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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde dört otunun yapan Genel Ku
rulda : 

Başkam; 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısının 
(hıazırlaınonasında uzun, kesif ve kıymetli mesai 
sarf ©den Bütçe Komisyonuna, Cumhuriyet Se
natosu adına, takdir ve teşekkürlerini; Bütçe 
görüşmelerinin Anayasanın tâyin ettiği müddet 
zarfında ikmali için, programın tatbikinde, üye
lerin hassasiyet göstereceklerinden emin bulun
duğunu ifade etti. 

1971 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü 'üze
rindeki görüşmeler tamamlanarak, maddelere 
geçilmesi kabul edildi ve 1 nci maddesi okun
du. 

Su ürünleri kanunu tasarısının Cumhuriyet 
Senatosunca değiştirilen ımaddelerinden Millet 

Meclisince benimsenmiyen maddeleri üzerimde 
görüşmek üzere teşkiline karar verilen Karma 
Komisyona, Su Ürünleri Geçici Komisyonunda 
katılacak üyelerin adlarını bildiren mezkûr Ko
misyon (Başkanlığı tezkeresi okundu ve teklif 
kabul edildi. 

28 Ocak 1971 Perşembe günü saat 9,30 da 
toplanmak üzere Birleşime saat 3,30 da son ve
rildi. 

Başkan 
Tekin Arıburun 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 

Başkan 
Başkanvekili 
Macit Zeren 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 9,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 
KÂTİPLER : Orhan Kürümoğlu (Bitlis), Hüseyin Öztürk (Sivas) 

BAŞKAN — 30 ncu Birleşimi açıyorum. 

2. - - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/386); €umhuriyei Senatosu (1/1170) (S. Sa
yısı: 1481) (1) 

A) CUMHURİYET SENATOSU BÜTÇESİ 

B) MİLLET MECLİSİ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki gö
rüşmelere başlıyoruz. 

(1) 1481 S. Sayılı basmayazı 27 . 1 . 1971 
tarihli 29 ncu Birleşim tutanağına bağlıdır. 

Grupları ve şahısları adına söz istiyen sayın 
üyeleri okuyorum : 

Sayın Nurettin Akyurt C. H. P. Grupu adı
na, Sayın Halil Özmen G. P. Grupu aJdına, Sa
yın Kâmil Karavelioğlu M. B. G-. adına, Sayın 
Mustafa Tığlı A. P. Grupu adına. 

Şahısları adına söz istemiş olan sayın üye
ler; ISayın Mehmet Hazer, !Saym (Sim Atalay, 
Sayın Osman Koksal, Sayın Fehmi Alpaslan. 

MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — Sa
yın Başkan, beni de şahısları adına söz istiyen 
üyeler arasına yazınız. 

BAŞKAN — Sayın Faik Atayurt da sıraya 
almmışjtar. 
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Sayın Nurettin Akyurt, C.H.P, G-rupu aduna. 
C.H.P. GRUPU ADINA NURETTİN AK-

YURT (Malatya) — Saym Başkan, muhterem 
arkadaşlarım, 

(hımhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinin 
1971 malî yılı bütçeleri üzerinde, C.H.P. Grupu 
adına görüşlerimizi arza başlarken, Saym Baş
kanı ve Cumhuriyet Seihatosunu grupumuz adı
na saygı ile selâmlaırlm. 

Bu seneki, Cumhuriyet Senatosu bütçesi 
31 894 267 Tl., Millet Meclisi bütçesi ise 
83 818 813 Tl. olup, geçen senelere göre asıl 
büyüik fark Personel Kanunu tatbikatından gel
mektedir. Diğer cari harcamalar, yatınım har
camaları ve sermaye teşkili ile transfer harca
malarındaki artışlar içerisindeki bir madde 
dikkati çekmektedir. Millet Meclisi bütçesinin 
21.610 numaralı etüt ve proje maddesindeki, 
T.B.M.M. hudutları içerisinde yapılması düşü
nülen caminin proje yamması masrafı için 
367 000 liralık tahsisata temas etmek istiyoruz. 

Bu tahsisat, komisyonda bütçenin müzakere
si sırasında kaldırılmış, daha sonra komisyonun 
san toplantısında tekriri müzakere yolu ile ye
diden konmuştur. Anayasamızın getirmiş olduğu 
lâik devlet anlayışı karşisında, Hazineden cami 
yaptırmak için kanan bu para açıkça Anayasa
ya aykırı bulunmaktadır. Buna rağmen bu cami 
yaptırıldığı takdirde bunu bakainlukların, umum 
müdürlüklerin cami yaptırma talepleri takib-
edeceği aşikârdır. Anayasaya ve lâiklik ilkesine 
aykırı olmasa bile, müslümanlık kolaylık dini
dir, namaz her yerde kılınalbilir. Kaldı ki Mec
lise çok yakın mesafede bir de caımi vardır. 
Türkiye'nin sayısız dertleri parasızlıktan bek
lerken, Yüce Parlâmeratonun bu tahsisatı köy 
okulları inşaatına ilâve etmesine karar verme
sini temenni ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın 62 
nci maddesine göre, T.B.M.M., Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisinden meydana gelerek, 
10 senedir Türkiyemizde iki Meclisli Parlöman-
ter ısistem kurulmuştur. Bu iki Meclis seçimleri, 
teşekkül tarzları ve fonksiyonları itibariyle bir
birinden farklı ve müstakil teşekküllerdir. 

Millet Meclisinin bütün, üyeleri dört senede 
bir değiştiği, Cumhuriyet Senatosunda ise her 

iki senede bir, Kontenjan senatörleri ve seçim 
yolu ile gelen senatörlerin 1/3 yine aynı usul

lerle değiştiği halde seçime girmiyenlerle be
raber tabiî senatörler Senatonun daimîliğini 
meydana getirmektedir. Bu daimîlik Devlet ha
yatında büyük bir boşluğu doldurmuş ve yasa
ma hayatında da kanunların daha mükemmel 
çıkmasHu sağlamaktadır. 

Senatonun ve Millet Meclisinin teşkilât ka
nunları bugüne kadar çıkarılamadığı için, - büt
çenin tetlkikiride görüyoruz - bütçede bir kısım 
hizmetler ve fasıllar halen bu bütçede de müş
terek bulunmaktadır. Bugün 10 senedeoı beri 
Meclislerimiz tek Meclis zamanında'n kalma teş
kilât kanunlariyl'e idare edilmekte, fiilî ve ka
nuni duruma göre kadrolar kesin oüarak birbi
rinden ayrılmamaktadır. Bugün halen Millet 
Meclisi îçtüzüğü hazırlanmadığı halde, Seoıato 
teşkilât kanunu hazırlanıp Millet Meclisine gön-
derilmişse de senelerden beri ele alınmayıp gün
demde bekletilmektedir. Millet Meclisinin teş
kilât kanunu ise henüz hiç hazırlanmamıştır. 

Anayasanın en yüksek kuruluşlarından olan 
Meclislerimizin 10 seneden beri kendi bünyesini, 
teşkilât kanunlarını ve içtüzüklerini hazırlama
malarının hiçbir makul sebebi yoktur. Anayasa
ya saygıda Cumhuriyet ıSefratosu ve Millet Mec
lisinin dikkatli ve titiz davrpınm'aları gerekir ki, 
vatandaşların ve diğer kuruluşların da Anaya
saya saygı göstermelerini bekliyebilelim. 

Meclislerimizin toplantı ve çalışmaları üze
rinde de durmak istiyoruz. Sözlü sorudan, gen
soruya kadar, iktidarı murakabe ile ilgili yol
ların içtüzüklerin mâna ve ruhuna uygum olarak 
işletilebilmelerinin mâna ve önemi büyüktür. 
Çünkü bu müesseseler normal olarak çalıştıkları 
takdirde meclislerin çalışmaları da normal şe
kilde yürümek imkânını bulur. 

Anayasamızın! 78 nci maddesi, senatörlük ve 
-nllötvpkilMoi ile ba«rdasamıyan isler konusunda 
önemli hususları kapsamaktadır. Son fıkrasın
da «Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğiyle 
bağdaşmıyan sdiğer görev ve yetkiler, kanunla 
gösterilir,» dediği halde bugüne kadar bu me
sele ele alınmamıştır. 

Sayın Millet Meclisi Başkanının bu çalışma 
döneminde bu kanunun çıkarılması için ciddî 
olarak çalışılacağım müjdelemesi bizi memnun 
etmiştir. 

Geçen sene dış gezi ve ziyaretlerle ilgili ola
rak yapmış olduğumuz tenMdleri bu sene de, 
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hiçbir etki yapmamış olduğu için, aynen tek
rar ederek, bu hususun düzene konmasını ve 
faydalı hale getirilmesini, yeni seçilmiş bulu
nan Senato ve Meclis başkanlarından bekle
mekte olduğumuzu belirtmek istiyoruz. 

Yine geçen seneki bütçe tenkidinde ele al
dığımız Meclis lokantasının iyi çalıştırılmama-
sını ve olduğu söylenen suiistimali bu sene de 
işaret etmek icabediyor. Yapılan suiistimal 
mahkemeye intikal ettirilmiş ve lokanta bozuk 
hali ise devam etmektedir. Her nedense bütün 
masrafı demirbaştan karşılanan, garsonlarına 
varıncaya kadar maaşlı olan bu yerde iyi bir iş
letme düzeni kurulamamıştır. 

Bir müddet evvel istanbul'da birkaç saat 
içerisinde yanan 100 milyonluk Kültür Sarayı 
hepimizi son derece üzmüştür. En modern yan
gın söndürme tertibatı olan bu eser kısa bir 
zamanda yandığına göre, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi binası ile Millî Sarayların her an 
aynı tehlike ile değil, daha büyük tehlikelerle 
karşıkarşıya bulunduğu apaçık ortadadır. Bir 
Türkiye Büyük Millet Meclisi binası veya bir 
Dolmabahçe Sarayı ihmalden dolayı yanacak 
olursa, yerine aynısını yapmaya imkân olmaz. 
Bizde âdettir, bir felâket karşısında çok duy
gulanırız, fakat ne o felâket gelmeden evvel bir 
ciddî tedbir alırız ve ne de geldikten sonra da 
ondan ders alarak yeni tedbirlere başvurmayız. 
En kısa zamanda unutur bir yeni felâkete ka
dar hiç ilgilenmeyiz. Meselenin ciddiyeti ile ya
kışır şekilde ilgililerin tedbir almalarını rica 
ediyoruz. 

Yalova'da Atatürk Köşkünün yanındaki 
binalarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi me
murları için yapılan kampı görenler bilir. Tür
kiye'deki resmî kampların en perişanı ve fena 
idare edilenidir. Alâkalılara, yeni idare âmirle
rine rica ediyoruz, bu sene olsun bu kampı bir 
düzene koyarak örnek bir hale getirsinler. Ya
hut mümkün olmuyorsa kapasınlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin her tür
lü emniyetini koruyan ve buraya gelen yaban
cı ve yerli misafir ve ziyaretçilerin ilk olarak 
dikkatlerini çeken asker ve polis görevlilerine 
temas etmek istiyoruz. Askerler yazlık ve kış
lık kıyafetleri içinde temiz ve intizamlı görül
mektedirler. Polislere gelince, bunlara ve-
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rilen yılda bir takım elbise ile aynı görünüşte 
değildirler. Onun için Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde görevli polislere özel bir kıyafet dü
şünülmeli ve hiç olmazsa yazlık ve kışlık ola
rak senede iki elbise verilirse daha temiz ve gü
zel bir görünüş içinde olurlar. 

Muhterem arkadaşlarım, Mecliste geceli 
gündüzlü vazife gören bu polis arkadaşlarımız
dan iki komiserin 4 - 5 seneden beri kadrosuz
luk sebebiyle haklı terfiini alamadığını biraz 
evvel öğrenmiş bulunuyoruz. Mecliste en ağır 
hizmeti gören iki komiserin beş seneye yakın 
bir zamandır haklı olarak kanuni terfi müdde
ti gelmesine rağmen kadrosunu alamamasını ve 
haksızlığa uğramasını hakikaten üzüntü ile 
karşılıyorum. Söz burada Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin emniyet kuvvetlerinden açılmış
ken Meclislere gelen misafir ve ziyaretçilerden 
de her sene olduğu gibi yine bahsetmek istiyo
ruz. 

Bu mesele öylesine kangren hale gelmiştir 
ki, bir yabancı gelip de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi odalarını, koridorlarını, lokanta ve kü
tüphanesi ile hattâ Senato ve Millet Meclisi
nin toplantı salonlarının içine kadar pervasızda, 
lâubaliliğin verdiği bir cesaretle sızan misafir
lerin halini görecek olsa kendisini muhakkak-
bir panayırda zannedecektir. Buna öylesi
ne alışıktı ki, bir de misafirhane ilâve edilmesi 
vatandaşı daha çok memnun edecek hale gel
miştir. Senatör ve milletvekillerinden daha 
muntazam şekilde devam ederek meclislerin 
gediklisi olan ziyaretçilerin pek çoğunu her bi
rinizin de tanımakta olduğunuza eminiz. Son 
günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi girişi
nin nizamiye kapısından geri çevrilen ziyaretçi
ler, çıkış kapısından gelip yine eskisi gibi içe
riye rahatça girdiklerine göre bu, neticeyi de-
ğiştirmiyen faydasız bir tedbirdir. Her İM ka
nadın Başkanlık Divanının üyeleri, bir ikinci 
sefer seçilmemeyi göze alarak, alacakları ted
birleri senatör ve milletvekillerinin yani bizle
rin bozmalarına kesin olarak mani olurlarsa 
Türkiye Büyük Millet Meclisine en büyük hiz
meti yapmış olurlar; Başkanlık divanlarının 
bizi böyle bir düzene kavuşturacaklarına bu
güne kadarM kötü tatbikata rağmen inanmak 
istiyoruz. 
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Muhterem arkadaşlar, 
Anayasamıza, kanunlarımıza saygılı olmak 

ve meclislerimizin de üzerlerine düşen görev
lerini ciddiyetle yaparak vatandaştan gere
ken saygıyı görmesini içimizde bulunan - her 
üyenin ciddiyetle ve samimî olarak istiyeceğine 
Işüphe yoktur. Hal böyle iken her iki kanat-
tada üyelerin - devamı başlı başına bir mese
le olarak devam etmektedir. Her üye tarafı
na şöyle dikkatle baktığında devamsızlıktan 
yüzünü dahi unuttuğu üyelerin mevcuiyetini 
hatırlarlar. İki Mecliste de yarıdan bir fazla
yı toplantıya - başlarken bulabilmek bir me
sele olduğu gibi, toplantı başladıktan sonra 
da sıraların süratle boşaldığı da bir vakıa
dır. Komisyonlar aynı şekilde çalışamamakta, 
bu sebeple de bir çok tasarılar ciddî olarak 
tetkikten mahrum şekilde Genel kurullardan 
geçmektedir. Bu yüzden pek çok tasarılar 
ya Anayasa Mahkemesince bozulmakta veya 
İhatalı çıktığı için tatbik imkânı olmamak
ta, hemen arkasından - tadil tasarıları gel
mektedir. Bunun en tipik ve yeni misali Per
sonel Kanunu ve işletme Vergisi kanunlarıdır. 
Bina Vergissi Kanunu maddi hata sebebiyle 
buşpan tatbik edilememektedir 1971 yılında tat
bikatı temin edebilmek - için Bina Vergisi 
tadil tasarısının hazırlandığını duyuyoruz, 

Bu şekilde üyeleri devamsız olan, toplan
makta güçlük çeken, komisyonları ciddî ça-
lışamıyan, kanunların bir çoğu noksan olarak 
çıkarılan meclislere, bir de üyelerin bilhassa, 
toplantılarda birbirlerine kar§ı millet kürsü
sünden konuşurken Genel Kurula karşı kul
landıkları cümleler ve sarf ettikleri sözlerin
de dikkatli olmaz ve - hele Yüce Parlâmentoya 
hiç yakışmıyan tarzda olursa ondan sonra da 
kalkıp, parlâmentoların itibarından Anayasa 
ve kanunlara saygıdan haklı olarak bahset
meye imkân olmaz; olsa bile buna kimseyi 
inandırmak mümkün olmaz. 

Muhterem arkadaşlar, Parlâmento dışında 
bugün mevcudolan aşırı akımlar her gün bu 
Parlâmentoyu itibarsız hale sokarak, demokra
siyi tahribetmeye çalışırken, parlömanterler ola
rak bizler de dikkatli ve ciddî olarak çalışa
cak olursak, bu aşırı akımlara yeşil ışık tut
mamış oluruz. 

Birbirine saygılı ve kürsü haysiyetini ko
ruyan insanlardan meydana gelmiş ve komis

yonları ile, Genel Kurulları ile ciddî bir ça
lışma içinde olan, Anayasaya hürmetkar bir 
Parlâmento,, öyle zannediyoruz ki bu aşırı akım
lardan da mecburi olarak saygı görür. 

Muhterem arkadaşlarım; Cumhuuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisinin bütçeleri üzerinde 
grup adına konuşmuş olmamıza rağmen bir 
partili olarak değil, Anayasaya yemin etmiş 
birer parlömanter olarak daha ziyade kendi 
kedimizin tenkidini yapmış, sübjektif olmak
tan ziyadeı objektif kalabilmenin dikkatini 
sarf etmeye çalıştık. Bir Parlömanter ve bun
lardan kurulu Cumhuriyet Senatosu ile Millet 
Meclisi her türlü ciddî faaliyeti ile Türk va
tandaşının takdirini kazanmıya mecburdur. 

İşte bu duygularla dolu olarak konuşma
yı burada bitirirken, beni dinlemek lûtfunda 
bulunan sis muhterem arkadaşlarımı ve bu ko
nuşma fırsatını veren Sayın Başkanı hürmet
le selâmlar, bütçelerin memlekete ve millete 
hayırlı olmasını C. H. P. Grupu adına temen
ni ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Halil Özmen, Güven Par
tisi Grupu adına. 

GÜVEN PAETİSİ GRUPU ADINA HALİL 
ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Başkanım, muhte
rem arkadaşlar; sözlerime başlarken hepinizi 
en derin saygılarımla selâmlarım. Cumhuri
yet Senatomuzun ve Millet Meclisimizin 1971 
yılı Bütçelerinin milletimize, memleketimize ve 
vatanımıza hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

Muhterem arkadaşlar, ben huzurunuzda faz
la konuşarak sizleri yoracak değilim. Birkaç 
hususu, birkaç temennimi arz edeceğim. 

Arkadaşlar, bugün her şeyden evvel huzu
ra, sükuna ihtiyacımız vardır. Bu huzuru ve 
sükunu bilhassa Yüce Meclisin çatısı altın
da görmeye, bulmaya, o huzur ve sükun içinde 
çalışmaya mecburuz. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin çatısı altında huzur ve sükun ol
mazsa, hiçbirimizin şu Yüce kürsüden dertle
rimizi dile getirmemize imkân ve ihtimal mev
cut değildir. 

Çok değerli arkadaşlarım, hepiniz yüksek 
okullardan mezun olmuş 40 yaşını bitirmiş, 
memleketin güzide evlâtlarısınız. Bu millet 
sizlere itimat etmiş, inanmış, arkanızdan koş
muş ve Türk Milletinin yer yüzünde Kalesi 
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olan bu büyük, mukaddes çatının altına siz
leri göndermiştir. Şu kürsüden konuşurken, 
40 yaşmı geçmiş ve yüksek tahsil görmüş 
arkadaşlarımızın mutlaka konuşmalarında çok 
itinalı, çok titiz hareket etmeleri lâzım. Şu kür
süden konuşurken lalettayin her türlü keli
menin çıkmaması icabeder. 

Çok değerli arkadaşlarım, bâzı saydığımız, 
sevdiğimiz arkadaşlar buradan, bu kürsüye 
yakışmıyan ve Türk Milletine yakışmıyan çok 
açı kelimeler konuşuyorlar, bu kelimeler kar
cısında biz karşılarında üzülüyoruz, kendimiz
den geçiyoruz, bâzı kereler de yerimizden hiç 
istemiyerek söz atmaya mecbur oluyoruz. Çok 
istirham ediyorum, Yüce milletimin asil evlât
ları, benim değerli arkadaşlarım şu kürsü
den konuşurken, milletimizin sizi can kulağı ile 
dinlediğine inanınız, her birisinin kulağında, 
vatandaşların her birisinin kulağında birer 
anten vardır dersem, buna inanınız. Buradan 
söylenen bir galiz küfür, buradan söylenen 
bir kötü lâf, Türk Milletinin o gün, o saat, o 
dakikada kulağındadır, bunu iyi biliniz, ona 
göre hareket ediniz. Çok yüksek mesuliyetle
riniz vardır, bunu müdrik olan kıymetli arka-
daşlarımsınız. 

Değerli arkadaşlarım, ben bir hususu da 
sizlere arz etmeyi vicdanımın içinden gelen 
bir borç olarak telâkki ediyorum. Gönülden 
gelen vicdanımın ta içinden bana seslenen bir 
borç olarak telâkki ediyorum; sizin, Yüce He
yetinizin de bunu bilmesinde büyük bir fay
da vardır. 

Geçen sene Mart ayının sonlarında hasta 
oldum, hepinizin bildiği veçhile, Cumhuriyet 
Senatomuzun değerli eski Başkanı, idare Âmi
ri arkadaşlarım ve çok hürmet ettiğim Baş-
kanvekilleri Mehmet Ünaldı Beyefendi, Lûtfi 
Tokoğlu Beyefendi, idare Âmirlerinden, şim
di karşımda bulunan, Nahit Altan Beyefendi 
sanki kendi evlâtları hasta olmuş gibi bana 
muamele yaptılar ve beni üç gün içinde Lond-
raya uçurdular. Orada iki ay hastanede yat
mak suretiyle, dil bilmediğimden dolayı da 
15 gün müddetle geceli gündüzlü ağlamak su
retiyle, sizlere tekrar kavuşabildim arkadaş
lar. 

Burada bir hususu açıklıyacağım. Muhterem 
arkadaşlar, Cenabı Hak hiçbir kimsenin başı

na bir belâ getirmesin, bilhassa Türk Milletinin 
başına belâ ve Yüce Senatonun aziz üye
lerinden hiçbir kimsenin başına bir felâket, 
bir hastalık gelmesin. Ama insan halidir bâzan 
olabiliyor, arkadaşlar. Bu gibi hallerde birbi
rimizin elinden tutmak, ona yardım etmekte 
hepimizin en büyük vazifesi oluyor. Yalnız 
benim üzüldüğüm nokta şurası. Lisan bilme
mek insana en büyük ıstırabı veriyor. Bun
dan sonra çocuklarımızı yetiştirirken her ne 
pahasına olursa olsun, onlara mutlaka lisan 
öğretmeliyiz, bu bir. 

Kıymetli arkadaşlarım, değerli Komisyon
daki arkadaşlarım, Hükümeti temsil eden kıy
metli arkadaşlarım; bir de şu hususa Yüce He
yetinizin Yüce nazarlarınızı, yüksek nazarları
nızı oraya dikmenizi, gözlerinizi oraya çevir
menizi, kıymetli iradelerinizi bir noktaya çe
virmenizi rica ediyorum, istirham ediyorum, si
zin ciğeri yanmış bir arkadaşınız olarak. Lond-
rada bir tek doktorunuz var. Halbuki giden 
hastanız bir tane değildir. Bir Parlâmento üye
si olsa herkes onu başının tacı eder, götürür, 
yatırır. Ama Türkiye'nin her tarafından gelen 
binlerce hasta var. Bir doktor yetişemiyor, 
Arkadaşlar. Lisan bilmiyen arkadaşlar var, 
orada. Lisan biliyor diye gitmiş oraya fakat 
çocuk lisan bilemiyor. Sana yardım için ge
liyor fakat lisan bilmekten âciz. Kendisini 
hürmetle yadedeceğim burada - bilmem kendisi 
bugün halen Londra'da çalışıyor mu - eski bir 
arkadaşımız Zeki Arsan Bey, kendisi kırk par
çaya bölünüyordu, fakat yine yetişemiyordu. 
Bu noktayı Yüce Heyetinize arz ediyorum 
Her biriniz Sayın Çağlayangü'i gördüğünüz 
zaman ona benim bu acı konuşmalarımı söy
leyin, Londra'daki hasta arkadaşlarınız sizden 
•!yardım bekliyor, lisan bilmedikleri için açı
lar içinde kıvranıyor, oraya birkaç tane müm
taz şahsiyetli lisan bilen arkadaşlarımız gön
derilirse, bunlar hastalarımızın elinden tu
tar ve çok daha iyi neticeler alınır. 

Arkadaşlar, bir acı sayfayı daha çevire
rek sözlerime son vereceğim. Baki Güzey Bey 
- Allah Rahmet eylesin - benimle beraberdi. 
Hastalığı çok ilerlediği için büyük bir ame
liyat geçirdi ve hastanenin havasına taham
mül edemediğinden dolayı dışarıya çıkmaya 
ve otelde yatmaya mecbur kaldı. Şu sözleri ku-
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laklarımdan asla gitmiyor : «Bana brir Kıbrıslı 
Türk bulunuz, otelde bana yardım etsin, beni 
yatağımdan kaldırsın, bana çorbamı içirsin.» 
felâkete bakın değerli arkadaşlarım; hastane
nin havasına tahammül edememiş, otele çık
mış, «hiç olmazsa Türkçe bilen, Kıbrıs Türk
lerinden birisini bulun, beni yatağımdan kal
dırsın, sıcak çorbamı içirsin. Halil Bey bu söy
lediklerimi sefarete kadar giderek oradaki ar
kadaşımıza söyleyin» demişlerdi. Sefarete ka
dar gittim, Sayın Kuneralp yoktu, izinli gel
mişti. Onun yerine bakan arkadaşa anlat
tım. Arkadaşlar o kadar zorluk çektik ki ona 
türkçe söyliyecek ve çorbasını verecek bir Kıb
rıslı Türk'ü bulamadık. Sefaretimizde bu tip-
ite insan yok ki, oteline götürelimde ona ora
da yardım edelim. Baki Güzey Bey bu ıstırap
ların içinde kalarak Allahuı rahmetine ka
vuşmuştur, arkadaşlarım. 

Yüce Senatomuzun değerli arkadaşları, bil
hassa yabancı memleketlerde arkadaşlarımız 
eziyet çekiyor, bu bakımdan sizleri ve komis
yondaki arkadaşlarımızı, Yüce Senatomuzun 
değerli Başkanvekilini ve Hükümet temsilcile
rini ikaz ediyorum, kendilerinden istirham 
-ediyorum, gurbet ellerde yatmak, bir hastane
de yatmak, hele lisan bilememek, hele çolu-
ğundan çocuğundan ayrı kalmak insana ıstı
rap veriyor; hele vatanından ayrı kalmak, bir 
radyo dinliyememek, Türkçe radyo dinliye-
memek insana ıstırap veriyor; bu balamdan 
ben sizlerden rica ediyorum, bu mevzua eği
niz ve bu hususta arkadaşlarımızı kurtarınız. 

Değerli arkadaşlarım, eşitlik de yok. Bir 
tapu memuru ile bir nüfus memuru ile bir 
Parlâmento üyesi arasında eşitlikde yok. Bu 
hususu gelir gelmez rica etmiştim, yeni bir yö
netmelik yapmışlar, şimdi bu yönetmelik elim
dedir. Bu yönetmeliğin yapılması hususunda 
mesai sarfeden arkadaşlarıma çok teşekkür ede
rim, biraz daha eşit hale gelmişiz. Umumi ka
nunlar nazarında bir nüfus memuruna, bir tapu 
memuruna, bir sivil savunma memuruna refa
katçi verildiği halde bir milletvekili veya bir 
senatör arkadaşımız hasta olduğu zaman şim
diye kadar onlara refakatçi verilmiyordu. Ben
deniz gittiğim zaman yalnız gitmeye ve lisan 
bilemediğimiz için de ağlamaya mecbur olmuş
tuk. Bundan sonra inşallah - Allah yine kim

seyi düşürmesin - arkadaşlarımızdan birisi gi
derse refakatçi de alabilecek aıtık eşitlik sağ
lanmıştır. Bu hususta da arkadaşlarıma teşek-
(kür ederim. 

Arkadaşlar son sözlerimi söylüyorum. Şu
rada huzur ve sükûn içinde çalışabilmek için 
personelin de bize çok fazla yardımcı olma
sı icabetmektedir. Ziyaretçi arkadaşlarımızın 
bizlere çok yardımcı olması lâzımdır. Değerli 
arkadaşlarım, lütfedersiniz, zahmet edersiniz, 
ziyaretçilerinizi ne olursunuz, talimatnamenin 
emrettiği yerden içeri geçilmeyiniz. Sizlerden 
bunu tekrar tekrar rica ediyorum. Ben de si
zin gibi bir arkadaşınızım, bir üyeyim, çalışı
yorum. Kendi evlâdımı, kendi kızımı daha ta
limatnamenin emrettiği yerden bu tarafa ge-
çirmedim, misafirlerimi geçirmedim. Orada ka
bul ediyorum,, icabeden notlarımı alıyorum, 
«güle güle» diyorum. Sevgili arkadaşlarım ye
mekhaneye geçemiyoruz. Yemekhaneye geçer
ken yere bakarak geçiyoruz. Vatandaşın orada 
aldığı haller, tavır ve hareketler insanı üzü
yor, arkadaşlar. Polisin hiç yetkisi yok. Oraya 
polis koymuşsunuz değerli arkadaşlarım poli
sin, o çocuğun orada hiçbir yetkisi yok. Teşri
fatçı arkadaş nereye gidiyorsun diyemiyor, ikaz 
ettiğiniz zaman «üye arkadaşlarınız bizi tedibe-
diyor, darıhyor, tekdir ediyorlar» diyorlar. Ben 
sizlerden bunu sizler namına rica ediyorum. 
Şurada bir kahve, bir çay içemiyoruz, sizinle 
iki kelimeyi yanyana konuşamıyoruz arkadaş
lar. Ben bunları herhalde hak ve hakikata uy
gun olarak söylüyorum, zannedersem yalan bir 
şey konuşmuyorum. Ben vallahi de billahi de 
iki arkadaşımla çay içemiyorum, sağa dönüyo
rum bir başkası, sola dönüyorum bir başkası 
var. Ama onlar da vatandaşım değilmi?.. Öyle 
ama ben belki Sırrı Beyle bir şey konuşaca
ğım, değerli arkadaşımla bir şey dertleşeceğim. 
(Belki Nahit Altan'a bir şey söyliyeceğim, onun
la bir kahve içeceğim, memleketin en büyük 
derdini söyliyeceğim. Burası neresi arkadaş
lar? Bu noktaya eğilmenizi çok çok rica ede
ceğim. Gerek Millet Meclisi, kısmında gerek 
Senato kısmında, gerekse yemekhanede tali
mat yaparsanız bunları tatbik etmeniz icabe-
der. Tatbik edilirse hiçbir mesele kalmaz. Ar
kadaşımın söylediği gibi insanlar kendi ha
reketlerini düzeltirlerse o zaman hiçbir şey kal-
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maz. Hepimizin misafiri bizim de misafirimizdir, 
(azizdir, kıymetlidir ama, içtüzüğe göre hareket 
edelim, içtüzüğe göre hareket etmedikçe hiç
bir şeyi halledemeyiz arkadaşlar. 

Beni dinlediğinizden dolayı hepimizi Güven 
Partisi Grupu adına tekrar tekrar saygılarım
la, hürmetlerimle selâmlarım, arkadaşlar. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kâmil Karavelioğlu, Mil
lî Birlik Grupu adına. 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Sayın Baş
kanım, bir hususu arz edeceğim; gerek Millet 
Meclisi ve gerekse Cmhuuriyet Senatosu Diva
nından Komisyon sırasında arkadaşın bulunma
sı lâzımdr. 

BAŞKAN — Haber gönderdim efendim; Ge
nel Sekreterle haber gönderdim. 

M. B. G. ADINA KÂMİL KARAVELİOĞ
LU (Tabiî Üye) — Sayın senatörler, bâzı te
mennilerimizi dile getirmek üzere huzurunuzda
yım. Çok temenni ederim ki yeni bir Başkanın 
başkanlığında görev yapan Divan, eski aşınmış, 
birçok muahezelere muhatabolmuş, Başkanlık 
Divanının durumuna düzmesin. Henüz büyük ic
raatı yok. Günlük işlerin sahibi durumundalar. 
Ama, Senatonun yönetimi ile çalışması ile ya
kından ilgili hususlarda Başkanlık Divanının 
ne kadar müessir olduğunu, Başkanlık Diva
nında birkaç sene hizmet vermiş bir arkadaşı
nız olarak biliyorum. Bu amaçla yeni Başkanlık 
Divanına geçmişteki kusurlardan arınmış ola
rak başarılı bir hizmet temenni ediyorum. Bu 
hizmetin bâzı şartları var; bu şartlardan biri 
kanaatimce bütün arkadaşların, grupların oy
ları ile, itimadı ile Başkanlık Divanına seçil
miş arkadaşların - bu bakımdan mutlaka de
ğerlidirler - değerli arkadaşların, partizan te
mayüllerden arınmış olarak, küçük hislerden, 
küçük oyunlardan arınmış olarak ve birbirine 
itimadederek, birbirine saygı duyarak, birbiri
ne saygı göstererek, Başkanlık Divanında 
hizmet vermeleri şarttır. Yoksa, ufak tefek 
partizan tazyiklerle, partizan temayüllerle Baş
kanlık Divanında mahdut sayıda arkadaşlar ol
masına rağmen huzur olması, çalışma olması, 
başarı beklenmesi mümkün değildir. Önemine 
binaen tekrar arz ediyorum, Millet Meclisi ve 
Senato tutanakları geçmişteki Başkanlık Diva
nının bol bol muaheze etmelerle doludur. Hiç 

kimseye şeref vermez, herkesi üzen sayfalar, 
sözler vardır. Onun için temenni ediyorum ki, 
yeni Başkanın başkanlığındaki ve yeni arkadaş
ların katılması ile kurulmuş olan Divan bu ku
surlardan, bu tenkidlerden arınmış olsun. 

Arkadaşlar, Başkanlık Divanı şimdiye ka
dar yapılmamış, yerine getirilmemiş olan sorum
luluklarla karşı karşıyadır ve bu sorumlulukla
rı yerine getirmek için bâzı fırsatlar da vardır. 
Meselâ bizim Başkanlık Divanının emrinde ça
lışan memur kadrosu, son derece zor şartlar 
içinde derlenmiş toparlanmış, Meclisten alına
bilmiş veya dışardan alınabilmiş insanlardır. 
Senelerce bir Teşkilât Kanununun peşi taMbe-
dildi. Fakat bir Teşkilât Kanunu çıkarılmaya 
muvaffak olunamadı. Belki şimdi, - belki değil 
mutlaka - yeni kadro kanununun verdiği imkân
lardan faydalanılarak, son derece seviyeli, son 
redece istidatlı arkadaşlarla takviyesi mümkün
dür. Bu dikkate alınmalıdır. Bilhassa Cumhuri
yet Senatosunun yeni elde ettiği kadrolar, ih-
tısaslı hattâ belki doktora yapmış gençlerin 
Başkanlık Divanının emrinde hizmet görmesine 
imkân verecek genişlikte ve yeterliktedir. Bu 
temennimin dikkate alınacağını tahmin ediyo
rum. 

Arkadaşlar, senelerden beri bir zaıf var, 
Senato Başkanlık Divanı bir konu yüzünden 
Danıştayla karşı karşıya gelmiştir. Bu konu 
ne kadar haksız görünse, ne kadar kavgalı gö
rünse, halledilmesi mecburi olan bir konudur. 
İki Anayasa müessesesinin karşı karşıya gelme
si son derece yakışıksız bir durumdur. Bu me-
selye geniş yürekle sahip çıkıp, Danıştay Ka
rarının yerine getirilmesi âcil bir durumdadır. 
Yeni Başkan bundan sadece avantaj edinecek
tir, hakkı yerine getirecektir; temenni ederim 
ki geçmişte olduğu gibi seviyesiz dedikodulara 
sahip çıkarak, Danıştay ile Senato Başkanlık 
Divanını karşı karşıya getirmekte daha fazla 
direnmez, direnirse yeni Başkan da sadece iti
bar kaybeder. 

Arkadaşlar temennilerimi satır basları ha
linde arz ediyorum. Hepinizin müşahade etti
ği gibi bu parlâmentolararası geziler de sık sık 
tekerrür eden amacı, maksadı kalmıyan bir 
duruma geldi. Bunun üzerinde daha dikkatle 
durulması lâzımdır. Vakıa dış politikamız bir 
turistik mahiyet aldı, hattâ bu turistik gezi-



O. Senatosu B : 30 28 . 1 . 1971 O : 1 

lere Reisicumhurumuzu bile katmak zaruretini 
duydular; ama gene de bir hedefi, maksadı ol-
mıyan her gezi ister parlâmento heyeti halinde 
olsun, ister Sayın Cumhurbaşkanımızın gezisi 
şeklinde tecelli etsin, isterse Dışişleri Baka
nımızın gezileri gibi tecelli etsin faydasız, ve
rimsiz ve itibar kaybetmiş bir durumdadır. 
Bunun üzerinde daha dikkatli durulmasını tek
lif ediyorum. 

Arkadaşlar, bir başka mühim konuya daha 
eğilmek istiyorum; parlâmentomuz maalesef 
son 2 senede verimsiz bir hale geldi. Bu verim
sizlik hem parlâmento çalınmaları yönünde hem 
de Hükümet denetimi istikametindedir. Bildi
ğiniz gibi arkadaşlar, verimsiz müesseseler iti
bar kaybederler, bu bir sosyal kanundur. Bi
limde sosyolojide bunun yeri yabancılaşmadır, 
halk arasında da bunun adı yoz1 aşmadır. Ya
bancılaşmış, yozlaşmış bir müessese itibar ka
zanamaz, itibarını muhafaza edemez, itibar kay
betmeye mahkûmdur. Bu konunun üzerinde her 
birimiz ve her birimizin üstünde gruplarımız, 
sorumlu partilerimiz daha dikkatle durmaya 
mecburdurlar, şayet demokratik parlömenter 
cumhuriyetin itibar kaybetmemesini istiyorsak. 

Arkadaşlar, bildiğiniz gibi 1 - 2 senedir 
mühim, mühim olmıyan rutin kanunlar var, 
parlâmento bu kanunları çıkarmaya bir türlü 
muvaffak olmuyor. Çünkü tıkanmış haldedir, 
sorumlu Başbakan da aynen bu terimi kullan
maktadır. Tıkanmış parlâmentoyu çalıştırma
ya mecburuz. Mecburdur ama çalıştırmak ik
tidarı da yoktur, çünkü ayakta durma imkânı 
olmıyan bir Hükümet ne partisini ayakta tuta
bilir ne de parlâmentosunu ayakta tutabilir. 
Bunun yolunu, Hükümetin üstündeki müessese
ler olarak, iktidar grupu ve hattâ hep beraber 
gruplar olarak bulmaya mecburuz. Hükümet
ten beklediğiniz anda, parlâmentonun çalış
masına imkân yoktur. Bu çalışmanın yolu, Hü
kümetten ba<ka müesseselerin elindedir. Mese
lâ : Üniversite meselelerinden dolayı son za
manlarda en büyük toplum huzursuzluğu mey
dana geldi. Bu üniversite meselelerinin sebebi 
ve kaynağı yeni değildir. 1967 den beri bu me
sele ayakta, canlı, üzerine eğilinmesi lâzımge-
len bir meseledir. Şayet, 1968 de üniversite re
formu denilen konulara, sorumluluk duygu
su içerisinde sahip çıksaydı, tıpkı Fransa'nın 
hallettiği-gibi, tîpkı İtalya'nın hallettiği gibi 

büyük ölçüde üniversiteye dönük tenkidler or
tadan kalkmış olacaktı. Üniversitenin dışın
daki meseleler yine de devam edecekti. Ama 
hiç olmazsa, üniversite gözden düşmiyecekti, 
üniversitenin bugün içine düştüğü kargaşadan 
üniversiteyi korumuş olacaktık. Böyle bir ko
nu da meselâ toprak reformudur. Her geçen 
gün rejimin, toplumun, millî gelirin aleyhine 
bir durum var, korkarım ki bu da sahip çık
maktan dolayı, yozlaştırmaktan dolayı, deje
nere etmekten dolayı önümüzde böyle bir taz
yike sebebolacaktır; esasen yeterli patlama de
lilleri her sene bol bol görülmektedir. Şunun 
için bunları söyledim arkadaşlar; verimsiz bir 
parlâmento rejime itibar getiremez, kendisine 
itibar sağlıyamaZ; parlâmentoyu verimli hale 
getirmeye mecburuz. Diğer söylediğim şeyler 
de bu anafikrimin sadece birkaç seçilmiş, bel-
libaşlı delilidir. 

Arkadaşlar, parlâmentoda denetim müesse
sesi işlemiyor. Bu hepimizin gözleri önündedir. 
Parlâmentoyu çalışmaz hale getiren unsurlar
dan biri de budur. Seneler var ki, - çok rahat 
söylüyorum bunu aylar var ki bu Senatoda hiç
bir sözlü soru cevaplandırılmak mazhariyetine 
kavuşmadı. Bunun sonu ne oluyor arkadaşlar? 
Bunun sonu gündem dışı müessesesi tazyik 
ediliyor. Bu bir vakıadır, fakat katiyyen gün
dem dışı müessesesi tazyik ediliyor derken, gün
dem dışının tahdidedilmesi istikametinde bir 
temenni arz etmiş olmuyorum. Çünkü, bu bir 
supaptır. Bu supabı işletmeye mecburuz, bu
nu da kısarsak huzursuzluk artar. Gündem dı
şı müessesesinin daha dört bası mamur kulla
nılması için denetim müesseselerinin işletilme
sine imkân sağlamalıyız. Sayın A. P. Grup 
Başkanı çıkar buradan gönül alıcı vaitlerde 
bulunur, hattâ kendisi Grup Başkanı olduktan 
sonra bir müspet teşebbüste de bulundu, fa
kat hiçbir olumlu neticesi yok. Bunu olumlu 
hale, elle tutulur hale getirmek lâzım. Dene
tim müessesesini mutlaka işletmeliyiz, başta 
sözlü soru müessesesi olmak üzere. Araştırma 
önergelerinin birçoğu kabul edildi, bunu mem
nuniyetle işaret ediyorum fakat araştırma mü
esseseleri Senatonun çalışmasından dolayı ve
ya çalışma süresinin kısıtlanmış olmasından do
layı geç işliyen, uzun sürede işliyen bir mües
sesedir. Memnuniyetle kaydetmek lâzım ki.. Se
nato araştırması olumlu neticeler verecek ça-
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lışmalar içindedir. Bunlardan en başarılısı uzun 
zaman hatırlama konusu olacak olan Özel okul
lar Araştırma Komisyonu raporudur. Temenni 
ederim M, yazılmakta olan, sona ermekte olan 
Bakır Komisyonu, Diyanet işleri Komisyonu 
veya diğerleri gibi araştırma komisyonlarının 
raporları aynı anlayış birliği içerisinde aynı 
olumlu neticeye götürülme istikametinde yazı
lırlar ve Senatomuza sadece saygı, imtiyaz ve
rirler. 

Şimdi, konuyu gündem dışına getirmişken 
şunu diyorum; gündem dışında yanlış bir uy
gulama var. Gündem dışı Başkanın takdirine 
bırakılmıştır, bu gayet açıktır. Başkanlar ba-
zan takdirini kullanıyorlar basan kendiliğin
den her istiyene söz veriyorlar. Her istiyene 
söz verilmenin zaruri bir hale geldiğini işaret 
ettim, avantajlarından dolayı. Tahdidini tec
viz etmiyorum, teklif etmiyorum. Bundan ra-
hatsızsak bunun yolu sebebi ortadan kaldır
maktır. Bu sebep denetim yollarının bol bol iş
letilmesidir. Bunu da sağlıyacak olan sayın ik
tidar partisinin grup yöneticileridir. Aksi hal
de Senatoyu da işlemez bir hale getirmekle kar
şı karşıyayız. Gündem dışı müessesesi işliyecek, 
o anda bulunan arkadaşlar onları dinliyecek-
ler, kızacak, kızmıyacak, alkışlıyacak, alkışla-
mıyacak, çıkıp gidecek, diğer meseleler diğer 
müzakere konusu olan konular, mahdut, muay
yen arkadaşların huzurunda müzakereye de
vam edilecek veya gecikecek. 

Şimdi, daha evvel de işaret etmiştim, dene
tim son derece faydalı bir müessesedir. Evvelâ 
icrayı denetlemek, icrayı baskı altında tutmak 
- olumlu mânada kullanıyorum - için bu şart
tır. Bunun için Tüzüğümüzde bir 40 ncı madde 
var. 40 ncı madde Komisyonlarda özel görüş
meyi tanzim etmiştir. Bu son derece verimli 
müessese, Komisyon Başkanı olmak şerefini ta
şıyan arkadaşlarımızın nedense hiç akıllarına 
gelmez. Onlar için Komisyon Başkanlığı belki 
itibarlı bir mevkidir ama fonksiyonu yapılmı-
yan hiçbir itibarlı mevki o itibarlı mevkide 
oturan insana itibar sağlamaz. O insan, o mev
kiin sahibi ise, ehli ise, lâyıkı ise ancak itibar
dan nasibini alır. 40 ncı maddeye göre komis
yonlar özel görüşmeyi çalıştırırlarsa Hükümete 
de parlâmentoya da son derece verimli hizmet 
etmek imkânını bulmuş olurlar. Özel görüşme 

olmadıkça sadece Genel Kurul çalışmalariyle 
parlâmentonun fonksiyonunu ifa ettiği iddia
sında bulunabilmek, biraz büyük ve ölçüsüz bir 
iddia olur. Gündem dışı müessesesinin başka bir 
zaıfı da gündem dışı müessesesi bir yanlış uy
gulama içindedir. Gündem dışında, sayın baş
kanlar, idareci, başkanvekili arkadaşlar, söz ve
riyorlar, arkasından bakana da söz veriyorlar. 
Bakan gündem dışının yarattığı fırtınayı ber
taraf etmek istercesine, hazırlıksız, meseleden 
bihaber, hattâ kendi bakanlığı ile ilgili olmıyan 
bir konuya sahip çıkarak gündem dışı konuş
manın arkasından gelip cevap veriyor. Bu 132 
nci maddeye göre yanlış bir uygulamadır. Ben 
kendi tetkikimle bu sonuca vardım. Sayın baş-
kanvekilleri bunu özel olarak tetkik edecekler
di. Hattâ, kendi aralarında bir yorum birliği
ne, bir uygulama birliğine varacaklarını sanı
yorum. 132 nci maddenin maksadı bu değildir. 
132 nci madde der ki; «Hükümetin iç ve dış po
litika hakkında izahat vermesi» - kendi inisiya
tifi ile izahat vermesi bu - Hükümetin ihtiyaç 
gördüğü bir konuda kendi insiyatifi ile gelip 
Genel Kurula izahat vermesidir. Bu başka tür
lü yorumlanamaz. Bunun arkasında başka mü
zakereler var. Maddeyi okuyorum, sizi sıkmıya-
cağımı temenni ederim : «İç ve dış politikaya 
ilişkin konularda Hükümet gündem dışı ola
rak Cumhuriyet Senatosuna her zaman kendili
ğinden bilgi verebilir.» Gündem dışı ile tahrik 
edilmiş olarak değil. «Kendiliğinden bilgi vere
bilir. Hükümetin açıklamasından sonra önce
likle muhalefet grupları sözcülerine söz verilir.» 
O halde siz gündem dışı müessesesinin arka
sından Hükümete söz verirseniz ondan sonra 
muhalefet sözcüleri de söz hakkına sahiptir, 
Tüzüğün 132 nci maddesiyle. Gündem dışı 
müessesesi der ki, gündem dışında, madde 54, 
onu da okuyayım, daha sıhhatli olsun : «Gün
dem dışı konuşma isteği» yetecek kadar fıkra
sını okuyorum : «Başkanın söz vermemesi ha
linde üye ısrar ederse, Genel Kurul görüşmesiz 
işari oyla bu konuda bir karar verir» Bu he
pimizin bildiği direnme müessesesi. «Gündem 
dışı konuşmalar üzerinde müzakere açılamaz.» 
Bu hüküm Tüzüğündür. «Gündem dışı konuş
malar üzerinde müzakere açılamaz» Gündem 
dışı konuşmalar üzerinde 132 nci maddeye gö
re Hükümete söz verirseniz, müzakere açılma
sı yine 132 nci maddenin emridir. Demin oku-
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muştum 132 nci maddeye göre bakana söz ve
rirseniz, bilgi vermek ihtiyacını duymuş ba
kan kürsüye teşrif ederse, buyursunlar söz hak
kının tahdidi taraftarı hiç değiliz, buyursun
lar bilgi versinler ama, bilgi verildiği anda 
müzakere açılmış oluyor. 132 nci maddeye göre 
bilgi verildiği anda muhalefet gruplarının söz 
hakkı doğmuş oluyor. 54 ncü madde ile telif 
edebilirseniz, lütfen bakanlara söz vermeye de
vam ediniz. Gündem dışı müzakeresizdir, ba
kan bilgi verirse, 132 nci maddeye göre müza-
kereli hale gelir. Bunu telif edin Gündem dışı 
müzakeresinin zarflarını teşhis ediyorum. 

Şimdi, benim temennim; en büyük za'fola
rak gördüğüm parlâmento itibarı müessesesi
dir. Bunun zaıflarmı teşhis etmeye çalıştım ve 
gündem dışı müessesesinin son zamanlardaki 
durumunu teşhis etmeye çalıştım. Gündem dışı 
müessesesi bir tazyik edici ortam yaratmakta
dır. Fakat bu bir zarurettir. Bunun sebebini 
gidermek lâzımdır. Sebebi; denetim müessese
lerinin çalıştırılmamasıdır. Komisyon başkanı 
olmak bir sorumluluktur, bir şereftir ama, 
fonksiyonunu ifa etmezseniz bu şerefe lâyık ola
mazsınız. Bu sözümü aynen Başkanlık Divanı 
üyelerine de teşmil etmeme müsaade ediniz. 
Başkanlık Divanı fonksiyonunu ifa etmezse, 
sadece bu, temsilî bir hüviyette kalır. Fazla bir 
fonksiyon ifa edemez. Sözlerimi en başta baş
ladığım gibi, Yeni Başkanlık Divanına başarı 
dileyerek bitiriyorum, inşallah yeni Sayın Baş
kanımız ondan evvelki başkanımızın durumuna 
düşmez, hiç olmazsa icraatsızlıktan düşmez. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mumcuoğlu, bir izahatta 
mı bulunacaksınız efendim? 

HAYRI MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Bir 
açıklamada bulunacağım. 

BAŞKAN — Bu usulümüze göre, sonunda 
oluyor. 

HAYRI MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Bitti 
ise. 

BAŞKAN — istirham edeyim. Bitiyor, bittik
ten sonra zaten söz verilecek, o zaman lütfe
dersiniz. 

Sayın Mustafa Tığlı, A. P. Grupu adına. 

A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA TIĞLI 
(Sakarya) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 
1971 yılı Bütçesinin müzakeresi münasebetiyle 

grupum adına mâruzâtta bulunmak üzere hu
zurunuza igelmiş bulunuyorum. Hepinizi derin 
saygılarımla selâmlarımı, 

1961 Anayasamızın çift meclis esasına müs-
tenidolarak tesis etmiş olduğu yasama sistemi, 
10 senelik tatbikatından sonra, çok değerli bir 
mesai verdiği, bir çok kanun taşanlarının tas
hih veya tâdil edilerek döndüğü ve hemen bü
tün tâdillerin Büyük Millet Meclisinde itibar 
görerek kabul edilmiş olması gerçeği karşısında, 
çift meclis usulünün tesisini zaruri kılan se
beplerin haklılığını ispatlanmış bulunmaktadır. 
Ekseriya ve tabiî olarak sessiz sedasız olarak ko
misyonlardan meclislere intikal eden kanun ta
sarılarının, henüz kamu oyuna intikal etmeden 
ve kamu oyunun nasıl tecelli edeceği anlaşıl
madan kanunlaşmasında Ihiç şüphe yokM birta
kım eksikliklerle dolu olacağı ve ancak bu 
eksikliklerin Cumhuriyet Senatosuna gelinceye 
kadar ortaya çıkabileceği hakikati karşısında, 
Cumhuriyet Senatosunun mühim bir süzgeç va
zifesini görmekte olduğunda kimsenin şüphesi 
kalmamıştır, 

Sayın senatörler, Senatomuzu terkibeden 
üyelerin tabi olduğu özel faktörlerin, Konten
jan üyelerinin yüksek ve uzun Devlet hizmet
leri ile iktisap ettikleri derin tecrübeleri, Tabiî 
senatörlerimizin, ordu mensubu olmaları itiba
riyle Senatomuza özel bir renk vermeleri ve 
bilhassa, tarafsız bir karekter taşımaları sebe
biyle de çok kıymetli mütalâalarının taraflar 
üzerindeki müesseriyeti ıhiç şüphe yok ki, -Se
natomuzun değerini teşkil eden hususlardır. Bü
tün bu mutena vasıflarına rağmen ara sırada 
olsa tehaddüs eden müessif olaylardan dolayı 
teessür duyduğumuzu grubumuz adına ifade et
mekten kendimi alamamış bulunuyorum. Sena
tomuzun milletçe malûm olan bu değerli vasfı 
dolayısiyle, muhterem halkımızın hiç şüphe 
yok ki, bizden beklediği, kendisini doyurucu, 
bir ağır başlılık, ciddiyet, nezabet ve nezaket
tir. Tefekkürün biliriz ki, hiddeti ve şiddeti 
yoktur. Hepimiz bildiğiniz üzere en müessir 
konuşma en müeddep olanıdır, bunun dışındaki 
tutum ve davranışların, kendimiz için, senato
muz için itibar kırıcı olmaktan başka bir işe 
yaramıyacağı zannediyorum ki, münakaşa ko
nusu olmaktan uzaktır. Bütün bu müessif olay
ların başlıca sebebi ölçüsüz isnatlar ve ihatibe 
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söz atmalardır, ölçüsüz isnadın müdafaa edile
cek yeri ve yönü yoktur. Daha doğrusu, öl
çüsüz isnatta bulunan hatip bunu bir itiyat ha
line getirmiş ise, ona medeni üye vasfını ver
mek kolay olmaz. Ama zuhulen bu türlü hatalar 
mümkündür. Fakat bütün mesele bunu bir iti
yat haline getirip mütemadiyen ölçüsüz isnat
larda bulunmak suretiyle gerek Başkanlık Di
vanını, gerek dinleyici olan muhterem üyelerin 
hukukunu ihlâl etmiş olması bakımından ve 
hepsinin üstünde Senatonun itibarını kinci ol
ması bakımından kabili hak mütalâa edilemez. 

Çok azda vâki olsa bu tutumdan bütün se
natörlerimizin uzak kalmalarını, her isnat da 
haklılık unsuruna çok dikkat ötmelerini grubu
muz adına bilhassa istirham ediyorum. Fakat 
hatibe söz atma böyle değildir. Hemen bütün 
dünya parlâmentolarında bu gayrikabili içtinap 
bir adettir, psikolojik olarak da, hattâ bir za
rurettir denebilir. Ne varki söz atma, bir yeme
ğin garnitürü gibi, millet huzurunda verilen ko
nuşma ziyafetinin de bir garnitürü mahiyetin
dedir yeter M, söz atma, hatibin unuttuğu bir 
hususu hatırlatma veya en çok bir nükte hudu
dunu aşmamış olması lâzımgelir. Hatibin vere
ceği cevapda söz atanı tahrikten ziyade onu 
susturucu, yani tatmin edici mahiyette olma
lıdır. Binaenaleyh, hatiplerimizin ve dinliyen 
sayın üyeler'imizin, her şeyden evvel parlamen
ter adaba riayette çok dikkatli olmaları halin
de, Senatomuzun saygı değer vasfı zedelenme
den, muhterem milletimize huzur içinde hizmet 
etme imkânı olacaktır. Söz atmalara hatibin ve
receği cevap susturucu, tatmin edici olmalıdır 
dedik. Buna bir şeyi daha ilâve etmek istiyo
rum. Söz atma bir sataşma halinde vâki olmuş 
ise, muhterem hatibin onu utandıracak bir ce
vapla mukabele etmesi gerekir. Avam Kamara
sında, harb yıllarının dehşeti içerisinde kürsü
de konuşan Churchü'e üyelerden biri (kaz) diye 
hitabetmiş bulunmaktadır. Bu hitap karşısında 
Başvekil Churchil'in verdiği cevap, «kaz ne ka
dar sevimli bir mahlûktur» demek olmuştur. 

ıG-örülüyor ki, medeni insan olarak Başvekil 
olarak dahi ingiltere'nin kıymetli Başvekili ol
masına rağmen «sensin kaz, teessüf ederim sa
na, bir parlamentere bu laf yakışmaz, medeni 
insan değilsin gibi» mukabeleler görmemiş. Sa
dece «kaz ne kadar sevimli mahlûk demek su
retiyle kendisine kaz diyen insanı susturabil-
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mistir. Parlamenter millet huzurunda sözleriyle, 
nezahetiyle, nezaketiyle ve bilhassa ilmi tefek
kürünün değeriyle millete daima hesap veren 
ve onun huzurunda imtihan olan insandır. Bu 
kürsüden hitabeden kimse, her şeyden evvel 
millet huzurunda millet namına söz söyliyebil-
menin şerefine lâyık olduğunu ispat etmek 
mevkiinde olan bir zattır. Bundan tecerrüt et
memize imkân yoktur. Bir talebe edası içerisin
de, bir heyecanlı genç tavrı içinde bir senatör 
bulunamaz. 

Muhterem senatörler, izaha muhtaç değil
dir ki, Senato kürsülerinden, Meclis kürsülerin
den söğmelerin, saymaların dahi bir suç olma
dığı, hattâ bir tazminat dâvasına dahi konu ol-
mıyacağı artık kararlaştırılmıştır. Hukuk şi-
naslann bu yüksek anlayışı Türk demokrasisin
de milleti temsil eden milletvekillerinin ve se
natörlerin korkusuz olarak konuşmaları ve me
seleleri dile getirmeleri gayesine matuf olarak, 
bu hak tanınmıştır. Yani Türk hâkimlerinin 
böyle bir hakkı tanıyacak kadar ileri seviye 
göstermeleri her şeyden evvel bizim buna lâyık 
olmamızı gerektirir. Diyor ki, Türk Milletinin 
mümessili küsüden hakaret dahi etmiş olsa ha
riç bir şahsa, aleyhinde tazminat dâvası dahi 
açılamaz. Buna Türk hâkimi içtihat etmiştir. 
O halde arkadaşlar, hürriyet niçin istenir? Hiç 
şüphe yok ki, hürriyet meseleleri dile getirmek 
için istenir. Milletçe istenen hürriyetin anlamı 
da budur. Hürriyet böylesine verildikten sonra, 
bunun suiistimali yoluna giderek yeni yeni me
seleler yaratmaya asla hakkımız olamaz. Ak
sine her gün meselelerimizi bu hürriyet saye
sinde biraz daha durdurmak gerekir. Hürriye
tin suiistimali suretiyle yeni yeni meseleler ya
ratmaya ve huzursuzluğa, yeni yeni sebepler 
ihdas etmeye, kimsenin hakkı olamaz. Bize bah
şedilen bu geniş hürriyetin kemaliyle tatbikini 
ve fakat asla suiistimal yoluna sapılmamasınm 
örneğini bizden millet haklı olarak bekler. Kim
se, hiçbir senatöre ve milletvekiline «sen» diye
mez. Bu tarihimizde de vardır. Bir muhterem 
paşa, şimdi ismini pek hatırlıyamıyorum, bun
lar tefahür edilecek hâdiselerdir, mübalâğa da 
olsa, genç neslin bunları bilmesi gerekir, haya
tında «sen» kelimesini kullanmamıştır arkadaş
lar, bu paşa. Bir gün vazifeli olarak heyet ha
linde Fransa'ya gittikleri zaman, Sen Nehrinin 
kenarında bir gezinti yapmaya başlamışlar. 
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Arkadaşları demişler ki, meselâ Hasan diyelim 
o paşayaı Hasan Paşa hazretleri gezdiğimiz do
laştığımız o nehrin adı nedir bilir misin? Der
hal Sen Nehri olduğunu hatırlamış «sen» demek 
mecburiyeti karşısında tereddüt etmiş ve derhal 
«siz nehri» demiş. Görülüyor ki, yani mueddep 
konuşmanın asaleti, önemi atalarımızdan, bü
yüklerimizden bize intikal etmiştir. Beğenme
diğimiz bir çok ahvalde tenkidettiğimiz Osman
lı Devletinde dahi mekteplerimizde müeddep 
konuşma, hüsnü kelâm dersi vardı. 1Ö0 sene ev
vel hüsnü kelâm, işte belki bugün Cumhuriyet 
çocuklarımızın, talebelerimizin biraz hoyratça 
hareketleri böyle bir tedrisatın bulunmamasın
dan olduğu dahi iddia edilebilir. Güzel konuş
ma evvelâ fikir sahibine mahsus bir karakter 
olarak mütalâa edilir. Fikri olanın hiddeti ola
maz. Fikri olanın şiddeti olamaz. Fikri olanın 
mülâyemeti olur, mâkuliyeti olur, üslûbu, âdabı 
olur. 

Muhterem senatörler, 

Anayasamızın 4 ncü maddesi, «millet ege
menliğini, yetkili organlar eliyle kullanır der. »i 
Fakat yetkili organlara yetkilerinin derecesini, 
şahıslarının niteliklerini ve niceliklerini tâyin 
öden yasama meclisleridir. Bu itibarla yasama 
meclisleri bütün Anayasa kuruluşlarımın üs-
tünıdadir. Hal böyle olunca, yaşarma meclisleri 
her türlü itibar kırıcı hal ve fiilden son derece 
uzak olmaya dikkatli ve diğer kuruluşları dile 
getirdiği zaman çok hassas olmaya mecburdur. 
Buradan zaman zaman Sayın Reisicumhuru va
zifeye davet eden ve aıevema vazifesini hatırlat
ma gilbi, konuşmaların yapıldığına şabidoluyo-
ruz. Gerçi Parlâmentoda konuşulanııyacak bir 
husus tasavvur olunamaz. Böyle olmasına rağ
men Devletimizin başı konuşulurken, ağzımız
dan kelimelerin anlamı çok iyi düşünülerek çık
malıdır. Vazifesi kendisine hatırlatılmak iste
neni, zat, Devlet Reisi olarak, o parlömantere ce
vap veremiyeceği düşünülüyorsa evvelâ bu yan
lıştır. Saniyen cevap veremiyeceği için böylesine 
konuşma yapılıyorsa bu daha çok yanlıştır. Fa
kat Devlet Reisi olarak parlömantere bir cevap 
vermeyıe kalkarsa, bundan yalnız parlömanterin 
şahsı değil Parlâmento çok zarar görür. Kaldı 
ki, bir taraftan icranın işlerinden ve aldığı ka
rarlardan Sayın Devlet Reisinin gayrimesul ol
duğu ileri sürülürken, diğer taraftan, onun ka

rarnameleri imza etmemesi ve böylece Hükümeti 
murakabe etmesi lâzımgeldiği yolundaki iddia
lar da, sadet dışı davranışlardan başka, yargı 
organı ve yasama mencliBİerinin fonksiyonu ile 
Devlet Reisi fonksiyonu birbirine karıştırılmış 
olmakta ve ayrıca Reisicumhuru münakaşalara 
itme gibi fevkalâde tehlikeli bir netice göze 
alınmış olmaktadır. 

Sayın senatörler, her ne kadar ihtilaflı ko
nularda, meclislerin nisabı bol bol dolmakta ise 
ide, nasıl olsa bu kanunun çıkmasında bir ihtilâf 
yoktur veya bir tadil düşünmüyoruz diye Mec
lise gelmekte istiğna gösterilmesi ve hele bunun 
göze batacak dereceyi bulması üzüldüğümüz hal
lerden biridir. Eğer bu hal böyle devam ede
cekse, üyelere dağıtılan, kanun teklifleri üze
rimde her hangi bir tadil teklifi olmazsa, ekse
riyete bakılmaz diye bir Anayasa tadili yoluna 
gidilmeye mecburiyet hâsıl olur. Mevzuatla fiilî 
durum arasındaki bu tezat giderilmiş olur. Nük
te hududunu geçmiyen bu ifademin yanısıra sa
yın üyelerden devam hususunda gayretlerini 
rica ederken devamı sağlıyacak her hacıgi bir 
içtüzük tadiline uymaya grup olarak hazır ol
duğumuzu arz eder, çok muhterem üyeleri saygı 
ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Grupları adına başka söz is-
tiyen sayın üye .. Yok. Şimdi şahısları adına söz 
istiyen sayın üyeleri bir kere daha sıra ile oku
yorum : Sayın Hazer, Sayın Atalay, Sayın Kok
sal, Sayın Alpaslan, Sayın Atayurt, Sayın Gü-
lek, Sayın Altan. 

Şimdi söz sırası Sayın Hazer'indir. Buyurun 
Saym Hazer. 

SALÎM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Söz sı
rasına itirazım vardır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun, nedir itirazınız? 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Efen

dim, bir gün önce, sabah saat 9,30 da verdiğim 
bir yazılı taleple söz istemiştim. 

BAŞKAN — Siz Cumhurbaşkanlığı bütçesin
de söz istemişsiniz, oraya kaydedilmiş. 

SALIM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Hayır 
Sayın Başkan, bakınız, yazıma bakınız, Cumhu
riyet Senatosu bütçesinde birinci sözü becı iste
miştim. 

BAŞKAN — Efendim, bunu sayın kâtip üye 
arkadaşlarım tesbit etmişler, bana... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Yazılı 
talebime bakın... 
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BAŞKAN — Bir dakika, müsaade edin, ben 
ide maruzatımı beyan ©deyim de, bana bu şe
kilde intikal etmiş, sayın kâtip üye arkadaşla
rım böyle not almışlar. Siz Cumhurbaşkanlığı 
(bütçesinde birinci sırayı işgal ediyorsunuz. Bu 
(bütçenin üzerimde söz sıranız kaydedilmemiş. 
Ama müracaatınız yazılı olduğuna göre tetkik 
edeyim, burada birinci sırada olduğunuza göre 
sizi ide baş tarafa bir yere, hakkınızı iade etmek 
suretiyle oturtayım. 

SALİM HAZE&DAĞLI (Elâzığ) — Kâtip 
üye arkadaşlarımız... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, vakit kay
betmeyelim, yapacağım efendim. Sayın Hazer, 
buyurun efendim. Sayın Hazer, müddetiniz 10 
dakikadır, biliyorsunuz. 

iMEHMET HAZER (Kars) — Değerli arka
daşlarım, Türkiye'nin çeşitli kuruluşları gibi 
Parlâmentomuzun da derin ve önemli problem
leri olduğu inancındayım. Yüksek Heyetçe de 
malûm olduğu üzere Türkiye'de çok partili Par-
lömanter hayat Meşrutiyetten beri süre gelen ve 
zaman zaman inkıtaa uğrayan bir haldedir. Meş
rutiyette ilk başlayan çok partili hayat bir har
bi kaybetmemize müncer olmuş, ondam sonra 
Cumhuriyet kurulmuş ve Cumhuriyetten sonra 
ilk kurulan Terakkiperver Partisi ve diğer Halk 
Fırkası yine bir çatışma içinde bilhassa yeni ku
rulan partinin din sömürücülüğü esasından ay
rılmaması nedeniyle, yine hatırlanacağı üzere, o 
zaman çok ciddî ve çok tesirli bir karar almak 
zarureti hâsıl olmuş, yani Takriri Sükûn Kanu
nu ile böylece Cumhuriyetin ilk çok partili ha
yat! sona ermiştir. 

Onu takiTbeden Serbest Fırka denemesi de 
yine din istismarı yüzünden gelişmemiş ve Bü
yük Ataltürk'ün müdahalesiyle bü* yerde ha
yatına son verilmiştir. 

Ondan sonra devam edegelen 10 yıl, Türk si
yasi hayatında iktidarda kalan Demokrat Par
tinin çalışmaları arasında da yine din sömürüsü 
yer almıştır. 

Son günlerde bütün bu acı tecrübelerle rağ
men Türk Parlömanter hayatında yine din esa
sına ve dim, sömürüsüne dayalı partiler kuruldu
ğunu esefle müşahede etmekteyiz. Türkiye'de 
ciddî olarak parlömanter rejimi yaşatmak isti
yorsak, Anayasanın temel ilkelerinden olan bu 
lâik umdeyi hakiki yerine oturtmak ve ona hep 

beraber sahip çıkmak durumumda ve medburi-
yetimdeyiz. 

Bugün Anayasamız aşırı uçları yasaklamış
tır. Yani klerikal sistemde din esasına dayaman 
bir parti kurulamıyacağı gibi komünizm temel
leri üzerimde bir parti kurulamaz. 

Esefle söylemeye mecburum ki, Türkiye'de 
bu iki parti de, bu iki teşekkül de adı ne olursa 
olsun, hangi perde ile saklanmak istenirse isten
sin kurulmuştur. Eğer Anayasayı değiştirecek 
ve komünist partisi de kurulabilir, din esasına 
dayalı parti de kurulabilir diyecek duruma 
gelmişsek onu ayrıca tedvin etmek, omu huku-
kîleştiranlek ve meşru bir hale getirmek bir nok-
tayınazar olarak söylemebilir, savunulabilir. 

Fakat hem Anayasa ayakta olacak, hem 
Anayasayı hep beraber savunacağız diye ittifak 
edeceğiz, hem de bu arz ettiğim tarzda partiler 
kurulacak. Bunların devamı parlömanter hayatı 
Türkiye'de itibarsız hale getiren başlıca neden
lerden biri olduğu inancıcıdayım. Klerikal par
ti kurulmuş, kleje teşekkül etmiş, bütün bunu 
Türkiye'de bilmıiyen, görmiyen yok. Komünizm 
açıktan açığa hüküm fermadır. Saklı olarak her 
şeyini söylemekte, hüviyetini saklasa bile istek
lerinim hepsini pekâlâ söylemekte ve yaymak
tadır. 

Binaenaleyh, Parlâmentoyu yerine oturtabil
mek ve Amayasaya sahip çıkabilmek için ciddî 
bir karar almak durumundayız. 

Zaman kısa olduğu için teferruata girmek is
temiyorum. Bundan başka Parlâmentonun mü
esseseler arasındaki yerinin de iyi tesbit edilmesi 
lâzımdır. Türk Parlâmentosunda, bugün içeride 
kavga olur, devamsızlık olur ama bunlar arızi 
şeylerdir, bunlar kabilitelâfidir. Temelde bir 
mesele vardır. «Bu Parlâmento meşru mudur, 
bu Parlâmento Türk Milletimi temsil ediyor 
mu?>* Bunun münakaşaları yapılmaktadır. Bu 
temele inen münakaşalara da maalesef Parlâ
mento olumlu bir çözüm yolu bulamamış ve 
buna sahip çıkamamıştır. Bâzı basında yer alan 
bu kabîl ithamlar, yermeler bâzı tereddütleri 
doğuran olayları vesile sayarak bu istismarı 
yapmaktadır. Fakat Parlâmentoyu temsil eden 
Meclisler, Meclis Başkanlık divanları buna ne 
cevap vermekte, ne de bunun karşısında bir du
rum ve tavır takınmaktadır. 

Bugün Türkiye'de parlömanter hayat o ha
le gelmiştir ki, Millî Güvenlik Kurulu doğrudan 
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doğruya mı idare etsin yoksa kendisi meydana 
çıkmadan yaptığı tesirler, baskı ile veya bir 
baslkı ıgrupu olarak mı tesir etsine kadar olan 
aşırı iddialar "basında münakaşa edilir hale gel
miştir. Bunlar hür memleketlerde belki eleştiri
len konular olabilir. Türkiye ide bunlar konuşu
lup, eleştirilebilir ama Türk Parlâmentosunun 
itibarı üzerinde titriyen iktidarlar, muhalefet
ler, partiler, gruplar millî hakimiyetin ve genel 
oyun getirdiği millî temsilci heyet olarak bunun 
karşısında kendisine yeni bir çeki - düzen ver
mesi lâzımigeldiği inancındayım. 

ıSullha, harbe karar verecek, 'Hükümetleri 
değiştirecek, dış munaseelbtleri tanzim edecek 
tek heyet Türkiye ide parlâmentodur. Buna 
rağmen parlâmentoda hâlâ bir Hükümet deği
şikliğini başaramamaktadır. Hâlâ Anayasa Mah
kemesi veya diğer kuruluşlarla olan irtibatların
da kendi nüfuzunu, kendi mevkiini tesbit et
miş durumda değildir. Aniayasa Mahkemesi bir 
yüksek yargı organıdır, kararlarına itaat ve 
ittiıba etmek herkes için olduğu kadar parlâ
mento için de bir borçtur. Ancak Anayasa Mah
kemesi parlâmentonun dışında ve üstünde bir 
kuvvet değildir. Anayasa Mahkemesinin karar
lan eleştirilebilir, Anayasa ile parlâmento bir 
ahenk içinde çalışmaya mecburdur. Anayasa 
Mahkemesinin verdiği kararlann gerekçeleri 
maalesef zaman zaman geç gelmekte ve bu yüz
den parlâmento sıkıntı içinde kalmaktadır. Kı
sa zamanda yeni karar almak, yeni kanun çı
karmak için Anayasa Mahkemesinin verdiği 
karann gerekçelerinin bilinmesinle ihtiyaç var
dır. Kanaatimce Anayasa Mahkemesi kararla-
nnın gerekçeli olarak verilmesini istemek par
lâmento için bir vecibedir, bir borçtur. Aksi 
takdirde bu iki Anayasa (kuruluşu arasında sür
tüşmeler olabilir, çelişmeler ve çekişmeler doğa
bilir. Bunu önliyebilmek de bunu normal bir 
düzene koyabilmek de parlâmentoya düşen va
zifelerdendir. 

Binaenaleyh biz meşru ve millî bir müessese 
halinde, millî mümessil bir müessese halinde 
olan parlâmentoyu hakiki hüviyetine kavuştu
rabilmek için etkili kararlar almak durumun
dayız. Bu kararlar arz ettiğim gibi, artık Tür
kiye'nin son çok partili döneminde olduğunu
zu bilerek bunun yaşaması için gerekli tedbir
leri almalıyız. Aksi takdirde Türkiye'nin bir 
daha çok partili hayata kavuşup kavuşmıya-

cağı hakiki olarak düşünülecek bir hale gelmiş
tir. 

Diğer taraftan parlâmentonun meşruiyetini 
temelinden sarsan ön seçim dedikodulannı, se
çim hilelerini de artık Parlâmento tarihe göm
mek mecburiyetindedir. Bunlan yapmadıkça, 
bunlara çare bulmadıkça, sadece devamla, sa
dece iyi geçinmekle, sadece hüsnü muamele ile 
kendi itibarını koruyamıyacağı gibi, kendi var
lığını da koruyamıyacaktır. 

Hâdiseler çok tehlikeli bir yönde gelişmek
tedir. Bunu görmemek Türkiye ide, ya başka 
seyyarede yaşıyor veya Türkiye'nin çok uza
ğında olmalıdır. Türkiye'nin içinde olanlar ve 
Türkiye'nin gerçeklerini bilenler bu gelişen teh
likeler karşısında Parlâmentoya ne kadar ağır, 
ne kadar ciddî görevler düştüğünü de bilerek 
çalışmalı ve bilerek tedbir aranmalı ve bulun
malıdır. 

Aksi takdirde, hâlâ particilik, hâlâ inatçı
lık ve ısrar politikası ile meseleleri halletme 
yönü ve yolu kalmamıştır, arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim. 

MEHMET HA2ER (Devamla) — Binaena
leyh, Parlâmentoyu yerine oturtmak, meselele
rine sahip çıkmasını sağlıyaibilmek için bu çok 
tehlikeli ve aynı zamanda çok önemli konular
da, birlikte ve ciddiyetle zaman geçirilmeden 
tedbir aranması lâzımigeldiği inancındayım. Te
şekkür ederim. Yüce Heyeti saygiyle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, tetkik et
tim, bir sehiv olmuş. Üç bütçede söz istemişsi
niz bir tanesini arkadaş atlamış. Buyurun 
efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, Sayın senatörler; Millet Meclisinin, 
Cumhuriyet Senatosunun bütçelerini birlikte 
görüşüyoruz. 

Zaman, zaman bu Ikürsülerden Cumhuriyet 
Senatosunun, Millet Meclisinin gereği gibi ça
lışamadığından şikâyet eder dururuz, yakını
rız. Zaman, zaman tedbirler getiririz, devam 
etmiyen üyeler hakkında disiplin kovuşturma
sı yapılmasını isteriz, maaşının kesilmesini is
teriz. Bunlar geçmişte her gün, her vesile üe 
konuşulan şeyler. Parlâmentonun itibarını ko
rumak için Parlâmentoya devam etme|k şarttır 

— 159 — 



O. Senatosu B : 30 28 . 1 . 1971 O : 1 

deriz. Fakat bunun bir türlü çaresini bulama
yız. 

Arkadaşlarım, geçmişte Parlâmento üyele
rinin Meclislere devamını sağlamak için alman 
tedbirler fayda vermedi. Evet, Parlâmento bir 
mektep değildir. Bir öğrenci gibi parlamenter
den Senatoya, Millet Meclisine, bir öğrenci 
disiplini içinde devam beklenemez. Ama, bu 
bir sorumsuzluk, bu bir mesuliyetsizlik 
değildir. Bunu duymamız lâzımgelir. An
cak, arkadaşlarım ben bu tedbirlerin dı
şında bir tedbir düşünüyorum. Daha doğ
rusu bu tedbiri geçmişte, Kurucu Mecliste 
bulunan arkadaşlarım da bilirler. "Ne yazık ki, 
Senato Başkanı da yok. Başkanvekili de bura
da yok. Yalnız Başkan oturuyorlar. Bir ted
biri düşünür dururum her zaman. 

Arkadaşlarım, buraya 3 ayda bir gelmdyen 
Senatör var. Millet Meclisine 3 ayda bir uğ-
ramıyan Milletvekili var. Var, bunlar çok. 
Şimdi buna çare düşünmek lâzım. Bu kavuş
turmalara, disipline maaş kesmeye klkışmak; 
bunlar fayda vermiyor. Yapılannyar. Cezalar 
ağır olduğu için tatbik edilemez. Maaş kesilme
si yapılamaz. Kurucu Mecliste, rahmetle ana
rım, Rahmetli Kâzım Orbayı, bir mazeretim 
sebebi ile izin -almayı düşünemeden Kurucu 
Meclisten üç gün ayrılmıştım, - üç oturum de
ğil, üç gün, zaten arka arkaya devam edi
yordu. - Benim Kurucu Mecliste bulunmadığı
mı tesbit etmişler, bana derhal bir mektup 
yazdılar. «Ŝ z şu, şu, su, oturumlarda bulun
madınız. S'si izinli saydık» Gayet nasik bir 
ceva,D fakat beni vazifeye çağıran ciddî bir da
vet idi. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, burada 
Başkan seçiyoruz. Başkanlık Divanı seçiyoruz. 
Alınmasınlar, seçildikten sonra onlarda birta
kım seçim kaygusuna mı düşerler, yoksa bu ge
lenekler, alışkanlıklar böyle devam eder düşün
cesine mi kapılırlar bir türlü üyelerin deva
mını sağlamak için Divan bir gayret sarf et
mez. Ben 5 senedir buradayım. Hiçbir Diva
nın, hiçbir Başkanın, hiçbir Baskanvekilinin 
üyelerin devamını sağlamak için ve bilhassa de
vamsızlıkları belli olan üyelerin devamlarını 
sağlamak için, bir gayret sarf ettiğini görme
dim. 

Senatör arkadaşların, parlömanterlerin ma
zeretleri olabilir. Bu mazeretler hiç değilse 
nezaketen Başkanlık Divanına bildirilir. Bildi
rilmezse Başkanlık Divanı «mazeretinizi bildir
meden şu, şu oturumlarda gelmediniz. Bir ma
zeretiniz varsa iştirak ederiz, hastanız varsa 
geçmiş olsun deriz» gibi nazik ifadelerle par-
lömenterleri uyarmak yoluna gitmemişlerdir. 

Şimdi arkadaşlarım, tedbir olarak, bu Par
lâmentoya bu Senatoya bilhassa -arkadaş
larıma hitaben söylüyorum- üç oturum gelmi-
yen arkadaşa, geçmişteki aldığımız tedbirlerin 
faydalı, müessir olmadığını gördüğümüze gö
re Divandan rica edelim, bir de gelmiyen arka
daşlar belli zaten, yoklama yapılsın yapılmasın 
Divanın gözünden kaçmıyor; teklif edilmeli şu, 
şu üç oturum gelmedi bu arkadaş, ona bir 
mektup yazılmalı «Siz mazeretinizi bildirmeden 
şu oturumlara gelmediniz. Biz sizi izinli saydık.» 
Bir böyle yapar izinli sayarsınız, iki böyle yapar 
izinli sayarsınız. Neticede artık o parlömen-
ter ikaz edilmiş olur. Bu tedbir müessir bir 
tedbir müessir bir tedbirdir. Onun her gözünü 
açtığı zaman «gelmediniz, gelmediniz, gelme
diniz» diye kendisine böyle mektuplar gönde
rilirse o arkadaşın bundan hissesini alacağına, 
buna değer vereceğine inanıyorum. Bu usul 
tecrübe edilirse faydalı olacağına kaaniim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tedbiri bir tek
lif olarak arz ediyorum. Bundan sonra Meclis
lerde, ziyaretçiler meselesi şikâyetlerimizden 
biridir. Mütemadiyen buraya ziyaretçilerin 
alınmasından, alınamamasmdan şikâyet eder 
dururuz. 

Arkadaşlar, Millet Meclisi, millete kapalı 
olamaz. Millet Meclisine ziyaretçiler gelecek
tir. Millet görecektir, konuşacaktır. Milletve
kili ile dertleşecek, dertlerini anlatacaktır. Bu
nun önüne geçmeye imkân yoktur. Ancak, bu
nun tedbirleri alınmış, gelişigüzel bir hâdise 
olmaması için, parlamenterlere bir tecavüz ol
maması için kapıya polis konmuştur. Giren çı
kan kimdir hüviyeti tesbit edilir. Buraya so
rumlu adamlar geliyor. Bir hâdise çıkmaması 
için tedbirler alınmıştır. Ama, bu bir terör 
havası şeklinde zaman zaman belirmemelidir. 
Mecliste bir gensoru önergesi vardır, bir ba-
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karsınız ki, bir terör başlamıştır. Taa dış ka
pılardan, nizamiyeden insanlar içeri sokul
mazlar. Niçin arkadaşlar Yani Mecliste Baş
bakan haklknıdaki soruşturma önergesinin gö
rüşülmesiyle har hangi bir mesele arasında bıir 
fark var mıdır? Hatırlıyorum bundan birkaç 
gün önce, Sayın Başbakan hakkında soruştur
ma açıldı. Taa caddeden itibaren zabıta dö
küldü, erler döküldü. Hiçin, niçin, başkasın
dan farkı nedir? Milletin bu taraşta' (kötü yo
rumlara sahibolmasma imkân vermiş oluruz. 

Arkadaşlarım, milletin alıştığı düzeni, alış
tığı şeyleri sık, sık değiştirmiyeiim. Millet 
Meclisine gelenler nizamiyeden geçiyorlardı. 
Bu sene bakıyorum sık, sık nizamiye, geleni 
geçeni geri çeviriyor «git efendim dolaş öbür 
taraftan gir» diyor. Bsrlömenterleri içeri koy
mak istemiyorlar. E., arkadaşlarım bunu ko
yacaksınız devamlı koyun. Herkes buna 
alışsın. İdare Âmirleri lûtfsn vazifelerini 
yapsınlar. 

Sabahleyin Sayın Ziya Ayrım'ın bir hem
şehrisini zabıta geri çeviriyordu. Ondan ev
vel gelenleri de geri çevirdi. Ben ismini söy
lediğim için Sayın Ayrım'ın hemşehrisini içeri 
aldım, E., bu ne biçim âdet, bu ne biçim usul?. 
Bundan bir sene evvel, iki sene evvel, üç sene 
evvel Millet Meclisine gelmiş, adam nizamiye
den rahatça geçmiş. E., bugün gelmiş «Sen 
geçemezsin, arkadan git gir» bu ne biçim iş? 

Buradan taksiler geçiyor. Meclisin önün
den arabaya binen rahatça geçebiliyor, yaya ge
len geçemiyor. Bu usulden v&z geçilmelidir. 
Ya tamamen kimseyi bırakmayın, taksileri bı
rakmayın, burası yol değildir daym, Ne 
yapacaksanız yapın. Taksi gelince açık, yaya 
gelen geçemiyecefk. Adamın kıyafetine, biçimi
ne göre muamele yapmak çok ayıp oluyor, ar
kadaşlarım. 

HALÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Disiplin 
şart. 

SALİM HAZERDA&LI (Devamla) — Disip
lin, nizam bir defa konur o her gün değiştiril
mez. Bir gün geçer, öbür gün geçemez, aya
ğında lâstik varsa geçemez, kravatı varsa ge
çer.. Bu çok ayıp oluyor. Nizamiyenin buraya 
gelip geçen insanları kontrol etmeye hakkı yok
tur.. Polis var. Sayısız polis tutuyoruz. 

BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın Ha-
serdağlı. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Biti
yor Sayın Başkan. 

Arkadaşlarım, bir de Cumhuriyet Senatosu
nun bir Hesapları İnceleme Komisyonu meselesi 
vardır. Bu Hesapları İnoeelme Komisyonunun 
yönetmeliği gayet eksiktir. Görevi nedir? Bu 
belli değildir. Hesapları İnceleme Komisyonu 
bir ihtilâf komisyonu mudur, Sayıştay göre
vini yapan bir komisyon mudur? Bu belli de-
ğidir. Ben bunu geçen sene de dile getirdim. 
Arkadaşlarım, Divanın bâzı ödemelerini Hesap
ları İnceleme Komisyonuna gönderdiği olur. 
Hesapları İnceleme Komisyonu bunu tetkik 
eder. Vazifesi eğer bir Sayıştay olmaktan iba
ret ise, faturalar, evraklar, kanunda karşılığı 
var mı, yok mu, kanuna uy^un ödeme yapıl
mış mı yapılmamış mı, âmiri itanın imzası var 
mı, bina bakar ödeme yapar. 

Yok Hesapları İnceleme Komisyonunun gö
revi bir İhtilâf Komisyonu gibi meseleleri ince
den, inceye tetkik etmek ise, bu ayrı bir konu
dur. Bunun halledilmesi lâzımdır. Divanın dik
katini celbsdiyorum. Bu komisyonun tüzüğünü 
tstîr.k etsinler. Kâfi midir değil midir? Buna 
bir vuzuh getirsinler. Ödemelerde takırtılar ol
masın, görevlerimizi hepimiz bilelim. Divanla 
Hmarjları. İnceleme Komisyonu arasında bir ih
tilâf olmasın. 

Sayın Başkanım, saygılar sunarım, teşek
kür ederim, 

BAŞKAN — Sayın Atalay, 

'SIRRI AT ALAY (Kars) — Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri, Türkiye Büyük Millet 
Mealisinin bütçesi üzerinde 10 dakikalık bir sü
re içersinde görüşlerimi sunmaya çalışacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir reforma 
ihtiyacı olduğu (kanısındayım. Sadece bu görü
şümü. ifade ile yetineceğin. 

Şimdi Batı Almanya'da Meclis Başkanı olan 
zat devletin çeşitli kademelerinden geçmiş, güç
lü bir politikacıdır. Politika hayatının en renk
li kısmını Batı Almanya Parlâmentosunda re
form yapmayı ve bir reformu gerçsldeştirmeyi 
ideal edinmiş ve bir yıldan beri bu idealini ger
çekleştirme imkânına sahip bulunuyor. Ba*ı Al
manya demokratik hayatı, 1939 harbini takiben 
kurulan Cumhuriyet idaresinde gerçekten eski 
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tecrübesi ile beraber bir hayli güçlüdür. Dünya
nın en iyi Anayasalarından birine sahip ve iyi 
işliyen bir parlâmentosu vardır. Ama buna rağ
men bir parlâmento reformu ihtiyacı hissedil
miştir. 

Bizim 1877 den bu yana parlâmento kural
ları ve çalışma tarzları aşağı yukarı değişmemiş 
bir durumdadır. Pek az bir değişiklik içersinde 
süregelmektedir. Sanırım ilk görüşme yaşarma 
organında, şekli bir kanun mahiyetinde olan 
İçtüzükten sonra vilâyetler yasası idi. Onun gö
rüşme tarzı ile bizim meselâ bundan bir hafta 
önce bir yaarıyı görüşmemiz arasında hiç de bü
yük bir farklılık göremezsiniz. Kısa bir süre 
içsrsmde, «Aman vakit geçer şunu süratle çıka
ralım, icraya çabucak ulaştıralım.» şeklindeki 
loygular toplanır ve hiç farksız bir şekilde ya-
Ea-lp.-.- çıkrrr gider, öyle yasalar olmuştur ki, 
çoktan yürürlükten kaldırılmış yasaları, iptal 
edilen metinleri büyük bir acelelikle ve büyük 
bir przu ile yasama organlarından çıkarmışız. 
ÖyÎD yasalar çıkarmışız ki, bir maddesinde «Ne
batat» demişiz, bir maddesinde «Bitki» demişiz. 
öyle yasalar çıkarmışız ki, ondan ne ç karan 
Meclis büyük bir ekseriyeti ile, hükümlerinden 
lir reyler anlamaz, ne de vatandaş bir şey an-
bm&'î. Cifle yasalarımız mevcuttur ki, çeşitli 
numaralar içersindedir, öyle yasalarımız vardır 
ki, IvTeşrutiyei Devrinden bu yana tatbikat gö
rür. Aslolan zaten yasaların devamlılığıdır. 
Yani, bir yassı güçlü ise, onun ihtiyarlığı mute
berdir. Amerika Birleşik Devletlerinin Anaya-
F ^ I 200 yıllık olmpsır.a rağmen güçlü o1 arak 
devam eler gider. Yirmiye yakın değişiklik ya
pılan maddeleri vardır. Ama bir Anayasadır. 
devaır. eder. Tılsım nedir? İyi yasa yaparlar, 
Birleşik Devletlerde bir yasa beş defa görüşü
lür, ama yasa olarak çıkar. Bizde yasaları va
tandaş yani, halk kütlesi anlıyamaz, tatbikti
ler anlamaz, karmakarışık metinler çıkarırız, 
bunları bir türlü düzeltemeyiz. Asıl önemli ko
nu, yasaların iyi yasa olarak çıikabilmesidir. Bu
num için bir parlâmento reformuna ihtiyaç var
dır. Fakat, görünen odur ki, Parlâmentomuz 
böyle bir ciddi çalışmaya hiç de niyetli değildir 
vo niyetli olmaya da bir türlü gidemez. Çünkü. 
en basit bir elayı şekillendirmek istiyen yasa
lara dahi düzgün bir şekil vermeye çalıştığı-
m's zaman, çok konuşuyor, çok söyleniyor en-

| dişe ve karrgusu içersinde birbirimizi suçlama
ya çalışırız ve yasalar geldiği şekli ile çıkıp gi
der. Parlâmento, iyi yasaları çıkarmaya eğil-
mediği müddetçe huzur içersinde bir ülkenin 
şartları kolay kolay tesis edilemez. Vatandaş 
aldığı herhangi'bir yasa metnini anlamıyor ise, 
temelde bozukluk vardır. Bu bozukluğun dü
zeltilmesi gerekir. Ayrıca parlâmento yapısında 
da reform şarttır. Parlâmentoyu teşkil eden ji-
yasi partilerin bünyesinde ön seçimin ve parti 
gruplarında üyeler üzerindeki baskıların de
mokratik bir şekle ulaşması gerekir. Güven oy
laması için pazarlıklar veyahut üyelerin ön se
çimde seçilebilmek için parti teşkilâtı ile parti 
geen'l merkezlerinin müşahede barajları içersin
de bulunmaları serbest bir parlâmentoyu mey
dana getirmez. Serbest ve yetkili bir parlâmen
to, üyelerinin reylerini ve görüşlerini açıke-a 
ifads- edebilmelerine bağlıdır. Bu bir parlâmen
to reformu ile mümkündür. Bu da çak uzağı-
mıada bulunmaktadır. Bunu da gerçekleştirme
ye hiç de niyetli gözükmüyoruz, öyle görünü
yor. 

Parlâmento reformunun d:ğer bir unsuru 
da, parlâmento ile yürütme organı arasındaki 
ilişkilerin ciddiyetini sağlıyaıbilmektetir. 

I ıSize çok yakın bir örnek vereceğim. Pazar 
I günkü olaylardan sonra Millet Meclisince bü-
I yık bir rahatlık içinde bir İçişleri Bakanı be

yanatta bulunur. Beyanatında Siıyasal Bilgiler 
I Yurdunda yapılan arama ve işgalin, arama ka

rarma dayandığını milletin gözü içine baka ba
ka ve Parlâmento üyelerinin karşıcında ifade 
eder. Ama bugünkü gazeteleri açın bakın, ga
zetelerin iddiasına ve 10 ncu Sulh Ceza Mahke
mesinin metni naşredilen kararı ile mahkemenin 
hâkimi ile, zabıt kâtibinin ifadesine göre karar 
aramadan sonra verilmiştir. Bir temel meseleyi 
şu noktada görüşmeye mecburuz. Ben şimdi, 
burada niçin arandı, aramanın şekli üzerinde 
durmıyacağım. Başbakanlık ve İçişleri Bakan
lığı Bütçesi görüşülürken ayrıntıları ile orada 
bunu tartışacağız. Zaten tümü üzerinde de bir 
nisbette işaret etmiştim. Fakat işin vehanıeti 
ve Parlâmento ile olan ilgisi içişleri Bakanının 

I Parlâmento huzurunda, Parlâmentoya karşı 
I olan büyük saygısını ve vatandaşa kar

şı itibarlı bir taahhüt mahiyetinde olan 
I sözünde aramanın mahkeme kararına da-
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yandığı idi. Hattâ televizyonda hare
keti idare eden, - 'hareket diye vasıflandırıyo
rum ve kelimeyi bilerek kullanıyorum - hare
keti idare eden Toplum Polisi Müdür Muavini
nin ifadesine 'güre arama kararına göre yapıl
mıştır. Ama o zaman ben şüphe etmiştim. Çün
kü, psikolojik bir olayın içerisinde meseleyi 
tetkik ve o zaman takibeden herkes anlıyabi-
lecekletfdi ki, kesin bir ifade söyliyemiyorlardı; 
«Karara 'dayandık, gittik» (diyorlar ama, kara
rı ne zaman aldıklarını bir türlü sarih olarak 
TRT nin muhabirine sormasına rağmen ifade 
edemiyorlardı. «Arama karara dayanılarak ya
pılıyor.» diyorlardı. Sulh öeza Mahkemesinden 
şu saatte kararı aldık ve bu karara dayanarak 
aramayı yaptık diye bir türlü diyemiyorlardı. 
Ama bugün basında bir haber var. 

BAŞKAN — iki dakikanız var Sayın Ata-
lay. 

SIRRI AT ALAY (Devamla) — Bitireceğim 
Sayın Başkan. 

Orada, «Arama bittikten yani, saat 19,00 da 
arama kararı alınmıştır.» deniyor. 

Şimdi iki husus vardır, ya basında çıkan 
haber yalandır, yahut İçişleri Bakanı - kelime
yi 'hiç/bir zaman tahkir anlamına almayın, keli
meyi ihiçibir zaman Parlâmentoda güzel konuşa
lım şeklinde bir heyeti nâsihâ edası ile konuş
ma alışkanlığına bizi götürme şeklindeki bir 
çaba içerisinde değerlendirmeyin - ya içiş
leri Bakanı yalan söylemiştir. Bu iki yalan, han
gi taraftan gelmektedir? Bunun tesbiti gerek
mektedir. Eğer, gerçekten karar saat 19,00 da 
ise, İçişleri Bakanı karara bağlanarak yapılan 
aramayı, ifade ettiğine göre, çok merak edeceğim 
içişleri Bakanı Parlâmentoya yani,' huzurunuza 
İçişleri Bakanlığı Bütçesi görüşüldüğü zaman 
hangi vicdan rahatlığı içinde gelebilecektir, 
nasıl gelebilecektir ve İçişleri Bakanlığı Bütçe
si görüşülmesinde içişleri Bakam nasıl bir ifa
de kullanacaktır? Eğer, o güne kadar bu sara
hate ulaşmaz ve içişleri Bakanı Türk Ulusun
dan özür dilemezse bunun muhasebesi burada 
çök 'sert geçecektir. Ve böylesine yalan söylemiş 
bir İçişleri ÖBakanı kolay kolay burada konuş
masın ki, Türkiye'de Parlâmento - Yürütme 
organı ilişikleri dürüstlüğe dayanabilsin, işte 
dün benim ifade ettiğim meşruiyetsizliğe uğra
ma, bunlar 'olunca bir iktidar çoktan meşruiyet-
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sizliğe uğrar, hattâ meşruiyetsizliğiıı de ötesi
ne gider. 

önemli olan konu, Parlâmento reformunu 
yaparken yürütme ile icra arasında dürüst iliş
kileri temin edecek usulleri de bulmaya mecbu
ruz. Bu usulleri de Parlâmento reformu içinde 
mütalâa edeceğiz. Tesbit edildiği zaman açık, 
sarihtir; karar saati ve dakikası ile kamu oyu^ 
na Adalet Bakanı yahut Yüksek Hâkimler Ku
rulu tarafından ilân edilecektir. İçişleri Baka
nının 'durumu o zaman belli olacaktır. Eğer, ka
rar saat 15,00 t e ise, bu ımâruzatımdan dolayı 
ben İçişleri Bakanından özür dileyeceğim. Ama, 
arama kararı Sulh Ceza Mahkemesinde saat 
18,00 de, 17,000 de hattâ 14,00 ü bir dakika da
hi geçmiş bir şekilde çıkmışsa yani, hareketin 
başlamasından bir dakika sonra çıkmışsa İçiş
leri Bakanı ne yapacaktır ve böyle bir içişleri 
Bakanına düşen ne olacaktır ve böyle bir iç
işleri Bakanından siz Türkiye'nin selâmetini ve 
onu tutan Başbakandan, icracı patrondan Tür
kiye'nin selâmetini nasıl görebileceksiniz ve na
sıl iltifat edebileceksiniz? 

BAŞKAN — Lütfen cümlenizi bağlar mı
sınız Sayın Atalay? Vaktiniz doldu efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ondan son
ra huzur içerisinde çıkalım şu kürsülerde yu
muşak konuşalım, şu kürsülerde rahat konuşa
lım diyebileceğiz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Saym Alpaslan buyurunuz. 
(Bu sırada yerlerinden Kırşehir Senatörü 

Halil özmen Kars Senatörü Sırrı Atalay'a hi
taben) 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Tehirinde 
mazarrat olan hallerde ne yapılır Sırrı Bey? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Onu ben sizden 
iyi bilirim. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — O hukuk ro
zetini at bari. Hâkimlik yapmamışsın öyle ise. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Kim yapmadı? 
Benim hâkimlik seviyeme dört nesil sonra dahi 
ulaşamazsın. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın 
efendim. 

Buyurun Sayın Alpaslan. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Çok saym 
arkadaşlarım, Meclisler bütçesi ürerinde görü
şüyoruz. Bu Meclisler bütçesi üzerinde görüşür-
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ken, bugünün vazifeli Başkan, Başkanvekilie-
ri ve İdareci Üyelerine bir istirhamda bulunaca
ğım. Lütfetsinler geçen seneki zabıtları bir göz
den geçirsinler. Onların içersinde haklı olan, 
haklı olarak dile getirilmiş bulunan şikâyet ko
nuları nelerdir, bu şikâyet konularından acaba 
hangileri üzerinde durulabilmiştir, hangileri 
bertaraf edilebilmiştir ve geriye neler kalmış
tır? Bunları tesbit etsinler ve bu şekilde tedbir
lerine tevessül buyursunlar. Zannediyorum ki, 
meseleleri bu 10 dakika içersinde uzun uzun di
le getirme yerine bu kadarını söylemek yetip ar
tacaktır. Ve bütçe görüşmesinde asıl olan yapı
cı tenkidlerle meseleler üzerine varmak olduğu
na göre, ben mâruzâtımı bu suretle toparlamış 
olmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Parlamenter rejim 
diye üzerinde titriyoruz. Parlamenter rejim di
ye üzerinde titriyoruz. Parlamenter rejimde el
bette ki, Parlâmentoya, Parlâmentonun her üye
sine ve Parlâmento bünyesinde çalışan tüm ki
şilere bâzı vazifeler düşer. Bu vazifelerin ba
şında kanaatimce örnek olma vazifesi gelmek
tedir. Şimdi bizim Parlâmentomuz millete ve 
Devletin diğer hizmet müesseselerine örnek ol
ma mevzuunda esefle kaydedeyim ki, sorumlu
luktan hisseme düsen payı da omuzlamak sure-
riyle arz ediyorum, şanslı ve talihli değildir. 
Bir defa fakir bir milletiz. Lüksten, israftan ala
bildiğine sakınmamız lâzım gelir. Ama lük
sün ve israfın en mühim tecellilerini Türkiye 
Parlâmentosunun bünyesinde - bugün i?,in de
ğil - başından beri görmekteyiz ve bu devam 
edip gitmektedir. 

Bütçe kanun tasarısını tetkik ettim. Zanne
diyorum ki, başka bakanlıklarla alâkalı kam
lar üzerinde, kadrolar falan sayılırken açıkla
ma yapılmış, bizimkinde yapılmamış. Ben me
rak ettim, bir bir saydım. Cumhuriyet Senato
sunun 196 tane görevli memuru vardır. Şimdi 
hepsi memur kadrosu olaraktan tesmiye edili
yor; yeni Personel Kanununa göre. Millet Mec
lisinin 1239 saydım ve bu Parlâmento bünye
sinde 1 435 kişi çalışıyor. Arkadaşlar, yani 
şöyle bir hesaba vurursak her parlörnantere aşa
ğı-yukarı 3 kişi düşüyor. E... bu Türkiye'de 
memur istihdamı zihniyetinin ne halde olduğu
nu göstermeye yetip artacak bir örnektir ve bu
nu size söylüyorum. Cumhuriyet Senatomuzun 

Sayın Başkanı, haksız taraflarını görsem ten-
kidlerimi onlara karşı da savuranım, nitekim 
geçmişte yapmışımdır bu işleri, bu kadar çok 
kadro şişkinliği karşısında, asker kişi, disiplin 
ruhu ile yetişmiş bir kimse, bir sıkıntı izhar et
ti. Yani herkes işe adam bulamamanın sıkıntı
sını çeker, bizim Sayın Başkan da, «Yani, bu 
adamlara nasıl iş veririz, hangi işi vereceğiz, 
bunları nasıl yerleştireceğiz?» diye bunun sıkın
tısı içerisinde olduğunu gördüm. E... bu yılla
rın terakümüdür. Bundan sonra hiçolmazsa 
bir sıkı disipline alalım, bu isi. Gerçi Personel 
Kanunu bâzı kayıtlar koyuyor ama yeni yeni 
unsurlara yer vermek suretiyle bizden sonra 
artık bizi de dolaşırken oyalıyacak kadar kad
ro genişliğine bu Parlâmentoyu götürmemenin 
tedbirlerine tevessül edelim. 

Bu arada Personel Kanunu tatbik edildi. 
Türkiye'de bunun sızıntıları çok. Bizim Meclisi
mizde bundan şikâyet edecek adamın sayısı bir 
iki taneyi geçmiyor. Çünkü, ilâ maşallah, hele 
Cumhuriyet Senatosunda 2 derece, 3 derece üst 
kadrolar verilebildi. Ahenksizlik, düzensizlik 
şurada : Millet Meclisinde ancak bir derece ve
ya olsa olsa 2 derece üst verilir, ama Cumhuri
yet Senatosunda asgari 2 derece ve çoğu za
man *da 3 üst derece kadro vermek suretiyle 
vazifeliler oturtulur. Canım, bu çatı altında Se
nato ile Meclis bünyesinde çalışan memurlarm 
durumunda bu ayrım hâsıl olursa; haddizatında 
hiçbirisinin bu kadar yüksekleri almaya hakla
rı yok. Hakları zaten fazlasiyle verilmiş. Ama 
sen daha çok niye aldın, ben senden niye daha 
az aldım kavgasının çıkması, hiçolmazsa içler
de bir burukluk yaratılması da düşündürücü. 

Bir başka önemli noktaya temas edeceğim. 
Bizim emniyet teşkilâtımız var. Bir Emniyet 
Âmiri, 2 Baskomiser, 3 tane de Komiser Muavi
ni. Şimdi bu adamcağızlar şu kapının orada se
nelerden teri her türlü sıkıntıyı çekerler. Arka
daşlar, meselâ; Komiser Kemal, soyadını bilmi
yorum, bu adamcağız senelerdir burada. Vatan
daş içeri girmek ister, bırakmazsa adam ona bil
mem ne yapar, biz Parlâmento üyeleri birisini 
almak isteriz, ufak bir nezaketle müdahale et
mek istese azarlarız; bir mesele olduğu zaman 
güvenle kendisine vazife veririz. Bu adam bura
nın emektar bir memuru olduğu halde maalesef 
Türkiye'de, yalnız bizim Meclisteki değil, Tür-
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kiye'deki bütün komiserler terfi ettiği halde 
bizim Meclisin - hani, 2 dereceler, 3 dereceler 
rahat rahat verilen bu Meclisin - komiserleri se
nelerden beri terfi edememiş halde ve yalnız 
Meclisin 2 komiseri Türkiye'deki bütün komi
serlerin arasında terfi edememe hali ile karşı 
karşıya gelmiştir. E... Canım yani bu idare bi
raz da insaflı olacaktır. Hak ve nasafet kaide
lerine riayet edecektir, şefkat gösterecektir, 
kendisinin hizmet verdiği insanlara karşı. «Baş
kalarına veriyorsunuz, kendi bünyende olan em
niyetçilere niye vermiyorsunuz» diye insan bu
nu haklı olarak bir şikâyet mevzuu halinde hu
zurunuza getiriyor. Yani, bu şefkatli bir baba
nın evlâtlarına tatbik edeceği muamele şekli de
ğildir. Onun için lütfedilsin, bu mevzu üzerinde 
durulsun. Zaten bütün talihsizlik, senelerdir 
teşkilât kanununu çıkaramadığımız için emni
yet kadrosu kalmıştır. Bir zamanlarda emniyet 
âmiri kadrosu vardı burada,... E... Şimdi Emni
yet kadrosunda âmir diye kimse kalmadı, istan
bul'da zannediyorum 140 tane müdür var; Em
niyet Müdürü. O unvan içerisinde çalışıyor, iş
te muavin olarak çalışıyor, şef olarak çalışıyor, 
bilmem öğretmen olarak çalışıyor ama Emniyet 
Müdürü. Bizim Meclisteki Emniyet Âmiri sene
lerce burada çalışsa - üniversite mezunu olan 
adam - bir türlü müdürlüğe terfi edemiyor. Ya
ni, bunlar üzerinde biraz durulsun. Madem ki, 
bu milletin kesesinden bol bol dağıtıyoruz, bi
raz da insaf hükümleri içerisinde meselelerimizi 
halledelim. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim bir protokol 
işi vardı. Ben 1963 senesinde İdare Âmiri iken 
ele almıştım. Burada kaç defa dile getirdim, 
hâlâ meydanda yok. Biz gidiyoruz, bu Meclisle
rin çıkaracağı protokolden benim faydalanmam 
artık bahis mevzuu değil. Ama, hiçolmazsa 
bundan sonraki milletvekili ve senatör arka
daşlarımızın bâzı yerlerde cidden haysiyet kırı
cı hâdiselerle karşılaşmasını önleyici tedbir ola
rak bunun üzerinde durulsun. Hariciye Vekâ
letine tevdi edilmiş. Hariciye Vekâleti ancak 
kendilerine taallûk eden mevzularda protokol 
çıkarmak lâzımgelirse hemen çıkarır. Meclise 
filân değil, Devletin başka hiçbir müessesesine 
karşı gerekli hizmetler mevzuu olduğu zaman 
öyle acele hareket etmez. Hariciye Vekâletinin 
zihniyetini gördük. Biliyoruz, yani bunu değiş
tirmenin de imkânı yoktur. Orası öyle bir klâ

sik metot içerisinde çalışıyor. Maalesef böyle 
çalışıyor. Eski Hariciye Bakanı arkadaşımız da 
burada, yanımızda. Burası böyle çalışıyor. Ben 
bu mevzuu Hariciye bakanları nezdinde şimdi
ye kadar takibettim. Bizim Senatomuzun çok 
değerli üyesi ihsan Sabri Bey de Hariciye Ba
kam oldu. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Al
paslan. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Sayın 
Başkanım, bu arada ziyaretçiler meselesinde 
Hazerdağlı bir noktai nazar ifade etti. Ben şah
san buna iştirak etmiyorum. Bu Meclis mille
tin yasa ihtiyaçlarını karşılayan bir kuruldur 
ve kontrol, murakabe sistemini de muayyen 
esaslarla yapar, Yani burası hergiin herkesin 
alabildiğine gelip de ziyaretler yapıp, mebusun, 
senatörün paçasından yapışılacak bir yer ol
maktan çıkarılmalıdır. Vatandaş darılmasın. 
Vatandaşın mebusu ile, senatörü ile hususi işi 
varsa gitsin dışarıda görsün, efendim. Burası 
hususi işlerin cirit oynadığı yer olmaktan çıka
rılmalıdır. Bu Parlâmentonun haysiyeti için 
lüzumludur. Bu rejimin devam etmesi bakımın
dan lüzumludur. Esasen burada bunu tatbik 
edersek belki Türkiye çapında milletvekilleri 
iş muakkibi olmaktan kurtulur ve gerçek mil
letvekili veya senatör vasfiyle millete hizmet 
etmek imkânını bulur. Kaldı ki, bugünün Tür
kiye'sinin şartlarında Parlâmentoya herkesi ba
şıboş bırakmanın bu memlekette kötü denebile
cek neticeler tevlidetmesi ihtimalini de idareci
ler düşünmüşlerdir, bunda haklıdırlar. Kimse 
kızmasın. Elbette M, oradan içeri sokarken bâ
zı sualler soracaklar. Kendinizi tanıtacaksınız, 
bu arada bâzı müşkülât olacaktır. Bunlar ge
lip geçici şeylerdir ama, temeldeki tedbirler 
yerindedir. Ben bu görüşteyim. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Alpaslan 
lütfen bağlayınız. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Bir ke
lime ile bağlamama müsaade buyurur musunuz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Sayın 
Başkanım,, benim sevgili arkadaşım Atalay'-
m konuşmasına bir cümle ile cevap verme
den huzurunuzdan ayrüamıyacağım. Parlâ
mento Hükümeti bünyesinden çıkaran, onu 
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m-ırakab'3 eden yer, unsur. Binaenaleyh, Hü-
'kümetin Parlâmento karşısında ciddî davran
masını istemek hepimizin hakkı ve ve Hükü
metin de vazifesi. Ama parlömanterlerin d s 
bir vazifesi var. Türkiye'de vuku 'bulan ve 
milletçe asla tasvip gormiyen bâzı hareket
ler! bir nevi kanat altma alma anlamına yo
rumlanabilecek konuşmalardan bizim de sakın
mamız lüzumunu bura,da belirtmek suretiyle 
sözleime *on veriyorum. 

Baygılar sunarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Atayurt buyurunuz. 
MEOTEET FAİK ATAYURT (Uşak) — 

Sayın Başkan, muhterem senatörler; Msclüs-
lerimizin bütçelerinin müzakeresi münasebe
tiyle sadece bâzı şahsi g»örüş ve temennilerimi 
arz için huzurlarınızı işgal edeceğimden affı
nın istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, millî iradenin te
celli ettiği bu mukaddes çatı altındaki Yüce 
Meclislerin yasama görevlerini memleiketin ve 
milletin âli menfaatlerine uygun bir istikâ
mete yöneltebilmesi için hepimizin el birliği 
ile çalışmasının bir zaruret olduğunu mutlaka 
takdir ve kabul etmektesiniz. Yeri yasama 
yılma henüz girmiş bulunuyoruz. Aynı . a-
manda Başkanlık Divanlarımızı da henüz seç
miş bulunmak tayız. Bu yeni yasama yılında 
Meclislerimizin tedvin edeceği kanunların mem
leket ve millet ihtiyaçlarına en iyi şekilde 
cevap verecek yasalar olmasını ve denetim gö
revinin de müspet ve rasyonel bir istika
mette gelişmesini canü gönülden temenni eder, 
bahusus yeni seçilmiş bulunan Başkanlık Di-
vanlar.-na da bütçe uygulamalarında ve diğer 
görevlerinde en iyi dilek ve temennilerimi 
takdim ederim. 

Muhterem arkadaşlar, millî irade gibi mu
kaddes bir mefhumun muhakkak ki, Anaya
sanın teminatı altında bulunan özerk, hür 
üniversitelerimizin, Anayasa kuruluşlarımızın, 
TRT'nin, yani Radyo ve Televizyonun ve ba
husus 'hasının da millî menfaatler istikametin
de koruyucu, himaye edici, yükseltici tedbir
ler alacağını ve almakta olduğunu temenni 
etmek istiyorum. Demokratik parlömanter hu
kuk rejiminin ilelebet payidar olabilmeöi bü
tün bu müesseselerin, yüksek müesseselerin 
birlikte çalışmasına vâlbeste olduğunu da yük
sek dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

Çok muhterem arkadaşlarım, Menliklerimi
zin verimli çalışabilmesi için şüphesiz içtü
züklerimizde, Anayasada öngörülmüş bulunan 
'sistem ve esaslar dâhilinde bâzı reform ted
birlerini birlikte ittihaz ederek, üyeler olarak 
da buna itaat ötmemizin bir zaruret olduğuna 
dikkatlerinizi tekrar çekmek istiyorum. 

Mestlerimizin rasyonel bir çalıgma dü
zeyine vâsıl olabilmesinde Türk kamu oyun
da örneklik etmesi, zaman bakımından para 
sarfı itibariyle personel kadrosu, bunun orga
nizasyonu, çalışma sistem ve metotları itiba
riyle ve meşgul olduğu konular ve bu konu
ların muhtevası yönlerinden âs verimli bir 
hale ifrağında,, canü gönülden iyileşme isti
kametinde el birliği edilmesini bilhassa istir
ham ederim. 

Çalışma şekillerimiz bakımından şüp
hesiz Meclislerimizin bir; kanun yapma, 
ikincisi de yapmış olduğumuz kanunları 
denetleme görevi, tatbikatını denetleme 
görevi mevcuttur. Yüksek Başkanlık divan
larımızdan ve üyelerimizden her iki göre
vin de iâyıkı veçhile Anayasa içerisinde ve içtü
zük icaplarına uygun olarak gündemleri ona 
göre tanzim ederek ve çalışma sistemlerimizi bu
na göre yönelterek daha faydalı hizmetler ifa 
edilmesi zaruretine de işaret edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, devam meselesi önemli 
bir meseledir. Buna birçok arkadaşlarımız katıl-
oblai', Faydalı çalışabilmek, uzun zaman ayıra
bilmek ve verimli olabilmek için, gerek G-eııel. 
Kurullarımıza gerek komisyonlarımıza ve alt ko
misyonlara devam etmek; havale edilmiş bulu
nan konuları dikkat ve itina ile inceliyerek, bi
limsel kurum ve kuruluşların bu konular etrafın
daki görüş ve mütalâalarını da geniş bir şekilde 
tesbit etmek gerekmektedir. 

Dikkati celbeden bir diğer husus, zaman za
man G-enel Kurullarımızda ve hattâ komisyonla
rımızda cereyan etme istidatmı gösteren nezahet 
ve vekara aykırı düşebilecek tutum ve davranış
lardan tevakki ederek Türk Parlâmentosuna 
yakışır bir anlayış havası içinde çalışmamız ge
rektiğini arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, tedvin edilmiş bulu
nan kanunlarımızda ifade bakımından, ibare ba
kımından zaman zaman bâzı tutarsızlıkların ve 
tatbikatte tedahüllerin, anlaşmazlıkların meyda-
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na çıktığı bir vakıadır. Garb parlâmentolarında 
daha çok bu kabîl meselelerle, özel teşekküller 
meydana getirmek suretiyle parlömanterlerin 
kanun yapma hakkındaki istek ve temennilerini 
bu heyetlere bildirdikleri ve burada redakte edil
mek suretiyle uygun bir tedvin tekniği ve siste
matiği yapılarak kanunların birbirleriyle tesel
sül etmesi, çatışmaması ve millet yararına olma
sı bakımından çok iyi bir sekil ve tutum içerisin
de bulundukları yüksek malumlarınızdır. Türk 
Parlâmentosunda da bu tarz bir tutum ve davra
nışa girilmesinin faydadan hâli kalmayacağı ta
biîdir. 

Muhterem arkadaşlar, Meclisimizin bir kü
tüphanesi mevcuttur. Bu kütüphanede cidden 
çok enteresan kitaplar bulunmaktadır ve fakat 
bu daha ziyade bir depo mahiyetini arz etmekte
dir. Bunun bir dokümantasyon merkezi haline 
getirilmesi, üyelerin olduğu kadar bâzı kayıt ve 
şartlarla da bilimsel kuruluşların ve umumun is
tifadesine arz edilmesi için bâzı tedbirlerin alın
ması ve bu sayede bu büyük hazineden Türk kül
türünün gelişmesinde ve yapılacak araştırmalar
da faydalanılmasmm zaruretine de yüksek alâka 
ve dikkatlerinizi çekmek ve Başkanlık Divanla
rını bu konuda uyarmak istemekteyim. 

Muhterem arkadaşlar, son zamanlarda dış ül-
kere seya,bat eğilimleri oldukça fazla bir belir
me ve istek halinde ortaya çıkmaktadır. Memle
ketimizin içinde bulunduğu, döviz sıkıntısı, dış 
ödemeler dengesindeki zaruretler ve dövize olan 
ihtiyaçlarımız nazan itibara alınarak bu kabîl 
dış seyahat harcamalarından bir örnek olmak 
üzere Meclislerimizin daha itinalı ve dikkatli 
davranmaları, bütçelerde ı̂ .evzu ödenekleri çok 
dikkatli kullanmaları gerekmektedir. Diğer ka
mu kuruluşlarının da, İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin de buna uyması zaruridir. 

Aynı şekilde cari harcamalarda gereken ta
sarrufların yapılarak, yıldan yıla Meclislerimizin 
bütçelerinin büyümesi değil, aksine küçülmesi; 
kâğıt ve baskı israfının önlenmesi bir zaruret 
halinde ortada durmaktadır. 

Üyelerimizin yekdiğeriyle olan münasebet
lerinde, komisyon çalışmalarında, partili ve par
tisiz üyeler arasında ahenkli bir işbirliği kurul
masında ve parti grupları arasında centilmenlik 
anlaşması esaslarının cari olması; nezaket ve ne-
zahei kaidelerinin katiyen ihlâl edilmeden, bü

yük Türk milletinin bizden acilen beklediği 
önemli kanun tasarılarının bu yasama yılında 
mutlak surette kanunlaşması gerektiğine inanır; 
bu bütçelerin büyük milletimize Meclislerimize 
hayırlı uğurlu olmasını temenni eder, saygıları
mı sunarım. 

BAŞKAN —Sayın Gülek 
KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

Sayın Başkan, Yüce Senatonun saym üyeleri; 
buhranlardan bahsediyoruz, bu buhranları de
mokratik yollardan halledeceğiz, Dayanak Parlâ-
mentomuzdıır. itibarlı, ağırlığı olan, sayılan 
Parlâmento. Senato elbette bu ağırlığı olan bir 
heyettir ve kendi tutumu ile bu ağırlığını kuv
vetlendirecektir. Tartışmalar seviyeli olacak ve 
elbette münazara ve münakaşa adabına riayet 
edilecektir. 

Sayın arkadaşlarım, parlömanter konuşabil
melidir. Milletvekilinin, senatörün konuşmak 
hem vazifesidir, hem de hakkıdır. Bu kendini 
seçenlere karşı borcudur, müktesafcatından Par-
lâmaiitonun faydalanabilmesi için, bu bir zaru
rettir . Bu tabiî ihtiyacı en iyi şekilde yapabil
menin yollarını bulmak lâzımdır. Aslında böyle 
bir ımuralkabe vatandaşta vardır. Boş konuşan, 
llüzumısuz yere konuşan, mütecaviz konuşan 
Parliömanitieri vatandaş hoş görmez, imkân 
vermek lâzımdır Parliömantı&re, şahısı adına kio-
nıuşafblilımek imkânını da vermek lâzımdır. Ya
pıcı ve kendi tecrübelerinden faydalandırıcı ko
nuşmalara imkân vermek lâzımdır. Buna, par
tilere verdiğimiz rüçhan Ihakkı çok defa engel 
olmaktadır. Biz demokrasimizi şöyle tarif edi
yoruz. Diyoruz iki; siyasi partiler, demokra-
simizin vazgeçilmez unsurudur. Elbet, ama 
siyalsi partilere ve onların yöneticilerine o ka
dar yeitlki veriyoruz ki bir nevi siyasi partiler 
oligarşisi ıhaline geliyor. Şimdi Ibülbçe konuşma
larım misal olarak ele alalım. Parti sözcüleri 
sınırisız konuşur, şahsı adına konuşacak (olan 
tümıü üzerinde yanım saat, öteki bütçeler üze
rinde 10 dakika konuşur. 10 dakikada ne söy-
liyelbilirsiniz? Onun için Parlömanster zorluyor, 
gündem dışı konuşmaya gidiyor. Gündem dıışı 
ıkonulşmalar da polemik halini alıyor. Hükü
metin zaman zaman iç ve dış politika hakkında 
Parlâmentoya ibillgi vermesi Hazımdır. Bu esa
sen görevidir de. Eski Mecliste, bir başka de
yimle Birinci Türküye Büyük Millet Meclisin-
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de bu sık sık yapılırdı. Hele çok iyi hatırlarım 
harb içinde hemen iki günde bir, bazan her 
gün harb durumu, politik durum gelir Meclise 
izah edilirdi. Bugün önemli politik meseleleri, 
milletlerarası meseleleri ancak gazetelerde oku
yabiliriz. Çoğundan haberimiz yoktur. Hükü
metin gelip burada izahat vermesi lâzımdır. 
Bu izahat, konuşma ihtiyacının çoğunu zaten 
kendiliğinden tatmin de eder. Böyle olmayınca 
sorulara Parlömanter elbette başvurmak zorun
da kalıyor. Sorular aylarca, yıllarca basılıp 
gündemde kalır. Yazılı sorulara bir ay içinde 
cevap vermek zorunluğu vardır. Çok defa sor
duğunuz değil, tamamiyle kendilerinin söyle
mek istediklerini belirten cevaplardır, bunlar. 
Sual müessesesini biraz daha başka türlü kul
lanmakta fayda vardır kanısındayım, ingiliz 
Parlâmentosunda bunun gayet güzel misali var. 
Sualler gayet kısa bir liste halimde basılır; haf
tada bir gün bir saat sual zamanıdır. Bu su
aller dağıtılmıştır, gelir okunur, gayet kısa 
sualdir. Bakan çıkar buna gayet kısa cevap ve
rir. Çok defa evet veya hayır, der. Bu suret
le önemli birçok meseleler üzerinde Parlâmen
toda dikkat çekilmiş olur. Parlâmentonun ça
lış aibilmesi için birtakım esaslı tedbirler lâzım
dır, daha rasyonel çalışabilmesi için. Bir re
daksiyon bürosuna ihtiyaç vardır. Çıkan ka
nunlar çok defa evvelkilerini tutmaz. Bunla
rın eski deyimle siyakı sebakını temin edebil
mek için mutlaka böyle bir büro çalışmalıdır. 
Birçok Parlâmentolarda bu vardır. Sonra Se
natör V3 Milletvekili çalışabilecek yerden mah
rumdur. Nerede oturacak? Eğer konuşma 
hazırlıyacaksa hazırlıyacak, kanun teklifi ha-
zırhıyacaksa hazırlıyacaJktır. Yazı yazacak bir 
yeri yoktur, yazdıracak bir yeri yoktur. Dün
yanın birçok Parlâmentolarında Parlömanter-
lere bürolar tahsis edilmiştir. Amerika Parlâ
mentosunda her Senatörün 7 odalı bürosu var
dır, sekreterleri vardır. Tabiî zengin memleket 
bunu yapabilir. Ama, Avrupa Parlâmentoları 
da bu ihtiyacı duymuş. Meselâ Almanya, Fran
sa Parlâmentoları bunları inşa ettirmişlerdir. 
Bu Meclis inşa edilmeye başladığı vakit Bayın
dırlık Bakanı idim ve böyle bir teşebbüste 
bulundum. Hiç olmazsa herkesin bölgesine bir 
oda ayıralım dedim, maalesef imkân olamadı. 

Şimdi hiç olmazsa bütün parlömanterlere, 
bütün senatörlere bir çalışma odası ayrılabil

meli. Ve hiç olmazsa çalışmalarını yazdırabile-
cek bir yazacak insan bunlara temin edilebilme
lidir. Meclisin, Parlâmentomuzun güzel bir kü
tüphanesi var. Kütüphane ile övünebiliriz. Mec
lis kütüphaneleri dünyada önemlidirler. Ame^ 
rika Parlâmento kütüphanesi dünyanın en bü
yük kütüphanesidir. Bizim kütüphaneye daha 
himmet lâzım, daha kitap ve daha iyi tasnif 
lâzım. Orada çalışanlara da görgülerini artıra
bilmek için imkânlar sağlamak lâzımdır. 

Senatoya itibar sağlıyabilmek için oturdu
ğu yer üzerinde de durmak lâzımdır. Biz bu 
binada biraz da misafir gibiyiz. Binanın yöne
timi, binanın bütün işleri Millet Meclisince gö
rülür. Senato kendi binasına muhtaçtır. EsM 
Büyük Millet Meclisi binasının Senato binası 
haline getirilmesi yerinde olur kanısındaym. 

Çok kısa vakitte bâzı meselelere ancak fır
ça darbeleri ile temas mümkün. Dışarı giden 
heyetler çok faydalıdır. Parlömanter dışarı git
melidir, haklıdır. Ama dışarı giden heyetler 
aynı zamanda Parlâmentoyu temsil ediyor, iç
lerinde bir iki tane de gittikleri yerlerde te
maslar yapabilecek üyelerin bulunması faydalı
dır. 

Meclis içinde disiplin önemli bir konudur. 
Eski Mecliste bu disiplin çok iyi temin edilirdi. 
Meclisin cümle kapısından girebilmek, girenler 
gayet iyi kontrol altına alınmıştı ve arka ka
pısından da ancak belirli kimseler bırakılırdı. 
Şimdi bu büyük binada gayet zor oluyor. Par
lâmentonun kulisi parlâmentoların bir çalışma 
yeridir de, çok defa orada iki parlömanter ko
nuşurken, bırakın kendi aramızdan, yabancıla
rın kulak misafiri olduğunu bilirim ve Parlâ
mentoda İM parlömanter konuşurken şunları 
dinledim diye bahseden, hattâ rapor verenler 
vardır. Hâdiseler olabilir Parlâmentoda. Yan
gın çıkabilir Parlâmentoda. Bunlar için disip
lini sağlamak mutlaka lâzımdır. Yangın deyin
ce istanbul'daki Kültür Sarayı yangını ders 
vermeli, yangın tertibatı üzerinde çok durmalı
yız. Bu bina sigortalı dahi değildir. Lokanta 
üzerinde durmuyorum. 

Dünyanın en güzel binalarından biri olan 
bu Meclis binasında, meselâ telefonu, asansör
leri hiç olmazsa düzenlemek mümkün olabilir. 

Meclis telefonları işlemez haldedir. Bu 
santrali yenilemek lâzımdır. Üyelerin konuşa-
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bilmesi için daha fazla telefon hücresi temin \ 
etmek lâzımdır. Hücre var, içine telefon koy
mak lâzımdır. 

Sayın arkadaşlarım kısa zamanda ancak 
bunları söyliyebildim. Faydalı olduğunu ümi-
deder, hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Altan yok. Şimdiye ka
dar altı sayın üye konuşmuş, kifayet takriri de 
vardır. Fakat sırada Sayın Ortaç var. Sayın 
Ortaç size son sözü vereyim efendim. 

Cumhuriyet Senatosu adına Sayın Mumcu-
oğlu. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIK 
DİVANI ADINA BAŞKANVEKİLİ HAYRİ 
MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
çok muhterem arkadaşlarım; bütçe müzakere
lerinde de zamanın özel bir önemi var. Bu iti
barla kısa maruzatta bulunacağım. Grupları ve 
şahısları adına konuşan arkadaşlarımızın izhar 
ettikleri temenniler ve tenkidler Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlık Divanının çalışmalarına 
ışık tutacak niteliktedir. Şükranlarımızı ifade 
etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, çok kıymetli konuş
macı arkadaşlarımızın değindikleri bâzı konu
lar Cumhuriyet Senatosu içtüzüğümüzde bir 
değişiklik yapılması zaruretini de ortaya koy
muştur. Millî Birlik Grupu adına konuşan de
ğerli arkadaşımın, gündem dışı konuşmaların 
idare tarzına değinen tenkidini dikkatle izle
dim. Muhterem arkadaşlarım, gündem dışı ko
nuşma müessesesinin menşei birçok denetim 
müesseselerinde olduğu gibi ingiltere'dir. Ora
da gündem dışı müessesesinin adı gündem dışı 
sorudur. Hükümet bü sorulara çok kısa cevap 
verir. Parlâmentomuzda gündem dışı konuşma, 
istitraten arz edeyim, şu nokta yalnız nâçiz 
şahsımın görüşü olacaktır, bir müzakere konu
suna yer vermez, ancak... 

BAŞKAN — Sayın Mumcuoğlu, Cumhuri
yet Senatosu Başkanlık Divanı adına konuşu
yorsunuz, bu itibarla şahsi görüşünüzü lütfen 
ortaya koymayın. 

HAYRİ MUMCUOĞLU (Devamla) — Bir 
teamül doğmuştur, gündem dışı konuşmalara 
sayın bakanlar cevap vermektedirler. Yalnız 
Başkanlık Divanı adına da şunu arz edeyim, tü
züğün tatbikatında vahdeti sağlama yönünden 
de bir çalışma içindeyim. Bu nedenle tenMdlerin j 

birçoğunun bu yoldaki çalışma ile bertaraf edi
leceği kanaatimizi arz ederim. Bundan sonda 
İdare Âmiri arkadaşlarımızın da konuşmasına 
imkân vermek üzere sözümün başında ifade et
tim gibi, vâki tenkidler, izhar edilen 
temenniler bizim çalışmalarımızı kolaylaştıracak 
niteliktedir. Başkanlık Divanı adına saygıları
mı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu idare 
Âmiri Sayın Ziya Ayrım. 

CUMHURİYET SENATOSU İDARE ÂMİ
Rİ Y. ZİYA AYRIM (Kars) — Muhterem Baş
kan, 'saym senatörler; burada bâzı hususları 
t33bit etmemiz gerekir, şöyle M; Parlömanter-
lerin ödevlerini sıraya koyacak olursam öyle 
tahmin ederim ki birinci sıra yasaları yapmak, 
ikinci sıra denetim görevi, üçüncü sıra da seç
menin, vatandaşın işini takibetme gelir. Fa
kat bugün takdir buyurursunuz ki, durum ta-
mamiyle aksine dönmüş vaziyettedir. İş takibi 
birinci sıraya, diğer görevler de ikinci sıraya 
gelmiştir. Birçok arkadaşlar zaman zaman de
vamsızlıktan şikâyet etmekte, hattâ grupların 
gündemine, Divanının gündemine bakacak olur
sak, devamsızlık durumu önemli bir konu ha
linde zaman zaman Divan ve grupların önüne 
gelmektedir. Şöyle söyliyeceğim, demokratik ni
zamın vazgeçilmez unsurlarından birisi de ha
kikaten Parlömanter ve vatandaş ilişkileridir. 
Fakat bunların muayyen ölçüler içinde olması, 
disipline edilmesi de gerekir. Şimdi muhterem 
arkadaşlar, vatandaşın önüne seçim döneminde 
gittiğimiz zaman, «oylarınızı verin fakat biz 
Meclise devam etmiyeceğiz», desek her halde 
bize gülerler. Bize oy yerine tenkid ederek, oy 
vermemek suretiyle, «mademki Meclise gitmi-
yeceksiniz, o halde bizden oy alamazsınız» şek
linde mukabelede bulunabilirler. Fakat biz ha
kikaten gidiyoruz, yasaları böyle yapacağız, de
netimi böyle yapacağız diyoruz, ondan sonra bu
raya geldiğimizde de devamsızlık durumu başlı
yor. Biz de yeni geldiğimiz zaman tecrübeli 
arkadaşlarımızla temaslarımızda buna çare arı-
yalım dediğimiz zaman «efendim dünyanın h«r 
tarafında bu böyledir, Parlâmento işte şöyle
dir, isterse gelir, isterse gelmez...» Hayır arka
daşlar ben o kanaatte değilim. Bizim aslî vazi
femiz her şeyden önce buraya devamdır. Biz bu
raya tam olarak devam etmediğimiz müddetçe 
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yasalarımız yasa tekniğine uygun olarak çıkmı-
yacak ve işlerimiz daima yarım yamalak şekil
de yürüyecektir. Fikir fikirden üstündür. Ma
demki vatandaş vazife vermiştir millet vazife 
vermiştir. Parlömanterin birinci ödevi buraya 
devam etmektir, işte durumu görüyorsunuz 
izah etmeye lüzum yok. O halde Parlömanter 
neden Parlâmentoya gelmiyor? Baştan söyledi
ğim gibi, üçüncü görev yani vatandaşla temas 
ve işini takibetme birinci sıraya gelmiştir ve 
bunun sebebi Parlömanterin bir daha seçilme 
endişesidir. Bu da önseçimlere dayanır, fakat 
şükranla arz edeyim M, bugünlerde parti grup
ları önseçimleri normal bir şekle getirmek üze
re bir çalışmaya girmiştir, inşallah faydalı olur 
ve bundan sonra da devam durumu sağlanmış 
olur. 

Muhterem arkadaşlar, Meclis Nasrettin Ho
canın türbesi gibi kapısında bir kilit her tara
fı açık olan fcir yer değildir. Buradaki çalışma
ların disipline edilmesi bakımından size niya-
beten, umumi heyetinize niyabeten vazife gö
ren Divanın 'bâzı kararlar almak mecburiyetin
de kaldığını takdir edersiniz,. Muhterem arka
daşlar, şimdi evet demokratik nizamda vatan
daşla ilgimizi hiçbir suretle kesemeyiz fakat ar
kadaşlarımızın ekserisi, ki biz biraz da ekseri
yetin tekliflerine uymak mevkiindeyiz, hemen 
hemen % 99 u diyeceğim, «nedir bu halimiz, 
bizi biraz çalışır duruma getirin» diye şikâyet
lerde bulunuyorlar. Şimdi kulislerimizi görü
yorsunuz, Parlömanter oturacak yer bulamı
yor, misafirlerimiz, seçmenlerimiz oturuyorlar. 
Evet otursunlar fakat kendilerine ayrılan yer
lerde otururlarsa her halde Parlömanterler de 
vazifelerini daha iyi ve başarılı görmüş olurlar, 

Son toplantılarımızda bası tedbirler aldık; 
yoksa (Kravatlı vatandaş buradan geçsin, kra
vatsız geçmesin) şeklinde asla böyle bir durum 
yoktur, Divanca alınmış bir karar yoktur. Yal
nız dedik ki, bunu nasıl disipline edelim. Bir 
de bu Meclisin muhafazası ile ilgili bir durum 
da vardır. O halde birinci olarak, Nizamiye ka
pısından gelirken bu taraftaki kapı A kapısıdır, 
diğer taraftaki de B kapısıdır. Buna ait yönet
melik de vardır muhterem arkadaşlarım, geç
miş yıllardan 1969 ve 1970 yılında yapılmıştır; 
Millet Meclisi ve Senato Divanından geçmiş bir 
de yönetmelik vardır. Sizlere dağıtılmıştır. Bir 
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defa biz müşterek bir anlayış havasına girmö-
diğimis için fou yönetmeliği tatbik etmiyoruz. 
Evet birçok arkadaşlarımız riayetkar oluyor
lar, buradan misafir giremiyecektir denildiği 
için getirmiyor. Fakat bir bakıyorsunuz ki, di
ğer bir arkadaşımız 5 - 10 vatandaşı oradan 
sokunca, öbür arkadaş geliyor diyor ki efendim 
bu ne biçim durum falan... Şimdi polis Parlö-
manterlere müdahale edemiyor. Hakikaten bu
rada en mühim konu... Yani misafir, ziyaretçi 
konusu. Burada eğer sizler Divanla müşterek 
bir anlayış havasına girmezseniz bizim burada 
disiplini temin etmemize imkân yoktur. İstir
hamımız şudur ki, hakikaten hiçbir surette bir 
vatandaşımızı bir ziyaretçimizi üzmemek şartiy-
le dışarıda istediğimiz nedir, Parlömanterlerin 
hüvviyet göstermesi mevzuudur. Muhterem ar
kadaşlar neden bundan o kadar çekiniliyor. Bir 
elli lirayı almak için postahaneye gidiyorsunuz 
derhal hüviyet ibraz etmek mecburiyetinde ka
lıyorsunuz. Yani bunun sıkıntılı tarafı nedir? 
Bir yerde bir bilet alıyorsunuz hüviyet ibraz 
etmek mecburiyetinde kalıyorsunuz. DDY mda 
seyahat ederken bile. Ama biz arkadaşlarımı
zın bu durumunu da nazarı itibara alarak dış 
kapıya bir teşrifat memuru koyduk, o teşrifat 
memuru aıfkadaş gelen Pariömanterleri, orada
ki nöbetçilerle karşı karşıya getirmemek için 
gelen Parlöman terdir, hüviyet sormaya lüzum 
yoktur şeklinde bir yola gitmiş bulunuyoruz. 

Pek haklı olarak bâzı arkadaşlarımız Teşki
lât Kanunundan bahsettiler. Muhterem arkadaş
lar Teşkilât Kanununu çıkarmak Divanın elin
de olan bir keyfiyet değildir. Bu kanun hemen 
hemen her yıl Meclise sevk edilir, yine sevk 
edilmiştir, Meclisin komisyonlarındadır. 

inşallah çıkarsa Senatonun çalışması daha 
kolaylaşmış olacaktır. 

Lokantanın çalışma durumuna gelince, ar
kadaşlarımız zaman zaman şikâyet ederler. 
Muhterem arkadaşlar, buradaki zorluğun birisi 
de şuradan ileri geliyor. Şimdi, evet Anayasa
mız gereğince Senatoya üç tane idare âmiri ko
nulmuş, Meclise de üç tane İdare Âmiri konul
muş ben şöyle izah etmek istiyorum: Bir alayın 
basma üç tane alay komutanı verilmiştir. Bu 
alayı idare edeceksiniz denmiş gibidir. Zorluk
lar bundan çıkıyor. Bir defa bina esasen Mec
lisindir. Yönetim Meclise aittir, dolayısiyle lo-
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kantarım yönetimi de Meclise aittir. Bu "bakım
dan Senato İdare Âmirleri olarak - tabiî bu 
hususta Meclis İdare Âmiri arkadaşlarımızdan 
Sayın Âdil Yaşa cevap vereceklerdir - bizim lo
kanta ile hiobir ilişiğimiz yök ve olmadığı için 
de bizim lokanta hususunda yapabileceğimiz 
bir çalışma »da yoktur. Sadece bilgilerinize arz 
ediyorum. 

Bir arkadaşımız kadroların şişkinliğinden 
bahsetti, "hakikaten doğru dediler. Muhterem ar
kadaşlar, bu son Personel Kanunu dolayısiyle 
biz Meclislerde bu kadroları ayarlarken Divan
da bendeniz «Meclis Divanı da teşekkül etsin 
ondan sonra bu intibakları yapalım» diye bir 
mütalâa beyan etmiştim. Fakat Meclis Divanı
nın geç seçilmesi sebebiyle Senatoda intibakla
ra gidildi. Fakat Senatodaki intibaklarda hiç
bir arkadaş mutazarrır edilmemiştir. Şöyle M, 
muhterem arkadaşlar ilkokul mezunlarının son 
Personel Kanununa göre 11 nci dereceyi geç
memesi lâzımdır, biliyorsunuz. Halbuki biz bun
lara 9 ncu dereceyi verdik. Yani 30 sene sonra 
geleceği seviyeyi biz bugünden vermiş bulunu
yoruz. Yalnız bu ihtisas kadrolarına yapılan 
tâyinler zamanında hakikaten istenildiği şekil
de yapılmamış. Bu kadrolar şişmiş bu hale gel
mişse, burada bugünkü Divanın bir günahı ol
masa gerek. Evet, kanun yapıcı buraya ihtisas 
kadroları verirken muhakkak ki, buraya çok 
evsaflı kişilerin alınmasını da düşünmüştür. 
Halbuki durum, bütün Parlömanterler bilirler 
ki, hiç de öyle değildir. Bugün farz edelim ki, 
15 tane daktilograf alınmıştır, bunların içerisin
de bir tane daktilo yazan bulamazsınız. Yani 
bu, senelerin ihmalleridir;. 'Biz bugün nisbeten 
işte bu hususlardan sarfı nazar ederek hakika
ten işe yarıyan eleman alınması üzerinde du
ruyoruz. 

Komiser arkadaşların terfi etmesi hususun
da bakanlıkla temas halindeyiz, müsait kadro 
bulunduğu takdirde bunların terfilerini sağla
maya çalışacağız. 

Son olarak Atalay arkadaşımız konuşmasın
da, her ne kadar Cumhuriyet Senatosu ve Mil
let Meclisi Bütçesi üzerinde konuştu ise de, da
ha ziyade İçişleri Bakanlığı ile ilgili konuları 
ile getirdiği için bu hususa dokunmıyacağım. 
Onu içişleri Bakanlığı Bütçesi görüşülürken 
Sayın. Bakan kendilerine lâzımgelen cevabı ve
rirler. 
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Muhterem arkadaşlar, şunu ifade edeyim, 
hakikaten Meclislerin verimli bir şekilde çalış
masını arzu ediyorsak, bir idare Âmiri olarak 
benim de Parlömanter arkadaşlardan istirha
mım şu ki; şu Meclislere giriş ve çıkışları di
sipline etmede bize yardımcı olun. Yoksa, bizim 
gayemiz buraya vatandaş girmesin değildir. 
Girsin, fakat Parlömanterlerin çalışmasına da 
mani olmıyacak şekilde, Parlömanterlerin veri
mine tesir etmiyecek şekilde bu münasebetleri 
ayarlıyakm. Bu bakımdan istirhamım, bakıyor
sunuz bir arkadaş arkasına 30 kişi takıp getiri
yor yemek yediriyor. Yedirsin bir şey demiyo
ruz fakat öbür taraftan diğer parlömanter ar
kadaş buradan saat 1 de çıkıyor, yemek bula
mayınca gelip yakamıza yapışıyor, «yemek yi-
yemiyoruz, yemek yok» 'diyor. E, bunu her hal
de sayın üyelerin takdir etmesi gerekir. 

Meclisteki polislerimizin özel bir keyfiyete 
kavuşturulması üzerinde durdu, bir arkadaşı
mız. Bunun üzerinde de duruyoruz. Eğer İçişle
ri Bakanlığı ile a,ntant kalabilirsek bir durumu 
sağlıyabileceğiz. 

Benim maruzatım bundan ibarettir; hepini
zi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Yaşa, Millet Meclisi 
idare Âmiri, buyurun efendim. 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ ÂDİL 
YAŞA (Siirt Milletvekili) Sayın Başkan, sayın 
senatörler; söz alan sayın hatiplerin bulunduk
ları tenkid ve temennilerle ilgili olarak ben ve 
Sayın Millet Meclisi Başkanvekili arkadaşımız 
gerekli notları aldık. Bu tenkid ve temennile
ri yetkili kurullara götürecek ve bunlarla ilgili 
tedbirlerin alınması için gerekli çalışmalar ya
pılacaktır. Yalnız, şimdi hemen cevap vermem 
mümkün olan birkaç kısa nokta üzerinde bâzı 
mâruzâtta bulunmak istiyorum. Ve yalnız bu 
maruzatta bulunurken konuşan sayın hatiplerin 
isimleri ayrı ayrı zikredilmeden umumi mahi
yette bâzı notlar arz edilecektir. 

Sayın arkadaşlar, Meclisin İçtüzüğü üzerin
de durdular. Meclisin içtüzüğü ile ilgili çalış
malar yapılmaktadır. Halen Sayın Meclis Baş
kanının riyasetinde bir komisyon devamlı çalış
malarda bulunuyor. Meclis İçtüzüğünün bu ça
lışma senesi içinde çıkarılmasına gayret göste
rilecektir. Bunun sizlerin de yardım ve müza-
heretiyle çıkarılabileceğini ümidetmekteyiz. 

171 — 



O. Senatosu B : 30 28 . 1 . 1971 O : 1 

Meclis Teşkilât kanunu teklifi halen Bütçe 
ve Plân Komisyonunda bulunmaktadır. Bütçe 
çıktıktan sonra yine bu kanun teklifi üzerinde 
çalışmalar yapılacaktır. Bunun da bu çalışma 
dönemi içinde çıkarılmasına çalışılacaktır. 

Saym arkadaşlar bilhassa Meclisin giriş ve 
çıkışları ve Meclise gelen iş sahipleri ve seçmenle
rin durumu üzerinde durdular. Bunda arkadaş
lar çok haklıdırlar. Yalnız burada bizim, hem 
Meclis yöneticilerinin hem sizlerin temsilcisi 
olarak yahut da sizlerin reyleriyle vazife tevcih 
'buyurduğunuz arkadaşların bir müşkülâtı var. 
Müşkülâtımız, bilhassa arkadaşlar bir taraftan 
tedbir isterler bir taraftan da özel muamele is
terler. Hiçbir milletvekili kendisiyle beraber 
gelen bir seçmenin veya kendisiyle beraber ku
liste oturan adedi yüksek seçmenlerin yetkili 
memurlar tarafından kaldırılmasına muvafakat 
ve rıza gösterememektedir. Bizim müşkülâtımız 
bilhassa bu noktada temerküz ediyor. Biz, ya
nında milletvekili ve senatör olmıyan ve Mecli
sin kulislerini işgal eden vatandaşları kolay
lıkla şahsan veya memurlar vasitasiyle çıkar
maya muvaffak olabiliyoruz. 

Fakat senatör ve milletvekillerinin yanında 
bulunan seçmenleri çıkarmak mümkün olmu
yor. O noktalarda, o vaziyetlerde bâzı ihtilat-
lar bâzı sürtüşmeler oluyor. Bizim Sayın Sena
to mensuplarından ve Sayın Millet Meclisi men
suplarından istirhamımız; bize bu hususta yar
dımcı olmalarıdır. Bu son zamanlarda nizamiye
de yine sizlere rahat bir çalışma temin edebil
mek için birtakım sıkı tedbirler almış bulunu
yoruz; fakat bu tedbirler herkese eşit olarak 
tatbik edilmektedir. Bir arkadaşın dediği gibi; 
kravatlıya bir çeşit muamele, kravatsıza bir çe
şit muamele yapılmamaktadır. Hattâ milletve
killerine dahi kim oldukları soruluyor Yalnız 
bir noktada eksik bir durum olabilir; bundan 
sonra nizamiyede milletvekili ve senatörleri ta
nıyan teşrifat memurları veya Mecliste vazifeli 
bâzı kimseler bulundurulacaktır. 

Lokantada yine müşkilâtımız; milletvekille
riyle beraber çok misafir geldiği noktasında te
merküz ediyor. Bizim Millet Meclisi Başkanlık 
Divanında bu husus görüşüldü. Millet Meclisi 
Divanı olarak yalnız gelen senatör ve millet
vekillerine ayrı bir lokanta, misafirlerle birlik
te gelen senatör ve milletvekillerine ayrı bir 

lokantanın temini için çalışmalar yapılmakta
dır. Meclisin durumu buna müsait midir yahut 
da bunu temine muvaffak olabilir miyiz? Şimdi
lik bir vaatte, bir mâruzâtta bulunamam, fakat 
bunun da imkân dâhiline sokulması için gerek
li gayretler, gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

Yine şimdi halen lokantanın yönetimi de 
senelerden beri biraz şansız birtakım durumlar
la karşı karşıya kalmıştır. Gelen tabldot âmir
leri maalesef bir kısmı açık vererek, bir kısmı
nın suiistimali ileri sürülerek vazifeleri başın
dan ayrılmışlardır. Halem lokanta tabldot amir
liği münhaldir ve bir Meclis memuru, daire mü
dürü arkadaşımız tarafından vekâletle ida,re 
edilmektedir. Fakat bugünlerde çok tecrübeli 
ve geldiği zaman bulunduğu müessesede sizler 
tarafından da, bir kısım arkadaşlar tarafından 
da tanınan bir arkadaşın Meclise alınması hu
susunda çalışmalar yapılmaktadır. Bu gelirse 
tahmin ederim ki, lokantanın bugün tenkide 
mâruz bâzı hususları önlenmiş olacaktır. 

Emniyet mensuplarına İçişleri Bakanlığı Em
niyet Yönetmeliğine göre gerekli giyim eşyası 
verilmektedir. Buna zamimeten de Meclis im-
kânlariyle senede iki gömlek, bir miktar çorap, 
ayakkabı v.s. ek melhusat verilmektedir. Bun
dan daha fazla, yani yönetmeliğin âmir bulun
duğu hususlardan daha fazla bir şey yapmak 
mümkün değildir ve Meclisteki emniyet men
suplarının giyimleri belki Meclis dışındaki em
niyet mensuplarının giyimlerinden daha uy
gun ve daha iyi bir durumda bulunmaktadır. 
Komiserlerin terfi işi tahsillerine ve Personel 
Kanunu mevzuatına göre ele alınmıştır. Bunla
rın hiç birisinin mağduriyeti cihetine gidilme
miştir ve gidilmiyecektir. Eğer bunlara bir şey 
yapmak, bunların daha çok terfii mümkün ise 
bu da yapılacaktır. Esasen Meclis intibakları 
üzerinde Meclis Başkanlık Divanında uzun uza-
dıya durulmuş Evvelâ bir Su Komisyonu teşkil' 
edilmiş ve bu Su Komisyonu Meclis mensupla
rının hepsinin sicilleri, tahsilleri ve tecrübele
rine göre teker teker ele alarak bunların hep
sine mümkün olan kadrolar icabında hakların
dan daha fazlası verilmek suretiyle verilmiştir. 
Hiç bir Meclis mensubu; «Ben hakkım olan in
tibakın daha altında bir dereceye oturtuldum» 
diye bir iddiada bulunamamaktadır. Yalnız me-
s3İâ bir kısmına yine tahsillerine, tecrübelerine 
ve sicil durumlarına göre biraz belki bir derece 
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fazla verilmişse meselâ intibakı 3 derecede otur-
tulmuşsa Öbürüne iki derece intibak verilenler 
gelip te «arkadaşım üç derece fazla almıştır, 
ben ancak iki derece fazla aldım» demek sure
tiyle mağduriyetini değil, az taltif edilmiş oldu
ğunu iddia etmektedir. Bu husus esasen Perso
nel Kanununun umumi bir şanssız noktasıdır. 
Türkiye'de Personel Kanunundan sonra «ben 
evvelce aldığımdan daha fazla para aldım» di
yen hemen hemen hiç kimse yoktur. Yalnız her
kes başka bir meslek mensubunu göstermek su
retiyle; «bunun eline benim elime geçenden da
ha fazla para geçiyor» demek suretiyle bir ten
kit konusu oluyor. Bu Mecliste de söylenenler 
bunlardır. Hiç kimse mağdur edilmemiştir. Esa
sen bu intibaklar yapıldıktan sonra da itirazla
rı tetkik eden yetkili kurullar mevcuttur bu 
kurullara gelecek olan itirazlar yine mevzuat 
çerçevesi içinde halledilmeıye çalışılacaktır. 

Şimdi, arkadaşların üzerinde durdukları çok 
önemli bir konu mevcuttur. Bu, Millî Saraylar
la ilgili tenkit ve temennilerdir. 

Sayın senatörler, bu Saraylar konusu haki
katen çok önemli, üzerinde çok hassasiyetle du
rulması lâzımgelen bir konudur. Yalnız bu ko
nu Meclis Başkanlık Divanının inisiyatifi ile 
halledilebilecek, Meclis Başkanlık Divanının 
alacağı tedbirlerle halledilebilecek bir konu de
ğildir. Bizim bilhassa Saraylarla ilgili olarak 
üzerinde durulması lâzımgelen iki mühim nokta 
mevcuttur. 

Bunlardan birisi; Sarayların korunması, bi
risi Sarayların döviz ve turist celbeder birer 
müessese haline getirilebilmesi konusudur. 

Sarayların koruması, son Kültür Sarayı
nın yanmasından sonra bu mesele bilhassa ef
kârı umumiyeye de, gazete sütunlarına da mal-
olmuş bir meseledir. Hem yangından korunması 
konusu, ki, bu saraylar ihalen Dolmabahçe Sa
rayı olsun, Şale Köşkü olsun diğer Beylerbeyi 
ve Küçüksu kasrları folsun, bu sanat ve kültür 
sarayından çok daha kolaylıkla, çünkü bunlar 
eski binalardır çok kısımları ahşaptır, çok ko
laylıkla Allah esirgesin yanabilecek binalardır. 
Ve bunların Allah korusun böyle bir hal 'vu
kuunda, Shiç olmazsa Sanat ve Kültür Sarayının 
maddi bakımdan bu kadar zarara mâruz kal
dık diye söyliyebiliyoruz, bunların maddi zara
rını da telâfi etmek hiçbir zaman mümkün de

ğildir. Mânevi değeri ise milyarlarla dahi ifa
de edilemez. Bu itibarla bu konu üzerinde çok 
hassasiyetle durmak lâzım. Sarayların bina 
olarak korunmasiyle beraber bir de sarayların 
içinde bulunan eşyanın yine hırsızlıktan ve fi
zikî ve kimyevi tesirlerden, korunması konusu 
vardır. Bir de sarayların bir millî müessese ola
rak turist ve döviz celbedebilecek birer mües
sese haline getirilmesi konusu vardır. Fakat 
bunlar arz ettiğim gibi, Meclis Başkanlık Di
vanının kendi imkânları ile halledebileceği ko
nular değildir. Bunlar Hükümet olarak, Par
lâmento olarak ve mille't olarak üzerinde has
sasiyetle durmamız gelen konulardır. Benim he
men maruzatta bulunabileceğim konular bun
lardan ibarettir. Beni dinlediğiniz için teşek
kürler eder, saygılar sunarım. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan bir sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Kısa olsun 
rica edeceğim. 

SALÎM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Çok 
kısa Sayın Başkan. Bu Meclis nizamiyelerinde 
ve başka yerlerde nöbet tutan erler günde çok 
fazla nöbet tutmaktadırlar ,diğer kıtalara na
zaran. Günde 8 saat nöbet tutmaktadırlar. Ge
ce gündüz çok soğuk günlerde sabahlara kadar 
bunlar bizi korumaktadırlar. Bu erlerin nöbet 
tuttukları kulübeler çok soğuktur. Bunlar için 
bir elektrik sobası veya ısınmak için bir şeyler 
koymayı düşünüyorlar mı, Meclis idare Âmir
leri. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yaşa. 
ÂDİL YAŞA (Devamla) — Eğer Sayın Ha-

zerdağlı bu erlerin çok nöbet tutmalarından 
yakmıyorlarsa... 

BAŞKAN — Çok nöbet tutmalarından değil 
de, yalnız üşüdükleri zaman ısıtacak bir vası
taya kavuşturulmaları. 

ÂDİL YAŞA (Devamla) — Bu erlerin en 
başta vazifesi nöbettir. Buradaki erler çok 
rahat bir yaşantı içinde bulunmaktadırlar. Bun
ların diğer kıtalardaki erlerden istihkakları da 
fazladır. Daiha çok talebe istihkakları ile bun
ların yemeleri içmeleri temin edilmektedir. Ku
lübelerde soba meselesinde ilerde belki zehirlen
me tehlikesi olabilir, onun üzerinde durma
dık. Fakat böyle bir durum varsa ve mümkün 
ise bunun üzerinde durarak temin edeceğimiz 
tabiî. 
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BAŞKAN — Tamam Sayın Yaşa. Son söz i Sayın Ortaç. 

3. — DİSİPLİN CEZALARI 

1. — Çanakkale Üyesi Nakit Altan'a; Yasama 
Meclisleri bütçelerinin görüşülmesi sırasında, 
söz sırası bakımından Başkanla aralarında çı
kan ihtilâf neticesi Başkana karsı tutumu sebe
biyle, iki ihtar cezası, 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Saym Baş
kan, zannederim son söz benim. 

BAŞKAN — Zatıâlinizin değil efendim, Sa
yın Ortaç'in. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Söz sıra
sının benim olması lâzım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, müsaade 
buyurun. Sırada 8 kişi vardı 6 kişi konuştu. Sa
ym Nuri Demirel kifayet takriri verdiler. Ki
fayet takriri üzerinde konuşmasını önlemek ve 
zaman kazanmak bakımından bütün arkadaşla
rın konuşmasını arzu ettim. Zatıâliniz o sırada 
burada yok idiniz; binaenaleyh tek kalan ar
kadaşıma son sözü vadettim. Mesele bundan iba
rettir. Teşekkür ederim Buyurun Saym Ortaç, 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sizin görü-
şünüzün sarih olduğu veya haklı olduğu garanti 
değildir. Son söz hakkı şimdi doğmuştur. Şimdi 
vermeye mecbursunuz, Evvelden tedbir. 

BAŞKAN — Rica ederim, gürültü etmeyin, 
oturun.. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Gürültü 
etmiyorum, 

BAŞKAN — Rica ederim oturun. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Usulü tat

bik edin, 
BAŞKAN — Siz de lütfen sırama beklese 

idiniz. Bunu mu söyletmek istiyorsunuz, ^ana. 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/386; Cumhuriyet Senatosu 1/1170) (S. Sa
yısı : 1481) (Devamı) 

A - CUMHURİYET SENATOSU BÜTÇESİ 
B - MİLLET 3IECLÎSİ BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Buyurun Saym Ortaç devam 

edin. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Tüzüğü 
başkasına da tatbik ettiniz. Ne yaptınız Sırrı 
Atalay'a? 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Hayır önce 
sıra alınmaz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ortaç; lütfen 
oturun. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Usulü tat
bik edin yoksa tenezzül edip konuşmıyapaktım. 
Zapta geçsin diye... 

BAŞKAN — Size bir ihtar veriyorum, Sa
yın Altan. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sisin ihta
rınız beni alâkadar etmez. 

BAŞKAN — Ediyor. Eğer Tüzüğe hürmet-
kârsanız, bu çatının altındaki nizama hüraıet-
kârsa^.z eder o ihtar sizi. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Hiçbir şey 
alâkadar etmez. Beni şahsım alakadar eder. 
Yazdığınız yazı burada; haksızlık yapıyorsu
nuz 

BAŞKAN — Susun efendim. Size bir ihtar 
daha veriyorum. Buyurun Sayın Ortaç. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Başkasına 
veremediğiniz ihtarı bana veriyorsunuz. Hadi 
bakalım çıkmıyorum. Çıkar. Ne yapacaksın. 

BAŞKAN — Tüzüğü tatbik ettim, fazla gü
rültü etmeyin rica ediyorum. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Gürültü et
sem ne yaparsın? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Altan 
Başkanlığa hürmet göstermemiştir. Bu hususta 
kendisinin dışarı çıkarılmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 

Yüksek Heyetin davrandığı tutum zatıâlini-
ze kâfi bir ceza sayılır efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Ortaç. 
CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Muhterem Baş

kan, muhterem arkadaşlar; Senato ve Meclisi
mize ait bütçenin görüşülmesi münasebetiyle 
gayet kısa mâruzâtta ve temennilerde bulunmak 
için söz aldım. Malûmu ihsanınız «mum dibine 
ışık vermez» tabiri bizim burada da cari. An-
c?vk mum devri geçmiş, elektrik devri gelmiş 
olduğuna göre, bizim her tarafın ışık altında 
bulunması gerekir. Biraz evvel bir arkadaşımız 
her parlömantere 2,5 - 3 personel düştüğünü 
söyledi. Fakat Atatürk'ün bir hediyesi olan bi-

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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namızm bakımı hususunda da ben birkaç söz 
söylemek ve sizlerin de malûmu olan durumu 
belirtmek isterim. Binada bu kadar personel ba
kıcı bulunmasına rağmen binamız bakımlı ve 
temiz değildir. Bilhassa Avrupa'dan itlıal edil
miş ve busrün emsali bulunmıyan yer.muşam
balarımızın ve memlekette imal edilmiş gayet 
güzel ve kıymetli halıların bakımı, tıpkı kah
vehanelerin bakımı zeminlerinin bakımı gibidir. 
Sıraları, oturduğumuz koltukları bi* oturma
larımızla, elbiselerimizle temizlemekteyiz. Pas
pasla o canım muşambaların silinmesi yürekler 
acısıdır. Yerlerinden oynamıştır, kabarmıştır. 
Her tatil döneminde de çüya tamir edilir fa
kat bunlar yine ne cilalanır ne de bakılabilir. 
Ayak yolu dediğimiz yerler kokuludur, pistir. 
Muslukları bocuktur, Konulan peçeteler devam
lı bulunmaz ve bunlar devamlı surette başka 
türlü hizmetlerde kullanıldığını da görmekte
yiz. Senatomuza en yakın yerde daima kulla
nılan bir yer vardır ve bilhassa bu sağ tarafta 
olan bir yerdir, buranın temiz olmadığım da 
hepini? bilirsiniz 

Muhterem arkadaşlar, bir de bahçe işi çıktı. 
Çeçen sene geçtiğimiz yıla kadar bahçemizde 
Meclisin etrafındaki bahçede bir kötülük gör
müyorduk. Pekâlâ bir yeşillik vardı. Buraları 
da kazdırdılar, büyük masraflar olduğunu tah
min ediyorum, bunun nedenini anlıyamadık, 
Şimdiki tarzı daha mı iyidir, ilerde belli olacak. 
Bunları arz edeyim dedim. 

•Bugün sabahki T&T ajansında, toplum polisine 
ait bir binanın da dinamitlendiğini işittik, çok 
üzüldüm. Fakat bu öyle tahmin ediyorum ki, 
bütçe konuşmaları başladığı zaman bütçe umu
mu hakkında söylenen ve dolayısîyle Hükümet 
icraatı vesile edilerek otorite kuvvetlere karşı 
sarf edilen sözlerden gittikçe cesaret alan bir
takım kişilerin yapmış olduklarını ve bu şekil
deki konuşmalarımız devam ederce bunların ar
tacağını düşünmek, kestirmek zor olmıyacağını 
tahmin ediyorum. Memleket huzuruna taallûk 
eden m'ssslelsrds çok daha ağırbaşlı ve ağır 
dilli, olmamızı tavsiye efcmtik, haildim olmamak
la beraber, sizin bir yakın arkadaşmış olarak ri
ca etmekteyim. Bu hususta çok temkinli olalım. 
Hep'rraizfe saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN —. Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi 1971 malî yılı bütçe kanun taşanlarının 
görüşmeleri bitmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

A CUMHURİYET SENATOSU 

(A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

25 739 700 11.000 ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13,000 Personel giderleri 3 858 502 
-BAŞKAN — öaeı'ge var iki tane ckutuyo-

rum efendim. 

Cuıshuriyst Senatosu Yüksek 
Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu bütçesine ekli kadro 
coi-velleririda «Tutanak Müdürlüğü»! kadroları
nın, Millet, Meclisi Tutanak Müdürlüğü kailro-
îar iyb paralelliği temin ve bu kadrolara stenog
raf bulıumaıj imkânını sağlamak üzere, aşağı
daki sakilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kas^amon^ 
A. Nusret Tuna 

Ankara 
Yi^tt Köker 

Malatya 
Nurettin Akyurt 

ür f a 
Etem Karakapıcı 

Sınıf;. 

CumhurbaşkaniıTiiCa S.Ü. 
Vahap Güvenç 

Tutanak Müdürlüğü 

D. si Görevi 

Sen. İ.H. 
» 
>'c 
» 
>'< 
» 

3 
4 

6 
7 
9 

Tutanak Müdürü. 
Steno Grup Âmiri 
1 nci Sınıf Stenograf 
2 nci Sınıf Stenograf 
3 ncü Sınıf Stenograf 
Sekreter daktilo 

Adedi 

1 
4 
7 
6 
5 
2 

'BAŞKAN — Tutanak Müdürlüğüne kalifiye 
eleoısn bulma imkânını sağlamak gerekçesiyle 
verilmiş olan bu önergeye Komisyon katılıyor 
mu? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
MUSTAFA KEMAL YIDMAZ (Ankara Millet
vekili) — Sayın Başkan, adedde değişiklik ol-
maiiığjna göre katılıyoruz. 
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BAŞKAN — Adedlde değişiklik olmadığına 
göre katılıyorsunuz. 

Divanı temsil eden üyeler de katılıyorlar. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyeniler... Dikkate alınması kaJbul edil-
nıişiîlir. 

İkinci önergeyi, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinde 

görüler, hizmetlerin benzerliği dolayısiyle, her 
i â Meclis arasında kadro paraleilliği sağlamak 
b^femmdan Cumhuriyet Senatosu kadro cetve
linin «Kanunlar Müdürlüğü» bölümündeki kad
roların aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Kastamonu 
A. Nusret Tuna 

Ankara 
Yiğit Köker 

Malatya 
Nurettin Akyurt 

Urfa 
Etecn KarakaDicı 

Cumhurbaşkanınca S.Ü. 
Vahap Güvenç 

Kanunlar Müdürlüğü 

Sınıf?. D. si Görevi 

Gaa. Î.H. 
>:. 
» 
» 
» 
>> 
» 
» 
K'I 

o o 
5 
5 
5 
6 
7 
8 
9 
7 

Kanunlar Müdürü 
Kanunlar Md. Şefi 
Raportör 
1 nci Sınıf Memur 
2 nci Sınıf Memur 
3 ncü Sınıf Memur 
Kanunlar Md. Sekreteri 
Kanunlar Md. Sekreteri 
Kanunlar Md. Sekreteri 
Kanunlar Md. Sekreteri 

Adedi 

1 
3 
3 
2 
2 
4 
3 
2 
1 
1 

Toplam 22 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 
efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara Millet
vekili) — Sayın Başkan, adedde değişiklik olma
dığına gere katılıyoruz. 

BAŞKAN — Diva.n iştirak ediyor mu?.. Edi
yorlar. Adsdde değişiklik olmadığı gerekçesiyle 
iştirak ediyorlar, önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir, önergenin dikkate alınması kabul 
edilmiştir. 

Bölüm 12.000 i tekrar okutup, yapılan deği
şikliklerle birlikte, oylarınıza arz edeceğim. 

(Bölüm 12.000 tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Kabul edilen önergelerle birlik
te bölümü oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

13.000 Yönetim Giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştü*. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16 000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
B'.'lüm. 

627 353 

21 852 

15 000 

506 853 

Lira 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.CC0 Makina ; teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

150 001 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Bölüm Lira 

34.000 

Sc.OOO 

36.000 

II - Transferler 

Malî transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35 000 
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B. — MİLLET MECLİSİ 

BAŞKAN — Millet Meclisi Bütçesine geçi
yoruz. 

(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Ödeneğin çeşidi Lira 

11.000 Ödenekler 
BAŞKAN — Kaibul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiş 
tir. 

58 146 200 

15 072 459 
bölümle ilgili 4 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Bu bölümde 

önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe Komisyonu hizmetlerinin yeterli ölçü

ler içimde yürütülmesini sağlamak üzere Millet 
Meclisi kadro cetvelinin, «Bütçe Müdürlüğü» 
bölümündeki kadroların aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kastamonu Ankara 
Ahmet Nusret Tuna Yiğit Köker 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Vahap Güvenç 

Bütçe Müdürlüğü 

Sınıfı D. Unvanı 

Gn. id. Uz. Müdür 
Müdür Muavini 
Raportör 
Şef 
Memur 

Kâtip 
» 

3 
4 
4 
5 
6 
7 » 
8 Daktilo • 
9 » 

14 Teksirci 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor 
mu efendim?... Katılıyorlar. Divan katılıyor mu 
efendim?... Katılıyorlar. Önergenin dikkate alın
masını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
18 yıldan beri T. B. M. M. nde görev yapan 

iki komiserin terfiine imkân sağlamak üzere 
Millet Meclisi Kadro cetvelinin «Emniyet Amir

liği» bölümündeki kadroların aşağıdaki şekilde 
ieğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Malatya 
Nurettin Akyurt 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

Ankara 
Yiğit Köker 

Urfa 
i. Etem Karakapıcı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 'Tabiî Üye 
Vahap Güvenç Kâmil Karavelioğlu 

Emniyet Amirliği : 

Sınıfı D. Unvan 

Emniyet Uz. Emniyet Âmiri 
Başkomiser 
Komiser 

» Muavini 
Polis Memuru 

Aded 

1 
4 
2 
3 
1 

23 
3 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?.. Katılıyorlar. Yekûn, aded değişmediği 
için katılıyorlar. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir; takririn 
dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Üçüncü takriri okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
1971 malî yılı Bütçe kanun tasarısına ekli 

Millet Meclisi Personeline ait unvanlı kadro cet
velinin Millet Meclisi Levazım Müdürlüğü kıs
mımda 5 nci dereceden olan, «Ayniyat Saymanı» 
yerine sehven, «Ayniyat mutemedi» olarak ya
zıldığı görülmüştür, içtüzüğün 109 ncu madde
si gereğince bu unvanın evvelce olduğu gibi ve 
yapılan görevin aslına uyması bakımından, 
«Ayniyat saymanı» olarak düzeltilmesini arz ve 
teklif ederim. Saygılarımla. 

Millet Meclisi 
İdare Âmiri 

Sürt 
Adil Yasa 

Millet Meclisi 
idare Âmiri 

Samsun 
Nafiz Yavuz Kurt 

Millet Meclisi 
idare Âmiri 

Van 
Salih Yıldız 

BAŞKAN — Bu önerge Millet Meclisi idare 
Âmirleri tarafımdan verilmiştir. Bir hatanın 
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düzeltilmesi maMyetindedir. Takriri oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... EtmiyenH»... 
Kabul edilmiştir. 

4 ncü takriri okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Anayasanın 62 nci maddesinin tanıdığı yet

kiye istinaden vatandaşlar kendileri veya Kaâ u 
ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında tekoagıa,-
nna veya topluca T. B. M. M. ne yazı ile baş
vurma hakkına sahiptir. 

Bu müracaatlar Dilekçe Karma Komisyo
nunda incelenip karara bağlanamTmei ıçm çı
karılan 140 sayılı Kanuna göre komisyon çalış
maları yapılması gerekmektedir. 

D. Memuriyetin nev'i 

T. B. M. M. Dilekçe Karma Komisyonu 
Müdürü (Uzman) 
Müdür Yardımcısı 
Başraportor 
Raportör 
Raportör Yardımcısı 
Kararlar Memuru 
Muhaberat ve Kayıt Memuru 

8 Tasnif Memuru 
8 D&fetilo Kamp 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 
eTendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara Millet
vekili) — Katılmıyoruz sayın Başkan. 

BAŞKAN — Daha evvel Komisyonun tetM-
kdne arz edildi önergeler. Komisyon Katılma 
yor. Takririn dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler... Etmiyenler... Takririn 
dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Takriri komisyona yeniden tetkik için gön
deriyorum. Komisyondan gelinceye kadar di
ğer bölümlere geçiyoruz. 

Bölüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 4 386 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyeniler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 863 602 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenöter... Kabul edilmiştir. 

Aynı Kanunun 2 nci maddesinde bu komis
yonda teşkil edilecek Dilekçe Müdürlüğüne© 
işlerin yürütülmesi ve takibi derpiş edilmiş 
iken bu müdürlük 8 yıldır kurulmamıştır. 1327 
sayılı Kanunun 36 ncı maddesinan (B) fıkrası
nla istinaden ekli bulunan gerekçe ve kadrola-
riyle teşkili zaruri görülen bu kuruluşun 1971 
bütçesinde kanuni hüviyetine kavuşmasını ön
gördüğünden gereğini saygı üe arz ederiz. 

Not : Komisyonda mevcut işler ekhittar. 
Ordu ssaKarya 

JSelâhattin Acar Mustafa Tığlı 
BAŞKAN — önergeye ekli kadro cetvelini 

okutuyorum. 

Aded Kadro 

750 
100 
750 
100 
90 
80 
70 
60 
60 

GPOsraerge 

750 
6üü 
7DO 
650 
5DO 
475 
400 
3DÜ 

798 500 15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlıer... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 4 856 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etaniiyenflıer... Kabul edilmdışitir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

Bölüm ödeneğin çeşidi Lira 

21.000 Etüt ve proje giderleri 376 000 
BAŞKAN — Önerge var, okutuyorum. 

Başkanlığa 

Millet Meclisi Bütçesinin (A/2) yatırım har
camaları kısmının 21.000 nci bölümüne konu
lan 376 000 liralık ödeneğin, Maliye Bakanlığı 
Bütçesinin 35.822 nci, «Dernek, birlik, kurunı, 
(kuruluş ve benzeri teşekküller» maddesine, «An
kara Kocatepe Camii Yaptırma Derneğine» öden-
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mek kaydiyle aktarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Ankara Urfa 
Yiğit Köker ibrahim Etem Karakapıcı 

istanbul Malatya 
Cemal Yıldırım Nurettin Akyurt 
BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
(A/2) yatırım harcamalarındaki 21.000 nci 

T>ölüm 21.610 ncu madde etüt proje giderlerinde, 
Meclis sahası içinde yapılması düşünülen Bayın
dırlık Bakanlığı tarafından etüdü yapılmış ve 
1971 malî yılında yarışmaya çıkarılacak olan 
cami inşaatının mimari, betonarme ve tesisat 
projeleriyle, 'bahçe projesi detay plânlarının 
yaptırılması için 376 000 lira ödenek teklif edil
miştir. 

Bu ödeneğin aşağıdaki gerekçe dolayısiyle 
Bayındırlık Bakanlığı 22.841 ilkokullar bölümü
ne aktarılmasını teklif ederiz. Saygılarımızla. 

Tabiî Üye 
Şükran Özkaya 

Tabiî üye 
Kâmil Karaveliog"lu 

Tabiî Üye 
Haydar Tunç/kanat 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 

BAŞKAN — iki önergeyi de dinlediniz... 
MEHMET ŞÜKRAN ÖZKAYA (Tabiî üye) 

— Oerekçesi var. 
BAŞKAN — Önergede kâfi malûmat var 

efendim, iki önersrevi de dinlediniz. 
Birimci önersre: Meclis sahası içerisinde yap

tırılması düşünülen caminin proje giderleri içir 
konmuş olan, Millet Meclisi Bütçesine konmu* 
olan paranın Kocatepe camiine aktarılmak üze
re Maliye Vekâleti Bütçesine intikalini istemek 
tedir. 

Diğer ikinci önerge: ilkokullara harcanmak 
üzere Maarif Vekâleti Bütçesine intikali isten
mektedir. 

Aykırı olan önerge ikmcı önergedir. Yani T>u 
376 000 liranın Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi 
ne intikal ettirilmesi hususudur. Bu önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayımda bir tereddüt hâsıl oldu; bu ikinci 
yani ilkokullara aktarılmasını istiyen, Bayındır
lık Bakanlığı Bütçesine intikalini istiyen öner
geyi tekrar oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

ikinci önergede, Kocatepe Camiine intikal 

hususunda Maliye Vekâleti Bütçesine aktarıl
ması talebedilmektedir. Bu hususu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Her iki önerge de kabul edilmemiştir. Bölü
mü tekrar okutup oylarınıza arz ediyorum. 

Bölüm Ödeneğin çeşidi Lira 

21.000 Etüt ve proje giderleri 376 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

22.000 Yapı - tesis ve büyük ona
rım giderleri 1 379 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 1 516 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Bölüm Ödeneğin çeşidi Lira 

65 201 34.000 Malî transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

35.000 Sosval yardımlar 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

36.000 Borç ödemeleri 182 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

önerge komisyondan geldi mi efendim? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) Millet
vekili) — Geldi efendim. 

BAŞKAN — Katılıyor musunuz efendim? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara Millet
vekili) — Katılmıyoruz efendim. Daha önce 
Bütçe Karma Komisyonuna gelmiş tetkik edil
miş, muvafık bulunmadığı için reddedilmiştir, 
efendim. 
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BAŞKAN — Evvelce okunmuş bulunan Kar
ma Dilekçe Komisyonu ile ilgili takririn kabul 
edilip edilmemesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmiş
tir. Bölümü tekrar okutup oylarınıza arz edi
yorum. 

(Bölüm 12.000 tekrar okundu.) 
Bölümü kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 

2. — GÖRÜŞ 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/386); Cumhuriyet Senatosu (1/1170) (S. Sa
yısı: 1481) (Devam) 

C. _ CU3ÎHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN- — Cumhurbaşkanlığı 1971 malî 
yılı Bütçe kanun tasarısının müzakeresine baş
lıyoruz. Lütfen Komisyon yerini alsın. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerinde grupları 
ve şahısları adına söz alan sayın üyeleri sıra ile 
okuyorum : 

Sayın Mebrure Aksoley, C. H. P. Grupu adı
na; Sayın Fehmi Alpaslan, Güven Partisi Gru
pu adına; Sayın Şükran Özkaya, Millî Birlik 
Grupu adına; Sayın Edip Somunoğlu, A. P. 
Grupu adına. 

Şahısları adına söz alan sayın üyeler: 
Sayın Salim Hazerdağlı, Sayın Kasım Gü-

lek. 

Söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın Ak-
soley'de. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 1971 
Malî yılı Bütçe kanun tasarıları üzerindeki gö
rüşmeler bitmiştir ve bu tasarılar kabul edilmiş
tir. Hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

14,30 da tekrar toplanmak üzere Birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,05 

O. H. P. GRUPU ADINA MEBRURE AKSO
LEY (istanbul) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun sayın üyeleri; 

Cumhurbaşkanlığı 1971 malî yılı Bütçesi (gö
rüşülürken geçen bir yılın blânçosunu eleştir
meyi uygum gördük. 

Sözlerime baslarken Senato Grupu adına 
Yüce Heyetinizi saygılarımla selâmlarım. 

'Sayın arkadaşlarım, 
Geçip giden 1970 yılının genel tablosu, esef

le ifade etmek gerekirse gönül ferahlatıcı de
ğildir. 

Gençlik ve işçi hareketlerinden sıkı yöneti
me, aşın sağ - sol çatışmalarına, ekonomik dü
zeni kuvvetle etkiliyen devalüasyon kararından, 
yeni vergiler getiren Finansman Kanununa, ko
leradan, tifoya, istanbul'un incisi Kültür Sara
yının ve gümrük depolarının yangınına kadar; 
sayısız olaylar ve sorunlar vatandaş kütlelerini 
huzursuz hale getirmiştir. 

ilim ve irfan müesseselerimizde, son zaman
larda görülen hâdiseler, mevcut tedirginliği 
büsbütün artırmıştır. 

» • — — » ^ 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı. 

KÂTİPLER : Orhan Kürümoğlu (Bitlis), Hüseyin Öztürk (Sivas) 

BAŞKAN — 30 ncu Birleşimdu ikinci oturumunu açıyorum, 

rLEN İŞLER 
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Çeşitli olaylardan karamsarlığa düşen va
tandaşlar, acaba yine ne gibi üzücü haberler 
duyacağım endişesiyle sabahleyin gazetesini eli
ne almaktan, radyosunun düğmesini çevirmek
ten korkar hale gelmiştir. 

Üniversitelerimizde, yüksek okullarımızda, 
öğrenci yurtlarında, kolgezen silâhlı çatışmalar, 
işlenen cinayetler, Engizisyon Devrini hatırla
tan tüyler ürpertici işkenceler, okuma özgürlü
ğünü âdeta ortadan kaldıracak mahiyettedir. 
İşin acısı, başta Demirel iktidarı olmak üzere, 
bütün görevliler, üniversite yöneticileri bu feci 
duruma seyirci kalmaktan başka hiç bir şey 
yapamamaktadırlar. 

Birer kurşunla binbir fedakârlıkla yetiştiri
len 18 vatan evlâdının hayatına son verilmiştir. 

Ülkede düzeni sağlamakla görevli olan Hü
kümet, daha ilk kurşunda, ilk öğrenci ölümün
de, büyük bir samimiyet ve tarafsızlıkla en şid
detli tepkiyi gösterseydi, katili ve katilleri, bu
larak adalete teslim etseydi, bu haberler günü 
gününe gazetelerde yayınlanarak kamu oyu ay
dınlatılmaydı, bu cinayetler birbirini takibet-
mez, genç yaşında hayata gözlerini yuman, yü
reğimizi dağlıyan evlâtlarımızın sayısı 18 e yük-
selmezdi. Cezasız kalan bu faili meşhûl siyasi 
cinayetler, 'her gün bir yeni cinayetin işlenme
sini teşvik eder mahiyettedir. 

Bir çok ana ve babalar gözbebeği evlâtları
nı, üniversitelere ve yüksek okullara gönder
mekten çekinmektedirler. Sabah evden ayrılan 
çocuklarını akşam eve dönünceye kadar heye
can içinde beklemektedirler. 

Sayın senatörler, 
Gençlerimizin, yasalarımıza göre, suç olmı-

yan değişik fikir ve kanaatlere sahibolmalan, 
elbetteki Anayasamızın herkese tanıdığı en ta
biî haklarıdır. Ancak bu fikir ve kanaatlerin 
zorla, işkence ile ve silâhla kabul ettirilmeye 
kalkışılması, hiç bir suretle tasvibolunamaz. 

Kendilerinden pek çok şey beklediğimiz yü
ce Atamızın Cumhuriyetimizi emanet ettiği 
Türk Gençliğinin kendi haklı sorunlarını itidal
le çözümlemeye çalışmaları, yurtsever her va
tandaşın samimî 'dileğidir. 

ÎSayın senatörler, 
Yüce Atatürk'ün 32 nci ölüm yılında yapı

lan anma törenlerinin bu yıl her yıldan daha 
hâdiseli geçtiğine tanık olduk. 
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İstanbul Yıldız Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi öğrencileri, Atatürk'ü anmak için 
program çalışmaları sırasında, gerici bir gru-
pun silâhlı saldırısına uğramış, 5 kişi yaralan
mıştır. 

İstanbul Kimya Fakültesi Dekanı Atatürk'
ün fotoğrafları olan broşürleri yırtmış, bugüne 
kadar fakültede huzur sağlanamamıştır. 

Bakırköy'de anma toplantısı hâdiseli geçmiş 
ve tören yarıda kalmıştır. Polis Atatürk'ün söz
lerini tekrarlıyan gençleri nezarete almıştır. 

Ankara'da, asker - öğrenci çatışması olmuş
tur. 

Ankara'da Cebeci'de saygı duruşu yapanla
ra, «namussuz koministler» diye bağıranlar hır
palanmıştır. 

Ankara'da, Ata'mız için yürüyüş yapanlara 
molotof kokteyli atılmıştır. 

izmir'de, Ticari ilimler Akademisini basan 
15 kişilik bir grup Atatürk'ün fotoğraflarını 
yırtınıştır. 

Kütahya'da, Ata'yı anma törenine Adalet 
Partililer katılmamıştır. 

Bu birkaç örnek, hakiki, samimî Atatürkçü
lerin yüreğini dağlamakta ve kara kara düşün
dürmektedir. Bu gidişle, Türkiye'mizde Cumhu
riyet Bayramlarım kutlamak ve Atatürk'ü an
mak imkânsız hale gelecektir. Fakat her şeye 
rağmen, Atatürk ilkelerinin yaşatılması zorun
ludur. Milletçe bu ilkelere simsıkı sarılmak 
mecburiyeti vardır. 

'Sayın senatörler, 
Arkada bıraktığımız yıl içinde, can ve mal 

güvenliği tehlikeli biçimde sarsılmıştır. Yurtta 
huzur ve sükûnun sağlanacağına dair hiçbir 
emare mevcut değildir. Devrimci öğretmenler 
baskı altındadır. Güvenlik içinde görev yapa
maz hale gelmişlerdir. Dövülmekte, sövülmekte 
ve işkence edilmektedir, örneğin : 

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı, Börtlüce kö
yü öğretmeni, başta muhtar olmak üzere bâzı 
kişiler tarafından gece evinden tabanca tehdidi 
ile alınmış, elleri bağlanmış ve başına hayvan 
yuları geçirilerek yarı çıplak bir halde, «Bu 
adam koministtir» diyerek köyde saatlerce do-
laştınlmıştır^ 

Sayın senatörler, arkasını A. P. iktidarına 
dayamış mutlu bir azınlık refah içinde, mil-
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yonlarına milyon katarken, Türkiyemizde bü
yük bir bunalım içinde bulunan ve yaşama kav
gası veren sınıf ve tabakaların işçi köylü, esnaf, 
sanatkâr, öğrenci, öğretmen, memur, emekli, 
malûl dul ve yetimlerin sosyo - ekonomik so
runlarının hiçbiri çözümlenememiştir. Anayasal 
reformların hiç biri yapılmamıştır. Gelir dağı
lımındaki dengesizlik, kredi dağılımındaki ada
letsizlik gün geçtikçe artmış ve sosyal adalet 
sağlanamamıştır. 

Güçsüz vatandaş, günden güne artan hayat 
pahalılığının etkisi altında geçim sıkıntısı 
içindedir, örneğin: 

Lise mezunu, nereye başvurduysa iş bula-
mıyan bir vatandaşımız, 3 yaşındaki hasta ço-
çucuğunu ısıtabilmek ve ilâcını alabilmek için 
kendisi kana muhtaç iken kanını sattığına yü
reğim parça parça olarak tanık oldum, ilâçlara 
yapılan resmî ağızların ifade ettiği % 40 zam 
kararı, - piyasada bu artiş % 60 ve % 100 e 
yükselmiştir. - Vatandaşın ölümünü âdeta im
zalamıştır. 

Devlet personelinin büyük bir kısmının Per
sonel Kanunu muvacehesinde, müktesep hak
lan zedelenmiştir. Üvey evlât muamelesi gören, 
emekli malûl, dul ve yetimler, - sanki onlar 
hayatta değillermiş gibi - arka plâna itilmiş
lerdir. 

Sayın senatörler, 
Bugüne kadar çözümlenmiyen ve önüne ge-

çilmiyen, - hepsini sayıp dökemediğimiz - bin-
bir sorun, binbir üzücü olay karşısında Sayın 
Devlet Başkanı, uzun süre susmayı tercih etmiş
lerdir. 

Sadece, Cumhurbaşkanının geçen Şeker Bay
ramında, Konya gezisinde verdikleri demeçle
rinde, lâiklik ilkesine temas etmeleri; lâikliğin 
dinsizlik olmadığına, imam Hatip Okulu açıl
masını istiyen bir vatandaşa, bu nevi okulların 
kâfi miktarda mevcudolduğuna, daha ziyade 
orta ve liseler açılması lüzumuna işaret etmele
ri, vatandaş vicdanında, - kısmi de olsa - bir 
ferahlık meydana getirmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanının, Milliyet Gazete
siyle yaptığı özel bir röportajda, memleket so
runlarının halli ancak, «Anayasanın sosyal hu
kuk Devleti gereğinin yerine getirilmesiyle 
mümkün olacağını» söylemişlerdir. 

Fakat bu gereği kim yerine getirecektir? 
Türlü söylentiler ve olaylar yöneticiye karşı 
vatandaşın güvenini sarsmış, umudunu yitir
miştir. 

Yüce Senatonun huzuruna sermek istediği
miz, memleketin çeşitli sorunları ve üzücü olay
ları karşısında Cumhurbaşkanı, gerek umursa
mazlıktan gelen icraya yön vermeleri ve gerek
se kamu oyunu aydınlatmaları bakımından sus
mayı değil konuşmayı tercih etmelerini faydalı 
buluyoruz. Nitekim; Devlet Başkanının yılbaşı 
mesajları, Anayasamızın baş savunucusu olan 
bu Yüce makamın, Türk toplumunun içinde bu
naldığı bütün huzursuzlukların, adaletsizlikle
rin giderilmesini, ekonomik ve sosyal sorunların 
çözümlenmesini, Anayasamızın emrettiği reform 
ve devrimlerin yapılmasını yerine getirmiyen 
iktidarlara; görevlerini hatırlatmak bakımın
dan bir uyarı olarak karşılıyor ve memnunluk 
duyuyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanının, Anayasal düze
nin çağdaş anlayış içinde uygulanmasını sağla
mak yolunda, her zaman öncülük etmesi tarihî 
bir görevidir. 

Gönül arzu ederdi ki, Devlet Başkanının son 
zamanlardaki uyarıları, çok daha evvel yapıl
mış olsun. Çok geç kalındı kanısı içindeyiz. 

Sayın senatörler, geçen yıl, Cumhurbaşkan
lığı Bütçesinde ifade ettiğimiz gibi; Sayın Dev
let Başkanı, Hükümetten gelen kararnameleri 
imzalarken; iktidarın, memurların partizanca 
tâyin, nakil ve emekliye sevk muamelelerini ön
lemek bakımından, çok dikkatli, çok tarafsız 
olmaları gereğine inanıyoruz. 

Sayın Devlet Başkanının, mecburiyet olma
dıkça, döviz tasarrufu yönünden dış gezilere 
daha az iltifat etmelerini, bunun yerine, vatan
daşın derdini, ıztırabmı yerinde tesbit edip, 
onların haklı sorunlarını icraya ulaştırmak ne
deniyle yurt içi gezilerine önem vermelerinin 
faydalı olacağını düşünüyoruz. 

Sayın senatörler, Anayasa gereğince Sayın 
Cumhurbaşkanı, icranın başı olmasına rağmen 
sorumlu değildirler. 

Cumhurbaşkanı ile birlikte dış gezilerde so
rumlu bir Bakanın bulunması gerekirken, bu 
kere Cumhurbaşkanı Almanya gezisinde bera
berinde bulunan, Dışişleri Bakanı, Adalet Par
tisinin kongresinde bulunmak nedeniyle yurda 
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dönmüş ve sorumsuz Devlet Başkanı, tek ba
şına Devlet Başkanları dışında Şansölye Willi 
Brand'la müzakereye oturmuştur." Turist ola
rak Almanya'ya giden 45 binin üzerinde ka
çak işçi vatandaşlarımızın bir defaya mahsus 
olmak üzere affedileceği haberi basında yayın
lanmış, memnunluk uyandırmış, fakat bugüne 
kadar bir sonuca bağlanamamış, bu konuşmalar 
temenniden ibaret kalmış ve Devlet Başkanı 
müşkül duruma düşmüşlerdir. 

1970 yılının Ekim ayında, istanbul'da kole
ra âfeti ölüm saçarken, karantina yüzünden 
yurt dışında çalışan işçilerimiz, Kapıkule'de, 
Edirne'de günlerce çadırlarda sefil, perişan bek
leşirken, koleranın memleket sathına yayılma
sından endişe eden tüm vatandaşlar büyük bir 
panik içinde iken, gönül arzu ederdi ki; Sayın 
Devlet Başkanı, kaderde ve kıvançta beraber, 
bu felâketli günlerde yurtta kalsınlar ve Al
manya gezisini anule etmiş olsunlar. 

Sayın senatörler, 
Türk toplumunun sabırsızlıkla beklediği 

Millî Güvenlik Kurulu bildirisi; siyasal, sosyal, 
ekonomik bunalımlara, çeşitli sorunlara, kesin 
bir çözüm yolu bulabilecek nitelikte görünmü
yor. 

Aynı zamanda, başta Devlet Başkanı olmak 
üzere Millî Güvenlik Kurulu ile, muhalefet par
tileri arasında görüş ayrılığı mevcuttur. Şöyle 
ki : 

Basma sızan haberlere göre, muhalefet par
tilerinin liderleri, Devlet Başkanı ile yaptıkları 
görüşmede, Hükümetin istediği yeni tedbirlere 
ihtiyaç olmadığını, bunların yeterli olduğunu, 
daha ziyade «kuvvetli icra» deyimini kullana
rak, iktidarın tutumunu önplanda gördüklerini 
ifade etmiş olmalarına rağmen; Millî Güvenlik 
Kurulunun açıklamasından öğreniyoruz ki; 
Millî Güvenlik Kurulu Sayın Cumhurbaşkanı 
gibi Hükümeti desteklemek hususunda birleş
miş görünmektedirler. 

Anayasa gereğince; siyasi partiler karşısın
da tarafsız ve siyasi partilere aynı mesafede 
olması gerekirken, Sayın Devlet Başkanı ikti
dar partisi ile, özellikle iktidar partisinin Genel 
Başkanı ile aynı paralelde görüntüsü kanısı, 
üzüntü ile ifade etmek gerekirse kamu oyunda 
mevcuttur. 

Sayın senatörler, sözlerimize son verirken şu 
hususu kesinlikle bir kere daha belirtmek iste
riz : 

ittihat ve Terakkinin komitecilik devri müs
tesna, Türkiye'mizin son 100 yıllık tarihinde 
ve Cumhuriyet kurulalıberi böylesine tedirgin
likler, kuşkular, umutsuzluklar, bıkkınlıklar, 
karamsarlıklar ve çeşitli bunalımlar olmamıştır. 

örneğin; Başşehrin, başcaddesinde adam öl
dürülmüş, polislere yaylım ateşi açılmış ve en 
son Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrenci Yurdu 
polisler tarafından işgal edilmiş. Erkek ve kız 
öğrenciler feci şekilde coplanmış ve kız öğren
cilere ahlâk dışı hareketlerde bulunulmuştur. 

Faili meçhul cinayetlerin eseri olan 18 va
tan evlâdının müessif ölümü, İstanbul Üniversi
tesindeki bir galeriye «Şehitler Galerisi» adının 
verilmesine sebebolmuştur. 

Bu ortam içinde bulunan Türkiye'mizi an
cak ve ancak, memleket sorunlarına içtenlikle 
eğilecek, yurtta can ve mal emniyetini ve huzu
ru sağlıyacak, Anayasal reformları süratle yeri
ne getirecek, sosyal adaleti tahakkuk ettirecek, 
irticaa taviz değil aksine, irtica yuvalarının kö
künü kurutacak, Atatürk ilkelerinden ayrılmı-
yacak; güçlü, güvenilir yöneticiler selâmete 
ulaştırabilir. 

Bu ortamın hazırlanmasında, Sayın Cum
hurbaşkanı, Anayasamızın başsavunucusu, millî 
birlik ve güvenliğimizin sembolü ve tarafsız bir 
Devlet Başkanı olarak, mânevi ağırlıklarını 
koymalıdırlar. 

Sayın senatörler, 
Kurtuluş Savaşında Yüce Atatürk'ün ordu

sunda Topçu Teğmenliği yapmış bugün Ata
türk'ün makamını işgal eden Sayın Cumhurbaş
kanının, Atatürk ilkelerine ihanet edenlerin 
şiddetle karşısında olmaları en önde gelen tarihî 
görevlerinden biri olmalıdır. (C. H. P. ve M. B. 
G. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Sayın senatörler, 
1971 yılının arkada bıraktığımız yıla nazaran 

daha az üzücü olaylı, Türk toplumuna huzur 
verecek biçimde geçmesini diler, C. H. P. Sena
to Grupu adına Yüksek Heyetinizi saygiyle se
lâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, Güven Partisi 
Grupu adına. 

G. P. GRUPU ADINA FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Sayın Başkan, değerli senatör ar-
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kadaşlarım; Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde 
yazılı bir hazırlık içinde olmaksızın, görüşlerini 
yakinen bildiğim ve düşüncelerini de aldığım 
grup arkadaşlarıma tercüman olacağım inancı 
içinde kısaca maruzatta bulunmak istiyorum. 

Yüksek tetkikinizde bulunan Cumhurbaş
kanlığı bütçesinin rakam olarak ifade ettiği mâ
na; Türkiye bütçesinin 38 milyarın üstüne çık
mış olması karşısında, ziyadesiyle mütevazi bir 
manzara içerisinde görünmektedir. 3 milyon 
237 bin küsur liralık bir bütçe. Ve bu arada 
Cumhurbaşkanlarının yıllardan beri almakta 
oldukları aylıklar üzerinde de; Türkiye'de Dev
let Memurları Kanunu ile barem sisteminin de
ğişmiş olmasına rağmen, en ufak bir değişiklik 
yapılmamış bulunması tevazuun güzel bir örne
ğini de vermekte. O itibarla, bütçenin rakamlar 
bölümü üzerinde her hangi bir maruzatta bu
lunmanın lüzumsuzluğuna inanıyoruz. 

Bu arada Grupumuz, yeni Anayasamızın 
Türkiye'de müesseseler rejimini getirdiğini de 
dikkate almak suretiyle müesseselerin zedelen
mesinden, binnetice yurdun, vatanın ve milletin 
zarar göreceği kaygısını daima göz önünde bu
lundurmak suretiyle bu Yüce Makamın, gerek 
makam olarak, gerek onu işgal eden Başkan 
olarak her türlü tâvizin ve hattâ serzenişin üs
tünde tutulması ve bir gün çok lüzum görülür
se o zaman hiçbir tarafına dokunulmamış olan 
bu müessesenin memleket meseleleri üzerindeki 
varlığını, kudretini, kuvvetini tam surette gös
termesinin temini endişesiyle ve bu saygılı, sa
mimî duygu içerisinde, daima başka plâtform
lar üzerinde münakaşası mümkün olan meselele
rin Sayın Cumhurbaşkanlığı Makamına kadar 
götürülmesinden tevakki etmeyi uygun bulmuş
tur. 

Yalnız bu bütçe vesilesiyle evvelce de tek
rar ettiğimiz gibi bir iki basit gibi görünen 
ama, kanaatimizce bugün ve yarınlar bakımın
dan da ehemmiyetli neticeler tevMedebilecek 
olan temenni ve dileklerde bulunmayı vazife sa
yıyoruz. 

Birkaç sene evvelki bütçe sırasında Cum
hurbaşkanlığı Makamının Türkiye'de de müşa
virlikler ihdası suretiyle bu müşavirlerin fikir
lerinden ve kendi dallarındaki ihtisaslarından 
faydalanması lüzumuna işaret etmiştik. Mem
nuniyetle arz etmek isteriz ki, bizim bu nıârnza-
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timiz üzerine ve bu müşavirlerin bir kurul halin
de ve birkaç konu üzerinde olması dileğinde bu
lunmuş olmamıza rağmen, Sayın Cumhurbaş
kanı bir kişi ile de olsa bu yola açmış bulunu
yorlar. Bu defald bütçede yine görüyoruz ki, 
böyle bir müşavirlik müessesesi için ödenek kon
muş değildir. Ve son zamanlarda müşahedemiz 
odur ki, Sayın Cumhurbaşkanımız böyle belir
li müşavirler, millete Devlet hizmetinden anlı-
yan ve millet üzerinde her saman müspet etkisi 
olan belirli müşavirler istihdam eder görünme
mektedir. Bunu bir noksanlık olarak ifade et
mekten kendimizi alamıyoruz. 

2. — Anayasanın hazırlanmasında gayet 
mühim bir müessese olan Cumhurbaşkanlığı 
Kontenjan Senatörlüğü diye bir müessese ku
rulmuştur. Çok değerli Cumhurbaşkanlığı kon
tenjanına mensup senatör arkadaşlarımın afif
lerini istirham etmek suretiyle arz edeyim M, 
bütün hayatlar şerefle, şanla, haysiyetle dolu 
kıymetli senatör arkadaşlarımız bu vazife ile 
muvazzaf bir halde karşımızda mevki almış bu
lunuyorlar. Her biri Devletin muhtelif hizmet 
sahalarında geniş müktesebata sahip ve bilebil
diğimiz kadarı ile her biri, hele hele pek çoğu 
iyi hayat imtihanları vermiş zevattır. 

Bir noksanlık müşahede ediyoruz; Sayın 
Cumhurbaşkanı kontenjan senatörü seçerken 
elbette ki, muayyen vasıfları dikkata alıyorlar. 
Ama görüyoruz ki, kontenjan senatörleri ile 
Cumhurbaşkanlığı arasındaki irtibat millete ve 
memlekete faydası dokunacak bir nisbette sıkı 
olmamakta. Halbuki, Sayın Cumhurbaşkanı
mız bilhassa Parlâmentonun Türkiye me
selelerini aksettiren havası ile mülhem 
ve onlardan kâfi derecede hissî pay-
almış, ayrıca bilgilerini de bu hisleri ile yoğur
mak suretiyle tedbirler üzerinde en isabetli fi
kirler dermeyan edebilmek mevkiinde olan 
Cumhurbaşkanlığı kontenjanına dâhil pek de
ğerli senatör arkadaşlarımızı sık sık davet et
mek, hattâ gününün çoğu zamanın onlarla bir 
arada geçirmek suretiyle bu arkadaşlarımızın 
mükemmel fikirlerinden faydalanma imkânını 
bulabilirler, kanaatindeyiz. 

Yine bir başka tarafı ile meseleyi vazetmek 
isteriz. Bizim çok değerli kontenjan senatörü 
arkadaşlarımız da, «Cumhurbaşkanlığı tarafın
dan davet vaki olmadıkça ne diye gidelim?» 
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mülâhazasından uzaklaşmak suretiyle kendile
rine düşen büyük vazifenin icapları olarak Sa
yın Cumhurbaşkanını daha sık ziyaret ve ken
dilerini gerekli mevzularda tenvir yolunu ara
ma gibi bir vazife ile de karşıkarşıyadırlar. işte 
bu hassas mevzuu daha bir oluşturulmuş şekli 
ile ele almasını bu bütçe vesilesi ile olsun Sa
yın Cumhurbaşkanından temenni etmek, Gü
ven Partisi Grupunun gayet samimî ve halisa
ne görüşü şeklinde ortaya konulmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Metin halindeki mevzuata göre Cumhurbaş

kanının salâhiyetleri muayyendir. Sorumsuzlu
ğu gibi salâhiyetleri üzerinde de münakaşa her 
zaman için yapılabilir. Ama kabul etmek lâzım 
ki, Devletin başı olan bir zat Türkiye meselele
ri karşısında daima en büyük ağırlık ifade 
eden bir makamda ve şahsiyette bulunan zattır. 
O halde, Sayın Cumhurbaşkanımızın memleke
tin içinde bulunduğu şartlardan ciddî ve sa
mimî endişe duyan insanlar tarafından vaki 
olan istekleri sorumsuzluğun icabı gibi değil, 
mânevi yönden en büyük sorumluluk içinde 
bulunan bir makamın başındaki zat olarak ele 
alıp, değerlendirmesini beklemek hepimizin ve 
Büyük Türk Milletinin en tabiî hakkıdır. Nite
kim, Sayın Cumhurbaşkanı da bâzılarının, «Ca
nım Cumhurbaşkanının ne salâhiyeti var M, 
Hükümet icraatı ve meseleler üzerinde kendisi
ne başvuruluyor?» tarzındaki sözlerine rağmen, 
son temaslarında meselelerin içerisine girme lü
zum ve ihtiyacını duymuşlardır. 

Yüksek huzurunuzda hemen ifade edeyim 
ki, bu mevzudaki ilk talep ve temenni Güven 
Partisi Genel Başkanı tarafından Genel İdare 
Kurulunun kararı olarak aksettirilmiş ve Gü
venlik Kurulunun her türlü tefsire gelebilen ve 
münakaşa mevzuu yapılabilecek mahiyette olan 
tebliğine rağmen, meselelerin üzerine eğilme
sinde halen tecellisini vermemiş olmakla bera
ber, ilerisi için ümitli faydalar mülâhaza etti
ğimizi de bu vesile ile tekrarlamak istiyoruz. 
Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Büyük Türk 
Milletine bayram vesilesi ile, yılbaşı vesilesi ile 
irat buyurdukları mesajlarının hakikaten mil
letçe özlemi bulunan istikamette olduğunu da 
belirtmeyi vazife sayıyoruz. Lâik Cumhuriyet 
prensipleri hakkında söyledikleri ne kadar bü
yük değer taşıyor ise, memlekette anarşi hava-
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sı yaratmak istiyen aşırı akımcılara karşı vaki 
olan ikazları da o derecede ehemmiyet taşı
maktadır. Madalyonun bir tarafını takdim edip, 
diğer tarafını yan tutmanın bir anlamı yok. 
ikisi de bu memleket için ciddî surette zararlı 
hallerdir, hareketlerdir, teşebbüslerdir ve Sa
yın Cumhurbaşkanı bulundukları mevkiin ica
bı olarak bu konuları tetkike, dikkatte arz et
miştir. 

Reformlar konusunda Cumhurbaşkanı ge
rekli ikazda bulunmuşlardır. Bu ikazlarının da
ha müessir bir mahiyet arz eder şekilde vaze
dilmesinin her halde zaman ve zemin meselesi 
olduğunun takdirini kendileri yapacakları için, 
bunun üzerinde daha fazla ısrar etmeye cesare
timiz gelmiyor. Ve binnetice şu hususu arz edi
yoruz ki, Cumhurbaşkanımız ve o Yüce makam 
Devleti temsil eden, Devletin başı olan mahiye
ti ile, muhtevası ile tariflerden ve hattâ ser
zenişlerden uzak olarak ağırlığını daha da artı
rabilecek müdahaleleri yapabilme vasfı ile tutul
mak lâzımdır. Siyasi teşekküllerin kendi siyasi 
görüşlerinin çerçevesinde meselelerini oraya gö-
türmeksizin halledebilmeleri temenniye şayan 
bulunmaktadır ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da 
mutlaka siyasi mahiyet arz edebilecek diye mem
leketin kaderi ile alâkalı konularda ayrıca tale
be, dileğe ihtiyaç duymaksızın bu meselelere el 
koyması lüzumu aşikârdır. 

Sözlerimi Yüce Makama ve bu Yüce Maka
mın başında bulunan değerli Başkana Güven 
Partisi Grupunun saygılarını, samimî dilekleri
mi arz etmekle bitiriyorum. 

Saygılar sunarım arkadaşlar. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Özkaya, Millî Birlik Gru-

pu adına. 
MÎLLÎ BİRLİK GRUPÜ ADINA M. ŞÜK

RAN ÖZKAYA (Tabiî Üye) — Cumhuriyet 
Senatosunun sayın üyeleri, 

Önce Cumhurbaşkanlığı Bütçesini eleştirirken 
yıllardan beri uygulanan ve bir ölçüde gelenek 
yaratılmaya çalışılan alışalagelmiş müzakere 
usulünün dışına çıkma zorunluğuna inandığımı
zı ifade etmek isterim. 

Türkiye Cumhuriyetinin tehlikeli dönemeç
lerde olduğu, resmî ağızlarla da ifadesini bul
duğu, geride bıraktığımız günlerde Cumhurbaş
kanlığının daha dikkat çekici bir kuruluş olarak 
ele alındığı bir gerçektir. 
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1961 Anayasasının 95 nci ve 101 nci madde
leri Cumhuriyetin bu kuruluşunun hukuki var
lığını ortaya koyan hükümleri kapsamaktadır. 
Bu maddelerin ifade ettiği ilkeleri kısaca 
şöyle özetliyebiliriz : 

1. Tarafsızlık, 
2. Millete yönelek tehlikelere karşı koyma, 
3. Anayasayı koruma, 
4. Türkiye Cumhuriyetini temsil etme, 
5. Uluslararası anlaşmaları onaylama, 
6. Karar alma, kanunları imzalam?, veto 

etme ve ıaf. 
Ancak, Cumhurbaşkanı almış olduğu karar

lardan dolayı sorumlu olmayıp, vatana ihanet 
halinde suçlandırılabilmektedir. 

Sayın senatörler, 
Şimdi bu ilkeler açısından Sayın Cumhurbaş

kanının tutumunu ve hukukî sonuçlarını eleştir
mek gerekir. Parlâmanter rejim dünyada de
mokratik ülkelerin tümünde her yönü ilo aynı 
biçimde ve birbirinin kopyası değildir. Anaya
sa organları demokratik ilkelerin ihtiyaçları ora
nında yetkili olanaklara sahip olurlar ve onun 
da sorumluluğuna katlanırlar, örneğin; Ame
rika Birleşik Devletlerinde bir başkanlık yön
temi uygulanır. Fransa'da, Devlet Başkanının 
yetkileri Başkanlık yöntemine yakın bir düzeye 
ulaşmış bulunmaktadır, ingiltere'de Kraliyete 
daha ziyade sembolik bir anlam kazandırılmış
tır. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı 1961 Anaya
sasına göre her ne kadar bir Başkanlık yöntemi 
içinde değilse de, bu ingiliz Kral veya Kraliçe
sinin seırbolik anlamında da değildir. Zira, 
Anayasanın 96 nci maddesindeki, Cumhurbaş
kanının, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bü
tünlüğüne yönelecek her tehlikeye karşı koya
cağına ve Anayasayı sayacağına ve savunacağı
na namusu üzerine söz vermesinin şart koşul
ması ve ondan bu yönde bir eylem beklenmesi 
ilk günün heyecan havasını yaratmak için ko
nulmuş sözcülükler değildir. Anayasayı koru
maya lâyik olmıyan bir Devlet organından, 
Anayasayı koruma üzerine bir andın istenmiye-
ceği acı bir gerçektir. 

Bilim alanında da, Türkiye Cumhurbaşkanının 
yetkisi üzerinde rejim ve düzen korumada birta
kım olanaklara sahibolduğu kanısı hâkimdir. 
Örneğin; Anayasayı türlü yollarla çiğnemeye 
çalışan ve işletmiyen veya işletemiyen, iç ve dış 

ilişkilerde tehlikeli yola düşen iktidar başını 
uyarmak Cumhurbaşkanının belli başlı görevle
rindendir. Gerekirse, bir sorunun önemi ve ağır
lığı oranında rejimi kurtarma yönünden ikti
dar başı ile kamu oyunda açık tartışmaya gir
mek görevinin ve sorumluluğunun bilincine 
ulaşmış bir Cumhurbaşkanı için başvuracağı 
gerçekçi bir yoldur. Cumhurbaşkanının görevi 
ile ilgili işlemlerinden sorumlu olmaması, görev 
ve yetkilerini geniş bir serbesti içinde kullan
ması için Anayasa ve Cumhuriyeti koruma ve 
kurtarmanın emniyeti biçimleridir. Cumhurbaş
kanı, Türk Devletinin bağımsızlığına, her türlü 
tehlikeye karşı koyacağına, Anayasayı saya
cağına ve savunacağına, tarafsızlıktan ayrıl-
mıyacağma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şe
refini yüceltmek, aldığı görevi yerine getir
mek için namusu üzerine söz verirken; aslında 
korkusuzca ve iktidardan düşme hesabı olma
dan, tam bir inançla hareket edeceğine söz 
vermiştir. Cumhurbaşkanı, Anayasada yerini 
bulmuş partiler, iktidar, özel kuruluşlar ve di
ğer organlar arasında bir denge unsurudur. 
Yani, Cumhurbaşkanının her hangi bir kuruluş 
ve organın yetkili temsilcilerine duyduğu sem
pati ve antipati hisleriyle taraf tutma durumu
nun üstüne çıkabilecek bir kişiliği bulunması 
gerekir. 

Yine Cumhurbaşkanı, ülke sorunlarını bir 
çıkmazdan kurtarmak için giriştiği çabalarda 
bir parti lehine peşin kanaatlerini diğer partile
re kabul ettirmek için değil; onlardan sorunun 
nedenlerini, çıkar yollarını ve bu konudaki gö
rüşlerini öğrenmek isteğine dair vicdanlarda 
tam bir güven verme zorunluluğunu duymalı
dır. 

Sayın senatörler, 
Anayasamız açısından yukarıda anlattığım 

hukuk kuralları çerçevesi içinde bugün Cum
hurbaşkanlığı Makamını işgal eden Sayın Su-
nay'm bu ölçülere hangi oranda itibar ettiğinin 
eleştirisine geçiyorum. 

Tarafsızlık ilkesi; Sayın Cumhurbaşkanının 
zaman zaman yaptığı özel, resmî ve siyasal gö
rüşmeler s"bnucu, bir Anamühalefet Partisinin 
Genel Başkanından yakınması büyük millet 
menfaatlerinin bir gereği olarak, bir taktik bi
le olsa tarafsızlık ilkesini açıkça zedeler görül
mektedir. Hele bâzı konuşmaların kanaatler 
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şeklinde ifade olunması, bu durumun muhatap
larını bile bir hayli zor durumda bırakmaktadır. 
Bu eylemler, memleketi kurtarmak için son ya
pılan siyasal görüşmelerde bir kez daha tekrar
lanınca, dikkat çekici bir durum hâsıl olmuştur. 
Açık kalblilik en dürüst bir davranış olmakla 
beraber, bâzı gençlik kuruluşları hakkında ik
tidarın komünist ithamlarını iletmek veya bu 
etki ile başka kuruluşlar aleyhinde söz sarf 
etmek Cumhurbaşkanını tarafsızlık ilkesinin 
ötesine itmektedir. 

Sayın Cumhurbaşkanı eğer bir siyasal par
tiden veya liderinden, yahut bâzı cemiyetlerden 
şikâyetçi ise bunları nedenleri ile halka açık
lamak yolunu seçmeli veya o şahıs ile bizzat 
görüşerek kanaatlerini söylemelidir. 

Değerli senatörler; 
Biz Atatürk'ün tarihe gömdüğü bir sara

yın, bir devleti yitiren kapı arkası entrikaları
nı Türkiye Cumhuriyetinin topraklarında ya
şatmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı, ülkede 
kanlı çatışmaların başlamasından çok sonra, 
geç de olsa bir liderler görüşmesini ilân etti. 
Meselenin bir gençlik konusunun ötesine taş-
dığı bir gerçektir. Her yurtsever silâhların sus
masını, kalem ve mikrofonların konuşmasını is
temektedir. Ancak, silâhların susması, doğru 
veya yanlış suiistimal iddiaları Türkiye sınır
larının dışına taşan cılız bir iktidar başının 
devamı ile olamaz. Kendisi hakkında en ağır 
suç isnatları karşısında mahkeme ve kanun yol
larını tıkayan bir Başbakanın, öğrencilerin en 
ağır kusurları bile olsa yeni kanunlar getirip 
hukuk kurallarından bahsetmesi ciddiye alına
maz. 

Hele, bir Cumhurbaşkanı Hükümet başı
nın bu tekliflerini kabul ettirme çabası içinde 
siyasi partileri toplarsa işte o zaman, gazeteler 
ve kamu oyundaki, «Cumhurbaşkanı ve Başba
kan koalisyonu» sözcükleri kuvvet kazanır. Şu 
anda halk içinde Nasrettin Hoca fıkralarına taş 
çıkartan fıkralar her gün yayılır gider, örne
ğin : 

Bir gün Cumhurbaşkanı Başbakana suiisti
mal iddialarının esasını sormuş, Başbakan da 
«Aman Sayın Paşa Hazretleri «Paralı Asker
ler» filminde kolaylık sağlamak, Tunus gübre 
işinde aracı olmak, sizin adınıza bir dışişleri me
murunu tutup diğerini attırmak, son model 

araba getirtmek, Yeşilköy'de sahil arsalarını 
kapatmak gibi türlü şekilde mahdum bey hak
kındaki söylentiler gibi, benimki de bir söy
lenti.» dediği kulaklarda dolaşıyor. îşte biz 
Cumhurbaşkanlığı Makamını bu tür gölgeleme
lerin üstünde görmek istiyor ve bunun için çaba 
harcıyoruz. 

Şimdi, Cumhurbaşkanlığı Makamını kamu 
oyunda müşkül duruma sokan bir sorunun dile 
getirilmesinde fayda ummaktayız. Sayın Su-
nay'm büyük oğlu doktor Sunay'ın hastanede 
çalışan bir hekim mi;, MİT'in doktoru mu, 
Cumhurbaşkanının dış gezilerinde özel doktor 
mu,, yoksa tüccar mı, yahut dış ilişkilerde ti
cari ve diplomatik aracı mı olduğu merak ko
nusudur. 

Millete yönelen tehlikelere karşı koyma; 
bu ülkede iktidar başı ile işbirliği görünümü 
içinde kamu oyunu çalkalandırdığı gün ih
lâl edilmiş demektir. Millete yönelen tehli
keler bugün iç bünyemizde bir kurt gibi bizi 
kemirirken, sadece sol tehlikeyi göstermek 
yalnız öğrenciyi suçlamak, Hükümetin suni 
olarak yarattığı olayları görmemezlikten gel
mek, tehlikeyi her gün biraz daha yaklaştır
maktadır. Çeşitli inançtaki parti ve kuruluş
ların değişmesinde demokrasinin kurtuluşu
nu gördüklerini ilân ettikleri bir Başbakanı 
tutma gayretleri, Anayasanın tehlikelere karşı 
koyma ilkesinin dışa taşma eylemleridir. 

Anayasayı koruma ilkesine gelince bundan 
çıkarılan anlam düşünce sistemine göre deği
şebilir, denilebilir ki; belirli günlerde çıka
rılacak mesajlarla Cumhurbaşkanının Anaya
sayı koruması münkündür. Veya bâzı teh
like söylentilerinde Ankara içi ve dışı as
kerî birlikleri denetleme ziyaret ve birlikte 
yemek yiyerek tevazu örneği vererek de Ana
yasayı korumak mümkündür. Biz bu görüş
lere katılmadığımızı açıkça belirtmek isteriz. 
Anayasayı korumak, işkâyet eden kişi ve ku
ruluşların isteklerini derinliğine inerek öğren
mek ve tam bir tarafsızlık içinde hakemlik ya-
pafbümek istek ve yeteneği ile mümkündür. 

Diğeı bir ilke, Türkiye Cumhuriyetini tem
sildir; Cumhurbaşkanı Türk Ulusunu temsil 
eder. Bu nedenle de dış ülkelere gezi prog
ramları düzenlenir. Ancak, teknik cao- olan 
yaşadığımız dönemde, Doğu ve Batı bloklann-
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dan her ülkenin temsilcileri, toplumuna ^elle 
tutulur bir şeyler kazandırmadıkiea bu geri
lere itibar etmemektedir. Bu çağda, hiçbir 
yetkili kimse belirli bir sonucu olmıyan gezi
lerde vakit kaybetmemekte ve karşılıklı kül
fetlerden kaçmmaktdaır. Sayın Cumhurbaş
kanının bugüne dek dünyada hemen pek çok 
ülkeye yaptığı gezilerin olumlu sonuçları olup 
olmadığı kamu oyunda bir tartışma konusu
dur. Biz, 'Cumhurbaşkanlığı Makamının öne
mi oranında bâzı kulak fısıltılarının aydın
lığa kavuşmasında büyük fayda görmekte
yiz. örneğin son gezi 'izlenimlerinde yurda 
girdiği söylenilen televizyonlar acı tebessüm
lerle karşılanmaktadır. Tunus Cumhurbaşka
nına özel bir kişiden fazla değer verilerek alı
nan gümüş tepsi gühi dedikoduları renıî ağız
lardan açıklığa kavuşmalıdır. 

Sayın senatörler, 
(Sözlerimi bitirmeden önce, Cumhurbaş

kanı ile ilgili olarak yanlış uygulanmasında 
büyük zararlar gördüğümüz iki noktaya de
ğinmek isteriz. 

Cumhurbaşkanı Millî Güvenlik Kuruluna 
Başkanlık eder. Anayasaya göre Millî Güven
lik Kurulu görüşlerini Bakanlar Kuruluna 
bildirir. Millî Güvenlik Kurulu Anayasamıza 
göre, aslında hükümetlere destek olmada 
gövde göstermek ve Hükümetin za'fmı ört
mek için değil, Millî Savunmanın strateji
sini en yüksek bir kurulda tesbit edilmesi 
amacı ile kurulmuş taze bir kuruluştur. 

Kamu oyunda geniş yankılar yaratan son 
Millî Güvenlik Kurulu toplantısında, Hükü
metin düşmesi konusunda en ufak bir görü
şün bildirilmesi Anayasayı ihlâl olarak dsğer-
lendMrlirken, Anayasaya aykırı kanunların 
çıkarılmasında Hükümete müzahir 'olunma
sının emir şeklinde açıklanması tezat teşkil et
mektedir. Anayasayı ihlâlden çekinenlerin ye
ni kanun maddelerini kamuya apoletleri gös
terip bir ölçüde terör yaratma görünüşü içinde 
açıklamaları, asıl Anayasayı zedelemiş ve Türk 
kamu oyunu rencide etmiştir. (C. H. P. sırala
rından alkışlar ve «bravo» sesleri) Bir yanda, 
Başbakan kararları kendisinin açıklıyacağını 
ilân ederken, diğer yandan Millî Güvenlik Ku
rulu Genel Sekreterine bu kararları alelacele 
açıklatması, Genel Sekreteri Bakanlar Kurulu

nun sözcüsü gibi gösterme eğilimine dayanmak
ta ve Orduya siyaset için yeşil ışık yakılmakta
dır. Bâzı heyecan dalgaları ile de olsa, Türk 
Ordusunu bu denli eylemler içine iterek, tezat
lar yaratmaya kimsenin hakkı yoktur. 

Ayrıca, Millî Güvenlik Kurulu görüşmeleri
nin ayrın tılariyle Türkiye'de yalnız Tercüman 
Gazetesinde çıkması dikkat çekicidir. Hiç bir 
askeriye bu denli bir davranış içinde olmıyaca-
ğına göre, Hükümet üyelerinin bu haberleri 
özellikle bu gazetede çıkartmaları elbette se
bepsiz değildir. Türk Ordusunu yisayal emel
lerine kullanma politikası güdenler hiç bir dö
nemde başarılı sonuç alamamışlardır. 

Sayın Cumhurbaşkanının bu denli davranış
ları geniş bir hoşgörürlülükle karşılamasını an
lamakta güçlük çekmekteyiz. Gene son Siyasal 
Bilgiler Fakültesi olayları sırasında «7 cüceleri» 
kabul ederek resim çektirme şerefini bu vatan
daşlara bahşeden Sayın Cumhurbaşkanının, Si
yasal Bilgiler Dekanı Sayın Cahit Talas'a ran
devu vermeme nedeni de, üzerinde fıkra bile ya
zılacak derecede şaşırtıcı olmuştur. 

Değerli senatörler. 
Demokrasi açıklık yöntemidir. Bu rejimin 

içinde yerini bulmuş kurumların temsilcileri de 
demokrasiye olan bağlılıklarını, açık konuşma 
tekniğini benimsediklerini göstererek örnek 
vermelidir. Bizim bu denli açık konuşmamızı 
kınayanlar olsa bile, biz sadece Cumhuriyetin 
ve Atatürk'ün dostu olanların dostuyuz. 

Saygılarımla. (C. H, P. ve Millî Birlik Gra-
pu sıralarmdpn alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Somunoğlu, Adalet Par
tisi Grııpu adına, buyurun efendim. 

A. P. GRÜPU ADINA EDİP SOMUNOĞLU 
(Erzurum) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
lar; 

Cumhurbaşkanlığı 1971 yılı bütçesi üzerinde 
Adalet Partisi Senato Grupu adına görüşlerimi 
arz edeceğim : 

Günden güne Devlet hizmetlerinin çoğalma
sına rağmen, geçen senelere nazaran Cumhur
başkanlığı bütçesinde herhangi bariz bir fark 
olmadığı, yeniden eklenenlerin ve çıkarılanla
rın 1971 yılında da umumi harcamalar içinde 
mütevazi yerini aldığı ve tasarruf zihniyeti için
de, lüksten, israftan uzak bir görüşü aksettir
mesi bakımından şayanı memnuniyettir. Şöy-
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lekî, Cuınhurbaşkanlığı bütçesinin umumi ye
kûnu 3 022 348 liradır. 1970 yılı mlalî bütçesine 
nazaran 1 381 353 lira kadar fiilî bir azalma 
görülmekte ise de, bu azalmanın 657 sayılı Ka
nuna göre yapılan memur intibakları meselesin-
<den dolayı Maliye Bakanlığının tavsiyesine uyu
larak, aylıklar maddesine (1) lira ödenek konul
masından ileri geldiği tesit edilmiş ve bu mad
deye Maliye Bakanlığı bütçesinden bilâhara öde
nek verileceği ve ayrıca 819 sayılı Kanun gere
ğince yapılacak ödemelerle geçici hizmetliler 
ücretine ait maddelerin kaldırıldığı anlaşılmış
tır. 

Cumhurbaşkanlığı arşiv hizmetlerinin netice
ye ulaştırılması için, eski harfleri Arapça ve 
Parsça bilen bir miktar sözleşmeli personelin 
istihdamını temin gayesiyle yeniden bütçeye 
konan 80 bin lira ödenekle sözleşmeli personel 
ücreti, maddesi açılmıştır. 

Ayrıca, aynı bütçenin, yatırım harcamaları 
(bölümünün maddelerine, ödeneğin Cumhuribaş-
fkanflığmda diş kliniği bulunmasına rağmen ci
haz ve malzemesinin emanetem geçici olarak kul
lanılanlar yerlerine iade edilecek ve yerine ye
niden 42 bin lira olarak konan ödenekle usulü 
dairesinde satınalınacaktır. 

Bütçe Karma ve Plân Komisyonunun son 
•toplantılarında, Maliye Bakanlığının bütçesinin 
görüşülmesi sırasında, teklif veçhile Cumhur
başkanlığı ödeneğinin net olarak 6 100 liradan 
10 090 liraya çıkarılması memnuniyetle karşı
lanmıştır. Çünkü, 23 seneden beri aynı şekilde 
bu bütçe devam ediyordu. G-örülüyor ki, daha 
çok eski senelerden beri Cumhurbaşkanlığı büt
çesinin aynı seviyede kalması ve her hangi bir 
artış yapılmamış olmasınldan memnun olmak
tayız. 

Muhterem arkadaşlar, 
Oumhurbakkanlarımızın demokratik nizamı 

tesis yolunda, yüksek görev ve yetkilerini tam 
bir serbesti ve tarafsızlık içinde yürütmeleri 
Anayasamızın bir emridir. îşte, Türk siyasi ha
yatında Sayın Cumhurbaşkanımız, tek tarafsız 
bir Cumhurbaşkanıdır. Sadece aMıselimin ve 
vicdanın emredeceği doğru yolda, tarafsız hare
ket edeceğine katî inancımız varfdır. Binaen
aleyh, Sayın Cumhurbaşkanımızın tarafsızlığın
dan ve denetleme vazifesini lâyıkiyle yaptığın
dan zerre kadar şüphemiz yoktur. 

Türk geleneğinde Devletin başı olan Sayın 
Cumhurbaşkanına saygı esastır. Siyasi cereyan
ların fevkindedir. Her zaman uyarmalar yapar. 
Cumhurbaşkanı Anayasanın savunucusudur. Bâ
zı organların telmih yolu ile dahi olsa, tarizler
de bulunmaları tarafımızdan asla tecviz edile
mez. Hattâ, biraz evvelki konuşmalarda, yine bir 
senatör arkadaşımız âdeta bütün bütçenin umu
mi müzakeresi sırasında söylenecek sözleri baş
tan burada taidadetti. Bütün yolsuzluklar, öğ
renci durumları, kredi dağılımı v.s.... Fakat, son-
raidan Devlet Başkanlığına güveninin sarsılma-
dığmı ifade ile icraya yön vermeleri hususunda 
tekliflerde bulunuyor. Şimdi, konuşan iki arka
daşımızın istekleri, benim anladığım kadarı ile, 
gerek şimdiki Sayım Cumhurbaşkanımız, gerek
se bundan sonra gelecek veya daha evvel gelmiş 
geçmiş cumhurbaşkanları eğer iktidar aleyhine 
konuşacak olurlar, onu tenkiıd ederlerse taraf
sızdırlar. Aksi takdirde, şimdi yapıldığı gibi, ta
rafsız ve zamanımda hareket ettiği takdirde ta
raf tutmuş oluyorlar, manasına gelmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu fikirlere ben ve 
grupum sureti katiyede iştirak etmemektedir. 

Yine Sayın Aksoley arkadaşımız Kütahya'da 
Adalet Partililerin Atatürk'ü anma törenine ka
tılmadıklarını ifade buyurdular, bunun nerede 
ve ne saman, nasıl olduğunun tashihini kendi
sinden şim'di veya bilâhara yapmasını rica ede
ceğim. 

Yine, Sayın Cumhurbaşkanının kolera hasta
lığı mahalline gitmediğinden bahsettiler. 

Muhterem arkadaşlar, haricî temaslar, Hari
ciye ile olan münasebetler muayyendir ve za
manında yapılması lâzımgelir. Daha evvelce ka
rarlaştırılmış bir zamanı, bazan tehir etmek 
mümkün olmuyor. Halbuki, diğer zelzele ve 
âfetlerde her zaman Sayın Cumhurbaşkanının 
mahalline gittiğini siz de iyi biliyorsunuz. Esa
sen Anayasanın 95 nci maddesine, «Bir kimse 
2 nci defa Cumhurbaşkanı seçilemez» hükmü
nün konulması ile Cumhurbaşkanlarının birleş
tirici ve uzlaştırıcı, her nevi endişelerden uzak, 
bütünlüğümüzü muhafaza edici hizmetlerini 
tam yerine getirmesi ve vazifesini rahatlıkla, 
tarafsızlıkla yapması temin edilmiş bulunmak
tadır. Binaenaleyh, Sayın Cumhurbaşkanının 
her hangi bir endişesi de yoktur. Sa
yın Cumhurbaşkanımızın bu kutsal vazifeleri 
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yaparken, onu engelliyecek her hangi bir tesir 
düşünülemez. Arkadaşlar da ifade ettiler, be
nim de konuşmamda var; Cumhurbaşkanı biz
de bâzı memleketlerde olduğu gibi, bir sembol 
olmayıp, Devlet idaresi ile yakın alâkası var
dır. Anayasaya göre, Millî Güvenlik Kuruluna 
ve gerektiğinde Bakanlar Kuruluna Başkanlık 
eder. Demek oluyor ki, Cumhurbaşkanı memle
ketin en önemli meseleleriyle doğrudan doğruya 
ilgilidir. O halde, birçok defalar olduğu gibi, 
bu defa da sayın hatip arkadaşlar yalnız so
nundan bahsediyorlar. Benim hatırımda kaldı
ğına ve bütün neşriyat, basına ve diğer arşivler
den öğrendiğimize göre, Sayın Cumhurbaşkanı
mız daha evvel de birçok defalar uyarmalar 
yapmışlardır. Son olarak yine Sayın Cumhur
başkanımızın, memleketin güvenliğine, inkişa
fına, kalkınmasına ait meseleleri Hükümet Baş
kanından ayrı olarak, siyasi parti liderleriyle, 
üniversite profesörleri ve diğer ilim otoritele
riyle istişare etmekte ve icabeden tedbirlerin 
alınması için gereken tavsiyeleri yapmakta ol
duğunu görmekle memleketin emniyet ve hu
zuru bakımından büyük bir ferahlık duymakta
yız. 

Muhterem arkadaşlar, 

Cumhurbaşkanı demokratik düzende memle
ket ve millet için mühim bir teminattır. Sayın 
Cumhurbaşkanımız, millî ve dinî bayramlarda 
önemli meselelere temas ederek vatandaşları, 
teşekkülleri ve müesseseleri uyandırmaktadır. 
Bu uyarmaların, radyolardan ve basından, Tür
kiye'mizin her tarafından ve herkesçe dikkatle 
takibedildiğini görmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar, 

Sayın Cumhurbaşkanımız daima sağ ve sol 
tehlikelere karşı millî birlik ve bütünlüğümü
zü muhafaza etmenin yalnız yetkililere düşecek 
vazifeden ayrı olarak vatandaşların kardeş kav
gasına müncer olacak hareketlerden tevakki 
etmelerine, vatandaşların bilâkis yapıcı olmala
rına ve bunların vazifeleri icabından olduğuna 
işaret buyurmuşlardır. Sayın Cumhurbaşkanı
mızın bu beyan ve vazifeleri, Anayasada açıkça 
izah edildiği halde, bunu ifadan dolayı benim
semek istemiyenlerin demokratik rejimi benim
sememelerinden ve Anayasaya saygılı olmama
larından ileri geldiğini anlamaktayız. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ikazları mu
vacehesinde bütün müessese mensupları, rejim 
düşmanlarına karşı kanunlar çerçevesinde bir
likte rejimi müdafaa edecek tedbirleri almakla 
memlekete büyük hizmet görmüş olacaklardır. 
Bunu yalnız Sayın Cumhurbaşkanına ve Hükü
mete bırakmayıp, hep birlikte buna çare ara
mak yerine, ısadece tenkidle iktifa edildiği maa
lesef görülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız 
tarafından yapılan uyarmalarım mutlaka fayda
lı olacağına kaani bulunarak devmını temenni 
etmekle bir vazife ifa etmiş olduğumuza inanı
yoruz. 

Değerli arkadaşlar, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt içi geziler 

tertip buyurmalarının önemi izahtan vareste
dir. Yurdun iç gezilerine her ile ve gerektiğinde 
köylere kadar gitmek suretiyle devam etmekte
dirler. Bu gezilerde, vatandaşlar arasında gö
nül gönüle bulunarak onların hayatında ve ya
şamasında gördüğü noksanları Devletin başı 
sıfatı ile Hükümete intikal ettirerek Hüküme
tin süratle tedbir alması hususunda faydalı 
neticeler verdiğinde her hangi bir şüphe ve te
reddüde mahal olmadığını belirtmek isterim. 
Yine bu gezilerde Sayın Cumhurbaşkanımızın 
tavsiyeleri üzerine vatandaşların tekliflerinin 
yerine getirilip getirilmediği hususunda tered
dütler uyandığı ve bu hususta konuşmalar, ya
zışmalar olduğu görülmüş ve görülmektedir. 

Halbuki, Hükümette vazife aldığım sıralar
da Sağlık Bakanlığına intikal ettirilenlerin müm
kün olanları tamamen yerine getirilmiş ve hepsi 
de cevaplandırılmıştır. Ayrıca, bu hususta Sayın 
Cumhurbaşkanımız da, kendilerinin işaret bu
yurdukları noksanlıkların Hükümetçe gideril
mesinden dolayı memnuniyetlerini ifade bu
yurmuşlardır. Esasen Sayın Cumhurbaşkanımız 
bu gezilerinden vatandaşlara, isteklerinin yeri
ne getirileceğini vait buyurmazlar. Hükümete 
intikâl ettireceklerini ve haklı gördükleri hu
suslarda tavsiyelerde bulunacaklarını bildirir
ler. 

Dış münasebetlerin çok kesif olduğu bir dev
rede Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu 
ve yapacağı dış gezilerin faydalı olacağından 
şüphe etmemekle beraber; memleketimiz, mille
timiz ve Devletimiz için bir zaruret olduğuna 
ve itibarımızın artmasına sebebolacağına inan-
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makta ve sevinmekteyiz. Bilhassa, komşu dev
letlerle olan münasebetimiz son zamanlarda çok 
ilerlemiş ve müteaddit defalar mütekabil ziya
retler vukubulmuş, iktisadi, sosyal ve siyasi 
menfaatler elde edilmiştir. Onları ber hangi bir 
suretle bir tarafa itemeyiz. Büyük Atatürk'ün, 
daima komşulariyle ve bütün milletlerle dost 
geçinme tavsiyeleri bugün de devam etmekte
dir ve onun direktifleri ilânihays devam ede
cektir, ilkelerine sadakatimiz herkesten ziyade 
tamamdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Cumhurbaşkanhğı Bütçesinin müzakeresi 

vesilesiyle sözlerimin sonuna gelmiş bulunuyo
rum. Bu bütçe üzerinde uzun bir siyasi münaka
şa açmayı yersiz görürüm. Sayın Cumhurbaşka
nımız tarafından buyurulan beyanat sırasında, 
memleketin mühim meselelerine parmak bastı
ğı ve başka türlü tefsirlere yönelmenin bizim 
inancımızın tamamen dışın da olduğunu belir
tir, 1971 yık Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin mem
leketimize, milletimize ve mensuplarına hayırlı 
olmasını temenni eder, saygılar sunarım. (A. 
P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağh. 
SALİM IIAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, muhterem senatörler; 
Sayın Cumhurbaşkanı, Devletin Başı, Dev

letin Başitemısilcisidir. Cumhurbaşkanının Ana
yasadaki yerini, görevlerini hepimiz biliyo
ruz. (Bunlar üzerinde uzun uzun durmaya da 
Düzulm da yoktur. Ben sadece Cumhurbaşkanı 
- Hükümet ilişkileri üzerinde durmak istiyo
rum. 

Sayın Cumhurbaşkanı, içinde bulunduğu
muz Ocak ayından diğer arkadaşlarımın da te
mas ettiği gibi, Türkiye'nin içinde bulunduğu 
bunalıma çare aramak üzere siyasi parti lider
lerini davet ettiler, üniversite temsilcilerini 
davet etti, görüşmeler yaptı. Bu görüşmeler
den sonra Milî Güvenlik Kuruluna bu görüşme-
Heri götürdü, sonucunda Millî Güvenlik Kuru
lunca bir rapor yayınlandı. Bu rapor Türki
ye'nin içinde bulunduğu çalkantıyı biraz olsun 
dindirmedi. Arkasından daha vahîm hâ
diseler zuhur edegeldi. Ben şahsan, ta işin ba
şında bu görüşmelerin faydalı olamıyacağı ka-
nısındaydım. Hâdiseler benim yargıya var
makta haklı olduğumu göstedâ. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Beni bu yargıya daha evvel götüren bir se

bep var; Sayın Cumhurbakanına geçen yıllar 
içinde Millî istihbarat Teşkilâtı tarafından dos-
yah bir rapor verilmiştir. Bu raporda, Diya
net İşleri Teşkilatındaki Başkan Yardımcısı 
hakkımda görevini kötüye kullandığından, tari
katçılık yaptığından, nurculuk yaptığından 
bahisle uzun uzadıya bir rapor ve vesikalar gön
derilmiştir. Bu raporu Sayın Cumhurbaşkanı-
muz aldıktan sonra, - Bu rapor kendisini ilgilen
dirir, görevi içindedir veya değildir. Bunu 
münakaşa etmek mümkün değildir. - Sayın Cum
hurbaşkanımız bu rapor üzerinde durmuş ve 
bunu vesile ederek Diyanet işleri TeşkEâtmı 
ziyarete gitmiştir. Başkanı ziyaret etmiş, baş-
kanvekilleri kendisime takdim edilmiş, orada 
bulunan diğer sulbe başkanları kendisine tanı
tılmış, bu tanıştırma sırasında Sayın Cumhur
başkanına falan dairenin vekili başkan değil 
de, «vekili» diye takdim edilince; Sayın Cum
hurbaşkanımızın dikkatini ceibetmiş, «Bu nıe 
kadar vekil?» dî ye ifade buyurmışlardır. Sa
yın Cumhurbaşkanımız biliyorlardı ki, bu ve
killerle idare edilen Diyanet İşleri Başkanlığı, 
şu sebeplerle vekillerle idare ediliyor; Teşkilât 
Kanunu gereğince yüksek tahsil görmüş kimse
lerin tâyin edilmesi lâzımgelen mevkilere, Or
dudan nurculuğu sebebiyle ihracedilmiş astsu
bay rütbe'sindeki - Tahkikat Kamisyonundayım, 
dosya elimdedir - astsubay rütbesindeki nurcu
luk sebebiyle ihracedilmiş kimselerin tâyin edil
mesi suretiyle, vekillerle idare edildiğini Sa
yın Cumnurbaşkammız biliyordu, onun için «Bu 
ne kadar vekil?» demişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız, Di

yanet işleri Teşkilâtı ile ilgilenmeleri sebebiy
le bir 'münasebet olduğu zaman, kendileri Diya
net işleri Başkan Yardımcısı için «iBu adam 
halen burada duruyor mu?» demiştir. Bu da 
sabittir. Bundan sonra Diyanet İşleri Başkan 
Yardımcısı hakkında, Cumhuriyet Senatosunda, 
Millet Meclislinde bölücülüğü, nurculuğu, tmnıllî 
bütünlüğümüzü zedeleyici -bunlar konuşulmuş 
şeyler tekrar etmiyorum- hareketleri nedeniy
le ayyuka çıkan araştırmalar, soruşturmalar 
yapılmış. Sayın arkadaşlarım, Sayın Cumhur
başkanımızın bu meseleye eğilmesi lâzımgelir 
miydi değil nı%di? Bilmem. Ama eğildikten 

— 191 — 



O. Senatosu B : 30 28 . 1 . 1971 O : 2 

sonra hiçolmazsa bu kadar küçük bir mesele 
üzerinde mânevi ağırlığını koyamamış olması, 
Hükümetle ilişkilerinde A. P. Hükümetinin De-
mirel Hükümetinin Saym Cumhurbaşkanını 
müşkül vaziyette 'bıraktığının delildir. Demi
re! Hükümeti Sayın Cumhurbaşkanını müşkül 
durumda bırakmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Sayın Cumhurbaşkanına saygı gösterınek 
Türk Milletinin, hepimizin görevidir. Saym 
Cumhurbaşkanının, Hükümetin kendisini bu şe
kilde müşkül durumda bırakmasından dolayı 
üzerine gölge düşmesini (istemediğim için (bun
ları konuşuyorum. Sayın Cumhurbaşkanına 
(burada bir başka türlü saygısızlığımız da ola
maz. Bütün milletin saygısını toplamak mev
kiinde olan bir kimseye, Saym Deımirel Hükü
metinin O'nu müşkül vaziyette bırakıp, O'na 
gölge düşürmesine vicdanımız razı değildir. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın, Hükümetle Vis
kilerini tesbitte A. P. iktidarının, Demirel Hü
kümetinin O'nu müşkül vaziyette bıraktığı ka
naatindeyiz. Bu kanaatle sözlerime son veri
yor, sizleri saygılarımla selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Saym Gülek, buyurun, 
KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkanı Yüce Senatonun saym üye
leri; 

Cumhurbaşkanlığı bütçesi özel bir itina 
ive saygı ile üzerinde durulması gerekli bir büt
çedir. Sayın Cumhurbaşkanı Devletin başıdır, 
Cumhurbaşkanlığı Makamı Anayasanın en bü
yük organıdır. Millî birliğin sembolüdür Cum
hurbaşkanı. Türk geleneği Devlet Başkanı, mil
letin babasını saygı ile, sevgi ile sayar. Cum
hurbaşkanlığı partiler üstüdür, tarafsız ma
damdır, siyasi cereyanların üstündedir. 

Saym Cumhurbaşkanımızın hiçbir parti
ye mensup olmamış, bütün ömrü boyunca ta
rafsız kalmış bir kimsedir. Vatandaş için bu 
bir güvenç kaynağıdır. Cumhurbaşkanı Anaya 
nizamının savunucusudur, ikaz eder, uyarmalar 
yapar. Bunu bayramlarda, millî günlerde me
sajlar, konuşmalarla yapar. Milletin önemli me-
eslelerini ele alan mesajlarının önemli kıyme
ti ve mânâsı vardır. İtina çalışma ve düşünme 
mahsulüdür. Bu seneki yılbaşı mesajını bilhas
sa bu bakımdan zikretmek isterim. 

Anayasamıza göre, Türkiye Cumhurbaşkanı 
sadece bir sembol değildir. Devlet idaresiyle 
ilgisi vardır. Yine Anayasamızın meydana ge
tirdiği Millî Güvenlik Kuruluna Başkanlık eder. 
Bu bir yeni Anayasa müessesesidir. Memleket 
meselelerini ele alır, prensipleri üzerinde durur. 
Cumhurbaşkanı bu kurula Başkanlık eder. 

Cumhurbaşkanı Bakanlar Kuruluna da Baş
kanlık eder. Cumhurbaşkanının onayının özel 
bir mânası vardır. Demokratik düzenli Dev
let idaresinde bu onay bir teminattır. Onayla
ma ve uyarma görevlerini yaparken istişareye 
muhtaçtır, Cumhurbaşkanı. Başyardımcısı Ge
nel Sekreterdir. Büyük fedakârlıkla çalışan 
Genel Sekreterin buna yetmesi imkânsızdır. 
Yardımcı teşkilât lâzımdır. Cumhurbaşkanlığı 
teşkilâtı dünyanın bir çok yerlerinde bilinir. 
Meselâ Amerika'da bakanlıklardan büyük bir 
yardımcı istişare kurulu vardır. Cumhurbaş
kanlığında da Cumhurbaşkanına yardımcı ola
cak, Cumhurbaşkanının istişare edebileceği dai
mi bir kurulun mevcudiyeti bir ihtiyaçtır. 

Cumhurbaşkanının parlâmento ile münase
beti önemlidir. Parlâmento çalışmalarını ya
kından takibeder. Parlâmento üyeleriyle sıkı 
temas etmesi, zaman zaman davet etmesi, isti
şare etmesi büyük fayda sağlar. Demokrasi ica
bı partiler arasında anlaşmazlıklar olabilir, de
mokrasi icabı millî birtakım meselelerin parti
lerin üstü ele alınması gerekir. O vakit Cum
hurbaşkanına büyük görevler düşer. Bu göre
vi ancak tarafsız, politika üstü bir makam olan 
Cumhurbaşkanlığı yapabilir. 

Cumhurbaşkanlığının malî yönü üzerinde du
racağım. Son derece mütevazidir, yıllardan 
beri değişmemiştir, para kıymeti 1/10 düştü
ğü halde, Cumhurbaşkanlığı tahsisatı aynı kal
mıştır. Bunun gerekli şekilde ele alınması el
bette faydalı olur. 

Sözüme son vermeden bir dilekte buluna
cağım. 1971 önderliğine her vakitten fazla bu
gün muhtacolduğumuz büyük Atatürk'ün 90 ncı 
doğum yıldönümüdür. 33 yıldır hep Atatürk'ü 
fani dünyayı terkedişi dolayısiyle hüzünle, tees
sürle andık. 90 ricı yılında doğumunu seviçle 
(kutlamak yerinde olur kanısındayım. Atatürk'
ün doğum günü, tam olarak belli değil. Fakat 
Atatürk hayatta iken yabancı devletlerden bi
risi, Türkiye Devlet Başkanının doğum günün
de tebrik göndermek istiyoruz, bugün nedir 
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«diye müracaat etmiş. Bu arz edilmiş kendisine, 
•Atatürk de, «Benim doğum günüm 19 Mayıstır.» 
•demiş. Sembolik bir gündür, bunu böyle kabul 
etmek yerinde olur. Nasıl ki, İngiliz Kraliçesi
nin doğum günü kışındır. Ama yazın tesit edi
lir, «Benim resmî doğum günün yazın.» der. Sa
yın Cumhurbaşkanımızın bu konu ile ilgilenme
sini bilhassa istirham ederim. 

Sayın arkadaşlarım, 
Son olarak; Cumhurbaşkanının şahsı, maka

mı tartışma dışında, dedikodu üstünde olmak 
gerekir bir makam olduğunu belirtmek isterim. 
Böyle olması millî menfaat icabıdır. Cumhur
başkanı dedikoduların üstündedir, üstünde tu
tulmak lâzraıgelir. Milletlerin üzerinde dediko
du yapılmıyan bir makama ve üzerinde söz edil-
miyen bir şahsiyete ihtiyaçları vardır. İşte Dev
let Başkanlığı böyle bir makamdır. Cumhurbaş
kanı böyle bir şahsiyettir. 

Hiçbir delile dayanmadan birtakım rivayet
ler ele alınarak Sa,ym Cumhurbaşkanının oğlu 
-hakkında ithamlar üzücü olmuştur. Kaldı ki, 
hiçbir kimse oğlundan dolayı itham edilemez, 
edilmemelidir. Bu hareket Cumhurbaşkanı Ma
kamına, Devlet Basma gösterilmesi gereken ve 
en ilkelinden en genişine kadar dünyanın her 
yerinde gösterilen saygı ile bağdaşamaz. Millet 
de bunu hoş görmez. Demokrasi açıklık rejimi 
olduğu kadar, bir saygı rejimidir de. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın. Betil, buyurun. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler; 
Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin görüşüldüğü 

şu sırada önemli saydığım bir konu hakkında 
kişisel görüşümü açıklamak üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Anayasamıza göre, Cumhurbaşkanı Devletin 
başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve 
milletin birliğini temsil eder. Yedi yıl için se
çilir, arka arkaya iki defa seçilemez. Görevine 
başlarken T. B. M. Meclisi önünde and içer ve iç
tiği anda göre Anayasayı sayma ve savunma- da 
görevleri arasında yer alır. 

Anayasamıza göre, Türkiye Cumhuriyeti Dev
leti sadece insan haklarına dayanan millî, de
mokratik, lâik bir hukuk Devleti değil, ayni za
manda sosyal bir Devlettir. Her toplum gibi 
bizim toplumumuzda, da çeşitli sınıf ve zümreler 

bulunduğu gerçeğini göz önüne alan Anayasamız 
bu sınıf ve zümrelerden bâzılarının diğerlerine 
hâkim olmak veya onları yok etmek için güc 
kullanmaların yasaklamış, çeşitli sınıf ve zümre
ler arasında ahenk ve denge sağlamayı amaç 
edinmiştir. 

Anayasamızda sosyal adalet ve sosyal güven
lik deyimleriyle adlandırılan hedefler ve bu he
deflere varabilmek için alınması emredilen ted
birler toplumumuzu açıkladığımız amaçlaraulaş-
tıracak olan ilkelerdir. Devlet üzerinde kişi, 
sınıf ve zümre hâkimiyetini önleme, gelişmede 
vatandaşlara fırsat ve imkân eşitliği sağlama, 
ekonomik ve sosyal tedbirlere öncelik tanıma, 
sosyal adalet ve sosyal güvenliği gerçekleştire
cek ekonomik ve sosyal tedbirlere öncelik ver
mek lâzımdır. 

Cumhurbaşkanımız da bu kanıda olduklarını 
son mesajlarında ifade buyurmuşlardır. Anaya
samız bir bütündür. Bu nedenle, Anayasamızı 
bütün ilkeleriyle benimsemek ve uygulamak ge
reklidir. Anayasamızdaki ilkelerden belli bir 
kısmını benimsemek ve uygulamak, diğerlerini 
ihmal etmek asla caiz olamaz. 

Örneğin: Toprak reformunun gerçekleştiril
mesi Anayasa emri olduğu ve ikinci Beş Yıllık 
Kakmma Plânında toprak dağılımındaki adalet
sizlik kabul edildiği halde, Hükümet plân prog
ramlarında toprak reformunun sözünü bile etme
miş, açıklamalara zorlandığı zamanlarda da top
rak reformuna karşı olanların kullanmayı itiyat 
edindikleri tarım reformundan bahsetmiş ve bu 
konuda yetersiz birtakım teknolojik tedbirlerle 
ystinmiştir. 

Anayasamıza göre, Cumhurbaşkanı gerekli 
gördükçe Bakanlar Kuruluna Başkanlık eder. 
Yabancı devletlere Türk Devletinin temsilcileri
ni gönderir ve Türkiye'ye gönderilen yabancı 
devlet temsilcilerini kabul eder. Milletlerarası 
andlaşmaları onaylar ve yayınlar. Sürekli has
talık, sakatlık ve kocama sebebiyle belli kişilerin 
cezalarını hafifletebilir veya kaldırabilir. Kabul 
edilen kanunları 10 gün içinde yayınlar, uygun 
bulmadığım ayni süre içinde bir daha görüşül
mek üzere gösterdiği gerekçe ile birlikte geri 
yollar. Başbakanı ve Başbakanca seçilen bakan
ları atama yetkisi de Cumhurbaşkanındır Cum
hurbaşkanı Millî Güvenlik Kuruluna da Başkan
lık eder ve şartlan gerçekleştiği takdirde, Millet 
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Meclisi seçimlerinin yenilenmesine de karar ve
rebilir. 

Cumhurbaşkanı bütün bu görevleri Anayasa
mıza göre tarafsız olarak yapar. Bir siyasi parti 
üyesi iken seçilmiş bulunması halinde, tarafsız
lığın gereği olarak partisi ile ilgisi kesilir. Gö
rev ve yetkilerinin çok büyük önem taşıması, gö
revini yaparken ve yetkilerini kullanırken mut
laka isabet göstermesi çeşitli görüşler arasında 
taraf sızhğını her halde muhafaza etmesi için 
kanaatimizce Cumhurbaşkanının Devlet yöneti
mi ile ilgili bütün konulara bütün incelikleriyle 
nüfuz edebilmesini zorunlu kılar. Bu hususun 
başta ekonomik ve sosyal olmak üzere pek çok 
sorunu olan ve geride kalmış ülkeler arasında 
yer almış bulunan ülkemizde bilhassa nezaket ik-
tisabettiği açıktır. 

Ayrıca ülkemizin bugün bir büyük bunalım 
içinde bulunduğu ve çözülmesi için bu bunalımın 
isabetli ve çok acele tedbirler beklediği de artık 
herkes tarafından müşahede ve tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. 

Ne kadar mümtaz vasıflarla yetişirse yetiş
sin, Devlet hayatında ne kadar çok değerli tec
rübeler edinmiş olursa olsun bir büyük kişinin 
Devlet yönetimiyle ilgili bütün konularda en isa
betli kararları ihtiyacın doğruğn anda alması 
her vakit mümkün olabilir. O büyük kişiye iler
lemiş, demokratik Parlamenter rejime sahip bü
tün ülkelerde olduğu gibi, çeşitli bilgi dalların
da ihtisas ölçüsünde bilgi ve büyük tecrübe sa
hibi müşavirler vasıtasiyle hizmet yardımında 
bulunmak gerekir. 

Ben şahsan o kanıdayım ki, mesleklerinde 
gerçekten temayüz etmiş bulunan ve üstün in
sanlık vasıflarına sahip bulunan bugünkü Gre-
nel Sekreterlik özel Kalem Müdürlüğü ve ya
verler kadrosu Cumburbaşkanımıza her konu
da gereği ölçüde müşavirlik hizmeti yardımın
da bulunamamaktadırlar. 

Şahsan yine o kanıdayım ki, Cumhurbaşka
nımız örneğin; ekonomik, sosyal ve kültürel 
konularda, dışişlerinde, Parlâmento ile münase
betlerinde ve basın işlerinde müşavirlik edebi-
bilecek ehliyet ve liyakatta birkaç zatın hizmet 
yardımında bulunmalarını sağlamak, zamanımı
zın en önemli ve en acele konularından birisi 
haline gelmiştir. Müşavirlerin seçilip ve atan
ması yetkisi de şüphesiz Cumlhurbaşkammıza 
verilmelidir, 
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Yüce Cumhuriyet Senatosunun Sayın Baş
kanı, sayın üyeleri; halisane bir temenni olarak 
sadece bu husustaki kişisel görüşümü açıkla
mak üzere huzurunuzu işgal ettim. Beni dinledi
ğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen?. Yok. Sayın 
Sökmen. 

TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarını; 

Aylardır gayeleri bir, yolları ayrı olan iki 
teşekkülün Atatürk'ün yüce şahsına,, inkılâpla
rına, ideallerine saldırdıklarını teessürle gördü
ğümüz halde, bütçe münasebeti ile konuşan ar
kadaşlarımız tarafından bahsedilmemiş; buna 
karşılık, Güvenlik Kurulu tebliğinden müşteki 
olduklarını ve muhterem Reisicumhuru kapalı 
Sözlerle itham etmek çabası sarfedilmiş bulun
duğunu teessürle görmekteyiz. Doğru görmü
yorum. 

Sağımızda Atatürk'e ve inkılâplarına karşı 
düşmanlıklarını 24 Ocak 1971 günü yaptıkları 
kongrelerde dahi gizlemeye lüzum görmeden 
izhar eden Millî Nisam Partisi, solumuzda do
lambaçlı yollardan giderek komünken öncülü
ğünü yapmak suretiyle Atatürk'e, inkılâp ve 
ideallerine karşı hareket eden isçi Partisi,. Ban
ların her ne kadar yollan ayrı ise de gayeleri 
yani, Atatürk ve inkılâp düşmanlığında birleşi
yorlar. Birlesen bu iki teşekkül, ellerinde hu
dutsuz zannettikleri Anayasa bayrağı ile dolaş
tıkları memleketi için için kemirmektedirler. 

Bu haller karşısında insana, aea^a 1961 
Anayasası körlerin fili tarif ettikleri £'bi, her
kesin istek ve arzularına göre tefsir edilebile
cek mahiyette midir, yoksa Atatürk ve inkiîâp 
düşmanlığı yapılabilecek mahiyette midir? Ya
hut, Atatürk ve inkilâp düşmanlığı res'en ve
ya bilvasıta yapılabilir, diye hudutsus hürri
yet fikrimi getirmektedir? Anayasa zannet
mem böyle bir karakter taşımış olsun. Nite
kim, dünyanın hiç bir yerinde anayasalar hu
dutsuz hürriyet içinde yarlığını koruyamanıış-
lardır. Bundan ötürüdür ki, Anayasamız hu
dutsuz değildir. O halde, nasıl oluyor da bun
lar Atatürk ve onun inklâplan aleyhinde ha
reket edebiliyorlar? 

Aziz arkadaşlarım, 
Hareket edebiliyorlar, çünkü; bugün mem

leketimiz tuzağa düşmüş, müteharikiyst için-
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de çalkanmaktadır. Herkes her yerde, «Ana
yasa böyledir,» diye istediğini söylüyor, yapı-
;yor ve yasıyor. Nitekim, bugün için vazifesi 
lyalnız okutmak ve öğretmek olan hocalar, 
profesörler çalakalem yazılar yazıp, konuşma
lar yapıyorlar. Bu cümleden olarak bir profe
sörümüz de bu' anda, hazarda vs seferde 
memleketin mukadderatı ile vazifeli insanlar
dan terekkübetmiş olan bir varlığın, bir teşek
külün yani Güvenlik Kurulunun anarşi sayı
lan olaylar hakkında aldığı kararı «Çizmeden 
yukarı sıkıyorlar,» diye nazik olmayan cüm-
-leleFİfe tenkid edebiliyor. 

Ne yapmalı? Memleket anarşi içinde çal-
kanırken söz, nasihat dinlemeyen, kanun tanı-
mıyan, aldatılmış, yolunu şaşırmış kimselere 
bravo iyi yapıyorsunuz mu demeli? Nasıl ki, 
kürsüde konuşan hatibin konuşmasının alkış
lanması, hatibi, memnun ve teşvik ediyorsa, 
mesuliyet taşıyan heyetlerin kararı aleyhine, 
mesuliyetsiz kimselerin yazıları da kanun tanı
mayıp, anarşi yaratanları cesaretlendirir. 

Arkadaşlarım, 

Bir yanda yaşları, tahsil durumları dolayı-
siyle omuzlarında Devlet mesuliyeti taşıyamı-
yacakları tabiî olan aldatılmış masum gençler
den bir grup ellerine verilen tabancalarla Dev
let idaresine yön verme çabasında giriştikleri 
münakaşa sonunda birbirlerini yaralamak ve
ya öldürmektediler. Aynı grupun diğer bir 
parçası da birtakım havai bahanelerle asayişi 
korumakla mükellef olan zabıta kuvvetleriyle 
çarpışıp, dövüşmeyi gayelerine vusul için bir 
vasıta saymaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarını, 
Dünyanın her yerinde bu gibi davranışın 

adı anarşidir. Anarşi olan yerlerde ise huzur 
olmaz. Husursuz ülkelerin âkılbetlerini de her 
gün görüyor ve gazetelerde okuyoruz, felâket
tir. Memleket seven insanlar ülkelerini anar
şiye ve felâkete sürüklemezler. Aynı zaman
da aziz Atatürklün bin müşkülât içinde kur
tarıp, koruduğu bu mübarek memleket, solun, sa
ğın ve bunları destekliyenlerin cevelangâhı da 
değildir ve olamaz. Hülâsa... 

BAŞKAN — ÎM dakikanız kaldı efendim. 
TAYFUR SÖKMEN (Devamla) — Hulâsa, 

ey aziz Atatürk, habegahi ebedinden başını kal-

ı dır huzur ve sükûn içinde bıraktığın memleke
tin huzursuz haline bir bak. 

Saygılarımla. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Öztürk... 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kanım, Yüce Senatonun çok değerli üyeleri; 
Cumhurbaşkanımız bu yıla kadar tarafsızlığı 

hiçbir şeye karışmamak anlamımda değerlendir
miştir. Askerlikte bir söz vardır, «kaçma, ka
rışma, çalışma» Sayın Cumhurbaşkanımızın as
kerlikten gelmiş olması, bu yıla kadar bu anla
yış içinde hareketini sürdürmüştür. (A. P. sıra
larından gürültüler.) 

REFET RENDECÎ (Samsun) — Olur mu 
böyle şey 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, şimdi koca bir 
müesseseyi, yanlış bir zan altında tutmaya hak
kımız yok. Askerlikte böyle bir kaide yok. Ve 
böyle bir kaideyi de Devletin başı olan bir zata 
yakıştırmamız bizim için doğru değildir. Bunu 
istirham ediyorum, tavzih ediniz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın 
Başkanım, bu Türkiye'nin en ücra köyüne kadar 
duyulan, bilinen, söylenen bir söz. Yalnız Sayın 
Cumhurbaşkanı... 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, bilinip, söylenen 
her söz bu kürsüye yakışmaz. Bu itibarla, bunu 
kürsüye daha yakışır halde tavzihinizi rica ede-' 
crğim. 

REFET RENDECÎ (Samsun) — Sözünü geri 
alsın efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Efen

dim, fikrim ve görüşüm şudur; Sayın Cumhur-
I başkanımız, tarafsız kalmayı hiçbir şeye karış

maz anlamında düşünmüş ve bugüne kadar bu 
şekilde bir pasif durum içerisinde kalmıştır. 
İki yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızı birazcık ra
hatsız edenlerden birisi de toen olmuşumdur. 
Hem bu kürsüden, hem de muhtıralarımla Cum
hurbaşkanımıza üç senedir Türkiye'de bir gün 
patlak verecek olan şu günkü durumun nasıl 
geliştiğini teker, teker delilleri ile ortaya koy
muşum. Bir Cumhurbaşkanı olarak vte Atatürk'
ün yerinde ve makamında oturan bir kimse ola
rak, büyük Atatürk giibi l>u olaylar karşısında, 
hareketini ondan örnek alarak ayarlamasını ve 
sorunların üzerime eğilmesini diledik. 

T Yine yüksek öğrenim gençliği konusunda; 
j içinde bulunduğu bunalımın iktidarın kulan-
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dığı yöntemlerin yetersizliği, yanlışlığı karşı
sında gün geçtikçe büyüyeceğini, üç sene önce
den beri devamlı anlattık. V© Sayın Cumhurbaş-
kanımızın bu konuda ö^kkaüerini çektik. Olay
lar 'bu hale geldikten sonra, eülbette ki, sorunla
rın zor çözüleceği bir anda Sayın Cumhurbaşka
nının da buna derhal bir çare bulması mümkün 
olmıyacaktı. 

Şimdi Sayın Cumhurbaşkanının, devamlı ola
rak iktidarın hakikaten çeşitli konularda yar
dımcısı, gücü, kuvveti ve dayanağı şeklinde va
zife görmesi gereklidir. Aynı zamanda Cumhur
başkanı bu dayanak olmasını da gelişi - güzel 
bir durumla ortaya çıkarmıyacak, istişarelerle 
yapacaktır. 

Batı demokrasilerinde en zor sorunlar istişa
relerle çözülür. Sayın Reisicumhurumuzun kati
yetle istişari bir yönde meseleleri çözme duru
mu olmamıştır. Hattâ kendinin seçtiği, kendinin 
ifadesi ile, - özgür dillerim - «oturaklı» senatör
lerini bile çağırıp da, bu meseleleri nasıl çözece
ğiz arkadaşlar demek tenezzülünde bulunma
mış, Türkiye'nin meselelerinin üzerine eğilme
miştir. Sayın Cumhurbaşkanımız çok, çok sev
diği gezilerden zaman bulamamış oüsa gerek ki, 
benim gibi milletin temsilcisi bir senatörün, na
çizane arz ettiği fikirlerin cevaplandırılması, hiç 
değilse görüşünüz yanlıştır, diyecek kadar bir 
zaman ayırma imkânını bulamamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, 

Benim gibi düşünen birçok insanlar da bun
dan açık açık konuşmalı. Ben bütün meselelerde 
direkt konuşan bir insanım. Sayın Reisicumhu
rumuzu ilk seçtiğimiz günlerde gönlümüzde, ka
famızda en çok sevenlerden biri olan ben ki, 
- çok sevenler kadar, hakikaten seviyordum. -
zaman geçtikçe bu olaylar gönlümüzdeki, kal
bimizdeki, kafamızdaki o sevgiyi yavaş yavaş 
azaltmıştır. Nereye kadar? Köydeki vatandaşa 
kadar azaltmıştır. Bunu gezerken görüyoruz. 

Öyle ise, eğer Reisicumhuru uyarmak, onun 
memleketin meselleleri üzerine eğilmesini sağla
mak bizim vazifemiz değilse, eh... kim konuşa
caksa konuşsun. Reisicumhurumuz da onlara ce
vap versin. 

Bugün Türkiye'de bu durum, yani Reisi
cumhurumuzun tarafsız anlayışı, iktidarın için
de bulunduğu çeşitli konular içerisinden çıka-
mayışı Türkiye'de iki faşist ucu, Türkiye'nin 

basma belâ yapmıştır. Bir tarafta hakikaten 
bir sol faşizmi bütün gücü ile geliş irken, öbür 
yanda asıl (tehlikeli olan, hattâ ''besleyip semiz-
lettikleri irtica, besliyenlere karsı dahi bugün 
en çok ayaklanan ve besliyenlerd hedef alan du
ruma gelmiştir, öyle ise, Türkiye'de bu üki ir
ticaın Türkiye rejimini bu hale sokmasında 
Reisicumhurun hiç ilgisi, biç kabahati, hiç 
noksanı yok mudur? Şimdi aziz arkadaşlarım, 
hepsi de, teker teker Parlâmentodan yöneticile
rime, iktidardan, üniversitesinle, veya köydeki 
yetiştirdiğimiz kişilere kadar kabahatlidir. 
Türk Ulusunun millî duygusunu dinî duygusu 
ile karıştırıp, milliyetçiliği de dincilik gibıi gös
terecek kadar cahil insanların, cahil din ada
mının bugün Türkiye'yi nereye doğru sürükle
diğini gün geçtikçe göreceğiz. Bir kongrede, 
Ankara'nın ortasında bunun en acı örneğini gör
dük. Bu Ankara'nın ortasında oldu. Siz kasa
balara ve köylere kadar uzandığımız zaman 
Atatürk devrimi, sizin sığınarak ve sayesinde 
gelip burduğunuz Anayasa ilkeleri ne haldedir, 
işliyor mu, islemiyor mu? Bunu (bilmek lâzım. 
Öyle ise, değerli ReisicumhııruJmuz; tarafsızlı
ğı karışmamakta değil, gerçekten Anayasanın 
kendisine verdiği haklar, kendisine verdiği 
güc ve yetkilerle karışıp, çözmek için iktidarla, 
muhalefetle, memleketin hakikaten bu konuda 
yetişmiş insanları ile mutlaka bir çözüm yolu 
bulmak için bir geyretin içerisine girmelidir. 
Fakat, bu gayretin içine girerken doğru yolu 
iyi teşhis etmelidir. Eğer, doğruyu bulmaz, 
şu veya bu tarafa fikri ile veya tutumu ile dav
ranışında yapacağı yalpa Reisicumhuru daha 
da bugünkünden güvenimizi sarsan bir duru
ma getirir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci. 
REPET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 

Benim hiç konuşmak niyetim yoktu. Fakat, 
Türkiye'de Türkiye'yi temısil eden, Devletin ba
şı olan, birliğimizi ve bütünlüğümüzün tek sem
bolü olan kimsenin; politik meseleler içerisine 
sokularak, toprak reformunu çıkarmıyor, işte 
şunları tutuyor, bunları tutuyor diye muayyen 
gruplara ve hiziplere mal edilerek burada mü
nakaşa edilmesi mevzuu beni bu kürsüye çı
kardı. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'de münakaşa ediirniyen hiçbir şey 

kalmadı. Her şeyi münakaşa edebiliriz, parti 
meselesi yapabiliriz, şu, fbu meselesi yapabili
riz. Ama, muayyen meselelerin konuşulması
nı kanunla değil; vicdanlarla, anlayışlarla, 
memleketin birliği, bütünlüğü, istikbali adına 
kendi kendimize yasaklayıp, konuşmamamız 
lâzim. Memleketin kaderi, memleketin yarını 
onu gerektirir. Efendim, Cumhurbaşkanı ki, 
Türkiye'nin tarihini, şanını, şerefini, geçmiş 
mücadelesini, milletin sembolü olan bayrağını 
Cumhurbaşkanımız geçerken önünde eğilir, se
lâmınızı o şekilde verirsiniz ama, ondan sonra 
gelirsiniz bu kürsülerde Cumhurbaşkanı aley
hinde konuşursunuz. Arkadaşlar, olmaz bu, 
olmaması lâzım. Türkiye'de muayyen mesele
leri, muayyen bir mesafenin ötesinde tutup mü
nakaşa mevzuu yapmamamız lâzım. Yarın «du
run» diyecek, «gelin sizi bir araya getireyim, 
konuşturayım, anlaştırayım» diyecek olan kim
dir? Aksi halde, 'bunları da münakaşa mevzuu 
içerisine, parti meselelerinin içerisine sokarsak, 
kim hiza yann «'dur» diyecek? Bu memleke
tin (bütünlüğünün, birliğinin korunması lâzun-
geldiği zaman, bu «esi çıkaracak olan Mm? 
Onları niçin bu münakaşanın içerisine sokuyo
ruz? 

Sevgili arkadaşlarım, 

Bizim muayyen mefhumlarımız var, mu
ayyen inandığımız şeyler var. Bu inandığımız 
şeyleri burada münakaşa etmiyeceğiz. Bir ar
kadaşım burada çıktı, CuJmhuraşkanının taraf
sızlığını, yedeiksubayda çavuş çıkmamak içlin 
dalgacıların ve kaçakların ortaya attığı, «kaç
ma, karışma» sözü ile mukayese etti. O sözün 
bırakın Cumhurbaşkanı nakkında, hiçir Türk 
valtandası hakkında, hattâ şu Parlâmentoda 
bulunan arkadaşlanımızın hiçbirisi hakkında da
hi söylenmemesi lâzımgelarken, bu kürsüden 
o şekilde konuşulması saygısızlığın en büyüğü
dür. Bilhassa Cumhurbaşkanına ve Devleti tem
sil eden makama karşı. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir toprak reformu mevzuu içerisine Cum

hurbaşkanımızı sokmaya hiçbirimizin hakkı 
yoktur. Bu partilerin meselesidir. Siz toprak 
reformu dersiniz, biz tarım reformu deriz. Bu
nunla Cumhurbaşkanının ne alâkası var? 

SAFFET URAL (Bursa) — Anayasa diyor, 
Anayasa. 

REFET RENDECi (Devamla) — Anayasa 
dediyse, herkes programına göre .getirtip, yapa
cak. Niçin Cumhurbaşkanı bu işo karışsın? O 
tarafsız Ibir makamdır. Parti olarak çıkarsınız, 
iddia edersiniz, müdafaasını yaparsınız, bir 
teklif getirirsiniz, Meclüs kabul eder veya, et
mez. Ama, buna Cumhurbaşkanı niçin karışsın? 

Muhterem arkadaşlarım; 
işlte bunun giifbi meseleler var. Sayın Cum

hurbaşkanı Devletin Başkanıdır, tarafsızdır, 
Devletli temsil eder. Hepimizin ona, muhalifi
miz, muvaf ikimiz, müıstenkifdmiz, her kim olur
sa olsun evvelâ saygı duyacağız, partilerin üs
tünde tutacağız, parti meselelerine kanştırmı-
yacağız. Anayasamız, kanunlarımız ona da mu
ayyen vazifeler vermiştir. Ama, mesuliyet ver-
memişjtir. Niçin? Onun da gerekçesi var. 

Muhterem arkadaşlarını; 
Daha fazla konuşmak istemiyorum. Sadece 

üzüntülerimi belirtmek için Yüksek Huzurları
nızı işgal ettim. Cumhurbaşkanlığının masraf
ları, bütçe mevzuunda şurada konuşma yapar
ken, belki masraflar ve saire mevzuunda bir 
şeyler söylenebilir. Ama, Devlet Başkanının 
şahsı hakkında hiçbir şey söylenmemesi lâzım-
geldiği kanaatinde idim ve bundan dolayı üzü
lerek Yüksek Huzurlarınızı işgal ettim. Ol
maması lâzımgelirdi, olmuştur. Bundan son
ra Meclis olarak, (Senato olarak bir karara, bir 
prensibe varıp, bu nevi mevzuları münakaşa 
dışında tuitmâk lâzımgeldiği hususundaki en iyi 
dileklerimi ve temennilerimi arz ederek, saygı
larımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — İBir kifayet takriri var, okutu
yorum. 

ıSayın Başkanlığa 
Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerinde yeteri 

kadar sayın üye görüşlerini ıbelıttmişlerdir. 
Görüşmelerin yeterliğini arz ve teklif ederim. 

(Saygılarımla. 
28 . 1 . 1971 

Balıkesir 
Nuri Demdrel 

BAŞKAN — Takrir aleyhinde söz istiyen sa
yın üye Yok. Takriri oylarınıza arz lediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın temsilci, fbütçenin rakamları üzerin
de (bir diyeceğiniz var mı efendim? 
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CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRE
TERİ CıHAD ALPAY — Hayır. 

-A. ORHAN" AKÇA (Kütahya) — Son söz 
yok mu? 

BAŞKAN — Son ısöz hakkı doğmamıştır Sa
yın Akça. Bu itibarla Cumhurbaşkanlığı Bütçe
si üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
ımişltir. 

Bölüm 

(A/l) Cari harcamalar 

Ödeneğin çeşidi Lira 

11.000 Ödenekler 245 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 544 908 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 016 440 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 3 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 212 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) Yatırım) harcamaları 

23,000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 250 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Bölüm ödeneğin çeşidi Lira 

60 0ÖÖ 
II. - Transferler 

35.000 iSösyal transferler 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı 1971 malî 
yılı bütçe kanun tasarısının müzakeresi bitmiş
tir. Hayırlı, uğurlu olsun. 

Ç - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayıştay 1971 malî yılı bütçe 
kanun tasarısı üzerindeki müzakerelere başlı
yoruz. 

Grupları adına söz istiyen sayın üyeleri sıra 
ile okuyorum : 

ISayın Hilmi Soydan, C. H. P. Grupu adına, 
Sayın Enver Bahadırlı; Güven Partisi Grupu 
adına, Sayın Orhan Kürümoğlu, A. P. Grupu 
adına, 

Şahısları adına hiçbir sayın üye söz isteme
miştir. 

Sayın Soydan C. H. P. Grupu adına?.. Yok. 
Sayın Bahadırlı Güven Partisi Grupu adına. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA ENVER 
BAHADIRLI (Hatay) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlar, 

Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu 
adma 1971 yılı Sayıştay Bütçesi hakkında gö
rüş ve temennilerimizi arz ediyorum. 

Bilindiği üzere, Sayıştay Anayasamızın 127 
nci maddesi gereğince «Genel ve Katma Bütçeli 
dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını, 
T. B. M. M. adına denetlemek ve sorumluların 
hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve 
kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hük
me bağlama işlerini yapmakla görevlidir.» Ana
yasamızın 128 nci maddesine göre de, kesin he
sap kanunu tasarılarının Bakanlar Kurulundan 
geçirilerek T. B. M. Meclisine sunulmasını sağ
lar. 
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Sajyıştaym görev ve yetkileri, kuruluşu, iş
leyişi ve denetim usulleri 832 sayılı Kanunla 
düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Muhterem! arkadaşlar, 
Bugün memleketimiz sosyal, ekonomik ve 

malî huzursuzluk içerisindedir. Devlet, memle
kette kusur ve güveni sağlıyamadığı cihetle 
Devlet idaresinden beklenilen ciddiyet ve çok 
kere otorite mahrumiyetinden şikâyet yaygın 
lıale gelmiştir. Bu suretle Devlet idaresi, hukuk 
ve kanun hâkimiyeti bakımından sarsan haller 
karşısında cesaretle vazifesini yapacak yerde 
her defasında mazeretler arama yoluna gitmeyi 
tercih etmektedir. 

Hukuk hâkimiyetinin sarsılması halinde so
rumsuz davranışlar birtakım kanunsuz hareket
leri ve tasarrufları tevlidetmektedir. 

Güven Partisi Grupu olarak kuruluş kanu
nu ile gerçek hüviyetine kavuşmuş olan Sayış-
tayımızın güç şartlar ve imkânsızlıklar içerisin
de bulunsa dahi Anayasanın bahis mevzuu hü
kümleri uyarınca kendisine tevdi edilmiş göre
vini liyakatle yapacağına inanmaktayız. Çünkü 
'Sayıştay, bünyesinde değerli elemanlara sahip 
bulunmaktadır. 

Bütçe Karma Komisyonu raporunda belirtil
diği üzere bina ihtiyacının karşılanmasını grup 
olarak temenni etmekteyiz. 

Sayıştay Bütçesinin mensuplarına ve mem
lekete hayırlı olmasını diler, Yüce Heyete say
gılar sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Soydan?.. Yok. Sayın 
Kürümoğlu, Adalet Partisi Grupu adına. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA OR
HAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın Başkan, 
Yüce Senatonun muhterem üyeleri; 

Sayıştay Başkanlığı 1971 malî yılı bütçe ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporunun, 
Adalet Partisi Grupu adına tenkid, tahlil ve 
temennilerimizi arz etmek üzere söz almış bulu
nuyorum. Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarım. 

1969 - 1970 yıllarına ait bütçe tasarılarının 
tenkidini de yaptığım için 1971 yılı bütçesi ile 
birlikte üçüncü defa aynı konu hakkında tet
kikte bulunmak ve geçmiş yıllarda Adalet Par
tisi Grupu tarafından serdoiunan tenkid ve te
mennilerin gerçekleşme derecelerini takibetmek 
imkânını bulduğum için memnuniyetimi ifade 
etmek isterim. 
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1971 yılı Sayıştay bütçesinin (Â/l) işaretli 

cetvelinde toplam olarak 13 349 567 lira cari 
harcama ödeneği, (A/2) işaretli cetvelinde 
130 000 Tl. yatırnn harcamaları ödeneği ve 
(A/3) üaretii cetvelinde de 135 001 lira trans
fer harcamaları olmak üzere, toplam olarak 
13 514 568 liralık ödenek talebohınznuş bulun
maktadır. 

1970 yılı rakamlarına göre; rakamlarda bir 
noksanlık müşahede edilmekte ise de aslında; 
1971 yılı bütçesinde (A/l) işaretli cari harca
malar cetvelinin personel giderleri bölümüne 
memur aylıklarının dâhil edilmemiş elması ve 
bu bölüme sadece 1 liralık ödenek konmuş ol
masından doğan bir durum bulunduğu cihetle, 
1971 yık bütçe toplamı 1970 yılına nisbetle faz
ladır. 

Sayıştay personelinin aylıklarının - Personel 
Kanununun yeni tatbiki sebebi ile - tesbit edile
memesi sonucu olarak ileride ödenek aktarılma
sını temin maksadı ile (A/l) işaretli cetvelin 
Devlet memurları aylıkları maddesine 1 lira
lık ödenek konulmuştur. Sayıştay personeline 
ait aylıklardaki artışlar dışında net olarak cari 
harcamalarda 3 544 418 lira fazlalık mevcuttur. 
Memur aylıklarının tesbitini mütaakip bu faz-
lalîğm 10 000 000 lira civarında olacağı tahmin 
edilmektedir. 

(A/2) Yatırım harcamaları cetvelinde 1970 
yılma göre 40 000 lira fazlalık vardır. Bütçeye 
konulan bu ödenek Sayıştay Başkanının makam 
otomobilinin yenilenmesi maksadı ile 1970 yılın
da verilen ve sarf edilmiyen 90 000 liralık öde
neğin uygun evsafta bir vasıta alınmasına yet-
memesinden ve para değerinde yapılan devalü
asyon sebebiyle döviz kurlarının yükselmiş ol
masından meydana gelmiştir. 

(A/3) transfer harcamaları cetvelinde çeşit
li tertiplerden talebolunan ödenek yekûnu 
135 001 lira olarak, 1970 yılı ödeneklerinden 
5 000 lira civarında noksanlık göstermektedir. 

Sayıştay bütçesinin muhtelif cetvellerinde 
talebolunan ödeneklerin hemen hemen tamamı 
zaruri ihtiyaçlar karşılığı olduğu gibi, hiçbir 
kalemde göze batar şekilde lüzumsuz talebin ol
madığı müşahede olunmuştur. Bu durumu ile 
bütçede gösterilen kalemlerin hepsini, Grupu-
muz yerinde ve müspet olarak mütalâa etmek
tedir. 
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1970 yılı bütçesi dolayısı ile grupumım go-
rü§lerini Yüce Heyetinize arz ederken Sayıştay 
Kanununda ve Muhasebei Umumiye Kanunu ile 
diğer mevzuatta gerekli değişiklikler yapılarak 
kolay denetim imkânları sağlanmasının uygun 
olacağını temenni olarak arz etmiştik. 1971 yı
lı bütçesi dolayısı ile memnuniyetle kaydetmek 
isteriz ki, 1260 sayı ve 21 . 5 . 1970 tarihli Ka
nun ile yapılan değişiklikler ile öngördüğümüz 
bâzı yenilikler getirilmiştir. Bu cümleden ola
rak; 

Sayıştayın yargı fonksiyonu kâmil bir duru
ma getirilmiş. 

Sarftan önce vize işlemleri tamamen kaldı
rılmış, bunun yerine bütün Türkiye'ye şâmil 
olmak üzere sözleşmelerin tescil zorunluğu ko
nulmuş. Bu suretle daha müessir bir denetini 
usulü getirilmiştir. Taşrada 1 500, merkezde 
3 000 liradan yukarıdaki harcamaların sözleş
meye dayalı olması kanun icabıdır. Bu suret
le sözleşmeye dayandırılan harcamalar Sayıg-
tayea tescil edilmekte olduğundan, sözleşme saf
hasında iken harcamaların denetimi mümkün 
kılınmıştır. 

Muhasebe usullerinde yenilik getirilmesi 
maksadı ile Muhasehei Umumiye Kanununda ge
rekli değişiklikleri öngören kanun tasarısının 
Yüce Meclise sevk olunduğunu öğrenmiş bulun
maktayız. Memnuniyetimizi mucibolan bu te
şebbüsün kanuniyet kazanması halinde Sayış
tayın çalışmalarında daha etkili ve pratik usul
lerle daha kolay sonuçlar alınacağına ianmak-
tayı^. 

Sayıştayın halen faydalanmakta olduğu tek
nik makina ve sair levazımatın 1870 yılma na
zaran her hangi bir değişiklik kaydetmediği ve 
fakat yeni inşa edilmekte olan binanın bitmesi
ne kadar bu durumun muhafaza edilerek yeni 
binaya taşmıldığı zaman kullanılmak üzere 
elektronik cihazların alınmasının uygun olacağı
nı grupumuzun temennisi olarak arz etmek is
teriz. Elekronik cihazların ilerideki çalışmalar
da faydalı sonuçlar vereceğine inanmaktayız, 
Bu maksatla, ileriki yılların bütçelerinde lü
zumlu ödeneğin esirgenmemesi isabetli olacak
tır. 

Sayıştayın meslek sınıfına mensup personeli 
ile Danıştay personeli arasındaki farklılık yö
nünden 657 saydı Kanunu değiştiren ve yeni-

| den yürürlüğe konulan hükümler,' memnuniyet 
verici olmuş ve 1970 bütçesindeki bir temenni
miz de bu yoldan gerçekleştirilmiş bulunmakta
dır. Sayıştay personeli için taban 10 ncu derece 
kabul edilmiş ve tabandan tavana kadar bütün 
mensuplarına gösterge üstü ilâve tediye imkânı 

1 sağlanmıştır. Personelin bu suretle bir derdi 
i daha giderilmiş bulunduğundan grapumuz 

memnuniyetini ifade etmekten zevk duyar. 
1970 yjlı bütçesinin tetkiki sırasında denet-

çi yardımcılarının adedinin artırılması lüzumu
na değinmiştik, öğrendiğimize göre bu gün-
lerde denetçi yardımcılığı imtihanı yapılmış ve 
imtihan evrakları tetkik edilmektedir. Bu imti
han sonunda başarı kazanan 30 - 40 arasında ye
ni denetçi yardımcısının tâyini yapılacak ve bu 
suretle ileride hâsıl olacak meslek adamı ihtiya
cının kısmen yetiştirilmesi mümkün olacaktır. 

Sayıştay, 1970 yılı içerisinde 3 588 nakit ve 
S 434 ayniyat saymanı olmak üzere toplam 7 023 
saymanın hesaplarını denetlemiştir. 318 denetçi 
vasıtası ile gerçekleştirilen bu denetim sırasın
da 36 milyar lira civarında ödeneğin 1970 yılı 
içerisinde tetkiki yapılmıştır. Bütçedeki öde
nek miktarları ile sayman adedleri yıldan yıla 
devamlı bir artış göstermesine ve nisbet olarak 
çok yüksek bir hızla artmasına rağmen Sayış
tay denetçileri adedinde çok az bir artış müşa
hede edilmektedir. Meselâ; 1970 yık bütçe ha
zırlığı sırasında Sayıştayda fiilen 308 denetçi 
çalışmakta olduğu halde, 1970 yılı sonunda bu 

I miktar 318 olmuştur. Yani, 10 denetçi fazlalaş
mıştır. 

Teknik imkânlar ve muhasebe, denetim 
usullerinde getirilen yenilikler sebebi ile eleman 
ihtiyacında artış nisbetinin yüksek olması önlen
miştir. Yeni binada elektronik cihazlarla çalış-

| ma imkânı bulunduğu zaman bu eleman ihtiya-
cmdaki artısın daha da hızını kaybedeceğini 
ümidetmekteyiz. Bununla beraber bugünkü şart
lar içerisinde denetçi adedlerinin artırılmasın
dan fayda doğacağına kaniyiz. 

Genel uygunluk bildirimleri konusundaki ça
lışmalar da memnun edici durum göstermekte
dir. 1966 yılına ait uygunluk bildirimlerinin ta
mamı, 1987 yılına ait bildirimlerden Tekel, D. S. 
t ve genel bütçe haricinde kalan diğer dairele
rin bildirimleri Yüce Meclise verilmiştir. 1968 

I yılının Sağlık Genel Müdürlüğü, Petrol Daire-
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sine ait bildirimleri verilmiş, diğer dairelerin 
bildirimleri üzerinde çalışılmaktadır. 

Sayıştaya intikal eden dosyalardan, Sayış
tay dairelerince tetkiki yapılarak karara bağla
nan dosya adedîeri yıldan yıla artış göstermek
tedir. Yalnız, bu dosyalardan mütaakıp yıla 
devir olunan miktarlar 1966 yılı sonuna kadar 
(0) iken, bu yıldan sonraki yıllarda devrolunan 
dosya adedlerinde artış görülmektedir. 

Denetim usulleri ve yargılama şekilleri itiba
riyle mazur görülebilecek vasiyet olarak kabul 
etmekle beraber, her yıl intikal eden dosyala
rın imkân nisbetinde mütaakıp yıla devir olun
mamasının sağlanmasından memnuniyet duya
cağımızı ifade etmek isterim. 

Sayıştay Temyiz Kuruluna intikal eden dos
yaların ertesi yıla devir olunan miktarları' mem
nuniyeti mucip bir şekilde devamlı olarak her 
yıl biraz daha azalmaktadır. Meselâ; 1963 yı
lında 1 259 dosya devrolunmasma, 1966 da 
2 368 dosya devir olunmasına karşılık, 1970 yı
lında 352 dosya devir olunmuştur ki, mukayese 
yapıldığında rakamlar arasındaki müspet deği
şikliği memnuniyetle karşılamak zorunluğu do
ğar. Bununla beraber bu iyiye doğru gidişin, 
çalışmalara biraz daha sürat verilmesi suretiyle 
işlerin yılı içerisinde bitirilmesi mümkün olursa 
memnuniyetimiz daha da artacaktır. 

Sayıştaym çalışmalarına büyük ölçüde fe
rahlık getireceğine inandığımız genel muhasebe 
kanunu tasarısı halen Sayıştay Komisyonunda 
bulunmaktadır. Bu tasarının hazırlanması sıra
sında öğrendiğimize göre, Sayıştay yetkilileri
nin mütalâaları alınmamıştır. Sayıştay bütün 
Devlet muhasebesini nakit ve ayniyat olmak 
üzere denetimle görevli bir müessese olduğuna 
göre, denetim sırasında görmüş olduğu aksak
lıkları tesbit ve bunların giderilmesi için lü
zumlu çareleri bulmak hususunda yetki sahibi 
bir müessese olduğu için tasarının hazırlanma
sında bu müessesenin de görüşünü tesbit etmek 
isabetli olurdu. Bununla beraber halen zaman 
geçmiş sayılmayacağından konunun Sayıştay 
Komisyonunda müzakeresi sırasında yetkililere 
bilgi verilerek müzakerelerde hazır bulundurul-
malarmın temininde isabet olduğu kanaatinde
yiz. 

Muhterem senatörler, yukarıdan beri arz ve 
izahına çalıştığımız Sayıştay bütçesi ile talebc-

lunan ödenek kalemlerinin Lspsi normal VÖ ta
sarrufa riayet olunarak tesbit edilmiş olduğu 
kanaatindeyiz. Bu sebeple, bu bütçe üzerinde 
her hangi bir değişiklik yapılmadan olduğu gi
bi kabulü yönünde grupıımuz oy kullanacak
tır. Yüce Heyetinizin de müspst oy kullanması 
memnuniyetimizi mucibolacaktır. 

Sayıştay bütçesinin aziz Türk Milletine, Sa
yıştay mensuplarına hayırlı olması dileği ile 
Yüce Heyetinize Adalet Partisi Grupunun say
gılarını sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Soydan, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 
ADINA HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlar; 

1971 malî yılı Sayıştay Bütçesi üzerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına görüşle
rimi yüksek huzurunuzda arza çalışacağım. 

iSayıştay bütçesi bir Anayasa müessesesidir. 
Olayların incelenmesine girmeden evvel Sayış
taym memleketimizde bir hesap mahkemesi ola
rak tarihine kısaca el atalım. 

İSayıştay, Divanı Muhasebat olarak 1861 ta
rihinde Tanzimat Devrinde nizamname ile ku
rulmuştur. ikinci Meşrutiyet Devrinde 1293 ta
rihli ilik Osmanlı Anayasasiyle Sayıştaym yetki
leri genişletilmiş, yine bir Anayasa müessesesi 
olarak görevine devam etmiştir. Cumhuriyet 
ilânından sonra 1924 Anayasasiyle müessese bir 
hesap mahkemesi olarak yetkileri genişletilmiş, 
modern esaslar dâhilinde görevine devam etmiş
tir. 27 Mayıs ihtilâli ve Kurucu Meclis tarafın
dan tedvin edilen 1961 Anayasasiyle Anayasa
nın 127 ve 128 nci maddelerinde derpiş edilen 
modern devlet anlayışiyle yenilikler, devletin 
bütçesini denetliyen, görev ve yetkiler bugün
kü sosyal bünyeye uygun ve çıkarılan 832 nolu 
Teşkilât Kanunu, müesseseyi ihtiyaçları karşı-
lıyan müstakil bir hale getirilmiştir. 

Bütçe bir milletin haysiyet ve vakarını ifa
de eden, bu yönden bütçenin tatbikat ve denet
lenmesinin aynı derecede olduğundan mutaba
kat lâzımdır. Vergiyi ödiyen millet vergiyi rı-
zasiyle millet adına veriyorsa, vergiler nerele
re sarf edildiğini milletin tâyin ve denetlemesi
ne tabi olduğu bir gerçektir. Millî Hâkimiyetin 
temeli budur. Bu bakımdan Millî hâkimiyete 
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müstenit memleketlerde bütçenin millet adına 
denetlenmesi on safta gelir. 

Bütçenin ilk olarak hasırlanmasından sonra 
tanzim ve tasdiki ve bundan sonra denetleme 
safhası gelir. 

Bakanların ve bakanlığa ait bütçelerin ted
vini mevzuunda kendilerine mevdu görevleri 
ifade edip etmedikleri yaptıkları işlerin müspet 
durumuyle belli olur. işte kanun gerçek esaslara 
uygunluğu teşrii denetlemenin ehemmiyeti bu 
şekilde tezahür eder. 

Gerek milletvekili ve gerekse senatörlerin 
bütçe de hais oldukları hudutsuz tetkik ve de
netleme hakkı bu esaslardan çıkmaktadır. Cum
huriyet rejiminin kurulduğu günden beri pren-
sipman ilmî kaideler olarak bütçe de umumiyet, 
samimiyet huzur ve vahdet iktisat ve tevazün 
esaslarının taayyünü denetlemenin en mütekâ
mil şekli olduğunu arzu ve temenni etmekteyiz. 

Anayasamız yönünden denetlemenin teşriî, 
idari ve kazai olmak üzere üç prensip üzerin
den yapıldığı Anayasamız ve gerekse 832 no.lu 
Sayıştay Teşkilât Kanunu hükmü muhtezasm-
dadır. 

idari denetleme, teftiş dairesince ve Hazine
ce kazai denetleme Büyük Millet Meclisi namı
na Sayıştaym, teşriî denetleme kesinhesaplar 
üzerinde T. B, M, Meclisince yapılmaktadır. 

Gider ve g*elir hesaplarının ne şekilde tan
zim ve tedvin olunduğu Genel Muhasebe Kanu
nunda yazılıdır, işte bu yönden bütçenin teftiş 
ve denetlenmesinin kesinhesaplardan sonra teş
riî organ olarak Millet Meclisinin tetkikinden 
geçtikten Donra, eski ve yeni Anayasamıza göre 
T. B, M. Meclisi namına denetleme ve yargılama 
görevini Sayıştay Teşkilâtı üzerine almıştır. 

Bu sebeple, ciddi bir mesele olarak milletçe 
bütçe murakabesi malî mevzuatlarda derpiş 
edilmiştir. 

Devlete ait para ve malların muhafazasında, 
hizmetlerin ifasında, gelirlerin tahakkuk ve tah
silinde, Devlet masraflarının ödenmesinde, niha
yet bütün malî işleri yapmakla mükellef olan
ları aylık ve senelik hesaplarda denetleme ve 
teftiş esasları son denetleme safhasında kesin 
hesapların mutabakat beyannameleriyle Sena
toya intikalinden sonra Millet Meclisince yapıl
maktadır ki, denetlemenin en müessir tarafı da 
budur. 

Bir devletin bütçe tatbikatı teftiş ve denet
lemenin mükemmeliyetine bağlıdır. 

Masraf denetlemesinin en mühimi, taahhüt 
denetlemesine lâyık olduğu ehemmiyeti vermek
le mümkün olabilir. Bütçenin iyi vasıflarından 
biri de, yapılan hizmetlerin âzami tasarruf ve 
ekonomik kaidelere uygun olmasına bağlıdır. 

Umumi hizmetlerin ifası, halktan alınacak 
meşru vergilerle karşılanması tevazününü tâyin
de tasarruf esaslarına riayet edilmesi ilmî ve 
malî prensipler1 icabıdır. 

Kesinhesaplarm Sayıştayca tetkikinden mu
tabakat beyannameleriyle sınırlı kalmaları, it
hal edilen tahsisat üzerinde durmamaları teşriî 
denetlemede bir noksanlıktır. 

Hizmetlerin ifa şekilleri bir hizmetin yapıl
ması için o işe ait tahsisat kullanılmıyarak it
hal edilmesinin veya bir yatırım konusunun 
yapılmamış olmasının tesbit ve tahlil olunma
ması bakımından denetlemenin kifayetsiz oldu
ğu kanısındayız. 

Bakanların kendilerine ait bütçeleriyle ifa 
etmek istedikleri' hizmetlerin mesuliyetlerinin 
kesin neticesi üzerinde malî, siyasi mesuliyet
lerinin denetlemenin yapılmasındaki ehemmi
yet üzerinde durmak isteriz. 

Bu yönden 832 sayılı Sayıştay Teşkilât 
Kanununun denetlemeye hizmet ve ehemmiyet 
verecek yeni hükümleri, hizmetin ifasına ya
rarlı kadroyu kanunun içine alması bakımın
dan tatbikatta faydalı olacağına inanıyoruz. 

Yukardan beri arz ettiğim izahlardan sonra 
Sayıştaym idari, kazai ve teşriî denetlemeleri 
üzerinde durmak isterim. 

Memurin Kanununa ek. 5439 sayılı Kanu
nun ikinci maddesinde, bakanların iller ve 
merkezde aylıkla çalışan bir memuru tâyinin-
deki esaslara göre tâyin yapılması ve 
o Bakanlığa ait iş için orada Bakan
lık teşkilâtı ve boş vazife bulunup bulun
maması ile kayıtlı olmaksızın kadrosu ile yurt 
içinde diledeği yerde çalıştırabileceği kabul 
edilmiş, bu hususta âmir bir hüküm mevcu-
diken ve bu 'hükümde mevcut hizmetin aksa
maması sebebiyle konduğuna göre, hizmet kar
şılığı olmadığı halde, adedleri çok miktarda 
bulunan memurların kanunun bu hükmünden 
faydalanarak merkeze alındığı ve bir hizmet 

, verilmediği bariz bir hakikattir. 
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Bir aylık hizmet karşılığı verilen, hizmet 
karşılığı olmıyan bir memura tahakkuk sure
tiyle verilen aylıklar ivazsız iktisap sayılır. 

Bu suretle Devlet bütçesinden o memur 
fuzuli para almış olur. 

Sayıştay bugüne kadar bu mevzular üze
rinde durmamış ve tahakkuk memurlariyle 
saymanlar hakkında bir muamele yapmamış
tır. 

Birinci derecede âmiri itaları mesuliyetleri 
hakkında Meclise rapor, malûmat- vermemiştir. 

Bütçede aktarma kanunlarının gerçekleri 
kifayetsizdir. Hizmetin mahiyeti, sebep ve "ü-
zumu izah edilmemekle, munzam tahsis atlar 
kargılığının bütçede ne şekil karşılanacağı 
belirtilmemekte, yalnız bütçe tasarrufundan te
min edileceği izah olunmaktadır. 

'Bütçe açıkla kapandığı ve bütçeden yapıla
cak ta'sarrufun açığın pek cüzi miktarını kar-
şılıyabileoeği düşünülürse bu düşüncelerin ge
rekçelere göre samimiyet kaidelerine aykırı ol
duğu anlaşılır. 

'Tahsisat aktarmaları normal seviyeye ta-
kiibetmeyip, malî yılın son günlerine getiril
mektedir. 

Tahassül eden bir halde şu netice çıkarılır! 
Kalan bakiye tahsisatı sarfetmek gibi bir 
düşünce neticesine varan ve bütçe tasarruf 
prensiplerine uyraıyan işbu halin önlenmesin
de Sayıştaym . titiz hareket etmesini temenni
ye şayan buluruz. 

Tahsisat meveudolmadığı halde, ertesi yıla 
borç devredilmesinden noksan hizmetin ya
pılmış olduğu haManda bâzı tereddütler hâ-
'sıl olmakta dır ki, bu hususlar.,üzerinde de 
Sayıştayın keza titizlikle durmasını temenniye 
şayan buluruz. 

Genel Muhasebe esaları dâhilinde, yeni 
bina yapılmasına ve Sayıştaym kira verme
mesi ekonomi kaidelerine ve bütçe tasarruf 
esaslarına uygun bir prensiptir. Bu yüzden 
Sayıştaym ihtiyaçlarını karşılıyabilecek iş bu 
binanın kira israfının önüne geçilmesi için bi
ran evvel ikmalini temenniye şayan bulu
ruz. 

iDevlet mallarının denetlemesi 40 yıl ev
vel yapılan bir ayniyat talimatına bağlıydı. 
Modern devirde bu denetleme kifayetsiz, ve 
ihtiyaca elverişli değildir. Bâzı bakanlık

ların teşkilât kadrolarına ek istekler süratle 
çıkarılmaktadır. Gerekçelerde kadronun hangi 
ihtiyaç için alındığı açıklanmamıştır. Müşa-
hade ediliyor ki, yeni alınan kadroların mü
him bir kısmını ek vazifelere tahsis edildiği 
görülmektedir,, israftan kaçınmak için bu cd-
hetlere âzami dikkat edilmesini temenniye 
şayan buluruz. 

Personel Kanununun malî hükümleri me
riyete girdiğinden bu yana yapılan tatbi-
ibikatta büyük aksaklıklar gözükmektedir. İc
ranın bu kanun hükümlerini yerine getirme
sinde sosyal adalet ilkelerine riayet etmesin
de katî bir zaruret vardır. Mezkûr Kanuna 
göre gelir hesaplarının daha esaslı şekilde de
netlenmesi lâzımdır. Bu hususu da kısaca te
menni etmekteyiz. 

iSayıştay Teşkilât Kanununa güre, Devlet 
bütçeleri içerisinde mütalâası gereken Spor 
Toto benzeri müesseselerin fon hesaplarının 
taallûk ettiği idarelerin kesinhesaplarmıp, Yük
sek Meclise getirilmesinin kazai ve teşriî de
netleme dışında kalan bu müessese hesapları
nın da bu suretle gözden geçirilmesini yine te
menniye şayan buluruz. 

Genel Muhasebe Kanunu ila mutabakat 
beyannamelerinin belil süre içinde verilmesi
nin ifa eden hizmetlere ait izahnamslerin ke-
sinhesap ve mutabakat beyannameleriyle bera-
'ber Meclise gönderilmesinin teminini arz et
mekteyiz. 

Kamu ve İiktisadi Teşebbüsü idarelerinin 
hesaplarını denetliyen Yüksek Denetleme Ku
rulu raporlarının titizlikle ifa edileceğine ina
nıp bu hususu da temenniye şayan görürüz, 
Evvelce olduğu gibi, Anayasanın 127 ve 832 

sayılı Sayıştay Teşkilât Kanunu hükümleri
ne göre Sayıştaym yargılama ödevlerini ya
parken görüdkleri hata ve noklarını ve hesap 
işlemleri kanun hükümlerine göre uygun gör
mediği takdirde tedvin edecekleri mutalâala-
riyle birlikte, Millet Meclisine ve Senatoya 
bilgi vermek medburiyeti tahmil olunduğu 
gibi, denetleme de birinci derecede âmir ita
ların mesuliyetlerini tâyin bakımından Sayış
tay'ca ve mevzuat dâhilinde titizlikle incele
nerek görüdkleri usulsüzlükler ve yoîsuzukar 
hakkında zamanında Meclise rapor ve malûmat 
vermeleri çok yerinde olur. 

2û3 — 
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Sayıştayın bîr de vize muamelesinde dur
mak isterim : 

Sayıştayın 832 numaralı Kanunun 30 ncu 
ve bunu taikibeden maddelerine göre, Sayış
tay genel ve katma bütçelerde Sayıştayın vi
zesi olmaksızın harcama yapılamaz, kredi açı
lamaz, avans ödenmez. 

'Kadroların dağıtım isleri dahi önceden Sa
yıştayın vizesine bağlıdır. 

Harcamadan önce vize yapıldığı gibi, harca
madan .sonra da vize yapılmaktadır. Her iki 
yönü ile vize işlerinin zamanında ve yerinde 
yapılmasında fayda mülâhaza ederiz. 

Bütçenin (R) formülü, tatbikatta birtakım 
tereddütlere sebâbolmaktadır. Temsil ödenek
lerinin sarfında israf politikasının önlenmesi 
için esaslı değişiklikler yapılmasını Maliye 
Bakanlığından temenniye şayan buluruz. Te
diye muvazenesinde büyük aksaklıklar mev
cuttur. Mütaahhitlerin hak ettikleri, zama
nında almadıkları istihkaklar müşahede edil
mektedir. 

Bu yönden harcamalarda tediye muvazene
sine uygun olarak yürünmesi ve bu hususta 
her türlü müsmir tedbirlerin alınmasını mü
taahhitlerin sızlanmaması bakımından acilen 
kamu işlerinin sekteye uğratılmaması yönün
den de temenniye şayan buluruz. 

Sözlerime son verirken, grupum adama Sa
yıştay bütçesinin memlekete ve Türk Milleti
ne hayırlı olmasını temenni eder, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen saym üye? 
Yok. Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 
B'ölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 11 536 821 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 724 844 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 6 900 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

16.000 Çeşitli giderleri 81 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 130 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HAOAMALARI 

II - Transferler 
35.000 iSosyal transferler 130 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

36.000 'Borç ödemeleri 5 001 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayıştay 1971 yılı Bütçesinin müzakeresi 
bitmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun. 

Programımıza göre 1 Şubat 1971 Pazartesi 
«günü müzakeresi yapılacak olan Orman Bakan
lığı ve Turizm ve Tanıtma bakanlıkları her iki 
Bakanın mutabakat halinde oldukları bildiril
mekte ve aynı günde yer değiştirmeleri husu
su teklif edilmektedir. Bu hususu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

D - ANAYASA MAHKEMESİ 
BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi 1971 yılı 
3ütçesi üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. 
Grupları ve şahıslan adına söz alan sayın üye
leri sırası ile okuyorum: 

Sayın Doğan Barutçuoğlu; C. H. P. Grupu 
adına, Sayın Fehmi Alpaslan; Güven Partisi 
Grupu adına, Sayın Ahmet Yıldız; Millî Birlik 
Grupu adına, Sayın Nuri Demirel; Adalet Par
tisi Grupu adına. 

Şahıslan adına söz istiyen sayın üyeler sı
rası ile; Sayın Sadık Artukmaç, Sayın Mehmet 
Hazer, Sayın Mehmet izmen. 
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Söz birası, C. H. P. Grupu adma Sayın Ba~ 
rutçuoğlu'nun. Buyurunuz Saym Barutçuoğ-
l u / 

C. H. P. GRÜPU ADINA DOĞAN BARUT-
ÇUOĞLÎJ (Manisa) — Sayın Başkan. Cumhuri
yet Senatosunun sayın üyeleri; 

Anayasa Mahkemesi bütçesi üzerinde C. H. 
P. si Grupunun görüş ve düşüncelerini sunmak 
•üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Bu vesile ile Genel Kurulu saygiyle selâm
larım. 

Anayasamızın en önemli kurallarından biri
si millet egemenliğini yani, iktidarını Anaya
sanın koyduğu esaslara dayanarak yetkili or
ganlar eliyle kullanmasıdır. Bu suretle egemen
liğin kayıtsız şartsız Türk Milleti tarafından 
nasıl kullanılacağı kesin olarak tesbit edilmiş
tir. Bunun akisine görüş ve düşünceler yani, oy 
çoğunluğu hâkimiyet ve sultası artık tarihe ka
rışmış bulunmaktadır. Halihazır ortamda bu 
gibi düşünce sahipleri ve iddialara raslamak 
mümkün ise de, 1961 Anayasanın getirdiği esas
lar ve hükümler uygulanıp yürümekte, Anaya
sa organlarımızın verdikleri birbirinden üstün 
örneklerle egemenlik anlayışı, her geçen gün 
sağlamlaşmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Yetkili organlarımızın başında şüphesiz Ana
yasa Mahkemesi gelmektedir. Kuruluşu henüz 
10 senesini doldurmıyan Yüksek Mahkemenin 
el koyduğu meseleler ve verdiği kararların öne
minin her geçen gün artmakta olduğu bir ger
çektir. Mahkemenin henüz oluşum devresinde 
bulunduğu şu sıralarda ve verdiği kararlar do-
layısiyle Parlâmento ile arasındaki ilişkilere 
kısaca göz atmada faydalar umuyorum. Zira, 
Yüksek Mahkemenin bir numaralı muhatabı 
Parlâmentodur. Parlâmento ile ahenk ve anlayış 
havası içinde olan bir Anayasa Mahkemesinin 
rejime ve memlekete çok daha yararlı olacağı
na inanıyoruz. Şu halde egemenliği millet adına 
kullanan kuruluşlardan ikisi, Parlâmento ve 
Anayasa Mahkemesinin kanunların ve tüzük 
tatbikatının Anayasaya uygunluğu bahsinde 
birbirlerine çok yaklaşmış olmaları gerekir. Ay
nı biçim ve çizgide mutabık kalmaları bahis 
konusu olmamakla beraber, arz ettiğimiz gibi 
görüşlerinin yakınlığı özlediğimiz sonuca bizi 
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götürür. Özlenen sonuç; Parlâmentodan Ana
yasa ve Tüzük tatbikatına aykırı kararların 
çıkmaması ve dolayısiyle mahkemeden de had
di asgaride iptal kararı sadır olmasıdır. Zira, 
Anayasa Mahkemesi devamlı olarak yasama or
ganını denetliyen bir kurul değildir. İptal dâ
vası açıldığı ve iptali gerektiren bir hâl oldu
ğu zaman görev yapan bir kuruluştur. Şu hal
de Yasama Organından Anayasaya ve Tüzük 
uygulamasına ayları bir karar çıkmadığı tak
dirde, bugün, mebzul bulunan iptal kararları 
asgari nisbete inecektir. Geçen yıllarda bir ko
nuşmasında Sayın Başbakan zannediyorum 
Fransa Anayasa Mahkemesi ile bir mukayese 
yaparak, bizim mahkemenin nisbot olarak çok 
fazla iptal kararı verdiğini ifade etmişti. Bunu 
hangi maksat ve niyetle söylediğini bilmemek
le beraber ve netice itibariyle, iptal kararları
nın fazlalığında Meclislerimizin rolünü ve dav
ranışının birinci derecede etken olduğunu ka
bul etmek şartiyîe kendisine iştirak ederiz. Ana
yasa Mahkemesinin de kendisine açılan her dâ
vada iptal kararı yerine ret karan vermeyi ter
cih edeceğine yürekten inanıyoruz, 

Muhterem arkadaşlarım, 

Bu konuda Cumhuriyet Senatomuza daha 
ağır bir sorumluluk düşmekte olduğunu kabul 
etmek gerekir. Cumhuriyet Senatosu, Meclisten 
gelen kanun tasarı ve tekliflerini her yönden, 
bu arada Anayasaya uygunluk yönünden cid
diyetle tetkik ve hiçbir siyasi düşünce ve parti
cilik ölçüsüne bakmadan Meclise geri çevirebil-
melidir. Anayasamızın tanıdığı hak ye ölçüde 
görev yapması bu kuruluşu yüceltir, Rejimdeki 
yerini sağlamlaştırır. Ve her halde Millet Mec
lisi ile Anayasa Mahkemesi arasında sıkışıp 
kalmasını önler. Bugüne kadar olar. uygulama
lardan, üzüntü ile ifade edeyim ki, ümitvar de
ğiliz. Zira, A. P. Grupu, mensuboldukları par
tinin siyasi görüşleri üzerine çıkıp Meclisler
den gelen tasarı ve teklifleri iade edemiyerek 
iptal kararlarının çıkmasında ciddî sorumluluk 
yüklenmiş bulunmaktadır. İçinde bulunmakla 
onur duyduğumuz Cumhuriyet Senatosunun 
varlığına gölge düşürmek asla aklımızdan geç
mez. Kendimizi eleştirmek suretiyle, mümkün 
olursa, Senatomuzu rejimin vazgeçilmez bir 
parçası haline getirme gayretlerine katılmak is
tiyoruz. 
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Sayın üyeler, 
Bu kanunda çok önem verdiğimiz bir husus, 

Anayasamızın umumi espirisi istikametinde 
davranışlar içinde olup olmadığımızdır. Zira, 
Yüksek mahkeme kararlarına kesin olarak ışık 
tutan faktör budur. Anayasamızın umumi es
prisi içinde bulunmak her kesime olduğu gibi 
yüksek mahkemeye de rahat çalışma olanağı 
verir. 

Anayasamız milletimize yeni bir ufuk aç
mıştır. Buna, yeni bir çağ dahi diyebiliriz, Yüz
yıllarca geri kalmış bir topluma sosyal ve eko
nomik olanaklar sağlama amacını taşımakta
dır. Bu umumi espiriden ayrıldığımız oranda 
uyuşmazlıklar ve çelişkiler artar ve devam 
©der. Demokratik rejimin gerektirdiği tüm mo
dem kuruluşlara sahibolan Devletimizi; artık 
1961 Anayasasının hedef olarak bize gösterdiği 
sosyal ve ekonomik devrimleri gerçekleştirme
ye yöneltmeye mecburuz. Anayasanın kuru 
maddelerinin arasından çıkıp onların ifade et
mek istediği anlam ve derinliğe inmek gerekir. 
Hüner, küçücük kitabın maddelerini ezbere bil
mek ve onları okumak değil, gösterdiği amaç
ları görüp inançla onlara erişmektir. Ana Ana
yasanın bu umumi espirisine uymıyan her ya
sama organı kararı, mahkemeden geri çevrilme
ye mahkûmdur. Bu konuda çok yeni bir örnek 
vermek suretiyle durumu açıklığa kavuşturmak 
isterim, özel yüksek okullarla ilgili kararın he
nüz gerekçesini bilmemekle beraber yüksek 
mahkemenin; Anayasanın eğitimde fırsat eşit
liği ve maddi imkânı olmıyan fakir aile çocuk
larının okuma hakkına dair prensiplerinden 
esinlendiğini tahmin etmek güç değildir. Zira, 
özel yüksek okullarda okuyanların büyük bir 
•kısmının fakir aile çocukları olduğu artık ke
sin olarak bilinmektedir. Fakir aileler, Hükü
metin taşra okullarına gerekli önemi vermeme
si ve öğretmen, araç ve diğer noksanlıklar do-
layısiyle yüksek eğitime hazırlanamaması ve 
giriş sınavlarında başarıya ulaşamamalarından 
çocuklarını özel yüksek okullara göndermek 
zorunda kalmakta, binbir sıkıntı ile hattâ bir 
kısmı tarlalarını satarak bu işi yürütmeye ça
balamaktadırlar. Yüksek mahkemenin bu du
rumu sosyal adalete ve eğitimde fırsat eşitliği 
kuralına aykırı bulduğunu ve iptal kararına 
gerekçe olarak kabul ettiğine inanıyoruz. Şu 
halde, kanun yapıcı ve demokrasinin vazgeçil

mez unsurları partiler olarak, Anayasanın 
umumi kuralları ve espirisi üzerinde gerçekçi 
bir görüşle ve samimiyetle anlaşmamız icabet-
mektedir. Yukarda da belirttiğim gibi, A. P. 
iktidarı bugüne kadarki davranışlarıyla Ana
yasamızın umumi espirisine uygun hareket et
memiştir. Muhtelif çeşitte birkaç örnek ver
mek isteriz. 

Savcılar kanununun geçirdiği safhalar he
pimizin malûmudur. Yüksek mahkemenin esas-
da,n bozması ve hattâ Cumhurbaşkanının veto 
etmesi gibi uyarmalara ve sonradan her iki 
Mecliste çok açık şekilde Anayasaya aykırılık 
tarafları gösterilmesine rağmen, kanun yeniden 
çıkarılmış ve tekrar yüksek mahkemeye gitmiş 
bulunmaktadır, iktidar, yüksek mahkemenin 
bozma kararında işaret ettiği aykırılıkları an-
Iamamazhğa gelerek düşünce ve görüşlerinde 
ısrar etmiştir. Oysa, mahkeme kararları kesin
dir. Meclisler dâhil, bütün kuruluşlar tarafın
dan uyulması gerekir. Bunun aksine tutum 
Anayasanın sağladığı hukuk devleti fikrine de 
aykırı düşer. Saniyen iktidar yürürlüğe girdiği 
tarihle ikinci defa mahkeme tarafından bozul
ması muhtemel tarihe kadar geçecek zaman 
içinde istediği icraatı yapma arzusunda bulun
muştur. Bu davranış en aşağı birincisi kadar 
tehlikelidir. Kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra savcı atamalarmdaki partizanlık ve onun 
yarattığı huzursuzluklar ve bu maksatla Danış-
taya açılan dâvalar ve yürütmenin durdurul
masına müteallik kararlar hepinizce bilinmek
tedir. 

A. P. iktidarının, yüksek mahkemece Ana
yasanın 152 nci maddesine uygun bir bozma 
sonucu yasama organına verilen 6 aylık süre 
içindeki tutumu da ciddiyetle bağdaşacak ni
telikte değildir. Meselâ, kira bedelleriyle ilgili 
bozma kararından sonra 6 sene geçtiği halde 
henüz bir kanun getirilmemiş, hâsıl olan boşluk 
Yargıtay kararlariyle doldurulmaktadır. 

6 &yhk sürenin şu veya bu şekilde tefsiri ve 
nazarı dikkate alınmamasının sakıncaları çok
tur. Müktesep hakları korumak ve bozmadan 
dolayı birçok vatandaşın haklarını yeni ka
nunda düzenlemeyi amaç güden ve bu istika
mette verdiği kararların uygulanmaması nede
niyle Anayasa Mahkemesinde de bir hayal kı
rıklığı olmamasına imkân yoktur. Meclisleri-
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mizde kanunlar müzakeresinde Anayasaya uy
gunluk veya aykırılık bahis konusu edildiği za
man bilhassa iktidar kanadındaki arkadaşları
mız serdedilen mütalâalara nazarı dikkate al
madan nasıl olsa yüksek mahkeme vardır, bir 
kere de orada tetkik edilir düşüncesiyle mesele
yi geçiştirme eğilimindedirler. Bu tutum ve 
davranışı da sakıncalı ve tehlikeli görüyoruz. 
Yukarda izah edildiği gibi, ideâl sonuç bizce 
haddi asgaride iptal karan verilmesidir. Her 
kanun ve tatbikatın Anayasa Mahkemesine gi
dip noksan tetkik nedeniyle bozulması bilhassa 
bugünlerde üzerinde çok tartışılan Parlâmen
tonun itibarını son derece zedeler ve ayrıca 
yüksek mahkememizi de ileri geri ithamlara 
muhatap kılarak prestijinin sarsılmasına yol 
açar. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Konu ile ilgili temel görüşlerimizi arz ettik
ten sonra, somut ve gerçekleştirilmesi zaruri 
bâzı hususlara değineceğiz. 10 seneye yakın bir 
uygulama sonunda kuruluşla ve üye seçimi ile 
ilgili isabetsizlikler olduğu anlaşılmıştır. Ana
yasanın 145 nci maddesi ve 44 sayılı Yasa mec
lislerce yüksek mahkemeye 5 üyenin seçilmesi
ni âmirdir. Bu seçim esnasında husule gelen si
yasi tercihler ve particilik çekişmeleri hem se
çilen üyelerin bağımsızlığına gölge düşürecek 
söylentilere sebebolmakta, hem de seçilmek is-
tiyen yüksek dereceli hâkimleri talepleri sıra
sında müşkül duruma sokmakta, en kötüsü bu 
seçimler sistem nedeniyle yıllarca ifa edileme
mekte ve kadrolar boş kalmaktadır. 1971 yılın
da bir çare bulunamazsa yüksek mahkemenin 
üç üyesinin yaş haddi nedeniyle mahkemeden 
aynim alarıyla faaliyetini tatil etme tehlikesi 
ile karşıkarşıya bulunmaktadır. Geçen yıl bu 
konuda partiler ar asında gerçekleşen anlaşma
ya göre yargı organlarına, yasama organlann-
dan üye seçilmemesine dair görüş şu ana kadar 
uygulama safhasına geçirilememiştir. Bu mak
satla Anayasa değişikliğine dair 250 imzalı tek
lif 30 Mart 1970 tarihinde Meclis Başkanlığına 
verilmiş teşebbüs Anayasa Komisyonunda hiç
bir ön hazırlık ve çalışma yapılmadan bekle
mektedir. Meseleye süratle bir çözüm yolu bu
lunması ciddî dileğimizdir. 

Anayasanın 57 nci maddesi uyannca parti
lerin malî denetiminin yüksek mahkemece ya

pılması gerekmektedir. Bildiğimize göre, bu 
görevi ifa edecek eleman ve olanaklardan ve 
tahsisattan yoksun olması sebebiyle yüksek 
mahkemece yapılması gerekli denetim nazari
yatta kalmış bulunmaktadır. Oysa, partilere 
Devlet bütçesinden para verilmekte, her şey
den önce millet parasının nasıl sarf edildiğinin 
araştırılması ve ciddî belgelere geçirilmesi ica-
betmektedir. 

Malûmunuzdur M, yüksek mahkemenin ka
rarlan karar tarihinden itibaren geçerlidir. Ve 
yasama organına verilen 6 aylık sürenin baş
langıcı bu tarihtir. Umumiyetle verilen karar
lar basına hemen intikal edip kamu oyu haber
dar edilmekle beraber, karann gerekçesi aylar 
sonra kaleme alınmaktadır. Yasama organının, 
boşluğu doldurulabilmesi için bozmanın gerek
çesine mutlak surette muttali olması lâzımdır. 
Aynca, iptal kararlarının ışığı altında Anaya
saya uygun yeni kanunlar bu surette düzenle
nebilir. Yıllardan beri her bütçe döneminde 
bahis konusu edilen Yüce Mahkemeye uygun 
bir bina ihtiyacı, kitaplık ve araçlar meselesini 
tekrar Yüce Heyete duyurmak isteriz. 

Değerli arkadaşlanm; 

Konuşmamın sonunda; yüksek mahkeme 
kararlannm eleştirilmesi tartışmalarına geliyo
rum. 

Yüksek malûmunuzdur ki, çıkan kararlar 
kesindir. Bütün organlar ve kuruluşlarca bu 
kararların icabının yerine getirilmesi zorunlu-
ğu vardır. Bu kararlar umumi hukuk prensip
leri ışığında bilim çevrelerinde pekâlâ tartış
ma konusu yapılabilir. Ve bu tartışmalar mah
kemenin ileriye matuf faaliyetlerine yararlı 
olur. Bunun haricinde, egemenliği temsil eden 
Anayasa kuruluşlannda ve bunların mensup-
lan ve temsilcileri arasında gelişigüzel tartış
malara girmek kesinlikle zararlı neticeler do
ğurur ve esasen lüzumsuzdur. Kuruluşların bir
birleri arasındaki ilişkiler Anayasa hükümleri
ne bağlanmıştır. Birbirlerinden üstün tarafları 
olmadığı gibi, bir organın diğerini yönetmesi 
de bahis konusu değildir. Aksi davranışlar ne 
sahiplerine, ne de yüksek mahkemeye birşey 
kazandırmaz. Bu konuyla ilgisi bulunan, son 
yüksek özel okullarla ilgili bozma üzerinde, 
Cumhurbaşkanı ile Anayasa Mahkemesi Başka
nı arasında geçtiği bildirilen ve basına intikal 
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eden konuşmaya da kısaca temas etmek isterim. 
Basma intikal ettiği gibiyse; yüksek mahkeme 
başkanının bozma hususunda ileri sürdüğü be
yanlara iştirakimize imkân yoktur. Başkan dâ
hil bâzı üyeler bir konuda çıkan kararın aksine 
görüş ve düşünce sahibi olabilirler. Buna hiç 
kimsenin bir diyeceği bulunamaz. Muhalefet 
şerhleriyle bu görüşlerini tescil etme imkânına 
sahiptirler. Ama henüz gerekçesi neşredihni-
yen ve kamu oyunda büyük akisler yapmakta 
bulunan bozmadan dolayı, bozma kararına im
za koyan çoğunluktaki üyelerin düşüncelerini 
eleştirmek ve kendisiyle birlikte aynı görüş sa
hiplerinin, bu konuda hiçbir sorumluluk ve yet
kisi olmıyacak Cumhurbaşkanı nezdinıde, sa
vunmasını yapmanın Başkanlık görev ve mev
kii ile bağdaşamıyacağını ifade etmek isteriz. 
Aksine, Başkan olarak ekseriyetin reyleriyle 
hüküm niteliğine kavuşan bozmaya herkesten 
daha çok yüksek mahkeme başkanının sahip 
çıkması gerekirdi. 

Anayasa Mahkemesi bütçesinin değerli men
suplarına ve Türk Milletine hayırlı olmasını di-
liyerek, Yüce Heyete tekrar saygılarımı suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Alparslan?... Yok. Sayın 
Yıldız, Millî Birlik Grupu adına. 

MİLLÎ BİRLİK CTRUPU ADINA AHMET 
YILDIE (Tabiî Üye) — Saym Başkan, sayın 
arkadaşlar; 

Doğuşunun temel gerekçesi. Devlet yaşantı
mızdaki yeri, yetkileri, görevleri ve bunların 
hukuksal kaynakları henüz yeterince kavrana-
mıyan fakat yine de etkinliği üstün olan bir 
Devlet kurumumuzun bütçesini görüşüyoruz. 
Bu yüce kurumun bütçesi, taşıdığı üstün değer 
ve toplumdaki etkinliğinin ışığında incelenmesi 
gerekir. Bu görüş ve anlayışla Anayasa Mahke
mesinin bu bütçe öncesi döneminde aldığı dört 
önemli karara değinerek, bunflarm ışığında bun
dan sonraki çalışmalarının niteliği üzerinde 
önemle durmak istiyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, 
Bu kararlardan birincisi Anayasanın meşru

luk temelinden verilmeye çalışılan önemli bir 
fire, Anayasanın sigortası olan Anayasa Mah
kemesi tarafından önlenmiştir. Siyasal hakların 
geri verilmesi adı altında Anayasadan, onun 
mahkûm ettiği dönemin suçlularına verilmek is

tenen bu fire üzerindeki pazarlığı Anayasa 
Mahkemesi boşa çıkarmıştır. Fakat, bundan he
nüz ders alındığı inancında değiliz. 

İkinci karar, yasaların Anayasaya uygun
luğu yanında, Anayasanın temel ilke ve felse
feleri ile ilgili Anayasa değişikliklerini de de
netlemede yetkisinin varlığına ilişkin karar da 
çok önemlidir. Bu suretle Anayasaya uymayan 
yasaları çıkarmak için önce Anayasayı değiş
tirerek böyle hiyleli bir öngörüye uygun hale 
getirmek istiyen politik tertipçileri yüce or
gan uyarmış (bulunmaktadır. 

üçüncüsü, Devlet kesesinden kimi çevrele
re çok önemli miktarlarda sağlanan kazançları 
sağlıyacak yetki yasanın iptalini de çok önem
li saymaktayız. Bu yasa iptal edildiği halde 
Devlet Plânlama örgütü tarafından ikibuçuk 
yılda 13 milyarı aşkın para, fonlar, vergi indirimi 
yatırım indirimi gibi adlarla verildiğini düşünür
sek, bu yetki yasası yürürlükte olsa idi acaba da
ha kaç milyar verilebilecekti, sorusu akla gel
mektedir. Bunun, çok kötüye kullanıldığına 
ilişkin örnekler vardır. Ankara'da hatırlı bir 
özel okula bile yatırım indirimi adı altında bu 
indirim yapılmıştır. 

Dördüncü karar, çocuklarımızın beyinlerini 
yozlaştıran, eğitim sömürgesi denilebilecek 
okullara ilişkin karardır. Bu kararın, Anaya
sa dışı tutumda devam edenlere bir ibret dersi 
olmasını dileriz. Yaygın tartışmalar konu 
olan bu karar üzerinde biraz durmak isteriz. 
Bu arada kimi sorumsuz davranan politikacı
lar gibi, kararın hukukiliği, mahkemenin yet
kileri ya da lehte, aleyhte bulunan yüce yar
gıçları eleştirme eğilimimiz olmadığını önceden 
belirtmek isteriz. Böyle bir eleştirmeyi politi
kacıların yapmaması ve hele kararlan bozu
lan organların, örneğin; yasama ve yürütme 
organlarının böyle eleştirmeyi yapmaması 
inancındayım. Böyle bir eleştirmeyi ancak bi
limsel çevrelerin yapaibileciği kanısındayız. Fa
kat son kararın önemi, yaratacağı sonuçlar 
ve bundan sonrası için de kararı veren organı 
ilgilendirecek gelişmelere ilişkin görüşlerimizi 
belirtmeyi görev saymaktayız. Eleştirmelerimi
zin jüritek değil, sosyo - politik olacağına ve 
yasama organının da böyle yapması gerektiği
ne bir kez daha değinmek isterim. 
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Arkadaşlarım, 
Yıllardır tartışmalara konu olan ve eğiti

mimizi yozlaştırmadaki kötülüklerine öğrenci
lerinin de isyan ettiği eğitim sömürgeleri 
özel okulların Anayasaya aykırılığı kararı çok 
önemlidir. Hiç bir anayasal temele dayanma
dığı, doğuşta da, yaşayışta da Anayasa birer 
yaratık oldukları açıkça belli idi. Fakat yetki
li bir karar yokken bunu kaibul ettirmek güç
tü. Okul kazançlığına tadanan ve her şeyi pi
yasa malı sayan zihniyet bu gerçeği kabul et
mede biraz direnir kaifisı var, bizde. Bu eği
tim dükkânları açılırken , Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komisyonunca meydana çıka
rılan durumunun, yasa burada görüşülürken 
meydana çıkacağını kimse düşünmemişti, dü
şünülemezdi de, okulların bu hali alacağı. Fa
kat, bu okulların kendi halleri, Hükümetin tu
tumu Ve bunların açığa çıkaran Cumhuriyet Se
natosunun Komisyon raporu, bu okulların Türk 
•eğitimine yaptığı zararları ve bunlardan eği
timimizin arıtılması gerektiğini ortaya koy
muştur. Anayasa Mahkemesi bu ivediliğin, eği
timi bunlardan bu derece ivedi biçimde arıtma
nın dönüşü olmıyan bir zorunluluk halinde 
olduğunu meydana çıkarttı. Bu karar, Devlet 
yerine halk sloganı ile, Devletten koparılan yet
ki ve hakları felsefesine uyan kuram ve organ
lara aktararak, Devleti paylaşmak isteyenlere 
karşı, Devlet koruyuculuğu görevini yapan ana 
organlardan Anayasa Mahkemesinin «hayır» 
demesidir, durum budur. Bu kararı saptırma 
ya da yayınlanacak gerekçesinden hilei seriye 
üretme yolu ile böyle bir kazançlı işin sürdü
rülmesi çareleri aranacaktır. Bu amaçla, sosyal 
sakıncalar yaratacağı ileri sürülerek, çıkarcı 
politikaya gerekçe üretilecektir. Oysa ki, bu 
okullar tedavisi geciktirilemez birer sosyo - kül
türel yara niteliğindedirler. Devletin yapmadığı 
bir işten doğan boşluğu dolduracakları savı 
da, iddiası da yanlıştır. Boşluk doldurmadı bun
lar, hattâ eğitimde uçurum yarattılar. Resmî 
okullarda yılda sosyal bilimlerle uğraşanlarda 
10 000 den çok, teknik bilimlerle uğraşanlarda 
20 000 den çok para harcandığını - öğrenci ba
şına - açık oturumda taraflar anlatıyor. Bu ka
dar para değil, bunun yarısı kadar özel okula 
harcayabilmek için sosyal okullarda okuyan ço
cuklardan 18 bin, teknik okullarda okuyanlar
dan 30 binden fazla para almak gerekir. % 60 

vergi oranına bağlanırsa, - amortisman ve ço
cuklara ayrılacak para - görülür ki, bu kadar 
hüyük bir para almak gerekir. Oysa, bu parayı 
verecek zenginlikte değil, bu okullarda okuyan 
çocuklar. Demek ki, Anayasaya uygun olsalar 
bile, Türkiye'de bunlar fiilen işliyemezler. Za
ten dünyada da örnekleri yoktur. Eğitim çok 
masraflıdır, kazanç yeri olursa yürtülmesi müm
kün değildir. Bu okulların kazançlı olmaları 
ve beyin yürütülmesi mümkün değildir. Bu 
okulların kazançlı olmaları ve beyin yozlaştırıcı 
nitelikleri yanında, sermayecilik çıkarlarına 
şartlanmış insanlar yetiştirmek gibi amaçları 
da vardır. Bu durumda böylesine kârlı ve siya
sal amaçlı kurumları, okulları yaşatmak için 
yollar aranacağı kaygısmdayız. Bu amaçla, ge
rekçe ve kararda hilei şeriyeye tutamak arana
rak, bu Anayasa dışı kuruluşların ortadan kal
dırılmaması için her türlü çarelere başvuru
lacağa benzemektedir. Bu eğilimin belirtilerine 
de tanık olmaktayız. Kararın ertesi günü Sayın 
Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanını 
ziyaret eder. Sayın Başkan basma beyanda bu
lunur. Sayın Başkanın beyanı ilginçtir. Kara
ra muhalif kalabilir, gerekçe de yazabilir, ona 
bir diyeceğimiz yok. Fakat ne diyor Sayın Baş
kan bakınız: Bir hukuk görüşü vardır, bu gö
rüşleri yurt ölçüsünde yumuşatmak vardır. Hiç 
tekniğe girmiyorum, lâf politiktir. Biz bu gö
rüşten hareket ettik, yurt gereksinmelerinin 
göze alınması ve saire dolayisiyle 120 nci mad
deyi biz başka türlü anladık, özel yüksek okul
lar bunun içine dâhil değildir, özerkliği bulun-
mıyan, araştırmaya zorunlu olmıyan kurumlar 
üniversite sayılamaz. Bunlar yüksek okullardır, 
biçiminde bir görüşümüz vardır, diyor Sayın 
Başkan. Açıkça demek istiyor ki; gerçi karara 
«evet« diyenlerin hukuk görüşleri doğrudur. 
Ama yurt ölçüsünde bu görüşleri yumuşatmak 
gerekir. Bu arkadaşlarım politik bir ifadedir. 
Sonra, yurt gereklerine, ve saireye, dolayisiyle 
120 nci maddeyi başka türlü anlamış ve öyle 
okulları bunun kapsamında var saymamış Sa
yın Başkan. Bu bir yargı ifadesi olamaz. Yurt 
gereksinmelerine göre Anayasa maddesi yorum
lanmaz. Özel okullar özerkliği bulunnııyan, araş
tırma yapmıyan okullardır diyor. Demek M, 
Türkiye'de özel araştırma yapan, bilimsel nite
liği olan mühendis, doktor yetişecek; bir de bu 
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niteliği olmıyan insanlar yetiştirmek suretiyle 
iki sınıf diploma verilmesinden yana bir gö
rüşü savunmuş oluyor, işte, eleştirmek istediği
miz kararın tekniği değil, böyle bir ifadede 
bulunmamalıdır Sayın Başkan. Devlet yapamı
yor, tüccarlar yapıyor gerekçesi ile bu çıkarcı 
yuvalarını açık bırakmak için mi bu gerekçe 
acaba ifade edildi? Bir kurumun Başkanı, onun 
aldığı kararlar muhalif kalabilir, gerekçesini 
de yazabilir. Fakat hemen ertesi gün karar 
aleyhinde beyanda bulunması sanıyorum ki, yar
gı geleneğine pek uymaz. Sonra T. B. M. M. ne 
kararı yazan imza sahibi hemen arkasından ben 
bundan yanayım demez. T. B. M. M. nin her 
hangi bir organımn başkanı buradan çıkan bir 
kanunu benimsemeyebilir. Ama arkasından bu 
kanun bizim Meclisten çıktı ama, ben bundan 
yana değilim demez. 

Sonra, Sayın Cumhurbaşkanının ivedilikle 
yaptığı ziyaret ve Mahkeme Başkanının böyle 
bir konuşma yapmasını kuşku ile karşıladığımı
zı, demin ki, kuşkularımızı doğrular nitelikte 
bulduğumuzu belirtirken, bizi bu başkanların 
bağışlamasını ve kuşkumuuzn yersiz çıkmasını 
dilerim. Bu durumda yüce organdan kararla 
ilgili bir ricamız olacaktır. Devletten koparılan 
bir ye'tki ile kurulup, özel çıkar amaçları uğ
runa yarınlarımızı hazırlıyacak beyinleri yoz-
laştıran bu eğitim kurumlarının tekrar yaratıl
maması için gerekçede bir hilei şeriyeye daya
nak verilmemesini dilerim. Böyle bir tutumla 
ancak, umutları bunları yine açmasına bağlı-
yanlar belki bundan vaz geçer ve Türk eğitimi 
bu beyin yozlaştırıcı kurumlardan kurtulur. 

Sayın arkadaşlarım. 

Dolaylı ya da doğrudan açıklanan bir eğilime 
de değinmek isteriz. Anayasa Mahkemesinin 
çok önemle üzerinde durulması gereken bir eği
lim. Bu da Anayasa değişikliğidir. Bugünkü 
iktidarın gösterdiği yetersizliğin toplumsal bu
nalımı yaratan olayların önlenememesi ve hattâ 
Devletin verimli biçimde çalıştırılamamasmın 
vebali Anayasaya yüklenmek istenmektedir. 
Anayasanın kuvvetler ayrılığı, özgürlükler ve 
yürütmeyi denetimle ilgili hükümlerinde yapı
lacak değişikliklerle, yürütmeyi daha güçlü ha
le getirmenin bugün yakındığımız durumun dü
zelmesini sağlıyacağı kanısında olanlar vardır. 
Bu isteğin asıl amacını ve içinde bulunduğumuz 

bunalımın gerçek nedenlerini bilemiyenler bu 
değişilklikçilerön etkisinde kalmaktadırlar. Tür
kiye'de bunalımın temelindeki baş nedenler sos-
yo - ekonomiktir. Yoksa, Anayasadan değildir. 
Böyle olduğunu ve İktidarın bunları çözmeye 
yanaşmamakta inadı ve Anayasaya uymamak
taki ısrarlı tutumunun bunalımdaki gerilimi gi
derek artırmakta bulunduğunu bilmiyenler ya 
da bu gerçeği kabul etmek istemiyenler, yasal 
tedbirlerle her şeyi düzelteceklerini sanabilir
ler. Nitekim, asayişsizlik konusu burada gö
rüşülürken, İktidar Partisinin Sayın Grup Baş
kanı, «Yatsal tedbirler yerine, sosyo - ekonomik 
tedbirler alınmalıdır.» Sözümüzü eleştirdi ve 
yerdi. Hayır, yasal tedbirlere öncelik verilir, 
sonra öbürleri alınır dercesine beyanlarda bu
lundu ve hattâ Atatürk dönemindeki Takriri 
Sükun ve Eşkiyayı Önleme yasaları yani, ola
ğanüstü bir dönemde çıkan yasaları ve 1962 de 
bunalımı yaratan olaylara karşı çıkan Tedbir
ler Yasasını örnek vererek, sanki aynı döne
mi yaşıyor yahut da o koşullar içine itilmişiz 
gM yasal tedbirlıere öncelik vermek istedi. Eğer 
böyle ise, gerçekte hiç yokken T>u duruma gel-
mişsek, bunun suçlusunu iktidar aramalı idi. 

Bu suçluluk gerekçesini bir yana bırakarak, 
şimdi de Anayasada özlenen değişiltilerin yara
tacağı sakıncalara değinelim. Bakın, değişme
si istenen noktalara birer birer değinmek isti
yorum. 

Bunlardan birisi kuvvetler ayrılığı ilkesin
den rahatsız olmak. Bizce bu haksızdır. Uzun 
yılların siyasal savaşmaları sonunda ulaşılan bu 
aşamada, rejime ileriye dönük bir gelişme (Sağ
lamaya çalışacak, tersine bir çaba ile tekrar 
Parlâmentoda çoğunluğu sağlıyacak partiye 
her şeyi yapabilme olanağını verecek bir de
ğişiklik istenmektedir. Parmak hesabından 
başka bir şeye yer vermek istemiyen bu görü
şün açığa vurulmasını bir talihsizlik saymakr 
tayız. 

İkincisi; özgürlüklerin kısıtlanması isteğini 
de bundan daha çok yadırgıyoruz. Sayısız olum
suzluklara, çıkar desteklerine ve toplumsal so
runlara çözüm getirmediği gibi, çağ dışı kalmış 
sistemleri zorla yaşatmak istiyen inatlı bir 
tutuma karşı belirecek tepkileri bastırma yetkisi 
bugünkü ya da ona benzer iktidarlara verilir-

! s e Türkiye'nin durumu çok daha kötü olur. Ted-
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bir almıyor, yasalarla tepkileri önlemek ister... I 
Böyle bir durum da; demokratilk rejimi tene
şir tahtasına yatırmak demektir. Az gelişmiş 
ülkeelrde yürütmenin etkin olması, engellen
memesi kuralı teorisi bizim Hükümet için bu
gün savunulamaz. Gerçeikten olağan yetkileri, 
yürürlükteki yasaları, hattâ hattâ kendi çıkar
dığı tüzük ve yönetmelikleri ve hattâ Devlet 
kuvvetlerini yan tutmadan herkese eşitlik ta
nıyan bir tutumla kullanmıyan ve bütün bun
ları iktidarının destekçisi sananların etkinlik 
gerekçesi ile istedikleri anayasal değişiklikleri 
kuşku ile karşılamak gerekir. Bu kuşlku bun
dan önceki uygulamaların doğal bir sonucu
dur. Devlet kuvvetleri nasıl kullanıldığına 
ilişkin örnekler böyle bir yetki aşılması, bir 
yetki çoğaltılmasının vereceği sonucu sanıyo
rum bugünden düşünmeye yeterlidir. Hukuk 
Devletinde hiçbir örgüt insan haklarına ve 
Anayasaya aykırı bir eyleme girememesi gere- I 
kirken, Devletin güvenliği ile güvenli bir örgüt 
olan M.Î.T in C.t A. yöntemleri ile çalış tığını, ça
lıştırıldığını iktidarın tutumuna en anlamlı ör
nek olarak göstermek sanırım ki, kuşkularımı
zı doğrular. Anayasal engeller olmasa, özgür
lükler güvenliğe bağlanmasa, kuvvetler ayrılığı 
ve özellikle yargı denetimi kalksa, bugünkü 
tutumun ne hal alacağını düşünmek bile kuşku- I 
lan artırır. İktidar çevrelerinin tasarladığı 
Anayasa değişiMikleriı Anayasamızın temel il
keleri ve felsefesi ile ilgili olduğundan bu konu
larda Yüce Mahkemenin almış olduğu karardan 
ötürü güven duyuyoruz. Bu ölçüde değişik
liklere fırsat verilmiyeceği inancındayız. Güve
nimiz bu Yüce Organa olan inancımızdan doğ
maktadır. Zaten Anayasa değişikliklerini sa
vunanlara bakarsanız bu kuşku artar. Amaç
larını değerlendirdiğiniz zaman kuşkunun an
lamı daha kolay kavranır. 

Arkadaşlarım, 

I kemesi de kendine düşen payı kullanmaktadır. 
Bunun yadırganacak yönü olmadığı gübi, bun
dan ötürü de T. B. M. M. nin üstünde imiş gibi 

I gösterilmesi ve bu yolla suçlanmasına kalkışıl
ması en azından bugünkü anayasa! düzeni kav
ramamak olur. Bu mantık geçerli olsa ve Dev
let, hattâ hükümet başkanlarının bile mahkeme
ye sevk edilmemeleri gerekir. Bizden üstün mü
dür mahkeme, niye gidiyoruz? Buranın eylemle
rini elbette denetir. Çünkü, egemenliğin kendi
ne yansıyan bölümünü kullanıyor. Halkın dene
timini eksik göstermek de gülünç olur. Faikın 
denetimi yokmuş, o halde bu Anayasa Mahke
mesi eksiktir. Bu da gülünç bir savdır. Hangi 
ülköde bu organ halkın denetimi ile kuruluyor 
ve işliyor. Sanıyorum, yeni bir hukuk kuralı 
icadetmiyoruz. Halk denetimi var deyip, tüm 
eylemleri için sandığı fetva sayanlar, Anayasa 
Mahkemesinin böyle bir sandıksal denetim al
tında olmamasından yakınmalarına karşı an
cak acı acı gülümsemek gerekir. Anayasa Mah
kemesinin en aksıyan yönü de zaten böyle bir 
denetimin etkisinde kalan yönüdür. Yasama or
ganlarınca ona üye seçilmesi ve yasama organla-

I rından onu etkilemek.. En çok aksıyan yönü de 
zaten budur. Zaten birçok kimde, «iyi ki Anaya
sa Mahkemesi tüm sandıksal bir kuruluşta değil 

I ve böyle bir denetimle de engellenmemektedir» 
diyor. Bundan dolayı kararları daha doğru çı
kıyor. Her aklı erenin, Anayasaya aykırı olduk
larını ve eğitimimizi yozlaştıracak gençlerin be
yinlerini sömürecek kuruluşlar olduğunu söy
lediği özel okulları, sandıksal denetimden gelen
lere bir türlü anlatamadan yıllar geçti. Bere
ket ki; böyle bir denetim altında bulunmıyan 
yüce organ, konuyu ele alınca Türk eğitimini 
bunlardan temizleme kararını alabildi. Bu ger
çekler karşısında Anayasayı değiştirmek iste
yenlere ve bugüne kadar böyle kurumlara 
karşı tepkisi olanlara bakınız, bütün özerk 
kurumlara, bütün Devlet kurumlarına Ana
yasadan verilen haklara karşı bir tutum, do
laylı veya doğrudan belirir. Bu hakları biraz 
çok görürler. Aslında onların bu kurumları 
sevmelerini ummak beyhude bir arzu olur, boş 
bir arzu olur. Biz, onların yanıltmalarına he
def olacaklarla meşgulüz. Yoksa onlara bu 
görüşünü değiştirmek için etki yapma diye 
bir eğilimimiz yoktur. Demokrasi bir kurum
lar rejimidir. Bu kurumlar rejimi kurumları, 

Anayasa Mahkemesinin yetkilerine ve bun
ları kullanılmasında hiçbir denetim olmadığına 
ilişkin eleştirilere de tanık olmaktayız. Yetkile
rine dokunuyor ve denetim yoktur, diye bu yet
kiler çok görülüyor. Bu Yüce Organ yetkilerini 
doğrudan doğruya Türk ulusundan almıştır. Bu
günkü Anayasa, ulusal egemenliği türlü organ
lar arasında nasıl kullanılacağını ve bölüşülece-
ğini öngörmüştür. Bu bölüşmede Anayasa Mah-
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yerli yerine yetkileri ve haklarına saygı ile | 
ancak düzenli bir şekilde işliyebilir. Anayasa
yı böyle bir felsefeden saptırıp, şu ya da bu 
gerekçe ile onu temelinden saptırmak istiyen 
eyilimlere karşı Anayasa Mahkemesinin de 
dikkatini çekmeyi bir görev sajnyorum. 

Bu gerçekler karşısında Anayasayı değiştir
mek istiyenlere söylenecek söz bir devrim ürü
nü olan Anayasayı değiştirip, kendinize uydur
ma yerine, siz kendinizi değiştirip ona uydur-
sanız daha iyi olur. Bu ileri Anayasa uygula
masındaki inat ve direnişten vazgeçin, siz bu 
Anayasaya uyun. Aksi halde, o Anayasanın di
renmeyi öngördüğü durumu yaratmaktan baş
ka bir sonuç alınmaz ve böyle bir çaba Türki
ye'ye sadece çıkmazlar getirir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Anayasa Mahkemesi şimdiye değin ki; olum

lu kararları ile umutlan üzerine çeken itibarlı 
tutumu ve Anayasanın en inançlı bir sigortası 
olmada gösterdiği kararlılık, Devlet kurumla
rının ve rejimin itibarına büyük katkılarda bu
lunmuştur. 

BAŞKAN _ Sayın Yıldız, beş dakika kaldı 
ona göre konuşmanızı ayarlayın. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ Devamla) — 27 Mayıs devriminin gü
vencesi olması beklenen öbür kurumlardan da 
aynı tutumu beklemek elbette hakkımızdır. 27 
Mayıs devriminin güvencesi olan kurumları, 
karşı devrimcilerin etkisinde görmekten duydu
ğumuz üzüntü Anayasa Mahkemesinin Anayasa
ya sahip çıkma, onun gerçek sigortası olma yö
nünde gösterdiği kararlılıkla azaltmış ve tesel
li bulmuş oluyoruz. 

Arkadaşlarım; 

Gerçek demokrasiden yana olan herkes, bu 
yüce organın Anayasaya, Anayasa bekçiliğinden 
yakınacak yerde, onun etkinliğini artıracak, 
partizan eğilimlerden onu kurtaracak böyle 
eğilimleri ona bulaştırmadan Türkiye'nin An
kara'da yargıçlar var, Ankara'da Anayasa Man- j 
kemesi var, Ankara'da Anayasanın bekçisi var 
dedirten tutumunu daha da etkinleştirecek 
yönde çaba harcamalarını ve art niyet yahut 
önyargı yahut özel amaç veya bilmeden buna 
sapanların bir yeniden durum muhakemesi yap
malarını temenni ederiz. | 
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Arkadaşlarım; 
Anayasa Mahkemesi böyle bir ilgi ve saygı

ya hak kazandığını ispat etmede bütün devlet 
kurumlarına güzel bir örnek olmuştur. Bu say
gı değer tutumda payı olan bütün eski ve yeni 
görevlilerini saygı ile selamlamayı bir ödev sa
yar, bu bütçenin bu Yüce Organa bundan son
raki anayasal doğrultudaki olumlu çabalarında 
başarılı bir destek olmasını diler, Millî Birlik 
Grupu adına hepinizi saygı ile selâmlarım. (Or
tadan VĞ soldan alkışlar.) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Alpaslan, buyurun. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, değerli 
senatör arkadaşlarım; 

Anayasamızın kabulü ile ismi duyulan ve 
varlığının taazzuv etmesi sabırsızlıkla beklenen 
Anayasa Mahkemesinin kuruluşu 8 seneden faz
la zaman oluyor. Anayasa Mahkemesi nedir, ne 
yapacaktır? sorusu, öyle zannediyorum ki, artık 
zihinleri fazla meşgul etmekten uzaklaşmış bu
lunmakta. Çünkü, Anayasa Mahkemesinin Ana
yasada ve milletin demokratik hayatındaki yeri 
belli olmuştur. Herkes verdikleri kararları be-
ğcnse de, beğenmese de bu saygı değer mües
sesenin bizim Türk siyasi hayatımızda, Türk hu
kuk hayatımızdaki yerini kabul etmek mevkiin
de kalmıştır. 

O itibarla, bütçesi vesilesiyle üzerinde dur
duğumuz Anayasa Mahkemesinin kararlarını, 
hele hele bu kürsüden eleştirmenin doğru bir 
hareket olduğu kanaatim taşımıyoruz. Zira, 
Anayasa Mahkemesi karar verir, kararı ekse
riyetle verebilir ve demek ki, bizatihi kendi bün
yesinde de muhalif görüşler ortaya çıkabilir. 
Bizatihi kendi bünyesinde verdiği kararla, 
muhalefete yer vermiş olan bir müessesenin ka
rarlarını gerek hissî, gerek fikri bakımdan isa
betli bulup bulmamak mümkündür. Bunun mü
nakaşası her zaman için yapılır. Ama, bu kür
süden değil. Hukukçular, siyaset ilmi ile iştigal 
edenler meseleyi bu kürsünün ötesinde eleştirir
ler ve bu eleştirmelerden bundan sonraki siyasi 
hayatımız her halde faydalanma yollarını da 
arar, bulur. 

O itibarla, benden evvel görüşen değerli ar
kadaşım Yıldız'm özel okullar meselesini ele al
mak suretiyle Anayasa Mahkemesinin kararı 
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üzerinde gerçekten bilgili fakat, hu kürsüye ge
tirildiği için olumlu kabul edemiyeceğim mü
nakaşalarına biz bir türlü katılamıyoruz. Ka
rarın gerekçesi okunacaktır ve onun icabı ev
velâ icra organı, tarafından bir çalışmayı ge
rektirecek, ondan sonra da mesele buraya gele
cektir. Burada, Anayasa Mahkemesinin hepimi
zin saygı ile karşılamaya mecbur olduğumuz ve 
gönülden saygı ile karşılıyacağımız kararının 
icaplarına göre mevzuatı hazırlamak da bize dü
şecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu bütçe vesilesiyle karşımıza gelen bâzı va

ziyetler vardır. Bir kısmı, öteden beri tekrar et
tiğimiz dertler olarak yine halen olduğu gibi 
durmakta. Bir Anayasa Mahkemesi kurmuşuz, 
senelerden beri bu Anayasa Mahkemesi, rahat 
çalışma imkânına kavuşmaktan uzak olan kira
lı bir binada oturmakta ve zannediyorum ki, 
8 - 9 senelik kirasının toplamını alırsak, şimdi
ye kadar çoktan Anayasa Mahkemesinin daha 
iyi çalışmasına yaraşır bir devlet yapısını yap
mak da mümkün olacaktı. Bu bir derttir ve işte 
bizim Parlâmento olarak ısrarla üzerinde dur
mamız ve şimdiye kadar bu meseleyi ele almış 
olmıyan Hükümeti burada sitemle karşılama
mız vazifemizdir, hakkımızdır. 

Anayasa Mahkemesinin görevleri arasında 
siyasi partilerin, hesaplarını denetleme durumu 
vardır. Siyasi partilerin hesapları her müessese
de olduğu gibi, bizim hukuk meslekinin kendi 
bünyesinde yapması mümkün olmıyan bir mes
lekî bilgiye, ihtisasa ihtiyaç gösterir. Bunu Ana
yasa Mahkemesinin yapabilmesini temin zımnın
da acaba Anayasa Mahkemesinin emrine, ihti
yacını karşılıyacak şekilde bir imkân vermiş mi
yiz, vermemiş miyiz meselesi bizim üzerinde du
racağımız konudur ve zannediyoruz ki, biz Mec
lisler olarak bu mevzuda kendimize düşen vazi
feyi ifa ettiğimizi rahatlıkla söyleme imkânın
dan da yoksun olduğumuz için biraz müteessir, 
biraz da eziklik içinde bulunmaktayız. 

Bu arada, Anayasa Mahkemesinin bâzıları 
için çok ağır tenkid mevzuu olan, ama bu seçim 
sistemine gidilen her yerde sistemin tabiatında 
bulunan Başkanını seçme mevzuundaki çok olan 
gecikmesinin de çok şükür, nihayet bir safhada 
kapanmış olmasını memnuniyetle karşıladığımı
zı ifade etmek isteriz. 

Anayasa Mahkemesine seçilen üye mevzuun
da, bizim de büyük ihmallerimiz oldu ve Ana
yasa değişmez diye düşünenler için Anayasanın 
mutlaka değişmesi lâzımgeldiğini en açık şekil
de, bizzat bu Anayasa Mahkemesinin ne şekilde 
kurulması icabettiğine dair olan hükümlerdeki 
değişikliğe susamış olduğumuz hakikati ortaya 
koymaktadır. Anayasa tanrı yazısı değildir. Ku
rucu Meclis olarak büyük hata işlemişizdir, bu 
Anayasaya Meclislerden üye seçimine gitmiş ol
makla. Siyasi kanaatler rol oynar, etraftan ge
len türlü ricalar, tesirler ve saire rol oynar. Biz 
kuruluşunda hata işlemişiz. Hata işlemişsek ge
çen tatbikat da göstermiştir ki, inhilâl vuku-
bulur, aylarca,, yıllarca bunu seçemeyiz, bu nok
tada birleşemeyiz ve bu noktada izhar edilen 
inatçı hal, mutlak ve mutlak Anayasa Mahke
mesine seçilecek üyenin her şeyden evvel kesin
likle tarafsız olma vasfına dokunur haldedir. O 
halde, Anayasadaki bu hükmü değiştirmek lü
zumu, işte üzerinde görüştüğümüz Anayasa 
Mahkemesi Bütçesi vesilesiyle ortaya çıkmakta 
ve Anayasanın da değişebilir nitelikte olduğunu 
ortaya koymaktadır. Bu bir tanesidir. 

Bir başkası; bütçe görüşmeleri yapıyoruz. 
Senatoda ve Millet Meclisindeki değerli üyeler
den hemen hiçbirisi bu bütçenin iki Mecliste ay
rı ayrı görüşülmesinin lüzumsuzluğuna inanma
mış değildir. Herkes bunun lüzumuna, zarureti
ne yüzde yüz inanmaktadır. Ne yazık ki, biz 
derlenip, toparlanıp bir Anayasa değişikliği ile 
bu meseleyi halletme imkânından uzaklaşmış bu
lunuyoruz, oraya bir türlü gelememiş bulunuyo
ruz. O halde, Anayasa elbette ki, değişebilir ve 
bâzı ahvalde mutlaka değişmesi lâzımgelen bir 
metin olarak da karşımızda durur. 

Bütün mesele, Türkiye'de demokratik haya
ta, demokratik parlömanter hayata, müesseseler 
rejimine - yani, kabul ettiğimiz sistemle... - sos
yal hukuk devlet ilkesine dokunur vasfını Ana
yasanın değiştirmiyelim ve bir geriye gidiş ifa
de eden Anayasa değişikliğine yürümiyelim. 
Anayasa değişmez diyen bir kısım arkadaşlar, 
bu Anayasanın 19 ncu maddesini biz değiştire
lim, dediğimiz zaman rahatlık duyarlar. Çünkü 
dinin istismar suretiyle bu memleketin ufkunu 
karartmak istiyen bâzı bedbahtların olduğu bir 
vakıadır. Ve maalesef, bunca tecrübeden sonra, 
bunca yıldan sonra benim Türkiye'mde bu mev-
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zuu, bu istismar mevzuunu bayrak yapmak su
retiyle siyasi partiler bile teşekkül edebilmek
te, taazzuv edebilmekte ve masumiyeti, safiyeti 
ortada olan vatandaşlara da esefle kaydedeyim 
ki, birçok zaman kuvvetle hitabetine imkânına 
sahibolmıakta. O halde, Anayasanın 19 ncu mad
desi din ve vicdan hürriyeti vermiştir, diye bu
nu siyasetin aleti halinde kullanmak istiyen zih
niyet filizlerini otraya koydu mu, o zaman bu 
maddeyi değiştirip işte böyle filizlenmeye benim 
Anayasam müsaade etmiyor, ama tatbikatı yapı
lış gidiyor, onun için Anayasayı değiştiriyorum, 
demek hakkı elbette ki, her zaman vardır ve bu 
hakkını Meclislerin kullanması en tabiî haklan 
olduğu kadar, vazifeleri cümlesinden de olmak
tadır. 

Öte yandan sosyal hukuk devletini sosyaliz
me çeken zihniyet Türkiye'yi bir hengâme, bir 
karmakarışık ülke haline getirme istidadını gös
termektedir. İşte, bu noktada da vatanperver 
insanlar birleşirler ve bu Anayasanın bâzıları
nın zannettiği gibi sosyalizme, o bilimsel sosya
lizme, o Marx'dan ilham alan, o Lenin'in icat
larını kendisine rehber ittihaz eden, o Mao'yu 
«bulunmaz Hint kuması» zannedenlerin zihni
yetlerine uygun bir Anayasa olmadığını göster
mek için, Anayasanın maddesine vuzuh vermek 
gibi bir zaruretle karşı karşıya gelirler ve "bunu 
yapmak bir vazifeleri icabını da alır. 

O halde, Anayasa bu noktada da değişmiş 
olur. 

Bir kısmı bundan hoşlanmaz, bir kısmı öte
kinden hoşlanmaz. Ama, bana sorarsanız ikisin
den de çok hoşlanırım. O halde, Anayasa değiş
mez diye bir kuralı hiçbir zaman kabul etmek 
ve bunun üzerinde durmak mümkün değildir. 

Çok muhterem arkadaşlarım, 
Bu vesile ile bir noktaya daha temas etmek 

istiyorum. Anayasa Mahkemesinin Bütçesi vesi
lesiyle, demokrasiyi kurumlar rejimi, olarak 
takdim etti, Sayın Yıldız arkadaşım. Demokra
si, bizdeki siyasi hayat, bizdeki Anayasa nizamı 
kurumlar rejimi halinde tecelli etmiştir. Ama, 
kurumlar rejimi olarak sistem kurulmıyan pek 
çok demokratik ülkeler vardır. Ve bizim özle
diğimiz çok demokratik haklar o ülkelerde 
mevcuttur. Yani, demokrasiyi behemahal mües-
seesler rejimi, kurumlar rejimi şeklinde takdim 
etmenin de doğru bir görüş olduğunu G. P. Gru-
pu olarak paylaşmamıza imkân bulmuyoruz. 

Ama, Türkiye'de kurumlar rejimini meyda
na getirmişizdir. Bu 27 Mayıs îhtilâlinin dayan
dığı sebeplerin ilham ettiği neticesidir. Ve Tür
kiye için gerçekçi, doğru tarafları vardır. Türk 
demokratik hayatının gelişerek yaşıyabilmesinin 
teminatı olarak, müesseselere değer vermekte 
devam etmemiz lâzımdır. Bunun üzerinde mü
nakaşa etmiyoruz. % 100 ittifak halindeyiz. 
Ama, tarif haline getirirsek bunun doğru bir 
şey olabileceğini kabul etmekte mazuruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yalnız bu vesile ile bağımsız vasfını almış 

olan bu Yüksek Mahkemenin malî meselelerinin 
hâlâ icranın tasarrufu içinde bulunması noktası 
düşündürücüdür. Yani, bizim Anayasamız bu 
kadar serbest bir müessese kuruyor ve tama-
miyle kuvvetler ayrılığı prensibi içerisinde ayı
rıyor, buna rağmen, burada çalışan insanların 
malî meselelerinin hallini hâlâ icra organının 
eline bırakıyor gibi bir vaziyet olunca, doğrusu 
bunu bir türlü benimsemiyoruz ve yadırgıyoruz. 
Üniversiteler muhtar müesseselerdir. Üniversi
telere kadrolar verilir. Ama, üniversiteler kendi 
kadrolarını, kendi bünyeleri içerisinde halleder
ler. Fakat, bir yüksek mahkeme olan Anayasa, 
Mahkemesinin kadrosunu, hele son Devlet Me
murları Kanunu ile alâkalı Kadro Kanunu çer
çevesinde meseleyi mütalâa ettiğimiz zaman, 
bizzat o müessesenin dilediği gibi kullanma şan
sını, imkânını elinden almış olmak gibi bir va
ziyetin, hem Anayasaya ters düştüğünü, hem de 
icranın bu gibi işlere karışmasında hiçbir fay
dası, bizatihi icranın faydası olmadığı görüşünü 
benimsediğimiz için doğru bulmuyoruz. Bunun ıs
lahı, tashihi lüzumu üzerinde de ısrarla duruyo
ruz. Bu arada raportör üyelerin bize takdim 
etmiş oldukları, yani, muhterem heyetinize tak
dim etmiş oldukları - şahsan tabiî teeddübede-
rim, «takdim» kelimesini kullanmak için, şahıs
larımızla alâkalı olarak - raporda Anayasa Mah
kemesine 1970 senesinde 61 işin geldiğini, geçen 
seneden 23 işin kaldığını ve bu suretle 84 iş 1970 
senesinde elde olduğunu, bunun 46 sının çıkarıl
dığını, demek 38 inin de halen elde bulunduğu
nu gösteriyor. 

Belki bu Anayasa Mahkemesinde üyelikler 
boşaldı, bunun tesiri olmuştur. Çünkü Temmuzda 
emekliye şevkler oldu, onların yerine yenilerinin 
getirilmesi bir zaman istedi falan... Ama, niha-
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yet bir senede 80 . 85 dosyayı, - Bu müessesenin 
çoğu mensubu Yargıtaydan, Danıştaydan insan
lardır. Sayısız dosyaları çıkarıp atan insanlar
dır. Bu kadar az dosyayı ilmî tetkiklere tabi 
tutma ihtiyacını göstermekle beraber, bu dedece 
geriye dosya bırakmak suretiyle bir neticeye 
bağlamış olmalarını, doğrusu biz bir saygısızlık 
ifadesi olsun diye söylemiyorum ama, pek se
vimli bulmadık. O itibarla, temenni ederiz ki, 
bundan sonra kendilerine intikal edecek mese
leleri biran evvel çıkarsınlar. Çünkü, Anayasa 
Mahkemesine giden çoğu mesele milletin bekle
diği, baktığı meselelerdir. Millet de ona göre 
meselelerini halledecek. Tabiî millet deyince, 
millet bizzat kendisi etmese bile, onun temsilcisi 
müesseseler veyahut alâkalı müesseseler işlerini, 
tutumlarını buna göre ayarlıyacaklardır. 

Bu temennimizi de halisane duygular ve say
gılı bir dille arz ve ifade ettikten sonra, bütçe
sinin Anayasa Mahkemesine uğurlu olmasını, 
şerefle hizmet veren mensuplarının sıhhat ve sa
adetleri, başarıları dileği ile birlikte arz ediyor, 
hepinize hürmetlerimi sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Demirel. Adalet Partisi 
Grupu adına... 

A. P. GRUPU ADINA NURl DEMÎREL 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Anyasa Mahkemesi 1971 yılı Bütçesinin Yü
ce Senatoda görüşülmesi dolayısiyle A. P. Cum
huriyet Senatosu Grupunun görüş ve temenni
lerini belirtmek üzere huzurunuzda bulunuyo
rum. 

Bütçe görüşmelerinde yalnız harcamalarla 
ilgili rakamlar üzerinde durulmıyarak kuruluş
ların işleyiş ve hizmetlerini parlâmentonun de
netimine tabi tutmak, tatbikatta büyük fayda
lar sağlamaktadır. 

Demokratik düzenin devamlı bir müessesi 
olan bu Yüksek Mahkemenin Bütçesi dolayısiy
le hepinizce bilinen bâzı gerçekleri tekrar et
mekte zaruret gördüğümüzü ifade etmek iste
rim. 

Anayasa Mahkemesi 1961 tarihinde yürür
lüğe giren Anayasanın 145 nci maddesinde da
yanağını bulan bir kuruluştur. Yargıtay, Da
nıştay, Sayıştay, Millet Meclisi, Cumhuriyet Se
natosu ve Cumhurbaşkanınca seçilen 15 asil, 5 
yedek üyeden teşekkül eder. Bizim gibi bağım
sız Anayasa Mahkemesine sahip diğer dünya 

I milletlerinde, Anayasa Mahkemesinin kuruluşu 
bu yolda değildir. Bâzı ülkeler, Anayasa Mah
kemesi üyelerini sadece siyasi organlardan veya 
siyasi organlarca seçilen üyelerden teşekkül et
tirmişlerdir. Bu ülkelerde hâkim olan fikir; par
lâmento faaliyetlerinin üstün vasfının siyasi ol
ması ve siyasi organlarca yapılan yasa ve tü
züklerin murakabesinde de siyasi eğilimin üs
tün tutulması olmuştur. Modern anayasalarda 
ve bizim gibi, müstakil Anayasa Mahkemesi 
kurmuş olan memleketlerde, Anayasa Mahkemesi 
üyelerinin mümkün olduğu kadar geniş meslek 
alanlarından seçilmesi isabetli bir görüş olarak 
kabul edilebilir. 

I Anayasa mahkemelerine seçilen üyelerin 
hizmet süresi de teorik hukuk alanında müna
kaşa konusu olmaktadır. Bâzı ülkeler, anayasa 
mahkemesi üyelerinin hizmetini kaydıhayat 

I şartına bağladığı gibi, bâzı ülkeler seçimden do
ğan, seçimle vukubulan bu olayı bir süreye 
bağlamaktadır. Her iki sistemin de kendi bün
yesinde mevcut mahzur ve faydalar bulunduğu 
bir gerçektir. Bizim Anayasamız, Anayasa Mah
kemesi üyelerinin hizmet süresini bünyemize ve 
şartlarımıza uygun olarak yaşla mukayyet kıl
mış ve Anayasa Mahkemesi üyelerinin hizmet 
süresini 65 yaşmm ikmaline kadar devam ede
ceğini kabul etmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin aslî görevi : 
Kanunların ve T. B. M. M. tarafından yapı

lan İçtüzük hükümlerinin Anayasaya uygun
luğunu denetlemektir ki, bu kanunların kazai 
murakabesi olarak anılmaktadır. Anayasa Mah
kemesi bu aslî görevini kendiliğinden yapamı-
yacaktır. Bu çok mühim bir hükümdür. Zira, 

I Anayasamız 4 ncü maddesiyle; «Egemenlik ka
yıtsız şartsız Türk Milletinindir» der. Şayet, 

I Anayasa Mahkemesi kanunların kazai muraka-
I besini kendiliğinden tetkike tabi tutan bir ku

ruluş olsa idi, milletin egemenliği prensibi zede
lenmiş olurdu. Egemenlik yine kayıtsız şartsız 
milletin olacaktır. Ancak, yapılan kanun veya 
İçtüzük hükümlerinin Anayasaya aykırı oldu
ğu şüphesi mevcut ise, Anayasa Mahkemesi iti
raz veya defi yolu ile bu şüpheleri giderecektir. 

Gerek itiraz ve gerek defi yolu ile olsun; 
Anayasa Mahkemesi tetkikatmı evrak üzerinde 
yapacak, gerekli gördüğü hallerde sözlü açık-

I lamalarını dinlemek üzere ilgilileri çağıracak-
I tır. 
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Anayasa Mahkemesi bu asli görevlerinden 
ayrı olarak : 

A) Devlet idaresinde sorumlu mevkiler iş
gal etmiş, devlet gücünü elinde bulunduran ka
nunda yazılı yüksek dereceli devlet memurla
rını Yüce Divan sıfatiyle yargılıyacaktır. 

B) Siyasi partilerin malî denetimini yapa
cak, siyasi partilerin kapatılması ile ilgili dâ
valara bakacaktır. 

C) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
nin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılma
sı halinde yapılacak itirazları inceleyip kara
ra bağlıyacaktır. 

Ç) Danıştay Başkan ve üyeleriyle, başka
nın sözcüsünü seçecektir. 

D) Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığını 
yapacak yargıcı seçecektir. 

Anayasa Mahkemesi, insan haklarına bağîı 
Anayasa nizamımızın teminatı, koruyucusu say
dığımız daimî bir kuruluştur. Anayasa Mahke
mesi emsal teşkil eden kararları ile ferdin ve 
toplumun huzur ve refahını gerçekleştiren de
mokratik hukuk devletine ulaşmasına yardımcı 
olacaktır. 

Bu Yüce Kuruluş hakkındaki temennileri
miz : 

Anayasa Mahkemesi elverişli binaya., hizme
tin gayesine uygun elemanlara kavuşturulması 
en halisane temennilerimizdir. 

Anayasa Mahkemesine ait karar gerekçe
lerinin zamanında yazılmasında büyük fayda
lar mülâhaza etmekteyiz. Gerekçelerin sama
nında yazılması mümkün olmadığı için, sadece 
kararın hüküm fıkrasına istinadederek birçok 
tahminler ileri sürülmekte, çok defa bu tahmin
lerin bilâhara neşrolunan karar gerekçesiyle 
hiçbir ilgisi olmadığı meydana çıkmaktadır. 
Ama bu tahmin ve yorumlar uzun süre basında 
yer aldığı için bilâhara çıkan gerekçesinin bu 
havayı dağıtması mümkün olmamaktadır. Bu 
yüzden Anayasa Mahkemesi karar gerekçeleri
nin zamanında yazılmasını temenni etmekteyiz. 

1971 yılı Bütçesinin Anayasa Mahkemesi 
mensupları ve yurdumuz için hayırlı, uğurlu ol
masını diler, gerek Grupum ve gerek şahsım 
adına sizleri saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Şahısları adına söz istiyen üye
leri sırası ile okuyorum : 

Saym Artukmaç, Sayın Hazer, Saym îzmen. 

Sayın Hazer... 
MEHMET HAZER (Kars) — Vazgeçtim 

efendim. 
BAŞKAN — Saym Artukmaç, buyurun. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın Baş

kan, saym senatörler; 
Anayasa Mahkememizin başta gelen görevi, 

kanunların Anayasaya uygun olup olmadığını 
Türk milleti adına denetlemektir. Bir Anayasa 
müessesesi olan Yüksek Mahkememizin, hukuk 
devleti ilkesi içinde, Anayasanın ve rejimin bek
çiliğini yaptığına şüphe yoktur. Ancak, ufak bir 
usul işlemine değinerek Yüksek Mahkememizin 
dikkat nazarını çekmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 
Anayasa Mahkememiz, önce karar vermek 

ve bilâhara gerekçeyi kaleme almak durumu içe
risine girmiştir. Yüksek Mahkeme her hangi bir 
konuda karar veriyor. Ski ay, üç ay, beş ay son
ra da gerekçesini yazıyor. Bu tutumu tasvibet-
menin mümkün olmadığı inancındayım. Çünkü, 
gerek yaşama organı ve gerekse ilgili şahıs, ka
rarı gerekçesiyle birlikte okuduktan sonra ha
reket tarzı ayarlamak imkânına ancak sahilbola-
bilir. 

Yüksek Mahkememizin çeşitli kararları gibi, 
özel yüksek okullar hakkındaki en son kararını 
da misal göstermek mümkündür. 100 binlerce 
insanı ilgilendiren bu kararın^ herkesin temayü
lüne, arzusuna göre yorumlanmakta olduğu yük
sek malumlarınızdır. Çeşitli makaleler okuyor
sunuz, Bunlardan birisinde, kararın gerekçesi 
olmadığından son sözü söyliyemiyoruz; ancak 
karardan çıkardığım mânaya göre gerekçenin 
şöyle olması lâzım deniyor. Başka bir yazıda 
ise, gerekçenin başka bir anlamda olacağı tah
mini üzerine fikir bina ediliyor. Keza, televiz
yonda da, gerekçenin yokluğundan şikâyet edi
lerek, mütalâalar ileri sürülüyor. 

Muhterem arkadaşlar, 
Anayasamızın 135 nci maddesinin son fıkra

sında, aynen şöyle denilmektedir : 
«Bütün mahkemelerin her türlü kararları 

gerekçeli olarak yazılır.» 

Bu fıkradan çıkardığım mânaya göre, gerek
çe - Eski bir deyimle - kararın lâzımı gayri mü-
fankıdır. Başka bir deyimle, gerekçesi olmıyan 
karar tekemmül etmemiş bir karardır. Ve bu 
kararın tebliği mümkün değildir. Aksi halin, 
Anayasaya aykırı düşeceği inancındayım. 
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Anayasanın 135 nci maddesinin son fıkrasın
daki; «Kararlar gerekçeli olarak yazılır» hük
münden; evvelâ kararı verelim, kafamızda ta
sarladığımız gerekçeyi de birkaç ay sonra kale
me alırız, mânasını çıkarmak mümkün değil
dir. Aksine, Anayasa; gerekçenin kararla bir
likte yazılmasının özellikle emretmektedir. 

Eğer, gerekçeyi yazmak için vakit kazanıl
mak isteniyorsa, kararların acele tebliğini ge
rektiren her hangi bir hal bahis mevzuu olamı-
yacağına göre; evvelâ gerekçenin ve sonra da 
kararın yazılması icabeder. 

Değerli senatörler, 
Anayasa Mahkememizin, Anayasa hükümle

rine aykırı hareket etmiyeceği inancı içinde ol
duğumu belirterek yüksek huzurlarınızdan ay
rılıyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın izmen. 
MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

—• Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Bendeniz de aynı konu üzerinde mâruzâtta 

bulunmak üzere söz almış bulunuyorum. Uzat
madan maruzatımı ikmal edeceğim. 

Sayın Artukmaç arkadaşımın gayet etraflı 
bir şekilde ifade ettiği gibi, Anayasa Mahkeme
sinin verdiği kararların, kararın verilmesini mü-
taakıp tebliğinden sonra, kararın mucip sebebi 
ile bilikte Resmî Gazetede intişarı gecikmekte
dir. Bâzı hallerde araya aylar girmektedir. Ana
yasamızın 152 nci maddesi sarih; Anayasa Yü
ce Mahkemesi kararını verir, tebliğ eder ve teb
liğ tarihinden itibaren karar ilgilileri, yine 
Anayasamızın zikrettiği maddesindeki sarahat 
veçhile ilzam eder. 152 nci maddenin ikinci fık
rasında ise, «Anayasa Mahkemesi kararları he

men Resmî Gazetede neşredilir.» der. Bütün bu 
sebepler muvacehesinde, Anayasamızın ikinci 
maddesi ile vasfı tâyin ödilen hukuk devletinin 
teminatı olan Anayasa Mahkemesinin bu arz 
edilen kararlarında, kararın verilmesi ile kara
rın gerekçeli olarak Resmî Gazetede intişarı 
arasında geçen zamanı, karardan hâsıl olan 
maksadın yerine getirilmesi ve bâzı hallerde ip
tal edilen kanunların husule getirdiği boşluğun 
doğurduğu büyük mahzurları izale etmek için, 
Yüce Anayasa Mahkemesi yetkililerinden ka
rarla birlikte olmasa bile, makûl bir müddet 
zarfında mucip sebepli kararın Resmî Gazete 

ile neşredilmesi hususunda himmet buyurmala
rını rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?.. 
Yok. Bölümlere geçilmesini oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Ödeneğin çeşidi Lira 

12.000 Personel giderleri 163 030 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

13.000 Yönetim giderleri 588 801 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

14.000 Hizmet giderleri 41 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

16.000 Çeşitli giderler 8 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

Bölüm Ödeneğin çeşidi Lira 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 80 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Bölüm Ödeneğin çeşidi Lira 

II - Transferler 
35.000 Sosyal transferler 1 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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Anayasa Mahkemesinin 1971 yılı Bütçesinin 
müzakeresi bitmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun. 

SELÂHADDİN AÜAR (Ordu) — Takrir 
var efendim. 

BAŞKAN — Efendim, takrir sarih değildir. 
Bu takrir oylanamaz Sayın Acar. Takrirde sara
haten nenden nereye... 

SELÂHADDİN ACAR (Ordu) — Var belli 
orada, gösterildi. 

BAŞKAN — Belli değil efendim. Okuyayım 
isterseniz : 

«Bütçesi münasebetiyle Anayasa Mahkemesi
nin vekâr ve mehabeti nazarı itibara alınarak, 
her birine birer binek otomobili tahsisi ve ay
rıca munzam beşer bin lira özel ödenek veril
mesi maksadiyle bütçesinin ilgili bölüm ve mad
delerine muktazi ödeneğin yetkililerce hesaplan
mak suretiyle, Meclise ayrılan tahsisattan veya 
Maliye Bakanlığının ilgili bölüm ve maddelerin
den aktarılması.» 

Burada sarahaten Maliye Vekâletinin falan 
bölümünden veya Meclisin filân bölümünden şu 
kadar inidirilerek, şuraya şukadar ilâve edilmesi 
şeklinde yazılması lâzımdır. Bu müphemiyet 
içinde bu takririn muameleye konulması müm
kün olmadığı için koymadım. Özür diliyorum. 

E. — BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ 
a) Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi 
b) Devlet İstatistik Enstitüsü Büçesi 
BAŞKAN — Başbakanlık 1971 yılı Bütçesi 

üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. 
Grupları ve şahısları adına söz istemiş olan 

sayın üyelerin isimlerini sıra ile okuyorum : 
C. H. P. Grupu adına Sayın Mehmet Hazer, 

Güven Partisi Grupu adına Sayın Mehmet Pı
rıltı, Millî Birlik Grupu adına Sayın Ahmet Yıl
dız, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Refet 
Rendeci. 

Şahısları adına söz istiyen sayın üyeler şun
lardır : 

Sayın Salim Hazerdağlı, Sayın ihsan Topal-
oğlu, Sayın Sadık Artukmaç, Sayın Hüseyin 
Öztürk, Sayın Sırrı Atalay, Sayın Kasım Gülek, 
Sayın Mehmet izmen, Sayın Tayfur Sökmen. 

Şimdi söz sırası C. H. P. Grupu adına Sa
yın Mehmet Hazer'de, buyurun Sayın Mehmet 
Hazer. 

Sayın üyeler, Sayın Hazer'in konuşması 30 
dakika sürecektir. Bu itibarla, sözü bitinceye 
kadar birleşime devam edilmesi ve saat 19,00 I 

dan sonraki geçen zamanı toplanacağımız za
mandan tenzil etmek hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Buyurun Sayın Hazer. 
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HAZER 

(Kars) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
1971 malî yılı bütçesinin tümü üzerinde Gru-

pumuz adına yapılan konuşma ve eleştirilerde 
bütçenin genel yapısı, ekonomimizin içinde bu
lunduğu ağır şartlar, takibolunan yanlış para 
ve kredi politikası hakkında etraflı izahlar ya
pılmış ve partimizin görüşleri belirtilmişti. Bu 
nedenle Başbakanlık ve ona bağlı kuruluşların 
bütçe rakamları üzerinde durmıyacağız. Sade
ce hükümetin genel politikası, Başbakanın tu
tum ve davranışlarını incelemekle yetineceğiz. 

Malûmları olduğu üzere, Türk siyasi hayatı 
uzunca bir süreden beri çalkantılar ve huzur
suzluklar içindedir. Toplumun her kesimi, özerk 
olsun olmasın tüm Anayasa kuruluşları, meslek 
teşekkülleri, piyasa, hattâ din müesseseleri de 
bu olumsuz havanın etki alanına girmiştir, ik
tidar partisi içinde patlak veren olaylardan ve 
1970 bütçesinin reddi suretiyle hükümet düşür
me teşebbüslerinden sonra durum daha karışık 
ve çarpaşık bir hal almıştır. Öte yandan, üni
versite ve yüksek okullarda su yüzüne çıkan 
ideolojik çatışmalar Anayasa dışına taşmış, yurt 
bütünlüğünü tehlikeye sokacak bir yörüngeye 
girmiştir. Silâhlı macera heveslileri de ihtilâl 
metotları ve gerillâ eğitimi gibi demokratik 
olmıyan yollan denemeye kalkmışlardır. 

Bütün bunları önliyecek durumda ve sorum
lulukta olan Hükümet ise, hergün artan yeni 
yeni başarısızlıkların ve suçlamaların ağır bas
kısı altında bunalmış, etkisiz bir hale gelmiştir. 
Sayın Başbakanın şahsı ve yakınlariyle bağlan
tılı çıkan suçlamaları ise Hükümeti büsbütün 
sarsmıştır. Bu yüzden de Hükümet emrindeki 
güçlere söz geçiremez olmuş, onlardan özel des
tek arıyacak duruma düşmüştür, işlerin bu gi
dişinden endişe duyan iyi niyetli sivil - asker 
herkes de Hükümeti uyarmak, rejimi kurtarmak 
için elinden geleni yapmaktadır. Buna rağmen, 
tahrik ve tahrikler önlenememiştir. Öyle anla
şılıyor ki, Hükümeteki bu arıza giderilmedikçe 
ne huzur gelecek ve ne de kalkınma sağlanabi
lecektir. Bu durumdan büyük vatandaş kütlesi 
tedirgin ve şikâyetçidir. Parlâmento içi ve dışı 
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muhalefet de bu şikâyetleri hergün basında, 
kürsüde, radyoda dile getirmektedir. Bunlara 
demokratik usuller içinde çare bulunmasını is
temektedirler. Hükümetin iSayın Başkanı ise, bü
tün bunların karşısında kâh yargı organların
dan, kâh Anayasadan yakınmakla yetinmekte, 
hergün biraz daha artan tehlikeleri umursamaz
lıkla karşılamaktadır. Bir yandan da yeni ka
nunlar getirerek yeni yetkiler ve tedbirler iste
mektedir. Yürürlükteki kanunlar ise işleme
mekte veya işletilememektedir. Adam öldüren
ler, banka soyanlar, sabotaj yapanlar hükümet 
merkezi Ankara'da bile aylarca yakalanama-
maktadır. Halbuki, Başkentte her türlü fennî 
araç ve gereçle donatılmış geniş bir güvenlik 
kadrosu olduğu bilinmektedir. Buna rağmen, 
asayişe müessir olayların günden güne artması 
halkta devlete karşı olan güveni sarsmaktadır. 
Bunun başta gelen nedeni Hükümette beliren 
otorite buhranı olduğu da yaygın bir kanaat 
halindedir. Böyle bir ortamda demokratik re
jimin yürümiyeceğini telkin edenler çoğalmak
ta ve güçlenmektedir. 

Bunların dışında kalan demokrasiye bağlı 
büyük vatandaş kütlesi ise ümidini yine kendi 
temsilcilerine, Parlâmentoya bağlıyarak ondan, 
sorunlarına çözüm beklemektedir. Böylece olay
lar, Meclisleri kamu oyu önünde bir |kere da
ha, yeni ve önemli bir sınava itmiş bulunmakta
dır. Halkın bu istekleri Parlâmentonun dış du
varlarında yansıyıp sönerse huzursuzlukların 
daha artacağından şüphe edilemez. Parlâmen
tonun karşılaştığı bu sınav bir kavşakta yeni 
bir yol arayıp bulmak değil, bulunmuş doğru 
yolda yani Anayasanın millî ve Atatürkçü ilke
lerini benimseyerek sosyal adalet çizgisi üzerin
de tereddütsüz yürümekten ibarettir. İtiraf ve 
işaret etmeye mecburuz ki, ıaçık yolsuzluk iddi
alarını örtbas etmek, partizan gayretlerle Mec
lis soruşturmalarını engellemek bu sınavın son 
başarısız bir belirtisi olmuştur. Halbuki, bu sı
nav demokratik hayatın kendi kendine yeterli
liğini ispatlıyacak, bunalmış toplumumuzda 
bir subap vazifesi görmekti. Demokrasiden 
başka formül istemiyoruz demek yetmez, demok
rasiyi başka formüllerden daha yararlı ve ge
çerli bir uygulamaya kavuşturmak da lâzımdır. 
Demokrasiyi gerek sözde, gerek eylemde herke
se karşı savunulur hale getirmek de buna bağ
lıdır. 

Arkadaşlar, 
Yapılacak çok şey var. İlk iş de, kanaati

mizce rejimin kaderini töhmet altına girmiş so
rumluların kaderinden ayırmak, Hükümeti De-
mirel ve taraftarlarının inadından kurtarmak
tır. Bu partilerarası ilişkilerde asgari müşte
rek arayanlar için kaçınılmaz bir fırsat ve yeri
ne getirilmesi lâzımgelen bir görevdir. 

Yüce Heyetinizce de bilindiği gibi, Ana
yasamız Hükümeti Meclislerin denetimine tabi 
tutmuştur. Maalesef bu denetim Başbakanın ya
rattığı fiilî durum dolayısiyle işlememektedir. 
Bu da rejimi yörüngesinden saptırmak isteyen
lerin ekmeğine yağ sürmekte, dikte heves
lilerine tesirli bir propaganda vasıtası ve mal
zemesi olmaktadır. Hakkında çeşitli konularda 
Meclis soruşiturması açılması istenen Sayın 
Başbakan, «Beni suçlayanları mahkemeye ver
dim.» bahanesi arkasına çekilerek direnmekte, 
çoğunluk partisi de ispat halikının bu ters yoru
munu ısrarla ve göm kapalı desteklemektedir. 
Memleketteki, Hükümetteki, hattâ İktidar Par
tisi içindeki bunalım da bu yüzden günden güne 
artmaktadır. Kanaatimizce bu suçlamalardan 
kurtulmanın tek yolu yargı yerinde hesap 
vermeyi kabul etmektidr. Samimî dileğimiz de 
Sayın Demirel'in bu hesaplaşmadan yüz akıy
la çıkmasıdır. Soruşturma Hazırlık Komisyo
nunun 17 . 12 . 1970 günü sabaha karşı Mec
liste ortaya attığı ağır ithamlar hesap vermek 
için ele geçmez bir fırsattı. Ne yazık ki, Başba
kan bundan yararlanamadı. Halbuki bu fırsat 
iyi değerlendirilebilse idi hem Cumhuriyet Hü
kümeti büyük bir sıkıntıdan kurtulacak, hem 
de Demirel'in vefakâr arkadaşları vijdan huzu
runa kavuşacaktı. O gün bir ara böyle bir 
ümit de belirmişti. Istemiyerek de olsa Başba
kanın, «Soruşturma Komisyonu kurun her şey 
meydana çıksın arkadaşlar,» demesi gönüllerde, 
hattâ oylarda bir yumuşama da yaramıştı. Fa
kat bu jest uzun sürmedi. Demire! sözünden 
caydı veya caydırıldı. Böylece partizan oylar 
bir kere daha mahkeme ilâmına tercih edilmiş 
oldu. Bu oyların Başbakanı, partisini, reji
mi kurtaramıyacağı ise ortadadır. Suçlamaların 
sürüp gitmesi bunun açık delilidir. 

Arkadaşlar, bütün bu ters tecellilere ve ay
kırı davranışlara rağmen sorumluluğun büyük 
payı şüphesiz yine iktidar partisi yöneticileri-
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ne düşmektedir. Artık bunlarda Demire!'i de
ğişmez Başbakan haline getiren yemini bozmalı
dırlar. Çünkü yemin bozulmadan işlerin düzel-
miyeceği anlaşılıyor. 

Görünen odur M, günden güne zayıflaması
na rağmen hâlâ iktidar partisi içinde çoğunluk
ta olan bir grup Demirel'in ne çekilmesine, ne 
değişmesine, ne de mahkemeye gitmesine razı
dır. Böyle olunca da iktidar partisi içinde yeni 
bir Başbakan alternatifi bulmak mümkün olma
maktadır. Bu inat ve İsrar politikası böyle sü
rüp gittikçe de Denıirel'in kişiliğinde Hükümet 
zayıflamakta, rejim yozlaşmakta ve sarsılmak
tadır. Bizim iktidar partisi içindeki olaylarla 
ilgilenmemizin tek nedeni de rejimin düştü
ğü bu hali önlemektir. 

Demokrasilerde çoğunluk partisinin Hükü
met kurması kadar, Hükümeti değiştirmesinden 
meşru ve normal bir yoldur, ihtiyaç halinde 
azınlık Hükümeti kurulabileceği gibi, koalisyon 
Hükümeti de kurulabilir. Anormal olan yurdu
muzda türlü söylentilere yol açan transferlere 
dayalı suni hükümetler kurmaktır. Son günler
de koridorlarda dolaşan söylentilere rağmen bu 
yola bir daha dönüîmiyeceğini ümidetmekteyiz. 
Seçimlerin yenilenmesi istekleri de demokratik 
usullere uygundur. Gerektiğinde yeni seçimin 
ağırlaşan siyasi havayı yumuşatmak gibi olum
lu bir yani olduğu izaha ihtiyaç göstermiyecek 
bir gerçektir. 

Yukarıdan beri özetlemeye çalıştığımız eleş
tiri ve endişeler Başbakanın kişiliği ile ilgili 
olmayıp Türk demokrasisini öici demokrasi, 
göstermelik demokrasi, sandıksal demokrasi» 
gibi suçlama ve yermelerden kurtarmak, yarın
ki iktidarlar için de gerekli olan Devlet otori
tesini korumak maksadına matuftur. Sayın Baş
bakan ve iktidar yetkililerinin sık sık ileri sür
dükleri «çoğunluğu ifade eden» 226 oy, Par
lamenter aritmetiğin bilinen bir gerçeğidir. De
mokrasilerde bunun kadar değerli olan fakat, 
hesaba ve rakama sığmayan başka gerçekler de 
vardır: Bunlar da demokrasilerde hükümetlerin 
kaderinde rol oynar, kabineleri, Başbakanları 
düşürüp, Hükümetleri değiştirmeye vesile olur. 
Meselâ; bozulan kamu düzeni, artan sabotajlar, 
çoğalan faili meçhul suçlar, hergün bir tarafın
dan koparılan Atatürk devrimleri, tarikat ta
limleri, Süleymancılık, nurcu medreseler, ko
mando eğitimleri, zedelenen lâik öğretim, kar
deşi kardeşe kırdıran aşırı uçlar, bozulan piya- 1 
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sa nizamı, ferman dinlemiyen fiyat artışları, 
sarsılan millî ekonomi, tehlikeli bir yörüngeye 
itilmek istenen yurt bütünlüğü bu arada sayı
labilir. Bunlara bir de yürürlükte oldukları 
halde uygulanmıyan kanunları, hiçe sayılan yar
gı kararlarını eklemek yerinde olur. Personel 
Kanunu, emeklilerle ilgili 1101 sayılı Kanun, 
emlâk ve isletme vergileri kanunları bunla
rın en son ve taze örnekleridir. 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Sayın Başkan, 
Başbakanlık bütçesi görüşülüyor. Ne Sayın 
Başbakan ve ne de bir Bakan var. (A. P. sıra
larından «Hasan Dinçer işte burada oturuyor» 
sesleri.) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, istirham edi
yorum. 

C. H. P. GRUPÜ ADINA MEHMET HA-
ZER (Devamla) — Bunların her biri demok
ratik ülkelerde değil bir Başbakanı, Hükümet
leri de düşürmeye ve değiştirmeye yeter sebep
lerdir. 

Arkadaşlar; 
öte yandan iç ve dış borçlar gittikçe art

makta, cari harcamalar kabarmakta, yatırımlar 
ve kalkınma hızı da düşmektedir. Devlet kuru
luşları ile Hükümet ilişkileri de yeni bir deği
şikliği zaruri kılmaktadır. Validen, komutana, 
hâkimden işçiye bütün çalışanlar bugünkü Hü
kümete karşı olan güvensizliklerini Türk tarihi
nin hiçbir döneminde görülmemiş bir surette 
açığa vurmuş bulunmaktadırlar. Böylece etki
siz ve dayanaksız kalan bir Başbakanın elinde 
rejimin kazaya uğraması kuşkuları günden gü
ne yurda yapılmaktadır. Ciddî bir Hükümet 
tedbirine ihtiyaç gösteren, her türlü yolsuzluk
lar, vergi ve Tekel kaçakçılarının önlenmesi de 
böyle bir değişikliği emretmektedir. Kaçakçı
lığın yurt ekonomisinde büyük ölçüde oynadı
ğı menfi rolü izaha da ihtiyaç yoktur. 

Sayın senatörler, 

Yurt sağlığı, besin ve beslenme konuları da 
ihmale uğrayan Hükümet işleri arasındadır. 
Uzun çalışmalar ve büyük ümitlerle gerçekleş
tirilen sağlık sosyalizasyonu işlememekte, full -
time uygulamasından vazgeçilmiş bu lunmakta, 
ilâç vurgunu da halk sağlığım tehdideder düze
ye ulaşmış bulunmaktadır. 

Plânda öngörülen gıda sanayii kurulmamış, 
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tersine vatandaşlar ve bölgeler arasındaki bes
lenme dengesizliği daha da artmıştır. 

Arkadaşlar, 
Oldukça ileri bir Anayasamız var. Plânlı 

kalkınma dönemindeyiz. Henüz ağır ve yakın 
dış tehlike karşısında da bulunmuyoruz. Buna 
rağmen, halkımız ağır geçim sıkıntısı çekmekte, 
huzursuzluklar ümitleri kıracak bir seviyeye 
ulaşmış bulunmaktadır. Bütün bunların türlü 
nedenlerinin başında Hükümetteki yetersizlik 
ve suçluluk bunalımı, gelmektedir. 

Bir Anayasa hükmü olan toprak reformu, 
değişen ve gelişen sosyal şartlara uygun yeni 
tedbirler alınmamıştır. Kaynaşmalar patlama
ların bir nedeni de bunlardır. İdarenin başarı
sızlığı vatandaşlar arasında gittikçe artan ihti
lâflardan ve şikâyetlerden de anlaşılmaktadır. 

A. P. iktidarı 6 ncı yılını doldurmak üzere 
bulunduğu halde, ne Anayasa hükmü olan top
rak reformunu gerçekleştirmiş, ne diğer reform
lara el atmış, ne de sosyal şartlara uygun yeni 
tedbirler almıştır. Toplumdaki kaynaşmaların 
ve patlamaların bir nedeni de bunlardır. Bu 
Hükümet, başarısız bir Hükümettir. Bu başa

rısızlık vatandaşlar arasında gittikçe artan ih
tilâf ve şikâyetlerin çoğaimasiyle de meydana 
çıkmıştır. Bilindiği gibi, başarılı ve âdil bir 
yönetimde ihtilâflar artmaz, azalır. Hükümet 
Başkanı maalesef bu gerçekleri de görememek
te, iyi niyetli uyarmaları da dinlememektedir. 
Halbuki, inat politikacının baş düşmanıdır. De-
mirel Hükümetinin işlemediğini, arızalandığını 
Sayın Devlet Başkanı da nihayet görmüş, bu
nun için de parti liderleri ve bâzı sorumlularla 
konsültasyonlar yapmıştır. Varılan teşhisin ne 
olduğu henüz kamu oyuna açıklanmamışsa da, 
bir operasyonun muhakkak olduğu anlaşılmak
tadır. Bu itibarla, Sayın Başbakan artık inadın
dan vaz geçmeli, vakit kaybetmeden çekilmeli
dir. Kendisi ile beraber rejimi de yıpratmaya 
hakkı yoktur. 

Türk milleti huzur, güvenlik ve refah isti
yor, buna da lâyıktır. Aziz milletimize huzur 
ve refah dileği ile Yüce Heyetinize C. H. P. Se
nato Grupu adına saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — 20,35 te tekrar toplanmak üze
re Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19,05 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 20,35 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Orhan Kürümoğlu (Bitlis), Hüseyin Öztürk (Sivas) 

BAŞKAN — Otuzuncu Birleşimin üçüncü oturumunu açıyorum. 

2. _ GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/386; Cumhuriyet Senatosu 1/1170) (S. Sa
yısı : 1481) (Devamı) 

E — BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ 
a) Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi. 
b) Devlet İstatistik Enstitüsü Bütçesi. 

BAŞKAN — Sayın Pırıltı G. P. Grupu adına 
buyurun. 

G. P. GRUPÜ ADINA MEHMET PIRILTI 
(Antalya) — Sayın Başkan, değerli senatör ar
kadaşlarım ve muhterem Hükümet ricali. 

Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu 
adına 1971 yılı Başbakanlık Bütçesi kanun ta
sarısı üzerinde görüş ve temennilerimizi arz 
edeceğim. 

Her bütçe bir hükümetin, geçmiş yıldaki 
tüm icraatını ve bunun ışığı altında gelecek yı
la ait çalışmalarının eleştirilmesine, takdir ve 
tenkidine imkân verir. Bu esastan hareketle ge
riye bakacak olursak, 1970 yılı Türk toplumu 
için çok güç şartlar içinde geçti. Siyasal ve eko
nomik bunalımlar dolayısiyle kalkınma hızı 
durdu. Yapılan ön tahminlere göre, geçen yıl bu 
hız % 4,6 dan ibaret kaldı. Nüfus artışı göz 
önüne alınırsa, normal hızın bile, altına düşmüş 
demektir. Eşya ve hizmet fiyatlarında bir yıl 
içinde ortalama % 12 ye yakın bir artış olma
sına karşılık, üretim artmadı; başta tarım ol
mak üzere, birçok kollarda gerilemeler oldu. Bu 
yıl içinde Türk parasında % 66 oranında bir 
devalüasyon yapıldı. Daha doğrusu değeri düş
müş olan para, fiilî rayicine göre ayarlandı. De-
velüasyon, ekonominin esenliğini sağlamaya ya-
nyabilir*di. Bunun için tüketim kısılmah, yatı

rım ve üretim artırılmalıydı. Oysa M, devalü
asyondan sonra tutulan yol bunun tam aksine 
oldu. Önü arkası düşünülmeden, politik bas
kılarla çıkarılan Personel Kanunu ile tüketim 
harcamaları bir yılda, takribi olarak devlet büt
çe harcamalarının % 18,1 oranında çoğaltıldı. 
Yılda 8 milyar lirayı bulan Personel Kanununun 
bütçeye bindirdiği yükü karşılamak için yatı
rımların kısılması ve birtakım ağır yeni ver
gilerle ekonomik hayatın çeşitli yönlerden baskı 
altına konması ve duraklamalara sürüklenmesi 
gerekti. 

Gerçi personel ve vergi kanunlarının fiilî et
kisi 1970 yılı içinde fazla duyulmuş değildi. 
Ama, bu şartlar altında girilen 1971 yılında du
rumun çok güç safhalar göstermesi ve girdiği
miz dar boğazda sıkışıp kalma tehlikesine dü
şülmesi beklenebilir. Bu balamdan, 1971 de, ge
çen yılı aramamız ve bu gidiş böylece devam 
ederse 1971 in korkulu günlerle dolu olması do
ğal olacaktır. 

Hükümetlerin başta gelen vazifesi memle
kette huzur ve güveni sağlamaktır. Mevcut ik
tidarın 1970 yılında bu alanda büyük bir ba
şarı sağlıyamadıkları tartışma götürmez bir 
gerçektir. Hükümet, kanun dışı hareketleri, taş
kınlıkları, yıkıcı, bölücü faaliyetleri önlemek 
hususunda iktidarları boyunca yeterli olama
mışlardır. 

Aşırı yıkıcı faaliyetler, kanunsuz boykot
lar, işgaller, yürüyüşler ve cana kıymalar mev
cut Hükümet zamanında devamlı bir surette 
artmış, asayişsizlik olayları yurdun çok yerin
de vatandaşın kuşkusuz yaşamasına imkân ver-
miyen bir hadde ulaşmıştır. 
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Anayasamızın ve kanunların reddettiği sı
nıf kavgası tahrikleri 1970 yılında almış yürü
müştür. «Proleterya diktası» hedefine yönelen 
Marksist - Leninist kışkırtmalar, ayaklanma 
provaları, işgaller, tahrip ve yağma olayları 
birbirini kovalamaktadır. Marksist - Leninist 
kışkırtıcılar, son zamanlarda kendi emellerinin 
gerçekleşmesine engel olarak gördükleri Si
lâhlı Kuvvetlerimizi dahi yıpratmak ve zayıf
latmak hedefini güden kesif bir propaganda 
faaliyetine girişmişlerdir. 

Lâik devlet ilkesini hiçe sayan, istismarcı, 
irticai hareketler de Türkiye'yi yüzyıllarca ge
riye götürmek istiyen Anayasa ve kanun dışı 
faaliyetler de 1970 yılında ve girdiğimiz yılda 
kesafet kazandı ve tehlikeli bir hâl aldı. 

Bugün üniversitelerimiz çalışamaz haldedir. 
Haysiyet sahibi, milliyetçi, Atatürk'çü öğretim 
üyeleri ve masum gençler, korkunç maddi ve 
mânevi baskılara mâruzdurlar. 

İktisadi sıkıntıların baskısı ve devlet ida
resine karşı güvenin çeşitli sebeplerle sarsıl
ması, millî güvenliğimize yönelen tehlikeleri da
ha da artırmaktadır. 

Mevcut Hükümet, hukuk ve kanun hâkimi
yetini sarsan bu olaylar karşısında cesaretle va
zifesini yapacak yerd.e; her defasında maze
retler arama yoluna gitmeyi tercih etmiş ve yet
kilerinin yeterli olmadığını iddia etmek sure
tiyle işin içinden sıyrılmak istenmiştir. Bu ne
tice karşısında, zihniyeti bilinen Hükümetin va
tandaşın emniyetini korumak ve anarşist hare
ketlere mâni olmak hususunda ileri sürdüğü 
yeni yeni tedbirleri kanunlaştırma hevesi ve 
siyasi haklar tasarısı ile, normal nizamı avdet 
ettireceğini şüphe ile karşılamak zorunda bulu
nuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye, her şeyden evvel huzura ve güve

ne muhtaç haldedir. Hükümetin ilk vazifesi hu
zur ve güveni sağlamaktır. Huzur ve güven sağ
lanmadan kalkınma da olmıyacağı cihetle, kal
kınma teraneleri ve aydınlık günler vaitleri as
kıda kalıyor demektir. 

Görüntüyü, diğer bir ifadeyle yaşantımızı 
böylece özetledikten sonra ,bu karanlığa bir 
mum ışığı aramaya çalışalım. 

Adalet Partisi iktidarına muhalefet olarak, 
gruplar olarak, muvafıklar olarak, hattâ bita

raf kuruluş ve müesseseler olarak birçok görüş 
ve tavsiyeler söylenmiş ve intikal ettirilmiştir. 
Bunların hiçbirinin hüsnükabul görmediği gibi, 
üzerine eğilinmediğini iddia edersek mübalâğa 
etmemiş oluruz. 1971 yılı Bütçesi münasebetiy
le de Sayın Hükümete ne söylense kâr etmiye-
ceğini, hele bugünkü vardığı noktada tatbik 
gücü bulacağını umuyoruz. 

G-üven Partisi olarak, zamanında uyarma
larımızı yapmış olduğumuzdan, vazifesini yeri
ne getirmiş bir siyasi teşekkülün huzuru ile 
^gördüğümüz mukabeleleri ve aradan geçen 
zaman ile teşhiste isabetlilik kaydettiğimizi de 
zabıtlara geçmek üzere Yüksek Huzurlarınız
da ifade etmek isterim. 

İktisadi konularda görüş ve tavsiyelerinizi 
söylerken, fiyat istikrarını sağlayıcı bir görüş 
söylersiniz, «Millî Korunma Kanununun özle
mi içerisinde olduğumuz» ithamı ile karşılaşı
rı-. 

Arz ve talebin dengeli tutulması istenir, 
«polisiye tedbirler mi istiyorsunuz?» isnadı ile 
mukabele görürsünüz. 

Plân ve programa uygun hareket tavsiye 
edersiniz, «Plân vücuda daracık dikilmiş bir 
elbise değildir.» diye bir fikirle karşılaşırsı
nız. 

israf, suiistimal, kayırma ve rüşvetten bah
sedersiniz, «müfteri» olursunuz. 

Anarşik hareketlerden, huzur bozucu aşırı 
cereyanlardan dert yanarak Devlet otorite
sini mevcut mevzuat içerisinde sağlanabile
ceği görüşünü söylersiniz; «Bu hareketler ola
ğandır, demokrasinin tezahürüdür, bunlara alı
şacaksınız», diye demokrasi öğütü alırsınız. 

Hükümet, kendi aczinin ve kusurlarının ma
zereti olarak hâdiseler karsısında vurdumduy
mazlığı ve soğukkanlılığa bürünmüş görünerek 
yetki fıktanı ve Anayasayı kalkan olarak gös
terir. 

Nasıl bir zihniyettir ki, kendisinin hikmeti 
vücudu, demokratik düzenle sağlanır; onun 
koruyuculuğunu yaptığını, üzerine titrediği
ni söyler; diğer yandan, «Demokrasilerde anar
şi de bulunabilir» diye bugün için bulunabilen 
frıizamı, sağlıyan idarelerin en iyi şekli de
mokrasiye iftira edilir. 

Müesseselere sırt çevirmeyin, kendileriyle 
temas kurmakta, iş bu müesseselerin işleyişin-
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de bir aksaklık iddia ediliyor veya görülüyor 
ise, gidermek ancak meseleleri kendileriyle ko
nuşmakla mümkün olabilir dersini «Millet sizin 
politikanızı beğenseydi, sizi iş başına getirir
di. Bizim politikamızı ve tutumumuzu beğen
di ki, biz vazife başında bulunuyoruz.» diye 
reaksiyonel bir ifade ile karşılaşırsınız. 

Üniversite, eğitim caiması ve öğrenci dert
lerine eğilmek gerektir, dersiniz; «Bu olaylar 
emsal demokratik memleketlerde de oluyor. 
Kendinizi alıştırın» derler. Bir yandan soldan 
şikâyet edilirken, diğer yandan sağa taviz ve
rilir. Unutulmamalıdır M, bu iki uc birbirlerini 
beslemektedir. 

Hukuk Devleti ve kanun hâkimiyetinden 
bahsederler, fakat diğer yandan Danıştay ka
rarlarını tatbik etmemekte mahzur görmez
ler. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu arz ettiğim düşünüş ve ifade tarzının tat

bike koyduğu politika ve icraat nihayet gü
zelim Türkiyemizi bugünkü içinde bulunduğu-
•muz dar boğaza getirmiştir. 

Bu durumda çıkış yolu bulunur mülâhazası 
ile, iktidar partisi grupuna tesanüt veya iççe-
kişmeye son verip, memleket meselelerine eğil
me tavsiye edersiniz, «Komşu evinin gözetlen
mesi gibi..» yakışıksız bir mukabele görürsü
nüz. Hep bu arz ettiklerim, bu kürsüden Güven 
Partisince söylenmiş tavsiye ve görüşler ve al
dığımız cevapların özetidir. Ne yapalım ki, 
Türkiye'mizde parlömanter rejimin işleyişi ik
tidar partisinin ve onun hükümetlerinin ve
rimliliği ölçüsünde başarılı oluyor. O iktidar 
partisidir ki, müspet icraatı ile, vatandaşa 
yaptığı hizmet ve verdiği güven ile iktidarda 
duramıyor ise, partizan bir zihniyet ve taraf 
kayırma ile üyelerini tutmaya çalışıyor veya 
yeni taraftar kazanmaya başlar ise, verimlili
ği o ölçüde azalır ve ömrü kısalır. 

Bu telâş ve heyecana düşen iktidarlarda pa
nik başlar, bu atmosfer içinde o iktidara ne 
söylerseniz kâr etmez. Sükûnetin avdeti; şaibe
den uzak, makûl fikir, millet yararına fikir 
nereden gelirse gelsin, hisden ve kinden uzak 
bir şekilde üzerine eğilebilecek yeni yeni hü
kümetlerin işbaşına gelmesiyle mümkün ola
bilir. 

Bu açık parlömanter rejimde, iktidara ve 
onun başına ayıbını, kusurlarını söylemek, 
«Demokratik rejime ihanet demek olur» sözü, 
bizatihi demokratik düzene inanmamak olur. 

Bu tenkidlerrmiza verilecek cevap kolay
lıkla tahmin edilebilir. Rakamlar serisi dizile
cek, bütçedeki bu milyarların harcanmış ol
masının gururu ile övünülecektir. Bütçelerin 
tatbikatında verimlilik daha uygun ve ekono
mik tatbikat olabileceği bahse değer. 

Hakikaten Türkiye'mizde Devlet çarkı dönü
yor. Bunun muharriki kimse, vehmetmesin ki, 
milletten başka bir teşekkül veya topluluk, he
le şahıs hiç değildir. 

Millettir. Çünkü ihtiyaç sahibi odur. ihtiyaç
lar, hele artan medeniyet seviyesine göre du
yulan ihtiyaçlar, hizmetleri davet ediyor. Bu 
istekleri malî yönden karşılama gücünü hükü
metlere veren millettir. Millet az para ile çok 
hizmet görülmesini istiyor, Çünkü fakirdir. 
Millet, verdiği vergi ile ihtiyaçları görülsün 
derken, Hükümet edenlerden israf, suiisti
mal yapmamalarını, yerine harcama yapılmasını 
istiyor. Millet, bütçedeki artan rakamların bü
yüklüğü ile mütenasip kalkınmak istiyor. Aksi 
takdirde, bu dönen çarkın dişlileri arasında 
ezilen vatandaş oluyor. 

Çok yıllar önce Hükümet olarak yıllık 
programlarında, vergi idaresini ve mıaJlî kaza 
usullerinin ıslah edileceğini vazetmiş olmasına, 
keza vergi kontrolünün tesirli hale getirilme
si ve vergi kaybının önleneceği yıllardan beri 
her programda yer almasına rağmen ihmal edil
miş, tutulan yol hep aynı kalmıştır. Gelsin ver
gilere zam veya yeni vergiler. Hele vatandaşın 
çarşıda alış - veriş ederken, makbuzsuz, tah-
sildarsız ödediği vasıtalı vergilere zam, bu tarz 
tutum, vatandaşın yükünü ağırlaştırıyor. 

Muhterem arkadaşlarını; 

Eikonomik ve ısosyal dertlerin, ekonomik ve 
sosyal tedbirleri vardır. Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin çalışma usullerini ıslah etmeli
yiz. Meclislerimizi iktisadi ve sosyal konulanda 
dertlere süratle deva 'bulacak tarzida çalışan 
heyetler haline getirmek suretiyle, bendimize 
düşen vazifeyi bir an önce yapmalıyız. 

İktisadi ve sosyal tedbirlerin yanında alın
ması lâzımgeienr siyasi, idari, hukukî tedbirler 
de vardır. 
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Türkiye'de öğrenci hareketleri masum gö
rünüşlü hareketler şeklinde başlamış, bugün 
bu hareketler öyle bir noktaya gelmiştir ki, 
Meclisteki bütün siyasi parti grupları, kaba 
kuvvet ve zorbalık hâdiselerini takbih etmek 
lüzum ve zaruretini duymaktadırlar. Başlıca 
partiler, sorumlu ağızlardan bunları şiddetle 
lanetler durumdadırlar. Demek ki, kaba kuv-
vetoilerin asıl niyetleri apaçık ortaya çıkmış
tır, tehlikeler artık gizlenemez hale gelmiştir. 

Kuvvetli, kararlı, Devlet otoritesi kurma ba
kımından yeteri kadar itimat sağlıyacak bir 
Hükümet kuruluşundan, gerekli kanunların çı
karılmasına ve bu kanunların uygulanmasını 
gerektiği şekilde yapılmasını sağlıyacak ted
birlere kadar Türkiye Büyük Millet Meclisinin; 
siyasi alanda, kanun çıkarma alanında, denet
leme alanındaki geniş imkânlarını bu millî ka
der dâvasında kullanması zorunluğunu ısrarla 
ifade etmek işitiyoruz. 

Siyasi tedbir, hukukî tedbir, idari tedbir, 
iktisadi ve sosyal ıslahat tedbiri, bütün bun 
îar birbirini tamamlıyan bir tedbirler manzu
mesi halinde süratle alınmazsa, memleket ka
derinin nereye doğru sürüklendiğini keşf eförek 
için, kâhin olmaya ihtiyaç yoktur. 

Bu gidiş mutlaka durdurulmalıdır. Ghilet 
sona ermeli, kanunsuz hareketler, ihanetler 
cezasını mutlaka bulmalıdır. 

Bir müddet önce Anayasa değişikliği müza
kereleri, siyasi parti gruplarımızın ihtiyaç ha
linde, üzerinde mutabakat tesis edebilecekten! 
birtakım noktalar bulmaya muktedir oldukları
nı ispat etmiştir. Mademki bâzı noktalarda, ih
tiyaç halinde, partiler arasında bu mutabakatı 
sağlıyabiliyoruz. Temel konuda, Türkiye'nin 
yarını konusunda, faşizme de, komünizme de 
dur deıme ve Türkiye'nin kaderini kurtarKia, 
milleti huzura, selâmete kavuşturma bahsinde 
de, siyasi partiler kendilerine düşeni aynı va
tanseverlik şuuru içinde ve elbirliği ile yapma
lıdırlar. Bu hususta elimizden gedeni yapmaya 
mutabakat noktalarını bulmaya mecburuz. 

Aksi takdirde, milletin güvenine lâyık ola
mayız. Meclisler üstünde bir otor&tendn varlı
ğını kaibul etmiş ve milletin ümidi haline getir
miş oluruz. 

Bu arada, gruplar arasında Anayasa deği
şikliği münasebetiyle bir protokale bağlanan 

seçim sisteminin yeniden ele alınması ve seçim 
kütüklerinin tanzim şeklinin en kısa zamanda 
bünyemize uyacak bir şekilde değişiklik yapıla
rak kanunlaşması hususunun gruplarca ele 
alınarak Meclislere getirilmesini temenni ede
riz. 

Sözlerimi burada bittirirken, mukadder olur
sa, bütçenin tatbikinde, israftan kaçınarak plân 
ve programa uygun harcamaların yapılmasına 
gönülden katıldığımızı bildirir, 1971 yılı Baş
bakanlık Bütçesinin Türk Milletine hayırlı ve 
uğurlu olmasını idiler, tatbikçilerine de candan 
başarılar diliyerek Yüce Heyetlinizi saygı ile 
selâmlarım. (C. H. P. sıralarından allk^ar) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, Millî Birlik Gru-
pu adına. 

MİLLÎ BÎRT.ÎK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlar; demokratik geleneklerimiz ve Dev
let kurumlarımız henüz köklü bir gelişme sağ-
lıyamadığından, Devlet yönetimimiz, başbakan
lara göre nitelik almaktadır. Bu bakımdan, 
başbakanların eylemlerinin de tüm ulusun ka
deri üzerinde olağanüstü etkileri olacağından, 
kişiliklerinin de içeren eleştirmelere hedef ol
maları doğal bir sonuçtur. 

Bizim bugünkü Başbakanı eleştirmenin, ey
lemlerinde kusur bulmanın ve ona muhalefet 
etmenin çok kolay bir hale gelmiş olması, eleş
tiricinin konu bulmadaki rahatlığı, eleştirme 
teri yurdun temel sorunları yerine, çok kolay 
olan kişisel konulara ve topluma usanç veren 
jenli benli diyaloglara yöneltmektedir. Bundan 
Htürü biz böyle eğitimsiz, kısır bir tartışmaya 
Şiniklenmemek için toplumsal sorunlarımıza 
gerçekçi bir tanılama koyup, çare olabilecek 
r-o7İimterin değerten dirilmesini sağlamaya yar-
''•»nı. edecek görüşlerimizi sunacağız. 

Tktidarı da bu nitelikte ve düşünsel dn^ey-
de bir tartısmava çağırıyomz. Gerçi şimdiye 
değin önerene! di ğimiz bu türden bir tartışma
ya iktidarı yöneltme dibaları hiçbir sonuç vere
medi. Fakat, bugünkü cok ciddî bunalım orta
mında, Hükümetin üstesinden gelemediği ve 
gelemiyeceği de açıkça "belli olan olaylar dizi
si içinde bocalıyan Devlet gemisinin dümensiz 
yalpalanmalarından duyulan kaygıları daha da 
artıracak tartışmaların sakınclarını, bu duru
mun sorumlusu olan iktidarın çok geç de olsa 
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kavramış olması gerekir. Böylece verimsiz, kı
sır ve düşünsel özden ve bilimsel dayanaktan 
yoksun tartışmalar yerine, bugünkü durumu 
düzeltecek çözümlerle uğraşmamız gerektiğini 
iktidarın da anlamış olacağını umuyoruz. Bu 
anlayışın yanıp sönen ışıklar gibi zaman zaman 
göze çarpan belirtilerine de tanık olmaktayız. 

Biz konumuzu dört başlık altında sunaca
ğız : 

1. — Genel durum, 
2. — Bu durumun nedenleri, 
3. — Hükümetin tutumu, 
4. — Çözüm, olacak çareler. 
1. — Genel durumumuz : 

Ekonomik yönden; Devletimiz çok ağır bir 
borç yükü altındadır. 1972 de dış ödeme denge
mizin düzeleceği resmen söylenirken ödeme açı
ğı. giderek artmış ve 1974 te 2,5 milyar lira dış 
borç ödiyeceğimiz gerekçede yazılı. Toplumsal 
gerilimin en yüksek olduğu 1962 - 1964 yılla-
rmda bile % 7 dolaylarında olan kalkınma hı
zı bu yıl Dünya Bankasının rakamlarına göre 
3,2 ye düşmüştür. 

Gelişmiş sanayi ülkelerinden ve dünya orta
lamasından daha düşüktür bu hız. Bu durum
da, gelişmiş ülkeler ile aramızdaki uçurumu da
raltma hayalinden soğuk bir suyun üzerimize 
dökülimesiyle uyanıyoruz. Devlet ekonomik ku
ruluşları da en verimsiz dönemlerini yasamak
tadırlar. Yoksul ülkeler arasında da, Demirel 
döneminde, 56 ncılığıktan 78 nciMe terfi etmi
şiz. Ulusal gelirden Mşi başına 186 dolar düş
mektedir. Yoksul diye acıdığımız Ürdün ve 
iran'da da bile gelir, Mşi başına bizden % 66 
oranında üstündür. 

Sosyal yönden emperyalizmin bilinen oyunu 
ile, «Bölüştür, bölüştür, dövüştür.» taktiği ile 
bölünmiyen ve birbirine girmiyen tek bir örgü
tümüz kalmamıştır. Hücreleri birbirini yiyen 
bir hastalığa yakalanmış bir toplumuz. Top
lumsal bunalım ülkeyi bir savaş alanına dön
dürdü. Sokağa çıkan hiç kimse akşama eve sağ 
dönebileceği güvenini duyamıyor. Bunalım gi
derek artıyor, «Herkes başının çaresine bak
sın.» dedirten bir gidiş içinde insanlarımız top
lumsal fırtınanın dalgalan ile boğuşup duru
yor. 

Siyasal yönden; partilerarasında ve içinde 
ikbal yarışından başka bir nedenle bizim bağlı-
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yamadığımız bir kör dövüşü, birbirlerini dö
venlerin bir anda birbirlerine şovenlere dönüş
mesi, «Devlet yok» dedirten asayişsizlik ve 
anarşi, «Bu rejim bize uygun değildir ve so
runlarımızı çözemez.» tartışmaları ve emperya
lizmin isteklerine uygun yürütülen dış politika
nın yarattığı etkiler, kişisel ve toplumsal bi
linçte yarının ne olacağı kaygısını uyku kaçır-
tıcı düzeye çıkarmıştır. Bu durumu inkâr et
mek kasıtlı bir amaç gütmüyorsa ancak bilinç 
anestezisinin semptonu sayılabilir. 

2. — Durumun nedenleri : 
Başlıca neden sosyo - ekonomiktir. Geçim 

sıkıntısı, ekonomik durumun yarattığı umut
suzluk ve bu psikolojik ortamı özel amaçları 
için kullanan iç ve dış yıkıcılar gerilimi ala
bildiğine yükseltirken, bir azınlık da dinmez 
bir iştiha ile kişileri ve yurdu sömürmede çıl
gınlığa varan bir yarışma içinde. Devlet kol
tukları da bu çılgın yarışmaya araç edilmekte
dir. Bu durumu düzeltmek için, Anayasanın 
öngördüğü tedbirler alınmadığı gibi, hukuk 
devleti ilkeleri de pervasızca çiğnenmekte. 
Devletin varlık nedeni olan güvenlik gibi, asa
yişi sağlamada dehşet verici bir acz ve yetersiz
lik içinde, yasalar açıkça çiğnenmekte ve Ana
yasa yürürlükten kaldırılmış görünmektedir. 
Bu tutumun kaçınılmaz sonucu bir toplumsal 
bunalım olur elbette. 

3. — Hükümetin tutumu : 
Hükümet iflâsı kesinleşmiş, çağdışı kalmış 

bir politikayı uygulamaya çalışıyor. 
Özel girişimi esas alan yani, kapitalist eko

nomiden yana olan ve karma ekonomiyi de ge
çici sayan yetkililerin sözleri, sanayileşmeyi 
özel girişimle sağlayacağını söyleyen Bakanın 
beyanları, «Ekonominin tepesine kişileri oturta
cağım» diyen Başbakanın demeçleri ve Dev
let hazinesinden kişilere milyarların dağıtıl
ması ve bunda da; başındaki «Devlet» ısözünden 
aykırı davranan Plânlanma Örgütünün aracılık 
etmesi ve anayurdunda bile can çekişmekte olan 
kapitalizmi yaşatma çabalarında bu örgütün baş 
rolü oynaması tepkileri yoğunlaştırmaktadır. 

Orman yasasını esas alan, amacı kâr olan, 
sömürüşüz yaşayamayan ve çağımızda da em-
pcryalizmin en gelişmiş türünü temsil eden 
kapitalizmi yaşatma amacı ile Türkiye'de bu
gün en büyük ekonomik cinayetler işlenmek-
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tedir. Bu yetmiyormuş gibi, bir de deh
şet verici bir kaynak israfı karşısındayız. 

Bütün bunlardan sonra, kalkınmış kapita
listlerin kurduğu ve ekonomik uyum ve eko
nomik bütünleşme taahhütleri ile Türkiye'ye 
kapitalizmi tepeden giydirecek olan Ortak Pa
zara baş baş - kol salmış haldeyiz. Çıkarı pe
şinde gerçekleri göremez hale gelenler dışında, 
aklı başında olup da bu tutuma isyan etmi-
yen kimseyi biz düşünemiyoruz. 

Sosyo - politik yönden; bölgeler ve kişi
ler arasındalki yaşam uçurumunu düzeltecek 
tedbirleri almaktan ürken ve alınca da çağ dışı 
felsefesi yüzünden tepkileri daha da artıran 
Hükümet; sınıf partilerine çatarken, kendisi 
bir sınıf partisi politikasını açıkça gütmekte
dir. Kaderi çıkmaza sıaplanmalk olan Hüküme
tin bu politikası, çıkmazlar arasında seçiş 
yapmaktan başka bir eylemde bulunamıvacağı-
nı Sayın Demirel iktidarının başlangıç günlerin
de gruptaki görüşmelerimizde açı!kca belirt
tik ve kendisine muhtıra da verdik. Bundan 
sonra da her fırsatta uyarmalarda bulunduk. 
Gederlerde araklanan muhtıramızdan da anla
şılacağı üz^re öngördüklerimizin tümü doğru 
çıkmış, uygulanan nolitikamn yalatacağını söy
lediğimiz sonuçlar, eksiksiz gerçekleşmiştir. 

Savın arkadaşlar, 
Devletin baş varlık nedeninin yo!k olduğu 

bir ülkede, Devletin yürütme gücü olan Hü
kümet görevini yanamamış durumu île Hükümet 
olma niteliğini yitirip. Böyle hükümetler ye
rinde duramaz ve tutunamazlar. 

Sömürgelerde uygulanan, «Bölüştür bölüş
tür, dövüştür.» Ya da bir eğilimin karşısına, 
kalsit eğilimi dikin dövüşmek1 e d*tnw kurmak 
rükümetler için bir siyasal harakiri olur. Bunu 
kendi ülkesinde uygulayan Hükümet örneği de 
pek gösterilemez. Bu bakımdan, so^a karşı 
sağ formülü yalnız yurda ihanet değil, iktida
ra karşı da bir suikast tertibidir. Bu poli
tika ile memluk dışı acırgan güderle yüzflföz 
olan. ve onların sn çıma katılan Hükümet kesin 
bir tutum alma niteliğini yitirir. Bundan ötü
rüdür ki; Ikaba, gerici saldırıcıların cinayetle
rinde suçluları bir türlü bulamayan Hükümet, 
bir Atatürk düşmanına Diyanet işleri yöneti
mini bırakırken, Başbakanın köyünün yanıba-
şındaki köyde dehşet verici bir gericilik ve Ata

türk düşmanlığı okulu yıllarca, 6 yaşından baş
layarak evlâtlarımızı zehirleme fırsatı bulur. 
Çocuklarımızı Şiran'dan İsparta'ya çeken ve 
hepsi bekâr olanları bir arada yaşatma cesare
tini veren kuvvet nedir, bunlara? Bayram ma
kaleleri yazan, makamında namaz kıldıran, tak
keli pozlar veren ve gericiliğe *karşı uyarmalar 
yapılınca da inanç özgürlüğünü savunan ya da 
korkmadan, «Müslümanım» diyebildiği bir du
rumu yaratma böbürlenmesi ile tüm Cumhuri
yet dönemini suçlayan ve bu yolla devtimcilere 
karşı gericileri destek olma politikasını açıkla
yan bir Başbakanın müttefiki görünen gerici 
kaba kuvvet azgınlaştıkça azgınlaşır. 

iktidar partililerin düzenlediği Konya geri
ci ayaklanması, Tunceli engizisyonu, Kayseri 
Neronculuğu, Kanlı Pazar vahşeti, cenazeye sal
dırma algınlığı ve işgalle boykotların başlatıcı
sı olan îlâîryat Fakültesi işgal ve boykotu; kar
şı tarafın da özdeş eylemlere sürüklenmesi so
nucu Türkiye'yi savaş alanına çevireceği bilin
meli idi. En üst yargı organlarının iktidarı 
suçlayan kararları, ortak pro+esto bildirileri ve 
eyleme geçişleri ile bile düzelme eğil'mi Püste-
remiyen iktidarın, düzelme niteliği olmadığı 
görülmüştür. Ticaret Odalarından Devlet öl
çüsüne değin, bastacı ettiklerine sonradan «ta
kunyalı» diye çatmak, Mili Güvenlik Kurulun
da yakınılan gericiliğe destek olmak ve onun 
organlarına ilân be reklâm diye milyonları 
dağıtmak ve sonra da onlarla çatışma zorunda 
kalmak iki vüzlü ve bir gün ilerisini g-öremi-
y«n bir nolitikanm değişmez kaderi olacaktır 
elbette. Hele, Başbakanlık koltuğunda oturan 
kimse, «hilâfet isteriz» diyen ve kendisinin de 
mesru1uk beyanı olan Anayasanın mesrü'uğuna 
saldıran yıkanları kovnunda beslerken aldığı 
yaradan yılanları değil, kendisini suçlamalıdır. 
«Devlet yoktur» dedirten bir Hükümetin, yok 
ettiği otoritesine saygı duyulmayışmdan yakın
ması bir suçluluk şaşkınlığından başka bir şey 
değildir. Resmî binaları savaş alanına çevrilen, 
görev basında insanları boğazlanan, sokak or
tasında yaylım ateşlerine uğranılan, polis ka
rakolu ateşe tutulan, miting meydanlarında 
gençleri kurşunlanan, genç kızları çiğnenen ve 
apartman kapılarında birbiri ardınca dinamit
ler patlatılan ve konut güvenliği bile kal-
mıyan ülkemizde bütün bu olaylara seyirci ka-
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larak ve katilleri yakalamakta belirli bir gev
şeklik gösterirken, Hükümet; bir özel banka 
•soygununa devrimci gençlerin adının karış
tırılması fırsatı çıkınca dehşedengiz bir kam
panya açtı. Bu banka soygununda yurdu ala
bora eden, heyecan havası yaratan ve bir özel 
öğrenci yurdundaki seçimi istedikleri kazana
mayınca binlerce polisi seferber ederek genç
lerin dolaplarını ve çamaşırlarını darma dağm 
ı.ttiren Hükümet, daha önceki çok önemli olay
larda nerede idi? Yoksa, o olaylara karşı böy
le hareket edecek durumda değil mi idi?. İşte 
akla gelen soru bu. îşe devrimci karıştı mı, ik
tidarın kan beynine vuruyor. Bu ölçüde dev
rimci düşmanı olan bir iktidar, bir devrim Ana
yasasını uygulayabilir mi? Bu iktidar var ol
dukça, «Acaba ne olacak, nereye gidiyoruz, ya-
i-B kim boğazlanacak, Hükümet hangi yeni 
çıkmazlar yaratacak?» Gribi soruların yarat
tığı panik havası giderilemiyeoektir. Hüküme
tin tutumunun bu sonucu yaratması ikiyüz yıl 
önce Hegel'in söyledîs^ni dosTulamak*an ibaret
tir. Görülüyor ki: belirtilerini saydığımız pa
nik havasını kökünden düzeltmeye yarayacak 
tedbirlere Hükümet, yanaşmamaktadır. 

Anayasanın 10 ncu maddesi Türkiye'nin si
yasal, sosyal ve ekonomik engellerle dolu, bo
zuk bir düzeni olduğunu ve bunu değiştirmeyi 
emretmektedir. Bunun nasıl yapılacağını da 
öbür maddelerinde tek tek yazmaktadır. Hükü
met, değil bunların gereğini yapmak, bunu is-
tiyenleri bile suçlamaktadır. Ayrıca, el attığı 
her işte de huzur getirme yerine, huzursuzluk 
yaratmaktadır. Bu durum da, «Hiçbir işe ka
rışmana daha az kötü olur» -diyenleri haklı çı
karmaktadır. 

Bütün bu olumsuzluklar ve yarattıkları kay
gılar karşısında Hükümetin sözleri umut kırın
tılarını bile yok eden bir kötümserlik yarat
maktadır; «gerçekten mutlu Türkiye kurulu
yor, Türkiye'ye bir Türkiye daha kattık, nurlu 
ufuklara doğru ilerliyoruz, Anayasaya aykırı 
bir eylemimiz yoktur, uygulanmıyan yasa gös
terin, Devlet güçlüdür ve her tedbiri almaya 
kararlıdır, hersey kontrolümüsdedir, yakalan-
mıyan katil yoktur, olayları büyütmeyin, de
mokraside biraz da anarşi vardır» sözleri ve 
daha nicelerini en yetkili ağızlardan duymak
tayız. Bugünkü durumumuzu karikatürize et-

| mek fstiyen bir sanatkâr belki böyle konuşur; 
fakat bugünkü Türkiye'de sorumlu bir Hükü
met böyle konuşamaz. Eğer bu sözlere Hükü
met gerçekten inanıyorsa, demek tanılama, teş
his koymada yanılıyor. Hataları kabul etmiyor 
ve bunun sonucu da düzelme olanağı yoktur. 

Sayın arkadaşlar, 
Şimdi de bugünkü durumdan kurtulmaya 

ilişkin görüşlerimizi sunacağız. 
Politik yönden; 27 Mayıs Anayasası tasta

mam uygulanmalı, onun öngördüğü reformlar 
ivedilikle gerçekleştirilmelidir. 

Devlet kuvvetlerinin tarafsızlığını bozacak, 
hele onları partinin ya da kimi eğilimlerin des
teğinde kullanmaktan titizlikle kaçınılmalıdır. 

13 Ocak'ta yayınlanan bir Hükümet bildirisi, 
- gazetelerde okuduğumuza göre - Hükümetin 
suçüstü durumunu gösteriyor. Hükümet diyor 
ki; «MİT ve polis görevlileri çatışmasın.» Öğ
renci arasına para ile katıldığını söyliyenler, 
sonra polis görevlisi gelenlerin gazetelerdeki 
öykülerini okuyunca görülüyor ki, Hükümet bu 
eylemlere böyle karışık bir tertiple karışmış 
bulunmaktadır. Ayrıca da, MİT gibi millî ni
teliği olan bir örgüte bunlar karıştırılmış gö
rülüyor, genelgede. Bu MİT'in böyle bir göre
ve katılmış bulunmasını, korucularından ola
rak en çok üzüntü ile karşıhyan biziz, Gerçek
te, Truman'da OÎA için şöyle demişti; «Ben bu 
örgütü kurarken bu hale geleceğini düşünme
miştim» Partinin ulus, hükümetin devlet olma
dığı ve hükümetin de partinin değil tüm ulu
sun hizmetinde olduğu anlayışına varamamış 
hükümetin bu zihniyetini değiştirmesi ve dev
let kurumlarının itibarının korunması ile, ku
rumların hukuka dayanan kararlarına saygı 
göstermesinin kendi itibarını da artıracağını 
anlaması çok önemlidir. 

Sosyo - ekonomik yönden; sosyal hukuk 
devleti düzeninde bölgelerarası dengesizlik ve 
gelir dağılımındaki uçurumları büyüten top
rak ağasını, aracıyı, asalak takımını ve tüm 
egemen sınıflan destekliyen politikadan vazge
çilmelidir. Böyle bir tutumun gereği olarak : 

1. — Gerçek anlamı ile bir toprak reformu 
ve tarım alanında verimi artıracak tedbirler, 

2. — Bankaların kaynak ısrafındaki facia
sına son vermek, 

I 3. — Dış ticaret faciasını önlemek, 
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4. — Vergi adaletsizliği ve kaçakçılığını ive
dilikle önlemek, 

5. — Eğitim reformu ile, eğitimimizin için
de bulunduğu berbat duruma son vermek, 

6. — Kamu ekonomik kuruluşları ve tüm 
devlet örgütünün verimli çalışmasını sağlamak, 

7. — Sanayileşme seferberliği ve tüm bir 
kemer sıkma politikası ile kaynakları sanayiye 
yöneltmek, 

8. — Dış politikanın ipoteklerden arındırı
lıp ulusal niteliğe ulaştırılması ve bizim olma
ması gereken bir savaşta ülkemizi bir anda me
zara çevirecek emperyalist tehditlerden Türki
ye'yi kurtarmak. 

Hiçbir doktrine dayanmadan bunların yapıl
masını öneriyoruz. 

Doktrin tartışması gerisinde bunların unu
tulmaması için böylece çözüm aradık. 

Dün akşam de söyledik; çözüm istiyor bu 
konular. Çözümü de beğenmezsiniz belki ama 
çözümünüzü öğrenmek istiyoruz. 

Bu tedbirleri solculuk ya da sosyalistlikle 
nitelendirip sevimsiz göstermeye çalışmak, de
mokrasiden habersiz olma anlamına gelir. Dün 
gece de belirttim; hiçbir demokraside solu sııç-
lıyan iktidara rastlanamaz. Aslında bugünkü 
demokrasi solun çocuğudur. Klâsik demokrasi
nin beşiği olan ülkelerde solcu bu rejimi geti
renlerin adı idi. Mentesguica, Jean Jacgues, 
Rausseau, Robespierre'in adı idi, solcu. Bugün
kü rejim onların ürünüdür. Onun için hiçbir de
mokraside solcu yerilemez. 

Sayın arkadaşlar, 
Durumu belirttiğimiz gerçeklerin ışığında 

ele alıp önerdiğimiz olağanüstü ivedilikteki 
tedbirleri almıyan hiçbir hükümet Türkiye'ye 
huzuru getiremez. Böyle, hele Sayın Demirel 
hükümeti gibi, kendi silâhlarının geri tepme
siyle tedavisi çok güç yaralar alan, kendi ku
surlarını yasalara yükliyen, sosyal hukuk dev
leti döneminde faşist bozuntusu tedbirlere öze
nen ve hiçbir düzeltme yeteneği görülmiyen bir 
Hükümeti yapma solunumla, suni teneffüsle ya
şatma çabalarının durumu daha da kötüleştir
mekten başka bir sonuç veremiyeceğini her il
gili ve yetkili anlamış olmalıdır. 

Sayın Demirel'in A. P. nin başına yönelen 
yıpratmaları rejim düşmanlığı sayması gibi, 
«Demirel = A. P. = Rejim» formülü modası 
da geçmiş bir partizanlık reçetesidir ancak. 

Bu durumu ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakan
lık koltuğunu derhal boşaltması gereken Sa
yın Demirel'in değişmesiyle de herşeyin düzele
ceği kanısında değiliz. Fakat, böyle bir kimse 
için o makamda otursun demenin vebaline ortak 
olamayız. Ve hiç kimsenin de elini vicdanına 
koyunca o makamda otursun diyemiyeceği ka
nısındayız. 

Sayın arkadaşlar, 
Kurtuluş yolu, lekesiz bir iktidarla belirtti

ğimiz tedbirlerin alınmasıdır. Sayın Demirel ik
tidarı yalnız tükenmiş değil, rejimi de tüketici
dir. Devlet kurumları, Devlet adamları ve reji
min itibarını sarsimaktan başka tek bir başarısı 
olmıyan bir kimsenin Başbakan olması büyük 
bir talihsizlik olmuştur. Atatürk'ün canına kı-
yamıyanların öcünü, onun yıktığı değerleri ge
ri getirmekle almaya çalışanların güvencesi 
olan bir Başbakanın yarattığı çıkmazdan kur
tulması yolunda, Atatürk'ün koltuğunda oturan 
Sayın Sunay'm girişimini umutla karşıladığımız 
halde, sonucu hayal kırıcı bulduk. 

Sayın Devlet Başkanının düzenlediği siyasal 
konsültasyona çağrılanların açıkladıkları gömüş
lerin tümünü bir yana iterek, başlaJdığı andaki 
arzuyu bildirileştiren bir sonuçla bitti. Niyet 
bu idi ise, konsültasyon gereksizdi. Neye çağır
dı onu bunu? Hükümetin tutumunu düzeltmesi 
yerine, toplumsal bunalımın baş nedeni olan bu 
politikayı etkinleştirecek tedbirlerin destekçisi 
dıurumunda görülen Millî Güvenlik Kurulunda 
da bir rahatsızlık olması gerekir. Bir kısım sa
yın üyelerinin daha önce beliren görüşlerini 
yansıtan belgeleri tarih Türk Ordusunun tarih
sel misyonuna en yaraşır nitelikte belgeler ola
rak kaydederken, varılan sonucu da değerlen
dirmede çok sıkıntı çekecektir. Çoğunluğu ba
kan olan Millî Güvenlik Kurulu bildirisini Hü
kümetin daha önce açıklanan görüşleriına, deyim 
dahi değiştirmeden, söz dahi değiştirmeden ol
duğu gibi yansıttığı halde, onu sayın komutan
ların görüşlerini yansıtır gibi göstermek yakı
şıksız ve Türk Ordusunun bilinen inançlarına 
aykırı bir davranıştır. 

Bildirideki Anayasa haklarının kötüye kul
lanılması suçlamasına en uygun hedef iktidardır. 
Anayasanın yargı kararlarına ilişkin hükmünü 
çiğniyen, hukuk devleti ilkelerini tanunıyan, 
emrettiklerini yapmıyan ve kendisini ülkenin 
biricik sahibi sayan iktidardır. 
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Katta Anayasanın meşruluk temelinin baş 
yıkıcısı da odur. Suçluya karşı tedbir düşünen 
Millî Güvenlik Kurulunun, iktidar için düşün
düğü tedbirleri merakla bekliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, beş dakikanla var 
konuşmanızı ona göre ayarlayın efendim. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Hele duru
mu belli olan Hükümeti parlömanter rejime göl
ge düşürecek niyetleri her an hüsrana uğrata
cak kararlılık ve kudret içinde göstererek öv
menin şaka mı olduğunu anîıyamadık? Gerçek
ten parlömanter rejimin en sıkıcı gölgesi olan 
bir Hükümetin rejimi gölgeden kurtarmanın ilk 
adımı, onun gölge etmemesidir. En yıpratıcı yer
meleri parlâmentoya yönelten ve bu siyasal ma
bedi bir esrarkeş tekkesi gibi gece yansı basan 
bu Hükümet değil miydi? 

Millî Güvenlik Kurulu bildirisini, görüşleri 
belli olan sayın komutanlar adına da üzüntü ile 
karşılamaktayız. 

Devrim felsefesinin güvenliğini sağlamakla 
görevli Anayasal kuruluşların karşı devrimci
lerin desteğine girmesini, devrimin en büyük ta
lihsizliği saymaktayız. 

27 Mayısın Genelkurmay Başkanının Atatürk 
koltuğuna yükseldikten sonraki tutumunu an
lamakta büyük sıkıntı çekmekle birlikte, belirt
tiğimiz gerçeklere uyan bir davranışa yönelmesi 
umudunu henüz yitirmek istemiyoruz. 

Sayın arkadaşlar, 

Sayın Demirel Hükümeti yapma solunumla 
bile yaşatılamaz halde iken, onun iktidar süre
sinin uzaması rejimden verilen fireleri geometrik 
oranda artıracak ve tarihin bize yüklediği veba
li de aynı ortanda ağırlaştıracaktır. Demirel'm 
iktidardan uzaklaştırılması bunalımdaki en ra
hatsız edici gölgenin giderilmesinden ibarettir. 
Sadece geçici bir sonuç yaranabilir. Bunalımı 
kökünden giderebilmek için özet olarak iki te
mel. önerimiz var : 

1. Devlet kavramının içerdeki bütün nite
likleriyle kamu yönetiminin kurulması. Kısaca, 
Devlet vardır ve hepimizindir dedirtecek bir 
yönetim gerekir. 

2. Anayasa eksiksiz uygulanmalı ve öngör
düğü düzeni gerçekleştirecek çözümlere yönel
melidir. 

Bu (noktalara ilişkin tekrarlıyageldiğimiz 
inancımızı bugün bir kez daha ifade etmeyi 

ödev saymaktayız. Durum çok ciddîdir. Ciddî 
ve cesur tedbirlerin dürüstlükle alınmasını ge
rektirir. İktidarın da yerme değil, bu duroana 
çare olacak tedbirlerini en yetkililerinin ağızla
rından bekliyoruz. 

Millî Birlik Grupu adına saygılar sunarım. 
(C.H.P. ve Tabiî üyeler sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayım Rendeci, Adalet Partisi 
Grupu adına. Buyurun. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA REFET 
RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler, 

Cumhuriyet Senatosu Adalet Partisi Grupu 
adına Başbakanlık bütçesi hakkımdaki görüşle
rimizi arz edeceğim, Galupum adına saygılar su
narım. 

Muhterem arkadaşlar, 
Konuşmamı iki kısımda arz edeceğim. Bun

lardan birisi, Başbakanlık bütçesi denince ne 
hatıra gelir, nelerin olması lâzımdır, onları ki-

ettikten sonra, bugün Başbakanlık büt
çesi deyince Sayın Cumhucriiyet Senatosunda ne
ler görüşülmektedir, bunlara temas edeceğim. 

Sayın senatörler, 
Bizim anladığımıza göre Başbakanlık büt

çesi deyince, bütçenin tümü üzerindeki müzake
reler bitirilmiş, bütün partiler ve gruplar ve 
şahıslar bütçenin tümü üzerindeki görüşlerini 
bir Hükümet programı ve icraatı görüşü içeri
sinde bütçenin tümü üzerinde bütün sözlerini 
söyladiki&n sonra, yalnız Başbakanlığın bütçe
sine ait görüşleri belirtmeleri hususundaki an
layışa uyarak Başbakanlığın kuruluşu, Başba-
kanlğa bağlı kuruluşlar ve bunlar hakkımdaki 
görüşlerin de belirtilmesi lâzımgelirdi. 

Şimdiye kadar gruplar adına yapılan gö
rüşmelerin hiçbirisinde bu ayırıma kimse riayet 
etmedi. Ama biz, konuşmamızın birinci kısmını 
başlangıç kısmında arz ettiğim gibi bu görüş 
içerisinde takdim edeceğiz. 

Başbakanlığını kuruluşu 6330 sayılı Kanunla 
müsteşarlığı, özel kalemi, mütehassıs müşavir
leri, Kanunlar ve Kararları Tetkik Dairesi, Neş
riyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğü, özlük 
ve Yazı İşleri Genel Müdürlüğü, Arşiv Genel 
Müdürlüğü ve saire diye Başbakanlığın 6330 sa
yılı Kanunla belirtilen kuruluşları yanında, 

Ayrıca, 6821 sayılı Kanunla kurulan Atom 
Enerjisi Komisyonu yine Başbakanlığa bağlı 
olarak, bu müesseselerden de Başbakanlık büt-
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çesi görüşülürken elbette bahsetmek ve bunla
rın çalışma şekilleri hakkında geniş geniş bilgi 
vermek lâzımgelirdi. Hiç kimsenin bu hususlara 
temas etmediğini de görmüş olduk. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Yine 160 sayılı Kanunla kurulan Devlet Per

sonel Dairesi Başkanlığı, 129 sayılı Kanunla 
kurulan Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreter
liği, 644 sayılı Kanunla kurulanı Millî İstihbarat 
Teşkiâtı (MlT), özel kanunları gereğince Baş
bakanlık bütçesine bağlı teşekküller, 7160 sayılı 
Kanunla kurulan Türkiye ve Orta - Doğu Âmme 
İdaresi Enstitüsü, 278 sayılı Kanunla kurulan 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, 
359 sayılı Kamunla kurulan Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumu (TRT), bunlar da Başba
kanlık bütçesi içerisinde görüşülecek ve üzerle
rinde fikir beyan edilecek müesseseler. 

Bir de Başbakanlığa bağlı müstakil bütçesi 
olan teşekküllerimiz var. Bunlar, Danıştay, Dev
let Plânlama Teşkilâtı, Diyanet İşleri Başkan
lığı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Tapu - Kadas
tro Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdür
lüğü ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
Başkanlığı. 

Müstakil bütçesi bulunan bu kuruluşların 
bütçeleri programda da belli olduğu üzere, bu 
yukarda arz ettiğim kısımlar ayrı ayrı görüşü
leceği için, bunlar hakkında Başbakanlık bütçe
si üzerinde bir fikir beyan etmeye lüzum gör
müyorum. 

Özel kanunları gereğince kurulmuş olup da 
Başbakanlığa bağlı kuruluşlardan tamamının 
kuruluş ve maksatlarını ve hizmetlerini burada 
teker teker tahlile tabi tutmak hem zamanımızı 
alacak ve hem de kanunlarda sayılmış hususları 
tekrar mahiyetinde olacağı için bunların üzerin
de fazlaca durulmamıştır. Ancak, Atom Enerji
si Komisyonu ile Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Komisyonu Genel Sekreterliği üzerinde ve bir 
de Devlet Personel Dairesi Başkanlığı üzerinde 
hakikaten dualmak ve bunların maksatları, ga
yeleri ve çalışma şekilleri üzerindeki tenkid ve 
temennileri bildirmek lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği 

6821 sayılı Kanunla 1956 yılında kurulmuş bu
lunan bir teşekküldür. Bilimsel, teknik ve eko
nomik çalışmaları yapmak ve bu sahada ihtisas 

sahibi teknik elemanlar yetiştirtmek, ilim adam
ları yetiştirmek gibi Türkiye'nin hakikaten ih
tiyacı bulunan büyük mevzuda da bu teşekkül
den istifade etmek lâzımgelirdi. 

Nükleer enarji ile ilgili tesisler kurmak ve 
her nevi tesislere yardımcı olmak, nükleer teh
likelere karşı koruyucu tedbirler almak gibi 
görevler bu kuruluşa verilmiştir. Halen, Anka
ra'da ve İstanbul'da meydana getirilmiş bulu
nan iki merkezin faaliyet halinde olduğunu ve 
bu kuruluşun daha müessir ve faydalı hale ge
tirilmesini ve memleket hizmetine daha büyük 
çapta katkıda bulunmasını temenni ederiz. 

Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Ge
nel Sekreterliği üzerindeki görüşlerimize ge
lince, 

278 sayılı Kanunla kurulan ve 1963 yılımda 
meydana getirilmiş bulunan bu teşekkül tüzel 
kişiyliği haiz idari ve malî özerkliği olan bir 
müessesedir. Türkiye'de yüksek bilimlerde araş
tırma yapmak, teşvik etmek, enstitüler kurmak 
ve bu yönden Türkiye'nin temel ve millî politi
kasını çizmek, bilimsel ve araştırma sahasında 
temel esasları tesbit etmek, ilgililere tavsiyeler
de bulunmak, bilim adamı ve teknik eleman ye
tiştirmek, kurslar açmak, müsabakalar açmak 
gibi hususlar kanunda tesbit edilmiş ve kuru
luşa görev olarak verilmiştir. 

Yukarda sayılan hususlarda Hükümete yar
dımcı olmak, kendi sahası içinde dünyada faa
liyette bulunan bu nevi teşekküllerle irtibat 
kurmak, gelişmeleri takibetmek vazifesi bu ku
ruluş tarafından yapılmaktadır. 

Bu kuruluş çahşmalannı kısaca şu üç esas 
üzerinde toplamak mümkündür : 

1. Eğitim çalışmaları, 
2. Araştırma ve geliştirme çalışmaları, 
3. Uluslararası kuruluşlarla ilişkiler ve ya

yınlar. 

Bu teşekkül de iyi düşünülmüş ve kurulmuş 
bir teşekkül olmasına rağmen, Türkiye'deki faa
liyetlere arzu edilen istikamette bir katkıda 
bulunamamaktadır. Bu kuruluşun daha faydalı 
hale getirilmesini temenni ederim. 

Bu arada Devlet Personel Dairesi Başkanlığı
na da kısaca temas etmek faydalı olur. Bu da 
yeni bir kuruluştur ve Devletin hizmetlerinin 
görülmesinde, vazifeli kimselerin yetiştirilme
sinde ve Devletin personel politikasının uygu-
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lanmasmda kendisine düşen büyük ve ağır va
zifeleri vardır. Büyük ve kuvvetli bir kuruluş 
olma istidadında bulunmasına rağmen, halen 
gelişmemiş de bulunması dikkati çekmektedir. 
Bunun siyasi ve kanuni sebepleri olması lâzım
dır. Bu yönler üzerinde eğilerek, bu kuruluşum 
da maksadına uygun bir hale getirilmesini ve 
bu hususta gayret sarf edilmesini temenni ede
rim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Konuşmamın birinci kısmında bu teşekkül

lere kısaca bu şekilde temas ettikten sonra, ikin
ci kısmında yani, bütçenin tümü üzerinde gö
rüşme yapılır, espiri içerisindeki görüşlerin şim
diye kadar alışılagelmiş şekli içerisinde yapıl
makta oluşuna dair görüşlerimizi kısaca arz 
etmek isterim. 

Başbakanlık bütçesi görüşülürken Cumhuri
yet Senatosunda âdet haline gelmiş bir hususu 
arz etmek istiyorum, bütçenin tümü üzerinde ol
duğu gibi, Başbakanlık bütçesi görüşmelerinde 
de tümü görüşmeler gibi geniş görüşmelere gi-
rişilmektedir. Bunu da Anayasanın 105 nci mad
desindeki Başbakanın görev ve yetkilerini gös
teren maddedeki görev ve salâhiyet hudutları
nın çizilmiş olmasından ve Başbakanın mesul 
kişi olması sebebiyle politikasını da Başbakanlık 
bütçesi görüşülürken tenkidetme, Başbakanın 
şahsında ve Başbakanlığın bütçesinin üzerinde, 
meselenin ehemmiyetini belirtme bakımından 
tümü politikanın müzakere edilmesi gibi bir yola 
girişilmesi gerek Mecliste, gerek Senatoda ve 
gerkse Karma Bütçe Komisyonunda âdet hali
ne getirilmiştir. Bu, bir nevi bütçenin tümünün 
müzakeresi mahiyetini iktisabetmektedir. 

Halbuki, tümü üzerinde görüşmeleri, bütçeyi 
bir nevi Hükümet programı edip genel poli
tika ve icraatı ile plân ve program dile ge
tirilmektedir. Halbuki, Başbakanlık Bütçesi 
üzerinde bu kadar durulmaması lâzımgelirdi. 
Hükümetin getirdiği Dütçeyi müzakere eder
ken, ayrıca, bir Hükümetin başından dolayı 
fazla bir müzakereye girme hususunu zait ka
bul ettiğimizi ve bu mevzudaki görüşümüzü 
de bu şekilde belirtmeyi faydalı buldum. 

Başbakanlık Bütçesinde, ayrı bir fasılda 
Devlet Plânlama Teşkilâtı yer almış ve elimiz
deki programda da görüşme sırası ve yeri de 
belli olduğu halde; Plânlama, ve sair mevzu-
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lar da Başbakanlık bütçesi dolayısiyle üzerin
de konuşulur hale getirilmiştir Bundan başka, 
Başbakanlık makamının, Başbakanın icra or
ganının başı olması sebebi de mevzua bu ba
kımdan ehemmiyet kazandırdığından, bu iM 
görüşün yani, Plânlama ve sair bütçelerin 
de tamamının birlikte görüşülmesi bizce iki 
defa bir mevzuu görüşme mahiyetinde kabul 
edilmektedir. Bu husustaki görüşümüzü de bu 
şekilde arz etmiş oldum. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Yüksek huzurlarınızda bir meseleye daha 
kısaca göz atmak istiyorum. 

Yukarıda arz ettiğim gibi, yine aynı şekilde 
Bütçe Karma Komisyonunda Başbakanlık Büt
çesi üzerinde görüşmeler, yapılırken, bütçenin 
tümü görüşülüyormuş gibi bir mevzuun içine 
girişilmiştir. Neden? Türkiye'de Hükümet de
yince, Hükümetin her şeye hâkim olacağı, 
bütün kudretleri elinde toplamış, Türkiye'nin 
tek hâkimi, millet adına hâkimiyeti kullanan 
tek kuvvet alışkanlığının meydana getirdiği 
psikolojik hali nazardan uzak tutmamak lâ-
zımgelir. Bu alışkanlıkla her şey Hükümet
ten beklenir, her kuvvet ondadır mânası için 
bütün meseleler ortaya dökülmektedir. Bu 
böyle bilindiği halde, böyle olmadığını da kı
saca izah etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Anayasamızın 4 ncü maddesinde ,-'aynen 

okuyacağım, 4 ncü maddeyi - «Madde 4, Ege
menlik : Egemenlik kayıtsız şartsız Türk 
Milletinindir. Millet egemenliğini, Anayasa
nın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eli 
ile kullanır.» Bu Anayasamızın 4 ncü mad
desinin hükmü. Eski Anayasada bu maddeye 
tekabül eden hükümler şöyle; - Eski Anayasa ta
dil edilmiş 4695 ve 10 . 1 . 194^ tarihli -

«'Madde 3. — Egemenlik kayıtsız şartsız 
milletindir. 

Madde 4. — Türk Milletini ancak Türkiye 
Büyük Millet Meclisi temsil eder ve millet 
adına egemenlik hakkını yalnız o kullanır.» 

Madde 5, — Yasama yetkisi hakkında. 
«Madde 7. — Meclis yürütme yetkisini 

kendi seçtiği Cumhurbaşkanı ve onun tâyin 
edeceği Bakanlar Kurulu eli ile kullanır.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu iki Anayasa, 
eski Anayasa ile yeni Anayasamızın bu mad-
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delerden ikisini okumaktaki maksadım şu idi; 
Yukarıda da arz ettiğim gibi, bir alış

kanlık her şeyi Hükümet yapar, her şey Hü
kümetten beklenir, her kuvvet onun elinde
dir, mânası ve alışkanlığı içerisinde bulundu
ğumuza temas etmiştim. Bunun böyle olma
dığını şu iki Anayasa maddesinin mukaye
sesi ile açıklamak istiyorum. Yani Anayasa
mız kuvvetler ayrılığını kesin hatları ile 
ortaya koymuştur. Ve bunlar bugün sarahatle 
işlemektedir. Bu durumda icra ile diğer kuv
vetlerin ve organların da milletin egemenli
ğine tam olarak iştirak eder olduklarını göz
den uzak tutmamalıyız. 

Millet egemenliğini Anayasanın koyduğu 
esaslara göre yetkili organlar eli ile kullanacak
tır. Nedir bu organlar? Bunlara bir göz atalım. 

Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi, Cum
hurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Anayasa Mahke
mesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Yüksek Hâ
kimler Kurulu, Millî Güvenlik Kurulu, Genel
kurmay Başkanlığı, Başsavcılık, Askerî Yargı
tay, özerk üniversite, özerk radyo, bağımsız 
mahkemeler ve saire... Yeni Anayasamıza göre, 
egemenliği millet adına bunların hepsi kullana
cak, hepsi kendi payına düşen vazifeyi yapacak 
ve mesuliyetlere iştirak edecektir. 

Meselelerimizi bu ışık altında tetkik ettiği
miz zaman, eski alışkanlıklarımızdan ayrılmış 
olduğumuzun farkında olmamız lâzımgeldiği 
gerekçesi ile bu mâruzâtımı yapmış bulunuyo
rum. 

tşte bu ölçüler içerisinde kalabilirsek, hesap 
istediğimiz, murakabe etmek istediğimiz, tenkid 
etmek istediğimiz kişi veya organları da daha 
iyi tâyin etmiş oluruz. Anayasamızdaki yetki
sini, görev ve mesuliyetini bilenler de bu ten-
kidlerden kendi hisselerine düşeni alabilirler. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bugün içinde bulunduğumuz durumu bu öl

çüler içerisinde tahlil etmemiz gerekir. Yetki
ler ve mesuliyetler organlar arasında tevzi ve 
taksim edilmiştir. Herkes kendisine düşeni ya
pacaktır. Hükümet de, Anayasanın kendisine 
tanıdığı millî hâkimiyeti millet adına kullanır
ken, yetkisinin ve ölçüsünün ne olduğunu Ana
yasanın bu maddelerinde kendisine tanınmış 
olan haklar ve ölçüler içerisinde yapmaktadır 
ve yapmak mecburiyetindedir. 
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Türkiye'nin kalkınma dâvasında her organ 
kendi mesuliyetini müdrik olarak çalışacak, 
Türkiye'nin geleceğini, güvenliğini, yarınki nes
linin yetiştirilmesini, rejimin korunmasını, hür 
demokratik nizamın yaşamasını, zararlı cereyan
ların önlenmesini, aşırı uçlarla mücadeleyi, aşırı 
hürriyetlerin suiistimalini önlemede her organ 
kendine düşeni yapacaktır. Ancak, bu şartlarla 
millî hâkimiyetin organlarca kullanılmasının 
mânası olur. Yalnız, burada Anayasamızın bir 
noksanına da işaret etmek isterim. 

Organlar, devlet haline getirilen şeklin ya
nında, bunlar arasındaki koordinasyonun nasıl 
temin edileceği Anayasada gösterilmemiştir. 

Gene bu mevzuun içinde iken bir hususu da 
tetkikte fayda mülâhaza ederim. 

Millî hâkimiyeti millet adına kullananlardan 
bir kısmı yetkilerini doğrudan doğruya halktan 
alırken, bir kısmı da halk yerine bâzı meslekî 
teşekküllerden ve kuruluşlardan almaktadır. Bu 
yetkilerin ayrı ayrı yerlerden alınmasının mey
dana getirdiği çatışmalar ortaya çıkmaktadır. 
O halde, hâkimiyetin tek kaynağı millet oldu
ğuna göre, her organın yetkisini milletten alma 
hususunda bir yeknesaklık Anayasamızda mev
cut değildir. Dünyanın başka milletlerinde oldu
ğu gibi, millî hâkimiyeti kullananların tamamı
nın millet tarafından seçilememesi bir noksan
lıktır. Bunu da işaret etmeyi faydalı buldum. 

Kısaca şunu demek istiyorum arkadaşlarım; 
meselâ, bir Yüksek Hâkimler Kuruluna, meslekî 
teşekkül olarak birinci sınıfa ayrılmış hâkimler 
kendi aralarından seçerler. Ama, bir parlâmen
toyu millet seçer. Seçim sistemlerinin ve miHî 
iradenin hakiki kaynağı millet olduğuna göre, 
tamamının millet tarafından seçilmesi, ancak 
bu suretle Anayasadaki sayılan organların yet
kilerini kullanırken çatışmalarının önleneceği 
kanaatindeyim. Bunu ifade etmek istiyorum. 

Gene bu mevzuun içerisinde demokratik dü
zen, hür vatandaş, ferdiyatçı bir görüş, ferde 
daha çok değer veren bir nizam düzenlenirken 
ve organlar arasında taksim edilmiş yetkiler de
vam ederken çıkacak meseleleri kim halledecek
tir, bunun hal mercii neresidir? İşte burada halk 
denen müesseseye geçmek istiyorum. 

Halk oylamasına Anayasamızda yer verilme
miş olması, bugün birçok mseleyi çatışma ve 
münakaşa mevzuu yapmakta devam ettirmekte-
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dir. Eğer halk oylaması denen müessese Türki
ye'de ve yeni Anayasamızda mevcudolsa idi, mü
nakaşa ve çatışma mevzuu olan birçok sorun
lar, anlaşmazlıklar listesinden silinmiş ve birçok 
kısmı da halledilmiş olurdu. 

G-ene bu diziden, bu mevzuun içerisinde mü
nakaşa mevzuu yapmak istiyorum. O da, ister 
iktidar yönünden, ister muhalif veya tarafsız 
olalım, veya başka düşüncelerin sahibi olalım; 
konmuş nizamlar içerisinde kalmak mecburiye
timde olduğumuzu unutmadan, heyetlerde veya 
kurullarda alınacak ve alınmış kararlara hür
met etmeyi bilmemiz kadar tabiî bir şey olamaz. 
Çünkü, nizamınca alınmış kararlara muhalif ka
lanların o kararın aleyhinde bulunmaya hakkı 
olmaması lâzımdır. Fikir olarak aleyhinde bu
lunmak ile, o kararın icraatına mâni olmayı da 
birbirinden ayırmak lâzımdır. Mevzuu buraya 
gelmişken her zaman bu meclislerde münakaşası 
yapılan ve bize sataşılan bir mevzua da kısaca 
temas etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, bununla kısaca şunu 
arz etmek istiyorum, belki anlaşılmıyan bir nok
tası vardır. 

Bir heyet ve bir kurul ekseriyetle karar alır 
Biz buna muhalif kaldık, diye bu karara kimse 
uymamazlık edemez, etmemesi lâzım. Ama, bu
gün içerisinde bulunduğumuz bâzı şartlar altın
da bunun münakaşası da yapılıyor. Yine bu 
mevzuda sataşılırken diye ifade etmek istediğim 
husus da şu : 

Anayasa oylamasında kırmızı oy verenler 
tarafında bulunduğumuz iddiası ile, «sizin bu 
Anayasada ne hakkınız var?» diye bâzı sataş
malara bu Meclislerde şahidolduk. «Sizin bu 
Anayasadan bahsetmeye ne hakkınız var?» gibi 
sözler bizim hakkımızda söylenmiştir. Yukarda 
da arz ettiğim gibi, Anayasada; ona kırmızı rey 
verenler uymıyacaklardır, diye bir hüküm mev
cut değildir. Ve bâzı kimselerin de bunun dışına 
ve üstüne çıkmaya hakları yoktur. Herkes onun 
çerçevesi içerisinde haklarını ve vazifelerini kul
lanacaktır. işte bizler bu saygılı olma halini de 
görmemenin üzüntüsü içerisinde bulunduğumu
zu ifade etmek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu umumi görüş
lerden sonra bâzı meselelere de kısa kısa temas 
etmeye çalışacağım. 

BAŞKAN — Hepsi 7 dakikanız var, ona gö
re ayarlayın efendim. 

REFET RENDEOÎ (Devamla) — Teşekkür 
ederim, Sayın Başkanım. 

Muhterem arkadaşlar, yetkilileri, Hükümet 
elbette tenkidlerin bir kısmına cevap verecek
tir. Ben grupum hakkında söylenmiş bâzı sözle
re de kısaca temas etmeyi zaruri buldum. 

Sayın Yıldız burada konuşurken, dediler M, 
- Kendileri yok. - «Millî gelir dağılışında Türki
ye 56 ncı sıradan 78 nci sıraya çıktı.» dediler. 
Arkadaşlar, dünyada böyle bir istatistik, böyle 
bir cetvel henüz yapılmamıştır. Zannediyorum 
ki, Türkiye'deki bir muhalif gazetenin kendi 
kendisine çıkardığı bir hesabı, Dünya Bankası
nın neşriyatı yahut da bültenlerinde çıkmış gibi 
arkadaşım burada ifade ettiler. Böyle bir rakam 
da yoktur, böyle bir cetvel de yoktur, yapılma
mıştır da. 

Bizi bir sınıf partisi olarak ve bir sınıf par
tisi tutumu içerisinde mütalâa etti, muhterem 
arkadaşım. Adalet Partisinin bir sınıf partisi 
olmadığı bu kürsülerden defalarca ifade edil
miştir. Bir kütle partisi olduğu, her türlü mes
lek, sanat erbabının, her türlü düşünce sahibi 
insanın Adalet Partisi içerisinde bulunacağı fik
ri defalarca, her bütçe müzakeresinde, her ko
nuşma mevzuunda ifade edilmiştir. Arkadaşımı
zın bizi bir sınıf partisi zihniyeti içerisine itme 
düşüncesini reddederiz. 

Muhterem arkadaşımız, «Hükümet üniversi
te hâdiselerinde uzak kaldı, üniversite hâdise
lerine Hükümet karışmalı.» buyurdular. Elbette 
karışmadı, karışamazdı da. Özerk üniversiteye 
polis girer mi, giremez mi münakaşasının yapıl
dığı ve hâlâ bütün oepheleriyle belli olmadığı 
bir devrede, üniversiteye polis girer mi, girmez 
mi meselesi halledilmediği bir ahvalde, «Siz üni-
versiteye girmediniz, üniversite hâdiselerini bas
tırmadınız.» gibi bir sözü arkadaşımız burada 
kullanmıştır. Özerk üniversiteye ne zaman giri
leceği, ne zaman çıkılacağı, hangi hallerde ka
nunların nerelerde yetki verdiği tâyin edilmiş. 
Kanunun tâyin etmediği ve yetki vermediği ah
valde girilmemiştir. Kanunun yetki verdiği yer
de üniversiteye de girilmiş ve üniversite hâdise
leri üzerinde de durulmuştur, özerk üniversite 
meselelerinden kuvvetleri, vazifeleri ve organ
ları ayrı ayrı Anayasada tâyin edilmiş olması 
sebebiyle Hükümeti mesul tutmanın imkânı ol-
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madiği kanatindeyiz. Bu görüşümüzü de kısaca 
bu şekilde ifade ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, daha başka cevap
landırılacak mevzular var. Fakat, bunları her 
halde yetkili arkadaşlarım cevaplandırırlar. Ben 
daha fazla sözümü uzatmak istemiyorum. 

Başbakanlık Bütçesi hakkındaki görüşleri
mizi bu suretle kısaca hulâsa ettikten sonra, 
Cumhuriyet Senatosu Adalet Partisi Grupu adı
na Yüce Senatoya saygılarımı sunar, şahsım adı
na da hepinizi saygı ile selâmlarım. (A. P. sıra
larından alkışlar...) 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; Başbakanlık Bütçe^ 
si görüşülürken Başbakanlık makamını işgal 
©den Sayın Demirel'e milletin bütçesinde pa
rayı verirken, ödenek ayırırken elbette eleş
tirilerimiz olacaktır. 

İktidar olarak, muhalefet olarak bugün Tür
kiye'nin 'ortamını beğenmiyoruz. Türkiye'de 
sağ - sol çatışması vardır, Türkiye bir buna
lım içindedir, Türkiye karanlık günlere git
mektedir, Türkiye bir uçuruma gitmektedir di
yoruz. Hulâsa Türkiye'nin durumunu iktidar ve 
muhalefet olarak beğenmediğimizi her vesile 
ile sizler ve bizler ifade ediyoruz. 

Bugün Türkiye'de bir çalkantı vardır. Her 
gün kanlı öğrenci olayları olmaktadır. Sağ 
sol çatışması gerçekten vardır. Bütün bu olay
lardan sonra şimdi bütçesini görüştüğümüz, 
kendisine bütçeden para ayırdığımız iktidarın 
başı Başbakan Süleyman Demirel'i sorumlu tu
tuyoruz. 

Parlâmento üyelerinin bâzıları muhalefet 
olarak, fikirlerimizi dışarıya vurarak bu kür
sülerden konuşuyoruz ve Hükümetli kınıyoruz, 
suçluyoruız. Cidden bugün Türkiye'de bir huzur
suzluk vardır, bunalım vardır. Toplumlar za
man zaman bu bunalımlara düşerler. Ancak, 
(bu bunalımların vahim, hafif olup olmadığının 
tesibiti lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu önceden söy
lemek isterim : 

Bunalımların nedenlerini, kapsamını tâyin 
etmek, adını koymaJk, münakaşa etmek siya
setle uğraşan başta Büyük Millet Meclisi ve 
onun üyelerinin yetkileri içindedir. Makamla
rı, rütbeleri ne olursa olsun, üniformaları ne 
kadar büyük olursa olsun, siyasetle uğraşma

yan kişilerin, ıbu bunalımı Parlâmentonun mev
cudiyetine rağmen ellerinde tuttukları Devlet 
gücüne dayanarak değerlendirmeye, adlandır
maya, birtakım beyanlarla ortaya çıkmalarına 
yetkileri yoktur. O halde, bu bunalıma çözüm 
yolunu bulmak siyasetle uğraşan biz Parlâmen
to üyelerine düşmektedir. Dışardan söylenen şu 
hâdise vahimdir, şu olay hafiftir, gibi sözler 
Parlâmentoya karşı ya tahdittir, yahut müda
haledir. Vahim mi, hafif mi, bunu burada 
hür irade ile gelmiş, milletten yetki almış in
sanlar, Parlömanterler konuşacaktır. Dışar
dan denötlemeyi kabul etmiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, o halde, geliniz Ya
sama Organı olarak, Hükümeti denetlemekle 
görevli olarak bugünkü ortamdan sorumlu Hü
kümeti birlikte denetliyelim. Dışardan bâzı yet
kililerin, sınırlarını ıbilmiyen bâzı (kişilerin, ku
ruluşların ağızlarına bu gibi sözleri söylemesi
ne imkân bırakmamış olalım, işte bütçe, Hü
kümeti denetlemenin en büyük genel görüşme 
vasıtasıdır. Demin burada konuşan arkadaşım, 
«Bütün bütçenin görüşülmesi Başbakanlık Büt
çesinde oluyor.» dediler. Hükümetin başı oldu
ğuna göre, bütçenin bütün görüşmeleri değil, 
ama Hükümetin başı olan kimseden bütün büt
çenin hesabı onun bütçesi konuşulurken soru
labilir. Nitekim, Sayın Devlet Bakanı Hasan 
Dinçer de komisyonda Başbakanlık Bütçesi 
konusunda görüşmelere cevap verirken, Keban 
barajından başhyarak yapılan okullara kadar 
bütün Hükümet icraatından bahsetmiştir. O hal
de, demin burada konuşan Adalet Partili arka-
daşumın böyle söylemesi Ibir açıdan doğru de
ğildir. 

Muhterem arkadaşlarım; o halde, icranın 
başı Başbakanı bu bütçe ile eleştireceğiz, icra 
organının başı Başbakanı eleştirirken, iktidar 
partisinden ayırmakla söze başlıyacağım. 

1969 seçimlerinde A. P. iktidar olarak, dört 
sene için tek organ olarak Parlâmentoya gel
miştir. Yani, ortak bir iktidar 1969 seçimle
rinde olmamıştır. Tek iktidar olarak Adalet 
Partisi gelmiştir. 

Şimdi sözlerimin başına dönüyorum. 
BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı siz sözlerini

zin basındasınız, ama, iki üç dakikanız kaldı. 
Ona göre ayarlayın. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Sayın 
Başkanım, müsaadenizi rica edeceğim. 
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BAŞKAN — Saat 21,52 de bağladınız efen
dim. 

SALİM HAZEEDAĞLI (Devamla) — O 
saat durmuş öyle ise. 

BAŞKAN — Hayır, o durmamış, yürüyor. 
SALİM HAZEEDAĞLI (Devamla) — Sayın 

Başkanım, sözlerimi bitirmem için size bir tek
lifim olacak. Sayın Artukmac arkadaşım söz 
sırasını bana vermektedirler. Müsaade buyu
rursanız arz edeyim. Belki aramızda bir kişi 
vaı\. 

BAŞKAN — Söz sırasını verirler ama, söz 
hakkını veremezler. 

SALİM HAZEEDAĞLI (Devamla) — Hak
kım da verirler. 

BAŞKAN — Veremezler. Sırasını verirler. 
SALİM HAZEEDAĞLI (Devamla) — Hak

kını veriyor. Sıra onun mu? Sıra onun değil
se, teklif ediyorum, benden sonra söz alacak 
arkadaşımız.. 

BAŞKAN — Şimdi boşuna vakit kaybedi
yoruz Sayın Hazerdağiı. Şayet Saym Artuk
mac zatıâlinizden önce sıra sahibi olsalardı, 
sırasını size verirler ve sizin sıranızda da ken
dileri konuşabilirlerdi. Tüzüğümüz bu şekil
dedir. Ayrıca, söz hakkım vermek gibi bir mad
demiz yok tüzükte. Binaenaleyh, buyurun va
kit kaybetmiyelim. Bir iki dakika müsamaha 
etmek kabildir, sözünüzü kısa kesin. Buyurun 
efendim. 

SALİM HAZEEDAĞLI (Devamla)'— Sayın 
Başkanım, bir teklifimi kabul edin, teklifimi 
dinleyin, kabul etmezseniz etmezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağiı, ben kabul 
edecek değilim. Yüksek Heyet bir esas kabul 
etmiş, o esas dâhilinde her arkadaş konuşu
yor. 

SALİM HAZEEDAĞLI (Devamla) — Sayın 
Başkanım, bir dinlemek lûfunu gösterirseniz 
belki kabul edersiniz diyorum. Dinlemek ve 
bana da anlatmak imkânını vermiyorsunuz. Ben 
diyorum ki, sayın arkadaşım bana söz sırası
nı vermek istiyor. Benden sonraki arkada
şımın, - muhakkak Adalet Partili bir arkadaş
tır. - onun benim sözlerime cevap vermesi im
kânını da sağlamak için, lütfedin o arkadaşın 
söz sırası ile benimkini değiştirelim. Ben söz
lerimi bitirip iki defa kürsüye gelmek imkânı
nı aramıyayım. Bu teklifimi ortaya koyuyo

rum. Verirseniz konuşurum, vermezseniz ko
nuşmam. Bu teklifimi müsaade edin anlata
yım. Benden sonra söz sahibi kimse.. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağiı, size ben arz 
ettim. Söz hakkı verilmez, söz sırası verilir. 
Şayet Sayın Artukmac'm sırası sizden evvel 
olsa idi, sizinki de ondan sonra olsa idi, o sı
rasını size verirdi, siz önde konuşurdunuz, si
zin sıranızda da o konuşurdu. Tüzük bu şekil
de. 

SALİM HAZEEDAĞLI (Devamla) — Ben 
anlatamadım, ikinci defa geleceğim. Peki efen
dim, şimdi müsaade edin bu geçen zamanı da 
hesaba katarak 5 dakika lütfederseniz yarısı
na gelmiş olacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, siyasi istikrarsız
lık vardır. Neden huzursuzluk ve istikrarsız
lık vardır? Türkye'de 1969 seçmlerinde Hü-
fkümeti tek başına kuracak bir parti iktidara 
gelmiş, yani bir koalisyon, bir ortak hükümet 
işbaşına gelmemiştir. Nisbî sistemde tek parti
nin hükümet kurması dünyada çok az parlâ
mentolara nasibolmuştur. Ama Türkiye'de, 
Adalet Partisi iki dönem tek başına seçimi ka
zanmış olmasına rağmen, bozuk bir düzen içeri
sinde reformları, yapamamış, toprak reformu
nu yapamamış, olarak gelmiş geçmiş olacak
tır. Türkiye bu surette vapuru da kaçırmış ola
caktır. Bundan sonra Türkiye'de nispî sisteme 
rağmen, bir partinin tek başına iktidara gel
mesi ihtimali gim geçtikçe zayıflamaktadır. 
Bütün dünyada olduğu gibi, bizde de grup
laşmalar, menfaat gruplarının kenetlenmesi, 
nüfusun, seçmenin % 50 sinin artık sözünü bir 
araya getirmesi ihtimali artık günden güne 
azaltmış olacaktır. Bu itibarla, Demirel Hükü
meti tek basma Adalet Partisini iktidara getir
miş olmasına rağmen, Türkiye "de gereken ic
raatı yapamamıştır. Türkiye için bu bir şans
sızlıktır. 

Sayın Başkanım, bunu kabul eder misiniz? 
Konuşmam bittiyse.. 

BAŞKAN — Grupların ikinci defa 15 da
kikalık söz hakla vardır, şimdiden itibaren baş
lıyor efendim. Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına bu andan itibaren konuşuyorsunuz. Müd
detiniz 15 dakikadır. 

CUMHUEİYET HALK PAETİSİ GEUPU 
ADINA SALİM HAZEEDAĞLI (Elâzığ) — Te
şekkül1 ederim Sayın Başkan. 
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Sayın senatörler, 
Bugün sizin ve bizim şikâyet ettiğimiz bu 

bozuk, bu bunalmış ortam neden olmuştur, ne
den bu hâle gelmiştir? 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Biz şikâyet 
etmiyoruz Sayın Hazerdağîı. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Cum
huriyetin 50 nci yılında, demokrasimizin 25 nci 
yılında bunu bir tek sebebe bağlamak mümkün
dür. Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de bütün 
meselelerin çözüm yolu gerçek Atatürk'çü ol
maktır. Gerçek Atatürk'çü olmak Türkiye'
de bütün çözümleri, bütün müşkülleri yenmek 
için kâfidir. Sayın Demirel zaman zaman bu 
kürsülerden, «Devlet idare etmek kolay değil
dir.» demiştir. Bence Türkiye'de Devlet idare 
etmekten daha güç olan, gerçek Atatürk'çü ol
maktır. Sayın Demirel gerçek bir Atatürk'çü 
olamamıştır. 

Atatürk Türkiye'de bir bayraktır. Atatürk 
ilericiliğin, devrimciliğin bir bayrağıdır. De
mirel bu bayrağı taşımasını bilememiştir. Tür
kiye'yi bugün idare edenler, yarın idare ede
cekler çok iyi bilmelidirler ki, Türkiye'yi Ata
türk mezarından idare etmektedir. Demirel ni
çin Atatürk'çü olamamıştır? «Ben Cumhuriyet 
çocuğuyum, doğum tarihim falandır.» demek 
Atatürk'çü olmak için kâfi değildir. Sayın Nec
mettin Erbakan da Cumhuriyet çocuğu, zanne
diyorum W, sınıf arkadaşıdırlar, ikisi de mühen
distirler, fakat Cumhuriyet çocuğu olamamıştır. 
O halde, Sayın Süleyman Demirel'in benim do
ğum tarihim şudur, Cumhuriyet çocuğuyum, de
miş olması Atatürk'çü olmasına yetmez. 

Sayın Demirel, - geçmişini konuşmıyacagız -
siyaset sahnesine çıktıktan sonra Atatürk'e ay
kırı, Atatürk'e ters düşen hareketler yapmıştır. 
1965 - 1966 tarihlerinde Konya'ya gitmiş, «Ben 
muhafazakârım. Biz muhafazakârız» demiştir. 
Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de muhafaza
kârım demek Atatürk'e aykırı düşen hareketler
de bulunmak demektir. Çünkü Atatürk devrim
cidir. Sen, «muhafazakârım» demekle Atatürk'e 
ters düşmüş oluyorsun demektir, Atatürk'çü de
ğilsin demektir. 

FEVZİ HALICI (Konya) — Şu sözün hiç 
alâkası yok yani.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Karış
mayın efendim, konuşsun. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — işini

ze gelmiyen sözlere tabiatiyle böyle muhalefet 
edeceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağîı siz de cevap 
vermeyiniz. Devam ediniz efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ben 
vermem Sayın Başkan, siz müdahale ederseniz 
ben müdahale etmem. Ama, siz müdahale etmez
seniz, ben cevabını veririm. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Bu sözünüz 
üstüne bir su içtiniz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, «muhafazakârım» demek 
Atatürk'e karşı olmak demektir, Atatürk'e ters 
düşmek demektir. Bunu inkâr edemezsiniz. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) 
— O sizin felsefeniz mi, bu nasıl konuşma? Ata
türk'ü bu kadar değiştirmeye haklan yoktur. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, müsaa
de edin. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Benim 
değil, mantığm,aklm... 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
MEHMET VARIŞLI (Konya) — Milletin 

Başbakanı. 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim, istirham 

ediyorum. Arkadaşlar müdahale etmesinler. Bu 
müzakereleri geç bırakıyor. Her fikir sahibine 
aittir. Her filce karşı fikir de ortaya konabilir. 
O hak vardır. Burada Başbakanlığı temsil eden 
zevat elbette cevabı verir. Onun için müsaade 
edin sükûnetle dinliydim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Bu
gün burada bana müdahale edenler... 

BAŞKAN — Cevap vermeyiniz Sayın Hazer
dağîı. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ben 
vermiyorum, Umumi Heyete hitabediyorum. 

Bugün burada bana müdahale edenler, dün 
Atatürk nesli olarak Sayın Süleyman Demirel'e 
bu surette çıkışmış olsalardı, bugün Süleyman 
Demirel bu hale düşmezdi, Sayın Süleyman De
mirel, «muhafazakârım» demiş midir, dememiş 
midir? Dememişse deyin, vazgeçeceğim sözüm
den, Demiştir. Muhafazakârlık Türkiye'de hilâ
fete kadar giden bir sözdür. (A. P. sıralarından, 
«Allah, Allah» sözleri) 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Sizin felse
feniz. 
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SALÎM HAZERDAĞLI (Devamla) — Peki, 

başkasının felsefesi baştea olsun, sizin felsefeniz 
de başka... Muhafazakârlık, devrimcilik... Kolay 
değil Başvekil olmak. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Olmuş 
ama... 

SALÎM HAZERDAĞLI (Devamla) — Sosyal 
tarafı olmıyan adam Başvekil olamaz. Su işleri 
Müdüründen Başvekil... 

REFET RENDECÎ (Samsun) — Bu ne bi-
çim konuşma? 

SALÎM HAZERDAĞLI (Devamla) — Mü
dahale ederseniz çok ağır konuşurum. Müdahale 
etmeyim sözlerimi bitireyim. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı rica ediyo
rum, tahripkâr konuşmayın. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — O ko
nuşuyor. 

BAŞKAN — Ben onlara lâzımgelen ihtarda 
bulundum. Siz de sükûnetle konuşun. Bakın sa
bahtan beri ne kadar güzel müzakere cereyan 
etti. Aynı hava içerisinde devam etsin, rica edi
yorum. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Zaten 
biliyordum böyle olacağını. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Başvekilli
ğin mektebi mi var yani? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, istirham ediyo
rum Sayın Ucuzal. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ata
türk sosyal Devlet teorisini getirmiştir. Sayın 
Demirel teokratik devlet sloganlariyle işe baş
lamıştır. 30 sayfalık Hükümet programında bir 
yerde «Sosyal adalet» kelimesini korka korka 
ağzına almıştır. Hükümet programında, «Sosyal 
adalet» kelimesine bir yerde yer verilmiştir. 
Ama, bugün Süleyman Demirerin dilinden, «Sos
yal adalet» kelimesi düşmüyor, iş işten geçtik
ten sonra. 

Muhterem arkadaşlarım, halbuki Cumhuriye
tin îkinci Anayasası olan 1961 Anayasası her 
yerde sosyal adaleti hedef tutmuştur. Demek M, 
Atatürk ilkelerini benimsiyen 1961 Anayasasına 
da Süleyman Demirel ters düşen hareketlerde 
bulunmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, Atatürk devrimci 
idi. Muhafazakârlık Türkiye'de gericiliğin, şeri-
atciliğin bir ifadesidir. Sayın Süleyman Demirel 
- dedim ki, teokratik sloganlarla Devlet idare

sine girişmiştir. Bunları teker teker burada say
maya lüzum görmüyorum, bunu arkadaşlar say
mışlardır - bütün hareketleriyle teokratik dü
zene pas vermiş, bunlara hoş görünmeye çalış
mış, gelmiş burada, «Korkmadan müslümanım 
diyebilelim, demiştir. Bu memlekette, hangi de
virde, Atatürk devrinde mi, bunu mu kasdedi-
yor? Hangi devirde, Türkiye'de müslüman yaşı-
yan insanlar, müslümanım demekten korkmuş
lardır? Söyliyebiliyor musunuz bunu? Ama bu
nun altında yatan Atatürk'e karşı olmak var
dır. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Cumhuri
yet Halk Partisi devrinde, inönü devrinde. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ata
türk'e karşıdır bu... (A. P. sıralarından, «Palav
ra» sesi) 

FîKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Dinli-
yalim beyler, dinlemek istiyoruz beyler. Susun 
da dinliydim. 

ÎLYAS KARAÖZ (Muğla) — Ne dinliye-
ceksiniz. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Saçma
lama. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Susun 
da dinliydim. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, karşılıklı 
konuşmıyalım. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, Atatürk Batılılaşmaya bir 
çığır açmış adamdır. Süleyman Demirel bu ır
mağı tersine akıtmak istemiştir. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) 
— Bu senin anlavj^m Savın Hazerdağlı. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Bu 
ırmağa-hiç değilse birşeyler katmak istemiştir. 
Ama, tabiat kanununa aykırı gelinmez, nehir
ler, ırmaklar tersine akıtılamaz. Tutum ve 
davranışlarıyla Atatürk çığırının önüne birta
kım duvarlar, setler yapmak suretiyle o ırma
ğı; Atatürk'ün Batılılaşmaya akan ırmağını 
taşırmış, işte tabiat kanunu olan, olarak taşan 
ırmağın bugün bir kısmı sağa, bir kısmı sola 
taşmış, etrafını yakmış, yıkmış, tahribetmiş, 
etmekte ve bugünkü Türkiye de bu hale gelmiş 
bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Süleyman Demirel siyaset sahnesine atıldık

tan, işbaşına geldikten sonra Atatürk bayrağı-



O. Senatosu B : 30 28 . 1 . 1971 O : 3 

mı eline alıp, Atatürk akımını daha da hızlan-
dırsa, Atatürk'ün Batılılaşmaya akan mecrası
nı daiha da genişletmiş olsaydı, bugün bu ırmak 
taşmıyacak, etrafını yakıp yıkmıyacak, o ır
maktan coşarak akıp gidecek, hızla akacak ve 
Batılılaşma plânı tahakkuk etmiş olacaktı. 
Ama, Süleyman Demirel bâzurey avcılığı ile, 
bilinen sebeplerle, yetişmiş olmak veya yetiş
memiş olmak haliyle bugün bu Batılılaşmaya 
açılmış çığırın önüne bâzı setler, bâzı manialar 
koymuş ve ırmağı taşırmış, taşan ırmak da sa
ğa sola bölünmüş, Türkiye bugünkü hale gel
miştir. 

BAŞKAN — 3 dakikanız var efendim, ona 
göre ayarlayınız. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ta
mam Sayın Başkanım. 

Bugün gençlik iMye bölünmüşse, bunun se
bebi; gerçek Atatürkçülüğü, Hükümeti, Devle
ti elinde bulunduran insanın bunu tek başına, 
bütün kuvvetiyle, gereği kadar taşıyamamış 
olmasındandır. Sizden evvel de hükümetler iş 
başında bulunmuştur. Atatürkçülüğü elinde ta
şıdığı için, gençlik onlara itaat etmiştir. Genç
lik onlara kafa tutmamıştır. Çünkü, Atatürk'-
çülüğe ters düşen hareketleri olmamıştı. Çün
kü oy kaygısı ile Atatürk'çülük aleyhinde ha
reketlerde bulunmamışlardı. 

Muhterem arkadaşlarım, beni bu surette 
konuşmaya mecbur eden Sayın Süleyman De-
mirel'in Başvekil olduktan sonra bu kürsüye 
gelip, «çekilin Atatürk'ün koltuğundan» diye 
konuşmuş olmasıdır. Sayın Süleyman Demirel'e 
Atatürk'e sımsıkı yapışmak şöyle dursun, Ata
türk'e karşıdır demeye o zaman dilim varma
mıştı. Şimdi, pekâlâ bunu söyliyebiliyorum. 

Gün geçtikçe tutumu ters düşmeye başla
mıştır. Beni konuşmaya mecbur eden budur. 
Atatürkçü olarak, Atatürk'ün lâiklik ilkesine 
karşı çıkmıştır. Bugün Türkiye'de çektiğimiz 
bütün ıstırap, Atatürk'ün lâiklik ilkesinin iyice 
anlaşılmamış olmasındandır. Atatürk'ün lâiklik 
ilkesini eğer Süleyman Demirel hakkı ile tat
bik etmiş olsa idi, iki de bir çıkıp, «Korkma
dan Müslümanım diyebiliyor musunuz? dinî 
inançlara saygı göstermek lâzımdır» gibi söz
lerle ve bu sözlerin altında yatan birtakım mâ
nalarla lâiklik ilkesine karşı çıkmazdı. Bugün 
çektiğimiz ıstırap budur, çekeceğimiz ıstırap 

da budur. Lâiklik ilkesine döneceksiniz. Lâik
lik ilkesi Atatürk'ün Cumhuriyet kadar büyük 
eseridir. O büyük esere karşı geldiğiniz müd
detçe, Türk vatandaşının bir kısmını dinsiz 
diye 20 senedir ilân ettiğin müddetçe, Türki
ye'yi dilim dilim böleceksiniz. Bugün gençliğin 
bunalımı da bu, bugün Türkiye'nin bölünmüş 
olmasının sebebi de bu. Şimdi yavaş yavaş dö
neceksiniz, döneceksiniz ama, Türkiye'nin bo
zulmuş ortamını yeniden düzene sokmak çok 
güç olacaktır. 

Türkiye Cumhuriyetinin Başvekilinin, ben 
Atatürk'çüyüm demesi kolay değildir. Ata
türk'çüyüm demesi için, Atatürk'ün gerçek il
kelerini harfiyen yerine getirmesi lâzımdır. 
Atatürk bugün mezarından başını kaldırıp Sü
leyman Demirel'in şu halini görse, eliyle bir 
tarafa işaretle, «Hadi oradan» der. Atatürkçü 
değildir Başvekiliniz. Türkiye'nin çektiği ıstı
rap da buldur. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Topaloğlu. 
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın 

Başkan, değerli senatörler; Başbakanlık bütçe
si konuşulurken ben Plânlama Müsteşarlığının 
faaliyetlerinin bir kısmı üzerinde duracağım. 

Plânlama Müsteşarlığı doğrudan doğruya 
Sayın Başbakanın etkisi altında çalıştığı için... 

BAŞKAN -— Sayın Topaloğlu, Plânlama 
Müsteşarlığı bütçesi ayrı bölümde müzakere 
ediliyor. Bu kısımda söz istememişsiniz. Şimdi 
burada müşterek müzakeresi kabul edilmedi. 
Danışma Kurulunda bunların müşterek müza
keresi kabul edilmedi. Danışma Kurulunda 
bunların müşterek müzakere edilmesi teklif 
edildi, fakat kabul edilmedi. Binaenaleyh 
Plânlama üzerinde konuşacaksanız öbüründe 
söz istemenizi rica edeceğim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Asıl sorumlusu 
Başbakan. 

BAŞKAN — öyle ama, maalesef ayrı büt
çeler halinde görüşülüyor. Yani, ayrı bölümler 
halinde görüşülüyor. O zaman bu düzeni bozar
sak, herkes istediği bölümde söz alır, başka bö
lümü konuşur. O zaman mümkün olmaz. Plân
lamada söz istemişsiniz, lütfedin o zaman görü
şün. Yani, o bütçede görüşmeniz kabil. O ba
kımdan düzeni bozmıyalım. 
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İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Peki 

efendim iniyorum. 
BAŞKAN — Sayın Atalay, Sayın Artuk-

maç'ın sırasında konuşuyorsunuz, buyurun.. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se

natosunun sayın üyeleri, 
Başbakanlık bütçesi üzerinde görüşlerimi 10 

dakikalık süre içerisinde takdim etmeye çalışa
cağım. 

Bütçenin tümü üzerinde de ifade etmiştim. 
1971 yılı bütçesi ayrı bir karekter taşımaktadır. 
Bütçe üzerinde malî ve ekonomik meselelerin 
çeşitli yön ve tarihlerinden çok; asıl konuya, 
asıl davranışa, asıl zihniyete işaret etmek ve bu
nu bir selâmete götürmeye uğraşmak gerekir
di. Yine bir misal vermiş demiştim ki, trafik 
kazasında bir kişi yaralanmış; kolu, bacağı kı
rılmış, ama her şeyden önce beyin kanaması 
geçirmişti. Beyin kanaman ameliyatı olup da 
kurtulmadığı müddetçe, kol ve bacağın tedavi
si mümkün değil. Bugün yürütme organının 
Türkiye kaderindeki yeri ve tutumu hiç de bun
dan farklı değildir. Bu sebeple, kol ve bacak
taki malî ve iktisadi meselenin şu veya bu ko
nusundan çok; zihniyeti, davranışı ve gidişi 
berraklığa kavuşturmak ve onu kamu oyu 
önünde eleştirmek gerekir . 

Yine demiştim ki, artık Sayın Demirdi isti
faya davet etmenin zamanı da geçmiştir. Çün
kü Sayın Demire! artık istifa edemez duruma 
gelmiştir. Başbakana artık, istifa et aklının ve 
yürekten gelen selâmet öğüdünün yapılmasının 
kârı da kalmamıştır. Bu sebeple, badema bu 
nasihattan da vazgeçeceğiz. 

Yürütme organının başı bulunan Sayın De-
mirel, ülkeyi 1965 ten bu yana yani, milletin 
sevgilisi durumunda bulunan Adalet Partisini, 
bugün bir seçimde nerelere ve nasıl bir ortama 
getirdiğinin şüphe yok ki, idraki içindedir. 

Sayın Demirel ve etrafı, akıl hocaları ve 
yan çıkarları sanırlar ki, sandıktan çıkan bir 
Hükümet bir daha seçime kadar meşruiyetini 
ne olursa olsun, her şeye rağmen muhafaza 
eder ve gitmez. Bunu demokratik bir ülkede 
söylediğiniz zaman, ya sisin aklınızdan şüphe 
ederler, ya sizin demokratik hukuk anlayışı
nızdan ve sizin hukuk bilginizden şüphe eder
ler. Demokratik ülkelerde yürütme organı: is
ter tek basma, ister koalisyon şeklinde milletin 

kaderinde görev almış olsun; bunalımlara, bü
yük çalkantılara ve başarısızlığa sebebolduğu 
andan itibaren ve o ülkede şuurun çeşitli ted
birleri içerisinde gelen seslere kulak asarak 
istifa etmenin akıllılığını gösterir veyahut meş
ru demokratik sistemin icabettirdiği tedbirleri 
alabilir. Ama, bizimkiler diyorlar ki, biz bir 
kere sandıktan çıktık, bir daha sandık döne
mine kadar başarısızlığımız ayyuka çıksa da, 
meşruiyetsizliğe uğramamız apaçık olsa da bir 
türlü bu koltuğu bırakmayacağız. Bunu dediği
niz an ve bu zihniyete sahibolduğunuz ölçü içe
risinde meşruiyetsizliğe girdiğinizi kendiniz 
gösterirsiniz. Kaldı ki, Sayın Demire! kendisini 
aynada seyrede ede ve etrafın alkış tufanı içe
risinde, ben iktidarı kimlere bırakacağım, C. 
H. P. ne mi, diğer partilere mi? Alternatifi yok
tur iktidarın, iktidar alternatifim Türkiye'de 
bugünkü ortam içerisinde sadece iktidar etme 
keyfi ve ehliyetini kendimizde zanneden ve baş
ka bir siyasi teşekkülde bunu görmiyen bir 
zihniyete kapıldınız mı, meşruiyetsizlik içinde
siniz, meşruiyetsizliğin sınırlarını da zorlamış 
durumdasınız demektir. Sise, Adalet Partisi 
siyasi iktidarı meşruiyetsizliğe uğramıştır, de
diğimiz zaman, bize «Nasıl olur da meşruiyet
sizliğe uğramışız?» diyorsunuz. Bu zihniyetiniz
le meşruiyetsizliğin içindesiniz. Meşruiyetsizli
ğin hudutlarım da zorlamakta ve ötesine de git
mektesiniz. Bu sebeple, bir siyasi iktidar icra 
dönemi içerisinde millet iradesine sizden daha 
fazla, yani % 50 oya seçimlerde sahiboîsa da
hi, mümkündür ki, başarısızlıklarla meşruiyet
sizliğe uğrar ve milletin kaderinde şerefle git
menin yolunu arayabilir. Ama siz, bir kere 
% 50 nin altında bir oyla gelmiş bir azınlık ik
tidarısınız. Milletvekili sayısını bir tarafa bı
rakın. Demokratik ülkelerde, demokratik huku
kun gerçek anlamı, ekseriyet yürütme organı
dır. O da , muteber oy sayısının % 50 sine sa
hip ise... Onun dışında Hükümet olmaz mı? 
Olur. Meşru Hükümet olmaz mı? Olur ve müm
kündür. Meselâ Avusturya, Almanya, Holânda 
yıllardan beri koalisyon hükümetleri ile idare 
edilirler ve hem gayet iyi idare ederler. Mükem
mel idare sistemleri bulabilmişlerdir. Ama, ba
şarısızlığın çeşitli örneklerini gösterirsin, vatan
daşı canından bezdirir hale getirirsin, ülkeyi 
duvarlarla örürcesine çeşitli kamplara bölersin, 
ekonomik bölücülüğü takunyalı Devlet Plânla-
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ma Teşkilâtı tarafından sömürü düzeni içerisin
de kadere razı edilmiş bir milletin çilesi olarak 
çektirirsin, kardeşi kardeşe, genci gence kırdı
rırsın, ellerinden kan kokar; ben hâlâ meşuiyet 
içindeyim ve iktidardayım, dersin, Secimde mu
teber oy sayısı ile bir iktidarın devanı ettiği dö
nemle, millet iradesinin mutabakatı yatandasın 
çatılan kaşı, çektiği ıstırabıdır. Çekilen ıstırap
ların çokluğa ölçüsünde, bir iktidar kendisine 
çekidüzen vermenin zorunluğunıı hisseder. 

Bir iktidar anayasaya karşı, bir iktidar çe
kilen ıstırapların oluşu gerçeği karsısında di
renmeyi kendisinde gördüğü sürece bir gerçek 
kendisini açıkça gösterir; milletin iradesi ile 
yürütme organı mutabakat halinde değildir, il
lâ biz seçimle çıktık ve bu dört yıl için devam 
eder, biz milletten bir senet aldık, bu senet dört 
yıllık içindir, dört yıl sonra ödiyeceğiz, denir. 
Ama, şartlı olan bu senet, içerisinde millet ira
desi, selâmetle irade ile kaimdir, milletin güven
liğini koruduğunuz müddetçe. Ama canından 
bezdirir hale getirdiğiniz takdirde, millet ira
desi ile mutabakatınız kalmamış demektir. Bun
lar millet hayatında mümkün olan ve milletle
rin hayatında görülmüş olan hususlardır. Ve 
siz, zanneder misiniz ki, beş, on yere köprü, yol 
yapmak suretiyle büyük hizmetler yaptığınız 
iddiasını ileri süreceksiniz ve biz şu kadar mil
yar lira harcadık, binaenaleyh, büyük hikmet
ler gördük diye iktidarda kalacağız diyeceksi
niz. 

Mithat Paşa Anayasa yapmıştı. Mithat Pa
şa mutlak bir irade karşısında direnmesini bil
mişti. Bir Anayasa tatbikatı yapıldı. Birkaç 
yıl aradan geçmedi, çok kısa bir süre içerisin
de Mithat Paganın kaderi artık belliolduğu 
günlerde, kendisini ziyarete giden arkadaşları
na ve ahbaplarına diyordu ki, «Ben millete 
Anayasayı getirdim, ben millete büyük hizmet
ler gördüm, Sultan Hamid, yani uhrevi ve dün
yevi bütün kudretleri elinde tutan Padişah, be
ni ne Sadrazamlıktan azledebilir, mührü ala
maz ve süremez.» diyordu. Sürerse bütün bir 
istanbul ayağa kalkar, bütün bir Türkiye, «Be
nimle beraber» olur, zannediyordu. Fakat, bir
kaç gün sonra eski bir gemi ile yurt dışına sür
gün edildiği zaman, hiçkimse yanında değildi. 
Sadece gelecek nesiller ve tarih minnettarlığını 
ifade edecekti. Şimdi Demirel'in etrafını çevi
renler ona,... 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu, Sayın Atalay. 

SIERI ATALAY (Devamla) — ... «Sen bü
yük adamsın.» ve grupunda arkadaşları kendi 
siyasi hayatlarının çeşitli hikâyeleri sebebiyle, 
«Aman iktidarda kal» diyebilirler. Ama, birgiin 
iktidardan uzaklaştığı zaman ve millet iradesiy
le mutabakatı sona erdiği gün, siz sade vatan
daş olarak Demirel'in o en yakınları tarafın
dan nasıl yadırgandığını göreceksiniz. Arna bir 
şeyi daha göreceksiniz, bugün tenkid edenler, 
bugün methedenlerden daha çok Demirel'in ya
nında ve onun hukukî haklarını korur olacak
lar. Bu Türkiye'nin hikâyesidir, bilmem anlata
biliyor muyum?... 

BAŞKAN — Sayın öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kanım, değerli arkadaşlarım; 

Başbakanlık bütçesi üzerinde Sayın Başba
kanın içinde bulunduğu bunalımlara dokunma
dan geçemiyeccğim. Sayın Başbakan bence 
bugün yalnız adamdır. Sayın Başbakan haki
katen yanında bulunan kişilerin tuttuğu' yolda 
kendisini güçle desteklememiş olmaları ve çeşit
li bakanlıkta bulunan arkadaşlarının kendisine 
yardımcı olamadıklarının birçok örneklerini 
gördük. Millî Eğitiminden tarımına, içişlerinden 
dışişlerine kadar Sayın Süleyman Demirdin 
bugünkü sarsıntılı duruma düşmesinde etkileri 
olmuştur. Bunlardan küçük bir örnek, İçişle
ri Bakanı konuşuyor, olayların nedenlerini süb
jektif unsurlarını bile göz önünde tutmadan ob
jektif suçlulukların ancak ve ancak yargı or
ganları île ortaya çıkarılacağı bir gerçekken, 
İçişleri, Bakanı olarak bütün olaylarda olduğu 
gibi banka soygununda da, soyguncu zannedilen 
gençleri suçluyor, suçlu ilân ediyor, halk düş
manı ilân ediyor ve bunu akılla, mantıkla, hu
kukla bağdaştırmaya çalışıyor, öbür tarafta 
G-azi Osman Paşa'da 600 milyon lira çalmıyor, 
bankadan. Onu çalanlar halk düşmanı olmu
yor Çıkıyor El Fetih kursu görmüş bilmem İb
rahim Sever ve Deniz Gezmiş kahraman ilân 
ediliyor. Sanki Hükümet kuvvetleri, bugün ar
kasında berjyüz polis, dört tane genci yakala
maktan âciz duruma getiriliyor. Yarın bu 
Türkiye'nin muhtelif yerlerinde patlak verdiği 
saman, Hükümetin aczini ortaya koyan bir tu
tum içine sokuyor içişleri bakanı. 
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Biz baltan beri silâhlanmanın ve bu gibi 
hareketlerin kargısında olan bir partiyiz. Şah
san bu fikirlerimi bu kürsüden birkaç defa arz 
ettim.. Eer hangi bir yurttaşın bile silâhlı ol
masını, silâh kullanmasını istemiyoruz. Ve bu
nun için de getirdiğiniz kanuna bütün gücü
müzle yardım ettik, oy verdik. Ama ne çıktı? 
Silâhlar daha çoğaldı, hâdiseler daha çoğaldı, 
Yurttaşlar durmadan silâhlanıyor ve silâhlı ça
tışmalar çoğalıyor. Bunun sebebi nedir? Şüp
hesiz id, silâhlandırılmış grupların saldırıları 
kargısında, Devlet otoritesinin koruyamadığı in
sanlar bir meşru müdafaa zorunda bırakılmış
tır. Siz ence yurttaşların böyle silâhlanmasına 
sebebolacaksınıa'; bu silâhların nereden geldiği
ni, kaynağını bulamıyaca-ksınız; sonra da onla
rı cezalandıracak eylemler arayacaksınız. Ve bu 
eylemleri o gençlere uygulayacaksınız. Bu dav
rananız Devletin itibarını sarsacağı ve çağdan 
Devlet kavramı ile bağdaş amıyacağı gibi, A, P. 
iktidarının da durumunu sarsar. Daha ileri gi
deceksin, en tutucu ve gerici çevreleri, Cumhu
riyet düşmanlarım, şeriatçılık özlemcilerini en 
tehlikeli siyasi güçler haline getireceksin, bun
ların Devlet hayatını baskı altına almalarına 
İLikân hazırlryasaksın ve bugün de onların kar
şısında duramıyacak hale geleceksin. 

Üniversite bağımsız ve devrimcilik bilincine 
ulaşmış gençlerin, yaşlarının gereği olan ülkü
cü davranışlarını bile polisiye metot ve eziyet
leri ile kırmaya çalışacaksın, toplumsal ve eko
nomik yapıdaki doğal gelişmeleri de engelle
mek için Siya metotları kullandıracaksınız, 
yaptığınız bu hatalı tutumla toplumsal patlama
lara hız vereceksiniz. Sınıflaşmanın oluşup ge
lişmesine bilerek veya bilmiyerek böylece güc 
katacaksınız ve Türkiye'yi bir kibritle alev alev 
yanacak bir barut deposu haline getireceksiniz. 
Ondan sonra, «birleşelim şu Türkiye'yi kurtara
lım.» çabası içine gireceksiniz. Sayın Demire! 
iktidarmm bugün içine düştüğü durum bu tu
tumun, bu sebeplerin sonucu olsa gerek. 

Bugün Türkiye'de bilindiği gibi, sosyal yapı 
hastadır. Tedavisi için teşhis bile konamamıştır. 
Sosyal sınıflar arasındaki farklılaşma süratle 
gelişmektedir. Bu özellikler üniversitelerde açık 
bir şekilde görülmektedir. Olanak ve eğitimde
ki fırsat eşitliği sağlanamamıştır. Anayasanın 
temel felsefesi içinde üniversite gençliğinin içi

ne düştüğü çıkmazdan kurtarılması mevcut de
mokrasi düzeni içinde mümkün iken, bu yasa
lar nedense uygulanmamaktadır. Sayın Demi-
rel iktidarı ekonomik, sosyal ve kültürel siya
si alandaki başarısızlıklarını gözden uzaklaştır
mak için öğrenci olaylarını su yüzüne çıkarma 
çabasını göstermiş, bir dereceye kadar da mu\ 
vaffa'k olmuştur. Ayrıca, yarattıkları bu anar
şi ortamından faydalanarak özerkliklere son ve
recek formüller aranmaktadır. Bunun içindir 
ki, bu memleketin göz bebeği anne ve babala
rının sevgi çiçeği gençler takır takır vurul
maktadır. Bugün sayıları 18 e ulaşmıştır. Daha 
da hiçbirinin katilinin mahkûm olduğu yok 
ama, tutuklama kararı verilip aranıp tutulamı-
yan 17 kişi ortada dolaşmaktadır. 

Bu ne acizlik, bu ne beceriksizliktir. Dev
let yönetiminde bundan daha büyük lâubalilik 
görülmüş müdür? Her gün her tarafta bir sa
botaj olur, bu sabotajdan hiç kimsenin haberi 
olmaz. Ancak duyulduktan sonra haberi olur 
ve hiç kimse yakalanamaz. 

BAŞKAN —- Sayın Öztürk, iki dakikanız var 
efendim.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Toparlı
yorum Sayın Başkan. 

Elbette ki, böyle bozuk bir düzene karşı dev
rim gelişecek, doğa yasaları bunu zorhyaoak, 
iktidar olarak, demokrasi rejimlerinde sınıflar 
arasındaki dengeyi kurmanın önemli bir amaç 
olduğunu dikkate almayacaksın, sömürülen sı
nıfların çoğalmasına sebebolacaksm, bunu gi
derici bir kamu sektörünün artırılması ve sos
yal adalete dayalı ulusal gelirin dağılımını sağ-
lıyamıyacak^m, özel kârların çığ gibi büyümesi 
ile övüneceksin. O zaman, bugünkü Türkiye'de ol
duğu gibi,, bu farklı davranışlar çeşitli çevre
leri birbirlerine düşman edecektir, Böyle bir 
ulus elbette ki ulusal tehlikeler karşısında mil
lî ruhunu, Kuvayi Milliye ruhunu kaybedecek, 
Atatürk'çüiük ilkelerinin gerçekçi, akılcı ve ah
lâkî disipline dayalı Cumhuriyetinin bile., sko
lâstik bir kafa ve Demirel iktirîarmca yürütü-
lemiyeceği böylece de ortaya çıkmış olacaktır. 

Ülkede çözüm bekliyen binlerce ulusal so
runlarımız vardır. Bugün büyük kentlerde köy
ler arasındaki yaşayış konfor bakımından çok 
büyük farklar göstermektedir. Büyük kentler
deki üstün yaşama olanaklarından binde birisi 
bile köylerde görünmemektedir. Hani Demirel 
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köylerden oy almıştı, hani köyler kalkınacak
tı? Köylerimiz bir sefalet ve cehalet yuvası ha
lindedir. Hastalık, yolsuzluk, susuzluk, rahatsız
lık köylerimizi mahvetmektedir. Köy sefaleti 
her gün biraz daha büyük kentlere taşmakta 
ve buralarda yaşıyanlarm geçim koşullarını 
da dengesiz hale getirmekte, bozmaktadır. Bu
nun etkileri birkaç türlüdür. Şimdi burada 
bunların hepsini saymaya imkân yoktur, za
man azdır. Öyle ise köyden şehir e olan bu işsiz 
kütlenin alamı; büyük kentlere sefalete, yol aç
makta ve doğal olarak farklı sınıflar meydana 
getirmektedir. Çünkü, altyapı devrimleri bu
güne kadar bilinçli, metodlu ve programlı ola
rak ele alınıp çözülememiştir. Çeşitli haklarda 
fırsat eşitliği sağlanamamıştır. Sayın Demire! 
iktidarı ise, ulusumuzun olanaklarını Atatürk 
devrimlerinin geliştirilip güçlendirilmesinde 
değil de, teokratik bir düzenin özlemcilerini 
yetiştiren, Arapça tedrisat yapan binlerce, on-
binlerce, - elli binin üzerinde olduğu söylenen -
kurslarda aramaktadır^ Demokratik eğitim 

- ilkeleri arka plâna atılmıştır. Halkımız ümmet
çilik ve şeriatçılık batağına doğru sürüklen
mektedir. îşte Atatürk gençliğinin üzüntüsü 
budur, bizim üzüntümüz budur. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Toplu

yorum efendim, bitirdim, son cümlemdir. 

Toplum patlamasına ortam hazırlıyan ha
talı bu gidişin önüne mutlaka geçilmelidir. Bu
günkü iç ve dış çıkarcılara «dur» denmedikçe, 
bu düzen ülkücülük yönünde istikametlendiril-
medikçe, ülkücü bir nesil yetiştirmek de müm
kün olmıyacaktır. Daha ileride bu memleketi 
idare edecek insanların yetiştirilmemiş olması
nın ıstırabını da çekeceğiz biz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Plânla

mada konuşacağım efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Gülek?.. 

Yok. Sayın İzmen?.. Yok. Sayın Sökmen. 
TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatör arka
daşlarım ; 

Gerek bütçenin tümü üzerinde görüşülür
ken, gerek Başbakanlık bütçesinin müzakeresi 
sırasında bâzı hatiplerin, MİT diye isimlendi-
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rilen Millî istihbaratı memleketin muzır bir un
suru imiş gibi gösterdiler. Bu görüş yanlış ve 
hatalıdır. Zira, 57 senedir memlekete hizmet 
eden bu Teşkilâtın esası ta 1914 harbine tekad-
düm eden günlerde Harbiye Kazın ve Başku
mandan Vekili Enver Pa^a tarafından Teşkilâtı 
Mahsusa namı ile kurulmuş olup, vazifesi ise, 
iki kısma ayrılmış bir teşekkül idi. 

Vazifesinin biri, harb bağlayınca muhtelif 
vasıtalar ile Türkiye'nin haricine çıkıp, bizim
le harbedenlerin içlerinde bulunan Türk ve 
müslümanları lehimime imale etmek veya aley
himize harekâtın zararını hafifletmek içli. Bu 
kısmın basında değerli hizmetler görmüş olan, 
Hamidiye Kahramanı namı ile tanınan merhum 
Rauf Orbay bulunuyordu. 

Teşkilâtın diğer vazifesi de dâhilde Devlet 
ve Ordumuz aleyhinde diğer devletlerin giriş
tikleri kötü ve muzır teşebbüsleri önlemek ve
ya zararsız hale getirmekti. Bunun başında da 
piyade kaymakamı Hüsamettin Bey bulunuyor
du. Refakatinde Yüzbaşı Emin Âli Hekimzâde. 
Topkapılı Muhammet, Ağır Topçu Kaymak?,m 
Halil Kemal beyler vazifelendir ilmi:." rdi. Bir 
müddet sonra Hüsamettin Bey başka vazifeye 
nakledilince, yerine süvari albayı Esat, Piyade 
Yarbayı Hafız Besim beyler, getirilmişlerdi. 

Arkadaşlarım, 
1918 ele harb aleyhimizde neticeieninceye ka

dar teşkilât Türkiye'nin her tarafından vazife 
görüyordu. Hattâ Halep'de Nihat Paşa Ordu
sunda bile birçok vazifeler görmüş arkadaşlar 
vardı. Mütareke devrinde teşkilâtın faaliyeti 
bir müddet duraklamışsa da, aziz Atatürk'ün 
Samsun'a hareketinden sonra, duraklamadan 
faaliyete geçmişti. Türk vatanını kurtarmak, 
Türk varlığını korumak için Ankara'da 1920 
de Cumhuriyetin temelini atan Mustafa Kemal 
Atatürk, Mareşal Fevzi Çakmak'm isim değiş
tirerek faaliyete başlattığı Teşkilâtı Mahsusa-
nm, Millî Emniyet veya Millî İstahbarat ismiy
le vazife görmesi Atatürk tarafından da tasvip 
görmüştü. 

Ankara'da teşkil edilen Millî Teşkilât Ata
türk tarafından da tasvip görmüş, Ankara'da 
teşkil edilen Millî Emniyetin şubeleri arasında 
Samsun ve İnebolu çok ehemmiyet kesbetmişti. 
Çünkü Ankara'ya geliş ve gidiş daha çok Sam
sun ve İnebolu dan yapılıyordu. 
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Samsun'da Millî Emniyet Teşkilâtının Mer
kez Kumandanı Süvari Binbaşısı Ferit, yardım
cısı da Topçu Yüzbaşısı Kozanlı Rafet ve Muh
tar beylerdi. 

İnebolu'da ise Piyade Kaymakamı Nidaî, İs
tanbul'da aleyhimizde çalışan «kısıl hançer» 
Teşkilâtını meydana çıkaran Bican ve Binbaşı 
Şevki beyler bulunuyorlardı. 

İstanbul'da faaliyette bulunan Millî Emni
yet Teşkilâtı bir müddet sonra gruplara ayrıldı. 
MM ve Felah grupları namlariyle isimlendiril
diler, 

MM grupunda vazife görenlerden Binbaşı 
Ferhat Bey - ki, biîâhara general olmuştu. Bin
başı Nâzım ve Oevat ve MitraîyÖz Sabiti Bin
başı Cemal bayler, Kammallar Kâhyası Salih 
Efendi vazifeli olup, yapacakları işlerin ba .ni
da İstanbul deppoylarmda bulunan silâh ve 
cephaneleri Anadoluya kaçırmaktı, 

Felah Grupumm başında ise o zaman yarbay 
olan biîâhara orgeneral olup da bir talihsizliğe. 
kurban giden Muğlalı Mustafa Paşa merhum bu
lunuyorlardı. Bu grupların parolaları da. «De
mir» demek idi. İste bu suretle millete, mem
lekete değerli hizmetler görmüş olan bu insan
lardan ölenlere Allah'tan rahmet dilerken, sağ 
olanlara da müsaade ederseniz Heyetiniz na
mına bu kürsüden minnet duygularımı arz ede
yim. 

Arkadaşlarım; 
Bu Teşkilât, bahusus bugünlerde sağın so

lun ve sosyalistlerin memleketimizde meydana 
getirdikleri anarşist durum karşısında seyirci 
kalacak değildir. Nitekim. Türk milleti, Türk 
vatanı için yaptıkları hizmetlerin şaheser kıy
met taşımakta olduğunun en bariz delili, birkaç 
gün evvel İşçi Partisinden Mehmet Ali Aybar'-
ın bu Teşkilât aleyhinde Meclis Kiyasetine tak
rir vermesidir. 

Arkadaşlarım, 
Nasıl ki, yarasalar aydınlıktan hoşlanmaz 

kaçarlarsa, yolunu şaşırmış kimseler de Millî 
Emniyet Teşkilâtını hoş germezler, şikâyet eder 
ve kötülemeys yellenirler. 

Arkadaşlarım, 
Bu yolunu şaşırmış kimseler memleketin 

bünyesini kemirmeye çalıştıkça Türk Milletinin 
feragatkâr ve cefakeş evlâtlarından olan Millî 
Emniyet Teşkilâtı da seyirci kalamaz ve kal

mamaktadır. Dillerinde pelesenk ellerinde bay
rak olarak kullandıkları Anayasa; Türk bü
tünlüğünü bozmak istiyenlere müsamaha edil
mesini emretmez. Bilâkis Anayasa kıyametin 
önlenmesini âmirdir. 

Ey gafiller!.. Sizler Türk bütünlüğünü boz
ma teşebbüsünden vazgeçmedikçe, Millî Emni
yet Teşkilâtı da, bütün vatanseverler de yaka
nızı bırakmaz ve bırakmamalıdır. 

Aynı samanda bin müşkilât içinde aziz Ata
türk'ün kurtarıp koruduğu bu mübarek mem
leket sağın, solun ve müşevviklerinin cevelân-
g-.ıjhı değildir, olamaz ve olmıyacakfcır. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Sayın İz-

nıen konuşacak mısınız? 
MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.)' — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
•MEHMET ÎZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü..) —• Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
'Sayın Başkan muhterem arkadaşlarım; 
Başbakanlık bütçesi münasebetiyle kısaca 

mârusatt-a bulunmak üzere huzurunuzdayım. 
Evvelâ bir hususa temas etmek istiyorum; 

dün bütçenin heyeti umumiyesi üzerinde yapı
lan konuşmalar, bugün bu saate kadar değerli 
hatiplerden dinlediğimiz konuşmalar, geçen se
nek! konuşmaları hatırlarsak, geçen seneden bu 
yana cereyan eden yeni olaylar eklenmek sure
tiyle aşağı yukarı aynı şeyler söylenmiş bulu
nuyor, 

Bir hususun usul ittihaz edilmesi temenni
sinde bulunmak istiyorum. O da şudur; geçen 
esne, gerek bütçenin tümü üzerinde, gerek dai
re bütçeleri üzerinde yapılan konuşmaların, ile
ri sürülen tenkidlerin hangi ölçüde ne kadarı 
yerine getirildi, ne kadarı yerine getirilmedi 
şeklinde hükümetin başı veya yetkili kılacağı 
bir zatın bu mevzularda bir hesap vermesi su
retiyle. bir muhasebe yapılmasında çok isabet 
olduğu kanaatindeyim. Evvelemirde bir kere, 
bütçe tenkidlerinin ciddiye alındığını, hangi öl
çüde ne miktarda yerine getirilenler olduğunu, 
yerine getirilemiyenlerin sebeplerinin neler bu
lunduğu şeklindeki izahat; teşriî kuvvetle, icra 
kuvveti arasındaki münasebetleri daha tatmin
kâr bir şekilde düzenler kanaatindeyim. Böyle 
bir hususun usul ittihaz edilmesi veya bundan 

— 244 — 



0. Senatosu B : 30 28 . 1 . 1971 O : 3 

öonra bâzı vesilelerden istifade edilerek toplu
ca izaihat verilmesinde fayda görürüm. 

Bu hususu kaydettikten sonra kısaca şuna 
temas etmek istiyorum. 

(Muhterem arkadaşlarım; 
Bugün Türkiye'de bütün memlekete yaygın 

bir endişe, bir huzursuzluk, bir güvensizlik şi
kâyeti vardır. Bu şikâyetin çeşitli sebepleri 
var; siyasi istikrarsızlık, iktisadi meseleleri
mizin, sosyal meselelerimizin halledilme
miş bulunması, bir kelime ile millî ge
lirimizin düşüklüğü, millî gelirin fert ba
şına isabet eden hisselerin düşüklüğü, millî 
gelirin taksiminde adaletsizlik yani, gelir da
ğılımındaki adaletsizlik gibi sebeplerden ileri 
gelen şikâyetler var. Bu şikâyetleri burada bir
çok hatip arkadaşlarımız kendi görüşlerine gö
re tafsilâtiyle izah ettiler. Bu meselelerin mey
dana getirdiği kuşku, endişe Türkiye'de bugün 
birçok kalkınma hareketlerini, bâzılarının ileri 
sürdüğüne göre, ağırlaştırmakta. Dikkat ediyo
ruz, plân gereğince tesbit edilen hedeflerden, 
meselâ, tarım için tesbit edilen ikinci Beş Yıl
lık Plân için tesbit edilen hedef 4,1 iken, sıfı
rın altında tahakkuk ediyor. Kezalik, sanayi 
hedefi için tesbit edilen 12 kalkınma hızı, he
men hemen bunun yarısı kadar tahakkuk edi
yor. Bunların birçok sebepleri meyamnda, arz 
ettiğim siyasi istikrarsızlık, güvensizlik, asayiş
sizlik şikâyetleri zannediyorum diğer faktörler 
meyanmda rol oynamaktadır. 

Bu itibarla, bu endişelerin izalesi ve bu en
dişelerin varidolup olmadığı, varidolanlann ne 
suretle izale edileceğine dair bu bütçenin müza
keresi sırasında şimdi burada bulunan yetkili 
zevatın veya bütçe müzakerelerinin sonunda sa
yın Hükümet Başkanının veya yetkili kılacağı 
kimselerin bu mevzular hakkında Yüce Senato
ya geniş izahat ve alınması derpiş edilen, dü
şündükleri tedbirleri açıkça izah etmeleri so-
nundadır ki, bütçenin rahatlıkla oylanması ve 
Sayın senatörlerin oylarını kullanması mümJkün 
olur! kanaatindeyim. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
ıSaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?.. 

Yok. Yapılan tenkid ve temennilere Başbakan 
adınar Sayın Devlet Bakanı Hasan Dinçer. 

Her iki sayın bakan konuşacaklar mı efen
dim? 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (Er
zurum Milletvekili) — Hayır efendim. 

DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (Af
yon Karahisar Milletvekili) — Sayın Başkan, 
Yüce Senatonun sayın üyeleri; 

Başbakanlık bütçesi müzakeresi dolayısiyle 
grup sözcüleri ve şahısları adına mütalâa beyan 
eden değerli arkadaşlarımın beyanları, tarafı
mızdan dikkatle takibedilmiştir. Muhalefet ha
tiplerinin konuşmalarının müşterek noktalan, 
Başbakanlık bütçesi münasebetiyle, Başbakana 
tevcih edilmiş, Başbakanın şahsı eleştirilmiş, 
tutum ve davranışları eleştirilmiştir... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan 
istifade edemiyoruz, biraz yüksek konuşurlar 
mı? 

DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Hay hâ y efendim. 

Başbakanlık bütçesi münasebetiyle konuşan 
arkadaşlarımız, tahsisen muhalefet hatipleri, 
Başbakanlık fonksiyonunu ve makamı ve Baş
bakanlığa bağlı kuruluşların işleyişlerini yani, 
Devlet çarkının dönüşünü ve işletilişini bir ta
rafa bırakmak suretiyle Başbakanın şahsı üze
rinde tevakkuf etmişler, onu eleştirmişler ve 
hattâ malesef bâzı arkadaşlarımız şahsiyata me
seleyi dökmek suretiyle, işi mecrayı tabiîsinden 
çıkarmak istidadını gösterecek bir istikamete 
sürüklemişlerdir. 

Ben bir hükümet mesuliyetinin idraki içeri
sinde meselenin şahsiyata yönelen cihetlerine il
tifat etmiyeceğim. Ve sadece prensipleri üzerin
de Başbakanlık bütçesi dolayısiyle, Başbakan
lık makamının mânevi şahsiyetinin tutum ve 
davranışının tenkidine taallûk eden kısımları 
üzerinde ve o aralık ölçüleri içerisinde cevap 
arz etmeye çalışacağım, 

Devlet çarkının Anayasamızın getirdiği hu
susiyeti itibariyle neden ibaret olduğunu bir ke
re göz önünde bulundurmadan meseleleri tahlil 
etmek ve meselelere bir teşhis koymak ve bu
nun içersinde icrada mesuliyet deruhte etmişle
rin yetki ve sorumluluğunun neden ibaret ol
duğunu ayırmadan meseleyi topyekûn bir it
ham ve topyekûn bir beceriksizlik ifadesi içeri
sinde ele almak zannediyorum ki yerinde bir 
davranış ve insaf ile telifi mümkün olan bir 
mütalâa olmaz, O halde icranın Anayasamıza 
göre yeri nedir meselesini bir kere beraberce 
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gezden geçirmemizde ve burada söylenmiş olan 
mütalâaların yapılmış olan ithamların haksız
lık ve haklılık derecelerini ayırmakta isabet 
olacaktır. 

Konuşan arkadaşlarım icranın herşeye muk
tedir olduğunu, herşeyi yapabileceğini esas al
mak suretiyle konuşmuşlardır. Ama, Anayasa
mız icraya herşeyi yapma yetkisi vermemiştir. 
Anayasanın sınırlan içerisinde, Anayasanın 
koyduğu ölçüler ve kıstaslar içerisinde, çizgiler 
içerisinde meselelerimizi bir tertip ve tahlile 
tabi tutmadan, topyekûn iktidarı beceriksizlik
le ve meseleleri Anayasa ölçüleri içinde hallet-
memszlikle suçlamaya kalkarsak, o zaman Ana
yasayı bir tarafa bırakmış ve keyfî bir suçlama, 
keyfî bir üslûp içerisinde meseleleri sadece ik
tidarı tahribetmeye yönelen bir görüşün zihni
yetin ve bir maksadın ifadesi olarak ele almış 
oluruz. 

Anayasamız kuvvetler ayrılığı prensibine 
göre yapılmış ve millî hâkimiyeti Anayasanın 
vs kanunların koyduğu sınırlar ve ölçüler içe
risinde üç kuvvetin istimal edeceği esasına gö
re ayarlamış; yasama, yürütme ve yargı, 

Bit 3 kuvvet, yani Devletin bu üç ana çarkı 
birbirini ikmal edecek şekilde ve herhalde ak-
samıyacak şekilde döndüğü müddetçe Devlet 
çarkı yürür. O halde, Devlet çarkının bozuk ta
rafları varsa bu taraflarının içerisinde bu 3 
kuvvete taallûk eden, 3 çarka taallûk eden 
fonksiyonun aksaklık ve bozukluk neresinde
dir, teşhisini tam koymak lâzım. Eğer, bu ak
saklık ve bozukluk icrada ise, diğer çarklar 
muntazam dönüyorsa, o zaman bu tenkitler ye
rindedir, 

Ben bu mülâhazamla, bu izahımla bizim hak
lı olarak tenkidi gereken taraflarımızın bir ma
zeretini vermiş olmak için yapmıyorum. Aşna 
gerçekçi olmayı daima mütalâalarımızda rehber 
yapmak, daima o ölçüler ve hudut içersinde, o 
görüş içerisinde o meseleleri eleştirmek, dile ge
tirmek bakımından buna zaruret var. Sadece 
atıp tutmakla, sadece kötülemekle meseleleri hal-
iedemsyiz ve içinden çıkanıyız. 

Mevcut kanunları yürütmekle mükellef ic
ra; mevcut kanunlar, memleketin düzenini ko
rumada ve menfaatlerini sosyal sahada olsun, 
ekonomik sahada olsun, diğer sahalarda olsun 
yürütmede yeterli değilse, kanun getirme göre

vi ile de, kanun tasarısı sevk etme, yani kanun 
çıkarmayı tahrik etme görevi ile de mükellef
tir. 

Şimdi mevcut kanunların tatbikine., tatbik 
edilip edilmediği meselesine aidolan mütalâala
rı tekrar dönerek cevaplıyaeağım. Ama üç çar
kın muntazam dönüşü zaruretini ifade için, sa
dece icranın ihtiyaç duyduğu kanunları çıkar
ma mevzuunda yasama çarkının bu Anayasamı
za gx>re rahat dönüp dönmediğini bir kere be
raberce gözden geçirmek iâzmıgeldiği noktasın
dan bu yöne teveccüh etmiş bulunuyorum. 

Görüyoruz ki; memleketin meselelerini icra
nın gözü. ile rahat bir istikamette yürütmek 
için, lüzumlu kanun eksikliklerini gidermek için 
yapılacak her haklı tasarrufta Anayasamızın 
89 ncu maddesi gensoru müessesesinin reaksi-
yoner bir ifadesi olarak, gensorunun her şeye 
taıkdimen konuşulmasını âmir ve telr bir suini
yet erbabının üstüste vereceği ve verdiği gen
sorularla aylarca kanun yapma fonksiyonunu 
önleme imkânına sahip. Demek ki; üç çarkın 
beraber dönmesinin bir tarafını aksatmak tek 
bir kişi tarafından, tek bir Parlömaıiter tara
fından mümkün. Mazide, halde ve daha düne 
kadar da bunun misalini gördük. Üç çarkın 
diğeri, icranın dışında kalanı yani, yargı çarkı 
memleketin Devlet nizamının rahatlıkla isteye
bilmesi için kendisine düşeni ihmal ettiği, yap
madığı takdirde yine bu çark rahat dönmez ar
kadaşlar. Devlet çarkı sadece bu üç çarktan iba
ret değil, ayrıca tâli çarklar var. özerk müesse
seler çarkı var, radyo - televizyon var. Eğer 
bunlar Devlet çarkının muntazam dönüşünün 
idraki içinde çalışmazsa çark aksar. Üniversite
ler bu çarkın muntazam dönüşü idraki içinde 
çalışmazsa bu çark yine aksak. Bu kısa izaha
tımla şunu söylemek istiyorum, şunu anlatma
ya çalışmak istiyorum, 

Konuşan arkadaşlarım icrayı, her şeyi yap
maya muktedir, Anayasamızın bu hükümlerini 
ihmal eder görünerek, unutur görünerek icrayı 
her şeyi yapmaya muktedir farz etmekte ve on
dan sonra da küçük meseleleri büyütmek sure
tiyle memlekette bir karanlık tablo çizmeye ve 
bunların mesulünün de Başvekil olduğu
nu açıkça ffade etmeye hususi bir itina ve gay
ret sarf etmiş bulunmaktadır. 
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Bu üç çarktan ikisi denetim altındadır. Ya
ni yasama, çıkardığı kanunlar bakımından Ana
yasanın, yani bir yargı organının denetimi al
tında, icra her türlü eylem ve işlemleri itibariy
le yargının denetimi altındadır. Bu üç çarktan 
yargının denetimi de yoktur. Bu sözlerimle yar
gıyı denetim altına almak istiyoruz, almayı dü
şünüyoruz gibi bir mânayı çıkarmamanız için 
bilhassa istirham edeceğim. Fakat vakayı, rea
liteyi bilmeniz bakımından da, memlekette bu 
çarkların nasıl döndüğünü bilmeniz bakımın
da bu noktaya işaret etmekle iktifa edeceğim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, konuşan ar
kadaşlarım gerek bu münasebetle, gerekse bun
dan evvelki muhtelif vesilelerle muha
lefet tarafından serd edilmiş olan beyanlar mü
nasebetiyle bir şeyi zannediyorum ki, karıştı
rıyorlar. O da şu; Hükümetle, Hükümetin men-
subolduğu siyasa parti iktidarını birbirine ka
rıştırıyorlar. Hükümet, seçim neticesine göre 
ya bir parti tarafından kurulur yahut da bir
den çok partiler tarafından kurulur. Ama, Hü
kümet kurulduktan sonra artık o partilerin 
Hükümeti değildir. O partililerin Hükümeti de 
değildir. Hükümet bütün Türk Milletinin Hü
kümetidir. Bu itibarla, bir Anayasa müesseısesi 
olan Hükümete, diğer Anayasa müesseseleri 
seviyesinde bakmak, Hükümete karşı uzatıla
cak dilleri, bir partiyi tahrip için uzatılacak dil
den farklı düşünmek lâzım. Siyasi hayatta el
bette rakip partiler diğer partileri, hırpalarlar. 
Buna hiçbir diyeceğim yok. Hırpalarlar, parti
nin başını da hırpalarlar. Fakat, parti - Hükü
met tefrikini göz önünde tutmak suretiyle bir 
Anayasa müesesesi olan Hükümete karşı olan 
davranışı, başka bir ölçü içerisinde yapmalıdır
lar. işte bunu maalesef henüz daha birbirinden 
ayırdödemiyoruz. Hükümet bir parti müessesesi 
değildir. Hükümet herkesin Hükümetidir, her
kese müsavi muamele yapmak mecburiyetinde 
olan bir müessesedir. Buna mukabil, herkesten 
diğer müesseselere gösterilen hürmeti bekliye-
cek mevkide olan bir müessesedir. Yargı organı
na en ufak mânada dil uzatılsa, hattâ tenkid öl
çüleri biraz asılsa, nasıl hepimiz reaksiyon gös
teriyoruz. Bir Anayasa Mahkemesine, bir kaza 
organına ufak bir tarizde bulunulduğu zaman, 
hattâ kararları tenkid edildiği zaman hürmet
sizliktir, bir müesseseyi tahribetmeyin diyoruz. 

üniversiteye aynı kanadı geriyoruz, Parlâmen
toya aynı kanadı geriyoruz. Peki Hükümet ne
dir? Hükümet de bu müesseselerin birisi; bun-
larlardan farklı olmıyan ve daima itibarda tu
tulduğu ölçüde memlekete hizmete lâyik olan, 
mömlskete hizmet edebilmesi için de hangi par
ti tarafından veya hangi partiler tarafından ku
rulursa kurulsun, daima itibar mevkiinde tutul
ması icabeden bir müessesedir. Şahıslara yapa
cağımız tahripkâr tecavüzler, tenkidler bu mü
esseseyi tahribedecek ölçüde, kıvamda ve mâ
nada olmaması lâzımdır. Yani, Hükümet mef
humu, halkın nazarlarmda ve âmmenin nazarın
da daima muhterem, daima inanılır, daima gü
venilir, daima arzu edilir bir halde tutmaya 
msoburuz,. Aksi takdirde, bu tahribedilen mü
essese yarın iktidara kim gelirse gelsir., itibar
sız hale gelir ve demokrasiyi kendi elimiz
le dinamitlemiş oluruz. Tenkidlerde maalesef 
teessürle ifade edeyim ki, bu doz, bu mâna mev
cuttur. 

Yine bu ıstırabımın görüşü altında bâzı ar
kadaşlarımın Millî Güvenlik Kurulu müessese
sine karşı yapmış oldukları tenkidlerin de, ten
kid hududunun ötesinde müesseseyi tahrip is-
tikaımetine yönelmiş bir mahiyet taşıdığını ifa
de etmek isterim. 

Millî Güvenlik Kurulu bir Anayasa müesse
sesidir. Anayasamızın 111 nci maddesi bu mü
essesenin nasıl kurulacağını ve ne fonksiyon 
icra edeceğini tâyin etmiş. Ona göre Millî Gü
venlik Kurulu, millî güvenlikle ilgili kararların 
acınmasında ve koordinasyonun sağlanmasında 
yardımcılık etmek üzere gerekli temel Görüşle
ri Bakanlar Kuruluna bildirir. 

Şimdi Güvenlik Kurulu bu, yardımcı bir 
müessesedir. Hangi mevzuda? Millî güvenlik
le ilgili mevzularda. Ve Millî Güvenlik Kuru
luna haksız ittihamlar yapıldı. Bu bir müessese
dir, bunu tahrik etmeye hakkımız yok. Millî 
Güvenlik Kurulunda Devlettin başı var, Hükü
metin başı var, ordunun bası var ve yardımcı
ları var. Devletin bu kadar üstün başlarını bir 
araya toplamış bir müasseıseye karşı tenkidle-
rimizi ifade ederken, her halde müesseseyi tah-
ribetmiyen ve bu müessesede fonskiyon icra 
edenlerin şahıslarını tahkir etmiyen bir eda ve 
bir muhteremiyet ifadesi içerisinde meseleleri 
ele almak zannediyorum ki, zaruridir. 
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Şimdi Sayın Yıldız, konuşmasının başında, 
kendilerini dinlerken hakikaten bana ümit ve
rici bir üslûp kullandı. Dedi ki: «iktidarı da bu 
nitelikte ve düşünsel düzeyde bir tarıtısnıaya 
çağırıyorum.» Meseleleri objektif ölçüler içeri
sinde ve bir çıkar yolu bulacak mâna ve hüvi
yet içerisinde ele alacağını ifade ettikten son
ra, bizi de bu düzey içerisinde bir tartışmaya 
dâvat etti. Ama arkasından, söylediklerini din
lerken hakikaten umduğunu bulamıyan ve böy 
lece inkisara uğrıyan bir insan haline düştüm 
Omdan sonraki konuşmaları; hakikaten sadece 
şahısları, müesseseleri tahrip, hakikatleri tah
rif ve inkâr mecrasına düşmüş, dökülmüş bir 
konuşma. 

Konuşmadan bir pasaj okuyayım, Sayın Yıl
dız diyorlar ki; «Millî Güvenlik Kurulu suçlu
lar için tedbir düşünüyor. Ama iktidar için ne 
tedbir düşünüyor bunu öğrenmek istiyoruz.» 

Şimdi bir taraftan iktidarı Anayasanın hu
dutları içine davet eden, iktidarın tasarrufları
nı saman zaman Anayasa dışına çıkmış göster
meye çalışan ve böylece Anayasayı müdafaa eder 
görünen Sayın Yıldız; şu beyanı ile Güvenlik 
Kurulunu, Anayasamızın 111 nci maddesine gö
re sadece bir yardımcı mütalâa hazırlayıcı ku
rulu, iktidarın âkibetini tâyin edecek bir nitelik
te g'örüyor. Ve ondan bir şey beklediğini ifade 
ediyor. 

Bunun Anayasa ile intibakını nasıl yapaca
ğız? Nasıl yani bu lâfı Anayasanın içine soka
cağız? 

Sonra oradaki kumandanların davranışını 
yzm, tebliğde imza sahibi ve mütalâa sahibi 
oluşlarını kınayan ve ordu adına fetva veren 
bir eda içerisinde meseleleri ele alıyor. 

Şimdi anlaşılıyor ki arkadaşlar, Sayın Yıl
dız'a göre meseleler onun düşündüğü istikamet
te karara bağlanmazsa, meseleler kendi düşün-
düğii istikamette vaz'edilmezse her şey kötü
dür yapanlar hatadadır, delâlettedir ve her şey 
kötüdür. Ama demokrasi bu değil ki... Demokrasi 
mutlaka benim düşündüğüm olacak demek için 
kimseye hak vermiyor ki... Anayasayı yapanla
rın arasında bulunan bir zatın, Anayasanın koy
duğu bir müessesenin memleketin güvenliği için 
çıkardığı bir tebliğe böyle bakmasına ve 
bu dille onu yermesine ve başta Cumhurbaşka
nı olmak üzere, Başbakanını, kuvvet kumandan

larını ve Genelkurmay Başkanını bu tebliği 
neşretmiş olmakla kınar bir eda içerisinde me
seleyi ele almasına hakikaten üzüntü ile bak
mak ioabeder. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, «iktidar âciz
dir, beceriksizdir, memleketi kötü idare ediyor, 
hukuk dışına çıkıyor...» bunlar daima bize söy
lenen £ özler. Bunlar yeni mi söyleniyor? Hayır. 
Bunlar seçimden evvel de söylendi. Adalet Par
tisi iktidara geldiği günden başladı, bugüne ka
dar geldi, bundan sonra da devam edecek söz
ler. Daha Adalet Partisi iktidara geldikten, ic
raatına başlamadan bu sözleri söylemeye baş
ladı, muhalefet. Ef'alini görmeden uzaktan kes
tirme hükümler vermeye başladılar. Hâlâ da 
devam ediyor. Ama çok uzağa gitmeye lüzum 
yok. 1989 seçimlerinden evvel bu lâfların hep
si dendi, Seçime gittik, seçimde radyolarda biz 
bir söylediysek muhalefet yedi söyledi, mey
danlarda biz bir söylediysek muhalefet yedi söy
ledi, gazetelerde bdz bir yazdıysak muhalefet 
bin yazdı, millet hâkem oldu, bu söylenenlere 
inanmadı, iktidara itimadını tekrar tazeledi, rey 
verdi iktidara getirdi. 

Şimdi demokratik nizamın temeli ne? Millî 
irade. Millî irade sizin söylediğinize değil, bi
zim söylediğimize inanıyor. Eh, artık seçimden 
sonra bize bir imkân verin, imkân verin yeni 
ef'alimize göre hiç olmazsa kendinize de yeni 
bir çekidüzen verin. Hayır, seçimin ertesi gü
nü, daha herkesin çizmesi tozlu iken, mesele
ler tekrar aynı eda içerisinde, aynı tempo içe
risinde ele alındı. Bunun samimiyet neresinde? 
Ya millî iradeye, halkın hakemliğine inanaca
ğız ya inanmıyaeağız. Eğer halk ne derse de
sin bizim dediğimiz olacak denirse, o zaman bu
nun hukuk devleti nizamı ile, Anayasamızın 
getirdiği nizam ile ilgisi olmaz. O zaman bunu 
hasmetmemiş insanların ve seçimi kaybeden in
sanların infialinin bir ifadesi olarak kabul et
mekten ve bu tavsifi yapmaktan başka bir çı
kar yolu da kalmaz. 

iktidarlar nasıl gelir, nasıl gider, Bunu Ana
yasamız tâyin etmiş. İktidarlar seçimle gelir, 
seçimle gider, iki seçim arasında iktidarlar 
Parlâmentonun itimadiyle gider. Bunlar denen
miştir. Seçimden evvel denendi, seçimle iktidar 
geldi. Seçimden sonra Parlâmentonun âdemi 
itüna* mekanizmaları zorlandı. Biraz iş yapma-
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miza imkân verin lütfen. Mütemadiyen aynı I 
şeyi söyleyip durmanın her halde bir faydası 
yok. Ama iş yapmamıza, çalışmamıza engel 
olan bir tarafı olduğu da gerçek. Ama bu ger
çeği bile bile bunların söylenmiş olduğunu ifa- | 
de etmek de zannediyorum ki, isabetli olacak
tır. Çünkü, bile bile söyleniyor, söyliye söyliye, 
damlaya, damlaya iz eder, kabilinden söyliye 
söyliye halkın itibarını kazanmış olan iktidarın 
acaba halk nazarında kötülenmesi mümkün olur 
mu, gibi bir düşünce mütemadiyen bunları tek
rarlamaya imkân veriyor. 

Konuşan arkadaşlarımızın bir kısmı bizi Da
nıştay kararlarını uygulamamakla itham etti
ler. Ve bu her vesile ile söylenir, tekrar edilip 
durur, «Hukuk devletinden bahseden iktidar, 
hukukun icabı olan Danıştay kararlarını uygu
lamıyor.» Lâf güzel. Ama, meselenin mahiyeti, 
aslı, faslı nedir? Onu da düşünmek ve söylemek 
şartiyle... 

Bir defa topyekûn Danıştay kararlarını uy
gulamıyor ittihamı tamamen uydurma bir itti-
hamdır. Danıştay kararlarını iktidarımız uygu
lamaktadır ve daima yargı kararlarına karşı ve 
yargı organlarına karşı hürmetkardır. Yargı 
kararlarına karşı da, onu uygulamakta Anaya
sanın bir emri olarak daima titizdir. Yalnız 
muhterem arkadaşlarım, burada önemli olan 
nokta şu: İktidar yargı kararlarını uygulamak
la görevli, mükellef. Ama iktidar bir şeyle daha 
mükellef. O da, memleketin intizamını yani ka
mu düzenini ve intizamını korumakla da mü
kellef ve sorumlu. Burada mühim olan şey bu 
iki fonksiyonu beraber yürütmedir. Birini di
ğerine, yargı kararlarını mutlaka nüvesi nüve
sine uygulamıyacağıım gayreti içerisinde mem
leketin düzenini, kamunun düzenini? âmmenin 
emniyet ve intizamını şayet bozmak bahis mev
zuu ise, o takdirde yasalarımız bize, icrada bu
lunan takdir hakkı vermiştir, tercih hakkı ver
miştir. Anayasanın 117 nci maddesinin malî me
suliyeti budur. 

Bu konuda Anayasa Mahkemimizin düşün
cesi de şimdi arz ettiğim gibidir. Bakın Ana
yasa Mahkemesi bir kararında ne demiş. Kara
rın tarih ve numarasını da arz edeyim: 13.3.1964 
tarih ve esas : 1963/162; 1964/19 sayılı Kara
rında aynen esbabı mucibesinde şunları söylü
yor: 

«iptal kararları, kendiliğinden eski hali ge
ri getirecek bir hukukî sonuç doğurmaz. Yargı 
mercii idareyi belli bir hal ve şekil uygulama
ya zorlıyamaz.» Anayasa Mahkemesinin görü
şü... «idare kamu hizmetinin gereklerini göz 
önüne alarak iptal kararının ışığı altında hak
kaniyet esaslarına göre yeni bir karar almak 
zorundadır.» Yargı kararlarını yerine getirme
nin ne anlamda olduğunu Anayasa Mahkemesi 
bu esbabı mucibesinde gayet veciz ye gayet net 
bir şekilde ifade etmiştir. 

Bir iptal kararı karşısında idare bir şey 
düşünmeye mecburdur. O da şu: 

Bu iptal kararını hakkaniyet ölçüleri içeri
sinde nasıl uygularım? Ve bu uygulamayı ve 
şeklini araştırırken idare üç alternatiften biri
ni seçmekle mükelleftir. 

Bunlardan birisi, aynen uygulama. Bu eğer 
kamu düzeni bakımından ve başkalarının huku
ku bakımından mümkün değilse, muadilini ver
mek suretiyle uygulama. Bu da mahsurlu ve 
gayrimümkün ise, malî tazminata meseleyi gö
türme. Çünkü, eğer idareye bu hak verilmiye-
cek olursa, o takdirde kamu nizamını koruma 
mesuliyetini işletemezsiniz. HâMm böyle karar 
verdi, ben de böyle yaptım, bu nizam da bun
dan dolayı bozuldu diyemezsiniz. Âmme niza
mını korumakla mükellef olan bir icra kendisi
ne, kararları uygularken verilmiş olan bu yetki
yi istimalde, âmme nizamı hangi alternatifi uy-
gularsam bozulmaz, meselesini göz önünde bu
lundurmak ve ona göre âdil bir neticeye gitmek 
mecburiyetindedir, işte iktidarımızın yaptığı 
bu. Aynen verilmedi mi, bir memur aynı yere 
gitmedi mi kıyamet kopuyor. Ne diyorlar? ikti
dar yargı kararlarını uygulamıyor. Hayır efen
dim uyguluyor. Ama, aynı yerde vazife görme
sini âmme nizamını koruma bakımından mahzu
ru olduğu için muadil bir vazifeye tâyin edi
yor. Bütün mesele bu. Yargı kararları karşısın
da icranın aldığı kararlar tetkik edilecek olur
sa, bu alternatifler içerisinde daima yargı ka
rarlarını uygulamaya ve onlara karşı daima hür
met ve ihtiram gösteren bir zihniyetin temsil
cisi ve uygulayıcısı olduğunu göstermeye ye-

I ter misalleri kerraren bulursunuz. Mesele icra
ya taallûk ettiği zaman kıyamet kopar. Ama, 
icranın dışındaki kuruluşların, icranın tatbika
tına muadil tatbikatı olduğu zaman, hiç kimse 

I bir şey demez. 
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Size şimdi birkaç misal arz edeceğim, o za
man meselenin takdirini idraklerinize ve hakka
niyet ölçülerinize tevdi edeceğim. 

Yargıtayda bir başkâtip re'sen emekli edil
miştir. Danıştay 5 nci Dairesi 963/2073 esas ve 
964/299 kararla bunu bozmuştur. Yargıtay, tek
rar vazifeye iade etmemiştir. Malûm olduğu 
üzere, Yargıtayda başkâtiplerin tâyini, daire re
isinin inhası ve başreisin oluru ile olur. icra ile 
hiçbir irtibatı yoktur. Bu karar yerine getiril
meyince tazminat dâvası açmıştır. Ve tazminat 
dâvasını kazanmıştır. Maaş ve tazminat öden
miştir. Sonra emekli olmasına üç ay kala kendi
sine vazife verilmiş ve fakat re'sen emekli oluşu 
ile onun arasında 3,5 sene geçmiştir. 3 ay kala 
merhamet edilmiş, vazife verilmiş ve ondan son
ra tekaüde sevk edilmiştir. 

Şimdi bir yargı organının kararının, bir yar
gı organı tarafından uygulamada nasıl bir işle
me tabi tutulduğunun misâli. 

Yine bir hâkim. Bu da Yüksek Hâkimler 
Kurulu ile ilgili bir tasarruftur. Re'sen emekli
ye sevk edilmiştir, isim. vermiyorum. 10 ncu 
Daire bunu iptal etmiştir. Tarih numarasını arz 
edeyim ki, meselenin ciddiyeti üzerinde bir fik
riniz olsun; 22 . 9 . 1965 tarih ve 885/200 sa
yılı karar. Fakat iptale rağmen, tekrar hâkim
lik görevine iade edilmemiştir Yüksek Hâkimler 
Kurulu tarafından. Danıştaya tekrar başvur
muştur tazminatını almıştır. 12 bin lira maddi, 
5 bin lira mânevi tazminat. 

Yine bir hâkim, yeri değiştirilmiştir, bu ta
sarrufa karşı dâva açmıştır. İptal edilmiştir. 
18 . 11 . 1965 gün ve 965/332 esas, 65/359 karar. 
ilâm almıştır, iade edilmemiştir yerine, tazminat 
dâvası açmıştır, tazminata hüküm almıştır. Mi
sâller daha var. Fakat zannediyorum ki bu ka
darı kâfi. 

Ben bu misâlleri vermekle kendimize bir 
mazeret göstermek istemiyorum, arkadaşlar. 
Yalnız icranın mecburiyetleri gibi, icranın dışın
daki müstakil organların da kendine mahsus 
mecburiyetleri mevcudolduğunu, bâzı ahvalde 
yargı kararının, Danıştay kararının aynen nü
vesi nüvesine uygulamanın mümkün olmadı
ğını ve bu mümkün olmayışın âmme nizamı, va
zifenin selâmeti ve bir müessesenin işleyişinin 
aksamaması bakımlarından zaruri olduğunu ve 
bu zaruretin icabı olarak bunların yapılamadı
ğını ifade etmek istiyorum. 

Bu çeşit tatbikat icrada olsa kıyametler ko
par. Gensorular, Meclis soruşturmaları verilir 
ve divanı âlilerden bahsedilir. Ama, haksızdır 
bunlar. Bu kararlar doğru. Çünkü bir zaru
retin ifadesi olduğu için doğru. Bizim aldığımız 
kararlarda da, kararları infaz etmemek diye 
bir şey yok. Sözlerimin başında da arz ettiğim 
gibi, bazan kararlan aynen infaz ediyoruz. Me-
ujlâ, Yüksek Denetleme Kurulu üyelerinin ta
mamen vazifeye iade edilişleri gibi. Bazan bu 
mümkün olmuyor veya mahzuru oluyor, mua
dilini uygulamak suretiyle meseleyi halletmeye 
çalışıyoruz. 

Bütün bunları anlatışımın sebebi, «işte hu
kuk devletinden bahseden iktidarın hukukla 
münasebeti yoktur. Yargı kararlarına karşı 
hürmetsizdir. Kanun dışı davranışlar içindedir.» 
Şeklindeki yaygın bir hale getirilmiş ve müte
madiyen söylene, söylene bir tesir icra edileceği 
ümidi içerisinde hâlâ söylenmekte devam edil
mekte olan bir sloganın hakiki mahiyetini mey
dana koymak ve gerçekle ilgisi olmadığını te
barüz ettirmek için arz ediyorum. 

Kanuni tedbirlere dokunan arkadaşlarım ol
du, «efendim kanuni tedbirlere ne ihtiyaç var? 
Siz, mevcut kanunları tatbik etmiyorsunuz ki, 
yeni bir tedbir istiy esiniz.» buyuran arkadaşla
rım oldu. Ve böyle düşünen ve böyle düşündü
ğünü muhtelif mercilerde ifade ettiğini açıkça 
söyliyen liderlere de tesadüf ettik. İktidar mev
cut kanunları tatbik etmiyor sloganında bir 
haklilik tarafı yok. Bu Millet Meclisi kürsüsün
de geçen devre konuşuldu ve bunu konuşan ha-
tilbe Başbakan yerinden, «Bir misal verir mi
sin?» dediği zaman, «Trafik, arabaların park 
edilişini iyi takibetmiyor, gelişi güzett park edi
liyor», şeklinde bir misal verdi. 

Arkadaşlar, bu söylenmekte olan yuvarlak 
bir lâf ama «neyi yapmıyoruz, hangi kanunu 
tatibik etmiyoruz?» dendiği zaman bunun misali 
verilmiyor. Ve verilmiş olan bir misali de şu; bu 
Sayın İnönü tarafından söylenmiş bir misaldir. 

Mevcut kanunların tatbik edilip, edilmediği 
şuradan anlaşılıyor; suçlu diye sevk edilen, ya 
mahkemeden serbest bırakmıyor, yahut bir kıs
mı beraat ediyor? Bu gösteriyor ki, icra ve onun 
emrinde olan zabıta, kanundan uygulamıyor. 

Hukukçu arkadaşlarını çok iyi bilirler, zabı
tanın iki türlü vazifesi vardır. 
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Bir, zabıtayı mania vazifesi, bir de, zabıtayı 
adliye vazifesi. Suçun işlenmesine mâni 
olucu tedbirleri zabıta alırken icranın emrinde, 
onun direktifi ile hareket eder. Ama vaktaki suç 
işlenir, zabıta doğrudan doğruya savcının emri
ne göçer. 

Zabıtayı adliye vazifesi başlar. Onun âmiri 
savcıdır. Anayasamıza göre adiliye müstakil sav
cılar da tâyinleri bakımından, terfileri bakımın
dan tamamen müstakil bir hüviyet içinde çalı
şırlar. Delilleri toplamakta serbest, dâva açmak
ta serbest, dâvayı takipte serbest, lisanı hür, ka
lemi hür bir vaziyettedir savcılar da. Adalet 
Bakanı, sadece bir dâvayı açmakta ve deliller 
de dâvayı açmaya kâfi ise yazılı emir verir, «Dâ
vayı aç.» der. Müdahalesi de o kadar. O halde, 
eğer suç işlendikten sonra failinin tesbitinde de
lillerin toplanmasında bir eksiklik var ise, bu ic
raya izafe edilecek bir eksiklik olamaz. Çünkü 
zabıta artık icranın emrinden çıkmış, suç işlen
dikten sonra adliyenin emrine girmiştir. Binaen
aleyh, verilmiş olan bu misalde kanunumuzun 
koyduğu ölçüler bakımından gerçekle bağdaşır 
tarafı olmıyan bir misaldir. 

Şimdi, «kanunlar tatfbik edilmiyor» mesele
sine bu kadar dokunduktan sonra, yeni tedbir 
kanunlarına ihtiyaç var mı yok mu meselesine 
geliyorum. 

Maalesef tedbire lüzum olmadığı kanaatini 
yaymaya çalışan mihraklar ve partiler, politi
kacılar var. Yeni bir tedbirin adını da koyuyor
lar, daha tedbirin mahiyetini görmeden adını 
da koyanlar var. «Bu icranın faşizme yönelişini 
gösterir, icranın kendisine biraz daha icrada ka-
laJbilmek için suni tedbirlere başvurduğunu gös
terir» gibi teşhisler koyarak meseleleri böyle 
takdim edenler vardır. Fakat, 1961 den, bu Mec
lis açıldıktan bu yana olanlar, söylenenler bir 
gözden geçirilirse, bu sözlerin samimiyetten 
uzak olduğu kendiliğinden meydana çıkar. 

Şimdi 1 nci Koalisyon Hükümetinin Progra
mını açıp okuduğumuzda, zararlı cereyanlarda 
mücadele ve bunun için kanuni tedbirler zaru
retini ifade eden cümleler görürüz. îkinci Koa
lisyon Hükümetinin Programında aynı şeyi gö
rürsünüz. Birinci Koalisyonda Adalet Partisiy
le Cumhuriyet Halk Partisi ortaktırlar. Demek 
M, müşterek kanaat. îkinci Koalisyonda, üç 
parti ortak idi. Cumhuriyet Halk Partisi, Cum

huriyetçi Köylü Millet Partisi, Yeni Türkiye 
Partisi. Bu üç partinin müşterek kanaatidir. 
Programa girdi ise, üç partinin müşterek kana
atidir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Siz de bulundu
nuz. 

DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Sizinkini de arz edeceğim Sayın Ata-
lay. 

Ondan sonra, Üçüncü Koalisyon adını verdi
ğimiz ve Halle Partisi ile müstakillerin kurduk-

I lan Koalisyonda hazırladıkları bir tasarı var. 
O tasarı, bu zararlı cereyanları Önleyici bir ta
san olarak düşünülmüş ve hazırlanmıştır. Ge
rekçesini açıp okuduğunuzda, kanunların boş-
luklanndan ve tedbir ihtiyacından gayet sarih 
olarak bahsediyor. Ve kamın bir heyelte hazır
latılmıştır. Ondan sonra bakanlıklara gönde-
riılmiş!tirr bakanlıklar mütalâalarını hep müs
pet vermişlerdir. Şimdi Halk Partisinin Genel 
Sekreteri olan Sayın EcevAt, o zaman Çalışma 
Bakanlığı vazifesini yapıyordu. Verdiği mü
talâa doısyadadır. Adalet Bakam olarak oku-
duim, iyi biliyorum. Hazırlanmış olan tasarıyı, 
«Bir ıboşluğu doldurucu nitelikita hazırlanmış 
bir tasarı olarak» beğendiğini ifade etmiştir. 
Ondan sonra Adalet Partisi iktidarları ıda ay
nı şeyi söylemişilerdir. Şimdi 'bunlarla şunu söy
lemek istiyorum : 

«Tedbir almak, kanuni tedbir almak lâzım
dır» diye Hükümetin içinde bulündukLan zaman 
söyliyenler, şimdi, «Tedbire ne lüzum vardır?» 
diyebiliyorlar. Bumda samimiyet yok. Hiç 
olmazsa getirıeceğimiz (tedbiri görün. Beğendi
ğiniz tarafı beğenmiyoruz, deyin. Bu tedJbir 
olmamış, hu tarafı aksak deyin. Bunda sami
miyet mütalâa ederiz ve hiçbir katılığımız yok
tur. Getireceğimiz tedbirde samimî ıolarak ek
siklik ifade eden arkadaşlara minnettar olur 
ve bunun tashihine hemen yöneliriz. Ama, bir 
taraftan tedbir gelmesin, bir taraftan her şey 
olsun. Olmaz bu. Bir taraftan, «Silâhlı her 
türlü davranışa karşıyız» deyin, (bir taraftan si
lâh atarak yurda harmanlan yakalamak dlçinı 
giden polisi kınayın. Olmaz bu. Polisi orada 
desitekliyeceksiniiz. ıSüâh atanı kam olursa ol
sun, hangi taraftan olursa olsun kınamak gü-

' zel bir şey, iberalberiz orada. Ama silâh atanı, 
[ bomba atanı yakalıyacak olan polisin davranı-
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şmı domamak işte bu olmadı. Şimdi bir üniver
site, bir üniversite yurdu ki, suç işlryenleri 
himaye eden, her gün sağa sola bomba sallı-
yanların illticaıgâlhı olur, silâh deposu haline 
ıgelir, su© işldyenleri himaye eden, saklıyan 
bir vaziyete gelir. Oraya polis girerken muka
vemet edenler olduğu zaıman; o mukavemeti 
kırmak için yapacağı şey barbarlık olur, bunu 
anlamaya imlkân yok. Ondan sonra tabanca 
aJtarak yurda sığınanları yakalamak için git-
fmezseniz, «Bu nıe biçim Hükümet, bu ne âciz 
Hükümet? Gözünün önünde ıtabanca atılıyor, 
silâhları görüyor, ondan sonra seyirci kalını
yor» denir, içeriye 'girerseniz, «Bu ne biçim 
iş, üniversiteye ıgirilir mi, yurda girilir mi, bu 
muamele yapılar mı?» denir. Yurda ıgirilmişse, 
bir fiil işlenmiş, bir suçlu aranmak için giril
miş. Mukavemet görmüşse, yurttaki talebele
rin bir kusanı bomba ile, dinamitle, 'silâhla, 
sopa ile, (başla polise tecavüz etmişse, aman 
talebe kardeşim affedersin, ben kusur işledim 
geri döneyim mi diyecek polis? Devlet otorite
sini nasıl muhafaza edeceğiz? Yani, tenkid 
etmek kolay şey ama, yapacak olanlara yar-
ıdımcı olmayı düşünmek de her halde tatlı bir 
şey olmalı. Hükümetlere âciz, demek kadar 
kolay bir şey yok arkadaşlar. Başvekillere çe
kilin demek kadar da kolay bir şey yok. Ben 
Bütçe Komisyonundaki arkadaşlarıma da arz 
elttim. Orada da iışlte Başvekil çekilişin, çekil
sin, dediler. Ve hakikaten 19 saat süren mü
zakereler sırasında bu lâfları dinlerken de 
şöyle bir 25 seneden ibaret olan siyasi hayatım
da gelmiş geçmiş hükümetlere ne söylendi me
selesini bir düşünmeye daldım. İsmet Paşanın 
birinci Easjvekilldği zamanında kendisine bu söz
ler söylendi, ikinci Başvekilliği zamanında da 
söylendi. Rahmetli Recep Peker'e de söylendi, 
Hasan Saka'ya da söylendi. Hattâ Hasan Saka, 
«çekil» diyen bu başlığa karşı seyahatten tel-
ıgraf çekti, «Arzunuz üzerine çekildim, 78 ki
loyum» diye de bir cevap verdi, işi latifeye aldı. 
Böyle davranışa böyle cevap verilir. Ondan 
Sonra gelip geçmiş başvekillere - isim saymakla 
bitmez - bu lâflar söylendi. Bundan sonra ge-
leoeMera de söylenecektir. Ama gelin hep be
raber şu demokratik hayatta, çok partili ni
zamda yıkmak ve tahribetmek yerine biraz da 
yardımcı olmak ve inşa etmek fonksiyonunu 
icra etmenin zevkini tadalım ve birbirimize yar

dımcı olalım. Bizim istediğimiz bu. 
Bir arkadaşım Meclis denetiminin işleme

diğini söyledi. Artık, yani, el'insaf demekten 
başka kendisine verilecek cevabım yoktur. 
Denetimden başka şey yok. Bugünlerde ve 
geçirdiğimiz senelerde de en çok denetime va
kit harcamış durumdayız. Parlâmentoda sa
dece denetime vakit harcamış durumdayız. 
Eğer Parlâmento, sadece denetim müessesesi 
ve kanun yapma fonksiyonunun dışında bir 
faaliyetin merkezi ve mihrakı yapılmak isteni
yorsa, Anayasa buna imkân vermiyor. 

Şimdi nüfuz suiistimali meselelerine geliyo
rum. Bu iddia bir soruşturma konusu olmuştur. 
Ve bâzı safhaları yemi bir soruşıfcurma mevzuu 
olarak ortaya atılmıştır. Şimdi demokratik re
jimde Anayasamız bu iddiaların nasıl halledile
ceğini usule bağlamış. Demokrasi oyunu her
kesin arzusuna göre oynanmaz. Demokrasi 
oyunu, muayyen kurallar konmuştur ve o ku
rallara göre oynanır. O kurallara göre meselle 
tahkik ediliyor, tahkik edilmiştir. Bundan son
raki iddialar da tahkik edilecektir. Hiç kimse 
suiistimali himaye edecek bir vicdan taşıma
maktadır. Bunu da bilin. Ama siz her gün
kü siyasi fikirlerinize bunu malzeme yapmak 
kararında iseniz, dilinizin kemiği yok, onu 
bağlıyamayız. Söyler, durursunuz. 

Gerçi yeri burası değil ama, söylenmiş oldu
ğu için bir cevap vermeden geçemiyeceğim. Çün
kü, bundan sonra müzakere edilecek bütçe 
Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesidir. Bu gay-
risâfi millî hâsıla, artış, plân hızı hedefleri ve 
saire meseleleri orada taıbiatiyle konuşulacak
tır. Fakat iki arkadaşım buna temas etti. Bun
lardan birisi dedi ki, «Kalkınma hızı - zanne
diyorum Sayın Yıldız'dır - 3,2 dir.» Diğer bir 
arkadaşım da, «Kalkınma hım 4,8 dir» dedi. 
Yanlış rakamlar arkadaşlar. Bugün kalkınma 
hızı son tesıMte göre ki, bu da tahminden iba
rettir. Bunun artması bahis mevzuudur. Fa
kat eksilmesi asla bahis mevzuu değildir, 5,6 
dır. Kalkınma hızının senelere göre bir göz
den geçirilmesi gerekirse; 1982 de 6,1; 1963 
te 7,7; 1964 te 4,9; 1965 te 4,6; 1966 da 
10,3; 1967 de 6,1; 1968 de 6,7; 1969 da 6,3; 
1970 te de 5,6 dır. Ve Adalet Partisi iktidarı
nın zamanındaki rakamların vasatisi alınırsa, 
7 niin altında değildir. Ama bu sene, bundan 
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evvelki senelere nisbetle düşük oluşu da bir 
vakıa. Onu da gizlemiyoruz. Onun da neden
lerini zamanı geldiğinde münakaşa edeceğiz. 
Ama burada sadece rakamları ya arkadaşların 
yanlış aldığını yahult da bililtizam fikrini kuv
vetlendirmek için rakamları değiştirerek ver
diklerini belirtmek için 'söylüyorum. 

Şimdi Ahmet Yıldız arkadaşım, anarşiden 
şikâyetçidir. Ama daha hepimizin hafızasında
dır, «Talebelere yaptığınız azdır, daha şiddetli 
eyleme geçin» diye fetva veren de kendisi, Ya
ni, nasıl telif edeceğiz ikisini, anlamıyorum? 
Bunları birleştirmek güç. Bir taraftan, «Eyle
me geçin, yaptığınız azdır» diyor, bir taraftan 
da anarşiden şikâyetçi oluyor. Bir taraftan on
ları sokağa döktükten sonra, bu anarşiye Hü
kümet sebebüluyor, Hükümet buna mâni ola
mıyor demek içinse, o zaman mesele bir çıkmaz 
yola gider. 

İktidarımızı, sola karşı sağ formülü ile töh-
metlendirmeye kalkıştı. Biz böyle bir zihniyeti 
benimsemiyoruz, öyle vatandaşı çalıştırıcı, 
birbirine düşürtooü, birbirine düşürmek için 
tedbir alıcı bir istikamette gayretimiz olduğu 
iddiasını taşıyan bu sözü reddediyoruz. 

Sayın Atalay, başarısızlığı «ıneşruiyetısiz-
lik» olarak kabul eden bir düşüncesini ifade 
etti. Yanı, meşruiyetsizlik ile başarısızlığın 
müsavi saymanın ne hukukta, ne mantıkta, ne 
de tatbikatta yeri olduğunu sanmıyorum. İn
şallah ben yanlış anlamış olayım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — öyle doğru, izaJh 
edememişim, anlatamamışım. 

DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Doğru mu anlamışım? O halde, 
memnun oldum. Eğer maksadınız... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı ko-
nuşmıyalım. 

DEVLET BAKANI HASAN DİNÖER (De
vamla) — Maksadınız buna eşit isr... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, (levam edin 
efendim konuşmanıza. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Meşruiyetsiz-
likten bahsettim ama, bu şekilde değil. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, istirham ediyo
rum efendim. 

SIRRI ATALAY (Kas) — Hayır Sayın 
Başkan, meşruiyetsizlik içinde olduklarından 
bahsettim ama o şekillide değil. 

DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Meşruiyet hudutlarının ötesine git
memeye kararlıyız arkadaşlar. Ne kadar tah
rik edilirsek edilelim, ne kadar bu istikamete 
çekilmek istenilirse istenilsin, biz daima Ana
yasanın ve hukukun kalıpları içinde kalmaya 
ve meşruiyet hudutlarını asla tecavüz etme
meye kararlıyız. Bize belki her şey söyle
nebilir ama, meşruiyet dışına çıktığımız iddiaJsı 
yapılamaz. Eğer biz bir gün meşruiyetin dışı
na çıksak, bütün gözler bu gök kubbeyi başı
mıza yıkmak için onu bekliyor. Ama, biz mer
iyetin dışına çıkmıyacağız, çıkaramıyacaksı^ 
nız. Bunu iyi bilin. 

Çok değerli arkadaşlarım, 
Bu bütçe sözlerimin babında da arz ettiğim 

gibi, Başbakanlık fonksiyonunun tenkidi yapı
larak değil, Barbakanımızın kişisel durumu 
ele alınmak suretiyle ve şahsiyet yapmak sure
tiyle tenkid edilmiştir, Başbakanın Atatürkçü 
olup olmadığına kadar mesele burada müna
kaşa edilmiştir. Ve Başbakanın Atatürkçü 
'olmadığı, sağa tâviz verdiği söylendikten son
ra, bunları belki bir mütalâa olarak kabul 
edebiliriz ama, bir mütalâanın ciddiyetten 
uzak ve hakikatin ifadesi olmıyan bir müta
lâanın fazla bir kıymeti yoktur,, demek 
mümkündür. Ama, iktidarımızı teoratik Dev
let nizamını getirme düşüncesinde olarak Sa
yın Hazerdağlı ifade etti. Bunda hidbir ha
kikat payı yoktur. Gerçekle hiçbir ilgisi 
yoktur. Kendi kafasının, kendi hayalhane
sinin icadından başka hiçbir gerçek mahiyeti 
ve mânası yoktur. Adalet Partisinin men'sup-
ları, Adalet Partisi iktidarının temsilcileri, 
yetkilileri böyle bir yolun yolcusu olanların 
karşısmdadır. Bunun böyle bilinmesini bir 
kere daha ifade etmekten kendimi alamıyo
rum. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ben, 
teokratik sloganlarla ise başladığını söyledim. 

DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Yok ifadenizi gayet güzel dinledim. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efen
dim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bana 
aidolmıyan sözleri söylüyor. 

DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, gönül is-
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terdi ki, burada tenkiddere cevap veriılken 
hakikaten Hükümetin başında bir fonksiyon 
inşa eden bir makamın icaplarına uygun 
miütalâalar serd edilsin ve biz de bu ciddiyeti 
ölçüsünde bunlara ara cevabetmeye çalışa
lım. Ne çare ki, mesele bir başka mecraya inti
kal ettirilmiştir ve fakat biz sürüklenmek 
islediğimiz bu mecraya gitmiyerek, mesuliyet 
duyguları içerisinde meseleyi ağır başlılık 
ölçüleri içerisinde arz etmeye çalıştık. Takdir 
Yüce Heyetinizindir. 

^Saygılarımızla. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri ve alkımlar.) 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu. 
SIRRI AT ALAY (Kars) — Sayın Başkan 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Atalay, zatıâliniz bir 

defa bu bütçe üzerinde görüştünüz. İkinci defa 
görüşmeye Danışma Kurulunun kabul ettiği ve 
Yüksek Heyetin tasdikinden geçen bu müzake
re usulüne uygun düşmemektedir. Bir üye
nin bir bütçe üzerinde konuşması, 10 dakika 
ile kayıtlanmıştır. Bu itibarla, kasdım size söz 
vermemek olamaz. Çünkü, 10 dakika burada 
nasıl olsa konuşulacak. Ama, bir düzeni boz
mamanın çaresi içerisindeyim, onun için ri
ca ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
anlayışınız, tatbikatınız yanlış olacaktır ve 
yanlış bir gelenek olacaktır. Genel Kurula bir 
açıklamam olacaktır. 

BAŞKAN — Müsaade edin okuyacağım 
efendim. Yanlış tatbikatımı zannetmiyorum ve 
yanlıştan da her zaman dönen bir arkadaşını
zım. 

(G) fıkrasını okuyorum; «Bakanlıklar ve 
Katma Bütçeli Genel Müdürlüklerin bütçeleri
nin görüşülmesi sırasında, grup sözcülerinin ko
nuşmaları 30 dakika, İçişleri ve Dışişleri ba
kanlıkları bütçelerinin görüşülmesinde 45 daki
ka, Millî Eğitim Bakanlığının bütçesinin görü
şülmesinde Bakanlık ve üniversiteler bütçeleri 
için 30 ar dakikadan bir saat, grupların ve ba
kanların ikinci kez konuşmaları 15 dakika ile 
takdir edilmiştir». 

Cümle burada bitiyor. 

Diğer cümle; «Kişisel görüşlerini belirtecek 
sayın üyelerin konuşmaları 10 dakika ile ka
yıtlanmıştır.» 
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Şimdi, tüzüğümüze göre üye istediği zaman 

söz ister ve sıraya girer, gruplar sıraya ve tah
dide tâbi değildir. Ancak Anayasanın bütçe 
müzakerelerini tahdidetmiş olması dolayısiyle-
dir ki, bütçenin bu serbeistiyeti içerisinde 
Anayasa ile tâyin edilmiş müddet dâhilinde 
bütçe görüşmelerinin bitmesi mümkün değildir. 
Bu itibarla da Danışma Kurulu bâzı tak-
yidat yapmıştır. Bu ta'kyidatla da bir üyeye 
bir bütçe üzerinde 10 dakikalık bir görüşme 
vermiştir. Bunun dışında başka türlü bir anla
yışa sahibolamıyacağım, öşür dilerim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
Danışma Kurulu kararında, bir kez konuşma 
sırasındaki zamanı tahdidetmiştir. Bir üyeye 
2 nci kez söz vernıiyecsğine ait bir kayıt koy
mamış tır. İçtüzüğün,.. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Ba l̂kan, müsaade ederseniz Başkanlık Divanın
da müzakerelerde bulunmuş... 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, müsaa
de buyurunuz efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — İçtüzük açıktır. 
Ve tatbikat da yıllardan beri şudur ki, yeterlik 
önergesi verilmediği müddetçe, bir üye, 6 kişi 
konuşunoaya kadar bazan 2 nci kez de, 3 ncü 
kes de konuşabilir. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bakın bu buyur
duğunuz şekil, gruplar için betahsiıs kayıt kon
muş "ur. İkinci kes bir defaya mahsus olmak 
üzere 30 dakika ile takyidedilmiştir. Ama, ki
şisi görüşlerini "belirtecsk üyeler için ikinci 
kes bir görüşmenin nıevzuubahsolacağına dair 
bu Yüksek Heyetçe kabul edilen usulde yok. 

SIRRI ATALAY (Kars) — İkinci kez ko
nuşma o kadar haklıdır ki, Danışma Kurulu 
bunu saten önliyemez. İzin verin, izin verin. 
Ben Sayın Bakan konuşmaya başladığı an bu 
şekilde bir davranışın içine gireceğinizi bildi
ğim için Sayın Kürümoğlu söz almadan öner
geyi gönderdim ve söz istedim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, siz değil, başkası 
da istese mümkün değil, veremezdim. Bu
nu Danışma Kurulu kabul etmiş değil. Danış
ma Kurulu tesbit etmiş, Yüksek Heyetin oyuna 
vazetmiş ve Yüksek Heyet oylariyle bunu ka
bul etmiş. Binaenaleyh, artık kabul edebilir, 
edemez seklinde münakaşa edilemez. 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
2 nci kez konuşamaz, diye bir kayıt var mı? 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — 10 da-
îkika ile sınırlanmış. Her bütçede 10 dakika ko
nuşulabilir. 

BAŞKAN, — Efendim, 10 dakika ile tah
dit edilmiş. İstirham ediyorum. Sayın Te-
vetoğlu istirham ediyorum efendim, Sayın Ata-
lay istirham ediyorum efendim, bu hususu... 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Söz veremem efendim. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Kifayet var 

mı? 
BAŞKAN — Bitmiştir efendim. (Gürültü

ler) 
Müsaade buyurun arz ©deyim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Tartışmalı ha-
vay?, götürmeyin. 

BAŞKAN — Hayır, ben başka yollardan 
tüzüğün vermediği hakkı vermeye muktedir 
değilim. Bu mümkün değil. Onun için buraya 
bir kifayet takriri gönderildi. Ama, 5 sayın 
üye konuştu, başlka sayın üye var mı, dedim? 
Hiçbir kimse talibolmadı. «Yok» tefhimini yap
tım. Binaenaleyh, orada müzakere bitti. 

SİRKİ ATALAY (Kars) — Böyle bir şey 
duymadım. 

BAŞKAN — Evet, evet, müzakere bitti. Sa
yın Bakana konuşmalara cevap için söz verdim. 
Binaenaleyh, son söz olarak da Sayın Kürüm oğ
lu'na veriyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — İçtüzüğü yan
lış tatbik ediyorsunuz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sis sözleri 
bitiremezsiniz, sözler kifayet takriri verildikten 
ve karara bağlandıktan sonra ancak. Ondan ev
vel sizin, bir hakkınız yok, 

BAŞKAN — Efendim, soruyorum.... Kalma
dıktan sonra artık müzakere bitmiştir, yeniden 
müzakere açılmaz, istirham ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
tatbikatınız hakkında Sayın Kürümoğlu'ndan 
sonra söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında veririm. Buyu
runuz Sayın Kürünıoğlu. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; 
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Hiçbir şahsı müdafaa etmek gayesiyle bura
ya çıkmadım, Yalnız söylenen bir yığın söz ara
sında beni de rencide eden, gerçeklere uymı-
yan bâzı hususları müşahede ettiğim için kendi 
görüşüme göre arkadaşlarımın yanıldığı nokta
ları izah maksadiyle huzurunuza geldim. 

Anayasamız, 1961 Anayasası 4 ncü madde
siyle, «Egemenlik kayıtsız şartsız Türk milleti-
nindir.» der. Fakat bu egemenliğin, «kayıtsız 
şar isiz» sözüne rağmen, hemen altında bir ka
yıt getirir; «Millet egemenliğini, Anayasanın 
koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle 
kullanır.» ve onu takibeden maddelerinde de 
birçok yeni Anayasa müesseseleri getirir. 

Başkanlık Divanının arkasında, «Egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir.» sözü bir gelene
ğin, eski Anayasa zamanından kalma bir hük
mim oradan indirilmemiş olmasından ibarettir. 
Kanaatim, bu. Yoksa, bugünkü Anayasamız kar
şısında nâçiz görüşüm olarak egemenliğin kayıt
sız ve şartsız millette olmadığına kaaniim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Şu levhayı o 
zaman indirelim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Egemenlik De
mire! kardeşlerle, A, P, nindir. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Evet... 
BAŞKAN — Sayın Kürünıoğlu lütfen.. Mü

saade buyurunuz efendim, izah edecek. (O. H. P. 
rıralarmdan gürültüler) Müsaade buyurun efen
dim, müsaade buyurunuz efendim. Sayın Kü-
römoğlu buyurunuz. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, lütfen sakin olun. Ben bu
güne kadar hiçbir, zaman kürsüde konuşan ar
kadaşa karşı tehevvür gösteren bir arkadaşınız 
değilim, dinlerim; «9 dinle, bir söyle,» Şimdi, 
benim, görüşüm olarak bunu ifade ettim. Siz 
inanmıyabilirsiniz, ben sizi zorlamıyoruın. Yal-
mü, görüşümün gerekçesini, sebebini izah eder
ken dedim ki, «Egemenlik kayıtsız şartsız Türk 
mületinindir» sözünün altında, hemen ikinci 
cümlede bir kayıt getirilir.... «Egemenliğini Ana
yasanın koyduğu esaslara göre yetkili organ
ları eliyle kullanır.» 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Ama 
millet... 

GRHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Mil
let, millet. Fakat milletin seçmediği, bugün Ana
yasanın tesis ettiği bâzı müesseseler vardır. 

255 — 
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Bu müesseseler Anayasa Mahkemesi, Danıştay, 
Üniversite, TRT, Yüksek Hâkimler Kurulu; 
bunları millet seçmez. Bunların hepsinin tek tek 
fonksiyonlarını izah 10 dakikalık zamana sığ
maz. O kudrete sahibim. Fakat, şurasını be
lirteyim ki, bugün Türkiye'de bir anarşik ha
va mevcut ise ve düzenden şikeye* var ise, bu 
Anayasanın getirdiği müesseseler arasında bir 
tesanüdün, bir fikir birliğinin kurulamamış ol
masındandır. Sebebi de şudur : 

Türkiye Cumhuriyeti 50 yıllık mazisi ile, on
dan evvelki 600 yıllık imparatorluk devrinden 
bu yana devamlı şekilde totaliter bir rejim 
altında idare edilmiş. Bu alışkanlık halkımız
da, idarecilerimizde bugüne kadar her şeym Hü
kümet eliyle yapılacağı kanaatini yerleştirmiş ve 
biz onun bizim üzerimizde yarattığı tesir ile de 
her şeyi Hükümetten bekler duruma gelmişiz. 
Halbuki, Anayasamız - bugün Sayın Dinçer 
çok güzel izah buyurdular, şansızlığını orada
dır, ondan sonra söz almış olmamda - bu mü
esseseleri kurmak ile, tek elden idare şeklini 
muhtelif müesseselere dağıtmak suretiyle çok 
başlı bir idare şeklini hâkim kılmıştır. Yalnız, 
sözlerim yanlış anlaşılmasın, ben bundan şikâ
yetçi değilim, ben bu Anayasadan çok mem
nunum. Yalnız, arkadaşlarıma bunu izah eder
ken üzerinde durmaları îâzımgelen bir noktayı 
belirtmek için bunları söylüyorum, 650 sene, 
hattâ 700 seneye yakın bir mazinin üzerimizde 
yarattığı bu havadan sıyrılmaya mecburuz. Biz 
totaliter rejimlere meraklı millet değiliz, ihtilâ
limizi kendimiz yaptık, Cumhuriyetimizi kendi
miz kurduk. Dört bir tarafımız düşmanla sarıl
mış olmasına rağmen, her türlü imkânları biz
den üstün olmalarına rağmen, onlarla mücadele 
ederek, dişe diş, başa baş, bu hürriyetlerimize 
sahibolduk. Bu sebeple, bugün en büyük sıkın
tısını çektiğimiz husus, yeni kurulmuş olan 
Anayasa müesseselerinin henüz oturmamış ol
masındandır. Anayasa müesseselerinin bir ma
zisi yoktur. Bu mazi her müesseseye olduğu 
gibi, bunlara da oturmuş kaideler mazumesi 
şeklinde bir düzen temin edememiştir. Bugün 
kendi düzenini, kendi kaideler manzumesini her 
Anayasa müessesesi kendisi yapma durumunda
dır. Bu sebeple, arkadaşlarım fuzuli telâşa ka
pılmasınlar. Günü gelecek belki 10 sene, belki 
20 sene, belki 100 sene sonra Türkiye'de Batı 

anlamında bir demokrasi yerleşecek. Ve bugün 
ki Anayasa müesseselerinden çektiğimiz sıkıntı, 
o günler kendiliğinden ortadan kalkacaktır. 

Bugün inandığım bir husus daha vardır ki, 
cemiyetleri ayakta tutan mânevi unsurlar ara
sında bâzı temel kaideler vardır. Bu temel 
kaideler ahlâk, din ,aile nizamı, cemiyetin örf 
ve adetleri ve en sonda da yazılı hukuk gelir. 
Bugün Türkiye'de teessüs etmiş bir örf ve aded, 
sağlam bir aile müessesesi, kuvvetli bir dinî 
inanış ve madbut bir ahlâk halkımız arasında 
yaygındır. Yalnız, en fazla sıkıntısını çektiği
miz husus, yazılı hukuk kurallarımızın noksan-
lığındandır. Zaten buradaki bütün çırpınmala
rımız yazılı hukukta olan boşlukları, açık ka
lan tarafları doldurmak içindir. Yalnız bu 
vazifeyi yerine getirmeye uğraşırken, fikir ay
rılıkları da her şeye rağmen, muhalefet fikri 
ile hareket etmenin neticesi olarak çoğu zaman 
fikirlerimiz bir araya gitmediği için bu sonuca 
da ulaşamıyoruz, kolay kolay. 

Muhalefetin demokrasinin vazgeçilmez un
suru olduğuna canıgönülden inanan bir arka
daşınızım. Yalnız muhterem heyetinizin bilme
sinde fayda umduğum bir nokta şudur ki, mu
halefet her şeyin aksini iddia etmek demek de-
ğildir.Hakkı hak görmek en büyük muhalefet, 
en büyük tenkiddir. 

Bizim cemiyetimizde bugün mevcudolan 
anarşinin Yüce Meclis kürsüsünden dahi sa
vunmasının yapılmasını görmek bizleri üzer. Ni
ye? Çünkü, eğer bu memlekette gerçek bir ka
nun hâkimiyetini hâkim kılmak istiyorsak, o 
kanunların çerçevesi içerisinde bizim de onlara 
sadık olmamız, onların mutlak olarak tatbi
kini istememiz icabeder. Bunu tatbik ettiği için, 
tatbik edenler aleyhine bir havanın içine gir
meye hakkımız yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Demirel hakkında, yani sözümün başında 
arz ettim, müdafaa maksadiyle söylemiyorum. 
Yalnız, Sayın Atalay'm bir sözüne temas etmek 
zaruretiyle bu konuya döndüm. Demirel hak
kında bir çok sözler söylendi. Fakat, en güzeli
ni Sayın Atalay söyledi. «Mithat Paşa» dedi, 
yaptığı ve bir düzen getirdi, her şeye inandı. 
«Beni bu düzen içerisinde hiç bir suretle ala
şağı edemezler» dedi. «Ama, bir gün yalnız kal-
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di ve gemiye bindiği zaman yarandan hiç kimse 
yanında yok idi.» dedi. Fakat, Sayın Atalay 
şurasını unuttu. Talât Paşa bugün Türk siyasi 
tarihi sayfalarında ismi geçmiş ve unutulması 
mümkün olmıyan bir şahsiyettir. Şayet Demi-
reli ona benzetiyorlarsa ben memnun oldum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Sağdan 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Usul hakkında Sayın Atalay, 
buyurun. Yalnız tutumum hakkında konuşacak
sınız Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
İki konuda usulü bir meseleyi çözüme ka

vuşturmaya mecburuz ve bütün dileğim ile bu
nu sert bir tartışma ile değil, bir anlayış havası 
içinde umarım ki, çözebileceğiz. 

Evvelâ, bir üyenin bütçe görüşmelerinde ol
sun veyahut her hangi bir konuda olsun ikinci 
kez görüşmesinin mümkün olup olmryacağıdır. 
Bizim İçtüzüğümüz... 

BAŞKAN — içtüzüğe göre değil, Sayın Ata
lay. Heyeti Umumiyenin kabul ettiği müzakere 
usulüne göre. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — İzin verin 
anlatacağım. 

Bizim içtüzüğümüz 56 ncı maddesinde sö
zün almışını ve kullanış şeklini tesbit eder. 
Eski T. B. M. M. İçtüzüğü de öyle. Meşrutiyet 
Devrindeki içtüzükler de maddelerinde aşağı 
yukarı buna benzer hükümleri ifade eder. 
6 kişi konuşunca ancak yeterlik önergesi ver-
îmek mümkündür. Ondan önce faraza bir konu 
üzerinde bir sayın üye söz alır, ikinci bir baş
ka üye söz alır. Fakat kimse söz almaz, ilk 
söz alan sayın üye arzu ederse, 3 ncü kez, 4 
ncü kez de söz alabilir ve bu bizim yasama 
hayatımızda devam etmiş bir kaidedir, devam 
edecek bir kaidedir. 

Amerika Birleşik Devletleri Anayasasında 
çok belirli bir hüküm vardır. Açıkça der ki, 
«İşbu Anayasanın vatandaşa açıkça esirgemedi-
«ği hakları hiçbir şekilde kimse yasaklıyamaz 
ve ondan alamaz». Şimdi, içtüzüğümüzün bu 
tesbit kaidelerini Başkanlık Divanı açıkça ve
yahut Danışma Kurulumuz açıkça ve sizlerin 
oyu ile eğer kayda tabi tutmaz ise, kıyas yolu 
ile hiç kimse hiçbir şekilde hukuk kaideleri 
içerisinde engelliyemez. Ne diyor (g) fıkrası? 

'Bir üye yahut sayın üyelerin konuşmaları 10 
dakika ile kayıtlanmıştır. Bu bizim içtüzükte
ki, «10 dakikadan az olamaz.» üyenin sözünün 
bütçenin üzerinde 10 dakikadan çok olmıyacağı 
şeklinde kayıtlanmasıdır. Bu mümkündür. Eğer 
bu kayıt olmasaydı üyeler diledikleri kadar 
konuşma hakkına sahiptirler. Danışma Kuru
lu, Genel Kurul bunu kayıtlamıştır. Bunun 
dışında Genel Kurul, Danışma Kurulunun tek
lifi veya aldığı karar üzerine, üyelerin ikinci 
kez konuşmalarını önlemiş değildir. Bir limit 
olarak 10 dakika bir üyeye verilmiş, diye Sa
yın Başkan arz ediyorsa, bu da mümkün de
ğildir. Bir limit tâyini değildir. Bu bir üyenin 
(sadece konuşma müddeti sırasındaki içtüzük
teki serbestisi yerine, yine İçtüzük hükmüne 
göre 10 dakikadan az olmıyacağı sınırı içinde 
tahdidedilmesidir. Yoksa, bundan kıyas yolu 
ile bütün bir bütçe üzerinde; «..bir üye ancak 
10 dakika konuşur» şeklinde bir tatbikata git
mek çok yanlış olur ve kötü bir örnek olur. 
'Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur ve bir 
yanlış tatbikattır, içtüzüğe aykırıdır. Danış
ma Kurulunun iradesi yerine, Genel Kurulum 
iradesi yerine Başkanlığın iradesini kaim et
mektir ki, bu da mümkün değildir. 

İkinci konu, yeterlik önergesi oylanmadan 
görüşmenin bittiğinin Başkan tarafından ilân 
edilmesi, diye bizde bir kaide mevcut değil
dir. Görüşme ne zaman biter? Görüşme eğer üye
ler konuşmuş, komisyon ve Bakan söz istemiş, 
onlar da konuşmuş, başka bir üye söz istemez 
ise, işte Başkan orada haklıdır. O zaman, gö
rüşmeler bitmiştir, der, gerekli işlemi yapar. 
Ama, görüşmenin muayyen bir safhasında ko
nuşmak istiyen üye mevcut değil, fakat ko
nuşma devam ettiği sırada üyeler söz istemek 
hakkına daima sahiptirler ve söz isterler. Bu 
söz istemeyi engelliyen hiçbir hüküm yok
tur. Olayımızda da böyle olmuştur. Sayın Ba
kan konuşurken ben söz istemişimdir. Öner
geyi çok önce hazırlamıştım, niçin vermediği
mi arkadaşlarıma orada söylemiştim. Belki be
nim için bir kanı, belki de yanlış bir şey. Ben 
Başkanlığın, Atalay'm konuşması nasıl engel
lenir diye böyle yapmıyorum, kendilerine ifti-
!ra etmiş olurum, bende uyanan bir kanıdır onu 
ifade ediyorum. Bir fikrin içine girer. Binaen
aleyh, benim davranışımı, kendilerine önceden 
haber vermemek üzere, Adalet Partisinden bir 
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başka arkadaşın sırayı alıp beni konuşturma
ma gibi bir durum meydana gelmemesi için ön
ceden söz almadım, bekledim. Sayın Bakan ko
nuşmaya çağırıldığı zaman, sırada hiç kimss 
olmadığı Bayın Başkan tarafından da ifade edil
di. Önerge ile söz istedim. Böylelikle bir du
rum apaçık meydana çıkmış bulunuyor. Söz is-
tiyen yok ama, Sayın Bakan konuşuyor, görüş
üne bitmemiştir, görüşme devam ediyor. Çün
kü ne yeterlik önergesi tatbik edilebilir, - 6 
kişi komışrnamıştır - ne de Sayın Bakan ko
nuşmasını bitirmemiştir. Bu şartlar içerisin
de her hangi bir üye hagi taraftan olursa ol
sun, C. H. P. den, A. P. den veya bağımsız ya
hut Tabiî üye ya Cumhurbaşkanlığı kontenja
nından söz isterse sıraya kayıd edilir. 6 ncı 
üye konuşur, «son söz üyenin.» kaidesi tatbik 
edilmek üzere, varsa yeterlik önergesi o zaman 
oylar; ir. 

Mesele şudur; yeterlik önergesi üzerinde bir 
sayın üye konuşursa onun üzerinde de bir gö-
îrüşrne açılır. Binaenaleyh, yeterlik önergesi 
üzerinde bir görüşme açılmaması istemi ve bu 
kaidesi ile bu tatbikata gidilirse o da yanlıştır. 
Bir üye söz isteyince görüşme başkadır. Da
ha önceki zamanda üyelerin söz istememesi 
görüşmenin bitmesi anlamına gelmez. 

Sayın Başkan, görüşmelerin bu ahval ve 
şerait içinde bittiğine dair içtüzükte bir mad
de ve Cumhuriyet Senatosunun 11 yıllık tatbi
katında bir gelenek gösteremezler. Lütfen gös
tersinler. İçtüzükte aykırı bir hüküm olmıya-
cak ve bir golenek de bnlunmıyacak. Sayın Baş
kan, böyle bir tatbikat, yok. Bu da mümkün 
değildir. Sayın Başkandan rica edeceğim, içtü
züğe ırygun, hukuk kaideleri içerisinde bir tat
bikata gitmeye mecburuz. Bu da, söz sırasını 
ikinci kez söz istemişim, bana vermeleri gere
kir. Bunu tatbik etmedikleri takdirde, bu bir 
içtüzük konusudur, ben de yerimden direnmede 
devam ederim. Sayın Başkan söz verir vermez. 
Ama, tartışmamız devam eder. Sayın Özden'in 
hakkı bulunmaktadır. Bu hakkı bir şekil veya 
surette Sayın Bankan önliyenıez, önlemesi de 
mümkün değildir. Ondan sonra yeterlik öner
gesi gelecek. Yeterlik önergesi üzerinde de şim
diden saz istiyorum. Sayın Bakanın konuşması
nın niçin cevaplandırılmasının gerektiğini ve 
niçin yeterliğe gerek olmadığını açıkça ifade 
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| edeceğiz. Ancak bu şekilde görüşmeler bir ra
hatlık içinde biter. Ama, İçtüzük hükümlerine 
aykırı, geleneklerin dışında bir tatbikat yapma
ya kalkarsanız, sinirli hava gecenin bu saatinde, 
özellikle Devlet mamurlarının önünde sert tu
tum devam eder gider. Bunun yapılmasını hoş 
görmüyorum. Sayın Başkandan İçtüzük hüküm
lerine ve geleneklere uygun bir tatbikatı özel
likle istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Atalay'ı, 
dinledik. Sayın Atalay, İçtüzüğe dayandılar. 

I Bizim müzakerelerimiz bütçe müzakereleridir. 
Anayasa ile 10 gün içinde tahditlidir. 10 gün 
içerisinde tüzüğün verdiği serbestiyetle bu mü
zakerelerin bitmiyeceği düşünülerek, seneler se
nesi bu Danışma Kurulu kararını aşağı - yukarı 
aynen Yüksek Heyetiniz tasdik eder ve bu tas
dik edilen esaslar dâhilinde bu müzakere yürür. 

Sayın Atalay derler ki, «Bu 10 dakika Tüzü
ğün gösterdiği bir husustur, 10 dakikadan aşa
ğı takyidediiemez, ona göre Yüksek Hsyet böy
le takdir etmiş ve böyle takyidetmiş.» derler. 
Ama, yine aynı (g) fıkrasında gruplar adına 
yapılan konuşmalar hiç bir suretle tahdidedile-
mezken; Tüzüğümüze göre, hiçbir suretle tah-
didediiemsz, bir defa, iki defa, beş defa, diye 
de bir şey yoktur. Gruplar, her istediği zaman 
öncelikle görüşme hakkına haizdirler. Ama, bu
rada bütün gruplar birleşmiş, müzakere müza
kere... Bu bütçe müzakerelerini erken ve bu 
müddet içinde nasıl bitirebiliriz? Şu şu hakları
mızdan feragat etmek suretiyle ancak bitirebi
liriz, demişler ve ancak grupları ikinci kez 15 
dakika konuşma hakkı ile tahdide imişler, Grup
ları bile tahdidetmişler ki, - cahdidedilemez -

. ama, grupların kendi rızaları ile bu tahdit ya
pılmış. Şimdi, gruplar için yapılan bu tahdit ev-
leviyetle üyeler için de yapılmıştır ve üyeler için 
bir defa ve ancak on dakika için verilmiştir, 
bu maddeye göre. Binaenaleyh, ben Sayın Ata
lay'a söz vermemek için değil - zaten vereceğim 
sözün müddetini çoktan geçirdik, - böyle bir 
kastım olamaz, ama, kabul edilmiş olan şu esası 
ben hiçbir surette boşamam. Bozduğum takdir
de, bu müzakereler bundan sonra yürümez. Sa
yın Atalay, bunu pekâlâ biliyorsunuz. Bu itibar
la, müsaade buyurun kaliul edilmiş olan esasa 
göre müzakereler cereyan etsin. 

SAFFET UEAL (Bursa) — Bu kadar komı-
j saçağına söz verseydiniz uzamazdı. 
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BAŞKAN — Esası, düzeni bozamam. Söz ve
ririm fakait, düzeni bozamam. Düzeni bozdum 
mu bu müzakereler bundan sonra yürümez. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Böyle bir şey 
var, diye kanun tatbik edilmesin, bu mümkün 
mü? 

BAŞKAN — Ne demek kanun?.. Yüksek He
yetin kararını tatbik ediyorum efendim, kanun 
tatbik etmiyorum. Yüksek Heyetin aldığı kararı 
tatbik ediyorum, istirham ediyorum. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Ben sizden 
söz istiyorum, izin istiyorum. Çünkü kifayeti 
müzakere takriri... 

BAŞKAN — Ona geliyorum efendim, işin o 
safhasına geliyorum. 

Bütçe müzakerelerinde Tüzüğümüzün kabul 
ettiği esas dışında, önce gruplar, sonra kişisel 
görüşlerini beyan edecek sayın üyeler konuşur
lar. Bu iki türlü olur, ya altı kişiden fazla söz 
istiyen vardır, altı kişi konuşunca kifayeti mü
zakere takriri verilir, oylanır kabul edilir. On
dan sonra Bakana söz verilir. Bakandan sonra 
bir sayın üyeye söz verilir. Şimdi altı kişi yok. 
Altı kişi olmayınca, Başkan, başka söz istiyen 
var mı? Diye tefhim ediyor. Yok olduğu anla
şıldıktan sonra, o müzakere orada bitmiş olarak, 
Sayın Bakana cevaplandırmak üzere yani, büt
çe müzakerelerinin usulüne göre Sayın Bakana 
söz veriyorum. Yani, burada illâ Tüzüğü zorla
manın mânası yok. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Tüzük hüküm
lerini tatbik edersiniz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bu görüş tü
zük hükümlerini ortadan kaldırmaz ki. 

BAŞKAN — Başbakanlık Bütçesi üzerinde
ki görüşmeler bitmiştir. Bölümlere geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Söz bitme
miştir, haksız bir muamele yapıyorsunuz, bunu 
burada tescil ediyorum. 

BAŞKAN — Haksız muamele yapmıyorum 
Sayın Özden. Lütfen istirham ediyorum. 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Ödeneğin çeşidi Lira 

11.000 Ödenekler 66 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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Bölüm Ödeneğin çeşidi Lira 

12.000 Personel giderleri 3 517 227 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş-

. tir. 
13.000 Yönetim giderleri 3 362 951 

BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

14.000 Hizmet giderleri 11 571 656 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

15.000 Kurum giderleri 11 341 918 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

16.000 Çeşitli giderler 30 577 206 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 
(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 30 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

22,000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 15 925 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

23.000 Makina, teçhizat ve Taşıt 
alımları ve onarımları 20 075 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

•(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
31.000 Kurumlara katılma payları 

ve sermaye teşkilleri 500 000 

BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 3 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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II - Transferler 
33.000 iktisadi transferler 1 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

34.000 Malî transferler 22 500 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

35.000 Sosyal transferler 4 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. • 

36.000 Borç ödemeleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Başbakanlık 1971 malî yılı Bütçesi üzerinde
ki müzakereler tamamlanmıştır. 

a) Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi 
BAŞKAN — Devlet Plânlama Teşkilâtı, 1871 

malî yılı Bütçesi üzerindeki müzakerelere başlı
yoruz. 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Takrir vermiş
tim, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay, evvelâ 
takririnizi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Plânlama Teşkilâtı üzerindeki görüş

melerin ; konunun, günün koşul ve sorunları için
deki önem ve etkisine binaen, şifaen arz edece
ğim sebeplerden ötürü, tahdidin kaldırılmasını, 
görüşmeleri sınırsız yapılmasını saygıyla talebe-
derim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Buyurun Saym Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se

natosunun sayın üyeleri, Devlet Plânlama Teş
kilâtı Bütçesinin Danışma Kurulu kararı ile tes-
bit edilen müddet içerisinde görüşülmesinin ye
terli ve etkili olmıyacağı kanısındayım. Bu ka
nımın, izin verirseniz, gerekçesini özet olarak 
arz edeyim. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının çalışmaları 
uzun yıllar boyunca amacına uygun bir biçimde 
ve Anayasanın 'kendisine verdiği görev hudut
ları içinde yapılagelmek teyeli. Birçok ülkelerde 
olduğu gibi, kalkınma ve refaha ulaşmanın me

todunu ııygulıyacak olan bu müessese, ya eko
nomik konseyler, yahut da çeşitli isimler adı 
altında «malî daireler» veya bizde ve Hindis
tan'da da olduğu gibi, «Devlet Plânlama Teşki
lâtı» adiyle kurulmuş bulunmaktadır. Devlet 
Plânlama Teşkilâtının 91 sayılı Kanunum ted
vininden bu yana asıl hüviyeti, Hükümete mü
şavirlik etmek ve kalkınmayı plânlamak idi. 
Fakat, İkinci Beş Yıllık Plân sonrasında, De-
mirel yönetiminin kendime has özel teşebbüsten 
yana olan politikasını rahatlıkla tatbik edebil
mek ve özel teşebbüse yurdun imkânlarını sö-
'•mür'eG'llnıek için yeni bir stil icadedildi. Bu da, 
bir müşavirlik hüviyetinde olan Devlet Plânlama 
Teşkilâtını bir icra teşkilâtı şekline getirmek 
oldu. Hatırlarsınız, 933 sayılı Kanunun, Geliş
tirme ve teşvik Kanunu, yahut kamu oyunda 
«Yetki Kanunu» adı ile adlandırılan bu kanu
nun, burada görüşülmesi sırasında Fikret Gün-
doğan, o hasta haliyle ve ben gece yarılarına 
kadar çıkarılın aması için didiadik durduk. İki 
irısusta şikâyetçi idik. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı, Anayasanın ön
gördüğü, Türkiye'nin şartları içerisinde Hükü
mete müşavirlik görevi yapacak bir heyet olarak 
kalsın, ki ne yabancı sermaye belgeleri, ne ihraç 
belgeleri, ne de kredi dağıtmaları gibi işler bu 
kurula tevdi edilmesin. Şayet tevdi edilirse, ile
ride çeşitli sorunlarımızın çözüm bekliyen mese
lelerimden uzaklaşmanın ıstırabını çekeriz, de
dik. Bunun için uğraştık. 

İkincisi de, bunun Anayasaya aykırı bası 
hükümler taşıdığın: sislere söyledik. Ama, bir 
türlü dinletemedik. Dediğimiz dediktir, zihniye
tinin tipik örneklerini verdiniz. Çıkardınız, ama 
Anayasa Mahkemesi şikâyetçi olduğumuz husus
ların birçoğunu iptal etti. Bizim şekvacı olduğu
muz hususların bir kısmı da Devlet Plânlama 
Teşkilâtını asıl görevinden uzaklaştırdı. Devlet 
Plânlama Teşkilâtının, yatırım indirimi, Devlet 
Plânlama Teşkilâtının, Gümrük vergilerinin tak-
sitleadirilnıssi Devlet Plânlama Teşkilâtının 
özel ihracat dövizleri, Devlet Plânlama Teşkilâ
tının geliştirme fonları, Devlet Plânlama Teşki
lâtının, taksitlendirme, gümrük cetvellerinde de
ğişiklik yapma ve muafiyetleri, vergileri sıfıra 
indirmesi gibi çeşitli imkânlara sahibolması bir 
yana, diğer taraftan, Devlet Plânlama Teşkilâtı, 
Bemirel kardeşlerin muhasebeciliğinden gelmiş 
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bir zatım bu teşkilâtın en üst kademelerine ge
tirilmesi üzerine, Başbakanlığa ve Başbakanın 
genel tutumu iie Plânlamanın bir arada, sıkı 
sıkıya bir bağ teşkil edip milletin milyarlarca 
lirasının niçin... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Sayın Atalay, ya
ni ikinci defa söz hakkı kazanmak içim mi ya
pıyorsunuz, bunu? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hayır Sayın 
Başkan, fasla zamana ihtiyacımız olduğunu, 
Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesi üzerindeki 
söz tahdidinin kaldırılmasının lâzımgeMiğ.inin 
gerekçesini arz ediyordum. Çünkü, bu hale gel
di, gelmesin diyorduk, biz, gelmemesine çalış
tık, bu hale gelecektir, diyorduk. Konuşmaları
mızın .muhatabı Sayın öz t ürk idi, bugün gibi 
hatırlıyorum, aramızda uzun uzun geçen tartış
maları. Biz bunları söylemiştik, biz bunları ifa
de etmiştdk. Siz aksini düşünmüştünüz. Siz, bu
nunla, Doğu - Anadolu'yu kalkındıracağız, böl-
gelerarasa farklılığı gidereceğiz, vergi indirimini 
bunun için getiriyoruz, gümrük muafiyetini bu
nun için getiriyoruz, özel sektörü Doğu - Ana
dolu'ya götürmek için bu tedbirleri getirmeye 
mecburuz, demiştiniz. Gerekçelerde bunlar var
dı. Mesela, biz de diyoruz ki, brann ne nispe
tinin Doğu - Anadolu'ya gittiğinin, ne nisbetinin 
Vakko'ya yahut Takke'ya veya Taksim Otelci
lik İşletmelerine gittiğinin açıkça görüşülmesi
ne imkân sağlanması için görüşme müddetinin 
ü iar dakika olması kâfi değildir. On dakikalar 
kâfi değildir. Çünkü, milletin on milyonlarca, 
yahut on milyarın üzerindeki imkânları harcan
mıştır, kısa bir müddet içerisinde. Ben... 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Grup adına 45 dakika konuşursun. 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale et
meyin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — ... Bern ör
nekler vereceğim. Hayvancılığı geliştirme... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Sayın Atalay, 
müsaade buyurun. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ama gerek
çemi anlatayım ki, arkadaşlarım oylarını kulla
nabilsinler. 

BAŞKAN — Evet, arkadaşlar, ne için bu 
takyitten çıkarılmanı gerektiğine dair izahatı
nızı dinlediler, Bu izahat, takyitten kurtulmak 

içim bir ikinci söz hakkını elde etmek ve bu ara
da söyliyebileceğiaiz her şeyi söylemek fırsatını 
elde etmek içinse, buna müsaade edenıiyeceğim. 
Bunu istirham ediyorum, kısa kesin, izah ettiniz, 
bir miktar daha izah edin, ama böyle uzun uza-
•dıya bir mesele hakkındaki, Plânlama bütçesi 
üzerindeki bir görüşü burada konuşmayın. Çün
kü söz istemediniz, istedimiz de, sıranız geldi
ğinde 10 dakika müddetle konuşacaksınız. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sözüm var, 
müstemirren görüşeceğim ama, Sayın. Başkan 
meselelerle bakm neyi anlatmaya ça l ıyorum. 

İki yıl önce İkinci 5 Yıllık Plânın görüşül
mesi sırasında bu konuları karşılıklı konuştuk. 
İddialarımız oldu. Biz diyorduk iki, Doğu - Ana
dolu'nun kalkınması için özel bir plânın yapıl
ması şarttır. Demirel yönetimi ve Adalet Par
tisi - sisler o saman karşımadaydınız - «hayır» 
diyordunuz, «özel bir plân yapmaya lüzum yok
tur»! diyordunuz. «Biz öyle tedbirler getirece
ğiz ki, Plânlama Teşkilâtı öyle hususları getire
cektir M, Doğu - Anadolu'yu en kısa zamanda 
kalkındıracağız.» Bunlar olmadı. Devlet Plân
lama Teşkilâtı bunların üstesinden gelmemiştir, 
bunları, görüşmeye mecburuz. Çünkü, o saman 
iki görüş çarpışmıştı, uzun uzun. Adalet Partisi 
vs Demirel yönetimi diyordu ki, «lüzum yok>\ 
Biz, «lüzum var» diyorduk. Devlet Plânlama 
Teşkilâtı bunu bir türlü gerçekleştiremedi. Bu
mun muhasebesini izin verin de işte Devlet Plân
lama Teşkilâtı... 

BAŞKAN — Yüksek Heyet tahdidin kaldı
rılmasını kabul ederse, bunları hep söylersin is 
efendim, müsaade buyurun, takririnizi oylıya-
lım. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bitirmedim, 
Sayın Başkan, izin verin. Sayın üyeler istirham 
ediyorum... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bu, doğrudan 
doğruya müzakereleri uzatmaktan başka bir 
şey değil. Bu bütçe, benim de değil, zatıâlinizin 
de değil. Milletin bütçesini Anayasanın tâyüı et
tiği müddet içerisinde çıkarmaya mecburu;?. Çı
karmazsak bu, ne bana, ne Yüksek Heyete, ne 
satıâlinize şeref getirmez. Onun için istialham 
ediyorum, şu tesbit ©dilem, esaslar dâhilinde 
müzakere edelim, bunu. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — •Sayın üye
ler, izin verin Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçe
sini rahatlıkla... 
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GSVEAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 
Vereceğiz, vereceğiz, tamam. 

SIBEÎ ATALAY (Devamla) — ... rahatlıkla 
vo dakikalarla tahdidedilmiyen bir anlayış içe
risinde görüşelim. (A.P. sıralarından «grup 
adına, grup adına» sesleri) Bu imkânı bağışlar-
s;aız minnetlerimi şimdiden size ifade edeyim. 
(A.P. sıralanırdan «grup adına Ikonuşıırsiin» 
sesleri) 

BÂŞKÂÎT — Sayın Âtaiay, Plânlama Teşki
lâtı bütossi üzerindeki görüşmelerin ehemmiyeti
ni belittiler ve bu ehemnıgiyete binaen Danış
ma Kurulunun tesbit ve Yüksek HeyetVı kabul 
etmiş olduğu tahdidin kaldırılarak geniş zaman 
içerisinde bu teşkilât bütçesinin müzakeresini 
talebeden bir önerge verdiler. Bu önergeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

SİRKİ ATALAY (Kars) — Hani verecekti
niz. 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 
Veriyorum işte. 

t HİSAN BİNGÖL (Muş) — Sen burada 
konuşa cakrn, biz bekliyeceğiz. 

İBÂŞEAN — Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. Şimdi müzakerelere başlıyoruz. Grup
ları ve şahısları adına söz isiiyen sayın üyeleri 
sırasiylo okuyorum efendim. 

Grupları, adına söz istiyenler : 
G.H.P. Grupıı adına, Saym Zihni B&til, G.P. 

•Grupu adına, Sayın Mehmet Pırıltı, Millî Birlik 
Ceupr, ad-rıa, Sayın Suphi Gürsoytrak, A.P. 
Grupıı adına, Sayın Oral Karaosmanoğlu. 

Şahısları adına söz istiyen sayın üyeleri sıra 
il o okuyorum : 

Sayın Sadık Artukrnaç, Sayın Fehmi Bay soy, 
S?ym S:m Atalay, Sayın Nazım İnebeyîi, Sayın 
Karaağaçlıoğlu, Sayın Karayiğit, Sayın Topal-
oğlu, Sayın Kmaytürk, Sayım Rendeci, Saym 
Tığlı, Saym Âdemoğlu. 

Söz s'T-ası, G.H.P. Grupıı adına Saym Zihni 
Be lirde, buyurun Saym Betil. 

C.H.P. GRÜPU ADINA ZİHNİ BETİL (To
kat) —- Yüce Cumhuriyet Senatosunun Saym 
Başkam ve sayın üyeleri, Cumhuriyet Senatosu 
O.H.P. Grupııııun 1971 mrlî yıh Bütçe kanunu 
tasarnsınm Devlet Plânlama Teşkilâtına ait kıs
mı hakkımdaki görüşünü arz etmek üzere huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. 

Bilindiği gibi Anayasamız, 41 ve 129 ncu 
maddeleriyle iktisadi, sosyal ve kültürel kalkın
mamızı plâna bağlamış ve kalkınma plânlarını 
yapma görevini Devlete vermiştir. Halen uygu
lanmakta olan plân 1968 - 1972 yıllarımı kapsı-
yan İkinci 5 Yıllık Kalkınma Plânıdır, önümüz
deki 1 Marttan itibaren de bu plânın dördüncü 
yılma alo program uygulanacaktır. 

İkinci 5 Yıllık Kalkınma Plânı hakkırdaki 
Grupurauz görüşünü, bu plânın yürürlüğe ko
nulması hakkındaki Kamunun görüşülmesi sıra
sında açıklamış bulunduğumuz iç.Va burada tek-
rarlamıyacağız. Yine biIÜndiği gibi, bizim gibi 
kalkınmasını plâna bağlamış buluna m. ülkelerde 
bütçeler, müstakil hüviyeitini kaybeder ve plan 
programlarının uygulanması vasıtalarından bi
risi haline gelir, Biz görücümüzü arz ederken bu 
açıdan hareket edeceğiz ve 1971 malî yıh büt
çesiyle, 1971 yılı ilişkileri üzerinde durasağız. 
Burada hemccı belirtelim ki, 1968 ve 1969 yılla
rına ait programların uygulanması İkinci 5 Yıl
lık KaüDimıa- Plânı ile güdülen kalkınma hızını 
ve amacı gerçekleştirememiştir. 1970 yılına ait 
programın uygulanması da, plânda kalkınma 
hm olarak öngörülen % 7 oranını bulamayıp, 
ilk tahminlere göre, % 4,8 oranında kaldığı için 
başarîb. sayılamaz. 

Saym senatörler hepmiz biliriz ki, başarılı 
plân ve plân programları yapmak kolay bir iş 
değildia'. Hele plân programlarını, plân hedefle
rini gerçekleştirecek şekilde basan ile uygulama 
daha da güç bir iştir, Bu güçlüklerin yenilme
sinde ilk mesele Plânlama Teşkilâtının bilgi ve 
ihtisas sahibi ve her bakımdan yetenekli kimse
lerden kurulmasına bağlıdır. Hükümetin siyasi 
tercihini kullanarak kalkınma hedeflerini doğ
ru ve iyi tesbit edebilmesinde hüküırbte bu 
teşkilât yardımcı olacaktır. Plân hedeflerine 
ulaşabilmek için kullanılacak vasıta ve imkân
ların önceden eksiksiz tesbit edilmesinde ve is-
rafsîz kullanılmasında da hükümete bu teşkilât 
yardım edecektir. Teknik bir mahiyet taşıyan 
ve plânın gerçekleştirilmesi için kullanılacak 
vasıta ve imkânların yıllara bölünmesi demek 
olan programları bu teşkilât hazırlıyacaktır. 91, 
99 ve 340 sayılı Kanunlar, teşkilâtın bu şekilde 
kurulmasına imkân verdiği ve teşkilâta ilk alı
nan elemanların seçilmesinde bu esasa titizlikle 
riayet edildiği halde, zamanla, bilhassa 1965 yı-
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lmdan bu yana, o titizlik muhafaza edilememiş 
ve bu yüzden değerli uzmanların çoğu teşkilât
tan ayrılmış ve yerlerine bir kısım da olsa ge
rekli yeteneğe sabibolamıyan kimseler alın
mıştır. 

Plân ve plân programların başarılı olarak 
yapılması ve başarı ile uygulanması için teşki
lâtta çalışan kimselerin gerekli vasıflara sahip 
bulunmaları da yetmez. Onlara ilmin gerekleri
ne ve memleket gerçeklerine göre huzur ve em
niyet içinde çalışabilme imkânlarının verilmesi 
de lâzımdır, üzülerek arz etmeye mecburuz ki, 
bu teşkilât görevlileri Adalet Partisi iktidarı 
devrinde plânı ve plân programları hakkında 
Hükünistten allığı her emri, birer sade memur 
gibi, olduğu gibi yerine getirme durumuna gir
mişlerdir. Hal böyle iken, 933 sayılı Kanunla, 
Devlet Plânlama Teşkilâtına a?,ıl görev ve yet
kiler dışında Maliye. Sanayi, Ticaret, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı gibi bâzı bakanlıkların gö
revlerine giren işler ve bu işler için yetkiler de 
verilmiştir ki, bu işler teşkilâtın a^ıl görevini 
gereği gibi yapmasına gerçekten engel olmak
tadır. Kaldıki, bu kanunun bâzı hükümleri 
de Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. 

Plân programlarının uygulanmasında plân 
hedeflerine ulaşabilmek için yatırımların yeter
li elması da gereklidir. Gene üzüntü ile söyle
mek zorundayızki, 1971 malî yılı Bütçesi 1971 
yılı programı için yeterli bir yatırım da öngö
rememiştir. 38 milyar lirayı aşan giderler top
lamının yaklaşık olarak 20 milyar lirası cari 
harcamalara ayrılmıştır. Cari harcamaların ge
çen yıllara nazaran artış hızı % 33 gibi yüksek 
bir oranı bulmuştur. Buna karşılık kamu yatı
rım harcamalarındaki artış hızı % 8 gibi kü
çük bir oranda kabul edilmiştir. Fiyat vs üc
retlerin durmaksızın yükselişi ve devalüasyon 
sonuçları bu hızın da gerçekleştirilmesini im-
kânsızlaştıracaktır. Tarım kesimine ayrılan ya
tırım miktarı ise büsbütün azdır. Oysaki, va
tandaşlarımızın yaklaşık olarak % 70 i tarım 
kesiminde yaşamaktadır. Tarım kesiminde ya-
şıyan vatandaşlarımıza düşen gelir payı tarım 
dışı kesimlerıîe çalışan vatandaşlarımıza düşen 
gelir payına göre çok düşüktür. Köylerde yan
sıyanlarla şehirde yaşayanlar arasında tek adam 
babına düşen millî gelir payı farkı % 30 i bul
maktadır. Tarım geliri dağılımı da büyük fark
lılıklar/ göstermekte dir. 

Sayın senatörler plân ve plân programları
nın uygulanmasında başarı için kaynakların sa
dece yeterli olması değil, aynı zamarida sağlam 
olması da şarttır. Gene üzülerek belirtelim ki, 
1971 malî yılı bütçesi 1971 yılı programı için 
sağlam bir kaynak olma şart ve imkânlarına da 
sahip değildir. Vakit kaybını önleme düşünce
siyle bu konuda bütçenin tümü hakkında gru-
pumuz sözcüsü tarafından açıklanan görüşü tek-
rarlamıyacağiz. Ancak şu kadarını arz edelimki, 
1070 yılında kabul edilen 4 yeni ve 6 eski ver
giyi kapsıyan Finansman Kanunu umulan geli
ri sağlamıyacaktır. 

İlmî prensiplere ve memleket gerçeklerine 
dayanmaksızın hazırlanan ve hiç bir meslek 
s umresini ve hiç bir kimseyi memnun etmiyen 
Devlet Memurları Kanunu uygulamasının büt
çeye yükleceği ödemelerde öngörülen miktar
dan mutlak? fazla olacaktır. Bu miktar kanun
daki aksaklıkların yıl içinde düzeltilmesi ha
linde daha da artacaktır. Ayrıca, devalüasyon 
$.?, malzeme fiyatlarında ve hizmet ücretlerinde 
yükselmeyi gerektireceğinden harcanması ör.-
görülsn para ile, yapılması öngörülen yatırımı 
de imkânsız hale getirecektir. 

Kısaca 1971 rnaJî yılı bütçesi de önceki yı;!a-
ra alt bütçeler gibi büyük açıklarla kapanacak
tı? ve 1971 yıh programının gerçekleşmesi için 
sağlam bir kaynak olamayacaktır. 

ÎSaym senatörler, Anayasamıza gör? Türki
ye Cumhuriyeti Devleti dengeli bir şekilde kuv
vetler ayrılığı prensibine dayanan va sadece 
millî, demokratik, lâik bir hukuk devleti de
ğil, aynı zamanda insan haklarına da bağlı 
sosyal bir devlettir. Anayasamıza göre vatan
daşların yalnız hukuk bakımından değil, eko
nomik ve sosyal açılardan da özgür olmalarını 
sağlamak gerekir. Her toplum gibi bizim toplu
mumuzda da çeşitli sınıf ve zümreler bulundu
ğu gerçeğini göz önüne alan Anayasamız bu 
sınıf ve zümrelerden bâzılarının diğerlerine hâ
kim olmasını veya onları yok etmek için güc 
kullanmalarını yasaklamış, çeşitli sınıf ve züm
reler arasında ahenk ve denge sağlamayı amaç 
saymıştır. Anayasamızda sosyal adalet ve sos
yal güvenlik deyimi ile adlandırılan hedefler 
ve bu hedeflere varabilmek için alınması emre
dilen tedbirler bizi açıkladığımız amaçlara gö-



O. Senatosu B : 30 28 . 1 . 1971 O : 3 
türecek olan ilkelerdir. Devlet üzerinde kişi, 
sınıf ve zümre hâkimiyetini önleme, gelişmede 
vatandaşlara fırsat ve imkân eşitliğini sağlama 
bu nevi ilkelerdendir. 

1971 yılı programı, 1968, 1969 ve 1970 yula
rına ait programlar gibi ilmî esaslara, memleke
timiz gerçeklerine ve Anayasamızın koyduğu 
ilkelere uygun olmadığı gibi, 1968 - 1972 yılla
rını kapsıyan ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında öngörülen hedeflerin bir kısmına da ay
kırıdır. Plânda gelir dağılımımda adaletsizlik 
olduğundan söz edildiği halde, Hükümet, bunu 
giderecek reformist tedbirlere başvurmamış, 
sadece prensipsiz, anlaşılması ve uygulanması 
hem vatandaşlar, hem de uygulayıcılar için güç 
bâzı kanunlarla bir kısım vergilerde düzeltme
ler yapmak ve yeniden 4 vergi koymakla yetin
miştir. Plânda Vasıtalı Vergilerin adaletsizliği, 
tüm vergilere göre % 70 oranını bulduğu kabul 
edildiği halde, Hükümet, bu nevi vergileri da
ha da a.ğırlaştırmıştır. 

Toprak reformunun gerçekleştirilmesi Ana
yasa emri olduğu ve plânda toprak dağılımın
daki adaletsizlik kabul edildiği halde, Hükümet 
1971 yılı programında toprak reformunun sö
zünü bile etmemiş, açıklamalara zorlandığı za
manlarda da toprak reformuna karşı olanların 
kullanmayı itiyat haline getirdikleri tarım re
formundan bahsetmiş ve bu konuda yetersiz 
birtakım teknolojik tedbirlerle yetinmiştir. 

Plânda bütün köy nüfusunun % 30 unun 
orman içinde veya orman yanında yaşadığı ve 
bunların yaklaşık olarak % 40 mın yaşadıkları 
yerlerde kalkındırılması olanağının bulunma
dığı açıklandığı halde, Hükümet bu konuya 
1971 yılı programında esaslı bir tedbir getirme
miştir. 

Plânda geleneksel toplum olmaktan hızla 
kurtulmak, ekonomik ve sosyal yapımızda kök
lü değişiklikler yapmak zorunluğunda olduğu
muz kabul edildiği halde, Hükümet 1971 yılı 
programında esaslı sayılacak bir tedbir ileri 
sürmemiştir. 

Sayın arkadaşlar, Hükümet tarım kesimin
deki vergilemeyi daha verimli bir hale getirme 
tedbirine de başvurmamıştır. 

Görülüyor ki; Hükümet, 1971 yılında da 
geçmiş yıllarda olduğu gibi gönüllü tasarruf
lara çok fazla umut bağlamıştır. 1971 yılı prog-

I ramının ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânına 
aykırılığı hakkındaki örnekler daha da çoğal
tılabilir. 

Sayın senatörler, Karma Bütçe Komisyonu 
raporunda Devlet Plânlama Teşkilâtı çalışma
larına geniş ölçüde temas edilmiş, rapor oku-
nulduğu zaman Devlet tarafından yapılan hiz
metler, sanki bu teşkilât olmasa idi yapılamaz
dı veya oksik yapılırdı gibi bir kanı husule ge
tirme çabasını gösteren bir üslûp ile yazılmış, 

I geçmiş yıllara ait hizmetler arasındaki kıyas
lamalara geniş ölçüde yer verilmiştir, örneğin; 
açılan okul, okuyan öğrenci, yetiştirilen öğret
men, açılan hastane, tedavi edilen hasta, yetiş
tirilen hekim sayısının yapılan yol ve köprü 
miktarının, içme suyuna ve elektriğe kavuştu
rulan kasaba ve köy sayısının her yıl biraz da
ha arttığı üzerinde durulmuş, bol bol rakam
lar söylenmiş ve bu suretle okuyanlarda büyük 
ve çok yararlı hizmetler yapıldığı intibaı uyan
dırılmaya çalışılmıştır. 

Sayın senatörler, hepimiz çok iyi biliriz M; 
en geride kalmış, en tutucu memleketlerde bile 
her yıl yapılan hizmet eski yıllara göre artar. 
Bu sonuç tek başına başarının asla delili sayı
lanız. Burada başarı için plân hedeflerinin 
doğru ve iyi tesbit edilip edilmediğine, her yıl 
artan imkânın bu hedeflere ulaşmayı sağiıya-
cak şekilde eksiksiz ve israfsız olarak harcanıp 
harcanmadığına, kamu hizmetlerinin dengeli 
olarak dağıtılıp dağıtılmadığına, çeşitli sınıf ve 
zümrelere mensup vatandaşlar ve bölgeler ara
sındaki ekonomik ve sosyal gelişme farklarının 
azaltılıp azaltılmadığına, kısacası sosyal adalet 
ve sosyal güvenlik bakımından gerekli ve ye
terli mesafelerin alınıp alınmadığına bakılır. 

Gayrisâfi millî hâsıladan fert başına düşen 
gelir payının her yıl artması şüphesiz memnun
luk verirse de, bu sonuç asla yeterli sayılamaz. 
Basan için ayrıca millî gelirin yeterli ölçüde 
artmasını ve vatandaşlar arasında âdil ölçülerle 
dağıtılmasını da sağlamak gerekir. Biz 1971 yılı 
programı ile 1971 yılı Bütçesini bu bakımlardan 
da tatmin edici bulamıyoruz. 

Değerli senatörler; plânın, plân programla
rının başarılı olması için söylediğimiz şartlara 
göre hazırlanması ve uygulanması da yetmez, 
Hükümetin ve bütün Devlet teşkilâtının plân ve 

I plân programlarına samimî bir şekilde inanma-
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sı, bağlanması ve onları bütünlüğünü bozmaksı
zın ciddî bir şekilde uygulaması da lâzımdır. Bu 
da yetmez. Her şeyden önce yurtta asayişin, va
tandaşlar arasında her bakımdan huzur ve gü
venin, her yönden istikrarın sağlanması, demok
ratik parlömanter rejimin her çeşit sarsıntıdan 
korunması, vatandaş topluluğunun plân ve plân 
programlarının ilmî esaslara, memleket gerçek
lerine ve Anayasa emirlerine göre hazırlandığı 
ve uygulaırfliğı kanısına varmasının sağlanması 
da gerek. Vatandaşta sadece plân ve plân prog
ramlarının bu esaslara göre değil de, Hüküme
tin arzusuna göre hazırlandığı ve uygulandığı 
şüphesinin doğması bile plân hedeflerine ulaşa
bilmeyi önler. Demirel Hükümetleri kamu oyun
dan bu şüpheyi silememiştir. Silememesinin ne
denleri de Anayasayı bütünü ile benimseme
mesi, bütünü ile uygulamamasıdır. Demirel Hü
kümetleri Anayasamızın belirli hükümlerini be
nimsemiş, diğer hükümlerini ısrarlı bir şekilde 
ihmal etmiştir. 

Yüce Cumhuriyet Senatosunun Sayın Baş
kanı, sayın üyeleri; bu açıklamalarımız göster
miştir ki, 1971 yılı malî kaynağını teşkil eden 
1971 yılı programı kalkınmamızı hızlandıran, 
kamu hizmetlerini âdil ve dengeli dağıtan, va
tandaşlar ve bölgeler arasındaki ekonomik ve 
sosyal gelişme farklarını azaltan ve gelir dağı
lımında adalet ilkesini gerçekleştirmeye yariyan 
bir program ve bir bütçe niteliğini taşımamak
tadır. Böyle olmakla beraber milletimiz için ya
rarlı olmasını diler, Yüce Heyetinizi Cumhuriyet 
Senatosu C. H. P. Grupu adına saygı ile selâm
larım. (Alkışlar) « 

BAŞKAN — Sayın Pırıltı, G. P. Grupu adı
na, buyurun, efendim. 

G. P. GRUPU ADINA MEHMET PIRILTI 
(Antalya) — Sayın Başkan, değerli senatör ar
kadaşlarım ve muhterem Hükümet ricali, 

Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu 
adına 1971 yılı DPT Bütçesi kanun tasarısı üze
rinde görüş ve temennilerimizi arza çalışacağım. 

DP Teşkilâtının 1970 yılı yayınları tetkik 
edildiğinde; DPT yayınlarından daha ziyade 
beklenen husus eğitici, öğretici ve tavsiye edici 
olması keyfiyetidir. Nazariyeden kaçarak pra
tik, yol gösterici mahiyette olması iktiza eder. 
Malûmu tekrarlar, ıstırabı dile getirir, fakat 
şifa verici bir tarafı olmaz ise, bir tasvir olur. 

Okuyana örnek, ve önder olacak eserleri DP 
Teşkilâtından bekliyoruz. O takdirde gayesine 
uygun düşmüş olur. 1970 yılı yayınlarını teker 
teker incelemiş olmamakla beraber, yanlış tesbit 
etmemiş isem, baskıda olanlar hariç, 122 yayın 
tesbit etmiş bulunuyorum. Bunların büyük bir 
kısmı kapaklı teksir, bir kısmı matbaa baskısı, 
bir kısmı DPT Matbaası baskısıdır. Bu yayınla
ra büyük bir kısmı hizmete özel, iki tanesi gizli 
kaydını havidir. Gizlilik kaydım havi yayınlar
dan biri, «Türkiye'de Demir Çelik fiyat ve ma
liyetleri üzerinde inceleme» ismini taşır. Bunun 
gizli olacak ne tarafı vardır. Anlıyamıyorum. 
İkincisi de «Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
hakkında bâaı görüşler» dir. Bu yayın hakkın
da da gizliliği gerektirir bir sebep görmemekte
yiz. 

Plân - program bilâkis aleniliği gerektirir. 
Herkes bilecek, inanacak ve görecek ki, o yönde 
harekâtını tesbit edecektir. 

Esasen «hizmete özel» denilen yayınların da 
bir kısmı DPT bünyesi içinde kalacak yayınlar 
olduğunu kabul etmek gerekir. Satışı yapılma
dıkça, mahiyeti herkesçe bilinmedikçe, münek
kitlerin, ihtisas erbabının, yani bu mevzuda gö
rüş ve bilgi sahibi olan insanların gözünden 
uzak demektir. O görüş, düşünüş ve tavsiyenin 
tutarlı olup olmadığı ilmî araştırma ve tartışma 
ile su üstüne çıkabilir. 

Bu ifadelerimle arz etmek istediğim bu ya-
ymlarm içerisinde çok kıymetlileri var, istifade 
edilecek kişilerden uzak tutulmasın, bilâkis isti
fadelerine arz edilsin, diye temennide bulunu
yorum. 

Bu takdirde, DPT nm gayesine uygun dav
ran ılmış olur, 122 yayın az değil, bir hayli emek 
ve masraf mahsulü. Bu yayınlar piyasaya ucuz 
fiyatlarla arz edilecek olur ise, her eline kalemi 
alan da bunu eser diye neşredemez. Neşredecek 
olsa bile, bu mevzuda, tasvip ve âdemi tasvip, 
mukabil fikirler ortaya çıkmış olur ki, bundan] 
müteşebbis de, DPT da, kamu sektörü de istifa
de etmiş olur. Ayrıca, bu yayınlardan bâzıları
nın da DPT nm gayesi dışında olduğunu belirt
mek isterim. 

Bu hususu böylece kaydettikten sonra, 1971 
malî yılı DPT cari harcamaları, 1970 yılına na
zaran 1 milyon 89 bin 357 lira fazlasiyle teklif 
edilmektedir. Geçen yıl bütçe müzakerelerinde 
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G. P. Grupu adına yapmış olduğum, DPT Bütçe 
eleştirmesinde, cari masrafların yıllar itibariyle 
yapmış olduğum mukayesesinde artışın çok ka
barık ve misliyle artış kaydettiğini tebarüz et
tirmiş idim. Bu yıl da 657 sayılı Kanuna göre 
yapılan inbıbaMan karşılamak üzere, personel 
ücretleri Maliye Bakanlığı Bütçesine konuluğu 
halde artış yine vardır. 1968 - 1969 - 1970 yıl
ları itibariyle personel durumunu mukayese 
edecek olursak, 1968 de 442, 1969 da 544, 1970 
te 618 aded olarak artış kaydettiğini görürüz. 
Bu artışı gerektiren zorunluluk olarak raporda, 
«memleketteki, özellikle özel sektör elindeki 
kullanılabilir kıt kaynakların kısa zamanda 
kendini amorti eden çok kârlı ve rasgele yatı
rımlara değil de, kalkınma plânı ve yıllık prog
ramlara uygun yatırımlara kanalize edilebilmesi 
için uygulanmakta olan çeşitli teşvik tedbirleri
nin tatbikatı DPT bu uygulamayı ya
pacak bir kadronun teessüsünü gerektirmiş
tir» deniyor. İşte, grupumuz kadroların artmış 
olmasına rağmen, yatırımların plân ve progra
ma göre kanalize edilmediğine, çeşitli teşvik ted-
ıbirlerinin haklfki müteşebbis ve iş adamına ulaş-
tırılmadığı ve taraf tutulduğu, firma kayırıldı-
ğı kanısındadır. 

İhracatı teşvik fonlarının, gayesi dışında 
kullanıldığı olağan haldedir. 

feT" 
DPT, hakiki - samimî müteşebbislerin ha

zırladıkları fizibilite raporlarının incele
nip değerlendirilmesi yerine, bunlar muayyen 
bürolarca hazırlanmadığı için, fizibilite rapor
larını ret ile meşguldürler. 

İş adamına müzahir olunacak yerde, şüpheli 
nazarlarla bakılmakta ve tedibedilmek istenil
mektedir. 

Özel sektörcü olduklarını iddia ederler, fa
kat, özel sektörden kaçılır ve müşkülât, çıkarır 
haldedirler. DPT yatırımların ve ihracatın artı
rılması için gerekli organizasyonu sağlıyama-
maktadır. 

Yatırım projeleri, çok büyük malî takat isti-
yen, hakiki Türk müteşebbis ve sermayedarının 
takati üstünde düşünülmüş ve tesbit edilmiştir. 
İşte onun içindir ki, cari harcamalara dış mem
leketlerde, yabancı sermayeyi teşvik ve davet 
için, yıllık programların tanıtılması maksadı ile 
açılacak dış fuarlar için, 16.380 nci maddeye 100 

bin lira konulmuştur. Bu harcamaya lüzum gö-
rülüşü dahi iddiamızı doğrulamajktadır. Yaban
cı sermayenin, nerede kâr görürse oraya gidece
ği, eşyanın tabiatı icabıdır. Biz, önce âtıl kal
mış iç sermayeyi değerlenidirmeyi düşünelim. 
Yatırım projelerinin büyük olması zarureti ha
linde esasen yabancı sermaye gelir veya davet 
olunur. 

Bendeniz, görevli olarak geçtiğimiz yılda 
Amerika'ya gittim. Resmî görevim dışında bir 
müddet de kalarak hayvancılık, meyvacılık ve 
zirai konular üzerinde tetkikat yaptım. Gördü
ğüm manzara ve edindiğim kanaat şudur ki, ih
racatımızın artırılması mevzuunda DPT rapor
larında belirttikleri gibi, bir organizasyon sağ
lamış değildirler. Esasen, «âinesi iştir kişinin 
lâfa bakılmaz. Şahsın görünür rütibeî aklı ese
rinde» vecizesine uyarak, ihracat rakamlarımıza 
bakmak ve dış ticaret açığımızın eksileceği yer
de ziyadeleşmesi teşhisimizi doğrulamaktadır. 
Klâsik beş kalem ihraç metanınız olan; pamuk, 
tütün, üzüm, incir ve fındık kalemlerinde dahi 
iyi pazar bulma ve değer paJhasıyla satma yolu
nu bulmuş değiliz. 

Reklâm, sapışta başta gelen faktördür. Ama, 
Amerika'da bu husus kaçınılmaz bir zarurettir. 
öünkü orada televizyon günlük haayta pek çok 
•istasyonları ile girmiş ve televizyon reklâmı baş
ta gelmektedir. Jiklet satan firmalar, Japon 
oyuncakları satan mağazalar reklâm yapabili
yor, bâzı milletler, mamulleri ve istihsalleri için 
satış ve teşhir paviyonları açabiliyor, biz ise, 
anaihraç mallarımızı ne televizyon kanalı ile ne 
de, teşhir yoluyla tanıtabiliyoruz. Yapılan ne
dir? Birkaç ihracatçı firmanın dostluğu ve tanı
dığı bölge ve firmalara mal satmaktan ibaret
tir. Kendine kâr temin edebilme çabasındaki 
tüccarın faaliyetinden Öte bir gayret gösterile-
memektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu vesileyle şunu ilgililere duyurmak iste

rim, Ortak Pazara da girmiş bulunduğumuza ve 
tatbikatına da bu yıl başlanacağı nazara alına
rak ; biz Türkiye olarak ihracatta yalnız anaka-
lemlerde durmıyalım. Her cins istihsal ve imali
mizin değerlendirme yolunu tutalım. Tutmaya 
mecburuz. Bu kalemler birleşince yekûn tutaca
ğından şüpheniz olmasın. 

Amerika, bizim ayakkabımızdan tutun da, 
konfeksiyon giyim eşyamıza, yün örgümüze, ha-
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lımıza, turistik eşyalarımıza, şarabımıza ve el 
sanatlarımıza ve deri eşyalarımıza ihtiyaçlıdır 
ve talebetmıektedir. Şunu üzülerek ifade edelim 
ki, bu kalemlerin ihracı için organizasyon yok
tur. 

İsrail'in portakalı, israil'in, konserve ve mey-
va salatası Amerikanda satılır. Biz niye satamı
yoruz deyine©; «efendim onların Amerika'da ta
nıdığı firmalar var, onlar birbirini tutuyorlar» 
deniyor. Şu halde bizim davet edeceğimiz ecnebi 
sermayeden ziyade, mallımızı değerlendirecek 
komüsyoncu oluyor. 

Türkiye'den gitmiş bir Amerikalı Amirali 
ile, bir kokteylde tanıştım. Amiral, devamlı 
'Olarak Türk şaraplarını tercih ettiğini söy
ledi. Daha ileri gitti ve Fransız şaraplarım 
çok geride bıraktınız, dedi. Ama, tanıtamıyor
sunuz, diye de ilâve etti. 

Vafinlglton'da bir firma, aslen Rum, Türk 
şarabı getirtiyor. Gelen parti duyulduğun
da alıcılar kuyrukta sıra bekliyorlarmış. Bu 
söylediklerim diğer ülkelere de ayni şekilde 
töşmil ,edilelbilir. 

Tütün ihraceden bir memleketiz. Sigara
mız dışarda makbul bir nesne, hattâ son 
günlerde kaçak olarak hudut boylarımızla 
satılıyor. Tütünü imal edip niçin sigara olarak 
satmayı plârilıyamıyonuz? Niye D. P. T. bu 
tavsiyeyi yetkili Hükümete yapmıyor? Belki 
balya halinde tütünü satma kolay, bu yüzden 
'geçinebilen birkaç firma olabilir; ama, Türk 
köylüsünün tütünü değerlenirse karşılığı tam 
ödenir ve onun yüzü güler. Böylelikle de millî 
gelir artmış olur. 

Türk el sanatları Amerika'da geçerli, balı 
başta geliyor : Gümrük satınalmaıı fatura be
deli üzerinden ödenebilir. Gümrük Hıadleri ele 
çok düşük. Niçin satamıyoruz? Milyonlarca 
liralık bütçemiz içerisinde bir teşhir yeri te
min edemeyiz. Kira ile bir yer tdîmak zah
metini ihtiyar edip mallanırım tanıtanlayız, 
Ama bu arada,, tarihî eserlerimizi bilmem ne 
gaye ile büyük masraflar ihtiyar ederek bütün 
risklerni'e rağmen göndeririz. Fakat, bu fay
dalı hizmeti yapamayız. 

Japonya çakmağını teşhir eder, biz Ana-
'd'olumuzun kilimini, Kilis'in battaniyesini, kıy
metli Türk halılarını teşhir edemeyiz. Akıl 
alacak bir iş değil. Ondan sonra da kalkar, 
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i İhracatın artması mevzuunda organizasyon 
I yaptık rersek kendi kendimizi aldatır ve bu 
I geri kalmışlıktan kurtulamayız. Artık fetva 

devri tarihe karışmıştır. Tatbikat gerekli, ic
raat istiyoruz. 

) Türkiye'nin biran evvel besi hayvancılı-
j ğma gereken ehemmiyeti göstermesi zarureti 
] vardır. Ziraat memleketi olarak, el'de ettiği-
j miz ürünü hayvan yeminde kullanarak et şek-
\ liyle ihracı büjyük gelir sağlıyacaktır. Bunun 
i için et - hayvan türlerinin biran önce Türki-
j ye'de geliştirilmesi zarureti vardır. 
| Amerika bize süt hayvancılğını sağlık ve-

rinse de, süt sanayiinin geliştirilmesinden ev
vel, y'em'in pahalı olduğu ülkemizde; öncelik, 
et hayvancılığına konulmalıdır. Bununla mü-
teradit olarak et sanayii kurulmalı, dahilî 
istihlâkimiz üzerin'deki ihtiyaç fazlası satıla-

I bilecek etlerimiz ihracedilmelidir. Hudut boy
larımızda her gün binlerce hayvan dıştaki 
fiyat farkı dolayısiyle kaçırılmaktadır. Kal-

, di ki, Ortak Pazar ülkelerinin ete ihtiyacı be-
. liriğindir. G-irdiğimiz iş bu ortaklıkta belli bir 
I kalem olarak et, yakın bir gelecekte ihraç 

metaımız olmalıdır. 

; Söz hayvancılığa intikal etmiş iken, D. P. T. 
\ nin 'döviz kazancına yönelen projeler ya-
| nmda deri ihracatım geliştirm'e projelinden 
İ de Tiz etmek isterim : Dünyada küçükbaş 
; haymn kesen ülkeler mahduttur, işte bu se-
j hepledir ki, Türkiye küçükbaş hayvancılığın-
j da ham deri kaynağı bakımından ztengin bir 
| ülkedir. 

Raporda öngörülen «deri sanayiinde tek-
j nolojinin iyileştirilmesi, konfeksiyon sanayii

nin organize edilmesi ve desteklenmesi ile 
[ deri mamullerindeki ihracat gelirinde önemli 

artış sağlanabilecektir. Bu bakımdan 1'371 yı
lından itibaren dericilik sanayii ağırlık veri
len konular arasına alınmıştır.» denilmekte
dir. Bunu takdirle karşılamakla beraCaer, geçen 
yıllardaki program ve plânlarda da ayni hu
suslar değişik şekillerde ifade ve taahhüde-
dildiği halde, riayet edilmemiştir. 

I Deri konfeksiyon eşyası ihraceden ülkeler 
arasında yer almış bulunuyoruz, iftiharla söy-
liyebiliriz ki, mamullerimiz Avrupa ve Ame-

I rika pazarlarında aranır haldedir. Ciddî deri 
| konföksnyon ihracı yapan firmalarımız var-
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dıı*. Fakat, gelin tatbikatı görün ki, biz kendi 
elimizle kendi sanayicilerimizi baltalıyoruz. 
Şöyle ki : Küçükbaş ham deri ihracettiğimrz 
Yugoslavya, Bulgaristan bu derilerimizi işii-
yerek konfeksiyonda kullanıyor ve Türk ma
mullerine rekabet ediyor. Bu arada iç piyasada 
deri sanayii kaliteli ham deri bulmakta müş
külâta uğruyor. Bulsa da, p-ahalı buluyor, is
teriz ki, iş gücü ihraceden bir ülkeyiz. Deri 
sanayii hizim ata sanayiimizdir. Modern tek
nolojinin kabul ettiği esaslar dâhilinde as
gari maliyetM (bu sanayi dalını biran evvel 
geliştirelim. Bu sanayi dalı kendiliğinden ge-
lişelbilir. Yeterki, ham deri ihracı yasaklan
mış olsun. Ham deri ihraceden firmalar, Hü
kümetin bu kararı muvacehesinde hemen bu 
sanayiye kaymak mecburiyetini hissederler. 
•D. P. Teşkilâtından dileğimiz Hüküm'ete bu 
telkini yapmalarıdır. 

Deri konfeksiyon mamullerimizin ihracatı
nın arttırılması, sanayicilerinin organize el
maları yanı sıra, ihtiyaç sahipleri alıcı ülkele
rin modellerinin takip ve sezon olarak yeni
liklerin izlenerek bunların temin olunmasına 
vâlbestedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
D. P. T. tarafından hazırlanan döviz kazan

cına yönelen projeler arasında, tarımda da 
teknolojik gelişme programlan yer almakta
dır. 

Teknolojik gelişmenin maddi gerekleri ola
rak, yüksek vasıflı tohumluk, gübre, makina 
ve sulama üzerinde alırlıkla durulmaktadır. 
Bu görüşü şükranla karşılarken, teknolojik 
gelişmenin makina bölümü ile ilgili izlenimini 
müstahsil ancak fuarlar ve enternasyonal ta
rım aletleri dergisi ile yapılabilir. 

izmir Enternasyonel Fuarında, gelişen tek
nolojinin tarım aletlerini kısmen görmek kabil 
oluyor idi. Fakat, fuarda teşhir edilen cihaz ve 
âletin satışı yasaklanınca, satıcı firmalar bu 
külfete katlanmak istememektedirler. Yenilik-
rin görülüp gelişen Türk sanayii tarafından 
yapılması, teklifi bu teshir suretiyle mümkün ol
maktadır. örnek veya model olarak gelecek 
bu tip aletlerin gümrüğü karşılığında satılması 
mümkün hale getirilmelidir. Her halükârda, 
beynelmilel tarım âletleri sergisinin yurdumuz
da kurulmasının sağlanması faydalı bir davra
nış olacaktır. 

j Raporda, tarımda makinalaşmanın henüz is
tenilen duruma gelmediği teshit edilmiştir. Ku
ru tarım şartlarına uygun teknik araçların ya
pımı ve kullanımı böylelikle imkân dâhiline 
sokulmuş olacaktır. 

Tarımda girdilerin fiyatı her geçen gün art
maktadır. Artan maliyetin düşürülmesi ancak 
çok mahsûl elde etmekle mümkündür. Çok mah
sûl ise; iyi tohum, gübre, sulama ve ekipman 
ile elde olunabilir. Mibzersiz bir ekim ve gübre 
verme, sulamasız bir ekim bu devirde çiftçiyi 
borç boyunduruğundan kurtaramaz. Tarımda 
istenilen randımanı alırsak, geniş buğday ekim 
sahası olan Türkiyemiz, buğday ithâl etmekten 
kurtulur. 

| Develüasyondan sonra, müstahsil, gübreyi, 
akaryakıtı, motoru ve ekipmanı pahalı almaya 
başlamıştır. Yeni sezonda mahsule verilecek 
taban fiyatının bu yükseliş göz önünde tutula
rak verilmesi iktiza etmektedir, Bu takdirde, 
kuru mahsul ekim sahaları bulabilir. Böylece 
başka ürünlere kayma olmaz. Mahsûlünün de
ğer pahası ile satıldığını gören, emeğinin kar
gılığını alan Türk köylüsü buğday ekince de 
Amerikadan buğday ithal ederek döviz harca
mış olmayız. Hele, ekmeğe patates karışımı 
sağlandığı takdirde müstehlikin pahalı ekmek 
yemesi de önlenmiş olur. 

Muhterem arkadaşlarım, dar vakitte bütün 
konulara değinmek mümkün olmuyor. Ancak, 

j her yıl olduğu gibi Devlet Plânlama Teşkila
tındaki yatırım harcamalarına ayrılan 71 mil
yon liranın slyadeliğine nazari dikkatlerinizi 
çekmek isterim. 

D. P. Teşkilâtının kendi bünyesi içinde yap
ması iktiza eden etüt ve projelerin dışarıda 
yaptırılmış olması nedeniyle bu milyonlara ihti
yaç olduğunu belirtmek isterim. İstisnaları ha
riç projelerin teşkilât bünyesi içerisinde ya
pılmasını Güven Partisi olarak tavsiyeye şa
yan buluyoruz. 

Sözlerimi burada bitirirken, Yüce Heyeti
nizi Güven Partisi ve şahsım adına saygiyle 
selâmlar, 1971 Devlet Plânlama Bütçesinin Türk 
milletine ve Plânlama müntesiplerine hayırlı 
ve uğurlu olmasını candan dilerim. (Alkışlar). 

j BAŞKAN — Sayın G-ürsoytrak? Yok. Sayın 
I Karaosmanoğlu, Â. P. Grupu adına, buyurunuz. 
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ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA ORAL 
KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Adalet Partisi Grupu adına Devlet Plânlama 
Teşkilâtı 1971 bütçe tasarısı münasebetiyle gö
rüşlerimizi zamanın müsaadesi nisbetinde be
lirtmek üzere söz almış bulunuyorum. 

1981 Anayasasında memleketimizi n iii tisadi, 
sosyal ve kültürel kalkınmasının plâna bağla
narak gerçekleştirilmesi esası kabul edildikten 
sonra; siyasi iktidarların kendi parti program
ları, seçim beyannameleri ve Hükümet prog
ramlanılın genel felsefesi çerçevesinde 5 yıllık 
kalkınma plânlarına ilişkin yıllık icra prog
ramlarını düzenleyip uygulamaya koymaları 
zorunluluğu hâsıl olmuştur. 

Demokratik hukuk Devleti düzeninde millî 
iradenin güvenine mashar olan Adalet Partisi 
iktidarının Sayın Demirel Hükümetleri kanaliy-
le 1965 senesinden beri büyük bir asim ve şevk
le devam eden kalkınma çabaları, yıllık icra 
programlarında gerçekçi bir görüşle değerlen
dirilmekte, karma ekonomi ve sosyal adalet il
kelerinin icabettirdiği şokilde resmî ve özel sek
tör yatırımlarına iktisat ilmi ve memleket ger
çekleri açısından istikamet verilmektedir. 

Yılların biriktirdiği binlerce sorunun, mah
dut finansman imkânlariyle ve demode metot
larla çözümlenmesine imkân olmadığının idraki 
içerisinde olan iktidarımızın, merkeziyetçi ve 
katı bir plân anlayışının temsilcisi olmadığını 
muhtelif vesilelerle ifade etmişizdir Sosyalist, 
komünist ve faşist rejimlerde uygulanan merke
ziyetçi, totaliter ve rejit plân anlayışiyle, Tür
kiye gibi demokratik düzenin kahir ekseriyetle 
benimsendiği memleketlerde plân ve programla
rın tanizminde ve Devlet bütçelerindeki yatı
rımların sektörler arasındaki dağı!.mıııda, fer
dî refahın ve hayat seviyesinin ar-'.r-İması, zi
rai ve sınai üretimin teşviki suretiyle millî ge
lirin belirli ölçüler içerisinde yüksel--İlmesi ama
cı güdülmektedir. Refahın tabana yayılmacına 
yönelen müessir tedbirleri alırken, ^aiuıa halkı
mızın hakiki talep ve ihtiyaçlarının değerlendi
rilmedi suretiyle program ve bütçe tanzimine 
gayret gösterilmektedir. 

Sayın muhalefet sözcüleri, zaman saman; 
özellikle, iktidara gelmemizden önceki yıllarda 
Adalet Partisinin plâna ve Devlet Plânlama 

Teşkilâtına karşı bir tutumda bulunduğunu id
dia ederlerken; her nedense 1965 seçimlerinden 
sonra tamamen zıt bir iddiaya girişerek bu defa 
da Devlet Plânlama Teşkilâtının icraya müda
halesinden bahsetmeye başlamışlardır. Gerçeği 
dile getirmek en doğru yoldur. Plân ve yıllık 
programların iyi niyet ve hassasiyetle takibin
de Hükümetin gösterdiği anlayışı Plânlama Teş
kilâtının icracı nitelik kazanması tarzında de
ğerlendirmek hatalıdır. Anayasaya göre Devlet 
Plânlama Teşkilâtı hükümetlerin müşaviri ol
mak durumundadır. Programlara son şeklini 
veren Yüksek Plânlama Kurulu, Başbakanın 
başkanlığında, ilgili yatırımcı bakanların, Dev
let Plânlama Teşkilâtı Müsteşar ve daire baş
kanlarının katümasiyle vazife görmektedir. 
Kalkınma plânlarının ise Yüksek Meclislerce 
tartışılıp istenilen şekle sokulduktan sonra ka
bul edildiği nazara alınırsa, müşavirlik fonk
siyonunun değişik şekilde yorumlanmasına ma
hal kalmıyacaktır. İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânının dördüncü program yılını idrak ediyo
ruz. Plânın anahedeflerine 1972 yılı sonuna ka
dar büyük çapta varılmış olacağım, öngörülen 
% 7 kalkınma hızı ortalamasının da gerçekleşe
ceğini kuvvetle tahmin etmekteyiz. 

Sırası gelmişken şunu da tebarüz ettirmek 
isterim ki, hürriyet düzeni içerisinde kalkm-
kmmakta olan memleketlerde, kalkınma plânla
rının % 50 - 60 civarında realize edilmiş ola
bilmesinin dahi büyük basarı olarak nitelendi
rilmesi gerektiğini dünyanın tanınmış plânlama 
uzmanlarından birisi tarafından ifade edildiği
ne, memuriyet hayatını sırasında Holanda'da 
katıldığım beynelmilel bir seminerde bizzat şa-
hidolmuştum. 

Aziz milletimizin hürriyet içerisinde kendi 
mukadderatını tâyin edip, mümkün olan süratle 
mamur ve müreffeh Türkiye idealine yönelen 
kalkınma gayretleri gösterdiğini 'bütün dün
ya dikkatle ve takdirle izlemektedir. Kalkınma 
için her şeyden önce huzur, sükûn ve istik
rar lâzımdır. Bunun yanında plân ve yatırım 
uygulamasını inkitaya uğratıcı, tasarruf ve 
sermaye birikimini ürkütücü sonuçlar doğurabi
lecek mahiyetteki anarşi teşebbüsleriyle, kanun
suz gösteri ve saldırıları mücerredolarak mev
cut iktidar ve Hükümete karsı davranışlar şek
linde tahlili edersek olaylara yanlış teşhis koy-
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muş oluruz. Rejimimiz üzerinde kumar oyna
mak istiyen, komünist ve faşist ideolojilerin 
bilerek veya bilmiyerek zebunu olan bir azın
lık, Anayasayı ve Atatürk ilkelerini paravana 
olarak istismar etmek suretiyle, bütün siyasi 
partilerimize mâl olması gereken iktisadi 'kal
kınma mücadelemize set çekmekte olduklarını 
fark etmiyecek kadar gaflete düşmüştür. Ana
yasamızın öngör düğü plânlı kalkınma çabala
rımızın huzur ve sükun dolu bir ortamda ger
çekleştirilmesi yolundaki gayretlerin, bu mu
kaddes çatı altında birleştirilmesi millî men
faatlerimizin asgari müştereki olmalıdır. 

H3r türlü bozguncu, yıkıcı ve anarşist ha
reketlerin evvelemirde mevcut Devlet nizamını 
bütün müesseseleriyle birlikte tahribelmek ama
cını taşıdığı artıik bütün çıplaklığıyla oritaya 
çıkmıştır. Devlet düzeninin selâmeti ve asil 
milletimizin yüce menfaatleri bakımından de
mokratik sistemden başka bir rejim tanınma
dığı noktasında kesinlikle ve tam bir şuurla 
birleşilmiş olmasını plânlı kalkınmamızın da 
kuvvetli bir teminatı olarak kabul ediyoruz. 

Sayın Başkan, 1971 yılı bütçe programı ha
zırlık çalışmaları sırasında, îkinci Beş Yıllık 
Plân döneminin uygulanması yapılan ilk üç yı
lı, geniş bir şekilde değerlendimeye tabi tu
tulmuştur. 19,69 ve 1970 yılı ilk yansında eko
nomimizde vuku bulan dar hoğadarın gideril
mesi maksadiyle Ağustos ayında açıklanan para 
ayarlaması ve istikrar programına dâhil o1 an 
tedbirlerin uygulama detayına 1971 programm-
d? da büyük ağırlık verildiğini görmekteyim, 

1963 - 1970 döneminde genel kalkınma hızı, 
ortalama olarak plân hedefinin biraz a'tında 
gerçekleşmiştir. Sanayi sektöründe plânda ön
görülen gelişme hızına oldukça yaklaşılmasına 
rağmen tarım sektöründe kötü hava şartları 
sebebiyle plân hedeflerinin biraz gerisinde ka
lınmıştır. 1970 yılında genel kalkınma hızının 
yapılan ilk tahminlere göre % 4.8 olacağı he
saplanmış ise de; Kasım ayında yapılan ikinci 
tahminler bu hızın daha yüksek oranda yan!, 
% 5.9 veya 6 ya yakın bir civarda realize edile
ceğini gösternuejktedir. 

Gayrisâfi millî hasıla 1969 yılı sonunda 1965 
fiyatlarıyla 97.1 milyar lirayı bulmuştur. Bu 
rakamın 1970 sonunda 101.8 milyara çıkacağı 

hesaplanmıştır. Buna göre fert başına düşen 
milî gelirde 1970 sonu itibariyle % 22 A gibi, 5 
yıl öncesine kıyasla küçümsenemiyecek bir artış 
görülerek, millî gelirin fert başına 2 854 lira
ya çıktığı anlaşılmıştır. 

Fert başına düşşen milî gelirin artışına para
lel olarak 1965 - 1970 döneminde bâzı temel 
inalların tüketiminde önemli gelişmeler görüldü
ğü vâki teükikat neticesinde ortaya çıkmakta
dır. Petrol ürünlerinde % 104.1, çimentoda % 
87.5, elektrikte % 81.4, şekerde % 19.2, kimye
vî gübrede ise % 197.5 gibi tüketim seviyesi ar
tışları mevcuttur. Bunun yanısıra gerçekleşen 
s: :it sermaye yatırımları toplamiyüe, gayrisâ
fi mil î hasıla toplamı arasındaki oranlarda is
tikrarlı artışlar görülmektedir. Şöyle ki, bu 
oran, 1964 te % 15.3 iken, 1970 de % 19.8 ora
nına yükselmiştir. 

Prodûkiif yatırımlarımızın, özellikle imalât 
~?na,yi sektörünün öretim artışları memnuniyet 
verici ve istikrarlı bir artış göstermektedir. 
Gittikçe gelişen sanayi sektör yatırım''arımı
zın en önemli mesnet ve hammaddesinin tarım
c ı ürünler olduğu ve tarımsal gelirlerin gayri
sâfi milî hasıladaki genişlik ve oranı düşünülür
se, köylü, çiftçi ve müstahsilim izin modern araç 
V3 gereçlerden küçük tarım işletmelerinde de 
faydalanmasını sağlıyacak idari, teknik, malî 
ve ik-isadi tedbirlerin alınması istikametindeki 
mihıoet çalışmaları Adalet Partisi Grupu olarak 
toc;vik ve takdir ediyoruz. Bu arada topyekûn 
F;rai kredi politikamızın da günün icaplarına 
ftü-s değerlendirilmesi zaruretine kesinlikle ina-
myoruz, 

Tarımsal üretimin çeşitli branşlarda artısı
nı sağlıyacak tedbirler manzumesinin, Türkiye'
nin ihtiyacı olan tarımsal endüstrimizin geliş
mesine yardımcı olacağını, sermaye piyasasının 
düzenlenmesiyle, ilgili tasarının kanunlaşmasiy-
le birlikte köylü, çiftçi ve müstahsilin de katı
lacağı ortaklıklar vasîtasiyle kurulacak sınai 
teflerin ekonomimizce yeni bir hız ve ferahlık 
getireceğini ifade etmek isterim. Ekonomik kal
kınmamızın, tarımsal yatırımlarla birlikte, sa
nayinin gelişmesine bağlı olarak sağlanabilece
ği realitesini görmemezlikten gelemeyiz. 

Sabit sermaye yatırımları ve yurt içi tasar
ruflarının gayrisâfi millî hâsılanın içerisindeki 
oranları düzenli bir şekilde artmaktadır. 1962 
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yılında sabit sermaye yatırımlarının gayrisâfi 
millî hâsıla içerisindeki % oranı 13,6 iken; her 
yıl sırasiyle artarak 1970 te % 20,8 ya yüksel
miştir. İç tasarruflarımızın ise, yine gayrisâfi 
millî hasılaya göre oranı, 1962 ele % 11,1 iken, 
1970 yılında % 21,1 e çıkmıştır. Bu rakamlar 
göstermektedir ki, ikinci plân döneminin ilk 
üç yılında toplam sınai üretimde müşahede edi
len artış % 29 gibi küçümsenemiyecek bir ra
kamdır. Yüksek Heyetinize bir fikir verebilmek 
amacdyle, iktidara geçtiğimiz 1965 yılma naza
ran 1970 yılında birkaç kalem sınai mamulün 
üretim artışı rakamlarına değinmek isterim. 
Beş yıl içerisinde: Hampetrol, 1 534 bin tondan 
3 800 bin tona; çimento, 3 244 bin tondan 8 000 
bin tona; demir ve pik, 681 bin tondan 1 843 bin 
tona; pr.cnuklu dokuma, 599 bin tondan 885 bin 
tona; suni gübre, 376 bin tondan 522 bin to
na ; enerji, 4,942 milyar Kwh. dan 8,605 milyar 
KWh, yükselmiştir. 

Süratle sanayileşen, memleketimizde sınai 
mâmûlfjtımısrn genel ihracatımız içerisindeki 
nisbeidnin % 25,5 e çıktığını bu vesileyle ifade 
etmekten memnuniyet duymaktayız. Ayrıca sa
nayide % 15 kalkınma hızına yaklaşılmış ol
ması, millî teknik ve sınai potansiyelimizin kal
kınma plânı çerçevesinde ve plân hedeflerine 
uygun olarak en rasyonel surette değerlendiril-
»diğinin ve Hükümetin bu konudaki başarısının 
en müşahhas delilidir. 

Yılda en çok 403 bin ton demir tüketen eko
nomimiz, dev adımlarla ilerliyen ağır sanayi
mizin ihtiyaçlarına yetişebilmek için 2 milyon 
ton demir tüketen hale gelmiştir. ÂID den sağ
lanan 195 milyon dolar kredinin de yardımiyle 
Ereğli Demir ve Çelik Tesislerimizin istihsal 
kapasitesini 1 milyon 600 bin tona çıkaracak 
tevsi çalışmaları süratle ileriemjktedir. Kara
bük Demir ve Çelik tesislerimizin kapasitesini 
de 1 milyon tona iblâğ edecek hazırlıkların 
ilerlediğiğini ve bu sahadaki hedefimizin 10 
milyon ton demir istihsali olduğunu belirtme
den geçemiyeoeğim. Bu rakamlar ve mevcut uy
gulama Türk ağır sanayinin iftihar edebilece
ğimiz seviyeye varacağının kuvvetli ve müşah
has delilleridir. 

Saym Başkan, 1971 yılı programını dikkat
le tetkik ettik. Bu konularda muhtelif bakan
lık bütçeleriyle ilişkili olaralk sırası geldikçe 

i saym Hükümet üyeleri tarafından 1971 yatırım-
j larma spesifik olarak temas edileceği kanaatiy-
| le, önemli gördüğüm yatırımlarla ilgili husus

lara özet olarak temas etmekle iktifa edece
ğim. 

1971 programında bütçe gelirleri imkânları 
I nazara alınarak yatırım harcamaları nispî bir 

seviyede tutulmuş, sağlam bir sanayi baz teşkil 
edecek önemli projelere ağırlık verilmiştir. Özel 
ihracat projeleri de dış ödeme dengesi açısın-

! dan ele alınmış bulunmaktadır. Doğrudan doğ
ruya tarımsal üretimi etkiliyecek nitelikteki 

I yatırımlara öncelik kazandırılmasını Hüküme-
| tin ve Devlet Plânlama Teşkilâtının basiretli 
! bir görüşü olarak kabul ediyoruz. Mahallî ida

reler tarafından, özellikle belediyeler ve il özel 
idarelerince tahakkuk ettirilmesi öngörülen ma
hallî nitelikteki çeşitli yatırım projelerinin ak
samaması için Belediye Gelirleri kanun tasarı
sı ile diğer ilgili tasarıların ve özellikle malî 
•tuvzin kanunu tasarısının bu yıl içerisinde çı
karılması hususunun programda yer alması hak
lı sebeplere dayanmaktadır. 

1971 yılında program konusu olan temel ima
lat sanayi projeleri üzerinde de kısaca durmak 

j isterim. 

Üçüncü Demir - Çelik ve Ereğli'nin tevsi 
projelen devam etmekte, ayrıca konuşmamda 

i de değindiğim üzere Karabük Demir - Çeliğin 
I tsvsi ile, 4 ncü demir - çelik tesisinin etüdleri 

ele alınmakta, özel çelik üretimi konusundaki 
etüt - proje çalışmalarına da başlanılmaktadır. 

i Alimünyum, petro - kimya, kâğıt ve sellülos, 
giibro, amonyak, bakır kompleksi, rafineri, ter
sane, otomobil ve saire gibi imalât sanayi sek
töründe Türk ekonomisine her yönden büyük 

j :'eitek olacak ve önemli döviz tasarrufları sağ-
hjD.Gsk. nitelikteki projelerden bir kısmı bit
miştir. Bir kısmı da, 1971 veya mütaakıp yıllar-

1 da ikmâli programa bağlanan veya tevsii çalış-
I maları devam eden büyük projelerdir. Döviz 

kazancına yönelen projeler; hayvancılık proje
leri, yaş meyve ve sebze ihracatını ve turizmi 
geliştirme gibi projelerin yanısıra; tarımsal 

ı alanda üretimi ve ihracatı artıracak, dolayiisîy-
le Ortak Pazar'la olan ekonomik ilişkilerimizi 
takviye edecek mahiyetteki tedbirlerin ekono
mik konjoktürÜGiıüzde icra edeceği müspet te-

I sirler izahtan varestedir. 
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Yıllardır sayın muhalefet tarafından pole
mik konusu yapılan montaj sanayii sonucuna 
kısaca işaret edeceğim. 

Montaj sanayiinin, millî sanayie geçişin za
ruri bir safhası olarak telâkki edilmesi mecbu
riyeti vardır. Montajda yerli parça oranının 
artırılması esastır. Bunun için de yeni yan sa
nayi tesislerine ağırlık verilmektedir. Buz do
labı, asansör, elektrik süpürgesi gibi mamuller
de yerli imalât oranı % 80 i geçmiştir. Otomo
bil sanayiini de ihracata yöneltmiştir. Türk tek
nik personeli büyük tecrübe kazanmaktadır. 
Motor imal edeceğimiz senelerin de hayal olma
dığına inanıyorum. Montajda döviz tasarruf 
oranının ortalama olarak 1970 yılında % 67,5 e 
yükseldiğini belirtmek dahi vâki tenkid ve id
diaların mübalâğalı olduğunu kesinlikle orta
ya çıkaracaktır. 

iSayın Başkan, geçen yılki konuşmamda ay
rıntıları ile izah ettiğim veçhile bâzı maddeleri 
iptal edilen 933 sayılı Kanunun boşluğunu dol
duracak olan İhracat ve Kalkınma Bankasının 
kurulması ile ilgili olan tasarının, içinde bulun
duğumuz yasama yılında kanunlaşmasının, ya
tırımların ve ihracatın teşviki yönünden sayı
sız faydaları olacağını Yüce Senato huzurun
da arz ve beyan etmek zaruretini hissediyorum. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesinin mem
leketimiz, milletimiz ve değerli teşkilât men
supları için geçen yıllardaki gibi başarılı ve 
hayırlı olmasını candan temenni eder, bilvesile 
en derin saygılarımı arz ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, buyurunuz. 
SABIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânımızın 1971 yılı programını ilgilen
diren hususlardan birisi de, gelişmemiş 23 ilde 
özel sektör yatırımlarına kolaylık tanıyan ka
rarnamedir. 

Gerçekten Hükümet, gelişmemiş bölgelerde 
özel sektör yatırımlarını teşvik için yeni bir 
karar almıştır. Bu karara göre, gelişmemiş ka
bul edilen 23 ilde yapılacak yatırımlara açıla
cak kredilerdeki ödemesiz dönem, gelişmiş böl
gelerde yapılan yatırımlara uygulanandan bir 
misli fazla olacaktır. Faiz oranı ise, % 2 eksik 
olacaktır. Ayrıca; yatırım indirimi, gümrük 
muafiyeti gibi yardımlar da yapılacaktır. 

Bu yeni karara göre, yatırımları ve ihra
catı teşvik amaciyle verilen krediler, öz kay

nağın bir buçuk katını geçemiyecektir. Ancak, 
geri kalmış bölgelerdeki yatırımlara verilecek 
kredi, öz kaynağın üç katı kadar olabilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, Kararnamenin yu
karda arz ettiğim hükmü, gelişmemiş bölgeler
deki yatırımları teşvik bakımından takdire 
değer niteliktedir. Ancak, bu kararname ile; 
gelişmemiş bölge olarak teksif edilen 23 il üze
rinde önemle ve ibretle durmak gerekmektedir. 
Bu 23 vilâyet listesini, hükümetinizin ne gibi 
bir esas ve ne gibi bir ölçü içerisinde tesbit 
etmiş olduğunu kestirmek zordur. 

Değerli senatörler, özel sektör ya/iınmlar) 
için Hükümetçe bâzı imtiyazlardan faydalan
ması kabul edilen ve gelişmemiş bölge olarak 
tesbit ve ilân olunan 23 il şunlardır : 

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Di
yarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Elâzığ, 
Gaziantep, Gümüşane, Hakkâri, Kars, Malatya, 
Maraş, Mardin, Muş, Sivas, Siirt, Tunceli, Urfa, 
Van. 

Şimdi, sayın Hükümetten soruyorum? Bu 
tesbitin. kıstası nedir? Tesbitte objektif esaslar 
göz önünde tutulmuş mudur? Bu sorulara, vic
dan huzuru içerisinde, müspet cevap verilebile
ceğini zannetmem. Çünkü, bu memlekette ge
lişmemiş daha birçok vilâyet mevcuttur ve 
bunların başında benim seçim bölgem olan Yoz
gat gelmektedir, Çankırı gelmektedir, Kırşehir 
gelmektedir v.s. 

Okuduğum liste tetkik buyurulursa; Diyar
bakır'ın, Erzurum'un, Elâzığ'ın, Gaziantep'in, 
Sivas'ın, Malatya'nın ve hattâ Kars'ın, yukarda 
isimlerini saydığım fakir Orta - Anadolu illeri 
ile kıyaslanmaları asla mümkün değildir. Bun
lar onların yanında fevkalâde gelişmiş durum
dadırlar. 

s Benim istirhamım su olacaktır: Hakikaten 
| her hussuta yardıma muhtaoolan Orta - Anado-

lunun bu üç vilâyeti yani Yozgat, Çankırı ve 
Kırşehir vilâyetleri de gelişmemiş iller olarak 
bahis konusu kararnamedeki listeye dahil edil
sin. Başkaları varsa onlar da ilâve edilsin ve 
vardır. Türkiye'nin en fakir ve en çok yardı
ma muhtaoolan bu üç vilâyetinin göz önünde 
tutulmamasının sebebini anlamak cidden müş
küldür. Ben bunu ancak bir zühul eseri kabul 
ediyorum. 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Sayın Baysoy. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; ben bu akşam vaktin 
geç oluşu dolayısiyle fazla zamanınızı almadan 
tek bir konuya temas edeceğim. O da; şahsi 
görşüm itibariyle ve meslekim dolayısiyle, ya
ni veteriner oluşum hasebiyle Türkiye'nin kal
kınmasında hayvancılığın büyük bir önem taşı
dığına inanan bir kimse olarak yapacağım bir 
konuşma olacaktır. 

Plânlama bu dönemde 550 bin ton et üreti
mini kabul etmiş. Şimdi şöyle toparlak bir he
sapla, bu miktar et üretimi yani, etin kilosunu 
10 liradan kabul etsek, aşağı yukarı 5,5 milyar 
lira tutar. Bu et üretiminin yanında yan ürün
lerini yani; derisini, bağırsağını, kanını, kemi
ğini de kabul edersek ve bir de bu hayvanların 
gübresinin katkısını kabul edersek aşağı - yu
karı 10 milyar lira civarında bir gelir membaı 
oluyor. Türkiye'nin tam geliri 100 milyar lira 
civarında. Demek ki, bunun 10 milyarını yani, 
onda birini hayvanlar temin ediyor. Ama sene
lerden beri Tarım Bakanlığının bünyesinde bu
lunan Veteriner Umum Müdürlüğü hayvancı
lık kısmını bir tüm olarak kabul edersek, bu 
gelire karşılık bu mevzuda yapılan yatırım 
veya bunların sağlığı ve sıhhati için ayrılan pa
ra hiç de orantılı bir durumda değildir. 

Ortak Pazar'a şöyle bir bakıyoruz, yahut 
da etrafımızdaki memleketlere bir bakıyoruz, 
birinci derecede ihracedeceğimiz batağlardan 
birisi, hayvan mahsullerimiz. Mahsulleri değil 
de bilhassa et. Çünkü, Avrupa Topluluğu bu
gün süt üretimi, yağ üretimi bakımından artık 
meşbu hale gelmiş ve bize sürplü madde ola
rak hibe yolu ile sevk etmeye başlamış. Daha 
da ilerisini düşünmüş, vaktiyle süt hayvancılı
ğına giden bu ortak topluluğun birçok memle
ketleri işi bugün değiştirmiş, işi süt ve et kesi
mine yöneltmiş ve yöneltmekte. 

Şu halde düşünüyoruz, biz vaktiyle buğday 
ihraceden bir memleketken bugün maalesef 
buğday ithal eden bir memleket haline geldik. 
Ne ihracedeceğiz? Narenciye, karşımızda rakip
lerimiz var; tütün, rakibimiz var; fındık raki
bimiz var. Ama etimiz için rakip yok arkadaş
lar. Hem Avrupa'ya, hem Arap memleketlerine, 
hem bizim Şark'ımızdaM memleketlere ve hem 
de Şimal komşumuza canlı hayvan ve zaman 

zaman da et ihracettiğimiz bir hakikat. Dahası 
var, ekim ve dikim her yerde olmaz arkadaşlar. 
Allah bize öyle meralar, öyle otlar vermiş ki, 
ama ne yazık ki, biz kıymetini bilmiyoruz. Ben 
bunun şahidi oldum. Sene 1954 G-öle'ye gidiyo
ruz, çiftçi birşeylen meşgul.. Merayı sürüyor. 
«Ne yapıyorsunuz» dedim, «Efendim, mera tev
zi komisyonu geldi, ondan kurtarmak için biz 
merayı artık tarlaya çevirip meramızı bu şekil
de korumak mecburiyetindeyiz» dediler. 1954 
yine Amerika'dan bize ot tohumları gönderil
miş. Bu ot tohumları kurak arazide, tuzlu ara
zide, az yağmur altında yetişebilen nesneler, 
türler. Tarım Bakanlığı şöyle bir emir vermiş, 
diyor ki; o zaman, şimdi Erzincan'daki Ziraat 
Okulunun yeri deneme tarlası idi; onlara bir 
emir vermiş, şunları parselleyin, bunları ekin 
ve kemale geldiği zaman bize bildirin, mütehas
sıs gelecek. O mütehassısın geldiği zamanda ci
varın bütün ziraat teknisyenlerini topladılar, 
ben de o arada kendileriyle birlikte bulundum. 
Hakikaten bâzı otları fevkalâde inkişaf etmiş 
olarak gördük bunlara fazla su verilmeden. Bâ
zı otların bir kısmına da verilen talimat gere
ğince getirilip tuzlu toprak konmuş, o şekilde 
yetiştirilmiş. Amerikalı mütehassıs izahat ver
meye başladı ve neticede şunu söyledi; «Bey
ler, şu gördüğünüz ve burada çok iyi inkişaf 
eden ot tohumlarının numunelerinin bir çoğu 
şu gördüğünüz Keşiş dağından toplanmıştır» 
dedi. Ve Bayburt Ziraat Teknisyeni de şunu 
ifade etti, Amerikalı teknisyenin adını unut
tum, Mr. bilmem ne idi. Ben mihmandarlık et
tim, beraber topladık. Şimdi, bu ot tohumları 
Amerika'ya gitmiş. Bu zat bize bâzı slaytlar 
gösterdi, Amerika'dan tamamen çöl halinde bu
lunan bir sahanın önüne evvelâ dikenli nebat
lar dikilmiş, bir rüzgâr perdesi yapılmış, onun 
arkasında da bu otlar dikilmiş. Bunun ilk çöl 
halindeki durumunu bize gösterdi, ondan son
ra da tekâmülünü gösterdi, en sonunda, yem
yeşil bir saha. Şimdi hale bakın, bizden olan 
şey gidiyor, orada ıslah ediliyor, ondan sonra 
geliyor. Ve bu Amerikalı Kars mmtakasmı gez
diği zaman, Kars yaylalarında, meralarında ye
tişen otları görüyor. 

Bir ara biz o tohumu ithal ettik. «Yahu» 
diyor, «şu gördüğünüz tohum numunesinin 
Amerika'dan ihracı yasaktır; bu, dünyanın 
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bulunmayan nesnesidir. Biz bunun dışarıya ih
racını yasak etmişiz, sizde namütenahi var.» 
Fakat demin arız etltiğim gibi sahipsiz kaldığı 
içtin, yahult bilgisiz hareket edildiği için, o gör
düğüm canım meraları mera komisyonu geli
yor ıdiye köylü sökmeye, tarla haline getirme
ye başladı. Bunlar meyilli arazide; tıpkı or
mandan sökülen arazi gibi; 2 sene, 3 sene 
mükemmel mahsul verir, ondan sonra üstünün 
o toprağı gittikten sonra altımdan hiçbir şey 
çıkmaz, ot da çıkmaz. Çok memnun olduğum 
bir şey var. Geçenlerde Bütçe Karma Komis
yonunda plânlama mevzuunda izahat veren il-
giMer, «Artık bundan sonra plânlamanın sa
dece Ankara'da değil...» 

BAŞKAN — 2 dakikanız kaldı Sayın Bay-
soy. Ona göre ayarlayın. 

FEHMİ BAYSOY (Devamla) — «... bölge
lerde çalışacağını» ifade buyurdular. Bu beni 
son derece memnun etti. Çünkü, hakikaten ar
kadaşlar biz memleketimizin envanterini, var
lığını, itiraf edelliim ki, tamamiıyle bümıiyoruz 
ve elimizdeki istatistikler ıkifayetil değil. Ve 
hakikaten bana kalırsa elbirliği ile şu memle
ketin envanterini bir güzel tes/bit edelim. Da
hası var. Bilhassa dışarıya giden arkadaşlara 
evvelâ Türkiyeyi gezdirelim, ondan sonra 
gönderelim. Ben bir iM gruplan seyahate çık
tım, Parlâmento Heyeti olarak, bâzı yerlerde 
gördükleri şeylere, «O... ne mükemmel şey» di
yor, farkında değil, vallahi, ondan mükemmeli 
bizde var. Ama, gezmemiş arkadaş, bilmiyor, 
onu da hoş görüyorum. Şu halde bu bölge ça
lışmaları inşallah memleketimize çok hayırlı 
olur. Bütün temennim şudur ki, imkân ndsbe-
tinde arkadaşlarımız Türkiye'yi gezsinler, iyi 
tanısınlar. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 

SİRKİ ATALAY (Kars) — DPT Bütçesi 
hakkında 10 dakika içinde görüşlerimi ifade
ye çalışırken uzun zamandan beri çeşitli vesi
lelerle DPT nı eleştirmekte olduğumu da be
lirtmek isterim. Bu teşkilâta kendi ölçülerim 
içerisinde, sert bir eleştiri ile uyarıda bulun
mak istiyorum. 

Ayrıca bir hususu burada belirtmek isterim. 
DPT hakkındaki bu görüşüm, hiç şüphe yok 

M, DPT teşkilâtı içinde büyük bir şeref ve 
şevk ile görevi yerine getiren çok kıymetli ele
manlara râci değildir, onlar takdire değerdir. 
Tenkidlerim, DPT içerisinde icracı patronla, 
Plânlamayı yürütmek isıtiyenler içindir; onun 
dışımda, değerli mütehassıslar ve «kıymetli ele
manlara, şüphesiz ki, ancak ve ancak şükran 
ifade etmek gerekir, ileride Doğu - Anadolu 
bölgesi ile ve kredi düzeni ile ilgili bir araş
tırma önergem dolayısiyle çok uzun bir zaman 
içerisinde burada bunları eleştirme imkânına 
sahitoolacağız ve DPT um tutumunu eleştirece
ğiz. Bu teşkilât hakkında bâzı acı sözler karşı
lıklı olarak ifade edilecek, ama memleketin se
lâmeti bakımından o zaman, şimdi veyahut geç
mişteki bütün görüşlerde bu kıymetli ve çalı
şan insanlar için ancak takdir hisleri besle
mekte olduğumu da ifade etmek fırsatını bula
cağım. 

Demin ifade ötmeye çalıştığım bu husus 
büyük bir önem taşır. DPT de bir anlayışa 
varmak zorundayız. Çeşitli ülkelerde memle
ketlerinin ya bölgeler arasındaki farklılığını gi
dermek, veyahut ekonomik hayatını düzene 
sokmak, veyahut refahı temin etmek veyahut 
sektörler arasındaki farklılığı giderebilmek için 
tedbirler alınır ve tedbirler aranır. Bu tedbir
lere çeşitli isimler verilebilir Genellikle bu ted
birler, bizim şimdiki Anayasamızda da belirtil
diği üzere «Plânlama Teşkilâtları» yahut, «eko
nomik konseyler» yahut «malî müesseseler» adî, 
altında tesmiye edilirler. Bunlar hükümetin 
müşaviri durumundadırlar. Plânlama ancak bu 
şekliyle başarıya gider. Yasalarla veyahut mem
leketin çeşitli imkânları göz önünde tutularak 
alınan kararlarla programlar; yıllık olarak ya
hut dönem içerisinde tesbit edilir ve bu plânlar 
gerçekleştirilir. Burada hükümetin kendisine 
has ve bâzı politik düşünceler içerisinde progra
mına uygun tutumu ile Anayasanın gereği ve 
Tonlamanın müşavirliği bir arada tatbik edilir. 
Ne var ki, ikinci Bes Yıllık Plâna dar^r-^-nı 
vuran zihniyet ve devam eden görüş odur ki, 
plânlama artık bir müşavir, bir yol gösterici 
heyet olmaktan çıkmış, iktidarla beraber vs 
onun görüşünü yerine getiren icracı bir kuruluş 
haline getirilmiştir. Bu şekilde bir plânlamanın 
başarıya ulaştığını hiç bir ülkede göremezsiniz. 
Hiçbir ülkede ekonomik ve malî meselelerde 
plân ve müşavirlikle, icra yan yana gitmez. Çok 
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hazin bir gerçektir, bizde plânlama Devletin 
bütün faaliyetleri içerisinde 1 milyon liranın şu 
kadar misli değerinde, yahut plânın kayıtları
na göre ifade edelim, % 20 oranında dahi de
ğişikliklere müdahale etmenin hevesi içerisinde
dir. öte yandan; kredi dağılımı, müsaadeler ver
me, çeşitli muafiyetleri bizzat tatbik etmek gibi 
Türk ekonomisinin bütün safalarına vaziyet et
miş durumdadır. Bugün artık Türkiye'de eko
nomik, sosyal ve kültürel hayatın bakanlıklar
la ilgili tatbiki sadece plânın müsaade ettiği 
nisbetler dâhilinde olan bir tatbikattan ibaret
tir. Onun da ötesinde vergi indirimlerinden, özel 
ihraç fonlarına veyahut vetfgi taksitlendirilme-
lerine veyahut gümrük oetvellerindeki değişik
liklere varıncaya kadar memleketin malî kay
nakları, yer üstünde ve yer altındaki bütün im
kânları Devlet Plânlama Teşkilâtına verilmiş 
bulunmaktadır. Bu bir görüş meselesidir. Ada
let Partisinin ve icracı patronun bir'felsefesidir 
ve bunu tatbik etmek ister. Bliz brj tför^yH 
İkinci Beş Yıllık Plânın görüşülmesi sırasmi?, 
şiddetle aleyhinde olduk; ve, 933 sayılı Kanu
nun görüşülmesi sırasında. Ama, çoğunluk bu
na müsaade etmedi. Bu görüşü savundu. 

Bu görüş içerisinde bir meseleyi daha uzun. 
uzun tartıştık. Biz diyorduk ki, bölgelerarası 
farklılığı bölgesel bir plân gerçekleştirebilir. 
Fakat gerek Devlet Plânlama Teşkilâtının ba
şında bulunanlar, gerek Hükümet, Adalet Par
tisi iktidarı, «Biz Doğu Anadoluyu zaten kal-
kındırmış bulunuyoruz» dediler. Zabıtlarda var
dır, zaman çok kısa olduğu için göstermiycce-
ğim, açıkça şu kürsüde ifade edildi. Biz Doğuya 
milyarları götürdük, milyarları. Bu memleketin 
Batısı, Doğusu yoktur. Kalkınma yapılmıştır, şu 
kadar yol, şu kadar mektep... Doğu Anadolu 
kalkınmıştır, aynen ifade edilmiştir. Kim de
miştir Doğu Anadolu kalkınmamıştır, diye, bü
tün bunlar yapılmıştır, bir özel plâna ihtiyar, 
yoktur. Faka-t bütün bunları müdafaa ede*. 
Demirel yönetimi 1969 seçimine bir ay ka^a 
birden bire bütün bu söylenenleri unutacak bir 
g*örüş değişikliği yaptı ve secim nutukları içe
risinde Doğu'nun özel bir plânla kalkınmasının 
mümkün olabileceğini ifade etti, Bu, Hükümet 
programı içinde de yer aldı. Şimdi bunun plân
lamada da sadece birer tesellisini görebilirsiniz. 
Bölgesel plânlamaya gidilecek. Ama,, hazırlık-

| lan yapılacak ve memleketin imkânları ölçü
sü içerisinde bununla ilgili hazırlıklar yapıla
cak, 

Şimdi söz buraya gelmişken bir hususu be
lirtmek isterim, burada bütün meseleleri teker 
teker eleştirmeye imkân yok, Adalet Partisin
de bulunan arkadaşlarımız evvelâ bizi sevindir
diler, ümidettik ki söz verecekler. Ama, sonra
dan oylama ile gördünüz ki, maalesef bu husu
su yine bizden esirgediler. 

AHMET KARAYÎĞİT (Afyon Karahisar) 
— Söz veren arkadaşlar oyunu kullandılar. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Biraz önce 
Sadık Beyin de ifade ettiği gibi, nüfusun %23,62 
si, yurt yüzölçümünün % 36,4 ünü, il sayısının 
% 33 ünü kapsıyan Doğu Anadolu Bölgesinde 
yaşamaktadırlar. DPT'nin çok büyük bir iddia 
ile ortaya attığı kalkınma ve farklılığı kapat
ma, Demirel yönetiminin büyük bir alâyiş ve 
iddia ile öne sürdüğü ve Doğu Anadolu'da se
çim sırasında ifade ettiği gibi, bölgelerarası 
farklılık ve yapılan yatırımlar ne durumdadır? 
Bir tek rakamla, Doğu Anadolu Bölgesi için 
verdiğim araştırma kabul edildiği takdirde bu
nu uzun boylu tartışacağız. Meselâ, 1965 te tüm 
yatırımlar içinde Doğu Anadolu'ya yapılan ya
tırımlar % 16, 1965 te % 18, 1966 da % 18, 
1967 de % 19, 1968 de % 18, 1969 da % 17 dir. 

Eğer kredi hacmini alırsanız 40 milyar lira 
net kredi konsolide kredi gerçi 34 milyar ci
varındadır ama, gerçekten bu 40 milyar lirayı 
bulmuştur. Doğu Anadolu Bölgesine plânlama
nın himmeti ile ayrılan kredi hacmi % 2 yi bu
lamamaktadır. Konsolide kredi içinde bu, her 
ne kadar bu % 6 olarak ifade ediliyorsa, Doğu 
Anadolu'daki kredilerin çoğu donmuş krediler
dir, seyyaliyetini kaybetmiştir. Çiftçi kredileri 
84 er lira, bu ortalama yüzbinlerce çiftçinin sır
tında çerez olarak kalmış. Bu krediler büyük 
rakamlar teşkil eder. Aslında nüfusun % 23 
Doğu Anadolu bölgesinde yaşar, kredilerinin 
% 2 sine bile müstahak görülmez. Yatırımlar
da da görüyoruz ki, bütün iddialara rağmen, 
İkinci Beş Yıllık Plân döneminde aynı seviye-
de tutulmuş, hattâ gittikçe düşmektedir. Ara
daki farklılık açık ve yoksulluk kader haline 
gelmişken bir farklılığı kapatmanın ciddî şekli 
gözükmez, 
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BAŞKAN" — Sayın Atalay iki dakikanız var 
efendim, 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kan, o kadar bir zaman içinde de olsa taahhüt
lerim var. Çünkü ifade ettim, tümü üzerinde 
ve çeşitli zamanlarda, takunyalı plânın bir sö
mürü düzenini nasıl sürdürmek istediğini ve 
bunu nasıl başarı ile devam ettirdiğini ifade et
miştim. Ama, simdi bu taahhütlerimi yerine ge-
tiremiyeceğim, bunları teker teker ifade ede-
miyeceğim, gayet kısaca bâzı noktalara, satır 
başlarına dokunma imkânını bile bular/uyaca
ğım. Meselâ, Karma Bütçe Komisyonunda Büt
çe kanunu tasarısı görüşüldüğü zaman üyeler 
sormuşlardır, 70 milyon lira civarında bulunan 
proje masrafları yapıyorsunuz, bunların bir kıs
mının kaderi gayet hazindir diye. Türkiye'de 
yatırım yapmak istiyen bâzı ecnebi müessesele
re proje yapmalarına da izin vermiş simiz. Bun
lara milyonlarca para veriyorsunuz. Farz edi
niz ki ben bir yerde inşaat yapacağım, bir fab
rika yapacağım, bir yatırım yapacağım. Pro
jesine para yatırıyorsunuz ve milyonlarca lira 
da proje parasını veriyorsunuz. Bütün bu 
marifetler güçlenir ve bunlara çeşitli paralar ve
rilir. İsterseniz bir tanesini çok kısa olarak 
ifade edeyim. Demin başlamıştım sözüm yarı
da kaldı, «Hayvancılığı geliştirme projesi» adı 
altında bir proje vardır. Bu proje yayınlan
dığı zaman Sayın Başbakana koşmuş, Plânla
ma Teşkilâtında da çok kıymetli, hakikaten 
memleketi seven insanlar vardır, onlara da git
miş bu meseleyi enine, boyuna görüşmüştük. O 
projeyi emin olun ben 2,5 saatte hazırlarım. O 
projeyi verin bir ziraat mühendisine veya
hut bir veterinere iki saatte hazırlasın. 7,5 mil
yon liraya hazırlanmıştır. Kimin hazırladığını 
bilemem. Çünkü proje hazırlandıktan sonra 
Veteriner Fakültesi «haberim yoktur» diye kı
yameti kopardı. Ziraat. Vekâleti Veteriner 
Umum Müdürlüğü, «benim haberim» yoktur 
diye ortaya atıldı. Ama, bu projenin tatbiki 
Şeker Şirketine verilecek. Türkiye'nin hay
vancılığını geliştirecek proje yapıyoruz, diye 
gizli kapaklı bir şekilde milyonlarca lira ve
riyoruz.. 200 bin inek ithal edeceğiz ve bu 
arada ortaya bâzı iaracılar çıkacak ve her bi
ri bir inekten bin lira komüsyon alacak. Bu 
tür komüsyoncular türemiştir, hemen. Bu pro

je çıktığı zaman uğraştık, didindik bir müd
det geri bırakıldı. Birkaç bin inek getirildi, 
diğerleri getirilmedi; civa içn de böyle; yahut, 
burada sayısı zannederim 76 yi bulan projeler 
vardır. Bunlar teker teker incelendiği zaman 
görülecektir ki, her biri birer ulufedir. Her 
biri. Meselâ, eski bir milletvekilinin ismini 
gördüm, aralarında. Ona uçak imalâtı için pro
je paraları verilmiştir. Diğer taraftan, Plânla
ma Teşkilâtı tarafından Demirel kardeşlere 
Yükseliş Özel Okulu için krediler verilmiştir. 
Halbuki bu krediler Doğu - Anadolu'nun kal
kınması için (kullanılacaktı ve 933 sayılı Kanu
na göre temin edilmişti. ORMA ya, dış ülkeler
den aldığımız kredilerden milyonlarca lira ve
rilmiştir. Pak Tavukçuluğa milyonlarca lira 
imkân, çeşitli vergi indirimi, yahut muafiyet
ler tanınmıştır. Taksim Otelciliği, Elvan Gazo
zu öyledir. Muammer Karaca modeli şeklinde 
perde perde hepinizi güldürecek çeşitli sahne
leri olan bu hususları beraberce görüşme im
kânından uzak kalacağız. Hele Vakko'ya ve
rilen yatırım indirimlerinin hikâyelerini bera
berce eleştirmeden mahrum olacağız ve hiçbir 
şeyi sonuçlandırmadan da buradan inmiş ola-
caeız. Kaldı ki yasamada, denetim bu demek 
do#!İdir. Denetimimizi yanamadan, bütün faa-
üvet koTlannda icra vazifesini yakmakta olan 
DPT nm tutucunu elettirme imkânına sahibol-
madan kürsüden inmiş olacağız. Ama çıkacak 
S*,vın Bakan saatlerce konuşacak ve şahsiyetten 
bahseden bir muhalefetin mevcudiyetinden çok 
rahatlıkla ifade edecek. Bu bir güreşe benzer, 
güreşelim, ama kolumdan, bacağımdan tutma
yacaksın, basından yukarı 5 metre yukarda tu
tacaksın şeklinde... Hükümetle, bizim memle
ket meselelerini eleştirilerimiz ancak bu konu
da oluyor. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Atalay, lütfen 
efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Peki Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN" — Teşekkür ederim. Sayın îne-
beyli?.. Yok. Sayın Karaağaçlıoğlu?.. Yok. Sa
yın Karayiğit?.. Buyurunuz. 

AHMET KARAYİĞÎT (Afyon Karahisar) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, gecenin 
bu geç saatinde birkaç konu var, söyleme-
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den geçemiyeceğim. Onu arz etmek için huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. 

Plân bir tetkik ve ilmî bir mevzudur. Özel
likle ihtisas adamlarının konusudur. Plân ya
pılırken şart ve imkânlar araştırılır, ölçüler, 
tartılar, hudutları belirtilir, sonra milletin 
ekonomik gücü hesaplanır ve ona göre de işler 
plânlanır. 

Plân elbette bir ölçü ve hesap işidir ve tek
niğin işidir. Fakat bunları gerçekleştirecek 
elemanları yetiştirme mevzuunun ciddî bir şe
kilde ele alınması gerekiyor. Bugün Türkiye'
nin çektiği sıkıntıların başında, mütehassıs 
elemanların yoğluğu gelir. Biz yerli elamanla
rımızı ciddî şekilde yetiştirmek ve meseleleri
mizi, problemlerimizi bunlara tevcih etmek 
zorundayız. Öyle ki; dünya görüşüne sahip, aynı 
zamanda Türkiye'nin gerçeklerini çok iyi bilen 
yerli mütehassıslarımızı yetiştirerek onları işle
rimizin basma getirmek mecburiyetindeyiz. Da
hası var, yetiştirdiğimiz bu elemanların ücret 
yetersizliği dolayısiyle bu müesseselerden ayrıl
mamalarını sağlıyacak statülerinin de getiril
mesi gereklidir. 

Bugün DPT mdan çok şeyler istiyoruz. Ama, bu 
istediğimiz şeyleri gerçekleştirecek bir mütehas
sıs kadroya sahip mi? Bunu düşünmek mecburi
yetindeyiz. Diyoruz ki, etüt ve projeleri dışarı
da yaptırmasın, kendileri yapsınlar. Ben de 
diyorum M, bunun ötesinde, benim memleke
timin, Sayın Fehmi Baysoy'un da işaret ettiği 
gibi, cevherini, gerçeklerini, kıymetini ortaya 
koyacak bölgesel çalışmalarda da bulunsun ve 
benim gücümün, benim cevherimin ne olduğunu 
bana bildirsin. Ama, hangi elemanlarla yapa
cak? Evvelâ bizim elaman yetiştirmek üzerin
de ısrarla durmamız gerekiyor. 

Sonra, bugün Devlet mekanizmasında meselâ, 
iktisadi Devlet Teşekküllerinde bir genel mü
dürlük makamı boşalıyor, buna bir yönetici arı
yoruz, aradığımız yöneticiyi veya bir matema
tikçiyi veyahut bir ekonomisti getirip bunun 
başına koyuyoruz. Bu da hatalıdır. Artık zamanı
mızda idarecilerimizin de kafasında biraz mate
matiğin ve ekonominin meczedilmesi ve işlerin 
bunlarla birlikte beraberce yürütülmesi icabedi-
yor. Fakat, bu özelliklere haiz eleman yetişti
recek bir ekole sahip değiliz. Bir özel okul sis
teminin vaz'edilmesi veya tavsiye edilmesi ge

rekir. Meselâ, bir ara isitmiştim, Fen Lisesinin 
devamını sağlamak ve buradan yetişecek arka
daşların hem idareci, hem de mütehassıs olacak 
şekilde bunların memleketin ihtiyaçlarına göre 
hazırlanmasını öngören bir projeleri vardı. Ne 
oldu? Bilmiyoruz. Mahdut sayıda, her sene 
200 - 300 kişiyi bu şekilde yetiştirirsek, çok şid-
letle ihtiyacını hissettiğimiz bu elemanları ortaya 
çıkartırsak, yetiştirirsek ve bunların ücret 
yetersizliği gibi ufak tefek şeylerini de bertaraf 
edersek ve bu minval üzere memleket hizmetin
de çalıştırırsak elbetteki plânlamanın çalışma
ları memleket için çok daha verimli olur ve biz
ler de gerçeklerimizin, cevherlerimizin ne oldu
ğunu anlamış oluruz. 

Hepimizin memleket meseleleriyle ilgili ola
rak çalışırken zaman zaman ekonomik yönden 
güçlenmek için bâzı toplantılara katıldığımız ol
muştur. Vali bey riyaset eder, sağlık müdürü 
gelir, veteriner müdürü gelir, teknik ziraat 
müdürü gelir, belediye reisi gelir, il genel mec
lisi azaları gelir, doktoru gelir, hekimi gelir... 
Ne imiş? Falan bölgenin ekonomik yönden güç
lenmesi için çalışma yapalım. Yapalım, ama bizi 
hasletlerimiz yahut ilmî kariyerimiz bunları ye
teri derecede geliştirecek bir kifayete haiz değil 
ki... Ve biz Plânlamaya müracaat ettiğimiz za
man, lûtfedermisiniz bizim bölgenin cevheri 
nedir, şunu bir tetkik edin ve uzun vadeli bir 
plân yapın, biz de çalışmalarımızı bu plâna 
göre yürtelim, dediğimiz zaman DPT maalesef 
bizim bu ihtiyaçlarımıza, bizim bu arzularımıza, 
bizim bu taleplerimize müspet bir cevap veremi
yor. Veremeyişinin de zannederim, eleman yok
luğundan, eleman yetersizliğinden ileri geldiği 
kanaatindeyim. 

Ben DPT mdan bir hususun daha gerçekleş
tirilmesini istiyeceğim, o da şudur. Bir arka
daşım biraz evvel yine bahsetti, Türkiye'de mon
taj sanayii hakikaten arzu edilen noktada de
ğilse de, çok da geri olmamak üzere bir muvaf
fakiyet kazanmıştır ve bir döviz tasarrufu sağ
lamıştır, sanayileşmede büyük bir hamle yapmış
tır. 

Yalnız vaktiyle bir hatâ yapılmıştır. Bizde 
çok küçük ünitelere bu yetki verilmiştir, 
çok küçük ünitelere verilen bu yetki dolayı
siyle maliyet çok fazla olmuştur ve bugün Tür
kiye içerisinde çok tatlı bir piyasa mevcuttur. 
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Bu montaj sanayiini bu tatlı piyasadan uzak
laştırıp, ihracata yöneltecek tedbirlerin vaz'-
edilmesi lâzımı. Bizim ekonomik yönden güçle-
nebilmemiz için ihracata büyüik önem verme
miz lâzım. Şartlar mevzuat, ihracata doğru 
yönelmemize mâni olmaktadır. Meselâ, ben bir 
ziraat memleketinin çocuğuyum, ama benim va
tandaşım yetiştirdiği zirai ürünleri ihracedemi-
yor. Bunun nedenlerini bilmiyor, bunları dirije 
edecek, bunları organize edecek büyük ihracatçı 
holdinglerin kurulması şarttır. Devlet Plânla
ma Teşkilâtının bunu gerçekleştirmek için pro
jeleri varsa biran evvel bunların tatbikine ge
çilmesi şayanı tavsiyedir. 

Plân hedeflerinden birisi de, geri kalmış 
bölgeleri ileri bölgeler seviyesine getirmekti. 
Bu belki hukukî bakımdan söyleniyor, ama biz 
usandık artık bu hukukî teminattan, bunun 
biraz da fiilî teminatını görelim. Hakikaten 
bazı tesisler yapılırken, rantabl olabilir. Ama 
geri kalmış bölgeye kaydırılması ile oradaki iş 
gücünü ve o bölgenin kalkınmasının getireceği 
faydaların da hesaba katılması elbetteki arzu 
edilen, tavsiye edilen şeylerdir. Plânlı çalışma 
zannederim bütün arkadaşlarımızın asgari müş
terekinde bulunan bir husustur. Vatandaşların 
arzu ettiği sosyal ve kültürel kalkınmayı ger
çekleştirecek yeteneğe kıymetli elemanlara geniş 
kadroya sahip; en az bir iran kadar, en az bir 
Pakistan kadar, en az bir Mısır kadar; yerli 
elemanlara sahip Devlet Plânlama Teşkilâtının 
kısa bir zamanda gelişmesini cam gönülden 
arzu ediyoruz. 

Teşekkür ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, Plânlama müs
teşarlığının çalışmaları arasında hatalı buldu
ğum bir nokta üzerinde durmak için söz aldım. 

Memleketlimiz teknolojik ihtiyaçlar içerisin
dedir. Bu teknolojiyi memlekete sağlamak için 
tutulan yolun sakat olduğunu burada ifade ede
ceğim. Her teknoloji bilgisinin tatbikatı için 
teknik insana ihtiyaç vardır. Biraz önce sayın 
arkadaşım burada ifade etti, bunun yetiştiril
mesi ve bunların Türk olması kanımca Plânla
manın ve memleketimizin esas politikası olma
lıdır. Biz burada teknik personel konusunda 
birkaç defa açıkladık. Teknik personeli çok ke

re ihmal etmişizdir ve daha ziyade gelişmesini 
sağlıyacak bir ortam da hazırlamamışızdır. Ka
naatimce Türk teknik personellini bugün en ile
ri memleketlerle mukayese etmesek bile, onun 
kâfi miktarda bir ihtisas ordusu olduğunu dü
şünenlerdenim. Ancak, şimdiye kadar yürütü
len politika ve bilhassa son yıllarda tutulan yol 
süratle bu teknik personelin Devlet sektörün
den, özel sektöre; oradan da, dışarıya doğru 
kaçtığını bize gösterir. Bu teknik personeli or-
gazine edip, memleket hizmetine yöneltmek işin
de bugünkü iktidar başarı gösterememiştir ve 
Plânlama da bunu gerekçe tutarak, birçok fir
maları memleketimize davet ederek, mühendis
lik ve proje işlerini yaptırmak gayreti içinde 
olmuştur. Bu nedenle âdeta memleketimizde 
yabancı memleket firmaları istilâsı vardır. Tür
kiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde çalışan, 
yeterlilik derecesi bazan iyi, bazan kifayetsiz, 
hattâ yaptıkları işler çok kere Devlet dairele
rince revize edilen bir firmalar manzumesi mev
cut. Şurada size sayacağım firmalar Türkiyede 
faaliyet halindedir ve benim bildiğim kadarı ile 
de 21 tanedir. Bunların başında; 

Poster Viler, McKee CHEMÜCO (Kemiks) 
Elektro - Wolt, Aygo, Ebasko Bictşhill Bitebil, 
Temıs, Beohtel, Kamptreser, Haris, Daniyel 
Man Jobnson, Tahal, bir Japon firması, italya 
Konsal, Elekta Konsal, Kâttan Payn Bah, Ston-
webstes firmaları. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bunlar şimdiye 
kadar neler yapmışlardır, hangi fizibilite mese
lelerini halletmişlerdir, TürMyeye neler getir
mişlerdir. Bunlar üzerinde ciddiyetle durmak 
lâzımdır. Ve hakikaten bunu da bilmek isterim. 
Bunların bir ikisi hakkında bilgi verecek olur
sam bildiğim kadariyle, göreceksiniz ki, bu fir
malar zannedildiği kadar da memlekete büyük 
fayda getirmemişlerdir. Bunların başında 100 
bin dolar 500 bin lira ödenen bir Kemiko fir
ması vardır. Bu, Türkiyede petrol ürünlerinin 
on yıllık geleceğinin hesaplarım ve bir de pet
rol rafinerilerinin nerelerde kurulacağının he
sabı için getirilmiştir. Benim kanaatimce bu işi 
Türkiyede çok daha ucuza ve daha iyi yapacak 
insanlar vardır. Ancak bu insanlar bir köşeye 
itilmiş ve oturma halindedirler. Bu firmanın 
yapacağı hesap öyle zor bir iş de değildir. Tür-
kiyenin petrol ürünleri trendini, tamamiyle bili-
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nen bir husustur. Bir rafinerinin nereye kuru
lacağı da bilinen şeylerdendir. Bütün bunların 
üzerine tecrübe kazanmış elemanlarımız vardır. 
Şunu iyi bilmek lâzımdır ki, insanlara selâhi-
yet ve iş imkânı sağlanırsa bu insanlar yetişir. 
Memleketimizde bir yabancı hayranlığı almış, 
gitmiş ve bilhassa bu son yıllarda, A. P. ikti
darı ile birlikte büyük mikyasta da artmıştır. 
Bu, eskidenleri de bir za'fımızdır. Zannederiz 
ki, her yabancı her işi en iyi yapar. Ben bu ka
naatte olanlardan değilim. Buna benzer bir 
Ebasko firması çıkmıştır, elektrik işlerinde kul
lanılır. Keban'daki elektrik santralinin yeri, 
açılan tünelin içine düştüğü durum, (Jökçe-
kaya'daki hatalı durum, gecikmeler hep bu gibi 
firmaların hesaplarına dayanır. Şimdi bu gibi 
hallerde bu firmaları memleketimize getirirken 
iki husus ileri sürülüyor. 

Birincisi, bizim teknik gücümüz yoktur. Ta
biî, teknik elemanlar memlekette kalmaz, dı
şarı giderse teknik gücümüz hiçbir zaman ol
maz. 

ikincisi de, çok hatalı ve kanaatimce mem
leketimizi bir nevi baskı altına alan husustur. 
O da, bu gibi firmalara proje yaptırılmazsa lâ-
zımgelen krediler alınamaz kanaatidir. 

Değerli senatörler, bu gibi bir durumun içi
ne girdiğimiz zaman, bir baskı altına girdiğimiz 
zaman bu memleketin işlerini hiçbir zaman lâyı-
kı ile ve kendi kanalımızla en iyisini yapmamız 
mümkün değildir. Çünkü, bu firmaların çoğu 
«sasında büyük imalâtçı firmaların sermayeleri 
ile kurulmuşlardır. Bunların yapacakları pro
jeler biç şüphe yoktur ki bâzı etkiler altında
dır .Hattâ bunlar projelerinde muayyen garan
tiler de vermezler. Söyledikleri şudur: Biz şöh
ret sahibi firmalarızdır, binaenaleyh, yaptığımız 
herşey doğrudur, ancak bu şartlar altında çalı
şırız. Bir taraftan kredi baskısı, bir taraftan bu 
firmaların talebi Türkiyenin bugünkü yatırım
larının gecikmesi ve aksamasında bir hayli 
rol oynar. 

iBunu memleketimizde ve bilhassa Devlet 
çapında yapmak için bir de son zamanlarda 
karma şirketler kurulma gayreti görülür. Bun
da iddialar çok büyüktür, önümde bir liste 
vardır, burada dört tane şirket kurulmuştur. 
Tümaş, Bimaş, bir de MaJkina Kimya ile 
Deutsche industri Anlagen Frederich Hde, Al-
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manya. Diğeri TPAO Poster Wiler, Badger fir
maları. Şimdi bu firmaların birincisi Tumaş 
şirketi Haldo TOPSOE şirketi ile beraber ku
rulmuş, Türkiye Petrolleri Azot Sanayii, Tür
kiye Şeker fabrikaları, Şeker Sigorta Anonim 
şirketi bunlarla ortak. Bu firma Akdeniz Güb
re Sanayiinin projesini yapmak üzere Türkiye-
ye gelmiş fakat bu firmaya bu anlaşma içeri
sinde kararnamede gayet geniş yetkiler de ve
rilmiş. Kimya Sanayii ve Azot Sanayiinde ih
tisası olduğu söylenen bu firmanın, Türkiye'de 
hemen hemen her türlü mühendislik hizmetle
rini yapması ihtisas olarak kabul edilmiş. Mu
bayaa, kontrol ve tevsiat işlerini yürütmek, 
montaj ve diğer saha işlerini yapmak, arama 
ve etüt işlerini yapmak... işletme öncesi işler 
ve tesis. Bugün Devletin yapmakta olduğu 
kontrol işleri de bu şekilde bir hak olarak ta
nınmış. 

Değerli arkadaşlarım, Bimaş ile ilgili olarak 
meselâ bir madde daha var; o da, şirketin ken
di imkânları ile yapamadığı ve yabancı ortağın 
ihtisasında olan işler de, yabancı şirketin işle
rine öncelik verilecektir. Bu husustaki işleri 
de şirket doğrudan doğruya kendisi yapacaktır 
mânası çıkıyor. Bu tutum ve davranışlar içeri
sinde tabiî bu şirketlerin Türkiye'ye faydalı 
olacağı düşüncesinde değilim, demin söylediğim 
sebeplerden ötürü. Bunların idaresi her ne ka
dar Türk personelmdense de getirecekleri şart
lar ve koyacakları şartlar ve hele bunların ya
rattığı bir yabancılık hayranlığı havası duru
mu süratle etMliyecek ve memlekette zaten az 
olan muayyen sayıdaki teknik elemanı da bu 
tarafa kaydıracak ve bilhassa Devletin kontrol 
imkânlarıda ortadan kalkacaktır. 

Bunun çaresi nedir? Devlet sektöründe sü
ratle bir merkezî mühendislik yöne gitmek lâ
zım. Dış tekniğe muhtaoolduğumuzu kabul 
edenlerdenim; yanız, bunun kontrolünün bizim 
elimizde olması lâzımıgelr. Mütehassıslar ge
tirmek mümkündür. Meselâ ilk akla gelen, gi
den sene Enerji Bütçesinde teklif ettiğimiz 
Elektrik İşleri idaresinin süratle Devletçi bir 
mühendislik teşekkülü haline getirilmesi gibi. 
Hem bunda fayda vardır. 

BAŞKAN — İki dakikanız var, Sayın To-
paloğlu. 
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İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — Bitire
ceğim, Sayın Başkan. Bu müesseseyi her türlü 
mühendislik hizmeti yapabilecek şekilde organi
ze etmek ve Devletin büyük yatırımlarını bura
dan yürütmek büyük faydalar sağlar. Ben şuna 
inanıyorum, kendi gücümüzü küçümsemsmemiz 
gerekir. 

Bugün Türkiye ̂ de çok olmamakla beraber, 
yetişmiş çok değerli teknik eleman vardır. Bun
lar dışarıda süratle iş bulmak ve yerleşmek im
kânını bulabiliyorlar. Demek ki, bunlar bir 
kıymet ifade eder. 

İkincisi, teşkilâtlanıp, bu insanları bir grup 
haline getirerek, memleketin büyük yatırımla
rını bunların kontrolüne vermek şart. Çünkü, 
demin de söylediğim gibi, birçok firmaların dış 
etkilerle muhtelif istikâmetlere sürüklenme ih
timalleri vardır. 

Bunların, demin söylediklerimi özetliyecek 
olursak, Elektrik işleri Etüt idaresinde toplan
masını burada ben şahsan teklif ederim. 

Bugün dahi durmadan Atatürk'ten bahse
deriz; çünkü, bıraktığı bir şey, söylediği birşey 
var. Türk Milletine kendine güvenme inanç vs 
hasletini vermeye uğraşmıştır. Maalesef ikin
ci Dünya Savaşından sonra zamanla bu kayboL 
du. Ta.. Osmanlı devrinden kalan, Türk'ün bir
şey yapamıyacağı, günü olamıyacağı kanaati 
yerleşti. Bu birçok olaylarda Türkiye'nin aley
hinde sonuçlar vermiştir. Ben bizim mühendis
lerimizin ve teknisyenlerimizin teşkilâtlanır ve 
gerekli imkânları da bulurlarsa büyük işler ya
pacağı kanaatindeyim. 

Sözlerim bu kadar, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sayın 
Başkan, değerli senatörler; gecenin bu saatin
de sizleri fazla sıkmamak için bir iki dakika
nızı alarak huzurunuzdan ayrılacağım. 

Devlet Plânlama ile ilgili olarak muarızları
mızın iddia ettikleri gibi, bizim, bu müessese
yi bir icracı gibi kullandığımız veya idare 
ettiğimiz, müşavirlik hüviyetini kaybettirdiği
miz ve böylece özel sektörü haksız yere zen
ginleştirdiğimiz iddia edilmektedir. Bu iddia 
mesnetten tamamen uzaktır. Bizim düşünce
miz daha ziyade resmî sektörün plânda (em-
teratif) emredici özelliğine mukabil, bunun 
yanında özel sektörün de teşvik edilmesidir. 

Devlet sektörü emredici hizmet yaparken, 
Özel sektörü teşvik etmezseniz, yatırım ve plân 
hedeflerini istenilen gayeye ulaştıramazsınız. 
Teşvik edici durum da, hiçbir zaman kuru lâf
larla, boş vaitlerle gerçekleşmez. Özel sektör 
parasını kullanırken; Devlet otoritesi olarak, 
Devlet ciddiyeti, Devlet haysiyeti, Devlet var
lığı olarak karşısında sizin göstereceğiniz ta
ahhütlere değer verir; ve bununla özel te-
şebüs, plândaki gerçek yerini alır. Bunun için
de, bizim her zaman iddia ettiğimiz gibi, özel 
teşebbüse yatırım indirimi, vergi muafiyeti 
ve gümrük indirimi ve taksitlendirilmesinin 
daima şart olduğunu görüyoruz ve kabul edi
yoruz. Bu suretle de plânın özel sektördeki, 
özel sektörün plândaki gerçek yerini alıp ve 
millî gelirdeki payını, hissesini vereceğine ina
nıyoruz. 

Yine zannımca C. H. P. sözcüsü arkada
şım - yanılmıyorsam - «tarım gelirlerinin ver
gilendirilmesinden» bahsettiler. Millî gelirin % 
30 na pay koyan, daha ancak belindeki kam
burunu biraz doğrultmaya çalışan Türk köy
lüsünün bu vergilendirmeyle sıkıntıya sokul
ması bizim plân anlayışımızın dışındadır. 

Binaenaleyh, biz zirai geliri vergilendirerek 
anamadde olan fiyat artışlarını da bu suret
le benimsemiyoruz, Bu sonuç Adalet Partisi
nin bilhassa görüşüdür ki, zirai gelirin pek 
çoğuna taban fiyatı da koyuyoruz. Taban fi
yatı koyarak köylünün sıkıntıya düşmemesini 
temin etmeye çalışıyoruz. 

Esasen 1962 - 1D63 senelerinde ne gariptir 
ki, C. H. P. bizim görüşümüzde idi, bunları 
müdafaa ediyordu. Bugün tam aksini müda
faa ediyor. Plân anlayışımıza göre - bizim plân
lama görüşümüz bu - ve Plânlama Teşkilâtının 
da hiçbir zaman iddia edildiği gibi, icraya 
ortak olduğunu da kabul etmiyoruz, Oradaki 
mütehassıs ve değerli bilgin arkadaşlarımızın 
daima müşavir olarak bize dünya gerçekle
rini, ekonomide ve gelişmemizde, sanayimiz
de, her türlü kalkınmamızın dünya gerçekle
rini bize müşavir olarak getirdiklerini ve bu 
yolda büyük bir vazife yaptıklarını, feragat
le bu hizmetlerinde büyük başarı sağladıkları
na inanıyoruz. 

Sözlerimi kesmeden sayın Gr. P. üyesi arka
daşım Pırıltı'nın bir sözüne ben de katılarak 
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sözlerime son vereceğim. Plânlama Teşkilâ
tından özel olarak şu konu üzerinde durmala
rını istirham edeceğim. Artık Türkiye buğ-
dağ ithal etmemelidir. Türkiye' yine plânlama
nın istatistiklerinden aldığıma göre, Millî Pro
düktivitenin raporlarına göre, Türkiye'deki 
ekmek israfı, 20 plânlamanın beyanına göre 
- aldığım bilgi yanlış değilse - 40 olarak be
yan edilmektedir. Binaenaleyh, aşağı yukarı 
yarı yarıya olan bir ölçüde Türkiye buğday 
ithal etmemelidir ve tarrm ürünü üzerinde du
rulmalıdır. 

Sayın Pırıltı arkadaşım bir kelrnıe olarak 
bahsedip geçti, «Patatesi ekmekle karıştır-
malıdır» ifadesini. Ben bu konuyu, yeri pek 
burada değH, yalnız plânlamacı arkadaşları
mın müşavir ve teknik bir eleman oldukları 
dçin bu konu üzerine eğilmelerini istirham ede
ceğim. Esasen Meclise intikalinden beri bu ko
nuyu muhtelif bütçelerde ben ifade ediyorum. 
Demek istiyorum ki, 1/4 nisbetinde - eğer pata
tes kullanırsak -. Biz geçen sene, rakamlar yan
lış olarak hatırımda kalmamışsa 600 000 ton 
buğdaya karşılık 250 milyon lira paramızı buğ
day ithali için vermezdik. Bu sene yine yet
kili arkadaşlarımdan öğrendiğime göre 150 000 
ilâ hibelerle 300 000 ton arasında olacağı söy
lenen buğday ithalinden bahsedilmektedir. Ve 
bunun için de yine öğrendiğime göre, yanlış 
değilse, Amerika'da buğday almak için orada 
daimî görevli bir teşkilâtın çalıştığını duydum; 
yanlış değilse diyorum, inşallah yanlıştır; ve 
orada bunların boş yere harcamalar yaptığı 
gibi birtakım ifadeleride önlemiş oluruz bu su
retle ve kısa zamanda patatesi ekmeğe koy-
maklaki, bir doktor olarak da söyliyeyim, bu 
gayet sıhhidir. 

BAŞKAN — Sayın Kınaytürk vaktiniz doldu 
efendim. 

FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — Biti
riyorum. Gayet sıhhidir, ve bu gerçek ile de 
döviz israfımız ve buğday ithalimiz önlenir. 
aynı zamanda da boş pek çok arazimizde çok 
Ikolay yetişen patates ziraati gelişir. Patates 
unu, patates nişastası sanayii gelişir. Hülâsa 
saymakla bitmiyen diğer gelirleri gelişir. Hat
tâ ekmeğin bayatlamasını da önler. 

Binaenaleyh buğdayın israfını ve ithalini 
önliyeceği kanısındayım. Bu işin üzerinede 

plânlamacı arkadaşlarımızın eğilmelerini istir
ham eder, gecenin bu saatinde vaktinizi aldı
ğım için, beni dinlemek lûtfunda bulunduğu
nuzdan dolayı hepinize teşekkür eder, Plânla
ma bütçesinin milletimize ve memleketimize, 
muhterem Plânlama Teşkilâtına, Hükümetimize 
hayırlı ve uğurlu olmasını diler, saygılar su
narım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Bir kifayet takriri var, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
D. P. T. bütçesi üzerindeki müzakerelerin 

yeterliğini saygı ile arz ederim. 
Ahmet Nusret Tuna 

Kastamonu 
BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir ka
bul edilmiştir. 

Devlet Bakanı Sayın Hasan Dinçer buyuru
nuz efendim. 

DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (Af
yon Karahisar Milletvekili) — Sayın Başkan, 
Yüce Senatonun sayın üyeleri; D. P. T. bütçe
si münasebetiyle Yüce Heyetinize 1971 icra plâ
nı etrafında malûmat arz etmek ve burada ko
nuşulan sözlere ve serdedilen mütalâalara arzı 
cevap etmek düşüncesiyle huzurunuza geldim. 
Fakat saat sabahın 03,00 ne gelmiş olması ve 
sayın üyelerin bu kesif mesai karşısında ya
rında çalışmaları zaruri olması gerçeğiyle, ve
receğim izahatı sadece burada serdedilmiş olan 
mütalâalara hasretmek suretiyle vakit isra
fından ve sizleri sıkmaktan içtinabetmek su
retiyle yapmaya gayret edeceğim. 

Sayın C. H. P. sözcüsü Zihni Betil, bir icra 
plânının hangi esasları ihtiva etmesi lâzım gel
diği noktasında umumi olarak düşüncelerini 
serdettiler. Bu düşüncelerin çoğunu paylaş
mak hakikaten yerinde olur. Ancak mütalâala
rında bâzı peşin hükümlere vardılar. Ezcümle, 
Finansman kanunlarından beklenen neticeyi el
de edemiyeceğimizi tahmin ettiklerini ifade et
tiler. Şüphesiz beklenen randımanın alınamı-
yacağı endişesi izhar edilebileceği gibi, bun
dan beklenen neticenin elde edileceği noktai 
nazarı da ifade edilebilir. Ama, bu bir tatbikat 
meselesidir. Tatbikat bize gerçeği gösterecektir. 
Şimdiden nikbin olmak için sebebolmadığından, 
bedbin olmak için de sebep yoktur. Ancak bi-
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ze 1970 rakamları, vergi gelirlerinin arttığım 
göstermektedir ve 1971 tahminleri de bu isti
kâmette bir artış kaydedeceği intıbağını ve 
Simidini vermektedir. 

Sayın Betil, umumi mülâhazalarından son
ra bir unsuru daha dile getirdiler ki; kendile
riyle iştirak halinde bulunuyorum; dedilerki, 
«Plân ne kadar dikkatli ve ne kadar gerçekçi 
ve ilmî metotlara uygun olarak hazılanırsa ha
zırlansın, plânın tatbikinde muvaffakiyetin el
de edilebilmesi için huzur ve emniyet unsuru
nun (bulunması şarttır» dediler. 

Elbette en mükemmel bir plânın dahi va
sati uygulamada muvaffakiyeti bu unsurlara 
Ibağhldır. Yalnız ayrıldığımız nokta, bu un
surları, emniyet ve huzur unsurunun yokluğu
nu, iktidarın sırtına yükler bir mânada kendi
lerine has bir ifade ile belirtmeleridir. Ama, 
bu kanaatlerine iştirak etmek mümkün değil
dir. Elbette sermaye kendisi için emniyet ister, 
elbette iş adamı kendisi için huzur ister ve bim-
netfflce, plânın taJtbdkatı böyle bir mahiri vasa
tın mevcudiyetini ister. Huzuru memlekette 
gerçekleştirmek ve huzur bozucu fiilleri plâ
nın tatbiki yönünden dahi bir muvaffakiyette 
götürmek için, iktidara düşen vazife kadar, 
muhalefete düşen vazifenin de mevcudolduğu-
nu ve memleket meselelerinde mesuliyetin yal
nız iktidara değil, kendi pozisyonu icabı mu
halefete de, hattâ tarafsız vatandaşa da düşen 
/bâzı noktaları olduğunu beraberce müşahede 
«itmemizde zannediyorum ki fayda vardır. 

Sayın Betil. mütalâalarında gelir dağılımın
daki adaletsizliği giderici tedbirlerin alınma
dığını ayrıca ifade ettiler. 

Bu tedbirler 1971 icra programında var. Bu 
tedbirler mevcuttur. Özetle şunları ifade et
mek mümkündür. 1970 senesinde tatbike baş
lanmış olan ve 1971 yılı içinde de tatbikine de
vam edilecek ve tatbiki geliştirilecek ve sahası 
tevsi edilecek olan bir destekleme ve taban fi
yat politikası mevcuttur. 

Para operasyonu ile beraber alınmış olan 
tedbirler arasında bâzı mallara konmuş olan 
taban fiyat, vasati bir tahminle Türk müstan-
sılma, Türk köylüsüne 3 milyarın üstünde bîr 
munzam gelir sağlamıştır. 1971 senesi içinde 
de bu taban fiyatı politikasını tevzi etmek su
retiyle Türk köylüsünün iştira gücünü yük

seltmek ve dolayısiyle gelir dağılımını daha 
âcil ölçüler içerisinde yapma imkânımı bu tat
bikatla gerçekleştirme çalışmalarına devam 
olunacaktır. 

Ayrıca uygulanmakta olan asgari ücrelt po
litikası yine sayım arkadaşımın arzuladığı ge
lir dağılımı alâmetini sağhiyacak bir istikamet
te yürümektedir. 

Lüks mallardan alman vergiler, son vergi
ler, Finansman Kanunu ile getirilmiş olan ver
giler yine gelir dağılnmınıdıa istenilen adaleti 
sağhJyacak neticeler doğuracaktır. 

Toplu iş sözleşmeleri mütemadiyen devam 
etmektedir. Toplu is sözleşmelerinin işçimize 
temin etmiş olduğu imkân ve refah istikametin
de onların hayatına -başka yeni bir veçhe ver
mek İstidadı ve tatibikatı da bu istikamette 
atılmış adımlarm bâzı misallerini teşkil eder. 

«Plânın, betahsisan icra plânınım Demirel 
Hükümetinin ve Demirelİm plânı ve isteği şek
lindeki halika yayılian kanaatli silmek lâzımdır» 
şeklinde Ibir mütalâa izhar edidi. 

91 sayılı Kanunun uzun vadeli plânın nasıl 
yapılacağını 14 ncü maddesinde tasrih etmiştir. 
Uzun vadeli plân hazırlanır, uzmanlar tara
fından, Yüksek Plânlama Kurulundan geçer, 
Parlâmentoya gelir, Parlâmentoda münakaşa
sı yapılır ve Parlâmentoca kalbul edildikten 
ıSonra 5 sene için uygulanır. 

Binaenaleyh, Parlâmentonun tetkikinden, 
müzakeresinden geçmiş olan uzun vadeli plâna 
ve onun tesbit ettiği esaslara göre hazırlanmış 
olan senelik plânlar, icra plânları bir şahsın 
damgasını, bir şahsın şahsi arzularını gerçek
leştirecek bir hüviyet de olarak takdime müsa-
idoîamaz. Parlâmentonun kabul ettiği esaslara 
göre hazırlanmak mecburiyetindedir ve her se
ne bütçe münasebetiyle ve sair münasebetlerle 
de ayrıca Parlâmentonun murakabesi altında 
cereyan etmektedir. Binaenaleyh, bunlar bâzı 
politik mülâhazalarla verilmiş peşin hükümle
rin tesiri altında kalınarak yapılmış olan müta
lâalar veya o mânada serdedilmiş olan sözler 
olma istidadından öteye geçemez. 

Bir arkadaşım Plânlama yayınlarından şikâ
yetçi göründü ve kifayetsiz olduğunu ifade et
ti. 

Plânlama, yayın bakımından kifayetsiz de
ğil, hattâ zengin görünen bir mesainin içinde-

— 282 — 



O. ıSenatosu B : 30 28 . 1 . 1971 O : 3 

dir. Size şu tabloyu bir filrir edinmek iğin tak
dim etmek istiyorum. 1961 de; matbu, teksir, 
Türkçe, ingilizce olmak üzere cem'an toplamını 
veriyorum 29 eser; 1962 de, 122 eser; 1963 te, 
61 eser; 1964 te, 68; 1965 te 177; 1966 da 
268; 1967 de 118; 1988 de 104; 1969 da 86 ve 
1970 te 76, ki cem'an kurulduğu günden bugü
ne kadar Plânlama 92,7 eser vermiştir Türce ve 
İngilizce olarak. Teşkilâtının vüsati göz önün
de tutulursa, Plânlamanın uzun vadeli plânı ha
zırlaması, kısa vadeli plânları hazırlaması ve 
kendisine mevdu diğer vazifeleri de göz önün
de tutulursa, bu eserlerin hazırlanmasının kü-
çümsenemiyecek bir mâna taşıdığı meydanda
dır. 

Arkadaşım eserlerin gizli kısmından şikâ
yetçi gölündüler. Hizmete aidolan kısım bir 
müsvedde halinde takdim edildiği için; bu, 
müsvedde kesinleşinceye kadar ve dışarıya tak
dim edilecek bir metin haline gelinceye kadar 
böyle bir hüviyet içinde kalıyorsa hizmetin bir 
icabı olarak böyle yapılmaktadır ve bu şekilde 
de devam edecektir. 

Devlet Plânlamasının cari masraflarının bu 
sene artışından bahsedildi. 

Doğrudur. Bir artış mevcuttur. Fakat bu ar
tışın sebebi ve nedenleri vardır. Bu artış Doğu 
kalkınması için kurulacak yeni ünitelerin mas
raflarını karşılıyacaktır ve hazırlanmakta olan 
3 ncü 5 Yıllık Plânın da kendisine has bâzı mas
rafları mevcuttur. Bu sebeplerden ve diğer 
sebeplerden artmaktadır. 

Söz buraya gelmişken, Sayın Artukmaç'm 
Doğu'da açılması düşünülen üç alt kademe böl
gesiyle ilgili sözlerine cevap arz etmek isterim. 

Şimdi, bu plânda mevcut hükümlere göre, 
Doğunun 22 ili üç alt bölgeye ayrılmıştır. Bun
lardan birisi Erzurum alt bölgesi; Erzurum, Er
zincan, Kars, Ağrı, Muş illerini ihtiva etmekte
dir. ikincisi Elâzığ alt bölgesi; Elâzığ, Malat
ya, Adıyaman, Tunceli, Bingöl illerini içine al
maktadır. üçüncüsü Diyarbakır bölgesi; Diyar
bakır, Urfa, Mardin, Siirt, Bitlis, Van, Hakkâri 
illerini içine almaktadır. Bu tertip niçin yapıl
mıştır? Bu tertip, Doğu plânlamasına doğru bir 
gidişin önçalışmalarıdır. Oralarda yeni ünite
ler kurulacaktır ve bunlar bölge meselelerini 
etüdedeceklerdir. Şimdi, bu bölgelerin, burada 
ismi yazılı 22 vilâyetin dışında geri kalmış vi

lâyet yok mudur? Elbette bunlarla mukayese 
edildiği zaman ve burada bilhassa bölge merke
zi olarak kabul edilen yerlerle mukayese edildi
ği zaman, ona nisbetle geri kalmış veya geri kal
mışlık bakımından eşit vilâyetlerimiz vardır ve 
verdikleri misaller doğrudur. Ama, bu tertip 
yalnız geri kalmış vilâyetlerin bundan ibaret 
olduğunun tesbiti değildir. Bu bir mihrak etra
fında bâzı nüvelerin teşkilâtı meselesidir ve 
altyapı bakımından böyle bir gelişmiş üniteye 
esas almak ve onları mevcut altyapılardan isti
fade ettirmek suretiyle bu gelişmeye tabi tut
mak bakımından plânlamanın zaruri neticesi
dir. Bu bakımdan, meseleyi bunların dışında 
başka gelişmemiş ve yardıma muhtaç bölgeler 
yoktur şeklinde telâkki etmek zannediyorum ki, 
hatalı olur. 

Sayın Atalay, konuşmasında müşavirlik fir
maları meselesine değindiler ve bunun üzerinde 
gerek ilk konuşmalarında, gerekse sonraki yap
tıkları konuşmalarda hassasiyetle durdular. Ve 
misal olarak da «Hayvancılığı Geliştirme Pro
jesi» ni yapana 2,5 milyon lira verildiğini, bu 
plânı kendisinin 2,5 saatte, bir başkasının da 2 
saatte yapabileceğini) ifade ettiler. 

Bir kere «Hayvancılığı Geliştirme Projesi» 
bir firmaya yaptırılmamıştır ve proje için pa
ra verilmemiştir. «Hayvancılığı Geliştirme Pro
jesi» dolayısiyle şeker projesi için, sadece Şe
ker Bank'a 2,5 milyon lira projeyi yürütme mas
rafı verilmiştir. Bu, projeyi realize etme masra
fı için verilmiştir. Ve projeyi Devlet Plânlama 
Teşkilâtının uzmanlariyle, Tarım Bakanlığımı
zın uzmanları yapmışlardır. Bu proje öyle iki 
saatte, iMbuçuk saatte yapılacak bir proje de
ğildir. Proje 4 ciltten ibarettir. Ve şu bahisleri 
ihtiva etmektedir : Besi projesi, yem projesi, 
hayvancılık projesi, entansif süt inekçiliği pro
jesi kısımlarını, bahislerini ihtiva eden ve arz 
ettiğim gibi 4 ciltlik bir projeden ibarettir. 

Demek oluyor ki, vermiş oldukları misalde 
şu verdiğim izahata göre durum, bâzı yanlış bil
gileri esas kabul etmek suretiyle meseleyi kür
süye getirdiklerini gösteriyor. 

Burada verdikleri diğer misal, yani sadece 
isimlerini zikretmek suretiyle verdikleri mi
saller bir mecmuada neşir konusu olmuştur, bir 
mecmuada neşredilmiştir. Devlet Plânlama Teş
kilâtımız bu neşriyat üzerine gerekli açıklama-
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yi, tavzihi yapmıştır. Buna rağmen neşriyat 
bir Meclis soruşturması konusu yapılmış ve ko
misyonu kurulmuş, hazırlık komisyonu kurul
muş soruşturma da yürümektedir. 

Binaenaleyh, meselenin mahiyeti bu arz et
tiğim durumda iken ve verdikleri misalin de 
gerçek yönü, veçhesi böyle iken meseleyi bir 
bulanık tablo içerisinde gösterme bilmiyorum ne 
maksatla yapılıyor? 

Aslında mühendislik, müşavir firma hizmet
leri Sayın Topaloğlu'ııun da üzerinde durduğu 
gibi elbette Türk teknisyenleri tarafından, Türk 
mühendisleri tarafından yapılması şayanı arzu 
şeylerdir. Hiç kimse kendi milletinin teknisyen
lerinin yapabileceği bir şey için başka memle
ketin teknisyenlerine beş para vermek istemez. 
Fakat bu bir tecrübe meselesi, bu bir ihtisas 
işi ve bu bir teşkilât işidir. Uygulamada dai
ma yabancı müşavir firmalar bizim yerli firma
larımızla terşiki mesai ederek işleri birlikte yap
maları ve onların en seri bir zaman içerisinde, 
yabancıya ihtiyaç kalmıyacak şekilde yetişip işe 
adapte olmaları esası prensibolarak tatbik edil
mektedir. 

Bu itibarla yabancı firmalar meselesi ifade 
edildiği gibi, yabancıya bâzı şeylerimizi, imkân
larımızı peşkeş çekme meselesi değil, yabancı
dan en kısa süre içerisinde istifade etmek ve 
kendi teknisyenlerimizi bu kifayete getirdikten 
sonra meseleyi kendi imkânlarımızla halletme 
meselesi olarak ele alman bir meseledir diye 
mütalâa etmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kısa izahatımla 
bilmiyorum konuşan arkadaşları kısa da olsa 
tatmin etmeye imkân bulabildim mi? Zamanın 
ölçüleri size hazırladığım 1971 plânlamasının 
özel karekteri ve ne getirdiği mevzularını arz 
etmeye ve sosyal kalkınma hedeflerimizi, istih
dam politikamızı, çalışma durumlarımızı, yurt 
içi, yurt dışı çalışma durumlarımızı, işgücü ve 
aktif işgücü problemlerimizi, Sosyal Sigortalar 
durumunu, sigortalı işçilerimizin durumunu, 
eğitim durumumuzu, isçi dövizleri durumumu
zu, yatılı bölge okulları durumunu ve muhtelif 
derecelerdeki okullardaki talebelerimizin du
rumlarını, köy ortaokulları ve köy yatılı okul
larının durumlarını, öğretmen durumlarımızı, 
yurtlarımızı, spor tesislerimizi, sağlık durumu
muzu ve traktör durumumuzu, köy sorunlarımı-
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zı, turizm meselelerimizi, kredi durumumuzu, 
kredi politikamızı, taban fiyat politikalarımızın 
daha geniş izahını, şehirleşme politikamızı, ko
nut politikasını, plânın buna verdiği önemi ve 
sanayileşme ile ilgili iktisadi hedefleri, progra
mın bu hedeflere getirdiği ağırlıkları, tarımsal 
gelişmemiz için ne tedbirler getirildiğini, özel 
buğday projesinin memlekete ne faydalar geti
receğini, hayvancılık projesiyle neler temin ede
bileceğimizi, taze meyva ve sebze projelerini, 
gıda sanayii için düşünülenleri, yem projesini, 
sanayileşme problemlerini ve elektrik enerji
sinde, çimento sanayiinde ne merhale katettiği-
mizi, bugün nerede bulunduğumuzu, nereden 
alıp nereye getirdiğimizi, demirde, çelikte, ali-
minyumda ve muhtelif madenlerdeki katettiği-
miz mesafeyi, kâğıt sanayiinin bugünkü duru
munu, suni gübre durumumuzu, petro kimya 
meselelerimizi, rafineri konumuzu ve yol dâva
mızı teker teker arz ve izah etmek suretiyle siz
leri plânın özellikleri bakımından ve imkânları 
bakımından arz edeceğim izahatla biraz aydın
lığa götürme gayretine girecektim. 

Fakat gecenin bu saatinde en az birbuçuk 
saat sürecek olan bu... («sabahın» sesleri.) 

BAŞKAN — Sabahın efendim. 
DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (De

vamla) — ... Sabahın bu saatinde en az birbu
çuk saat vaktinizi alacak olan bu izahatı vere
rek size karşı istirhatiniz bakımından haksızlık 
edeceğim endişesiyle bunlardan müsamahanız 
ve müsaadenizle sarfınazar ediyorum. 

Beni dinlediğiniz için hepinize şükranlarımı 
takdim ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?... 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Kısa bir 

sorum var, Sayın Başkan; Eğer yeterlik soru
lara da şâmil ise... 

BAŞKAN — Dâhil efendim. Sual olarak kı
sa olsun efendim. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş
kanım, bundan 4 sene evvel yine Plânlama Büt
çesi görüşülürken burada Sayın Başbakana bir 
sual tevcih etmiştim; demiştim İd: Bu yatırım
ların tesbiti, verilen ödeneklerin sarfına göre 
mi yapılıyor, yoksa fiziki mi? 

Verdikleri cevapta buyurdular M: Gönlü
müz ister ki fiziki olsun, bugünkü imkânlarımız 
buna müsaade etmiyor. Onun için yatırımların 
sarfına göre tesbit ediliyor, dediler. 
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Bu seferki bütçe müzakerelerinde Sayın 
Plânlama Sözcüsü artık fiziki olarak bunların 
tesbit edildiğini söylediler. Acaba yüzde kaç 
nisbetinde? Ne kadarı, eskisi gibi verilen öde
nekler sarfına göre tesbit ediliyor? Bunu rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Baysoy, bu bir tetkiki 
gerektiriyor, size yazılı olarak cevap versinler 
efendim. 

DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Şu anda bu rakamları arz edemem, 
yazılı olarak takdim edeyim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?.. 
Yok. Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/l)f Cari harcamalar 

Bölüm ödeneğin çeşidi Lira 

12.000 Personel giderleri 956 114 

BAŞKAJT — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13,000 Yönetim giderleri 2 232 250 

BAŞKAN —Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 33 003 

BAŞKAN —Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 500 005 
BAŞKAN —Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 810 001 

BAŞKAN —Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2)' Yatırım! harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 
Bölümü toplamı 60 000 000 

BAŞKAN —Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm Ödeneğin çeşidi Lira 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 

Bölümü toplamı 600 000 
BAŞKAN" — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
II - Transferler 

34.000 Malî transferler 40 000 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

35.000 (Sosyal transferler 1 
BAŞKAN —Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 000 
BAŞKAN —Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Devlet Plânlama Teşkilâtı 1971 
malî yılı bütçesinin müzakereleri tamamlan
mıştır. Hayırlı ve uğurlu olsun. 

b) Devlet İstatistik Enstitüsü Bütçesi : 
BAŞKAN — Devlet istatistik Enstitüsü 1971 

malî yılı bütçesi üzerindeki müzakerelere baş
lıyoruz. 

Grupları adına söz istiyen sayın üyeleri sıra-
siyle okutuyorum : C. H. P. Grupu adına Sayın 
Fakih özlen, Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Abdülkerim Saraçoğlu, Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın ismail Yetiş. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Fakih özlen, bu
yurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FAKİH ÖZLEN 
''Konya) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Devlet istatistik Enstitüsü Bütçesi hakkındaki 

düşünce ve dileklerimizi 5 veya 6 dakikaya sığ
dırarak özetlemeğe çalışacağım. 

Plânlı Kalkınma dönemine girdiğimiz yıl
lan yaşıyoruz. Türkiye'nin ekonomik ve sosyal 
alanda çeşitli ve önemli sorunları ile karşılaş
makta, dar geçitlerden srecmekte olduğumuz ve 
belki de daha dar ve daha 2or boğazlardan geç
mek zorunda kalacağımıza pek çoğumuz inan
maktayız. Tablo iyimser olacak kadar aydınlık 
değildir. Kötümserlikten kurtulma ümidi de bu 
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dar boğazlardan geçiş yönünü ve yolunu rakam
ların, istatistiklerin ışığında doğru seçmemize 
bağlıdır. Günlük münakaşalarımızın çoğu, ra
kamlar üzerindeki ayrı değerlendirmelerden, 
hattâ rakamlara hiçbirimizin itimadının tam ol
mamasından ileri gelmektedir. Nüfus sayımı dı
şında hiçbir rakama hiçbirinizin içtenlikle 
inanmadığımızı söylemek büyük mübalâğa sa
yılmaz. 

En başta gelen millî gelir, kalkınma hm, ge
lir dağılımı rakamları bile hattâ resmî ağızlar
dan çeşitli şekillerde ifade edilmekte, ciddî bir 
Alman dergisi dış kaynaklardan edindiği bilgiy
le Türkiye'yi nüfus basma 180 dolar millî gelir
le Portekiz'den daha sonra saymakta iken, res
mî ağızlar bu rakamlardan farklı beyanlarda 
bulunabilmektedirler, 

Demek oluyor ki, kaynaklarımızın çalışma
larımızın, üretim ve tüketim yeteneMerimizin, 
memleketimizin tüm varlık gider, gelir olanak
larının dökümünü doğru olarak çıkarabilsek 
nereden gelip nereye gitmekte olduğumuzu, ken
dimizi ve halkımızı kuşkusuz inandırabilsek, 
rakamlar üzerinde karşılıklı mutabakata vara-
bilsek, günlük çekişmelerin pek çoğundan kur
tulabileceğimiz gibi, plânım ve kalkınmanın da
yanağı olan istatistik bilgileri tartışma dışına 
alarak sağlam bir zemin üzerinde sorunları çö
zümlemeye yönelebiliriz kanısındayız. 

Devlet istatistik Enstitüsünün önümüzdeki 
bütçesi ve bütçe raporu bu bakımlardan iç açı
cı ve ümit verici olmaktan maalesef uzaktır. 
1962 de C. H. P. nin başında bulunduğu Koalis
yon Hükümeti zamanında ^organizasyonu için 
ciddî teşiebbüs ve temelleri atılmış olan Devlet 
istatistik Enstitüsüne, aradan 8 sene gibi uzun
ca bir zaman geçmiş olmasına rağmen, A. P. 
Hükümetlerinin konunun önemi ile orantılı im
kân sağladığını söyliyebilmek şöyle dursun, 
enstitüye sanki sen doğruları ağır, ağır araya-
dur; ben, rakamlarla biraz daha keyfimce oy-
nıyayım, istediğim rakamı büyük, istediğim ra
kamı küçük göstermekte serbest olayım, der gi
bi bütçe konusunda çok kısır davranılmıştır. 

Raporda ciddî bir dikkatle dile getirilen hu
susları tekrar ederek sözü uzatmak istemiyorum. 
Yerleşme durumunda olan bu enstitünün bir bö
lümünün bir bodrumda yerleştiği söylenmekte
dir, raporda» Yerleşme durumundan, teknik mal

zeme, matbaa ve vasıta ihtiyacına kadar her 
hususta hizmetlerin karşılanması için gereğinin 
çok gerisinde kalmış olan Devlet istatistik Ens
titüsü Bütçesine anlıyabildiğim kadarı ile, Ko
misyonun himmet edip, makina, teçhizat ve ta
şıt alımları ve onarımları kısmına, 5 milyon 
600 bin T.L. vermesini isabetli ve şayanı şük
ran bulmaktayız. Ne söylersek söyliyelim. Biz 
burada bütçe üzerinde bir değişiklik yapamıyo
ruz. Ancak temennilerde bulunabiliyoruz. Dev
let istatistik Enstitüsünü kendisinden beklenen 
çok mühim hizmetlerle orantılı olarak teçhiz 
etmekte geç kaldığımız kanısındayım. Müessese
yi ; plânlı kalkınma döneminin donelerini, daya
naklarını dikkatle ve titizlikle ve bilim ve tek
nik kuralları içinde tarafsız ve doğru olarak 
hazırlama, başarma görevlerini zamanında ya
pabilecek niteliğe eriştirinceye kadar bütçeler
de anlayışla ve geniş davranılması lâzımgeldiği-
ne inanıyor ve sorumluları uyarıyoruz. 

Her kanunda olduğu gibi istatistik konusun
da da maalesef koordinasyondan mahrumuz. Her 
müessese kendi kendine istatistikler tutmakta, 
araştırmalar yapmakta, ortaya çeşitli, bazan da 
çelişik rakamlar çıkmaktaJdır. işyeri, ankete ce
vap vermekten kaçınmakta; herkes keyfine gö
re neticeler istihsal edip bu neticeler üzerine 
büyük nazariyler oturtmaktadır, istitrat kabi
linden söyliyeyim, bir arkadaş, «Türkiye'de gi
yim eşyasının nüfus başına isabeti, Afrikanın 
en fakir memleketinden az gözükmektedir» de
di. Bunun altında yatan hakikat, tekstil sana
yimizin istihsal kaçırdığı keyfiyetidir. E... Eli
mizde done yok. istatistik yapamıyorsun, anke
te cevap veremiyor, Ondan sonra ithalât, ihra
cat kavgası yapıyoruz. 2 sene evvel Tarım Ba
kanı buradan buğday ihracedeceğimizi söyledi, 
biz buğday almaya devam ediyoruz. Bütün bu 
rakamlar yanlış esaslara dayandığı için bizi 
yanlış neticelere götürmektedir. 

Hülâsa, koordinasyon bakımından istatistik 
bilgiler karışık ve çelişiklik içindedir. Devlet İs
tatistik Enstitüsünü güçlendirelim derken, sa
dece bol para verelim demek istemiyorum. Bol 
para vermekle beraber, istatistik bilgiler için 
lâzım ve hâkim plânlı bir müessese haline geti
relim demek istiyorum. 

Söz meşhurdur. Garplı bir Devlet adamının 
olacaktır zannediyorum. «İstatistikler iktidarın 
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yalanları için icadedilmiş mekanizmalardır.» an
lamında bir sözdür, bu. Vardır. Buradaki, «Ya
lan» lâfını yumuşatarak «Mübalağaya» çevire
rek kullanmak isterdim. C. H. P. Senato Grupu, 
Devlet istatistik Enstitüsünü, iktidarların mü
balâğalarına dayanak olacak nitelikte değil, 
mesut ve müreffeh Türkiye'nin temellerine ha-
kikatların dayanaklı köşe taşlarım yerleştiren 
trir müessöse olarak geliştirmek lüzumuna kaa-
nidir. 

Buramın her istatistik konusu dalında maddi 
ve mânevi, özüne ve sözüne güvenilir bir müesse
se haline gelmesini diliyoruz. Ve gelecek bütçeler
de, gelecek iktidarların müesseseye bu gözle 
(bakmalarını, önem, para ve yetki ve imkân vier-
melerini temenni ediyoruz. 

Raporu hazırlıyanlara teşekkürü bir kadir
şinaslık sayar, Devlet istatistik Enstitüsü men
suplarıma, dar imkânlar içinde de olsa, yüriek-
ten başarılar diler, hepinizi saygı ile selâmla
rım. 

BAŞKAN — Sayın Saraçoğlu, Güven Parti
si Grupu adına. 

G. P. GRUPU ADINA ABDÜLKERİM SA
RAÇOĞLU (Mardin) — Sayın. Başkan, muhte
rem senatörler. 

1971 malî yılı Bütçesi dolayısiyle Devlet İs
tatistik Enstitüsü hakkında Güven Partisi Gru
pu adına görüş ve temennilerimizi arz etmek 
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Plânlı ve programlı kalkınma devremizin 
Birinci Beş Yıllık dönemini geride bırakıp, 
ikinci Beş Yıllık plânlı döneminde de hayli bir 
mesafe katettiğimiz bugünlerde İstatistik! ma
lûmatın eksiksiz, realiteye uygun ve sıhhatli 
olarak hazırlanıp, zamanında kullanılmasının 
memleketin topyekûn kalkınmasında büyük bir 
rolü vardır. Bu durum herkes tarafından bili
nen ve benimsenmesi gereken bir gerçektir. 

Muhterem arkadaşlar, malûmunuz olduğu 
üzere bütün medeni olarak kabul ettiğimiz dev
letlerin sağlık, sosyal ve ekonomik meselelerini 
halledip bu seviyeye gelmelerinin en büyük 
âmili, istatistikî malûmata kıymet vererek, her 
gün ilerliyen ilmin ve teknolojinin seviyesiyle 
paralel olarak inkişafı için lâzmugelen maddi 
ve mânevi yardımlarını esirgememiş olmaları 
sayesinde olmuştur. Bu realte bizi de enstitü
nün bugünkünden daha iyi çakşır duruma ge

tirilmesi için lâzımgeîen bütün maddi ve mâ
nevi fedakârlıkların yapılması zarureti ile kar-
şıkarşıya bırakmaktadır. 

Sayın senatörler; 13 . 6 . 1962 tarih ve 5$ 
sayılı Kanunla kurulan Devlet istatistik Ensti
tüsü, ileri memleketler enstitülerinin birçok 
imkânlarından mahrum olmasına rağmen, kendi
sine tevdi edilen vazifelerdeki başarısı takdire: 
şayandır. Bundan dolayı bu müessesede feragat 
azim ve irade ile çalışan bütün personele Gü
ven Partisi Grupu adına tebrik ve takdirleri
mizi sunmayı bir borç ve vazife olarak telâkki 
ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, enstitünün 1970 yılın
da yapılan sayımlar için teklif ettiği ödenek 
ile, tahsis edilen ödenek arasında dört milyon 
kadar bir azalış vardır. Sayısız ödeme müş
küllerine rağmen mülkî idare âmirlerimizin 
belediyelerimizin, ziraat ve nüfus müdür ve 
memurlarımızın büyük yardımı ve zerafetli 
çalışmaları sayesinde her üç sayımı da; yani 
genel nüfus, genel tarım ve bina sayımlarını 
uygulamıştır. Bu bakımdan 1971 yılında ens
titüde hummalı bir büro çalışma ve faaliyeti
nin başhyacağı muhakkaktır. Bunun da, per
sonelin gayretli mesai ve çalışmalariyle başa
rılacağına inanıyoruz. 

Çok değerli arkadaşlar, raporun tetkikin
den öğrendiğimize göre, sayım memurlarının 
dağ, bayır, sıcak, soğuk, güneş, yağmur de
meden, dinlenmeden aylarca yorucu ve fera
gatli çalışmalarına rağmen ödenek olduğu 
halde kendilerine sayım ikramiyesi veya fazla 
mesai ücreti ödenmemiştir. Alın terleriyle ha-
kettikleri bu ikramiyenin neden ve hangi se
beplerden dolayı kendilerine verilmediğini 
öğrenmek ihtiyacını hissediyoruz. 

Sayın senatörler; bir teşkilâttan hizmet 
istendiği zaman o hizmetin yapılabileceği zemi
ni hazırlamak ve istenilenin karşılığını vermek 
lâzımdır. Bunun aksini vazife anlayışı ile bağ
daştırmaya imkân yoktur. Enstitünün 1971 büt
çesini tetkik ettiğimiz zaman (A/2) yatırım 
bölümü için istenen 6 milyon 750 bin liraya 
mukabil, hiç bir ödenek konulmamıştır. Bu du
rum, istatistik makina parkında modernizasyon 
ve takviyeyi durduracak ve bugüne kadar 6 
milyon lira harcanarak kurulmuş olan elektro-
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nik kombüter sisteminin hizmete konulabilmesi 
için gerekli kayıt, bilgi işlemi makinaları, man-
yatik teypler ve teyp ünitelerin temininde bir 
zorluk yaratacak ve dolayısiyle enstitüye yük
lediğimiz ve neticelerini biran evvel almak iste
diğimiz işlerde bir aksama yaratacaktır. Bunun 
için enstitü taleplerinin yerine getirilmesinde 
bir zaruret hissediyor ve bunların biran evvel 
yerine getirilmesini temenni ediyoruz. 

Sayın senatörler, 1971 yılında enstitünün 
yapacağı genel sanayi ve işyerleri sayımının 
hazırlıklarını; bina, inşaat toptan eşya fiyatla
rı turizm, dış ticaret, su ürünleri, kara ulaştır
ması hazırlık faaliyetleriyle, yeni personel re
jimi dolayısiyle ortaya çıkan intibak fişlerine 
istinaden personel sayısının yapılması, işyerle
ri, işçi ve işçi ücretleri ile aile bütçeleri husu
sunda yapacakları hazırlıkları ve bunlarla ilgili 
faaliyetlerini takdirle karşılıyoruz. Ancak ya
pılan ve yapılacak olan sayım sonuçlarının za
manında işlenmesi için, temininde zaruret olan 
yeteri kadar geçici elemana zamanında ücret 
verilmesi için, Personel Kanunu strüktürü için
de bir hal çaresinin getirilmesini de temenni 
ediyoruz. 

Vaktimizin dar olması sebebiyle maruzatımı 
elimden geldiği kadar kısa olarak arz etmeye 
çalıştım. 

Güven Partisi Grupu adına enstitü mensup
larına 1971 yılı içinde de basanlar diler, Yüce 
Senatoyu saygılarla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Yetiş, A. P. Grupu adı
na, buyurunuz. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA İS
MAİL YETİŞ (Ankara) — Sayın Başkan de
ğerli arkadaşlarım, Her gün biraz daha fazla 
hizmetler beklediğimiz ve her gün görevleri 
arasına yeni hizmetler eklemek zorunda oldu
ğumuz Devlet İstatistik Enstitüsünün 1971 yılı 
Bütçesi hakkındaki Adalet Partisi Grupunun 
görüşlerini ifade etmek maksadiyle huzurunu
za gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, sabaha dönüşen gece
nin bu çok geç saatlerinde Devlet istatistik 
Enstitüsünün son yıllarda kaydettiği gelişme
ler, istatistiğin önemi, istatistiğe duyulan bü
yük ihtiyaç üzerinde durarak sabrınızı zorla
mak istemiyorum. Esasen müessese, her yıl ifa 
ettiği hizmetler, ilmî metotlara uygun olarak 

i önümüze getirdiği bilgilerle Devlet hayatının 
her safhasında alman kararlarda en güvenilir 
etken olma yoluna girmiştir. Bu bakımdan ma
ruzatımı birkaç ananokta etrafında toplamaya 
gayret ederken, enstitünün değeri, gayesi, Dev
let hayatındaki yerini ve nasıl olması lâzımgel-
diği hususundaki görüşlerimizi sunduktan son
ra, değerlendirmemin sonunu daha ziyade ens
titünün 1970 yılında yurt çapında gerçekleştir
meyi plânladığı hizmetlerine istinadettirerek 
sözlerimi bitireceğim. 

Enstitünün ifa ettiği görevler ve bu görev
lerin neticesi Devlet hayatındaki önemi izah
tan varestedir. Ancak, enstitünün ifa ettiği bu 
son derece önemli görevleri ifada bugüne ka
dar mütevazi imkânları ile göstermiş bulundu
ğu başarısını yüce huzurlarınızda bir defa da 
ben takdire lâyık bulduğumu işaret etmeden 
geçemiyeceğim. 

Filhakika bütçesini görüştüğümüz adı geçen 
müessese, uhdesine tevdi olunan hizmet ve va
zifelerinin ifası ile yurdun kalkınması, refah ve 
saadeti, yükselmesi, ileri gitmesi yolunda ve is
tikbale ait tek tek vatandaşlarımız ve topye-
kûn milletimiz menfaatine atılacak adımların 
müspet ve isabetli olabilmesinde çok büyük bir 
payı vardır. 

Şurası muhakkak M, daha iyiye ve daha 
doğruya erişebilmek ve içinde bulunduğumuz 
memleket meselelerini en kısa, kestirme ve salim 
yoldan ve en az harcama ile halledilebilmesi 
icra organına, vazifelilere, karar yetkililerine 
sunulacak bilgi ve dokümanın memleket ger
çeklerine uygun ve isabetli olarak tesbit edil
mesiyle mümkündür, iki seneden beri Bütçe 
Plân Karma Komisyonunda, diğer bâzı Bakan
lık ve umum müdürlük bütçeleri ile birlikte, 
raportörlüğünü deruhde etmiş bulunduğum ve 
az da olsa yakînen tetkik etmem imkânını bul
duğum bu enstitünün, bu mevzularla ilgili hu
suslarda faaliyet gösteren müesseseler içerisin
de bizi en değerli ve doğru neticeye götüren 
bir çalışma içinde olduğuna işaret etmek iste
rim. 

Memleketin sahibi bulunduğu tabu, beşerî, 
v. s. kaynaklarını, bunların kendilerine has özel
liklerini, gelişme imkânlarını her yönde güve
nilir istatistik bilgilerle ölçme, hesaplama im-

I kânlarından mahrum bir plân ve tedbirlerin ba-
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sarıya ulaşması asla (düşünülemez. Gerçekte, 
yönetim ve her alandaki teşebbüse en doğru is
tikameti veren, yurt gerçek ve imkânlarını net 
bir şekilde 'ortaya koyan istatistik bilgilerdir. İd
rak ettiğimiz bu plânlı dönemde, enstitüden bek
lenen hizmet ve görevler süratle artmakta ve her 
gün daha büyük bir önem kazanmaktadır. Ens
titünün, her gün artan hizmetine ve görevinin 
önemine muvazi olarak, birçok çalışmaları kı
sa bir süreden başarı ile gerçekleştirmesi her 
yönden takdire lâyık görülmektedir. 

Saym senatörler, işaret etmek isterimki, 
istatistik hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde ve 
başariyle sonuçlandırılmasında bâzı güçlükler 
ortaya çıkar. Çünkü, bilgilerin sıhhati ve mü
kemmeliyeti daima bilgiyi toplıyan kuruluştan 
ziyade, kuruluş dışındaki faktörlere bağlı bu
lunmaktadır. 

Enstitünün 1970 yılında yurt çapında ger
çekleştirdiği ve 1971 yılında gerçekleştirmeyi 
plânladığı hizmetlerini müsaadenizle kısaca şöy
lece özetliyebilirim. 

1970 yılında genel nüfus, bina, genel tarım 
sayımları uygulanmıştır. Yurt çapında gerçek
leştirilen ve bu sayımların icrasının ne şekilde 
bir işgücüne ihtiyaç gösterdiği izahtan vareste
dir. Belli edilen, plânlanan bir süre içeirsinde 
bu büyük faaliyetlerin tahakkuku için enstitü
nün bütün imkânları ile geceli gündüzlü mesai 
verdiğini müşahede etmişizdir. 

Bu arada, 1971 yılında uygulanması kanuni 
bir zaruret olan ve yurt çapında icra edilecek 
olan sanayi ve işyerleri sayımının meteorolojik 
çalışmaları ikmâl edilmiş, ardes dökümlerine 
ihalen devam etmektedir. Yeni personel rejimi do-
layısiyle ortaya çıkan imkânlardan da faydalanı
larak intibak fişlerine müstenit bir personel sayı
mı plânlanmıştır. 1971 yılında 5 000 i aşan işyerin
de işçi ücretleri anketimin uygulanmasını sağla
mak üzere ve 50 den fazla işçi çalıştıran 1 000 
işyerinde işçi ücretleri konusunda bir hazırlık 
çalışması yapılmıştır. 1964 yılından beri uygu
lanan ve halen 11 ilde tamamlanmış bulunan 
aile bütçeleri anketlerine dayanılarak hazırla
nan geçinme endekslerinden üç vilâyete aido-
lanı yayınlanmıştır. 

Millî gelir çalışmalarından Avrupa Ekono
mik işbirliği Teşkilâtının uzun vadeli desteği 
sağlanmış, yabancı uzmanların bu konuda yetiş-
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ların dayandığı temel serilerin revizyonunda 
ve millî muhasebeye geçiş safhasında önemli 
ilerleme kaydedilmiştir. 

Yukarda işaret ettiğim önemli birkaç faali-
I yet dışında enstitü, cari işlerini de aksatmadan 
I yürütmeye gayret etmiş, her yıl uygulanan bi-
I na, inşaat, toptan eşya fiyatları, ticaret - hiz-
I met işlerleri, kara ulaştırması, turizm, dış tica-
I ret, su ürünleri sanayii, v. b. anketlerine devam 
I etmiştir. 

Devlet istatistik Enstitüsünün 1971 de icra 
etmekle zorunlu olduğu faaliyetlere gelince: 

' 1970 yılında uygulanan genel nüfus ve bina: 
sayımına ait soru kâğıtlarını 1971 yılı içerisin
de işliyecek ve bu yılın ilk yarısında, örnekle
me metodu ile elde ettiği ilk bilgileri yayınlıya-
oaktır. Genel tarım sayımına ait bilgilerin de 
bu yıl içinde işlenmesi ve 1972 yılı içinde kesin 
sonuçlarını yayınlanması icabetmektedir. 

I Enstitü 1971 yılında yurt çapında büyük bir 
sayım daha yapacaktır. Sanayi ve işyerleri sa
yımı, aşağı - yukarı bir milyon işyerinden bilgi 
toplıyacaktır. Bu sayımla elde olunacak bilgi
ler; nüfus, bina ve genel tanım sayımı sonuç
ları bu edilen bilgilerle birlikte memleketin 1970 
yılındaki ekonomik yapısını ortaya koyacaktır. 
intibak fişlerine göre 1970 yılında plânlanan 
personel sayısı 1971 yılında icra olunacaktır. 
1964 yılından beri yürütülen ve 11 büyük ilde 
tamamlanan aile bütçeleri anketleri anaörnek 
plânı çerçevesinde köysel alana da teşmil edi
lecek ve Türkiye çapında bir istihlâk ve geçin
me endeksini gerçekleştirecek çalışmalara 1971 
yılında da devam edilecektir. 5 000 işyerini 
kapsıyan bir işçi ücretleri anketi uygulanacak
tır. Toplu Sözleşme düzenine girildiği tarihten 
bu yana yapılan Toplu Sözleşmelerin özellik
lerini tesbit ve izlemek amacı ile, 800 müessese 
nezdinde posta yönetimi ile bir anket uygulana
caktır. İşsizlik ve istihdam durumlarını tesbit 
amacı ile 120 şehir ve kasabada bir işgücü ve 

I istihdam anketi tekrarlanacaktır. 1961 yılından 
beri memleketimizden dışarıya giden işçilerimi
zin ekonomik ve sosyal durumlarını, ne zaman 
yurda döneceklerini, dönüşlerinde ne iş yapa-

I caklarını ve bu hususlardaki temayüllerini tes
bit etmek için Almanya'da istatistik teşkilâtı ve 

J Alman yetkili makamları ile işbirliği yapılarak 
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örnekleme metodu ile bir anket uygulanacak
tır. Bu anketin hazırlık çalışmalarmı ve icra
sını enstitü bu yıl gerçekleştirmeye çalışacak
tır. 

Enstitü, 1971 yılında yukarda birkaçına de
ğindiğim hizmetlerin yanında cari istatistik ça
lışmalarını da sürdürecek, ayrıca milletlerarası 
seminer çalışmalarına da iştirak edecektir. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 1970 yılında 
gerçekleştirdiği ve 1971 yılında gerçekleştir
mek üzere plânladığı hizmetlerin kısaca gözden 
geçirilmesi sonunda vâsıl olduğu netice şudur: 

Müessese kendisine tahmil edilen hizmetleri 
Zamanında ve en geçerli metodlarla ger
çekleştirmek çabasındadır. Bu maksatla geçen 
yıl bütün imkânlarım seferber etmiş olan ens
titüden 1971 yılında da beklenen hizmetler bü
yüktür. Tetkik etmekte olduğumuz mütevazi 
bütçe tasarısı samimî bir hizmet anlayışına da
yandırılmıştır. 

Sayın senatörler, yukarda arz ettiğim gibi, 
Devlet istatistik Enstitüsünün iki yıldan beri 
Bütçe Komisyonunda raportörlüğünü deruhde 
etmiş olmam nedeni ile müessesenin bir kısım 
müşküllerini müşahede etmek imkânını da elde 
etmiş bulunuyorum. Çeşitli alanlarda temini ge
reken istatistik! bilgilerin belli sürelerde top
lanması ve zamanında değerlendirilerek ilgilile
rin istifadesine sunulması için tesbit ettiğim 
birkaç meselenin ilgililerce halledilmesi gereke
ceği kanısındayım. 

Yurt çapında uygulanan sayımlarla enstitü 
eleman sayısı yetersizdir, öteden beri bu ihti
yaç muvakkat yevmiyeli personel istihdamı 
(300 - 500 kişi.) ile karşılanagelmiştir. 

1327 sayılı Kanunla yürürlüğe giren yeni 
personel rejiminde bu yolda bir istihdam şekli 
mevcut değildir. Kaldı ki, enstitünün sayımlar 
dolayısiyle kendi personeli dışında kullandığı 
personel sayısı yıldan yıla artmaktadır. Ücret
siz sayım memuru bulma güçlüğü her yıl bi
raz daha büyük bir problem olarak kendini bel
li etmektedir. 

Saniyen, Türkiye'de istatistik toplama göre
vi, Devlet istatistik Enstitüsüne aittir. Müessese 
53 sayılı Kanunun kendisine tevdi ettiği bu 
görevi lâyikiyle ifa için bu yıl görevlerini bir 
revizyona tabi tutmuş, kendi bünyesinde yeni 
üniteler teşkil etmiştir. Son durumu ile ensti
tü, yerleşme güçlüğü içindedir. 
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Salisen, 1964 yılma kadar bütün yayınları
nı özel matbaalarda bastıran ve bu yüzden zu
hur eden önemli gecikmeler sebebiyle çeşitli 
tenkidlere muhataholan enstitü, aynı yıl faa
liyete geçirdiği matbaası ile mezkûr gecikmeyi 
kısmen önleme imkânını elde etmiştir. Ancak, 
Devlet matbaalarının tevhidi konusu kesin bir 
karara bağlanmadığından enstitü matbaasının 
kuruluşu tamamlanmamıştır. Bilhassa genel nü
fus, bina, genel tarım ve genel sanayii ve işyer
leri sayımı sonuçlarının gecikmeden ilgililerin 
istifadesine sunulacağından bu vıl bu aksak
lıkların giderilmesi için ilgililerin alâka göste
receğine inanmaktayız. 

Her zaman olduğu gibi, hizmetin değer ve 
önemine inanarak enstitüyü bir yıldan diğerine 
daima daha iyi, daha mükemmel imkânlarla 
teçhiz ettiğini memnuniyetle müşahede ettiği
miz sayın Hükümete bu değerli müesseseye ver
diği önem ve gösterdiği yakın alâka için sami
mî teşekkürlerimizi tekrarlar, ınüsssesenin ba
şarılarının devamını temenni ederken, Devlet 
istatistik Enstitüsü bütçesinin şahsım ve Gru-
pum adına memleketimize, milletimize ve Ens
titüye hayırlı olması dileğiyle, Yüce Senatoya 
saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?... 
Yok. 

Sayın Bakan, sayın sözcüler zatıâlinize bir 
şey bırakmadılar. Teşekkür için konuşacak mı
sınız? 

DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (Af
yon Karahisar) — Teşekkürü buradan ifade 
edeyim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Devlet İstatistik Enstitüsü 1970 malî yılı 

Bütçesi üzerindeki müzakereler sona ermiştir. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 3 240 634 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 385 251 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Ödeneğin çeşidi Lira 

14.000 Hizmet giderleri 8 030 009 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 464 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt ana-

nımları 5 600 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 5 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 4 201 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet istatistik Enstitüsü 1970 malî yılı 
Bütçesi müzakeresi bitmiş ve kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. 

Bugün saat 9,30 da tekrar toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 3,55 

»?-w-« 
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GÜNDEMİ 

30 NCU BİRLEŞİM 

28 . 1 . 1971 Perşemıbe 

Saat : 9,30 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARALAŞTI-

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/386); Cumhuriyet Senatosu (1/1170) (S. Sa
yısı : 1481) (Dağıtma tarihi : 25 . 1 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


