gerektirdiği ciddiyet, birlik ve beraberlik 
içerisinde bulunması, her türlü kısır çekişmeler ve 
kavgalara son vermesinin şartıdır. 

Türk milleti daima güçlükler karşısında millî be
raberliği göstermiş ve bunun sayesinde galip gelmiş 
bir toplumdur. Türk milleti bugün rahat şartlar içe
risinde olmadığı halde, bugünkü manzarasıyle bütün 
Türkleri teker teker üzmektedir ve dışardan bu man
zaraya baktığınız zaman hakikaten elem verici bir 
manzaradır. Bunun da ortadan kaldırılmasına hep 
birlikte yardımcı olursak, en büyük hizmeti yapmış 
oluruz ve ben Sayın Cumhuriyet Halk Partisi söz
cüsünün ifadeleri altında böyle bir tesanüdü de sez
mek isterim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan, saygılar sunarım. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın tnan. 
Aleyhinde konuşmak üzere Sayın Ahmet Nusret 

Tuna. buyurun efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Millî Savunma Bütçesi üzerinde gruplarımızın çok 
kıymetli sözcüleri ve uzman olan asker arkadaşla
rım gerekli beyanlarda bulundular. Ben gecenin şu 
saatinde yüksek huzurlarınızı fazla işgal etmeyece
ğim. Hemşerilerimin bana tevdi ettiği bir vazifeyi ye
rine getirdikten sonra ufak bir talepte bulunacağım. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Kastamonu'ya vatandaşlarla temas için gittiğim 

zaman, vatandaşların büyük bir kısmının çeşitli yer
lerde radyolardan dinleyerek, gazetelerden okuyarak 
bazı kuşkulara kapıldığını müşahade ettim. Vatan
daşların umumiyetle ambargodan, diğer batı ülke
lerinin Yunanistan'a yaptığı yardımdan ve Yunanis
tan'ın Bütçesinde Silâhlı Kuvvetlerine ayırdığı para
lardan, aldığı yeni uçaklardan kuşkulandıklarını üzün
tüyle müşahade ettim. Dilimin döndüğü kadar 1610 
sayılı Kanundan, Re-Mo Planından bahsetmeme rağ
men hemşerilerim; bütçe imkânları müsait değilse, 
bütçe imkânlarıyle mukayyet olmayarak her halde 
Yunanistan'dan daha az silahlanmaya tahammüllü 
olmadıklarını, eğer buna bütçe imkânları müsait de
ğilse kendi canlarıyle, mallarıyle Devlete ve Orduya 
yardımcı olmak istediklerini ve her halde Yunanlı
lardan daha az silâhlanma imkânının ortadan kaldı
rılmasını ve bu isteklerini alâkalılara duyurmamı ben
den rica ettiler. 

Ben bugün bu Devlet kürsüsünden hemşerilerimin 
ve hemşerilerimin şahsında Türk milletinin taleple
rini huzurlarınıza getirmiş bulunuyorum. 

Her halükârda bütçe imkânlarımız ne olursa ol
sun, malî takatimiz ne olursa olsun, Yunanlılardan 
daha az silâhlı olmamalıyız. 

Bu vazifeyi yerine getirdikten sonra ufak bir ta
lepte bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Kastamonu'nun bir Bozkurt ilçesi var. Bu ilçenin 

35 yıllık bir mazisi var. Buraya Devlet eliyle sadece 
bir askerlik şubesi binası yapılmış. Bu askerlik şube
si kapalıdır arkadaşlar. Hemşerilerim bana dediler ki, 
«Devletin 35 yıldan beri yaptığı tek bina var, o da 
kapalı.» Millî Savunma Bakanlığımızın bu eski ka
rardan rücû ederek şubeleri açma yolundaki gayret
lerini biliyorum; fakat bir ilçe halkının şu psikolojik 
durumunu nazara almalarını rica ediyorum ve bu as
kerlik şubesinin açılmasına emirlerini istirham ediyo
rum. 

Saygılar sunarım arkadaşlar. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuna. 
Sayın Özmumcu, görüşecek misiniz? 

AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Vazgeçtim 
efendim. 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Çelikbaş'da. Sayın 
Çelikbaş, müsaadenizle Sayın Bakana söz vereceğim. 
Size Sayın Bakandan sonra söz vermek imkânımız 
olacak. 

Buyurun Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, sözlerinize başlamadan evvel size 

bir noktayı hatırlatmak istiyorum; sizin söz süreniz, 
size sorulacak sualler ve onlara verecek olduğunuz 
cevaplar dahil bir saattir. Bu hususu gözönünde bu
lundurmanızı istirham ediyorum, efendim. Buyuru
nuz. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Van) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üye
leri; 

Silâhlı Kuvvetlerimizin 1976 Malî Yılı Bütçesini 
yüksek huzurunuza sunarken Yüce Senatonun sayın 
Başkan ve üyelerini Türk Silâhlı Kuvvetleri adına 
saygı ile selâmlıyorum. 

Bütçemiz üzerinde gerek parti grupları adına ko
nuşan parti sözcülerini, gerekse şahısları adına konuş
ma yapan değerli üyeleri ben ve arkadaşlarım dikkat
le izledik. Konuşmacılar savunma konuları ile ilgili 
olarak çok değerli fikirler ve görüşler ifade etmişler
dir. Savunma meselelerimize ışık tutan yapıcı tavsi
yeler ve teklifler ileri sürmüşler ve samimî temen
nilerde bulunmuşlardır. Bunlar arasında hiç şüphesiz 
katılmadığımız görüşler, gerçek duruma tamamen uy
mayan tenkitler de yok değildir; ama bunlar da dahil 
olmak üzere bu müzakereler tümü ile bizim için çok 
istifadeli olmuştur. 

Millî bir sorun olan millî savunma meselelerimizi 
ve Silâhlı Kuvvetlerimizin her bakımdan güçlenmesi
ne arkadaşlarımızın gösterdikleri bu çok yakın ilgi 
ve destekten dolayı şükranlarımızı sunuyorum. 

Değerli senatörler; 
Konuşan arkadaşlarımızın üzerinde durdukları ko

nuların büyük bir kısmı genellikle şunlar olmuştur; 

Arkadaşlarımız dünya koşulları üzerinde durdular, 
yurdumuzu saran tehlikeleri belirttiler, savunma poli
tikamız üzerinde durdular, savunma politikasının nasıl 

, olması lâzım geleceğini belirtmeye çalıştılar ve içinde 
bulunduğumuz şartlarda Silâhlı Kuvvetlerimizin her 
an güçlü bulunması ihtiyacı üzerinde durdular ve sa
vunma için her şeyden evvel öncelikle kendi gücümüze 
dayanmamızın gereği üzerinde durdular, ittifakları
mız, NATO ile ilişkilerimiz, Türk - Amerikan ilişki
leri, dış yardımlar, ambargo kararı, ambargo kararı 
üzerine alınan tedbirler, Silâhlı Kuvvetlerimizin güç
lendirme ve REMO Programı, savunma sanayii, dış 
yardımlar, ortak savunma tesisleri ve askerlik hizmet
leri, askerlik şubeleri, ihtiyaç fazlası yedek subay ve 
erler ile ilgili çalışmalar ve nihayet bütçe rakamları 
üzerinde durarak tahliller yaptılar. 
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Bu konulan umumiyetle arkadaşlarınızın müşte
rek konulan olduğu için tekrar ediyorum. Bunun dı
şında, hiç şüphesiz arkadaşlarımız başkaca konulara 
da iliştiler. 

izin verirseniz, evvelâ arkadaşlarımızın üzerinde 
durdukları ortak konular hakkında görüşlerimi arz 
edeyim ve cevap verdikten sonra geriye kalan zaman
dan faydalanarak münferiden temas edilen konular 
üzerinde de imkân ölçüsünde maruzatta bulunmaya 
çalışayım. 

Değerli arkadaşlarım; 
1976 Bütçesini hazırlayarak müzakere ettiğimiz 

bu dönemde dünya durumunun pek de iç açıcı olma
dığını hep birlikte görüyoruz. Arkadaşlarım bunu 
belirttiler. 

Hepinizin bildiği gibi İkinci Dünya Savaşını izle
yen yıllarda dünya Doğu - Batı blokları şeklinde olu
şarak iki büyük kutup haline gelmiştir. Son yıllarda 
Japonya ve Çin de birer dünya gücü olarak ortaya 
çıkmışlardır. Bunun yanı başında, özellikle uluslara
rası toplantılarda bir güç olarak kendini gösteren ta
rafsız ülkeler veya bloksuz ülkeler yer almaktadır. 

Petrole sahip ülkeler de petrol fiyatlarının artırıl
masından sonra bütün devletlerin ekonomilerini et
kileyen ayrı birer güç haline gelmişlerdir. Yeni ko
şullar içinde Doğu - Batı kutuplaşmasının dünya den
gesini sağlamaktaki etkisi bildiğiniz gibi azalmakta
dır. İstikrarsız!]iç bütün dünyada daha da artmıştır 
ve artmaktadır. 

Bizim de üyesi olduğumuz NATO devletleri ile 
Varşova Paktı devletleri arasında 20 yılı aşkın bir 
zamandan beri süregelen ilişkiler birçok aşamalardan 
geçtikten sonra son yıllarda bir yumuşama eğilimi 
göstermeye başlamıştır. Helsinki'de imzalanan Avru
pa Güvenlik ve İşbirliği Anlaşmasından sonra farklı 
iktisadî ve sosyal sistemler arasında kurulması dü
şünülen ilişkilerde önemli bir engelin aşıldığı intibaı 
yayılmakta ise de, Detant'm, kuşkuları ortadan kal
dırmaya yeterli olduğunu ve olacağını söylemek maa
lesef mümkün olamamaktadır. 

Genel «Detant» çerçevesinde Amerika Birleşik 
Devletleri ile Sovyetler ilişkilerinin de olumlu çizgide 
olduğunu ve bunun dünya barışı için sıhhatli bir ge
lişme gösterdiği de söylenemez. Büyük bir askerî gü
ce sahip olan bu iki devlet «Detant» a rağmen aske
rî güçlerini geliştirmeye devam ederek her biri den
geyi kendi lehlerine çevirmeye çalışmakta ve yumu
şama ile silâhlanma gayretlerini artırma arasında bir 
çelişki görmemektedirler. NATO ve Varşova Paktı 

t arasında Viyana'da yürütülen karşılıklı, dengeli kuv
vet indirimi görüşmeleri önemli bir gelişme kaydet
meden devam etmektedir. 

Birinci SALT Anlaşmasına rağmen stratejik si
lâh yarışı da henüz durmuş değildir ve duracağa da 
benzememektedir. 

Diğer yönden, Sovyetler son yıllarda denizlere 
açılarak büyük bir deniz devleti olma yoluna girmiş
lerdir. Silâhlanma yarışı bütün dünyada hızını her 
an artırmaktadır. Bu manzarayı gösteren dünya için
de Türkiye'mizin tam bir güven içinde yaşamakta ol
duğunu iddia etmek hiç şüphesiz mümkün olamaz. 
Tam tersine, Türkiye'yi saran tehlikeler gün geçtik-

| çe artmaktadır. Sovyetlerin denizlere açılması ile Ak-
deııizde yeni bir durum hâsıl olmuştur. 

Orta Doğu buhranı sürüp gitmektedir. 
Kıbrıs meselesi NATO içinde müttefikimiz olan 

Yunanistan ile aramızda gerginlik yaratmıştır. Yu
nanistan bir hasım güç olarak karşımızda bugün va
ziyet almşş ir-iunuyer ve iktisadî gücünün çok üstün
de 5İİ:.h.:anma gayreti gösteriyor. Çevremizdeki mem
leketleri:!. iıemerı Iıep^i büyük bir silâhlanma gayreti 
içine 2:rrniycrair. 

Ayr.ca, Türkiye'yi içinden bölme, yıkma ve par
çalama a r r r a gtitbn faaliyetler bildiğiniz gibi maa-

I lesef a:':-n ü r ü r e devam etmekte ve ettirilmekte-
j dir. 

Değerli ar kadr: şiarım; 
Bu şartlar içinde savunma politikamızı tetkik edi-

| yoruz. Savunma politikamızın dayanakları ve muh-
i tevası bütün dünyanın malumudur. Evvelâ, Türkiye' 
i nin. hiç bir memleketin toprağında gözü yoktur. 

Türk milleti millî misak hudutları içinde hür ve ba-
ğımsız olarak yaşamak ve ilerlemek azmindedir. Bü
yük Atatürk bunu «Yurtta sulh, cihanda sulh» sloga
nı ile dile getirmiştir. Millî savunma politikamızın 
amacı, bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyetinin ba
ğımsızlığının, egemenliğinin, millî bütünlüğünün ve 
topraklarının nereden gelirse gelsin her türlü tehdit 

J VÜ saldırılara karşı korumaktır. 

| Cumhuriyetten bu yana yürütülmekte olan bu po
litika. millete mal olmuş bir politikadır, değişmeyen 
bir politikadır. Parti sözcülerimizin bugün burada 
yaptıkları konuşmalar da bunu teyit etmiş bulunu
yor : Özür dilerim, burada partilerden başka Grup
lar da var. Sözcüler derken, onları da içine almış 

i oluyoram. Bir alışkanlık sebebiyle onları ayrıca zik-
j retmedim. 
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Değerli arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi, savun
ma her şeyden evvel millî bir sorundur ve bunda it
tifakımız vardır. Savunma için yine öncelikle kendi 
gücümüze dayanmak durumundayız, bu nedenle mil
letin ve ülkenin maddî ve manevî güç ve imkânları
nın bir savaşın gereklerine göre, barıştan itibaren plan
laması, organize edilmesi ve hazırlanması gerekir. 
Caydırıcı güce sahip büyük bir orduya sahip olma
mız şarttır. Dünya koşulları, coğrafyamız, jeopolitik 
durumumuz (Ki, arkadaşlarımızın hepsi bunları be
lirttiler) böyle bir orduyu her an güçlü halde ve her 
tehlikeyi karşılayabilecek bir halde tutmamızı ge
rektirmektedir^ 

Değerli arkadaşlarım; 
Dış güvenliğimizi korumak hususunda ittifaklar

dan yararlanma da savunma politikamızın hiç şüp
hesiz önemli unsurlarından biridir ve biri olmalıdır. 
Türk Devleti tarih boyunca çeşitli kollektif savun
ma sistemlerinden yararlanma yoluna gitmiştir. NA
TO içinde ve CENTO içinde bu nedenle bulunuyo
ruz. Hükümet Programında da ifade edildiği gibi, 
güvenlik ve siyasî dengenin kurulması hususunda 
NATO savunma ittifakının şimdiye kadar oynadığı 
rolün, bugünkü durumda değerini korumakta oldu
ğuna inanıyoruz, bazı sarsıntılar geçirmiş olmasına 
rağmen, arkadaşlarım bunu belirttiler. Bunu tekrar 
etmeyeyim. 

Güvenliğimiz ve millî menfaatimiz gerektirdiği 
sürece, görüşümüze göre Türkiye bu ittifak içinde 
kalacak ve vecibelerini eksiksiz olarak yerine getire
cektir. Bu konuda ittifak halinde olduğumuzu görü
yoruz. Bazı arkadaşlarımızın ufak tefek revizyon is
teme hususlarında farklı görüşleri hiç şüphesiz var
dır. Aynı surette müttefiklere düşen vecibelerin yeri
ne getirilmesinde onlardan ittifak üyesi olarak iste
mekte kendimizi haklı görüyoruz ve buna devam 
edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu arada bir noktaya işaret etmekte yarar olacak

tır. Bildiğiniz gibi Yunanistan Kıbrıs ihtilâfı nede
niyle, ittifakın askerî entegrasyonundan çekilmiştir. 
Yunanistan'ın, bu hareketinin ittifakın güney kana
dında bir zaaf yarattığı hiç şüphesiz inkâr edilemez. 
Ancak, bu kararın Türkiye için olduğu kadar, hatta 
Türkiye'den daha çok Yunanistan için de büyük risk 
yarattığına, Yunanistan'ın savunmasına zarar vere
ceğine de şüphe edilmemelidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Amerika Birleşik Devletleri, NATO içerisinde 

müttefiklerimizden birisidir. Ortak savunma konu

sunda Amerika ile Türkiye ayrıca karşılıklı vecibeler 
yüklenmişlerdir. Türk - Amerikan savunma ilişkile
rinde Amerika Birleşik Devletleri Kongresinin aldığı 
ambargo kararı dolayısıyle bazı sarsıntılar olduğu da 
doğrudur ki, arkadaşlarımız buna işaret ettiler: 

Arkadaşlarımızın işaret ettiği gibi, Kongrenin am
bargo kararı, birbirlerinin savunma gücünün kuv
vetlenmesine yardımcı olmakla mükellef olan mütte
fikler arasında olması kabul edilemeyecek bir dav
ranıştır. Bildiğiniz gibi, Türkiye uzun bir süre bu 
kararı soğukkanlılık içinde karşılamış ve Amerika'nın 
bu hatalı davranıştan dönmesini istemiş ve bekle
miştir. 

Bu karar, 3 Ekim 1975 tarihinde kısmen kaldı
rılmış ve parası ödenmiş siparişler Türkiye'ye gel
meye başlamıştır ki, sanıyorum ki bugün sonu, ta
mamı alınmıştır. Tek taraflı olarak Amerika'nın veci
belerini yerine getirmemesinin ittifak savunmasına 
olumsuz etki yaptığına şüphe yoktur. Bunu Amerika 
Hükümet sorumluları da bilmektedirler ve hatta ifade 
etmektedirler. Türkiye'nin buna karşı aldığı tedbirler 
de malumdur. Bu karar devam ederse, savunmamızın 
daha fazla zaafa uğramaması ve güvenliğimizin teh
likeye düşmemesi için hiç şüphesiz gereken kararlan 
hep birlikte düşünüp, alacağız ve buna mecbur kala
biliriz. 

Türkiye, ikili anlaşmalara dayanılarak Türkiye'de 
kurulmuş olan ortak savunma tesislerinin faaliyetini 
26 Temmuz 1975 tarihinde durdurmuştur. Aldığımız 
tedbirlerin birisi budur. 

Değerli arkadaşlarım bu hususta duygularını ifa
de ettiler. Bütçe Komisyonunda da beyan etmiştim, 
hiç şüphesiz bütün bu duyguları paylaşıyoruz. Ger
çekten bir yanlış değerlendirme sonunda tamamen 
Amerika'nın bir iç politikasının neticesi olarak, hür 
dünyayı savunmakta olan NATO ittifakına zarar ve
recek yanlış bir karar alınmıştır. Ergeç bu yanlış ka
rardan dönmelerini bekliyoruz ve bekleyeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, Türk Silâhlı Kuvvetlerimi
zin bugünkü durumuna da temas ettiler. Evvelâ Türk 
Silâhlı Kuvvetleri için değerli konuşmacıların söyle
diği güzel ve övücü sözler için Silâhlı Kuvvetler adı
na kendilerine teşekkür ederim. 

Arkadaşlarımızın" da işaret ettiği gibi, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri, dünden bugüne var olmuş bir ordu değil
dir. Türk Ordusu uzun bir tarih içinde zaferden zafe
re koşmak suretiyle oluşmuş ve bugünkü duruma gel
miş bir ordudur. Uzun asırlar içinde oluşmuş bir ana
nesi vardır. Silâhlı Kuvvetlerimiz; moral gücü, disip-
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ün, eğitim bakımından bugün dünyanın en güçlü bir J 
ordusu olarak sayılabilir ve bunu birçok yabancı dev- I 
let adamları ve askerleri ifade etmişlerdir ve etmek
tedirler. 

Silâhlı Kuvvetlerimiz bugün karada, denizde, ha- j 
vada en modern silâhları kullanma yeteneğine sahip 
bir Ordudur. Yetişmiş çok sayıda uzman elemanı var
dır. Silâhlı Kuvvetlerimiz, bugün elinde bulunan si
lâh ve malzeme ile de kendisine düşen savunma gö- I 
revini yerine getirecek ve nereden, kimden gelirse gel- I 
sin Türk Vatanına yönelecek her türlü saldırıya kah
ramanca karşı koyacak bir durumdadır. Bunda, dost I 
ve düşman hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Biraz önce de işaret etmiştim; Türkiye, toprak- I 

larını, denizlerini, semalarını ve millî menfaatlerini I 
her türlü tehdit ve tecavüzlere karşı azimle koruyan 
bir ülkedir. Ancak, biraz önce de işaret ettiğim gibi, I 
dünya durumu, Türkiye'nin coğrafyası, jeopolitik ve 
stratejik durumu bütün dünyada ve özellikle çevre- I 
mizdeki memleketlerdeki gittikçe hızlanan silahlan- I 
ma yarışı, silâh teknolojisindeki süratli gelişmeler, 
bizi, Silâhlı Kuvvetlerimizi daha da güçlendirmeye 
ve Silâhlı Kuvvetlerimizin hareket, ateş ve zırh gü- I 
cünü artırmaya, havada, karada ve denizde modern 
harbin gerektirdiği en yeni silâh, araç ve gereçlerle do- I 
natmaya mecbur bırakmaktadır. I 

Kısaca RE-MO Kanunu diye adlandırdığımız 1601 I 
sayılı Kanun bu ihtiyacı karşılamak için yürürlüğe I 
konmuştur. Bilindiği gibi, Silâhlı Kuvvetlerimizin ye
niden düzenlenmesine ve modernleşmesine harcan- I 
mak üzere 1972 yılında yürürlüğe konan bu Kanun
la, Millî Savunma Bakanlığına 16 milyarlık harcama 
ve taahhüde girme yetkisi verilmişti. 

Kıbrıs Barış Harekâtının gerektirdiği yeni ihtiyaç
lar, dünya fiyat artışları ve teknolojik gelişmeler, bu 
yetkiyi yetersiz hale getirdikten sonra, Büyük Meclis 
16 Temuz 1975 tarihinde yürürlüğe giren bir kanunla 
bu yetkiyi 23,7 milyar liraya çıkarmış ve süreyi de 
10 yıldan 6 yıla indirmiştir. 

Yine Ege ve Akdenizdeki güç dengesinin aleyhi
mize bozulmasını önlemek, ambargo kararının yarat
tığı olumsuz etkileri kısmen olsun bertaraf etmek, 
uçak ve "diğer silâhların alım ve imalinde kullanılmak 
üzere Büyük Meclise sunduğumuz bir kanun tasarısıy-
le 13,5 milyar liralık yeni bir yetki talep etmiş bulu
nuyoruz. Bununla, normal bütçelerde ayrılan öde
nekler dışında, Ordumuzu yeni silâh ve araçlarla do
natmak üzere 37,5 milyar lira tutarında ve normal | 

| bütçelere ilâve olarak yeni bir harcama yetkisi veril
miş olacaktır. Duruma göre bilhassa harb sanayii 
kurma safhasında ayrıca yeni isteklerimiz olabileceğini 
şimdiden arz etmeliyim. 

j Değerli arkadaşlarım, 
RE-MO Kanunu ile verilen harcama yetkisine 

dayanılarak Silâhlı Kuvvetler ihtiyacı için satınalınan 
veya imal ettirilen silah, araç ve gereçler hakkında 

I bir fikir edinilmesi için birkaç örnek vermek istiyo-
J rum. Faraza Hava Kuvvetleri için uçak filoları aldık. 

2 filo F - 104S'lerden alınmıştır. Ayrıca, 2 Phantom 
I filosu için görüşmeler yapıyoruz. Yalnız Sayın Batur 

burada bir endişe izhar etti. Bunları henüz satınal-
mış değiliz, buna ilişkin görüşmeler devam ediyor. 
İstediğimiz şartların hepsi sağlandığı takdirde bu an-

I laşmayı yapacağız. Yoksa, sadece silâhı alıp bilmem 
diğer aksamını bırakmak, elbetteki bir şey vermez, 

I öyle bir silahtan fayda olmaz. Bütün endişelerini an
lıyorum, kendisi bu işin başında uzun zaman bulun
muştur. Hepsini dikkate alan bir tutum içerisinde 

I bu müzakereleri yapıyoruz. 

Uçaksavar silâhları aldık. 50 orlikon bataryası 
için angajmana girdik, yarısına yakın bir kısmı bugün 

I teslim edilmiştir. 
Helikopterler satınaldık ve daha yeni helikopter-

I 1er satmalmak istiyoruz. Bunun için müzakere halin-
I deyiz ve mevcut zırhlı araçlarımızı modernize etmek 

istiyoruz. Tanlarımız!, motorlarını, ateş tertibatını 
i ve sadesini değiştirmek suretiyle bunu modernize etti-
I ğimiz takdirde, gücümüz birkaç misli artacaktır. Bu-
I nun için müzakereler halindeyiz. 

Ayrıca; yeni zırhlı taşıyıcılar almak için müzake
reler halindeyiz. İstihkâm malzemesi aldık, alacağız. 
Birçok elektronik malzeme aldık, alacağız. Telsizlerin 
bir kısmını da memleket- içerisinde yapmaya çalışıyo
ruz. Dört denizaltı için angajmana girdik. Üçü Alman
ya'da yapılmakta, birisi Türkiye'de yapılmaktadır. 
Hücumbotları ve muhripler satınaldık. Güdümlü mer
miler satmaldık. Bilhassa bazılarını memleket için
de yapmaya çalışıyoruz. Arazi araçları, roketler, çı
karma araçları, tanksavarlar, istihkâm malzemesi, mü
himmat gibi, bobin radarlar gibi malzeme satınalmak-
ta kullanıyoruz verilmiş olan bu yetkiyle. 

Arkadaşlarımız harp sanayiine de temas ettiler. 
Savunma sanayiinin geliştirilmesiyle ilgili çalışmaları
mız hakkında da özet bilgi arz edeyim müsaade eder
seniz. Bu arkadaşlarımızın temas ettiği konulara, ko
nuşma sırasıyle cevap arz etmeye maalesef zamanım 

I müsait değil ,onun için topluca bilgi arz etmeye ça-
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lışıyorum. Silâhlı Kuvvetlerimizin kullanacağı her 
türlü silâh, araç ve gereçleri kendi imkânlarımızla 
sağlama ilkesi, bir süreden beri bütün memlekette 
bildiğiniz gibi benimsenen bir hedef olmuştur. Bu 
nedenle, son 10 yıl içerisinde Cumhuriyet Hükümet
lerinin hemen hemen hepsi bu konu üzerine eğilmiş 
ve savunma sanayiimizin-geliştirilmesi için çabalar 
harcamışlardır. Hükümetimiz bu çalışmayı hızlan
dırmış bulunmaktadır: 

Hükümet Programında savunma sanayii ile ilgili 
olarak şu görüşler ifade edilmiştir: «Yurt savunması 
her şeyden evvel millî bir meseledir. Milletler savun
ma için öncelikle kendi güçlerine dayanmaya mec
burdurlar. Bu sebeple, savunma politikamızı iıarb sa
nayiine yöneltmek ve Ordumuzun ihtiyacı olan harb, 
silâh, araç ve malzemenin büyük bir kısmını (Kâm-
ran inan arkadaşımız da işaret ettiler, dünyanın hiç 
bir memleketi bütün ihtiyaçlarını yalnız başına ken
disi karşılayamaz. Hattâ Amerika bile bugün silâh 
sanayiinde kullandığı bazı malzemeyi başka memle
ketlerden satınalmaktadır) yurt içinden sağlamak ge
reklidir. Hükümetimiz bu yönde başlamış olan çalış
maları hızlandıracak ve millî harb sanayiimiz bütün
leşmiş bir plan içinde genişletilecek ve geliştirilecektir.» 

Değerli arkadaşlar, 
Millî kaynaklara dayalı bir harb sanayiinin ku

rulmasını gerektiren başlıca nedenleri saymak sure
tiyle zamanınızı almak istemiyorum. Yalnız, bir - iki 
noktayı ifade edeyim. Bir defa silâh araç ve gereçle
rinde teknoloji hızla gelişmektedir. Yani, ambargo ve 
saire gibi şeyler olmasa dahi, bugün sayacağım bu 
sebepler, bizi bir silâh sanayii kurmaya mecbur et
meye yeter sebeplerdir. Evvelce silâhlar 25 senede, 
30 senede bir değişiyordu. Bu, İkinci Dünya Har
binden sonra 10 seneye, hattâ bugün 5 yıla inmiştir. 
Her 5 yılda bir silâh teknolojisi değişiyor, yeni silâh
lar çıkıyor ve eski silâhlar tümüyle demode hale ge
liyor. 

Bu hızlı bir şekilde değişen teknolojiyi izleme 
ve buna uyma bir sorundur, hiç şüphesiz karşımızda. 
Daha önce alınan ve teknolojik değişme sebebiyle de
mode olan silâhları uzun zaman kullanmak da müm
kün olmuyor. Artık, belirli bir amaçla ve yardım şek
linde verilen silâhları millî güvenliğin gerektirdiği 
ihtiyaçlarda kullanma halinde, bildiğiniz gibi, ambar
go gibi durumlar çıkmaktadır. Ayrıca, bildiğiniz gibi 
döviz imkânlarımız, bu çok pahalı silâhlar ihtiyacı 
karşılayacak . miktarda satınalmaya da yeterli değil
dir. 

Değerli arkadaşlarım; 
- Savunma sanayiine yön vermek ve bu alanda istik
rarlı ve sürekli bir gelişme sağlamak için, ileride ya
pılacak, plana da esas olmak üzere, Ağustos 1975'te 
Devlet Planlama Teşkilâtıyle beraber çalışarak bir 
savunma sanayii stratejisi meydan getirdik. Genel

kurmay Başkanlığının da tasvibi alındıktan sonra bu
nu Yüksek Planlama Kuruluna sunduk, orada tetkik
tedir ve yakında Bakanlar Kuruluna arz edilecektir. 

Ayrıntılı bir plan ortaya çıkıncaya kadar (ki, bu
nu da yapmaya mecburuz sürekli ve devamlı bir sa
nayi politikası yürütebilmemiz için) savunma sana
yiini geliştirme çalışmaları, bu stratejide tespit edilen 
esaslara göre yönetilecektir. 

Bu strateji bölgesinde genel olarak günün 
koşulları içinde savunma sanayiinin kurulması 
nedenleri ortaya konmakta ve bu nedenler 
karşısında, savunma alanında, dış kaynakla
ra bağlılığın azaltılması öncelikle ele alınarak, bu sa
nayiinin kurulması ve geliştirilmesi için uygulanacak 
temel ilkeler ve politikalar saptanmaktadır. 

Stratejide tespit edilen ilkelerin başîıcalan şun
lardır. Arkadaşlarımız bu konulara çeşitli yönleriyle 
temas ettiler ve tavsiyelerde bulundular. Arkadaşla
rımızın endişelerinin hemen tamamının dikkate alındı
ğını göstermek üzere bu bilgiyi arz etmeye çalışıyo
rum. 

1. Kurulacak ve geliştirilecek savunma sanayii, 
memleketin sanayi ile uyumlu ve onun bir parçası 
olarak ve kalkınmamıza yük olamayacak bir şekilde 
ele alınacaktır, tikenin birisi budur. 

Savunma sanayii kurulmasında öncelikle mevcut 
tesislerimizden faydalanılacaktır. Savunma sana
yiinin gerek kuruluş ve gerekse üretim aşamasında 
mamul veya yarı mamul madde ve ihtiyaçlarını gene 
öncelikle yurt içindeki kamu ve özel sektöre ait yan 
sanayiden karşılanacak ve bu suretle de geniş bir 
yan sanayinin gelişmesine hizmet edilecektir. 

İlkelerden bir başkası, Silâhlı Kuvvetler elinde, 
bugün birçok kademeler vardır. Bunların bir kısmı 
bir fabrikasyon aşamasına da girmişlerdir. Hiç şüp
hesiz savunma sanayiini kurarken bunlardan da fay
dalanılacak ve bunları geliştirmeye çalışacağız. 

Hava, Deniz Kuvvetlerine ait tesisler vardır; fa
raza Deniz Kuvvetlerimize ait tersaneler mevcuttur, 
Hava Kuvvetlerimize ait bazı revizyon atelyeleri ve 
tamirat fabrikaları mevcuttur. Bunları da geliştirip, 
modernize edeceğiz. 
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Bu sanayi için, Millî Savunma Bakanlığına bağlı 
bir İktisadî Devlet Teşekkülü mahiyetinde, bir savun
ma sanayi kurumu kurmayı düşündük; buna ait ka
nun tasarısını pek yakında huzurunuza getireceğiz, 

Sayın Batur da temas etti; bir TUSAŞ Kurumu
muz var. Bunda Sayın Batur'un büyük himmet ve 
gayretleri vardır. Memleketimizde uçak sanayiini 
kurmak üzere, bilhassa halkımızın yaptığı büyük ba
ğışları kullanmak üzere bir şirket, bir teşekkül kurul
ması, buna ait kanun kısaca TUSAŞ adı ile adlan
dırılan bir Kanundur. Yüksek Meclis kabul etti. Bu 
teşekkülü maalesef henüz yeni faaliyete geçirebildik. 
Kanun, evvelâ, bu teşekkülün Savunma Bakanlığına 
bağlı olmasını öngörmüştü ve Hükümetten öyîe çık
mıştı; fakat Mecliste Sanayi Bakanlığına bağlamış. 
Savunma Bakanlığı ile Sanayi Bakanlığı arasındaki 
farklı görüşler dolayısıyle, Sayın Ecevit Hükümeti za
manında bir türlü, bu bakanlıklar bir araya gelerek 
teşekkülü faaliyete geçilmemişler ve bizim Hükü
metimiz döneminde de gayet uzun çalışmalardan son
ra, ancak son günlerde idaresini kurarak faaliyete 
geçirdik. 

Bunun gecikmesine biraz da sebep olan, vaktiyle 
tayin edilen bir umum müdürün evvelâ nazlanması, 
sonra vazifeyi bırakmış olmasıdır. Yakında bu te
şekkül faaliyete geçecektir. 

Sayın Batur, «Böyle bir kuruluş mevcutken, Silâh
lı Kuvvetler, ayrıca, bazı uçakları neden kendisi yap
mak istemektedir?» dediler. Bu izahatı zaten bu nok
taya gelmek için arz ettim: Stratejide bu teşekkülün 
büyük projeyi, (Öyle büyük bir proje ki, muhare
be uçakları yapılmasını öngörür.) büyük projeyi başa
rabilmesi için kendisini, bu teşekkülü, küçük işlerle 
meşgul etmek istemedik. Bu sebeple, stratejide mu
harebe uçaklarını bu müesseseye verdik, görev ola
rak; fakat ufak - tefek nakliye uçağı ve saire gibi 
(İhtiyacımız fazla da değildir, 40 - 50 kadardır) bu 
uçakları ya doğrudan doğruya satınalmak veyahut 
da Türkiye'de monte edilmek suretiyle yaptırmak 
mümkündür. Bunu teşekküle verdiğimiz takdirde, ben 
şahsen korktum ki, eh uçak yaptım diye bununla 
uğraşacak, esas büyük projeyi ortada bırakacaktı. 
Bu endişeyle hareket ettik, büyük proje ile uğraşsın, 
zaten ancak yapabilir. Öteki ufak şeyleri de bizim 
Hava Kuvvetleri bünyesinde ve ona bağlı tesislerde 
başarmak pekâlâ mümkündür. 

Bu arada şu hususu da arz edeyim; bir tek fir
maya bağlanmış değiliz. Filvaki önümüze bir firma 
çıkmıştır. Sayın Adalet Partili bir sözcü arkadaşı

mız, aldığı bilgiye dayanarak «Türkiye şartlarına uy
gun bir teklifte bulunmuştur» dedi. O hususta kesin 
bir şey söyleyemeyeceğim; yalnız biz bununla yetin
medik, bütün firmalara, uçak yapabilecek firmalara 
müracaat ettik. Sanıyorum 20 kadar firmaya müra
caatımız oldu. Bu ayın 15'ine kadar da mühleti var
dır. Teklifler alınacaktır. En uygun şartı, en uygun 
uçağı yapmayı teklif edene tabiî ihale edeceğiz. Kim
seye bağlanmış değiliz. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin nakil vasıtası ihtiyaçları, 
araçlar: 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de otomotiv sana
yinin, Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan araçları; 
gerek şose aracı, gerekse arazi araçlarını, nakil vası
talarının büyük kısmı Türkiye'de imâl edilmek şar-
tıyle potansiyelini müsait gördük ve 10 yıllık ihtiya
cını tespit ederek, bunun için bütün firmalara mü
racaat edip teklif aldık. Türkiye'de imal kaydıyle, Si
lâhlı Kuvvetlerimizin 10 yıllık ihtiyacını Türkiye'de 
yaptıracağız ve mevcut otomotiv sanayimizi yaptıra
cağız. 

Bu da strateji ilkelerimizden birisidir. 
Elektronik malzeme ve telsiz ihtiyacımız için de 

çeşitli üç ayrı teşebbüs halindeyiz: 
Birisi, bir elektronik sanayi kurumu, kurulmuş 

1 ir şirket. Bu kuruluş halindedir. 

İkincisi, Kara Kuvvetleri Vakfı, gene bir kuruluş 
kurarak, ordumuzun muhtaç olduğu bazı telsizleri 
yapacak bir fabrika kurmak üzeredir. Bütün bunlar 
yapılıncaya kadar da gene Türkiye'de mevcut tek
nolojik imkândan faydalanarak ordumuzun muhtaç 
olduğu âcil ihtiyacı olan telsizleri Türkiye'deki sa
nayiye sipariş etmek üzereyiz. Teklifler aldık. Yakın
da bu da tahakkuk edecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Makine Kimya Kurumu elindeki tesislerde bili

yorsunuz piyasada silâhları, makineli tüfekler, mühim
mat, bazı füzeler mevcuttur. Bütün bunları ordu
muzun ihtiyacını karşılayacak biçimde genişletmek 
ve modernleştirmek kararındayız. Stratejimizin bir 
esası da budur. 

Yine bir fikir vermek üzere elimizdeki projeleri 
arz edeyim: Bir defa modern tank imali, zırhlı ta
şıyıcı araçları imali, motorlu arazi araçları imali, 
tank ravizyonu, elektronik cihazlar, optik malzeme, 
çeşitli toplar (ki, ağır silâh sanayiini teşkil ediyor. 
Bunu şimdiden Makine Kimya Kurumu içerisinde 
geliştirmeye başladık ve yakında ilk neticelerini ala
cağız) roket ve güdümlü mermiler, her türlü mühİm-
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mat. Bunlar da elimizdeki projelerdir. Bunlar için 
yerli ve yabancılarla temas halindeyiz. Biliyorsunuz 
birkaç gün evvel Alman Savunma Bakanı buraday
dı, ondan evvel Alman Savunma Müsteşarı buraday
dı, İtalya'dan bazı heyetler geldi, şimdi gelmeye 
Fransızlar talip oldu, İngilizlerden heyetler geldi, git
ti. Bütün bunlarla temastayız. 

Bu arada bir noktayı arz edeyim. Gerek silâh 
alımında gerek sanayi kurma konusunda politikamız 
şudur: Bunu müttefik devletler ve hükümetler ara
cılığı ile yapmaya çalışıyoruz. Sayın Batur emin ol
sunlar, tabiî böyle zamanlarda birçok firmalar ha
rekete geçerler, birbirleriyle rekabet için birçok şey
ler yaparlar, birçok yere başvururlar; ama bu şey
leri kullanmıyoruz. Almanya'dan alacağımız s:ifıhları 
Alman Savunma Bakanlığına bağlı bir teşkilât va-
sıtasiyle... italya'dan müracaatlar oldu; biz, Hüküme
tiniz kanaüyle geliniz dedik, İngilizlere aynî şeyi söy
ledik, Fransızlara aynı şeyi söyledik. Bunu tercih 
ediyoruz. Ama bazen bir Hükümet bunu üzerine 
almaz, bize yardım etmezse, doğrudan doğruya fir
maya müracaat etmeye karar verirse bu takdirde de 
onların buradaki mümessillerine değil, doğrudan doğ
ruya o teşekküllerle temas etmek suretiyle yapmaya 
çalışacağız, ve hiçbir dedikoduya da imkân vermeye
ceğimize emin olmalarını rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Savunma sanayiimizin en önemli finansman kay

nağı, hiç şüphesiz öncelikle bütçemiz olacaktır. Bil
hassa bu sanayii kurmada ve büyük siparişleri yapar
ken önümüze çıkacak en büyük problem finansman
dır. Bildiğiniz gibi birkaç gün evvel buraya gelen 
Alman Savunma Bakanı kendisine sorulan suallere 
verdiği cevapta da bunu belirtti, «İstediğiniz silâhı 
vereceğiz; ama finansman meselesini halletmek lâ
zım» dediler. Hiç şüphesiz önde gelen mesele bu
dur. Bana da söyledi ve ben kendisine şunu söyle
dim. 

İstiklâl Savaşının en hareretli bir anında ordu teç
hiz ediliyor, Atatürk Meclise izahat veriyor ve bir 
miletvekili o tarihte kalkmış sormuş ve demiş ki, 
«Peki, ordu kurmaktan bahsediyorsunuz, silâh al
maktan bahsediyorsunuz, teçhizat almaktan bahsedi
yorsunuz, para nerede?...» Atatürk şu cevabı ver
miş. «Bir millet için esas olan ordudur, bilhassa taar
ruza uğramış bir millet için. Para var, ordu var, pa
ra yok, ordu yok. Ben böyle bir prensip kabul et
miyorum. Para olsa da olmasa da ordu olacaktır, 
o sebeple parayı bulacağız» demiş. 
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i Biz de bugün o durumdayız. Parayı bulacağız. 
Kredi yoluyla bulacağız, kendi imkânlarımızı sefer
ber edeceğiz; fakat bulacağız. Çünkü bulmaya mec
buruz, kendimizi, güvenliğimizi emniyet altına ala
bilmek için. 

Finansman kaynağı, arzu ettiğim gibi bütçemiz 
olacaktır. Bunun yanı başında iç kredilerden, dış 
kredilerden geniş şekilde de yararlanmaya çalışaca
ğız. Ayrıca, Silâhlı Kuvvetlerimize yardım amaciyle 
kurulmuş olan vakıfların bağışları da bizim için de
ğerli bir kaynak olacaktır. 

Savunma sanayiini koordine etmek üzere Millî 
Savunma Bakanlığı bünyesinde büyük bir daire kur
duk; ikmal ve teknoloji dairesi olarak. Ayrıca, yine 
birçok bakanlıkların müsteşarlarından mürekkep bir 
de Savunma Sanayii Planlama Kurulu kurduk. 

I TBİTAK İlmî Araştırmalar Kurumu, üniversiteler 
ve benzeri kuruluşlardan da harp sanayiimize dönük 
araştırma ve geliştirme hususunda geniş şekilde fay-

I dalanacağız. 

I Değerli arkadaşlarım; 
Vakit imkân verseydi size, faraza biraz da ka

muoyu bakımından önemli görüyordum. Bizim bu-
I gün hatırı sayılır bir savunma sanayimiz de mevcut-
I tur, aslında. Bütün mesele bunları modernize etmek 
I ve geliştirmektir. Faraza Kırıkkale'de mühimmat, si

lâh, fişek, barut, kapsül fabrikalarımız, top ve oto
motiv sanayii, Antalya'da pil fabrikası, çelik pirinç 
fabrikası, Kara Kuvvetlerimize ait ve diğer kuvvet
lerimize ait kademeler, deniz tersanelerimiz, Hava 
Kuvvetlerimize ait ikmal ve bakım kademeleri. Bun
lar da hatırı sayılır bir güçtür ve bunları modernize 
ettiğimiz takdirde, genişlettiğimiz, geliştirdiğimiz 
takdirde geniş şekilde bir savunma sanayiinin nüve
sini ve temelini teşkil edeceklerdir. 

Sayın arkadaşlar; 
Takdim ettiğimiz bütçe teklifimize dair maru

zatta bulunmadan önce, arkadaşlarımızın üzerinde 
durdukları dış askerî yardımlar hakkında da bilgi 
vermek istiyorum. 

Biliyorsunuz bu yardımların bir kısmı, Federal 
Almanya, İtalya ve Kanada yardımlarından oluşan 
ve NATO savunma programlarıyle ilgili yardımlar
dır. Bir kısmı da Amerikan askerî yardımıdır. Bu 
yardımlardan bugün sadece Alman yardımı devam 
ediyor. Yılda, son 4 yıidanberi, evvelce 50 şer mil
yon Marktı, şimdi 100 milyon Marka çıkmıştır. 

i Alman Savunma Bakanı geldiği zaman da bu yar-
J dimin artırılması için bazı teşebbüslerde bulunduk. 
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Alman askerî yardımı şimdiye kadar 8 dilim 
olarak yürümüştür. Bunlarla daha çok bazı sanayi 
tesisleri kurulmuştur. Yani iyi şekilde kullanılmış
tır. Amerikan yardımı daha çok malzeme olarak 
gelmiştir Fakat Alman yardımı bize bazı harp sa
nayii kazandırmıştır. İşte o NATO tipi G3, MG3 
silâhlan, fişek, top fabrikası ve saire bu sayede 
meydana gelmiş tesislerdir. Yeni yardımları da yine 
o istikamette kullanmaya çalışacağız. 

Amerikan yardımı 1974'te başlamıştır, bildiğini,: 
gibi 5 Şubat tarihinde durdurulmuştur. Peşin ola
rak bugün silah alma imkânı mevcuttur. Ama bu 
suretle alınacak silâhlar, tabiî Amerikan yardımı 
veya kredisiyle, Hükümet kredisiyle verilecek si
lâhlara nazaran birkaç misli pahalıdır. Onu arz ede
yim. Çünkü meydan parası, sigortası ve saire adiyle 
çeşitli adlarla alınan rüsuma tabi olduğu için bir
kaç misline mal olmaktadır. Son uçaklar için yap
tığımız pazarlıkta da bunu yakinen gördük. Bu se 
beple Amerikan piyasasından peşin parayla; yani kre
di olmadan silâh almanın meşkülâtı ortadadır. Sa
yın Batur, bira? evvel işaret ettiler, madem fantom-
ları oradan alıyorsunuz, öteki uçakları niye almı
yorsunuz? Mümkün olduğu kadar başka piyasalar
dan almak bizim için daha uygun olacaktır? Tabiî 
olmazsa gene peşin parayla Amerikaya da müra
caat edebiliriz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sunduğumuz 1976 Yılı Bütçesinde teklif edilen 

ödenek, Re-Mo dahil, 33 milyar 500 milyon lira
dır. Bunun altı milyar lirası REMO programıdır. 
1975 Malı Yılı Bütçesine göre - Re-mo Programı 
hariç yine 8 milyar 221 milyon lira gibi bir artış 
olmuştur. % 42 oranındadır, bu artış. Bu artışın 
4 milyarlık kısmı kanunî artışlar, 1 milyar 151 mil
yonu fiyat artışları karşılığı, 2 milyar 776 milyo
nu da hizmet artışlarına taalluk ediyor. 

Kanunî artışlar, Silâhlı Kuvvetlerimiz persone
linin Kanunundaki değişiklikler, ek göstergeler, yan 
ödemelerin yeniden düzenlenmesi, toplu iş sözleş
meleri dolayısıyle işçilerimize verilen yeni ek üc
retler ki, 30 bine yakın işçi vardır, Silâhlı Kuvvet
lerin bünyesinde ve 2 milyarın üstündedir ödediği
miz ücretler; bunu da arz edeyim. Sonra, er ve 
erbaş, öğrenci harçlıklarının arttırılması ve Kıb
rıs'ta bulunan Silâhlı Kuvvetler personeline verdi
ğimiz ücretler gibi durumlardan doğmuştur kanunî 
artışları Fiyat artışları da bildiğiniz gibi dünyada-

| ki fiyatlarda da artış olmuştur, bunu karşılayacak bir 
miktar zam yapılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bütçelerin mukayesesine gelince; yine REMO 

hariç, cari harcamalar 1975'te 17 milyar liradan arz 
ettiğim gibi 24 milyara çıkmıştır. 7 milyarlık artış 

I vardır. Yatırım harcamaları 1 milyar 439 milyondan 
2,5 milyara çıkmıştır, 1 milyarlık artış vardır. Trans
ferlerden ufak bir artış vardır. Toplam olarak 8 mil-

I yarlık bir artış vardır, 1975'e nazaran. Re - Mo da
hil olarak hesap edersek, bu artış 1975'te 20 milyar, 
1976'da 33,5 milyar, bu defa 12 milyara yükselmek
tedir. 

Diğer bir hesap da şu: 1975 bütçesi aktarmalar-
I dan sonra başlangıç olarak ödeneği toplam olarak 

19 milyardı, aktarmalardan sonra 22 milyara yüksel
di, REMO yıl içerisinde ilâve edildi 1 milyar 600 
milyondan 8 milyara yükseldiği için REMO top
lam olarak 1975 bütçesi başlangıç bütçesi 20 milyar
dan 30 milyara yükseldi. Bunu dahil, hesap edersek, 
arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi gerçek artış, ya
ni, aktarmalardan sonraki duruma göre 1976 bütçe-

I sindeki artış 3,3 milyardan İbaret kalır ve bunun da 
I oranı % 12'dir. Yalnız, esaslı sıçramayı 1975 içinde 

yaptığımız için, Re - Mo 1975 yılının ortasına doğ-
I ru bütçemize girdiği için, binaenaleyh bunu inisiyal 
I bütçe ile mukayese etmek daha doğru bir fikir ve-
I re'bilir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bunun dağılışına ait rakamları bütçe içerisinde 

göreceğiniz için tekrar etmiyorum. Yalnız, büyük ka-
I lemlerini arz edeyim, yani, Millî Savunma Bütçesi 

nerelere harcanıyor? 33,5 milyarlık ödeneğin 10,5 
I milyarı personel giderlerine aittir, 2 milyarı, (Ki bu-
I nun 1,5 milyarı akaryakıttır) akaryakıt, yakacak, ay-
I dınlatma gibi masraflardır. 2,5 milyarı beslenmeye, 
I iaşedir. 2 milyara yakın kısmı, yani, 1 milyar 852 
I milyonu giyim kuşama, 6 milyar 786 milyonu savaş 

gereçlerine, ki 6 milyar da REMO'dan geliyor, 12 
milyara çıkıyor, 12 hatta 13 milyarlık kısmı ordumu-

I zun silâh güçlendirilmesine, yarım milyarı makine teç-
I hizata, 2 milyar 100 milyonu yatırımlara, bilûmum 
I inşaat, kışlalar, hastaneler, ve diğer savunma tesis-
I lerine harcanmaktadır. Dağılışı böyledir. 

I Muhterem arkadaşlar; 
I Bir iki arkadaşımız sanıyorum ki, «Bu bütçe bir 
I idame bütçesidir.» dediler. Bundan evvelki, bütçele-
I rimiz maalesef bir idame bütçesiydi. Çünkü, o vakit 
I silâhlarımızı yardımlardan alıyorduk. O sebeple, büt-
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çe, daha çok carı masraflara tahsis edilmiş bir büt
çeydi, idame bütçesiydi; ama iki yıldan İreri bilhassa 
bu ysl getirdiğimiz bütçe haklı bir hüviyet arz edi
yor; işte 33 milyarın 3 5 milyarı, ki 6 milyar REMO 
6 milyar bütçe içerisinde. 2 milyar da yatırımlar ol
mak üzere 15 milyarı Silâhlı Kuvvetlerimizin güçlen
mesine, modernize edilmesine ve yatırımlara tahsis 
edilmektedir ki, nispeti de % 46 gibi bir düzeye 
yükselmiş bulunuyor. Yani, <fc 46'sım bu işlere tah
sis ediyoruz. 

Yalnız, bunların bir kısmın! bütçede carı harca
malar içerisinde görüyorsunuz. Bu. bizim planlama
mızın yatırımlar için kabul ettiği ölçüden dolay; mey
dana gelen bir durumdur. Bütün dünya ela zaten ka
bul etmiştir, Silâhlı Kuvvetlerin aldığı silâh, malzeme 
hatta yaptırdığı fabrikalar vesaire hepsi yatırım ola
rak kabul edilmiyor, cari hizmetler arasında görülü
yor. Çünkü, millî ekonomiye bir şey ilâve etmediği 
faraziyesine dayanılıyor. Faraza bir -kamyonu bir 
başka devlet dairesi alırsa yatırım bölümünde yer 
alıyor; ama bir kamyonu Silâhlı Kuvvetler alırsa, 
cari hizmetler bölümünde yer alıyor, bu planlama
mızın ölçüsünden doğmuştur. Bunu, bütçemizi daha 
sıhhatli bir halde göstermek üzere, biz bütçemizde 
Millî Savunma özel yatırımlar adiyle bir yerde top
lamaya çalıştık, bunları. Bu hususta bir fikir ver
menize sanıyorum ki, hizmet edecektir 

Savunma Bütçemizin Devlet bütçesi irindeki yeri, 
döneme göre değişmiştir. 1923'ten 1939'a kadar 
c/c 31'ini; 1940'dan 1949'a kadar </r 32'sini 1950 - 1959, 
%25,3'ünü; 1960'dan 1970'e kadar </c 21,2's.ini; 
1971'den !975'e kadar da Çf 17,5UULI; İ975'te 19,5'unu, 
bu yıl da %22 teşkil etmiştir. Devlet bütçesi içeri
sindeki yeri itibariyle. 

Muhterem arkadaşlar 
Kalkınma hamlesi içinde bulunan b:r memleket 

için, bu oran oldukça yüksek bir orandır. Başka 
memleketler, millî savunmalarına bu oranda (Varşo
va Paktı memleketleri hariç) bir şey ayırmıyorlar; 
fakat içinde bulunduğumuz şartlar sebebiyle bu ora
nın dahi bugün yeterli olmadığı kanısındayız. Bu ne
denle yeni programlarla huzurunuza gelmeye mec
bur olacağımızı, biraz önce de işaret ettim, tekrar 
arz etme durumundayım. 

Bütçemizin, gayri safi milli hâsskt içerisindeki 
yeri de önemli. Başka memleketlere nazaran bu da 
yüksek değildir, zamanınızı alarak saymıyorum, 
uzatmıyorum. Şimdiye kadar % 3 veya % 3 ilâ 
c/c 4 arasında idi. Bu yıl ilk defa olarak bu oran 
Cr 5'in üstüne çıkmıştır 
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I Değerli arkadaşlarımdan birkaçı ihtiyaç fazlası 
yedek subayların, ihtiyaç fazlası erlerin ne şekilde 

I kullanılacağım sordular, bazı tavsiyelerde bulundular. 
I Muhterem arkadaşlar; 
I Arkadaşlarımızın da işaret ettikleri gibi yedek su-
I bay kaynağı bugün Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacından 
I çok yüksek bir düzeye ulaşmıştır. Silâhlı Kuvvetler 
I bunların hepsini alıp istihdam etme durumunda de-
I ğildir. Bu mümkün değildir. 1970 yılında çıkan bir 
I kanunla adayların test usulüne tabi tutularak muvaf-
I fak olanların yedek subay, muvaffak olamayanların 
I da er olarak vatanî görevlerini yapmaları öngörül-
I müş; fakat bu testin uygulanmasındaki müşkülât ve 
I psikolojik nedenlerle bunun uygulanması bugüne 
I kadar mümkün olmamıştır. Bu konuda Anayasa ba-
I kınımdan da bir zorluk vardı. Nihayet 1973 yılında 
I Anayasada bir değişiklik yapıldı ve adayların vatanî 
I hizmetlerini başka alanlarda yapmaları imkânı Anaya-
I saca sağlandı. 

I Şimdi bunu tetkik ediyoruz. İtiraf edeyim, aslında 
I gecikmiş Je bulunuyoruz; fakat zor bir mesele. Baş-
I ka memleketlerde neler yapılıyor onu tetkik etmeye 
I mecbur olduk ve bunlardan hangi alanlarda fayda-
I kanacağız onları tetkik etmeye mecbur olduk. Bakan-
I iık ve bakanliklararası bir komisyonumuz devamlı 
I olarak çalışmaktadır. Yakında bir neticeye ulaşaca-
J ğırnızı ümit ediyorum ve bir kanun tasarısı ile hu-
I zurunuza geleceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, görüşme süreniz şu 
I anda- bitmiş durumda, Tabiî ki, sözlerinizi bağlama-
j nız için Yüce Genel Kurul size bir süre tanıyacaktır. 
I Bu arada yazılı soruların da olduğunu gözönünde 
I bulundurmanızı istirham ediyorum efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
I (Devamla) —• Ben arkadaşlarımın üzerinde durduk

ları bütün konular hakkında cevap arz etmek ister
dim. Bilhassa çok önem verilmektedir. Arkadaşları
mız hakikaten yorgundur. Bütçe müzakerelerindeki 
durumu şüphesiz anlıyorum, 

BAŞKAN — Efendim, birçok sorulan yazılı ola
rak cevaplandırmanız imkânı var; onu belirtmek is
tiyorum. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANİ FERİD MELEN 
(Devamla) — Yüce Senatonun da bu konudaki ka
rarına karşı gelecek değilim. Zaten, başlangıçta da 
belirttim, izin verirseniz sürenin verdiği imkân nispe
tinde cevap arz edeceğim. Onun dışında fırsat bulur
sam başka vesilelerle de arkadaşlarımızın üzerinde 
durdukları konular hakkında görüşlerimi arz ederim, 
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Yalnız bir arkadaşım askerlik şubeleri üzerinde 
durdular. Gerçekten 1970 yılında alman bir kararla, 
(ki, o da bir zarurete dayanıyordu) askerlik şubele
rinin sayısının azaltılması yoluna gidilmiş; fakat 
sonra bunun sakıncalı olduğu meydana çıkınca asker
lik şubelerinin tekrar açılması kararma varılmıştır. 
1975 yılında 40 kadar şube açıldı, ondan evvel de 
bir 36 şube açılmış, bu yıl da 50 şube açmayı plan
ladık. Tabiî personel ihtiyacı, bina durumu ve baş
ka meseleler karşımıza çıkıyor. Bunları halledebildi
ğimiz takdirde daha fazlasını açmaya çalışacağız. 

Arkadaşlar; REM O Programlarının ve bütçe öde
neklerinin kuvvetler arasındaki dağıtımında gerçeğe 
uymayan bir durum olduğu görüşünü ileri sürdüler. 

Muhterem arkadaşlar; • 
Bu dağıtım Genelkurmayımızın hedef planlarına 

göre yapılıyor. Genelkurmayımızın hedef planında 
meselâ bu yıl, gelecek yıl Deniz Kuvvetlerimiz için, 
Hava Kuvvetlerimiz için, Kara Kuvvetlerimiz için 
ne hedef verilmiş ise bu hedefe ulaşılmak üzere ya
pılacak harcamalar hesap edilerek, ona göre ödenek 
konulur. Meselâ REMO'da bazı sene Hava Kuvvet
lerine fazla bir miktar ayrıldı, bu sene Kara Kuvvet
leri için geniş bir pay ayrılmaktadır; ama bunlar 
netice itibariyle bu hedeflere ulaşıldıkça dengelene
cektir. Bu sebeple bizim Silâhlı Kuvvetlerdeki mü
tehassıslarımız bu plana uymaya önem veriyorlar. 

Sayın Aîpan, kuvvet komutanlıkları için konan 
ödenekler konusunda şuna işaret ettiler. Millî Savun
ma Bakanlığı Teşkilât Kanununda; «Kuvvet komu
tanlıkları vasıtası ile bu yetkiler kullanılır» ibaresi 
Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir» dediler. 

Takip etmemiş olacaklar; çünkü bilâhara Anaya
sada değişiklik oldu. O değişiklik üzerine bir ka
nun tadili ile bu hükümler tekrar iade edildi. Bunu 
arz edeyim. 

Değerli arkadaşlar; 
Müşterek savunma tesisleri hakkında, Amerika 

ile münasebetlerimiz hakkında çeşitli şeyler söylendi. 
Müşterek savunma tesislerinin bizim işimize hiç ya
ramadığı, sadece Amerikalıların ve NATO devletle
rinin faydalandığı yolunda bazı sözler söylendi. 

Simdi biz bir ittifak içindeyiz. Eir tarihte Ameri
ka bir taraf olarak yapmıştır, tek taraflı olarak Sta-
lin'in, teşebbüsleri üzerine Türkiye'yi garanti etmişti. 
Biz garanti edilmiş bir devlet değiliz. Biz ittifak içine 
girmişiz, NATO ittifakı içindeyiz. Bu ittifak içinde, 
bu tifak uyarınca, bu ittifaka dahil devletlerin bazı
ları ile. başta Amerika ile ikili ilişkilerimiz vardır. 
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Bir ittifak içinde olan bir memleket diğerine karşı 
bazı vecibeler yüklenir: Faraza Amerika Türk Si
lâhlı Kuvvetlerini teçhiz etmek, silâhlarını vermek 
vecibesini yüklenmiştir. Biz de buna mukabil Ame
rika'nın, yararına olduğunu dahi kabul etsek, hiç 
faydalanmadığımızı da kabul etsek Amerak'nm, fay
dalanacağı bir tesisin kurulmasına rıza göstermişiz. 
Bunlar karşılıklı vecibelerdir. Kaldı ki; o tesisler el-
betteki müşterek ittifak savunması için yararlı oldu
ğuna göre bizim için de yararlıdır. Binaenaleyh; efen
dim, bu tesis Amerika'ya, yarıyor, onu söküp atalım 
sözleri; eğer bu ittifak içinde kalacaksak, bu ittifak 
içinde kalmamız bize ve Amerika'ya karşılıklı bazı 
vecibeler yükleyeeekse bu tesisleri söküp atmak hiç 
şüphesiz Türkiye'nin menfaatlerine uygun bir karar 
olmaz. Meselelere bu ölçü ile, bu açıkdan bakmak lâ
zımdır. Bu tesislerin, ittifakın savunmasına yarayan 
tesislerin kaldırılmasını isteyenler bulunabilir; ama 
bunu biz isteyemeyiz. Eğer Türkiye'nin güvenliğini 
emniyete alacak tedbirler olarak mütalaa ediyorsak 
ki, kanaatimize göre böyledir. 

Bu anlaşma için yapılan müzakerelere gelince: 
Statüsü, hükümler kaldırılmıştır. Eğer bunları Tür

kiye'de ' bırakmaya karar vereceksek. Türkiye'nin, 
menfaatleri bunu amirse, Hükümetimiz bunu takdir 
edecek ve yüksek huzurunuza da müzakereler bit
tikten sonra mesele gelecektir. Sayın İnan arkadaşı
mız da işaret ettiği gibi şimdiden müzakereleri giiç-
leştirrnemek üzere neler konuşulduğunu da söyleme
ye imkan yoktur. Bunun bir faydası da yoktur, bilâ
kis zararı olabilir: ama eğer bunları Türkiye'de bı-
rakacaksak Türkiye'nin menfaatlerine en uygun ka
rarların ve en uygun bir antlaşmanın yapılacağı husu
sunda arkadaşlarımı temin etmek istiyorum, yapıla
caktır. 

Sayın Başkan, sanıyorum ki daha fazla müsama
ha etmeyeceksiniz, arkadaşlarım da mazur görsün
ler, şimdi arkadaşlarımın suallerine amadeyim. 

BAŞKAN -— Teşekkür ederiz sayın Bakan. 
Efendim, ilk soru önergesi sayın Cahit Daîokay 

tarafından tevcih edilmiştir. Okunuyor lütfedersiniz. 
Bütün sorular okunduktan sonra mı sayın Bakanım 
cevap vermek istersiniz, yoksa teker teker mi efen
dim. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Sorulsa daha iyidir, bazı tekerrürler 
de olabilir. 

BAŞKAN — Hay hay efendim 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun tavassutunuzla sayın Millî 

Savunma Bakanınca cevaplandırılmasını arz ederim. 
Yurdumuzda özellikle Doğuda birçok ilçelerimiz

de askerlik şubesi olmadığından, vatandaşlarımız as
kerlik işlemleri için vilâyet merkezlerine gelmede 
maddeten, manen mağdur olmaktadırlar. Bir kaç gün 
evvel sayın Bakanı ziyaretimde bu yolda Elâzığ'ın, 
Baskil İlçesi vatandaşlarımızın ricasını ilettiğimde, 
mevzuu bildiklerini, personel zorluğu olduğunu ve 
üzerinde durulduğunu söylemişlerdi. Bu hususta müs
pet bir inkişaf var mı, ne düşünüyorlar? Baskilîilere 
de bir müjde ışığı var mı. 

Sayın Bakan yazılı olarak da lütfedebilirler. 
Elâzığ 

Cahit Dalokay 
BAŞKAN — İkinci soru sayın Hilmi Nalbantoğ-

lu tarafından yazılı olarak yine tevcih edilmiştir. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın sayın Milî Savunma Ba
kanı tarafından cevaplandırılmasına aracı olmanızı 
sygı ile rica ederim. 

Erzurum 
Hilmi Nalbantoğlu 

1. Yedek subaylık süresini 6 veya 8 aylık kısa 
süreli saptamak mümkün müdür? Bakanlıkça bu dü
şünülmekte midir? 

2. Yedek subaylardan yedek subaylıkları süre
since OYAK için kesilen iştirak paralar! o yedek 
subayın askerliği bitince geriye verilemez mi? Veya 
yedek subaylardan böyle bir para kesilmesi kaldırıla
maz mı? 

3. Yahya Demirei'e yakın bir kişinin Vietnam 
savaş artığı H-37 veya ticarî adıyla S-56 tipi helikop
terleri satmak istediği yolunda söylentiler vardır. Bu 
söylentilerin doğru olup olmadığını, bu yakınlarda 
helikopter alınıp alınmadığının bilinmesini istiyo
rum? 

BAŞKAN — Efendim, üçüncü soru sahibi sayın 
İsmail ilhan'dı, o da yazılı olarak vermişti efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki soruları sayın bakandan sormak için 

tavassutunuzu rica ederim. 
Varto Askerlik Şubesi kaldırılarak Muş Askerlik 

Şubesine bağlanmıştır. Bu şubenin tekrar açılabilmesi 
için Millî Savunma Bakanlığı herhangi bir yardım
da bulunabilir mi? 

Hürmetlerimle 
Muş 

İsmail İlhan 

BAŞKAN — 4 ncü soru sayın Hamdi Özer tara
fından verilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun sayın Bakan tarafından ce

vaplandırılmasını arz ederim. 
Malatya 

Hamdi Özer 

RE - MO Planı dahilinde 1976 yılı Malî Bütçesi
ne ayrılan Ödenek ile alınacak silâh, araç, gereç ve 
malzeme hangi kanallardan alınacaktır? Bunların 
alınmasında Millî Savunma Bakanlığının satıcı firma 
veya devletlerle aracısız teması düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Soru yöneltmek isteyen başka sayın 
üye var mı efendim?.. Olmadığına göre, sayın Bakan 
sorular bunlardan ibarettir, yazılı olara!', cevaplandır
ma hakkınız vrdır, takdir sizindir. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANİ FERİD MELEN 
(Devamla) — İzin verirseniz bir tanesi müstesna he
men hepsi hakkında cevap arz edecek durumdayım. 

BAŞKAM — Buyurun sayın Bakan. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Askerlik şubeleri konusunda izahatım 
sırasında bilgi arz ettim. Bu yıl 50 askerlik şubesi aç
mak istiyoruz, incelemeler yapılmaktadır ve tabiî 
nüfusu, mesafe ve saire hepsi dikkate alınarak 50 as
kerlik şubesinden hangileri olacağı tespit edilmekte 
dir ve öncelikle mesafe bakımından, güçlükler bakı
mından Doğu illeri tercih edilecektir tabiî ölçüleri
mize göre, sanıyorum ki büyük bir kısmı Doğu ille
rinde açılacaktır. Arkadaşlarımın verdiği bilgiye Var
to, Baskil, mevcut tetkikleri arasında öncelik alacak 
yerler arasında görülüyor, gönderdikleri nota göre. 

Sayın. Hilmi Nalbantoğlu nun soruları: «Yedek 
subaylık süresini kısaltmak mümkün müdür» 

Muhterem arkadaşlarım, 
Gerek askerlik süresini, gerek yedek subaylık sü

resini kısaltmak maalesef mümkün olmuyor. Çünkü.. 
biraz önce arz ettim silâh teknolojisinde o kadar bü
yük gelişmeler var ki, bu yeni silahlan öğrenmek 
için belli bir zamana ihtiyaç vardır. Binaenaleyh. 
ondan evvel terhis etmek o vakit silâh altına alma
maya muadildir, hiç bir şey öğrenmeden geçecektir. 
Bu sebeple, bir kısmını almamak, başka ktv kullan
mak, başka şekilde faydalanmak mümkün; ama silah 
altına alınacağını behemahai bir eğitim döneminde 
bu silahlan, bu eğitimi öğrenebilecek bir süre tut
maya mecburuz maalesef. Bundan dolayı bir kısalt
ma mümkün görülmemektedir: ama Genelkurma-
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yımızda zaman zaman bir iki ay evvel izin verme 
şeklinde bazı yumuşatıcı tedbirler almıyor. 

İkinci sorusu, Yahya Demirel adındaki vatanda
şın helikopter teklifi. Ufumî izahatımda arz ettim. 
Bir defa böyle bir teklif olmamıştır, ilk defa duyu
yorum, böyle bir helikopter teklifim almadık, arka
daşlarım da işaret ediyorlar, ilk defa duyduğumuz 
bir şey. 

Arz ettim, biz helikopter için doğrudan doğruya 
İtalyanlarla temas ettik, o da kendileri talip oldular, 
İtalyan Hükümeti talip oldu, Elçisini gönderdi, gel
diler helikopterleri için bir gösteri yaptılar, göster
diler, anlattılar. Daima resmî kanallardan bu işlemi 
yapıyoruz, aracı firmalarla şimiye kadar herhangi bir 
silâh alış verişimiz olmadı ve olmamasına çalışıyoruz. 
Çünkü, en iyi yol doğrudan doğruya müessese ile kar
şı karşıya kalmaktır. 

Sayın Hamdi Özer'in sorusuna gelince: RE MO 
Planıyle alınacak araç ve silâhların aracısız alınması 
hususu, biraz önce de arz ettim, umumî izahatında 
da arz ettim, bu bizim politikamız, esasen biz bunu 
uyguluyoruz, aracısız almaya çalışıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. Bu su
retle sorular tamamlanmıştır. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD MELEN 
(Devamla) — Efendim, beni dinlediğiniz için Yüce 
Senatonun sayın üyelerine şükranlarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Bir saniye Sayın Bakan, buyurun 
Sayın Nalbantoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — OYAK 
için yedek subaylardan kesilen para ayrıldıkları za
man iade edilmiyor. 

BAŞKAN — O da sorulara dahildi Sayın Baka
nım. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — OYAK, evet cevap veremeyeceğim bir 
konu olarak görmüştüm, arkadaşlarıma müracaat 
etmeye mecburum, bir imkân var mı yok mu bilemi
yorum. Bunu yazılı olarak arz ederim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — 1 nci 
sorumu bir daha tekrarlamak istiyorum, ben tatmin 
olmadım, tatmin olacağım bir cevap almak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, soru cevaplandırıldı, müm
kün olmadığını Sayın Bakan izah ettiler. Kısa ola
rak buyurun efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Şimdi 
kısa devre yedek subaylar 4 ay, bu müddeti ondan 
sonra olacaklar belki 1,5 sene yapacaklar, bu yedek 
subayların 8 ay gibi bir müddet saptanmak suretiyle 

bütün memleket evlâtlarına eşit şekilde uygulanamaz 
mı? Bu şekilde bir hazırlık var mıdır? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Efendim, bunun çeşitli yönleri tetkik 
ediliyor. Doğrudur, haklısınız büyük bir eşitsizlik var 
bu dört ay yaptırma konusunda; ama büyük bir bi
rikim vardı, başka çare de bulunamamıştı. Anayasa
nın da emri var. Anayasanın emrettiği kanun, maale
sef arz ettiğim sebeplerle henüz çıkarımdı. Onlar da iş 
tutamıyorlar, çalışamıyorlar. Bundan dolayı, böyle bir 
muamele yapıldı. Hiç şüphesiz, hem eşitsizdir hem 
yeterli değildir; ama çaresizlik içinde alınmış bir 
karardır ve tabiî ki bir kanundur ve Yüce Meclis ka
bul etmiştir. 

Dediğim gibi, bu meselenin çeşitli yönlen tetkik 
ediliyor. Bir çare arayacağız; ama kısaltma zor, yani 
kısmını başka hizmetlerde kullanmak, başka şekilde 
faydalanmak mümkün; ama hizmete aldıklarımızın 
süresini kısaltmak müşkül. 

Bunu arz ederim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Çelikbaş, buyurun efendim, üzerinde söz 

almıştınız. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.i 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar: 

Bendeniz, merhum İnönü ile Grup Başkanvekih 
olarak çalıştım ve Hükümette vazife gördüm. 1959 -
1960 yılında Grup Başkanvekih idim. 1961 seçimle
rinden sonra Hükümette - bulundum. 1964'te yine 
Grup Başkanvekih idim. 

Şimdi, Sayın İnönü bütçe müzakerelerinde üç şey 
üzerinde dururlardı. Eskiden bütçe müzakerelerinde 
raportörler, sözcüler, grup idare heyetinde seçilir. 
hazırladıkları raporları Grup İdare Heyeti tetkik eder
di ve ondan sonra Umumî Heyette konuşurlardı. 
Bu üç bütçe, İnönü'nün üzerinde titizlikle durduğu 
üç bütçe; birisi Dışişleri Bakanlığı, birisi Millî Sa
vunma Bakanlığı, diğeri Diyanet İşleri Başkanlığı idi. 
Titizlikle devamlı bunun üzerinde durmuştur. 

Bir gün bana «Çelikbaş, sivil hayatta bulunanlar 
sanırlar ki, Silâhlı Kuvvetler mensupları Türkiye'de 
olup bitenleri takip etmezler. Bu tamamen hatalıdır: 
biz oradan yetiştik, biliriz. Silâhlı Kuvvetler mensup
ları, dünya ahvalini takip ederler, memleketin içinde 
cereyan eden hadiseleri yakından takip eder ve değer
lendirirler.» dedi. Hakikaten, kendi siyasî hayatımda 
da gördüm ki, Türkiye'de Silâhlı Kuvvetler men
suplarının, vazife şuuru ve mesuliyet duygusu sivil 
hayatta yetişenlere nazaran daha üstün seviyede ve 
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bu mesleğin verdiği bir itiyatla da selâmetli bir muha
keme tarzlarına da sahip bulunuyorlar ve disiplinli 
bir çalışmaya alışık bulunuyorlar. Türkiye'nin mese
lelerinde, uzun vadeli meselelerinde, davaların üze
rinde durabiliyorlar. 

1962 yılında Millî Güvenlik Kurulu Kanunu he
nüz çıkmamıştı. Millî Güvenlik Kurulunda vazi
feli olacak askerî komutanlarla beraber Bakanlar 
Kurulunda toplanti yaptığımizda, bize «Millî hedefler 
nedir?» diye sual sordular. Biz millî hedeflerin ne ol
duğunu o gün öğrendik arkadaşlar. «Hazırlanan prog
ramı görelim, sonra konuşalım» dedik. Gördük ki, 
Devletin (hükümetler gelir geçer) devam eden 50, 100, 
200 yıllık birtakım hedef eri vardır. Bunu söylemek
teki maksadım şu: Türkiye'de Silâhlı Kuvvetler, mem
leketin en aydın kesimini teşkil ediyor ve olayları ya
kından takip ediyorlar. Biz politikayla meşgul olanlar 
sanıyoruz ki, biz onlardan daha akıllıyız; «Falan al
datmasın, filan kendi politikasına alet etmesin» gibi 
yakışıksız birtakım sözlerle âdeta onları rencide edi
yoruz. Bu fevkalâde isabetsiz bir görüştür. Şimdi 
bazı misaller vererek bu noktaya geleceğim. 

Türkiye'de şu anda memleketimizi tehdit eden bir 
tehlike, bir sıcak harp hali değildir, bu gözükmüyor. 
Şeyle tamamen beraberim. Silâhlı Kuvvetler politikası, 
Millî Savunma politikası. Millî Güvenlik politikasının 
mühim bir unsurudur. Millî Güvenlik Politikasının 
dışında, müstakil bir millî Silâhlı Kuvvetler Politikası 
takibini tasavvur edemiyorum. Aynı suretle, bir dış 
politikanın dışında müstakil bir Silâhlı Kuvvetler poli
tikası da düşünemiyorum. Şu halde; biz Silâhlı Kuv
vetler politikamızı, Millî Güvenlik politikamızın için
de ve dış politikamızla paralel olarak yürütmek du
rumundayız. 

Bugün yakın komşularımızın hepsiyle iyi müna
sebetler, iyi komşuluk münasebetleri, dostluk müna
sebetlerinde olmamızda büyük fayda vardır; ama bu 
demek değildir ki, komşularımızın Türkiye üzerinde 
besleyebilecekleri emeller nedir; bunu öğrenmekten 
sarfınazar ederim. 

Kruşçefin meşhur bir sözü vardır : «Sulh içinde 
beraber yaşama, sınıf mücadelesinin yeni bir şeklidir.» 
Daha yeni, bundan çok daha yeni 1975 yılında Hel
sinki'de Zirve Konferansı toplandı ve orada Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Konferansı... Bunun (Sayın Ba
kan da temas etti) intibaları bugüne kadar beklendiği 
şekilde olmadı ve daha geçenlerde Fransız Cumhur
başkanı Moskova'yı ziyaretinde, alenen yüzüne karşı 
Brejnev rahaltıkla «Yumuşama politikası bizim için 

ideolojik mücadeleden sarfınazar etmek manasını ta-
zammun etmez» dedi ve Valery Giscard d'Estaing kısa 
keserek, programını değiştirerek memleketine döndü. 

Bu itibarla, Türkiye'nin millî savunma politikası 
ve millî güvenlik politikasını tespit ederken, bütün bu 
olup bitenleri görmemezlikten gelmek bizim için tarihî 
gaflet olur kanaatindeyim, 

Şimdi, yürütülmek istenen nedir Türkiye'de?... 
Türkiye'de yürütülmek istenen açıktır. Memleketi içer
den etnik, mezhep veya ideolojik maksatlarla bölme
ye gayret etmektir. Millî birliği bölmek, vatan bütün
lüğünü bölmek... Bu politikada Kore'de, Vietnam'da, 
Laos'ta, Kamboçya'da tatbik edilmiştir ve en son Af
rika'da Angola'da tatbik edilmektedir. 

Şimdi, bu noktada kanaatime göre büyük vazife, 
soldaki partilere (Beş tane legal parti vardır Türkiye' 
de) düşmekte ve burada da büyük vazife, tarihî parti 
olan Cumhuriyet Halk Partisine düşmektedir. 

Şimdi, ben burada sözü İnönü'ye bırakacağım ve 
partiyi hayatı pahasına kurmuş olan kişilerden birisi 
olmak itibariyle, onun bu sözlerinde arkadaşlarımızın 
büyük manalar bulabileceğini ve bizim için ne dere
cede uyarlı olduğunu kendi takdirlerine sunacağım. Şu 
elimdeki kitap, «İnönü Ecevit'i anlatıyor» diye Sa
yın Necip Mirkelâmoğlu'nun yazdığı kitaptır. Bende
niz... Şeyden ayrıldım... 

HİLMİ NAL3ANTOGLU (Erzurum) — Ne lü
zum var bunların!.. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim. 

FETHİ CELİKBAŞ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım; 

Ben sabırla dinledim... 
BAŞKAN — Bir saniye Sayın Nalbantoğlu, din

leyelim efendim. 
FETHİ CELİKBAŞ (Devamla) — Ben Î967'de ay

rılanlarla beraberim. Bizden sonra cereyan eden olay
ların ne olduğunu bilmiyorduk; ama bir şey gördüm 
ki, Dünya gazetesinde, 14 . 12 . 1973 tarihinde Sayın 
Mithat Perin imzası ile çıkan «Ecevit'e saygılarla» di
ye bir makalede, altı tane halen Cumhuriyet Halk Par
tisinin milletvekülerinden bahsediyor ki, bunların yakın 
akrabalarının kimisi Halk Kurtuluş Ordusundan, ki
misi Türkiye İhtilâlci İşçi Köylü Partisinden, kimisi 
de Türkiye Halk Kurtuluş partisinden. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, bir saniye efendim. 
Bunun Millî Savunma bütçesiyle... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ne ilgi
si var? Ayıp ayıp!. 
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BAŞKAN — Bir saniye efendim. Müdahale etme
yin Sayın Nalbantoğlu. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Durum öyle 
mi?... 

Muhterem arkadaşlar; İçeriden çökertmek istiyor
lar diyorum. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim, ben size sualimi 
tevcih etmedim; ben arkadaşlarıma ikaz ettim. 

Bunu şu anda görüşülmekte olan Millî Savunma 
Bakanlığı Bütçesi ile ilgisini Başkanlığa lütfeder misi
niz? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Sayın Başka
nım, Millî Güvenlik Politikasının.. (Mikrofon kapan
dı) Mikrofonu açacak mısınız lütfen.. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi milletvekil
lerinin falan falan örgütlerde yakınlarının olmasının 
bugünkü Millî Savunma politikamızla ne ilgisi oldu
ğunu, Millî Savunma Bakanlığı Bütçesiyle ne ilgisi ol
duğunu lütfedin efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Efendim. «Onu 
İnönü'den okuyacağım» diyorum size. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Hem 
millî birlikten bahsediyorsun, hem de nifak sokuyor
sun. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu. mühadale etme
yin efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Şimdi, onu ben
deniz, bilakis size kolaylık olsun diye kendim söyle
miyorum. 

Şimdi, Saym İnönü Şubat'ta yaptığı Grup toplan
tısında şunları söylüyor : 

«Sayın Senatör ve milletvekillerimiz, geçen top
lantımızda, eski Genel Sekreterimiz Saym Ecevit'in ba
na mukabelesine karşı vermek istediğim kısa cezp, 
toplantının ertelenmesi üzerine bugüne kaldı. Saym 
Ecevit'in konuşmasında dikkatle aradığım husus. Parti 
içinde bugünkü çekişmenin mahiyeti ve sebepleri ko
nusunda teşhisleri, buna getirilecek .hal çaresi üzerinde-
fikirleri idi. Bunları bulamadığımı esefle söylemeli
yiz.» 

BAŞKAN — Saym Çelikbaş, sizi sadede davet edi
yorum . 

Bir partinin içinde olanların Millî Savunma Bütçe
siyle bir ilgisi yoktur. Bunların bir nebze, İçişleri Ba
kanlığı Bütçesinde yahut Başbakanlık Bütçesi içerisin
deki MİT Bütçesinde görüşülmesine belki cevaz var
dır. Sizi lütfen sadede gelmeye davet ediyorum efen
dim. 
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FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Saym Başka 
mm..,, " ~ -

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Oylayın 
Saym Başkan. İstatistik Bütçesinde olduğu gibi oyla
yın. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Defamla) — Hayır bir da
kika... 

Saym Başkanım, ben... 
BAŞKAN — Oylamanın nasıl yapılacağını çok 

iyi öğrenin Saym Yjîmaztürk : Kaçıncı uyarmadan 
sonra olacağını Öğrenin, ondan sonra Başkanlığa mü
dahale buyurun beyefendi. 

Buyurun Saym Çelikbaş, sadet içinde konuşun. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Arkadaşların 

lehimde de olsa müdahale etmemesini hassaten rica 
ediyorum. Benim muradım sadece zabıtlara geçirtmek
tir. Sayın Başkan izin vermezse sözümü keserim. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Cevabını
zı da aldınız... 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Ben hürmetka
rım. Ben Başkanın vazifesini kolaylaştırmayı kendime 
vazife bilirim. 

BAŞKA.N — Bu anlayışınıza teşekkür ederim. 
Ben de... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Hem mil
lî birlikten, hem anlayıştan bahsedersin, hem de nifak 
sokup karıştırırsın. 

BAŞKAN — Saym Nalbantoğlu, Başkanlığın ko
nuşmasına mani olursanız, sizin hakkınızda Tüzüğü 
uygularım. 

Sayın Çelikbaş. ben Başkanınız olarak bir insicam 
içerisinde hatiplerin fikirlerini söylemeleri açısında 
çok büyük tolerans kullanıyorum, sizlerin de müsama
hasına sığmıyorum, süre tanıyorum, sözünü kesmeme
ye çok dikkat ediyorum; fakat şu ana kadar çok se
viyeli bir şekilde cereyan eden müzakerelerin bu şe-
k'lde devamına müsaade buyurarak konuşmanızı sa
det içerisinde sürdürmenizi rica ediyorum. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Eğer konuşma
mı seviyesiz addediyorsanız kesiyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, seviyesiz addetmiyo
rum. Katiyen, tenzih ederim. Sizin için böyle bir söz 
kullanmadım. Konuşmaların seviyesini bundan sonra
ki münakaşalar, karşılıklı konuşmalar belki düşüre
bilir. Bu tehlikeyi gözönünde bulundurarak arz ettim. 
Yoksa size böyle bir ithamda bulunmadım efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Sayın Başkanım, 
bendeniz modern devletlerde memleketi içeriden çö
kertmek isteyen metotların, stratejinin nasıl yapıldığı-
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nr gayet ıyı bilirim ve bunu kendime de mal etmedi
ğim için bu hususta.. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sözünü kezse, 
niz çok iyi olur. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat müdahale etmeyin. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — ... Büyük tecrü

besi olduğunu reddediyorsanız mesele yok. 

BAŞKAN — Efendim, konuşmanızda merhum bir 
sayın liderin, Türkiye'ye büyük hizmetler yapmış bir 
liderin bir siyasî partinin iç işleriyle ilgili yazılarını 
okuyorsunuz; ben bu Bütçeyle ilgisini göremiyorum. 
Sizi sadede davet ediyorum, sadet içerisinde konuşun 
lütfen efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar; Sayın Başkanım. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Şimdiye kadar çok sa
det dışına çıkıldı, daima çıkıldı. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Hayır, arz ede
yim... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
MÜMİN KIRLI (İzmir) — Konuşmalarda sataş

ma daima oldu Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Daima olması... Beyefendi, kötü 
misal, misal olarak katiyen gösterilemez. Bunun evvel 
emirde saptanması gerekir. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — O zaman niye müda
hale etmediniz? 

BAŞKAN — Hayır efendim, bizim Başkanlığımız
da böyle bir şey olmamıştır ve bir daha arz ediyo
rum... 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Bundan sonra lütfet
meyin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım Sayın Kır
lı. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Eenerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı Bütçesi geldiğinde yine anarşi gele
cek, Cumhurbaşkanlığı gelecek Sayın Başkan; şimdi
den ikaz ediyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, arkasından hiç bir 
şey gelmez. 

Buyurun Sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım; 
Sayın Başkanın fikirlerini benimsememekle bera

ber burada kesiyorum. 
Bu konuda İnönü'nün uyarıları dışında, benim 

Sayın Başkanın ihtarı üzerinde yapacağım konuşma 
şudur : 
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Türkiye'de Devlet işlerinin yürütülmesinden, Par 
lamentoya karşı sorumlu olan Bakanlar" Kuruludur, 
Hükümettir. Görüyorum ki, Hükümeti aşarak Ana
yasada sorumsuzluğu alenen yazılan Sayın Cumhur
başkanı dahil olmak üzere, yine Anayasamızda Par
lamentoya karşı hiç bir sorumluluğu olmayan kuman
danlarımız da dahil, bazı açık veya imalı konuşmalar 
yapılıyor. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Yağcılık yapı
yor. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, otuıun efendim lütfen. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Yağcılık ya

pıyor. 
BAŞKAN — Rica ederim daha temiz dille konu

şun. Flatibe müdahale etmeyin. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Deniyor ki, 
«Hükümet sıkıyönetim ilân etmek için bahane arıyor, 
komutanları âîet etmek istiyor.» Denmedi mi bu? (A. 
P. sıralarından, «Söylendi» sesleri.) «Hükümet komu
tanları aldatmak istiyor.» Denmedi mi bu? (A. P. sı
ralacından, «Dendi» sesleri.) 

Muhterem arkadaşlar; 
Yani, siz ağzınıza gelen lâfı söyleyeceksiniz, biz 

burada bunlar karşısında vazifemizi yapmaktan aîı-
konacağız. Bu mudur Parlamento murakabesi? 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Var mı bu yağma? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bu itibarla, eğer 
biz kendimizi Türkiye'nin meselelerinde yedi tuîâ sa
hibi zannediyorsak; misal vererek size arz ediyorum, 
maalesef politikacılar bu konuda sorumluluğu son de
rece müdrik olan Silâhlı Kuvvetler mensuplarından 
çok gerilerde kalır. 

Kaldı ki, Türk Silahlı Kuvvetleri iki hadisede dün
yaya örnek olmuştur arkadaşlar. < 

27 Mayıs'ta ve 12 Mart'ta bütün Avrupa'da zanne
dildi ki, kendileri idareye el koyacaklar; koymadılar 
ve Türkiye'de dünyaya örnek olacak şekilde hürriyet
çi parlamenter rejime bağlı olduklarını gönülden is
pat ettiler. 

Bu itibarla, karşımızda Hükümet sorumluluğu var
ken, onları aşarak bugün Sayın Cumhurbaşkanına, bir 
başka gün Genelkurmay Başkanına veya Başbakana 
tarizde bulunmak Türk Devletine hiç bir şey kazandır
mayacaktır. Hele bu tarzda tarizde bulunanlar külli
yen bundan kaybedeceklerdir arkadaşlar. 

Yani, bir memleketin ordusu, o milletin ordusudur. 
Bir memleketin Cumhurbaşkanı, şu partinin veya bu 
partinin değil, bunu kaç kere söyledim. Devlet mef
humu kafamızda teşekkül etmediği müddetçe, endipora 
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odur ki, sarahaten söylüyorum, bu Devletin maalesef 
imhasına' sebebiyet vermiş olacağız biz politikacılar. 
Ben bunu politikacılardan çıkartmak istiyorum arka
daşlar. Hakkımız yok. Yazık değil. mi. bu memlekete? 

Birtakım parti mülâhazalarımızla Devleti itmişiz. 
İnönü'den rmsal vermek isteyişimin sebebi oydu, Kee 
tane gördüm; parti meselesi, Devlet meseks : çeNi mi. 
Devleti iter, partiyi öne alırız arkadaşlar. 

Bütün sdcmümız., partilerin Devlet meseiesirıden 
evve! parti hesabını yanmasından doğuyor. Bunu ben 
her vesileyle niçin söylemeyeceğim arkadaşlar'7 

Bu itibarla, sayam eseftir; Başkana hürmet edece
ğim; ama kitap meydandadır, he kesin okumns.ım tav
siyeye değer norürüm arkadaşlar.. Bu kadar tecrüben. 
engin bir tarihî tecrübeye -ah'p elan Lir şahsın a eni'; 

dan Türkiye'yi tehdit ecen. tebiikeArin nerelere var
dığını duymak hepimiz için uyarıcı değ" m'dh? 3u re 
parti taassubudur yani? Şayanı hayret re şayan: esef
tir arkadaşlar. 

Bu itibarla, ben Türkiye'nin tarihinde so'̂  derece 
vahim buhranlar içerisinde bulunduğu Imnaahm tav 
yorum. Bu buhrandan kurtulmak sağduyu sah:bi c?em 
kişilere (Biz vakıa no'idkamn içmdeyiz: ama poNl-
kanın dışında da sağduyu- sah :b : olan kiüler '-a- ar
kadaşlar) 'sulak vermezsek: ^ndrem o dur ki, kmcii si
yasî ihtirasımızın zebunu olarak ksndeeshe ü:e. reme-
lekete de büyük zararlar vereceğiz ve bu konuda 'ben 
değil, engin tecrübe sahibi. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (N"ğd. e — Hee^eic 
en çok sizde var. 

BAŞKAN — Münakale e.meyin. efendim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Revamla) — Şaşan arka fa

şım, söyleyeceğin varsa zapta geçirsin, tsarii.ee As: öğ-
renir. Ben memnun olurum. 

ABDDLI.-\K ERİEE İLERİ (Neğde'i — E- bü/'ik 
siyaf;î zebun bastRığı sizde var. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin cA-eRan. harsı-
likh konuşmayın. Sayın îlcn, k?.rş!!ıkh kemumaym. 

Buyurun Sayın Cebkhas. süreriz uf dakika kamu 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — A lıadaşRrreun 
tahammüilü olmadıklarını görüyorum. Bunun b'îear-
sa Senatoda böyle olmasından son derece müteessir m. 
Çünkü, Senatonun Millet MedisAa nazaran, bir başka 
tarafı var; daha tecrübeli, daha dünya giirüşü başka 
olan, daha ağırlığı olan bir heyet, kuruluşu da öyle. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Senatoyu sizden başka 
karıştıran var mı? 

BAŞKAN — Sayın Cidal, müdahale etmeyin. 

197< O . i 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Sadece bende
nizin değil, Sayın İnönü'nün konuşmasının dahi okun
masına sabırsızlık gösteren arkadaşlarımın bu derece 
telâşlı olmasına, bir mana veremedim ve son derece de 
müteessirini. 

Çok teşekkür ederini Sayın Başkan, (A. P. ve 
C. G. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAM — Sayın Çelikbaş... (C. H. P. sıraların
dan, sıra kapaklarına vurmalar) Bir saniye efendim. 

Sayın Çelikbaş, Eaşkanlık Divanı bir parti taassu
bu içerisinde olamaz. Dün bu Yüce Senatoda Cum
huriyet Halk Partisinin bir üyesinin sadet dışı konuş
tuğunu İstatistik Bütçesinde şu anda Başkanlık Diva-
nmda bulunan arkadaşınız tespit etmiş ve hiç bir di
ğer partiden uyan gelmediği halde, kendi partisinden 
olan bir şahsı iki defa sadede davet etmek suretiyle 
bitaraflığını tespit ve tescil etmiştir. Bunun dışında, bu 
kürsümün masuniyetinin ne derece mühim olduğunu 
yine bu naçiz Başkanınız ilk toplantıya Başkanlık et
liği gün açıklamış ve bu kürsünün yalnız ve yalnız 
Anayasa metnine değil, fiilen de, tam manasıyle bir 
masuniyet içerisinde olmasını uygulamakta büyük titiz
lik göstereceğini beyan etmiştir. Her konu içerisinde 
mutlaka ve mutlaka konuşmalarınız serbesttir. Türk 
1.1 illetinin düşüncelerini sizler burada ifade edeceksi-

\ niz. Ancak, her konunun da kendisine göre birtakım 
j hususiyetleri vardır. Her konu içerisinde görüşmeniz 
| şartı ile bu kürsüde size sonsuz hürriyet vardır, bunu 
\ da bilmenizi bilhassa rica ederim. 
t 

| ALAEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) Niye oylamı-
yonsunuz? Oy!ayınız, tarafsızlığınızı bileyim. 

BARKAN — Sayın Yılmaztürk, üzüntü ile mu
sallada saiye-em ki, siz usulü bilmiyorsunuz.. 

ALAEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Ben usulü 
biliyorum. 

BAŞKAN —• Bilmemenize rağmen ben bir defa 
sayın üyeyi sadede davet ettim. 

ALAEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — İki defa 
davet ettiniz. 

BAŞKAN — Esmedim efendim, iki defa; iki defa 
davet etmedim efendim. 

ALAEDDİN YILMAZTÜRK (Eolu) — Burada 
Yüce Heyetin oyuna müracaat etmeniz icabeder. 

BAŞKAN — İki defa da yetmez zaten. Bir dakika 
efendim, dinleyin. İki defa de yetmez beyefendi. İki 
defaya rağmen eğer sadede gelmezlerse, ancak o za
man uygulanır. Tüzük maddelerini iyi öğrenin, ondan 
sonra müdahale edin efendim. 
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ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — Bu mem
leketin derdini konuşmak..; 

BAŞKAN — Bitmiştir efendim. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — .... Mah

rum bıraktınız. Bu keyfî bir tasarruftur. 
BAŞKAN — Memleketin meselelerini biz burada 

enine boyuna tartışmaya imkân tanıyoruz. Bugüne ka
dar görülmedik bir tarzda tanıyoruz... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — İşinize gel
diği gibi yapıyorsunuz.; 

BAŞKAN — .... Ancak, gündem ile de, konu ile 
de bağlı olduğumuzu unutmamamız gerekir. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sekiz se
nedir bu Tüzüğü biliyorum. 

BAŞKAN — Siz, hiç bir şey bilmediğinizi dahi bil
miyorsunuz, Sayın Yılmaztürk. 

.Sayın üyeler;.... 
EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, izin 

verir misiniz? 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Çelikbaş'ın, 
az önce hepinizin dinlediğiniz konuşmasında partime 
sataşma vardır. Kürsüde vazifeli iken buraya inme ih
tiyacını duyacağım kadar sataşma vardır. Lütfen söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kabay: ben sayın hatibin böy
le bir harekette bulunmasına mani oldum. Şu anda 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupunu temsil yetkiniz de 
olmadığını gözönünde bulundurarak istirham ediyo
rum efendim. Müsaade buyurun. 

EKREM KABAY (Burdur) — Bir saniye efendim; 
Yönetim Kumlundan bir üye vardır, yetki alacağım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Sizin şahsınıza söz 
vermek imkânım mevcut değil. 

Buyurun Sayın İleri; 
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Sayın Baş

kan; 
Siz her ne kadar Sayın Çelikbaş'ın Cumhuriyet 

Halk Partisine sataşır biçimde konuşmalarına bir 
noktadan sonra mani olabilmişseniz de, konuşmasının 
ondan önceki bölümümde gerek Sayın Genel Başkanı
mıza, gerek onun Genel Başkanlığı altında Cumhuri
yet Halk Partisi tüzelkişiliğine gerçek dışı sataşma ve 
saMırılarda bulunmuşlardır. Kısaca cevaplamak için ve 
gerçekleri çok kısa çerçevesi içerisinde söyleyebilmek 
için grupum adına söz istiyorum, 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bugün buna benzer bir uygulama olmuş; burada 

grupu olmayan bir üyeye Başkanlık Divanı tarafından 

söz verilmiştir. Havanın elektriklendirilmes!inde bir 
fayda olmadığı kanaatiyle tarafları sükûnete davet et
mek, teskin etmek için, buradaki müzakerelerin çığ-
rından çıkmaması için ben istirham ediyorum, Sayın 
İteri "den. Başkanlığın bu uyarıyı yapmış olduğunu ka
bul etsinler. 

Eğer, illâ ısrar ederlerse ben kendilerine hiç bir sa-
şatmaya meydan vermemek kayıt vs şartı ile yalnız ve 
yalnız sayın hatibin söylediklerini çok kısa bir şekilde 
cevaplamak kayıt ve şartı ile söz vereceğim; ama ben 
rica ediyorum, istirham ediyorum. Israr ediyor mu
sunuz?.; 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Gayet 
tabiî, evet efendim; temin ederim, söylediğiniz çerçe
ve içerisinde. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, buyurunuz efen
dim-

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Yine bir şey bulundu, 
ne söyleyecek ise... 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Karıştırma Senatoyu. 
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayınız. Sa

yın hatipten rica ettim; bir cümle ile... 
NACİ CİDAL (Hakkâri) — Yaşına, başına bak; 

yakışmaz sana... 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Bu tutu

munuzu imkânı yok kabul etmeye; tarafsızlığınızı ka
bul etmeye... 

BAŞKAN — Efendim; bundan iki saat evvel, üç 
saat evvel yahut akşam oturumunda niçin bu şekilde 
konuşmalar yapmadınız? Niçin burada bir üyesi olan, 
bir üye ile temsil edilen... 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Yanlış tatbikat yapı
yorsunuz, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — ... Grupu dahi olmayan, grup yöne
tim üyesi dahi olmayan bir şahsın konuşması karşı
sında bu müdahalede bulunmadınız? 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Yanlış tatbikatı tek
rar ediyorsunuz Sayın Başkan. Yanlış tatbikat yapı
yorsunuz Sayın Başkan; maksadınız anlaşılıyor. 

BAŞKAN — Buyurunuz, size çizdiğim hudutlar 
içerisinde, yeni bir sataşmaya, yeni bir konuşmaya 
meydan vermemek kayıt ve şartı ile Sayın İleri, bu
yurunuz efendim. 

C H P . GRUPU ADINA ABDULLAH EMRE 
İLERİ (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun Sa
yın üyeleri; 

Gecenin bu geç saatinde, hele böyle bir sataşma 
karşılığında savunma hakkımızı en dar ölçüler içeri
sinde de olsa kullanabilmek amacı ile Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına söz almayı hiç istemezdim. 
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Ne var ki, bu geç saatlerde yurdumuzun ve ulu- j 
sumuzun en yüce kuruluşu olan Türk Silâhlı Kuvvet- I 
•Ierini de bünyesinde taşıyan Millî Savunma Bakanlığı- :i 

mızm 1976 yılı bütçesi çök olgun bir ortamda ve kar- ! 
şılıklı yarar sağlayıcı görüşme içerisinde görüşülürken-, j 
bu bakanlık bütçesinin en son konuşmasında, Cumhu
riyet Halk Partisine Sayın Genel Başkanımızın şah
sında ağır ve gerçek dışı sataşmalarda bulunmuştur, 
bir sayın üye. Ancak, bu sayın üye «Profesör» nite
liğini ve ilmî kisvesini isminin başına yazmaktan kı
vanç duyan; ama kendimce üniversite öğrenimi yap
mış olmama rağmen, asgarîden bir eser yayınlaması 
zorunluluğu bulunan profesörlük makamına rağmen 
bir eserini üniversitenin kütüphanelerinde göremediğim 
sayın profesör... 

BAŞKAN — Sayın İleri, Sayın İleri; çok istirham 
ediyorum, size söz... 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Söylesin, söylesinler... 

MÜMİN KIRLT (İzmir) — Sözünü kesmeniz lâ
zım. 

BAŞKAN — ... Efendim, görüyorsunuz, ben mü
dahale ediyorum, sizden evvel, beyefendi. Daha ne 
yapmamı istiyorsunuz? 

C . H . P . GRUPU ADINA ABDULLAH EMRE 
İLERİ (Devamla) — .... Sayın Profesör.. 

BAŞKAN — Sayın İleri... 
C .H .P . GRUPU ADINA ABDULLAH EMRE 

İLERİ (Devamla) — .... En azından... 

BAŞKAN — Sayın İleri, bir saniye, bir saniye 
efendim.., 

C .H .P . GRUPU ADINA ABDULLAH EMRE 
İLERİ (Devamla) — Geliyorum müsaade edin efen
dim, 

BAŞKAN — Beyefendi; bir saniye, bir saniye. 
Çok rica ediyorum, size rica ettim; yeni sataşmala

ra fırsat vermeyecek, şahsiyat yapmayacak bir konuş
ma rica ediyorum dedim, size kabul ettiniz. Lütfen 
efendıim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ABDULLAH EMRE 
İLERİ (Devamla.) — Evet efendim. 

Bütün bunların ötesinde sayın profesörün Türkiye 
Cumhuriyeti Tarihinin ve Türk tarihinin yetiştirdiği 
büyük devlet adamlarından biri olan rahmetli İnönü' 
nün konuş nda ve davranışlarında bir değerlen
dirme yaparken zarf ile mazrufu hiç değilse karıştır -
onamasını ve mazrufu birinci planda değerlendirmesini 
beklerdik.; 
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Sayın üyeler, 
Bütün ulusun gözleri önünde cereyan etmiştir ki, 

bu sayıa profesörün kendince yorumlara ve sonuçlara 
götürmeye çalıştığı tarihî olaylar içerisinde rahfnetli 
İnönü, olayların her aşamasında demokratik hukuk 
kurallarının parti içi ve Türkiye ölçüsünde mevcut 
yasal düzen içerisindeki demokratik sonuçların her 
birisini adım adım saygı ile karşılamak ve demokratik 
bilincin vardığı kararı kabullenmek yüceliğini göster
miştir. 

Ama ne var ki, bütün bu demokratik gelişmeler 
sonucunda Sayın İnönü'nün de her aşamasını saygı 
ile karşıladığı bir olağanüstü Kurultaydan sonra, Cum
huriyet Halk Partisinin Sayın Ecevit'in liderliğinde 
yeni ufuklara, yeni gelişme ortamına doğru gittiğini 
sezinleyip kabullenmesinin ötesinde, onu takibeden 21 
ve 22 nci olağan Kurultayda Cumhuriyet Halk Parti
sinin sade bir üyesi olarak, yeni Genel Başkanım o ta
rihî büyüklüğü ve ağırlığıyle, Kurultaya her giriş 
çıkışında her birimize siyasal yaşantımızda terbiye 
örneği olacak davranışlarıyle karşılayan ve kürsüden 
«Cumhuriyet Halk Partisi, nefsinde devlet adamlı
ğının (Belki kelime veya virgül farklı olabilir; ama 
çerçevesini şu anda hafızamdan söylüyorum) ve de
mokratik liderliğin bütün manevî unsurlarını taşı
yan yeni Genel Başkanımızın yönetiminde daima ba
şarılı olacaktır ve her birimiz Cumhuriyet Halk Par
tili olarak kaldığımız sürece onun öncülüğünde ona 
yardımcı olacağız» diyebilecek büyüklüğü göstermiş
tir. 

İsmet Paşanın Cumhuriyet Halk Partisinin son 
dönemindeki hareketlerim bazı herkesin kendince so
nuçlara doğru sürüklediği yönlerinden değil de bü
tünüyle ve özüyle ele aldığımızda bütün gelişmelere 
karşı saygılı ve kabulienici davranışım görürüz; ama 
ne var ki, demokratik siyasal yaşantısında gerek par
ti içinde gerek halk katında demokratik gelişmeleri 
ve demokratik sonuçları hiçbir zaman hayatlarının 
hiçbir döneminde saygı ile karşılama metanetini, bi
linçlisini ve demokrasiye saygısını ispat edememiş 
olan insanlar, İsmet Paşa'nın sözlerinden de bugün 
çok yanlış ve onun maksat hudutları içerisinde olma
yan sonuçlar çıkarmaya kalkışabilirler, biz bunu 
doğal karşılarız. 

Kaldı ki, bütün bunlardan da gocunacak tarafı
mız yok. Yalnız son olarak sizleri sıkmamak için 
şunu söylerim ki, Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde 
bürün o gelişme dönemlerinin sonucunda varılan 
bütün yargıların yanlışlığını 1973 seçimleri ve 1975 
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seçimleri bugünkü Anayasa içerisinde* bugünkü ya
salar içerisinde Türk halkının engin sağduyusu ile 
sonuca ve karara bağlamıştır. Türk halkının istenil
diği ve cesaret edildiği her an yeniden hakemliğine 
gitmeye Cumhuriyet Halk Partisi her zaman hazır
dır. Yeter ki, memleketi bugünkü bazı bunalımla
rı vesile ederek karıştırmak ve kendilerince oluştur
mak istedikleri kapalı rejim ortamına sürüklemek 
isteyenlerin bu yanlış ve karanlık davranışlarından 
hep birlikte yurdumuzu ve ulusumuzu koruyalım. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tleri. 
Sayın üyeler; 
1976 yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi üze

rindeki görüşmeler bitmiştir. Bütçenin bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunacağım. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini kabul edenler... 
Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Miiîî Savunma Bakanlığı 
Bölüm 

(Program) Lira 

101 Genelkurmay Hizmetleri 449 831 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

102 Millî Savunma Bakanlığı Hizmet
leri 2 297 411 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

103 Kara Savaş Gücü 14 285 685 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Deniz Savaş Gücü 3 831 879 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Hava Savaş Gücü 6 595 194 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

106 Silâhlı Kuvvetlerin Yeniden Teş
kilâtlanması Silâh, Araç ve Gereç
lerin Yenileştirilmesi 6 040 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — A. P., C. H. P., M. B. ve Cumhurbaşkanınca 
seçilen Üyeler grupları başkanlıklarının, Millî Savun
ma Bakanlığı Bütçesinin kabulü münasebetiyle Türk 
Silâhlı Kuvvetlerine Cumhuriyet Senatosunun saygı 
ve takdirlerinin iletilmesine dair önergeleri. (4/263) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerinde veril
miş bir önerge vardır, şimdi bu önerge okunacaktır. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Tü
münü oya koymadınız sayın Başkan, 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millî bütünlüğümüzün ve şanlı tarihimizin bü

yük gururu, Kahraman Silâhlı Kuvvetlerimizin 
mümtaz mensuplarına Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesinin kabulü dolayısıyle Cumhuriyet Senatosunun 

tebrik ve başarı dileklerinin iletilmesini arz ve tek
lif ederiz, 
C. H. P. Grupu Başkanvekili 

Fikret Gündoğan 
A. P. Grupu Başkanı 
İskender Cenap Ege 

Millî Birlik Grupu 
Başkan Yardımcısı 

Mucip Ataklı 

Kontenjan Grupu 
Başkanvekili 

Cihat Alpan 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Oy birliğiyle 
kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Gereği yapılacaktır. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) 
nü oylamadınız. 

Tümü-

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Sayın üyeler; 
Kurulduğu günden beri Tarihî zaferlerle dolu, 

gücü bütün dünya Milletlerince bilinen Türk tarihî 
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boyunca bize gurur ve şeref veren kahraman Türk 
Ordusuna ve Millî Savunma Bakanlığı camiasına 
ve Aziz Milletimize Bütçenin hayırlı ve uğurlu ol
masını dilerim. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki gö
rüşmeler bitmiştir. 

Sayın üyeler; 
33 ncü Fiirîeşimde şu ana kadar 16 saate yakın 

bir çalışma yapılmış; 6 Şubat 1976 Cuma günü saat 

03,20'ye gelmiştir. Bugün saat 09,30'da 34 ncü Bir
leşim çalışmalarına başlanılacaktır. Sayın üyelerin 
kısa bir süre içinde olsa istirahatlarının temini açı
sından ve bugün 6 Şubat 1976 Cuma günü saat 
09,30'da toplanmak üzere 33 ncü Birleşimin çalış
malarına son verilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bugün 6 Şubat 1976 Cuma günü saat 09,30'da 
toplanmak üzere 33 ncü Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 03,20 

>>&<i 

SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORU VE CEVABI 

I. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Ali 
Cüceoğlu'nun, 31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne ka- \ 
dar Bakanlık örgütünde yapılan değişikliklere dair ya
zılı soru önergesi ve Dışişleri Bakanı Ilışan Sabrı Çağ- \ 
layangiVln cevabı. (7/491) \ 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Dışişleri Bakanı tarafından ya

zılı olarak yanıtlandırılmasına on olmanızı saygiyle 
dilerim. 

Giresun 
Ali Cüceoğlu 

31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlığı
nız örgütünde; 

a) Kaç kişinin görev yeri değiştirilmiştir? 
b) Kaç kişi Bakanlık emrine ve açığa alınmıştır? 
c) Kaç personel işten el çektirilmiştir? 
d) Bu işlemlerin gerekçesi nedir? 
e) Bu işlemlerin yüklediği yolluk tutarı nedir? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Sayı : Sicil 100004/539-10 
PİGM-PİPD Gn. Md, 

4 . 2 . 1976 
Konu : Yazılı soru önergesi hk. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 
Cumhuriyet Senatosu Giresun Senatörü Sayın Ali 

Cüceoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 

I talep edilen soru önergesine verilen cevap ilişkte su-
; nul muştur. 
i Arz ederim. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Dışişleri Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Giresun Senatörü Sayın Ali 
Cüceoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
talep edilen sorular şunlardır: 

3 1 . 3 1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlığı
mız örgütünde; 

a) Kaç kişinin görev yeri değiştirilmiştir? 
b) Kaç kişi Bakanlık emrine veya açığa alınmış

tır. 

c) Kaç personele işten el çektirilmiştir? 
d) Bu işlemlerin gerekçesi nedir? 
e) Bu işlemlerin yüklediği yolluk tutarı ne

dir? 

Bu sorulara 
A) 3! . 3 . 

erilen cevaplar aşağıdadır: 
.975 tarihinden bu yana Bakanlığım

da, 
i. Meslek memurları arasında; 

a) 25 . 6 . 1975 tarih ve 14977 sayılı üçlü karar 
i'c, yurt dışına ikinci çıkışlarında 4, ük çıkışlarında 
5 yıllık görev sürelerini tamamlayan muhtelif dere
celerden 65 memur merkeze atanmışlardır. Yurt dı
şında nakil yapan veya ilk çıkışlarında rotasyon pren-

bı uygulanmak suretiyle. memurun 
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değiştirilmiş ve merkez görev sürelerini tamamlayan 
muhtelif derecelerden 64 memur yurt dışındaki gö
revlere atanmışlardır. 

b) 14 . 11 . 1975 tarih ve 15553 sayılı üçlü karar 
ile, yurt dışında hizmet sürelerini tamamlayan 5 me
mur merkeze tayin edilmişler. 5 memur yurt dışında 
başka görevlere, merkezden 13 memur ise yurt dışın
daki görevlere atanmışlardır. 

2. İdarî memurlar arasında; 
a) 25 . 6 . 1975 tarih ve 14979 sayılı üçlü karar 

ile, yurt dışında görev sürelerini tamamlayan 46 kişi 
merkeze tayin edilmiş, yurt dışında 19 memur nakil 
yapmak suretiyle başka görevlere ve merkez görev 
süresini tamamlayan 48 memur yurt dışındaki görev
lere atanmışlardır. 

b) 1 2 . 9 . 1975 tarih ve 15370 sayılı üçlü karar 
ile, 4 memur merkeze tayin edilmiş, 3 memur yurt dı
şında nakil yapmış ve merkez hizmetini dolduran 
9 memur yurt dışındaki görevlere atanmışlardır. 

3. Bundan başka, 10 adet Telsiz Memuru yurt 
dışında görev sürelerini tamamlayarak merkezdeki 

5 . 2 . 1976 O : 3 

! görevlere atanmışlar, buna mukabil, merkez görev 
ı 
j sürelerini tamamlayan 25 adet Telsiz Memuru d*ş 
| görevlere tayin olunmuşlardır. 
j Bu atamaların hepsi Bakanlığımda her yıl muta d 
i olarak yapılan işlemlerdir. 
i 

B) Bakanlığımda, Bakanlık veya açığa alınan ele-
' man yoktur. 

C) Bu dönem zarfında Bakanlığımda işten el çek
tirilen personel bulunmamaktadır. 

\ D) Bir yıla yakın zamanda cereyan eden muta d 
1 tayin işlemleri için tahakkuk ettirilmiş yolluk rniktar-
! lan; 
j Lira 

; Meslek ve idarî memurlar için : 5 730 796 
j Telsiz memurları için : 411 292 
! dır. 
I Bilgilerine arz ederim. 

| İhsan Sabri Çağlayangil 
! Dışişleri Bakanı 
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Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 
(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 131 

Kabul od önler : 90 
Reddedenler : 41 

Çekinserler : 
Oya katılmayanlar : -̂ 3 

Acık üyelikler : — 

TABİÎ ÜYE 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KAEAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanh 
Yiğit Kö'ker 

ANTALYA 
Serafettin Paker 

AYDIN 
AM Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
1. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Giilez 
Altıe d din Yi 1 m azt ü rk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayan gil 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

[Kabııl 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevket Üzeetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergendi 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatuu'oğ'lıı 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuz al 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Müinıiıı. Kırlı 
Orhan Kor 
Necin Mirkelâmoğlu 

edenler] 
| KAHRAMAN M ARAŞ 
\ Adnan Karalküçük 
! Hilmi Soydan 

| KARS 
I Yusuf Ziya Ayrım 
! KAYSERİ 
i 

I Sami Turan 
KIRKLARELİ 

Ali Al kan 
KOCAELİ 

Lûtf? Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

| Fevzi Kalıcı 
Mehmet Varışlı 

j KÜTAHYA 
\ Osman Al bayrak 
3 

I Ahmet Oz mumcu 
i 

İ MALATYA 
| Nurettin Akyurt 
I MANİSA 
| Orai Kai'aosmanoğlu 
I xV. Orhan Süersan 
| MARDİN 
[ Sait. Mehmetoğlu 
| MUĞLA 
[ Haldun Metnteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
! İ. Şevki Atasağun 
! ORDU 
i 
| Selâhattin Acar 
I Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzım İneıbeyli 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Zeyyat Baykara 
Fethi Çelikbaş 
Hüsamettin Çelebi 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Naim Talû 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Bahrive Ücok 
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A N K A R A 
Cengizhan. Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN' 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Hali l Goral 

B A L I K E S İ R 
Neja t Sar lmak 

B U R D U R 
E k r e m K a b a y 

Ç A N A K K A L E 
f ma d ett in Elmas 

D E N İ Z L İ 
Hüseyin Atmaca 

E R Z İ N C A N 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğl u 

[Reddedenler] 

G A Z İ A N T E P 
Salih Tanyer i 

H A K K Â R İ 
•Naci Cidal 

H A T A Y 
Kemal Kılıçoğhı 

İÇEL 
Lfıtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Ueyyat 
F ikre t Gündoğan 

K A R S 
Sırrı Ât al ay 
Muzaffer Ş a m il oğl u 

K I R Ş E H İ R 
Halil Özmeıı 

KOCAELİ. 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Hamdı Özer 

MANİSA 
Doğan Baru t ouoğhı 

MARDİN 
Mehmet Ali A n k a n 
(I. A.) 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

\ SİİRT 
f Sürevva Öner 

SİVAS 
Âdil Âl tay 
Hüseyin ü z t ü r k 

T E K İ R D A Ğ 
Hayri Mumcııoğlu 

TOKAT 
Zihni Beti!' 

TRABZON 
Hasan Güven 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
Selâhaddin Eabüroğlu 
Muhsin Batur 

[Oya Katılmayanlar] 

TABİÎ Ü Y E L E R 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlıı 
Mucip Atak l ı 
Emanul lah Çelebi 
Vehbi E r sü 
Suphi Gürsoyirat 
Kadri Kap lan 
Suphi Karaman (İ. A.) 
Kâmil Karavel ioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan (iz.) 
Fahr i Özdilek 
Mehmet Özgüneş 

Selâlıatt in Özgür 

M. Şük ran Özkaya 

H a y d a r Tunçkana t 

Ahmet Yıldız 

Muzaffer Yurdaku l er 

I T 
ADANA 

Hayri öner 
Kemal SarıibrahimoRİıı 

AFYON KARAHÎSAR ; 
Mustafa Çelik j 

AMASYA l 
Macıt Zeren (Bşk. V.) I 

A N K A R A | 
Uğur Alacakaptan |! 
Ergün Ertem (İz.) • S 
İbrahim Öztürk ; 

BİNGÖL \ 
Mehmet Bilgin \ 

BURSA 
Şebib Karamulîaoğîu \ 
Barla:, Küntay 

D İ Y A R B A K I R 
Selâlıattin Cizrelioğlu '•• 

ELÂZIĞ 
M, Cahit Dalokay 
Hasan İldan 

E S K İ Ş E H İ R 
Hikmet Savaş 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

İSTANBUL 
Te'kin Arı burun (Balkan) 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusre t Tuna 

K A Y S E R İ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 

K O N Y A 
Erdoğan Bakkalbaş* 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MUĞLA 
\ Fevzi özer 
l MUŞ 
| İsmail İ lhan 
j NİĞDE 
i; Abdullah Emre İleri 
İ Er-un Özkan s 
jj S İVAS 
i Nure t t i n Ertürk. 

Kâzım Kangal (Cşk. V.j 
T E K İ R D A Ğ 

Orhan Öztrak 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

U R F A 
Abduir;ar.i Denıirkol 

«#OK*«. 
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İŞLER 
n 
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IV 
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