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1. — GEÇEN

ÖZETİ

TUTANAK

Olurum

Saat 19 da tıoplamııLmatk üzeıre »aut 17 de otuuma son verildi.
Kâtip
Balkan
Niğde
Knver Aka
Kudret Bayltan
Kâtip
Afyom Ka rahisar
Mustaıfa YıJımaz 'lıiıceoğlu

Gelecek yıllara geçici yüiklciMiı>elere dair ka
nıtlı, ile,
1964 yjıl i Bütçe Kanunımıa bağıla cetvellerde
değişiklik yapıl maısı haıkkında ikaıraiiı tasarıları
ikinci defa aeıtk oya smınuMıı v;c tasarlıların ka11ıı111aşımaları kabud olundu.
Dıişişleri (Bakanlığı bütçeshıiııiı, Bakanım jseyalıati uıLkıaso'bcvti'yJe, 1 . 2 . 19IÖ5 ve Turizm ve
Tanıtma Bakanlığı Bütçesi inin de 28.1.İİJ965
gününde gömışükııesine nıuıvalfulkat ohMamMisaırıa
dair Turizm. ve Tuntıtma Balkaınlığı tegfkeTOSİ
okıuiidm ve kabul edildi.
'1965 yılı lüitıee karnıumu tasarısının tümü
iv/Airinde 'glöıiişüldü.
Saat 1,4.30 da toplıanııktıaık üzere Birleşime
saat 13,05 te ara verilidi.
İkinci

tî'ctüncü Oturum
196.5 yılı Bütçe kanuınuı tasarlısının
•üz;e:ri'iıdeıki görüşmeler bilinil di.

;ıım>u

26 Ocak 1965 Haili günü saat 10,30 da top
lamı! mak üzere birleşime aynı gün saat. 1.30 da
son verildi.
Halkan
Kâtip
Başkamvekili
Niğde
Kikte t T nııüıaıiigi l
Kud re t B aylı an
Kâtip
Afyon 'Kuraihisar
Mustafa Yulmaz lııeeoğlu

Oturum

1965 yıılı toüıUe kanıumu tasarısı üzerimde görüşmuelere devam oluındıu'.

BÎRİN O I

OTURUM

Açılma Saati : 10,30
BAŞKAN — Ba^kanveküi İhsan Hamit ,Tigrel
KÂTİPLER

BAŞKAN

Âdil

;

Ünlü (Oumhurbuşkanınoa S, Ü.), Mustafa Yılmaz lnceoğlu(Afyon Karahisar)

Birle#kıı i acı yo rıım.
YOKLAMA
sıöz istemiş/ti, <buyu<rm/n Sayın Ji-alci Güzey
BAKİ GÜZEY (Bursa) — Yazgectim.
/BAŞKAN — Teşekkür ederini.

(yoklama yapıldı.)
B(AŞ/KAN — Yeter sayı vardır, görüşmıelere başlıyoruz. Bir arkadasşınıız •gündemi dışı

3. __ GÖRÜŞÜLEN İŞLER
/. —1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/738,
(,'. Senatosu 1/495) (S. Sayısı : 493)
(1)
(1) 493 S. Sayılı basmayazı
tarihli 29 ncu Birleşim tutanağı

25 . 1 . 1965
sonundadır.

.BAŞKAN — 1905 yılı bütçe- kamımı tasarısHiiiiı tümü üzerinde müzıakereler dün biıtınişti. Başka s<öz İsıt iyem olmadığıma göre m>addetere, gecihıuesini oyumuza sum uy or um. Kabul
e deliller... Htmiy enler... Kabul edilmiştir. Onu
luyorum.
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1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı
MADDE ti. — Genel1 bütçeye .giren daire
lere eaıri h-areanıallarr içim ( A / l ) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 7 186 lı82' 532 lira,
yatınım harcamaları için (A/2) işaretli cet
velde gösterildiği- üzene 1 775 821 944 lira,
sermaye teşkili ve transfer haneaınııalıaırı için
de (A/3) işaretli cetvelde gösteri'ldiği üizere
5 805 619 19ı3 lira iki, toplam
olarak
14 767 623 '669 lira ödenek verilmiştir.
A) TÜRKİYE
BÜYÜK MİLLET
MECLİ
Sİ BÜTÇESt :
a) Cumhuriyet Senatosu :
b) Millet Meclisi :
BAŞKAN — Cetveller oikunacaıktM".
•BA'ŞHAiN — tik cetvel Büyük Millet Mecl.iısiniaı Senato ve Millet Meclisi kıısmifiıa ait
bıılunımaktadır. Bu 'konuda söz istiy enlerini
isimlerini ökıntuyoruım : Adalet; Partisi O-rapıı
adıma Sayın Cemaıp Aksu. Şaihııslaıı adına
Niyazi AğumaiSİı ,Mejhmet Üınıalıdı, Muştala, îneeoğluı söz istemiş buluınmalktadır.
Grup Sözcüsü !Siayı>n Cenap Aksu'ya sıöz
veriyoıruım.
CENAP AKSU (Maraş) — Sayın Başkan,
muhterem senatörler,
Birbirleriyle yakın irtibatı olması sebebiyle
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi bütçe
lerini beraberce mütalâa etmek her halde ye
rinde olacaktır. Bu sebeple A. P. Grupu adına
noktai nazarımızı arz edeceğim.
Aynı çatı altında olması ve Teşkilat Kanu
nunun henüz çıkarılmamış bulunması esbabı mııcibesiyle Millet Meclisi bütçesine mal edilen
ıbirçok hizmetlerin masraflarını tefrik ederek
Anayasa'nın derpiş ettiği hüviyeti ile mütena
sip bir bütçe tanzim etmek dör yıldanberi
esefle ifade, etmeliyiz ki Senatomuzea mümkün
olmamıştır.
Yüksek malûmları olduğu üzere Büyük Mil
let Meclisi Cumhuriyet Senatosu ile Millet Mec
lisinin topyekûn varlığına izafe edilmiş 'bir
terim olup bu Mecclislerden her biri ayrı şahsi
yeti haiz ve tamamen -müstakil iki Meclisten
ibarettir.
Anayasanın derpiş ettiği ahvalde birleşik
toplantı yapmakta ve bu toplantılar da Millet
Meclisi Riyaset Divanınca idare edilmektedir.
Bu ahval haricinde fonksiyonlarını ayrş ay-

rı icra eden bu iki Anayasa müessesesinin sırf
yukarda arz ettiğim mütalâa ve buna inzrmamen aynı çatı altında bulunması ve tek elden
idare edilmesi gerekçesiyle 'Büyük Millet Mecli
si 'bütçesi namı altında ve 231 sayılı Kanunu da
mesnet yaparak tek bütçede birleştirilebitmesi
ve 'bu bütçenin icrasının da Millet Meclisi Reisi
ne bırakılması itiraf edilmelidir İd; yüce Se
natonun mevcudiyeti hafife alınarak, tabi 'bir
müessese ve şube halinde mütalâasına götü
ren bir taht havasını yaratmaktadır. Bu ise ne
fiilen ve ne de hukukan kabili tecviz değildir.
Anayasalınızın sarih hükümleri ile müstakil
hüviyet kazanmış olan Cumhuriyet Senatosu ve
Millet Meclisi hizmetlerinin pürüzsüz bir şekilde
ifası için lüzumuna şiddetle ihtiyaç duyulan
Teşfeilât kanunları ibu Meclis kurulduğu gündeııberi ele alınmış ve fakat bunca ihtilaf ve
ihfilâtlara sebebolnıasın'a ve hattâ zaman za
man ve iki meclisin ahenk ve yekdiğerine say
gı hislerini bozan sert ve nahoş . tartışmalara;
tatsız olaylara sebebiyet verdiği görülmüştür.
Bu gibi hallere topyekûn nihayet vermek için
esasları Bütçe Komisyonunca tesbit edilen
Teşkilât Kanununun biran evvel meclislerden çık
masının zaruri olduğuna işaret etmek isterim.
Geçen yıllar üzerinde çok söz edilen ibu ka
nun tasarısı 8 aydan beri Millet Meclisinin Ma
liye Komisyonunda her nedense ve kimin veya
hangi telkihin tesiriyle bilinmez müzakeresi de
bitirilmiş olduğu halde bir türlü Millet Meclisi
gündemine alınamamıştır.
Muhterem arkadaşlarını bu kanun çıkma
dıkça bu münakaşalar sürüp gidecektir. Bugüne
kadar olduğu gibi Cumhuriyet Senatosunun
kendisine mahsus bir bütçesi olmıyacak: ve
Millet Meclisi Reisinin tâyin ve tefrik edeceği
tahsisat ve memurlarla hizmetini ifaya, zorla
nacaktır.
Bugün huzurunuza getirilen
Cumhuriyet
Senatosu Bütçesi Bütçe Komisyonunun telkin
ve tasvibi ile müzâkeresi de geriye bırakılmak
suretiyle iki taraf idarecilerinin alelacele bu
yıl için üzerinde mutabık kaldıkları bir bütçe
t aslağından İbarettir.
Dikkatle tetkik buyurıılursa görülecektir ki,
bir çok fasıllarında teşkilât kanununa atıflar
mevcuttur. 1 liralık tahsisat konmuştur. Bu
nun mânası yıl içlinde bu kanunun çıkarılarak
aktarma yapılması suretiyle temin edilmesidir.

— İ13 —

ö. Benatosu B : 30 26 , 1. 1085 O : 1
Ocçeu yıl bütçesi de aynı şekilde 'kabul edil
miş tir.
Velhasıl üç yıllık mücadele sonunda kısmen
müstâkil-bir bütçe ile bir kaç. maddenin tasar
ruf hakkı istihsal edilebilmiştir. Bunu da bir
merhale olarak kabul etmek ve gelecek yıllar
da Senato ve Millet Meclisi Te;:kilât Kanunu
nun çıkarılmasını temenni etmefkten başka bu
gün yapdaeak bir iş de yoktur. Anayasamızın
sarili hükünıleı-inye birİbirini İkmal eden ve
•müstakil olarak çalışan, birlikte bir 'bütün ola
rak Büyük Millet Meclisini teşkil eden bu iki
Meclisin birikirinin vazife ve menfaatlerine çok
saygılı olması, hattâ diğer medeni memleketler
de ve bilhassa Amerika ve İngiltere'de olduğu
gibi bütçeleri üzerinde müzakere yapılmadan
-kabul edilmesi yolunun açılmasını da Meclisle
rimizden temenni etnıcik isteriz. Bunu temin
için de Adalet Partisi Grupıı o1 arak Millet Mec
lisi Bütçesini topyekûn ve teklif veçhile münakaşasız kabul edilmesini temenni ve rk?a etmek
teyiz. Bu sebeple esasen cari ve normal masraf
ları kapsıyan iki Meclisin bütçeleri kzerhule
gelecek yıldan itibaren teşkilât kanununa müs
tenit ve müstakil bir bütçe haline gelmesini te
menni eder bu iki bütçenin Millet Meclisine iyi
hizmetler ve başarı temennisi ile sözlerkm biti
ririm . Hürmeti erimi e.
BAŞKAN -— Sayın Ağırnaslı, buyurun.
NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — Sayın
Başkan, ben vazgeçtim. Kıymetli rakadaşımızm
söylediği gibi Senato Teşkilât Kanununa ait mâruzatt a bulunacaktım.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ünaldı.
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem
arkadaşlarım, sayın Ağırnaslı'nm konuşmasından
sarfı nazar etmesini bendeniz Meclis Bütçesinin
ehemiyeti yönünden muafık görmedim. Zira or
tada çok mühim bir mesele vardır. Bilhassa. Ha
ziran seçimlerinden sonra Senatoya yeni iltâhak
etmiş olan arkadaşlarımız mevzuun iç yüzünü
bilmemektedir. Bu bakımdan Türkiye Büyük Mil
let Meclisi bütçesinin müzakeresi sebebiyle bu
mevzu üzerinde dikkatle durmak lâzımdır. Bir
Anayasa lâfzı ile, ruhu ile bütün müesseseleri ile
ye heyeti umum iyesi ile hukuk düzeninin niren
gisidir. Her kini olursa olsun ister beğensin, is
ter beğenmesin yürürlükte ise Anayasaya saygı
gösterme ile mükelleftir. Hele o kimse bn çatı al-

altında bulunuyorsa, kanun yapıcısı sıfatiyle
herkesten daha çok saygı göstermeye mecburdur.
Muhterem arkadaşlarını, bir zihniyetin belir
tilmesi sadedinde aeıklıyaeağım, hâdise ehemmi
yet taşımaktadır. Bendeniz 1961 yılında Cumhu
riyet Senatosu İdare Âmiri iken, bir Anayasa
müessesesi olan Cumhuriyet Senatosunun Teş
kilât Kanununa bütün organlarını nazarı itiba
ra alarak bir teklif yapmıştım. Bu teklif, o yıl
bütçe müzakereleri sırasında görüşülürken, büt
çe imkânlarının darlığı dolayısiyle bunun bâzı
organlarının müşterek idaresi teklif edildi, uzun
müzakerelerden sonra bir neticeye varılamadı
ve bu Teşkilât Kanununun çıkarılması ertesi yı
la kaldı. Ertesi yıl Cumhuriyet Senatosu Teşkilât
Kanununda ısrar etti bütçe Encümeninde, Kar
ma Bütçe Komisyonunda Teşkilât Kanunu görü
şülürken, Millet Meclisi Anayasa Komisyonu,
Anayasa yönünden meseleyi tekik etmek üzere
teklifi istedi. Komisyonlar kendilerine mıihavvel işleri görüşmekle mükellef oldukları halde
Anayasa Komisyonu her nedense bu meseleyi
yanlış yoldan ele aldı ve yeniden bir kuruluş
düzenliyorek bütçe komisyonuna sevk etti. Büt
çe Komisyonu, Komisyonun salâhiyetinin hudu
dunu aştığı gerekçesi ile bu Anayasa Komisyo
nunun teklifini reddetti. Kendisi yeni bir aynına
yapmak suretiyle Umumi Heyete sevk etti. Teş
kilât Kanunu Umumi Heyette iken; her nedense
bizim Teşkilât Kanunu üzerinde komisyonların
tetkik arzuları kabarıyor bn defa da Maliye Ko
misyonu tetkik etmek üzere istedi. Fakat Meclis
Divanı, Bütçe Komisyonunun ele aldığı metni
göndereceği yerde, Anayasa Komisyonunun met
nini Maliye Komisyonuna havale etti ve bugüne
kadar teşkilât kanunumuz maalesef çıkarılamadı.
Bunun üzerine bendeniz, teklif sahibi olarak İç
tüzüğün 36 ncı maddesi gereğince, 45 ff'nn içeri
sinde intacedilmodiği gerekçesiyle bir takrir
verdim, gündeme alınmasını istedim. Bunda da
muvaffak olamadım.
Şimdi arkadaşlarım, meselenin iç yüzünü tah
liline geçelim. Anayasamu 63, 67 ve 70 ne i mad
deleri gereğince işlem görmesi lâzımgelen yasa
ma organları maalesef, Muhterem Millet Meclisi
Başkanının bir sabit fikrine kurban gitmektedir.
Şudur arkadaşlarım :
Millet Meclisi Sayın Başkanı der ki, «Ben
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisiyim.» (Sağ
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sıralardan «ne zaman» sesleri ve sol sıralardan
«yok öyle şey» sesleri)
Biz deriz ki, hayır, Cumhuriyet Senatosu ve
Millet Meclisi ayrı ayrı birer hükmi şahsiyetttir.
Bunlar varlıklarını Anayasadan almaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi ancak bu iki müsta
kil organın birleştiği zaman teşekkül eden bir
mefhumdur ve itibaridir. Binaenaleyh, mesele
.bu yönden totkitıe ipek değmiyor. Çünkü, ne
derse desin, ibiz ne dersek diyelim, mesele
Anayasa hükümlerine gediyor. Şimdi Anaya
samızın 100 neft maddesi Reisicumhurun gay
bubeti halinde o m alkarna vekâlet 'edocclk şah
sı veya makamı göstermiş. Bu makam Cum
huriyet Senatosu Başkanı. Cumhuriyet Sena
tosu Başkanı, Reisicumhura vekâlet ettiği b'ır
sırada, T. B. M. M. Birleşik Oturumunu ya
parsa ibu takdirde icra organı ile teşrii or
gan aynı şahsın uhdesinde birleşmiş oluyor.
Bunu önlemek maksadıyla 100 ncü madde ted
vin .edilmiş ve denilmiştir k'i, Türkiye Büyük
Millet Meal isi birleşik oturumuna riyaset ede
cek ımakaım, Millet Meclisi Riya-set Divanıdır.
Sadette ibu mesele için hu madde ısdar edil
miştir. Binaenaleyh, arkad şiarım;
Anayasa
yönünden meseleyi (tetkik ©dersek, tam ma
nâsıyla müstakil bir Anayasa organı olan
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi'nin ayrı birer teşkilâtı olacaktır. Bu teşkilât o hük
mi şahsiyetin yürümesi için lüzumlu -bütün
organları ihtiva edtee'efcitir. Bu böyle yapılma
makta, ve 'bir mülkün sahihi imiş gibi ortaya
çıkmakta ve mesele hu şekilde uzatılıp 'gidil
mektedir.
Muht'cılam arkadaşl: irim, böylesine iyi olmıyan hir
zihniyetle, .bencil «bir zihniyetle
kim olursa -olsun dedim ki, bundan Cumhur
riyet Ha'.k Partili muhterem arkadrşlarım
da böyle bir zihniyeti tasvibe-tmezler, buna
inanıyorum. Ama, böyle bir
zihniyetle bu
çatının altında hepimiz mücadele etmek mecburiyetindteyiz. Teşkilât Kanunumuzu mutlak
süratte Anayasa bükümlerine göre çıkaraca
ğız; Ibunda ,f,zimli ve kararlıyız. Hürmetle
rimle.. (Alkışlar)
BAŞKAN —Söz sırası Sayın Mustafa Yı>lmaz înc"oğlu'nundur.
MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon
Karahisar) — Çok muhtterem arkadaşlarım, 3,5

senedeuberi Anayasanın ön gördüğü Teşkilât
Kanununun çıkarılmamasından dolayı evvelâ
üzüntülerimi arz etmek isterim. Yükstek H c :
yetinizin malûmu olduğu gibi Millet 'Meclisli
ve 'Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanla
rı 13 kişiden kurulur. Milliet Meclisi ile Cum
huriyet Senatosunun fonksiyonları brJbımmdan bir birinden farklı değildir. Hükmi şah
siyeti h,?,vi müstakil organlardır. Yani biri
diğerinin vesayeti altında
değildir. Fakat,
maalestef Millet Meclisi Başkanlığı halen dar
ha bütün inisiyatifi kendi elinde tutmak ha
vası içinde görülmektedir. Teşkilât Kanunu
nun da bunun için ,gcicibtirilmeF.ote olduğu
anlaşılmaktadır. Millet Meclisinin bir makamı
aralbrsmdan başka Başkanlık Divanı emrinde
iki taksisi, iki minibüsü ve ayrıca bir kam
yonet matbaa için, bir kamyonet lokanta için
çalışmaktadır. Cumhuriyet Senatosunun ise
bir makam arabasından başka bir tek bizmet
arrbası bulunmaktadır.
Senato kurulduıktan sonra, bunların müsa
vi taksim edilmesi tabiî idi. Fakat bu müsa
vat hslen teessüs ettirilememiştir. Millet Mec
lisinin var diye, onu 'emsal olarak bu fakir
milletimizin bütçjasine yeni (külfetler
tahmil
edilmesini arzu etmiyorum.
Ancak, müsavi
trfcsim yapılmak
suretiyle, her iki Meclis
arasında müsavatın temin edilmesini vle bir
ayrılığa meydan verilmemesini temenni et
mekteyim.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin mefruşat
durumu bildiğiniz gibi göz doldurucu bir vazi
yette bulunmaktadır. Fakat Türkiye Büyük Mil
let Meclisine geldiğimiz günden beri halen mü
temadiyen yenileri yapılmak suretiyle ilâve edil
mekte ve değiştirilmekte olduğunu müşahade edi
yoruz. Komisyon raportörünün raporundan anla
dığımıza göre birçok koltuklar, sandalyelerin
kirlenmesi, ve sigara tablalarının devrilmesi, ya
kılması gibi ufak arızalardan dolayı bunlar birin
ci bodruma atılmış ve tamir yoluna gidilmiş ol
duğunu da esefle müşahede etmekteyiz. Bu mal
zemelerin çok iyi bakılması ve daha fazla malze
me, mefruşat alınmamasını temenni etmekteyim.
Meclis lokontasmdan hemen bütün arkadaş
lar şikâyetçidir. Lokontada masada oturduğu
muz zaman, bu mevzu açıldığı zaman arkadaş
lar dert yanarlar. Belki bunu idare âmirlerine
duvuranlar da vardır. Fakat bu is bir türlü hal-
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ledüemez. 'Biliyorsunuz ki, bu lokantanın bütün
mefruşatı, elemanları, aydınlatılması, ısıtılması
hepsi Büyük Millet Meclisine aittir ve bütçeye
bir milyon lira senede külfet tahmil eder. Böyle
olmasına rağmen, lokanta orta sınıf bir lokanta
dan farklı değildir. Fiyatlar da dışardaki orta
sınıf bir lokantanın fiyatından gene farklı de
ğildir. Bu nasıl oluyor, akıl erdiremiyoruz. Muh
telif senelerde tenkid edilir; idare âmirlerine
söylenir. Buna çare bulunmaz. Biz kendi işimizi
halledemezken, milletin işini nasıl halledeceğiz,
arkadaşlar? Lokantada birçok garsonlar vardır.
Fakat, bu zavallı adamlar mütemadiyen konuşmak
la meşguldürler. Arkadaşlar masa başında bekler
lerken bunlar ne yapacaklarını bilemezler. Bun
lara bir idare taksimi, iş taksimi yapmak müm
kün değil mi? Yahut da, biliniyorlarsa bunları
eğitmek mümkün değil mi? Bu durum hiçbir lo
kantada görülmemektedir. Lokantada komisyon
görüşmelerinden anladığımıza göre 7 200 tabak,
çatal, bıçak kırıldığını öğrenmiş bulunuyoruz ve
verilen cevaba göre de bunlar için bir müfettiş
tayin edilerek tetkik edilmiş bir suiistimal olma
dığı hakkında da rapor verilmiştir.
Muhterem arkadaşlar; haydi tabaklar kırıldı
diyelim. Fakat kaşıklar, çatallar nasıl kırılırlar,
bunların parçaları nerededir. Nasıl olur da bir
suiistimal yoktur diye rapor verildi. Bu hususun
esaslı bir suretle tekrar incelenmesini ve fakir
milletin bütçesinden çıkan bu şeylerin hepsinin
hesabının sorulmasını arz ve temenni ederim.
Hepinizi hürmetle selâmlarım.
BAŞKAN — Büyük Millet Meclisi bütçesi
üzerinde başka söz istiyeıı yoktur.
EMİN AÇAR (Manisa) — C. H. P. adına mü
saade buyurursanız söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun, efendim.
C. H. P. GPJJPU ADINA EMİN AÇAR.
(Manisa) — Muhterem Başkan, muhterem Se
natörler;
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1965 yılı büt
çe kanun tasarısı hakkındaki Cumhuriyet Halk
Partisi Senato Grupu görüşünü program veçhi
le: Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi ol
mak üzere iki ayrı müessese halinde arz edece
ğim.
A) Cumhuriyet Senatosu :
1965 yılı bütçe kanun tasarısı, birçok yenilik\~v arasında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk
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defa yasama organları bütçelerinin, çift meclis
sistemini kabul etmiş, devletlerin bütçelerinde
olduğu gibi, bizde de ayrı ayrı göstermek sure
tiyle yenilik getirmiştir. Yani ilk defa Cumhu
riyet Senatosu bütçesi Devlet bütçesi içerisin
de müstakil olarak yer almış bulunmaktadır.
Bu husus hiç şüphesiz Cumhuriyet Senatosu İç
tüzüğünün 173 ncü maddesinin (Cumhuriyet Se
natosu bütçesinde: Cumhuriyet Senatosu üye
lerine Başkan ve Başkanlık Divanı üyelerine ait
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü gereğince ku
rulan teşkilâtın ve Cumhuriyet Senatosu Içhizmetlerinin gerektirdiği bölüm ve maddeler gös
terilir. İdareci üyelerin hazırladığı bütçe Baş
kanlık Divanında görüşülerek kesin şeklini alır.
Genel bütçede ve ayrı olarak gösterilmek üzere
Bütçe Karma Komisyonuna verilir.) hükmü ik
tibasıdır.
Cumhuriyet Senatosu bütçesi ilk defa müsta
kil olarak tanzim edildiği cihetle sadece 1965 yı
lı bütçesinin Yüksek Senatomuza hayırlı ve uğur
lu olmasını temenni ederiz. Bu münasebetle Ana
yasanın ve talimatların emrettiği şekilde 1964
yılı zarfında da tam mânasiyle müstakil, vakur
hareket eden ve bu suretle işgal etmiş olduğu
mümtaz mevkiini göstermiş olan Sayın Senato
Başkanımız Enver Aka'ya Grupumuz adına şük
fanlarımızı arz etmeyi vicdani bir vazife adde
deriz.
B) Millet. Meclisi :
Çift Meclis sistemi olan bilûmum yabancı
devletlerdeki nizam, teamül ve demokratik te
lâkkiye. göre bir meclis diğer meclisin bütçesini,
hürmet en ya hiç müzakere etmeden veya müza
kere edildiği takdirde polemiğe yol açmadan ka
bul eder. Yeni ve ilk defa memleketimizde de tat
bikine başlanılan ayrı ayrı bütçe dolayısiyle iki
meclis sisteminde Yüce Senatonun Millet Mec
lisi bütçesi hakkındaki görüşünün de aynı sağ
duyuyu göstermesi lâzımgeldiği kanaatindeyiz.
Yalnız usul bakımından Anayasanın 94 ncü
maddesine temas etmeme müsaadelerinizi istir
ham ediyorum. Anayasanın 94 ncü maddesinin
üçüncü fıkrası hükmü geniş mânada olmak üze
re görüşülür unsurunu muhtevidir. Binaenaleyh;
gerek bu unsura gerekse aynı maddenin beşinci
fıkrasının daire bütçeleriyle, katma bütçeler
hakkındaki görüşlerini bildirirler unsuruna gö
re dar mânada olmak üzere müzakereyi Anaya-
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Hanın 94 ncü maddesinin derpiş etmiş olduğunu
da arz etmekle sözlerime nihayet vereceğim. He
pinizi hürmetle selâmlarım.
BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu.
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) - - Sayın
Başkan, muhterem arkadaşlarım, Millet Meclisi
ve Senato bütçeleri dolayısiyle iki küçük temen
nide bulunmak üzere söz aldım. Bunlardan bir
tanesi Parlâmento çalışmalarımızı hakikaten güç
leştiren Meclis ve Senato tutanaklarımızın çok
gen olarak basılması ve bu ihtiyacın basımevi ta
rafından karşılanamaması hususudur. Bunu bir
kaç defa Î H kürsüden ilgililerin dikkatine sun
duk. Buna ^ğıaen bugüne kadar Millet Meclisi
Basımevi k a r o s u n u n bu gecikmedeki, aksaklık
taki sebepleri bir türlü ehemmiyetle ele alınıp
giderilmemiş karşılanmamıştır. Bu hususu bu
radan bir kere daha ilgililere işaret et inek istiyo
rum.
İkincisi, muhterem arkadaşlarını, bütün dün
ya parlâmentolarının daha önce de bizim Par
lâmentomuzda da ve bilhassa Temsilciler Mecli
si çalışmaları sırasında da Parlâmento üyeleri
nin bir rozeti ve bir amblem bulunur. • Bunun
da bıı yıl ki bütçede dikkata alınmasını ve Sena
törlere ayrı, Milletvekillerine ayrı olmak üzere
birer rozet yaptırılmasını; yine bu meyanda bi
ze verilen dağitılan zarf ve kâğıtlarımızın da Se
natoya mahsus olmak üzere a.yrıca bastırılıp ve
rilmesini arz ve rica ediyorum.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Batur.
SUPHİ BATUR (Sinop) — Muhterem ar
kadaşlarım, benden evvel konuşan arkadaşlarım
bilhassa teşkilât kanunu üzerinde durdular. Sa
yın Mehmet Ünaldı arkadaşım bu teşkilât kanu
nunun üzerinde hassasiyetle durduğu için ben
deni:?: oraya temas etmiyeceğim. Ama Karma
Bütçe Komisyonu namına geçen sene buraya
teşrif buyuran arkadaşımız, zabıtlarda vardı e,
bu teşkilât kanununun biran evvel çıkacağını,
süratlendirileceğini ve Senato'nun da bugünkü
mânevi baskı altından kurtulacağını. Millet
Meclisi Başkanlık Divanının baskısı altından
kurtulacağını ifade buyurmuşlardı. Ama ara
dan bir sene geçti bu teşkilât kanunu maattees
süf gelmedi. Ya çok hızîa yola çıktı, hedefini
aştı birden bire, gitti; veya henüz gelecek sıra
sı. Şimdi arkadaşlarım, bu noktayı böyle belirt-

tikten sonra, esas itibariyle bu binanın vazi
yeti çift Meclis çalışmalarına müsait değildir.
Çünkü bu Meclis binası tek Meclis için yapıl
mıştır. Binaenaleyh, bu Meclisin başka bir ye
re gitmesi lâzımdır. Nereye gidebilir? Eski Mec
lis binasına gidilir. Bu kadar yeni bina yapılı
yor, şimdi orada ikâmet eden OENTÖ oradan çı
kar, Senato oraya gider. Ve bu suretle müstakil
hüviyetine kaşuvur.
Şimdi bunun yanı başında İlendeniz Meclis
zabıtlarından bahsedeceğim. Arkadaşlar Meclis
te konuşulan hususat Senatoya hemen hemen
iki, üç ay sonra gelmektedir. Öyle zannediyo
rum ki, paralel bir çalışma ve teknik bir çalışına
ancak Milletvekillerinin, Millet Meclisinde ne
söyledikleri, bir kanun için ne ileri sürdükleri
ni ve ne mütalâa dermeyan ettiklerini bilinme
sine vabeste bulunmaktadır. Hattâ bu Meclis
zabıtları aşağı - yukarı medeni, müterakki mem
leketlerde konuşmaların ertesi günü neşredilir
ve zabıt olarak Senatörlere ve Miiletveki'llerine
verilir.
Şimdi bu meclisler tamamen birbirinden ay
rı imiş gibi, bir irtibatları yokmuş gibi kanun
müzakere ediyorlar. Komisyona, gidiyorsunuz,
diyorsunuz ki Başkana nerede ne konuşmuş me
buslar; belli değil. Binaenaleyh; ben bunun
için zannediyorum iki kere Senato Başkanına
müracaat ettik; geçen sene de müracaat ettik,
bu sene de müracaat ettik. Maatteessüf hâlâ za
bıtlar .3 ayda, 5 ayda basılmakta, adeta Millet
vekilleri ve Senatörlerin ihtiyarlık zamanların
da, acaba 40 sene evvel ne söyledim, 'diye şöyle
bir göz atacakları vesika haline geliyor. Böyle
bir vesika olmaz arkadaşlar... Tarihe
intikal
eder bu vesika ama, evvelemirde, hele çift Mec
liste mebusun konuştuğunu, ne mütalâa derme
yan ettiğini Senatörlerin bilmesi lâzımgelir. Bu
o kadar da fazla bir külfeti ieabettiren bir hu
sus değildir.
İkincisi, bir zaptı rapta temas etmek isti
yorum, bir inzibati (muameleye temas etmek is
tiyorum. Bir parlâmentonun çatısının altı iktidariyle, muhalefetiyle bir samimiyet ve mahru
miyet ifade eden, bir mahal olması lâzımgelir.
Hattâ buna bir mabet diyebiliriz. Arkadaşlar,
bugün Parlâmentonun çatısının altı böyle mi
dir? Adeta, demokrasi var diye bir kanunu esa
siye kıraathanesine dönmüştür, Parlâmento.
Kanunu esasi kıraathanesinden farkı yok, ba-
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km koridorlara; ne mahremiyeti var ne saanirıiyca var. Dünyada bir Parlâmento gösterilir
•mi ki. oraya bu şekilde misafir gelsin, koridor
lara girsin, mebusların, Senatörlerin içinde ol
sun. Öyle bir zaman gelecek ki, aramıza otu
racaklar arkadaşlar. Binaenaleyh, bizim idare
âmirlerimiz var, bu idare âmiri arkadaşlar aca
ba ne ile uğraşırlar, ne ile iştigal ederler. Bun
lara rey verdik, seçtik bu işleri düzeltirler di
ye. Fakat bakıyoruz ki, yine koridorlar lebalep
dolu. Artık ben Bütçe Encümeninde söylediğim
gibi şu cinsten insanlar geliyor, cinsi lâtifler
geliyor, şöyle oturuyorlar, böyle oturuyorlar
demeye de utanıyorum. Binaenaleyh, bir zabtırapt temin edilmelidir. Yoksa ne mahremiyet
ka'lır, ne samimiyet kalır, ne de oranın çatısının
altı bir mabet evsafını haiz olur.
Maruzatım budur, (Alkışlar)
BAŞKAN — Buyurun Sayın Encümen Baş
kanı.
KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU
BAŞKANI ALİ SAKİR AİANOOLU (Trab
zon Milletvekili) Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri; 1964 malî yılı bütçesi
görüşülürken bir yıl önce Yüce Heyetiniz, teşki
lât kanunu üzerinde önemle durmuş ve o zaman
yine Karma Encümen Başkanı olarak bende
niz kısa zamanda teşkilât kanununun Millet
Meclisi Bütçe Plân Encümeninden çıkarılacağı
nı ifade etmiştim. Bütçeden sonra Nisan ye Ma
yıs ayları içerisinde, Bütçe Encümeni 7 - 8 cel
sesinde devamlı çalışma ile Meclislerin teşkilât
kanununu çıkarmıştır. Her iki Yüce Meclisin
fiilî hizmet kadroları göz önünde tutularak
teşkilât kanununda gereken ayırımlar yapıl
mış ve kanun Millet Meclisi Başkanlığına su
nulmuştur.
Millet Meclisi gündemine alınıp müzakereye
başlandıktan sonra, Maliye Encümeni bâzı kad
roları yeniden gözden geçirmek mülâhazasiyle
kanunu istemiştir. Ondan sonraki safahatı Mil
let Meclisi Başkanlığı ile ilgilidir. Bu itibarla
Bütçe Ecürneni Yüce Heyetinizin hassasiyetle
üzerinde durmuş okluğu teşkilât kanununu çı
karmak suretiyle görevini yerine getirmiştir.
Geçen yıl, 1964 malî yılı bütçesinde olduğu gibi.
yüksek tetkikinize sunulmadan 196") malî yılı
bütçesinde de; her iki Yüce Meclisin bütçeleri
ayrılmıştır. Teşkilât kanunundaki ölçülere gö-
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re ve gerek Yüce Senato ve gerek Millet Mecli
sine aidolan hizmet şekline göre bütçeler düzen
lenmiş ve iki ayrı müstakil bütçe halinde Yüce
tetkikinize sunulmuştur. Mâruzâtım bu kadar
dır, Saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Buyurun Meclis İdare Amir
liği adına Sayın Bilgen.
MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ SÜLEYman BİLGEN — (Edirne Milletvekili) — Sa
yın Başkan, sayın Senatörler; kıymetli tenkidlerinize cevapları gerek şahsım ve gerekse ar
kadaşlarım adına kısa olarak, özetliyerek hu
zurunuzda sunmak isterim.
Senato teşkilât kanununun gecikmesi husu
su Yüksek Heyetinizde başlıca tenkid. mevzuu
nu teşkil etmiştir. Bu gerek Meclis Başkanlığı
nın, gerekse komisyonların hiçbir suiniyeti
neticesi bugünkü durumuna gelmiş
değildir.
Halen Maliye Komisyonu, uzun bir tetkikinden
sonra bu teşkilât kanunu üzerindeki çalışması
nı bitirmiş ve raporunu hazırlıyarak en kısa
zamanda Meclis Heyeti Um ilmiyesine getirmiş
olacaktır. Öyle tahmin ediyoruz ki, bu hafta
içinde Meclis Umumi Heyetine, gündemine gel
miş bulunacaktır.
Bir arkadaşım, Meclis binasındaki mefruşat
alımı üzerinde durdular. Arkadaşlarını; Mecli
sin mefruşat ve binalarının yapımı 7007 sayılı
Kanunla Bayındırlık Bakanlığına bırakılmıştır.
Bayındırlik Bakanlığı bina yapımını bitirdikten
sonra Meclisin tefrişine de geçmiş ve bunu pey
derpey fasılalarla tamamlanmıştır. Yoksa Mec
lisçe yeni bir malzeme alımı bahis konusu değil
dir. Bu evvelce yapılan ihale neticesi, ihalenin
peyderpey tamamlanarak bugünkü durumuna
gelmesinden ibarettir. Bugün hali hazır bu ihale
dışında yeni bir malzeme ve mefruşat alınmış de
ğildir.
Mefruşatın muhafazası bakımından; şüphesiz
ki, bu kadar geniş malzeme ve eşyanın muhafaza
sında ufak tefek aksaklıkların olacağı tabiîdir.
Bâ'zı kırık dökük eşya mevcuttur. Bunlar peyder
pey Mecliste bulunan marangozhane tarafın
dan tamir edilip yerine konulacaktır. Bu hu
susta, muhterem arkadaşlarım endişe etmesin
ler.
Bir de Sayın Suphi Batur arkadaşını Sena
tonun ayrı bir binada mesai gönmesiriin daha
faydalı olacağı kanaatim izhar ettiler. Arka-
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daşlarım, şir^di hali hazırda Meclisin içinde bu
lunan binamızın bir kısmını Devlet Piânlarm
Teşkilâtı işgal et nektedir. Plânlama Teşkilât
tahminimize göre bir ay içinde Toprak Mahsul
leri Ofisinin tahliye edeceği binaya geçecek ve
bu suretle Plânlama Teşkilâtının işgal ettiği
'kısım Yüksek Senatoya tahsis edilecektir. Bu
tahsisten sonra bir rahatlık hissedil dileceği ta
biîdir. Buna göre komisyonlar ve saire teşkilât
lar kısmı daha geniş çalışma durumuna geçe
ceklerdir.
Sayın Suphi Batur arkadaşım Meclisteki
zaptırapta temas ettiler. Arkadaşlarım; haki
katen. biz de zapturaptın, istenildiği şekilde ol
madığı kanaatindeyiz. Ancak, bunda Sayın Se
natör ve sayın Milletvekillerinin de biz idare
âmirlerine yardım etmelerini temenni etmekte
yiz. Arkadaşlarım; bir Senatör arkadaşımız ve
ya bir Milletvekili arkadaşımız, yanında misa
firleriyle birlikte kapıya gelir, kapıda verilmiş
kesin talimat vardır. Vazifeli yönetim nıemıı- J
ru ve vazifeli polis memura, gelen Senatör ve
ya Milletvekili arkadaşımızı ikaz eder, ama bu I
ikaz karşısında Senatör ve Milletvekili arkada
şımız bu ikazı dinlemez ve misafirlerini zor kul
lanır derecesinde içeri sokar, koridora getirirse
bu hususta idare âmirlerinin ve idare mekaniz
masının kabahatinin böyle bu kadar büyük ol
duğu kanısında değiliz. Hep beraber yardımcı
olunursa ve hep beraber buna riayet edersek
bu zaptırabtm hepimizin arzusuyla olacağına
•kaani bulunmaktayız.
Matbaa meselesi ve diğer hususlarda idare
Amiri arkadaşım Zühtü Pehlivanlı cevap vere
cekler.
Benim mâruzâtım bundan ibarettir. Saygı
larımı sunarım.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Pehlivanlı.
MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ ZÜHZÜ PEHLİVANLI (Ankara Milletvekili) —
Muhterem Başkan, muhterem Senatörler, arka
daşımın yarım bırakmış bulunduğu yerden so
rulmuş olan suallere cevap vermeye çalışaca
ğını.
Sayın Yılmaz İnceoğiu'nun sormuş bulun
duğu suallerin içinde vasıtaların aynı nisbette
taksim edilmediğini, 'Senatonun Meclisten ayrı
bulunduğunu ve vasıta adedinin müsavi taıksim
edilmesi lâzımgeldiğini söylediler. Efendim bâ- |
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zı hizmetler vardır ki, her 2 Meclisin müşterek
hizmetleridir. Meselâ, saydıkları vasıtalar için
le tabldota ait bir vasıtanın bulunduğunu söy
lediler. Eğer Senato idare âmirleri arkadaşları
nız arzu 'ederlerse hem tabldotun idaresini, hem
to bu vasıtayı kendilerine devretmeye hazırız.
Yine İncûoğlu arkadaşımız, Mecliste, tabllota ait kırık kayıtlarından bahsederek 7 000
parça kaybolduğunu ve bunun bütçede görüşü
lürken de aynı şekilde ifade edildiğini söyleJilor. Hatırlarlarsa, bütçedeki ikaybm iki yıllı
ğının yani 28 . 6 . 1961 den 16 . 5 . 1963 e kadar
olan iki yıllığın 5672 olduğu ve 5672 kayıp ve
ya kırığın 26 kalem muhtelif cins eşyadan iba:-et bulunduğu ifade edilmişti. İki yıllık bu ka
yıp ve kırıkların daha evvel de tahkikatı isten
miş bulunmasından dolayı Mecliste bir tahki
kat açtırılmış bir müfettiş tarafından tetkik et
tirilmiş, yapılan bu tetkik ve tahkikte her han
gi bir husus tesbit edilememiş ve evrakı o şe
kilde kaldırılmıştır. Burada bu mârazatımızı
tekrar ediyoruz.
Ve bir arkadaşımız tutanakların geç basıl
masından şikâyetçi oldular. Biz de kendileriy
le hem fikiriz. Ancak bu mümkün olan araçlar
dolayısiyle bu kadar yapılabilmekte olduğunu
üzülerek ifade ederiz. Yeni matbaa binası ya
lçında ve bu binaların müştemilâtı olan bina
lara naklettirilecek ve orada halen getirilmiş
bulunan İnterteyp makinaları son sistem makinalardır, montajına devam edilmektedir. Dört
tane otomatik baskı makinası halen çalışır va
ziyette yerine konulmuş ve hazır edilmiştir.
Katlama, tasnif ve kesme makinaları bitmiş va
riyettedir. Entertip makinalarının yerine ko
nulmaları biter bitmez Meclisin eski binasında
bulunan matbaa, hepinizin malûmu olduğu
yerdeki matbaa buraya naklettirilecektir ve bu
ihtiyarlar giderilmiş olacaktır. Bundan böyle
de gecikmenin olmıyacağı kanaatindeyiz.
Zarf ve kâğıtların Senatoya da a y n şekil
de •bastırılmasını temenni ettiler. Zannediyo
rum ki, zarfların üzerine «T. B. M. M. Hususi»
demek suretiyle her iki Meclisi de kapsamına
alan bir ifade mevcuttur. Buna rağmen bir de
ğişiklik arzu ediyorlarsa bu da ayrıca tetkik
edilecektir.
Rozet mevzuu, Millet Meclisi üyelerinden,
Milletvekili arkadaşlarımdan bir arkadaşımı-

— 119 —

C. Senatosu B : 30 26 . 1.1965
zın Divana yapmış bulunduğu müracaat iizerine ele alınmış ve çok kışa bir zamanda müsa
bakaya konulmak suretiyle neticeye getirilecek
tir. Hazırlık]arı müsabaka safhasına gelmiştir.
Müşterek Divanda, her iki Meclis ilgili olduğu
için, Müşterek Divanda karara -bağlanacak ve
arkasından 'müsabaka ile tesbit edilecek, kabul
edilen şekil derhal tatbik edilecektir. Bu husus
ta zaten elimizde mevcut bütçemizde, şimdi gö
rüşülmesi yapılan 1965 bütçesinde gerekli tah
sisat vardır.
Diğer hususlara arkadaşım cevap vermişler
di. Başkaca cevap verilmiyen bir hususun kal
madığı kanısındayım. Sualleriniz olursa .mem
nuniyeti e cevaplarız.
Hürmetlerinde.
BAŞKAN — Meclis idare âmirlerinin ver
miş oldukları ve Karma Bütçe Komisyonunun
vermiş olduğu izahatlardan dolayı teşekkür
ederim. Yalnız teşkilât kanunu hakkındaki mü
talâalar boni tatmin etmemiştir.
Karma Bütçe Komisyonum uz hakikaten va
zifesini yapmıştır. Maliye Komisyonu hattâ İç
tüzüğe- aykırı olarak bunu almış ve aylarca
orada uyutmuştur. Sayın Bilgen arkadaşımızın
dedikleri gibi; suiniyet olmasa dahi halihazır
gecikmede bir hüsnüniyet dahi yoktur. Temen
ni ederiz İki; bu gecikme, teşkilât kanununun
Millet Meclisinden bir an evvel çıkartılması su
retiyle telâfi edilmiş olsun.
Başka söz istiyen arkadaşımız... Yok. Bölüm
lere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler.... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Cumhuriyet Senatosu Bütçesi cetvellerini
okutuyorum efendim.
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B.
14.000 Hizmet giderleri
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Jfi.000 Çeşitli Giderler
BAŞKAN _ Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
(A/2)

148 003

YATIRIM HARCAMALARI

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt
alımları ve onarımlar
BAŞKAN — Krbııl eden
ler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
(A/3)

Laına
10 004

1

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER
HARCAMALARİ

II - Transferler
34.000 Malî -transferler
BAŞKAN Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
35.000 Sosyal transferler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... lC ahu 1
edilmiştir.

4

65 (595

000
36.000 Borç ödemeleri
BAŞKAN - - Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Cumhuriyet Senatosu Bütçesi bitmiştir; ha
yırlı uğurlu olsun.

b)

Millet Meclisi Bütçesi :

( A / l ) CARÎ HARCAMALAR
B.
11.000 Ödenekler
BAŞKAN — Kabul
ler... Etmiyenler...
edilmiştir.
12.000 Personel giderleri
BAŞKAN — Kabul
ler... Etmiyenler...
edilmiştir.
13.000 Yönetim giderleri
BAŞKAN — Kabul
ler... Etmiyenler...
edilmiştir.

Lim
10 10(5 401
eden
Kabul

( A / l ) CARİ HARCAMALAR

1 234 815
eden
Kabul
174 311
eden
Kabul.

BAŞKAN — Millet Meclisi Bütçesine geçi
yoruz, söz istiyen? Yok. Bölümleri okutuyorum
B.
lim
J 1.000 Ödenekler
30 324 200
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
12.000 Personel giderleri
16 785 378
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
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Lira

13.000 Yönetim giderleri
BAŞKAN — Kabul
ler... Etmiyenler...
edilmiştir.
.14.000 Hizmet giderleri
BAŞKAN — Kabul
ler... Etmiyenler...
edilmiştir.
15.000 Kurum giderleri
BAŞKAN — Kabul,
ler... Etmiyenler...
edilmiştir.
16.000 Çeşitli giderler
BAŞKAN — Kabul
ler... Etmiyenler...
edilmiştir.

3 495 000
eden
Kabul
1. 417 649

BAŞKAN —• Sayın Sarıgöllü. Buyurunuz;,
efendim. İlk söz onundu. Daha evvel söz iste
mişler-, di efendim.

1 001 745

OSMAN SAİM SARİ ÇÖLLÜ (Aydın) —
Muhterem Başkan, Muhterem Cumhuriyet Se
natosu üyeleri.
Cumhurbaşkanlığı Bütçesini müzakere eder
ken, Cumhurbaşkanlığının taşıdığı önem ve
ehemmiyetin üzerinde durmayı, yetki ve sorum
luluk hususunda biraz tevakkufu zaruri görmek
teyim.

eden
Kabul.

eden
Kabul
4 552 000
eden
Kabul

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI
22.000 Yapı, tesis ve Büyük onarını
giderleri
1 117 500
••BAŞKAN —-Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul
edilmişti r.
23.000 Makiııa, teçhizat ve taşıt
alından ve onarımları
260 000
BAŞKAN —'• Kabul, eden
ler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
(A/3)

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER
HARCAMALARİ"
II - Transferler
34.000 Malî transferler
55 001
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
35.000 Sosyal transferler
888 503
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
36.000 Borç ödemeleri
50 000
BAŞKAN —. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Millet Meelisi Bütçesi bitmiştir. Hayırlı ol
sun.:
B)

CumhıtrbaşkanUğı

Bu konuda soz istiyen yalnız Cumhuriyet
Halk Partisi Adına Sayın Emin Açar, buyuru
nuz efendim.
EMİN AÇAR (Manisa) — Sayın Başkan,
sarfınazar ettim.

Bütçesi

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin
müzakeresine geçiyoruz.

Tarihe bir göz atacak olursak, Hükümer na• sil kurulmuş ise, siyasi rejimler ona göre isim
almaktadırlar. Hükümet, iktidarı temsil eden
eğer kouptasyon şekli ile yani irsen, tayin ile
veya kılıç ile gelmiş ise, onun iradesi aynı za
manda kanunu temsil eder. Cörüyoruz ki, tarih
te bu Hükümet şekilleri yavaş yavaş halka doğ
ru gitmekte ve kanun yapma yetkisi ile yürütme,
icra yekdiğerinden zamanla ayrılmış bulunmak
tadır. Bugün mcr'i Anayasamızda yaptığımız
[ tetkikat gösteriyor ki, demokratik hareket ve sis
tem o derece baskı yapmıştır ki, Reisicumhur
yetkileri itibariyle çok kısıtlanmış durumdadır.
Nedir yetkileri? Meclisler tatilde ise Meclis Başkanlariyle müzakere edip Meclisleri toplamak,
Hükümet üç defa itimat oyu almamışsa Hükümet
Başkanının talebi ile, eğer Hükümet Başkanı
: talebederse Meclis Başkanlariyle müzakere edip
; Millet Meclisi tecdidetmek, yani feshetmek; ka
nunlar Meclisten çıktıktan sonra eğer tekrar- tet
kiki icabediyorsa bunları yeniden tetkik için Par
lâmentoya iade etmek, Anayasa Mahkemesine
iki üye seçmek Bakanlar Kuruluna başkanlık
yapmak, temsilcileri göndermek ve temsilcileri
kabul etmek. Kanunları ve Milletlerarası anlaş
maları onaylamak ve yaymak, bir de hususi af
yetkisi ve Cumhuriyet Senatosuna en azı beş
üye olmak suretiyle on tane tarafsız, kırk yaşını
: geçmiş ve Cumhuriyet Senatosunun ana kaidesi
ne göre yüksek tahsil mecburiyeti dahi olmamak
şartiyle üye seçmek. Cumhurbaşkanlığının gö
revleri tetkik edildiği zaman bizde; Devleti tem
sil etmek. Fransız Anayasasına baktığımız za-
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man, Anayasayı korumak ve müesseseler arasın- \ nı olması iktiza eder. Bizim Anayasamız Cum
daki bağdaşmayı, anlaşmayı düzenli yürümeyi
hurbaşkanına yalnız temsil yetkisi ile böyle bir
sağlamak gibi bir hükümle karşılaşıyoruz. Cum
kaç icrai yetki vermiş. Ne oluyor? Hükümet,
hurbaşkanının yetkileri arasında en mühim şey;
Cumhurbaşkanının karşısında kolektif, anonim
kanunları yenilemek, yeniden tetkike göndermek
bir organ olarak ayakta ve Hükümet ne dilerse
ve bir de Cumhuriyet Senatosuna seçtiği 15 ki
sorumsuz Cumhurbaşkanı bir nevi buna ittıba
şilik kontenjandır. Bu husus bir teamül haline
etmek zorunda kalmaktadır. Takdir buyurursu
gelmiştir. Yani bu 15 kişiden 5 ini Parlâmento
nuz bizde tanzimi tasarruflarla, teşriî tasarruflar
da, yani Cumhuriyet Senatosunda temsil edilmibu yeni Anayasamızda yine bir hükme bağlanmış
yen veya temsil edilmesine rağmen lüzumlu gö
değildir. Fransız Anayasası bağlanmış; 34 - 35
rülen hususlarda seçmiş idi. Fakat bu teamül
ve mütaakıp maddelerinde tanzimi tasarrufları
nedense bozuldu. Gönlümü/ islerdi ki, bu tea
yani Hükümet hangi hususlarda, decret-loi de
mül devam etsin,
dikleri, ki, bizdeki kararnameleri ihdas eden
hangi hususlarda teşriî organ, bu yürütme or
Yenilemek mevzuuna gelince :
ganı, yani kuvvetlerin ayrımına göre işliyecek bu
Böyle bir yetki kullanılırken, Cumhurbaşkan
müessesede ona dokunulamaz. Bu yok. Ne olu
lığının, Cumhurbaşkanının şahsına mevdu bu
yor? Bu sistem bize, kendiliğinden Hükümetin
yetkiyi, çok hassas ölçüler içinde yapsınlar. Ye
Parlâmento üzerinde birtakım faaliyetlerini, bir
niden tetkik için bir kanun Parlâmentoya geldi
takım icraatını meydana getiriyor.
mi, bu kanun hakikaten üzerinde durulup tâdil
Hükümetle teşriî organ, kuvvet ayrılığı pren
edilmesi iktiza eden hususları muhtevi olması ve
sibine göre ayrılacağı yerde tersine birleşmek
her iki Meclis arasında bâzı anlaşmazlıkların,
tedir. Hattâ o kadar ki, Fransız Anayasasında
yani üzerinde ittifak etmemiş olmaları lüzumu
Reisicumhura yine bir reaksiyoner Anayasa
zaruri iken bu yetkinin iki defa da pek yerinde
olarak Meclisi zaruri hallerde feshetme hakkım
kullanılmadığı kanısındayım. Şahsına mevdu
verdiği halde bizde bu reaksiyoner Anayasa ma
yetkisi tenkid bakımından değil, bu müessese
alesef Anayasayı koruyacak, insan haklarına
nin, bu hakların işlemesi bakımından üzerinde
saygı göstermeyi temin edecek müesseseler ara
durmaktayız.
sındaki anlaşma ve intizamı temin edecek orga
na
hiçbir yetki vermemiş durumdadır. Binaen
İkinci yetkisi Anayasa Mahkemesine dâva
aleyh,
biz bu bütçe içinde Cumhurbaşkanına
açabilmesidir. Bu Anayasa Mahkemesine dâ\T
kendi kontenjanı ile de sık sık istişareler yap
açmak mevzuunda Türk Devletini temsil eden ve
mak suretiyle bilhassa devamlı bir istişare or
yemininde; «Anayasaya saygıyı temin edeceği»
ganının lüzumuna kaaniiz. Binaenaleyh, Cum
kaydı bulunan bu en yüksek makamı temsil ede
hurbaşkanlığı
bütçesi kanaatimce bir nevi re
nin, icabında Anayasa Mahkemesine vâzn kanun
jim
meselesine
kadar varan gayet ince, hassas
lar hakkında dâva açabilmesi idi.
bir durumla bizi karşı karşıya bırakıyor. Mec
Uzun vadeli plânın himayesi hakkındaki ka
lisler Anayasaya aykırı kanun çıkardıkları za
nun Anayasaya aykırıdır, diye ve hakikaten
man ne olacaktır? Bunun karşısında yalnız
92 nci maddeye muhalif olarak 94, bütçe tetkiki
Anayasa Mahkemesi değil bir de kanunları ye
imiş gibi sevk edildi, Anayasaya aykırılığı id
niden tetkik için iade eden, bu kısır yetkiler
dia edildi. Bir oy farkla Cumhuriyet Senatosun
içerisinde küçücük yetkiler tanınan Cumhur
dan geçti ve kanun prosedürüne aykırı olarak bir
başkanı ile karşılaşıyoruz, tşte bu gibi istişari
kanun kanunlaştı. Bizim feryadımızı, gönlü
organlara Cumhurbaşkanının büyük ihtiyacı ol
müz isterdi ki, bu en yüksek makam da nazarı
duğuna kaaniiz, ki bu kanunları yeniden tetkik
itibara alsın. Yeniden tetkiki iktiza ederse ye
için iade ettiği takdirde, iade etmek esbabı muniden tetkikini, yok eğer bu bir; Anayasa mev
cibesi kuvvetli olsun ve geçen kanunların eğer
zuu ise Anayasa Mahkemesine dâva açmış olsun.
tahtında Anayasayı ve insan haklarını, veya di
Bunlar nasıl olur? Bunlar aynı Amerika'da ol
bacesinde tesbit edilmiş hakları ihlâl gibi bir
duğu gibi bugün 1958 Anayasası ile, Fransa'da
husus varsa kendisi ikaz edilmiş ve bu müspet
olduğu gibi Cumhurbaşkanının bir istişari orgadonelerle gerek bu yola, gerek Anayasa Malike-
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meşine dâva yoluna gidebilsin. Diğer milletlerle
vâki anlaşmaların onaylanması mevzuu yine bu
makama mevdu bir keyfiyettir. Yani en son
mercidir. Acaba bu yapılan anlaşmalar muhak
kak tasdik edilmesi ieabeden birer keyfiyet mi
dir? Hayır, tetkikine muhtaç birer keyfiyettir.
Hattâ Reisicumhuru sorumlu tutan tek hâdise
hiyaneti vataniyedir. Bunun dışında görevinden
mütevellit hiçbir hâdise ile sorumlu değildir.
Ama bu anlaşmalar bazan insanı memleketin
menfaatleri ile taban tabana zıt birtakım anlaş
malara ve bu anlaşmaların onaylanmalarına ka
dar götürebilir, öyle ise bu sorumsuz, Devletin
en büyük müessesesini bir istişare organı ile
kendi seçeceği bir istişare meclisi ile tamamla
mamız ve kendisine yardımcı bir kurul tesbit
etmemiz ve bütçesinde icabederse Devletin en
büyük makamını işgal eden bu zat ve bu maka
ma gerekli tahsisatı vermemiz iktiza eder. Ben
bütçesinde böyle bir mevzu ile karşılaşmadığım
için şahsan üzüntü duydum.
Rejimle ilgilidir dedim. Evet; bundan ev
velki Anayasamız tevhidi kuvve esasına göre
kurulduğu için bir nevi Başkanlık monokrasisi
halinde Meclis ve Başkanı olarak mütalâa edi
liyordu. Ve Hükümet normal olarak tek parti
sisteminin, hattâ çoğunluk sisteminde Devlet
Reisinin arasında fasıla olmadan ve icra duru
munu kapsıyordu. Bugün tefriki kuvve esasına
geldiğimiz zaman çıkan kanunların teşriî or
gana aidoluşu, Hükümetin tamamen ayrı bir
fonksiyonu oluşu ve Cumhurbaşkanının siyasi
partilerden dahi olsa, partisi ile rabıtasının ke
silmiş bulunması, bizi bu mevzu üzerinde hassa
siyetle durma mecburiyetine doğru itmektedir.
Binaenaleyh, inşallah gelecek sene bu mevzu
larda nazarı itibara alınarak hazırlanacak daha
geniş bir bütçe ile daha olumlu bir bütçe ile
karşılaşmayı temenni ederken, bu bütçenin
memlekete ve ifa edeceği vazifelerle birlikte Sa
yın Cumhurbaşkanına hayırlı, uğurlu olmasını
grupum adına temenni ederim. Saygılarımla.
BAŞKAN — Sayın Açar.
C. H. P. GRUPU ADINA EMÎN AÇAR (Ma
nisa) —- Muhterem Başkan, Muhterem arkadaşla
rım;
Bütçe kanun tasarısının Cumhurbaşkanlığı
kısmı hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Senato
Grııpu adına mâruzâtımız kısa olacaktır.

0:1

Türkiye Cumhuriyeti Devletini dâhilde ve ha
riçte temsil eden, dahilî ve harici her türlü taar
ruzlardan koruyan, millî birlik ve memleketimiz
de tam mânasiyle Garp demokrasisinin yerleşmesi
üzerinde, büyük bir titizlikle duran; bilûmum ta
sarruf ve faaliyetlerinde Anayasa ve kanunlara,
adalete harfiyen riayet prensibini kendilerine şi
ar edinen; olgunluğu, yüksek basiretleri, hâdisele
re derin vukufları, hiçbir parti gözetmeksizin
tam ve noksansız bitaraf hareketleri, yüksek di
rektiflerini açık kalpli konuşmaları ile izhar edem
Sayın Cumhurbaşkanımızın icraat, faaliyet ve en
kritik anlarda ender müdahaleleri hakkında ne ka
dar konuşsak azdır kanaatindeyiz.
Cumhurbaşkanlığı bütçesi bölüm ve maddeleri
tetkik buyurulduğu takdirde; Cumhurbaşkanlığı
na verilen aylık ve temsil tahsisatı, komşu dev
letlerle dahi kabili kıyas olmıyacak derecede az
olduğu hiç şüphesiz yüksek nazarlarınızdan kaçmıyacaktır.
Muhterem arkadaşlarım;
Bilhassa 1964 yılı zarfında Sayın Cumhurbaş
kanımızın ifa buyurdukları şu hususlaıı yüksek
nazarlarınıza arz etmek isteriz .A) Anayasanın 97 nci maddesinin kendileri
ne bahşetmiş olduğu salâhiyeti kullanarak; milleti
iki hasım kampa ayırmak için basiretsiz bâzı si
yasi şahıs ve zümrelerin siyasi istismarlarına son
vermişlerdir.
B) Yine Anayasanın 73 ncü maddesinin ken
dilerine bahşetmiş olduğu salâhiyeti kullanarak
Yüksek Senatoya çok kıymetli elemanlar seçmiş
lerdir.
C) Dış ve bilhassa Devleti çok karanlık gün
lere sürüklemek istidadını gösterebilecek iç olay
lara vaktinde yüksek müdahaleleri ile işgal etmiş
oldukları yüksek makamlarının liyakatini bütün
dünyaya bihakkin göstermişlerdir.
Bilhassa evvelki sene olduğu gibi 1964 yılı
zarfında da birçok ciddî ve ehemmiyetli haricî ve
dahilî hâdiselere rağmen, ne güvenlik kurulları
na ne de Vekiller Heyetine sık sık başkanlık et
mek salâhiyetini kullanmamış, sadece bâzı zaman
lar Başbakan ile: Siyasi, iktisadi, sosyal ve aske
rî olaylar hakkında istişarelerde bulunmak sure
tiyle Devlet idaresini yani Anayasanın 105 nci
maddesinde mündemiç Hükümetin genel siyaseti
nin yürütülmesi işini mesul Bakanlar Kuruluna

bırakmışlardır, Bu husus ancak ve ancak en ile-
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ri demokrasilerde görülebilir. Bu itibarla hakiki
demokrasi ile idare edilen memleketlere dalıi nu
mune olacak derecedeki faaliyetleriyle sayanı şük
ran ve bu bakımdan milletin kalbinde yer almış,
bulunmaktadır.
BAŞKAN — Sayın Açar bu gayet doğrudur,
ama bütçe ile alâkalı değildir.
EMİN ACAR (Devamla) — Benden evvel ko
nuşmuş bulunan, Sayın Sarıgöllü arkadaşımızın
temas etmiş bulundukları Cumhurbaşkanının ka
nunlar üzerindeki hiçbir salâhiyetinin olmadığı
hakkındaki konuşmalarına sadece Anayasanın bir
maddesinin bu hususta Cumhurbaşkanına vermiş
olduğu salâhiyeti okumakla iktifa edeceğim.
Anayasanın 98 nci maddesi hükmü aynen şöy
ledir: «Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet
Meclisince kabul edilen kanunları on gün içinde
yayınlar; uygun bulmadığı kanunu, bir daha gö
rüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile
birlikte, aynı süre içinde Türkiye Büyük Millet
Meclisine geri gönderir. Bütçe kanunları ve Ana
yasa bu hükmün dışındadır. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, geri gönderilen kanunu yine kabul
ederse, kanun Cumhurbaşkanınca yayınlanır.»
Muhterem arkadaşlarım, aksi bir. tasarrufu
tasvip tasavvur diktatörlüğe gitmek demektir.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Bölüm
lere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Okutuyo
rum.
( A / l ) Cari harcamalar
BLira
11.000 Ödenekler bölümü
150 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.
12.000 Personel giderleri
i 783 9.12
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.
13.000 Yönetim giderleri
1 147 500
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.
16.000 Çeşitli giderler
70 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.

B.

lira

(A/2) Yatırım harcamaları
23.000 Makiııa, teçhizat ve taşıt
alımları ve onarımları
BAŞKAN -Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.

70 000

(A/3) Sermaye teşkil i ve transfer
{

harcamaları
11 - Transferler
35.000 Sosyal transferler
BAŞKAN ~- Kabul edenler...
Ktmivenler... Kabul edilmiş
ti.
36.000 Borç ödemeleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.

20 000

C'''^**"
I

MEHMET ÜNAL 1)1 (Adana) --•- Biz bu büt
çeyi kabul ediyoruz ama, Riyaseti Cumhurun hiç
bir temsilcisini göremedik maalesef. Bu ilgiyle
bu kanunun kabul edilmesini uygun görmüyorum
şahsan
SUPHİ BATUK (Sinop) - - Usule uygundur.
BAŞKAN — Müsaade buyurun, müzakere bit
miştir, bir polemiğe girmiyelim.
Sayın Ünaldı daha evvel hatırlatsaiardı da
lı a, iyi olurdu.
C)

Sayıştay

Bütçesi:

BAŞKAN — Sayıştay Başkanlığı bütçesinin
müzakeresine geçiyoruz. Söz ist iyen arkadaşımız
var mı! Yok. Bölümlere geçilmesini oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
(A/1) Cari Harcamal ar
B.
12.000 Personel giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.

Lira
9 913 626

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

709 001
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B.
14.000 Hizmet giderleri

BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.
16.000 Çeşitli giderler
BAŞKAN - - Kabul edenler...
Etin iv enler... Kabul edilmiş
tir.
(A/2) Yat ırım Ha rcamala rı
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları
.
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.

Lira
S 000

246 500

225 000

(A/3) Sermaye teşkili ve trans
fer harcamalar]
Tl - Transferler
35.000 Sosyal transferler
73 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.
36.000 Borç ödemeleri
4 333
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiy enler... Kabul edilmiş
tir.
S ayıştay Bütçesi bu suretle bitmiş bulunmak
tadır. Hayırlı olsun.
Ç)

Anayasa Mahkemesi Bütçesi :

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi bütçesine
geçiyoruz. Söz istiyen Adalet Partisi Grupu adı
na Sayın Saim Sarıgöllü? Yok. Halk Partisi Grupu adına buyurunuz efendim. (Sağdan, Sarıgöl
lü geldi, sesleri.)
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydır,) — Ko
nuşsun efendim, sonra konuşurum.
BAŞKAN — Nasıl isterseniz. Önce muhalefe
te söz veriyoruz. Muhalefet hücuma geçer, öteki
müdafaaya.
ADALET PARTİSİ GRUPL ADINA OS
MAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) —Muhterem
Başkan, muhterem Cumhuriyet Senatosu üyeleri;
daha henüz muhalefet fonksiyonunun icabettirdiği şiddetli hücuma değil de kuvvetli tenkidlere
dahi geçemediğimizi beyan etmeyi bir vecibe bili
rim.
BAŞKAN — Hücum olursa ne olacak yani.
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OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) —
Muhterem Cumhuriyet Senatosu üyeleri, Ana
yasa Mahkemesi, yeni Anayasamızın getirdi
ği esaslı müesseselerden birisidir. Bunun ev
veline bir göz atmak, kanaatimce zaruri. Ana
yasa Mahkemesi hangi zaruretler altında kurul
muştur. Bizdeki fonksinyonları nedir? Tetkik
ettiğimizde görürüz ki, Anayasa mahkemeleri
nin zarureti birçok memleketlerde; ya federe dev
letlerin veya, konfederasyona dâhil devletlerin
yasalarıyla birbirleri aralarında ve yahut kon
federasyona ait kanunların çatışmalarını önle
mek için zuhur etmiş müesseselerdir. Demokra
tik sistemde, Anayasa mahkemelerinin zarure
tini bu anakaııunıın gerek teşriî organlarca, ge
rek Hükümet kararnamelerle dibacelerinde veya
madde olarak tesbit ettiği hususlara muhalif 'bir
takım hükümleri bertaraf etmek şeklinde geli
yor. Bizim
Anayasamız, müstesna.
Diğer
memleketlerde kuvvetler ayrılığına dayanan de
mokratik sistemlerde kanunların iptali gibi kuv
vetler ayrılığına aykırı olan bir iptal sistemi ge
tirmemişler. Kuvvetler ayrılığı esası göz önün
de. tutulursa bir organın diğer bir organa bu
şekilde bir tesirini yerinde görmüyoruz. Anaya
sa müessesesi, iptal müessesini de beraber ge
tirmiştir. Fransız Anayasasını tetkik ettiğiniz
zaman görürüz k, bilhassa organik kanunlarda
Anayasa Konseyi meriyete girmeden evvel Mec
lis içtüzükleri meriyete girmeden evvel Anaya
sa Konseyinin tetkikine tabidir. Bunları Dev
let Reisi ve Meclis başkanları da ayriyeten talebedebilirler. Ne yapar bu Konsey: Ancak, bu
kanunu, organik kanunun meriyete girmesini'tin
ler. Yani meriyete girmi'yen kanun da hiçbir
müessese tarafından itibar edilecek bir kanun
veya karar mahiyetini iktisa'bedemez.
Bizde ise bu tamamen berâkisdir. Reaksiyonel bir Anayasa olan 1958 tarihli Fransız Beşin
ci Cumhuriyet Anayasası demokrasinin ve in
san haklarının temel prensiplerini müdafaa eden
bir memleket olarak Fransızlar getirdikleri ana
yasalarla demokrasiyi yerleştirememişler ve neti
cede beşinci cumhuriyeti idrak etmek talihsizli
ğine uğramışlar.
Binaenaleyh, Anayasa hü
kümleri raflarda anayasaların tozlu kalmalariyle mümkündür. Eğer, hergün maddeleri didik,
didik edilirse bu anayasalar bü memleketin bün
yesine uymuyor demektir. Fransız Anayasası
kendi konseyini teşkil ederken dahi bizdeki sibi.
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teşriî organlara, üniversiteye adaylar göster
mek ve seçmek 'hususunda içtinabetmiş bunu
Cumhurbaşkanı, Millet Meclisi Başkanı ve Se
nato Başkanına bırakmış. Üeer kişiden dokuz
kişi ile kurulmasını öngörmüş. Bizde üniversi
teye verilen kontenjana üniversite üyeleri tara
fından itibar edilmedi. Bu memleketin en bü
yük kaza organı Anayasayı ve insan haklarını
teminat altında tutacak müesseseyi üniversitele
rimiz iltifatta bulunmadılar. Kendilerine ayrıl
mış olan kontenjana karşılık aday göstermek
zahmetine katlanmadılar. Meclislere tanınan
kontenjan gördüğünüz gibi turlarım ikmal ede
memektedir. Sebep; muhtelif tesirler ali nida,
hiçbir siyasi düşüncenin tesiri altına girmiyeceğini mülâhaza ettiğim bu büyük müessese maa
lesef bu oynamalarla bir nev'i politik mahiyet
almaktadır. Şahsi antipatiler, siyasi düşünce
ler, gerekli neticeye varmaktan bizi alıkoymak
tadır. Fransız Anayasası niçin müddetle mu
kayyet kılmış, organik kanunları ve bilhassa se
çim kanunlarını, içtüzükleri? Bunun sebebi
vardır. Bu büyük mahkeme, icabında kulağı
nın üstüne yatıp, en mühim bir kanunu Ana
yasaya belki aykırı olduğu halde tatbikine göz
yummasın. Onun için müddet koymuş, 20 gün,
30 gün müddetlerle bu mahkemeyi bir kayıt al
tına almıştır. Bizde ne diyor: Eğer, iptal dâ
vası açma zarureti varsa bunu kullanacak mü
esseseleri tadadetmiş ve 90 günlük bir müddet
koymuştur. Eğer, mahkemeye Anayasaya ay
kırılık hükmüne gerek kendisi ve gerek taraf
larca varılırsa bunun için de, bir bekleme
müddeti olarak yine üç aylık bir mânada 90
günlük bir müddet koymuş. Bu 90 günlük müd
det içerisinde karar verme mecburiyetine tabi
tutmamış Anayasa Mahkemesini.. Yalnız mah
keme için meselci müstehire olarak üç aylık bir
müddet vermiş, öyle ise, Anayasa Mahkeme
sinin kendi teamülünü bizzat kendisinin koyması
iktiza eder. Almanya Anayasa Mahkemesi aynı
sıkıntı içerisinde ve Almanya'deki fertler ve mü
esseseler aynı sıkıntıyı duymaktadırlar. Bir
şahsa taallûk eden hak dolayısiylc mahkemeye
gidip de bunun hakkında Anayasaya aykırılık
tan dolayı Anayasa Mahkemesine intikal etti
rilmiş bir durum üç sene, bir sene gibi bir müd
det beklerse bu ferdin duçar olacağı ıstırabı, kar
şılaşacağı malî veya iktisadi sıkıntıyı gör: önünde
bulundurmak iktiza eder, Anayasamıza müddet
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konmadı diye Anayasa Mahkemesi çok önemli
mevzularda bir teamül yaratmak zaruretini
duymaz mı? Duyması iktiza eder. Çünkü; bir
müessese zarurete cevap vermezse, bir müesse
se kendisinden beklenen fonksiyonu zamanında
icra etmezse ehemmiyetini maalesef
kaybeder.
Sayın Prof. Kirş son Türkiye'yi ziyaretinde Da
nıştay'ca verilmiş birtakım kararları idare hu
kuku ve idari mukaveleler bakımından almış ve
Garp âlemine tanıtmak için beraberinde götür
müştür. Bu bize bu müessesenin ne kadar ye
rinde çalıştığının bir delilidir. Orada kararlar
muayyen mliddetlerb verilir ki Şûrayı Devlet,
kararnameler ve kanuna aykırı idari tasarruf
ların tetkik mercii Anayasa Mahkemesi ise,
Anayasa ve Anayasanın dibacesinde yazılı bü
tün haklara aykırı hükümleri ihtiva eden hem
kanunları ve hem. kararnameleri tetkikle mükel
leftir. Bu teamülü, bu anlayışı kim tâyin ve
tosbit. edecek? Anayasa Mahkemesi içtihatlarİyle,
Anayasa Mahkemesi anlayışıyla, Anayasa Mah
kemesi kuracağı teamüllerle bunu meydana ge
tirmek zorundadır. Bir iptal müracaatı Ana
yasa Mahkemesinde yıllarca bekler. Bekler ve
fakat. Anayasaya aykırılık iddiasında olan hor
hangi bir fiil veya bir kanun yine hüküm icra et
mekte devam eder. Bu kanun hakkında yeni
birtakım tadiller gelir ve yine Anayasa Mah
kemesi bunu gör inemezi ikten gelirse kanaatimce
Anayasanın kendisine tahmil ettiği görevi ifa et
memiş olur. Binaenaleyh, Anayasa Mahkemesi
dediğimi:-: zam en Anayasada 5 veya 6 madde
içinde bir hüküm işgal ettiği itibariyle değil,
kendisine bu maddelerle verilmiş olan yetkilerin
is'afini ve yetkilerin yerinde ve zamanında knrnlma<-:i ancak İcra ile mümkündür. Anayasa
Mahkemesinin bütçesini tetkik ettiğimiz zaman,
onla da yalnız günlük birtakım ihtiyaçları tesbitle karşılaşıyoruz. Halbuki bu büyük mahke
menin büyük bir kütüpanesi, bunun büyük bir
müstakil arşivi, bunun hattâ tercüme kalemi
olması, bunun diğer memleketlerde konstitüsyonel neşriyatı takibedecek yeterlikte olması iktiza
eder. Diğer memleketler, aynı sistemi tatbik
eden, aynı demokratik sistemi tatbik eden mem
leketler bu mevzuda ne düşünmüşler, ne karar
vermişleri Çünkü bir Anayasanın yalnız mad
desi içine girip bağlanmak mümkün değil. Bi
zim Anayasamız her maddenin altına kanunla
düzenlenir, diye kendi müracaat ettiği mehazla-
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rm dışında nehyi havi hükümler yerine nehji
gösteren birtakım hükümler koymuştur. Şu
hakların özlüğüne dokunulmaz ama, şu sebeple
kanunla düzenlenir, takyidedilir... Maalesef
diğer anayasalarda hu yok. O hükmünü vaz'et
miş ve ona aykırı kanunların bu aykırılık nisbetinin tâyin ve teshitini Anayasa Mahkemesin'?
bırakmış. Binaenaleyh, bizde Anayasa Mah
kemesinin çok daha titiz, çok daha ehemmiyetle
çıkan kanunları göz önünde bulundurması lâzımdır ve bizde o kadar değişik bir şekilde hükme
bağlanmış ki, müracaat edilmediği
takdirde
Anayasa Mahkemesi hiçbir işe vaziyed edemez.
Reaksiyonel olan Fransız Anayasası niçin Meeüs içtüzüklerini muhakkak Anayasa Konseyinelen geçirir diye bir hüküm koymuşl Esbabı mueihe şıu Bir gün ekseriyeti temin eden bir parti gelir içtüzükte öyle tadiller yaparak Meclis
çalışmalarının istikametini değiştirir... Nitekim
bizde mânevi şahsiyete dahi haiz olmıyan Türkiye Büyük M'llet Meclisi içtüzüğü namı altında öyle hükümler sevk edilmiştir ki, oğer
onun iptali de senelere bağlı kalacaksa, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Meclis fonksiyonları
maalesef işlemez bir halde kalacak. Binaenaleyh
gönlümüz ister ki Anayasa Mahkemesi bu kendine mevdu iptal kararlarının müddeti bakımından kendisi bir teamül yaratsın.
Muhterem arkadaşlar; biz Cumhuriyet Senatosu olarak itimat oyu müessesesi ile mücehhez
•değiliz. Binaenaleyh bizim buradaki tcnkidlcrimiz umumiyetle doktirineldir. Meselenin esasına
ilişmektir. Tenkidi erimiz bu yolda yapılmakta
dır. Yoksa fasıl ve maddeler üzerinde 5 kol
tuk, sekiz sandalye, şu kadar kitap bizi ilgilendirmez. Onun için biz temennilerimizi burada
dile getirirken Anayasa Mahkemelinin bugüne
kadar icra ettiği görevlerden hakikaten üzerinde
hassasiyetle durup aldığı kararlardan memnun,
fakat uzatmak veyahut zamanında karar vermemek durumunda olduğu ve taytaya kalkmak
üzere olan bâzı iptal dâvalarının da biran evvel
karara bağlanmasını gerek demokratik rejim,
gerek Anayasayı korumakla mükellef mahkeme
nin hassasiyetinden bekler, bu bütçenin ve bu
büyük mahkemenin icraatının memleket ve millete hayırlı olmasını Adalet Partisi Senato Gnıpu adına temenni eder, saygılarımı, sunarım,
muhterem senatörler,
;

I

BAŞKAN — C. H. P. Senato Grııpu adına
Sayın Emin Açar, buyurun.
C. Tl. P. GRUPU ADİNA EMİN AÇAR
(Manisa) — Muhterem Başkan, muhterem se
natörler;

Anayasa Mahkemesinin Bütçe tasarısı hak
kındaki Cumhuriyet Halk Partisi Senato Grupunun görüşlerini arz etmeden evveli gözümüz, kal
I bimiz, Devletimizin istinatgahı Anayasa Mahke
mesine, Anayaas Mahkemesinin çok kıymetli
Başkan ve muhterem üyelerine bütün arkadaş
I larım ve şahsım namına sonsuz minnet, teşekkür
I ve hürmetlerimi arz ederim.
I
Muhterem arkadaşlarım;
I
Bu ulvi müessese hakkındaki geniş görüşleri
I mizi yine bu kürsüden geçen sene arz etmiş bu
lunduğumuzdan ve Anayasa Mahkemesine öde
nek olarak 2 733 993 lira teklif edildiği, 1964
I bütçesine göre 13 679 lira noksan olduğu bunun
I sebeplerinin izah edildiği ve bölüm, madde ve
I ödenek çeşitleri hepimizce malûm olduğu cihet
I le; bu hususları teker teker okuyup kıymetli
I zamanlarınızı alrmyacağım. Sadece şu üç hu
I sus üzerinde yüksek dikkatlerinizi ve büyük yar
I dımlarınızı istirham edeceğim.
I
A) Terfih meselesi : Anayasa Mahkemesi
I
Başkanı ve üyelerinin ödenek miktarı ve terfi
I müddetleri itibariyle vaziyetlerinin pek de iyi
Ezcümle,
Anayasa
I olmadığını bilmekteyiz.
I Mahkemesinin nüvesini teşkil eden, yani Ana
I yasa Mahkemesine en kıymetli elemanlarını ve
ren Danıştay ve Yargıtayda azalar iki senede bir
terfi ettikleri halde, Anayasa Mahkemesi aza
I ları üç senede bir terfi etmektedirler. Anayasa
I Mahkemesi âzalarının da yeni bir kanunla ter
I fileri iki senede bir sağlanamadığı takdirde âza
membamm kuruyayacağı korkusu kendiliğinden
I
ortaya atılır.
I
I
B) Bina meselesi : Anayasa Mahkemesi
I mevcudolan yabancı devletlerde Anayasa Mah
I kemesi geniş bahçeler içinde tamamen ayrı müs
I takil ve saray şeklindedir. En az Devlet reis
leri köşkü kadar halk nazarında kudsi ve ulvi
dir. Sarayın o azameti idare edenlerle idare edi
I lenleri Anayasaya karşı suç işlemekten menet
mektedir denebilir. Millî bütçemizin en kısa bir
I zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devletinde de
I muasır devletlerde olduğu gibi müstakil bir Ana--
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yasa Mahkemesi sarayı inşa edilmesine elverişli
hal almasını canı gönülden arzu etmekteyiz. An
cak, bıı sene de Devlet yatırımlarının istihsali
artıran sahalarda olmasının zarureti ve bilhassa
kira ödemelerinin muayyen bir nisbetinin âmme
geliri olarak tenzil edilmekte olduğu gayrimenkullerin bakım ve tamir masraflarının da bütçe
sarfiyatı mevzuu olmamasının faydası düşünü
lerek, 19(55 içinde dahi Ankara Belediyesinin
takdir etmiş olduğu senevi 329 550 Türk lirası
raiç bedeli icara iltifat rrlilmiştir. Bu bina da
ancak ihtiyacı karşılıyabilmektedir.
C) Otomobil : 1964.yılı başında Anayasa
Mahkemesi Başkanı için bir otomobil tahsis edil
miş fakat bu otomobilin ve şoförünün barınacağı
bir garaj ve lokal yoktur. Bilhassa şu hususa
yüksek dikkatlerinizi celbetmek isteriz. Malûmu
nuz olduğu üzere her vekâletin daire başkanla
rının dahi birer hizmet vasıtası olduğu halde;
sadece Anayasanın 147 nci maddesi tetkik Du
yurulduğu takdirde Anayasa Mahkemesine: Tür
kiye Büvük Millet Meclisince çıkarılan kanunla
rın T. B, M. M. İçtüzüklerinin Anayasaya uy
gunluğunu denetlemek, Cumhurbaşkanını, Ba
kanlar Kurulu üvelerini, Yargıtav-, Danıştay,
Askerî Yargıtay, Yüksek Hâkimler Kurulu ve Sa
yıştay Başkan ve üyelerini, Cumhuriyet Baş
savcısını, Başkamuısözcüsünü, Askerî Yargıtay
Başsavcısını görevleriyle ilgili suçlardan dolayı,
Yüce Divan sıfat iyi e yargılamak salâhiyeti ve
rildiği anlaşılır.
Bu salâhiyetleri haiz Anayasa Mahkemesi
üyelerinin şehir vasıtalar iyi e vazifeye gidiş ve
vazifeden dönüşleri yürekler acısıdır. Binaen
aleyh hiç olmazsa şimdilik dört azaya bir otomo
bil temini iktiza eder kanaatindeyiz.
Muhterem arkadaşlarım;
Şu hususta bütün arkadaşlarımızın bizimle
hemfikir olacaklarmdan eminiz: Her milletin
nazarında olduğu gibi, Türk Milleti indinde de
Anayasa Mahkemesi bir kâbe, bir mabut ve bir
güneştir. Anayasamızın, Devletimizin, demok
rasimizin, hürriyetimizin ve istikbalimizin temi
natı bu ulvi müessese aleyhinde konuşmak ka
sıtlı kişilere mahsustur kanaatindeyiz. Zira:
Dünya güneş ile,
Devlet Anayasa Mahkemesi ile yaşar.
Hürmetlerimle.

BAŞKAN — Sayın arkadaşımız süreü lisan
la «mabat» yerine «mabut» deoiler, tashih ede
riz...
Buyurun Sırrı Atalay.
ADALET
BAKANI
SIRRI
ATALAY
(Kars) — A. P. Grupu Adına Sayın Saim Sarı
göllü'nün Anayasa Mahkemesi bütçesiyle ilgili
bâzı iddialarına Adalet Bakanı olarak cevap ver
mek lüzumunu hissetmiş bulunuyorum. Sayın
Sarıgöllü, konuşmasında, Anayasa Mahkemesi
iptal dâvalarını gördüğü sırada gecikmenin ba
his mevzuu olduğunu işaret ettiler. Ve bu vesile
ile Anayasa Mahkemelerini tesbit eden Anayasa
lardan ve bu arada Fransız Anayasasının yapısı
hakkında da bilgi verdiler. Anayasalar, Anaya
sa Mahkemelerini yani kanunların, Anayasalara
uygunluğunu tesbit eden organları çeşitli şekilde
tesbit etmiş bulunmaktadırlar. Bizim Anayasa
Mahkememiz Avusturya Anayasa Mahkemesine
benzer bir tiptedir. Çeşitli memleketlerde Ana
yasa Mahkemeleri kanunların yani, yapıcı kanun
olarak Anayasanın kendisine verdiği şekilde hiz
met görürler. "FYansa'daki tiple bizim Anayasa
mızın tesbit ettiği Anayasa Mahkemesi bünyesi
birbirinden farklı bulunmaktadır. Bizim Ana
yasa Mahkemesinin bir meseleyi kendiliğinden
tetkik etmesine imkân ve ihtimal yoktur. Bizim
Anayasamız bu şekilde kanunların murakabesini
Anayasa Mahkemesine bırakmıştır ki; bu da si
yasi partilerin yasama organlarının üyelerinden
muavyen bir nisbeti, Devlet Şûrası, Temyiz
Mahkemesi, ve diğer bâzı yargı organları kendi
mevcudiyetlerini ilgilendiren hususlarda, tüzük
ve kanunların Anayasaya aykırılığını istiyebilirler. Yani Anavasa Mahkemesinin her hangi bir
şekilde kendiliğinden Anayasaya uygun olmıyan
bir içtüzüğün veya bir kanunun tümü veya be
lirli maddeleri için iptal dâvası açma yoluna git
mesine imkân yoktur. Böyle olduğuna göre ya
doğrudan doğruya Anavasa Mahkemesine tahrik
suretiyle bir mesele gider veyahut mahkemeler
de dâvaların görülmesi sırasında, iddia olarak or
taya sürülür... işte burada Anayasa Mahkemesi
muayyen bir müddet içinde Anayasaya uygun ol
duğu veya olmadığı hususunda bir karar verir.
Bunun dışında demin söylediğim müessese ile
tahrik edilen iptal dâvaları için Anayasa Mahke
mesinin, muayyen bir müddet içinde karar ver
mek mecburiyeti yoktur. Bu demek değildir ki,
Anayasa Mahkemesi iptal dâvaları hususunda
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dilediği kadar ve dilediği zaman içinde bir mese
leyi bekletebilir... Şimdi bizim Anayasamızla
kurulan Anayasa Mahkemesinin ilk çalışma dev
resi içinde çeşitli kanunların Anayasaya aykırı
lığı bahis mevzuu olduğu ve yığın halinde Ana
yasa Mahkemesine iptal için dâvalar açıldığı
içindir ki, bir kuruluş devresi içersinde gecik
meleri tabiî görmek yerinde olur ve tabiî görü
lür. Muayyen bir müddet içerisinde bu hizmet
leri yaptıktan sonra Anayasa Mahkemesinin ip
tal dâvası için çok müddet içerisinde bekletilen
bir dâva bahis mevzuu değildir. Tek bir misal
gösterilebilir. Bu da, İşçi Partisinin Türk Ceza
Kanununun 141. ve 142 nei maddelerinin iptali
için açmış olduğu dâvadır. Bu da kolay bir me
sele değildir. Çünkü tşçi Partisinin istediği;
Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri
nin değiştirilmesi değildir. 141 ve 142 nci mad
delere bir unsur ilâvesi de değildir. îşçi Parti
sinin Anayasa Mahkemesinden istediği 141 ve
142 nci maddelerin Anayasa muvacehesinde de
ğerlendirilmesidir. Yani öyle bir mevzu karşısmdadır ki, Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Ka
nununun 140 ve 141 nci maddelerinin bir unsu
runun sadece şu veya bu şekilde tadili değil, eğer
arkadaşlar tetkik etmişlerse göreceklerdir ki,
Anayasa muvacehesinde de bir Anayasa meselesi
göstermektedirler. Elbetteki bu Anayasa Mah
kemesi bu kadar önemli bir konuyu tetkiksiz tahlilsiz raportörlerine tetkik ettirmeden mücerret
iddialarla mücerret hükümlerle değerlendiremez.
Elbetteki bu hususta geniş tetkikat yapmaya mec
burdur.

bette ki, faydalıdır ve faydalı olacaktır. Arkadaşı
mız, «Bir müessese kendisine mevdu işleri zama
nında yapmadığı takdirde ehemmiyetini kaybe
der» şeklinde bir ifadede bulundular. Ben, Ana
yasa Mahkemesini bu şekilde uzaktan da-olsa zedeliyecek, itham demiyeyim, bir kelime veya cüm
leden tenzih etmek isteriım. Ve biz bu müessese
lerimizi bu şekilde zedelemiş oluruz. Meseleyi eni
ne boyuna tahlil ve tetkik etmeden bu şekilde
yapılan konuşmalar, müesseselerimizi zedeliyen,
düşünce ve ithamlar olabilir. Yoksa tetkikat için
bir zamana ihtiyacı olan müesseseyi bu zaman
içerisinde tetkîkaitmı yapıyor, diye kendi itiba
rından birşeyler kaybeder mi; asla. Ama ne za
man kaybeder? Biz kıyasıya müesseselere kendi
düşüncelerimizi tevcih ettiğimiz zaman ancak bu
müfmkün olur. Bu sebeple büyük müesseseler hak
kında ifadelerde bulunduğumuz zaman dikkatli
vo itinalı olmaya mecburuz.
Üniversiteler Anayasa Mahkemesine üye ver
mekten içtinaibetmiş ve vazifelerini yapmamıştır.
Böyle bir şey de mevzuubahis değildir. Üniver
site Anayasa Mahkemesine üye göstermiştir. Ama
bu üyeyi arkadaşımız, kendi bünyesi içinden göstermemişltir, şeklinde değerlendirmek istiyorlar
sa, mühim olan kendi içinden veya dışından üye
göstermesi değil, Anayasa Mahkemesine Üniver
sitenin seçim yaparak üye göstermesidir. Üni
versite bunu yapmıştır. Bunu yaparken kendi
bünyesinden değil de Temyiz Mahkemesinden bir
üyeyi aday göstermiş ve seçmiştir. Binaenaleyhüniversite bu yargı organına iltifat etmemiş ve
seçim yapmamıştır şeklinde; mütalâaya imkân
yoktur.

Nitekim Almanya'da Komünist Partisinin fes
hi için yapılan müracaatı Alman Anayasa Mah
kemesi 2 yıldan fazla bir müddet içinde tetkik
Kıymetli arkadaşımız bu arada, «Anayasa
etmiş ve karara bağlamıştır. An avasa Mahke- i Mahkemesine müracaat olmazsa dâvaya bakmı
meleri muayyen bir mevzuda karar verdikleri
yor» dedi. Bunu söyledim; Anayasa hükmüdür.
Zaten bizim Anayasamız, Anayasa Mahkemesine
takdirde bu kararlar bir memleketin kaderini
çeşitli vazifeler veriyor. İptal dâvası, karar dâ
ilgilendirir. Çünkü, 141 ve 142 nci maddeleri
vasi veriyor... Seçim hizmetini, siyasi partilerin
Anayasa Mahkemesi şu veya bu şekilde değer
denetimi vazifesini veriyor. Bir de bunun yanın
lendirip meselâ iptali cihetine gittiği zaman
da Anayasa Mahkemesine müracaat olmadan ay
Türkiye'de Komünist Partisi elini kolunu salla
rıca kendiliğinden meselelere el koymak... Bunu
ya sallaya kurulmak imkânını bulabilecektir. Al
icra ile, bunu teşriî organ ile bağdaştırmaya im
manya'da Komünist Partisinin feshine Anayasa
kân yoktur... Bir anlayış içinde bulunmaya mec
Mahkemesi karar verebilmek için 'iki yıllık bir
buruz. Bir de ayrıca Devletin muayyen organla
tetki'katı yapmış bulunmaktadır. Anayasa Mah
rı içinde, bütün organların üstünde, kanunları
kemeleri elbette ki, önemli iptal dâvalarının açıl
ve içtüzükleri kendiliğinden tetkik edecek ayrı
ması bahis konusu olduğu zaman bir tetkik yap
bir sistem; ben bunun bir diğer Anayasada örmaya mecburdurlar ve bu tetkikin yapılması el-
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ineğini göremediğim gibi, bunu aynı zamanda
Devlet hayatımız için, Devlet iktidarımız için
çok yanlış, çok tehlikeli ve çok farklı bir mües
sese olarak mütalâa ederim. Bizim böyle muva
zeneli ve mutedil bir organlar sistemi yerine
(bütün bu sistemlerin üstünde murakabe yetkisini
verebileceğimiz bir Anayasa müessesesini biz ân
lamıyoruz, bu şekilde. Yani Anayasamız buna
imkân vermemiştir, ama; bu şekildeki Anayasa
Mahkemesine bizim hukuk anlayışlımız müsait de
bulunmamaktadır.
Arkadaşımız, kütüphane, arşiv gibi hususlar
da haklıdır ve söyiedilkİeri yerindedir. Ancak
eğer Aroayasa Mahkemesi İçtüzüğünü ve tatbik
edilen şekillerini muhterem arkadaşımız tetiklik etımiş olsa idiler; görecekti ki, komisyon vardır ve
bu komisyon Anayasa Mahkemesinde, Kitaplık
Komisyonudur. Kitaplığı tanzim etmektedir.
Şüphesiz ki, 3 yıl içinde çok büyük bir kütüp
hane tesis etmeye imkân yoktur. Fakat nüvesini
atmıştır, Anayasa Mahkemesi kütüphanesini tan
zim etmektedir. Yine Anayasa Mahkemesinin bir
armvi vardır. Bu arşiv şüphesiz ki; görevleri ile
ilgili meseleleri toplayan bir arşivdir. Bu huşu,:,
da bütçeyi tetkik eden arkadaşlar göreceklerdir
ki, 55 bin lira konmuştur.
•Sayın Açar Temyiz Üyelerinin 2 yılda bir
terfio sahibolduklarmı Anayasa Mahkemesinin
bundan mahrum olduğundan bahsettiler. Mahru
miyet bir kanun mevzuudur. Eğer böyle bir ka
nunu getirirlerse bunu temin ederlerse kendile
rine müteşekkir (kalırız.
KÂMİL OOŞKUNOĞLU (Uşak) — Bakan
lık getirsin.
ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (Kare)
— Biz Bakanlık olarak lüzum görmüyoruz.
Bir kanunla tesis edilen bir tasarrufu bir
milletvekili de yapabilir, Hükümet de yapabilir.
Biz buna zaruret hissetmeyince muhterem arka
daşlarımızdan biri bunu bir kanun teklifi halin
de getirebilirler. Anayasa bu hakkı vermektedir
Sayın Coşkunoğlu...
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Bu hu
susta sizin görüşünüz nedir?
ADALET BAKANI SIRRI ATAT:AY (De
vamla) — Bu bir kanun mevzuudur. Getirirse
niz Yüksek Heyet bu hususta karar verebilir. Biz
böyle bir ihtiyacı henüz hissetmiyoruz. Bunu bir
kanım teklifi 'halinde getirdiğiniz takdirde görü-
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şümüzü izah ederiz. Mesele bir kanun meselesi
dir. Gerçekten iSıaıym Acar'ın ifade ettiği gibi
Anayasa Mahkemcs'ne, gönül arzu eler ki, hiz
metleriyle Anayasanın kendisine verdiği yüksek
yeriyle mütenasip bir yeri bulunsun... Ama bu
lunabilen zannederim, 17 Temmuz 1962 tarihli
Bakanlar Kurulu Karuri.ylc tferbceit pazarlıkla
yerleştirilmesi!, karar) aştırıl an 38 oda, 3 salon
dan ibaret ve Sayın Emin Açar arkadaşımızın da
ifade ettiği gibi 320 520 lira yıllık gelirli ve bu
gün hizmetleri yapabilecek 'durumdadır ve Anayaısa Mahkemesin'n binadan bir şikâyeti mevcut
değildir. Yerleşmesi ve vazife yapması mümkün
dür. Ama gerçekten de kirası çoktur. 329 bin li
ralık bir kira çoktur. Biz bunu Temyiz Mahkeme
sinin, Bayındırlık Bakanlığı, Devlet Su İşlerine
bakan dörtgen kısmında Bakanlığa aidolan gen*ş ve müsaift araıısında birkaç milyon liraya yap
tırılacak 4 katlı bir bina içinde, bu miktara yak
laşan Başsavcılık binasını 32Ö bin llrayi bulan
mdblâğıyİa Yargı tay m sıkışık durumunu önlemek
ve hattâ Yüksek Hâkimler Kurulunun da bir bü
kadarı bulan kirasını bir araya getirmek üzere
iki yıllık, hattâ bundan d'alha az, iki veya üç yıl
lık bir kira ile böyle bir binanın yapılmasının da
müsaidolduğu ve fakat plânlamada bu hususlar
yatırımın daha süratle diğer gelir temin edilebi
lecek bina yapımına veıilmeBİ
hususları bahis
mevzuu oHduğn için yerine getirilememiştir. Gönül arzu eder ki, bütün bunları içine alabilecek,
Yüksek Hâkimler Kurulunu, Anın yasa Mahkeme
sini ve Başsavcılığı içine alacak bir bina da yapılabilsin. Ve Anayasa Mahkemesi de daha rahat
Halonlar içerisinde çalışma imkânına sah ibolsun.
Maruzatım şimdilik bu kadardır, arz ederim.
SUPHİ BÂTTIR (Sinop) - - Bir sual sormak iötiyoram.
ADALET BAKANI SIRRI
ATALAY
(Kars) — Buyurunuz, sorunuz.
SUPHİ BATUR (Sinop) — Bendeniz Riya
sete hitabettim.
ADALET BAKANI SIRRI
ATALAY
(Devamla) — Ben de hazır olduğumu ifade et
mek için söyledim.
BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Bat ur.
SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim, Anaya
sa Mahkemesinin, Yüksek Hâkimler Kurulunun
ve Yargıtay binalarının, Meclisin arkasında bu
lunan geniş araziye yapılması hususu düşünül-.
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müş müdür? Sayın Bakan bu'hususu tetkik etmiş I lap muvacehesinde eğer hukukîlik vasfı varsa hiç
bir müessesenin karşısında değiliz.
midir? Senede 300 bin liradan on senede 3 mil
Başka mlemleketlerden misaller verdi ve Al
yon israf edilmiş oluyor. Bu ıhususta ne düşün
man Anayasa Mahkemesinin, komünist partisi sscmektedirler?
babiyle bir hükmünün iki sene gibi bîr zaman
ADALET BAKANI SIRRI
ATALAY
•bekletildiğini, bir mazeret seîböbi
olarak ileri
(Devamla) — Arz ettim, biraz evvel bina için
sürdüler. Alman Aanayasa Mahkemesi tizlerinde
Meclisin arkalarındaki arsalar olmasa bile Yar
•bir küçük proşür mevcut. Bizim Türkiye ve Or
gıtay] n üç tarafı yapılmış, dördüncü tarafı açık
ta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü tarafından
olan arsamız da mevzuubabsolalbilir, ama bunu
neşredilmiş, Profesör Kari Erlman tarafından
Plândan geçirmek ve Bayındırlık Bakanlığının
kaleme alınmış. Bu ziat der ki :
müsaadesinin alınması lüzumludur. Bakanlığın
kendisi bugün için bunu maalesef yapamamakta
«Anayasa mahkemelerinin eğer, kararları
dır. Bu bir plân meselesidir. Bayındırlık Bakanr
müddetle takyidedVmenıiş olursa veya kendileri
lığınm bütçeline girip yer alması
hususudur.
bu teamülü yaratimamışlaraa o memlekette hu
Temenninize iştirak etmemeye imkân yok.
zursuzluk vardır.» Burada detaylarını veriyor.
Bendeniz şahsi haklardan bahsettim, siyasi par
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıgöllü.
tilerden bahsettim. Bir siyasi parti, hangi tan
Yalnız bir noktayı arz edeyim; program gere
da rasta- olursa olsun binler, onbinler, belki mil
ğince saatimiz dolduğu için mümkünse dalha kı
yonları
ihtiva eder. Bu parti kapanacak mı, kasaca ifade buvunsanız. Yahut öğleden sonraya
panmıyacak
mı? Eğer .bir Anayasa Mahkemesi,
bırakalım, («öğleden sonraya kalsın» sesleri)
iki sene gibi, biraz evvel bir tâbiri de kullan
OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Avdın) —
mıştım; o gözlerden kaçtı; artık çocuk taytaya
Mümkünse şimdi konuşmak istiyorum.
kalksın dedim. İki sene emeklemekten artık ge
BAŞKAN — Buyurun.
çen bir iş eğer hâlâ karana bağlanmamışsa, bu
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) —
Anayasa Mahkemesini vazifesini yapmamış ad
Muhterem Başkan, muhterem Cumhuriyet Sena
dederim. İnsanlar gerek şalhsi haklarında, ge
tosu üyeleri; gerdk C.H.P. Grupu adına konuşan
rek siyafti haklarında teminat diye gördükleri bu
arkadaşım bir noktada, gerekse Sayın Adalet Ba
müe »esenin yerinde vazifesini yapması bir zaru
kanı verdiği cevaplarda hakikaten enteresan mev
rettir.
zulara temas ettiler. Bir arkadaşım,
Anayasa
Diğer kanunlarda böyle bir kaltî ve takyidi hü
Mahkemesi mevzuundaki
konuşmalarımızı bir
kümler yoktur, /buyurdular. Muhterem arkadaşla
nevi böyle 'büyük müesseseye sataşma gibi telâkki
rım, var. Fransız Anayasasının 61 nci maddesi.
etti. Aynı Anayasa, Parlmanter kişilere bu kür
Organik kanunları ilân edilmeden önce ve Parlösüden görüp düşündüklerini söylemek
hakkını
mariter Meclisin İçtüzükleri tatbikata başlama
vermiştir. Ama bir müesseseye sataşmadık. Yal
dan evvel, Anayasa Konseyine sunulurlar. Kon
nız müessese ihaklanda vâkıf olduğumuz, yaptı
sey bunların Anayasaya uygun olup olmadıkla
ğımız tet'kikait neticesinde görüşlerimizi arza ça
rını karara bağlar, iptal etmez. Yani, kuvvetler
lıştık. Yoksa Anayasa Mahkemesi üyelerine oto
ayrılığı prensibine yadık kalarak bir müessesenin
mobil alınması gibi, biraz da Anayasa Mahkeme
aldığı kararı kaldırmaz. Amıa bizim Anayasamız
si ile bağd'aşmıyan birtakım yakıştırmalara git
da kaldırır diyor. Biz de ona bir şey demiyoruz.
medik. Mevzuumuz bu büyük müessese hakkında
Yani olmasaydı da,ha hukukî, daılıa ilmî, daha
düşündüklerimizi, bu büyük müessesenin mevcut
Parlömanter rejime uygun olurdu, diyoruz. Ne di
yetkilerini dile getirmek ve rejimle alâkalı bu
yor aynı maddenin ikinci fıkrası?
müessesenin fonksiyonunun üzerinde.(hassasiyet
le durmak 'idi. Kıymetli Adalet Bakanı, bir nevi
«Önceki iki fıkrada yazılı hallerde Anayasa
grup adına konuşan bu nâçiz arkadaşını üniver
Konseyi bir ay içerisinde meJseleyi karara bağla
siteyle Anayasa Mahkemesinin karşısına çıkar- ı mak durumundadır.» Bununla beralber acele hal
inak git1', bir iflbiri cadz değil ama, polemiğe ka- I lerde Hükümetin taldbi üzerine bu ınüddet 8
dar işi vardırdı. Biz, Anayasa
müesseselerinin ' güne indirilmiştir. Değil iki sene, tatbikatta hak
değil, memleketteki tüzel kişiliklerin dahi kanun- j ları teminat altına alıp, hakikaten Anayasaya uy-
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mııyor ise o gün veya o ımuameleyi, o içtüzüğün
o maddesini iptal edip, ha'k bekliyen'e derhal hak
kını vermek durumunu almış ve ne demiş?.. Hü
küm olt eğer lüzumlu görüyorsa
bizim Anayasa
Ma'hkom esinde bizim işçi Partisinin açtığı 141 ve
142 nei maddelere ait dâvalardan başka yaşını
idrâk edecek ıbir dâva daha var. Ben, Sayın Ada
let Bakanı bu mevzua temas etmese idi buraya
kadar gelmiyecektim. Niçin diyor; Hükümet âcil
görürse ehonımiyeıtli görürse bu biran evvel bir
karara bağ] ansın.
Sebebi şu : Eğer organikse, eğer seçimlerle
ilgili ise, eğer Hükümetin icraatiyle alâkalı ise
bu kanun öncelikle tetkik edilsin, ivedilikle bir
karara bağlansın ve millet bunun neticesini öğ
renebilsin. Şimdi biz öyle bir mevzuun içinde
yiz ki, Senato üyelerinin ekseriyet sistemiyle
seçimi hakkındaki kanunun, nispî temsile teb
dili hakkında bir kanun çıktı. Bu kanunun ip
tali hakkında dâva açtık. Ve fakat bu çıkan ka
nunun da, yeniden millî küsur sistemine inkı
lâbı gibi yeni bir kanun daha geldi. Demek ki,
Anayasa mahkemeleri bilhassa seçimle ilgili, iç
tüzüklerle ilgili, ana prensiplerle ilgili kanun
lar üzerinde o kadar hassasiyetle durmalı ki,
eğer Anayasaya aykırı ise ondan sonra gelen ta
diller, ondan sonra gelecek değişiklikler ne ik
tidarda kalmak arzusunda olan bir partiyi gay
rete sevk etsin, ne de memlekette Anayasaya
aykırı mı, değil mi, aykırı ise niçin, değilse ni
çin, neler getirir gibi endişeleri kalksın. Ana
yasa Mahkemesinin fonksiyonları içinden birisi
de bu. Buyurdular ki, «bütçeyi tetkik etmemiş
ler. Etselerdi şu hususları görürlerdi.» Ben arz
ettim; dedim ki, bütçedeki 8 tane koltuk, 5 ta
ne kanepe ile meşgul olacak değiliz. Gönlümüz
ister ki, Anayasa Mahkemesi kendi itibarına lâ
yık' bir binayı işgal etsinler, gönül ister ki, ken
dileri malî müzavaka içinde bulunmasınlar ve
gönül ister ki, kendileri arabalarını kendileri
temin etsinler. Ve fakat kendilerine illâ Devlet
tarafından bir araba ihsan edilmesin. Çünkü,
Anayasa Mahkemesi, Reisicumhur dâhil, Baş
bakan ve bakanları da muhakeme etmek yetki
sine sahiptir. Ne Anayasa Mahkemesi üyeleri
böyle bir talepte bulunurlar, ne de Hükümet
böyle bir gayret içine girer. Bütün mesele Ana
yasa Mahkemesini biz küçültücü her hangi bir
ifadede bulunmadık. Üniversite iltifat etmedi,
dedik, iltifat etmemesinin sebeplerinin araştı-
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rılması bize düşmez. Üniversite'nin, biz mevzuu
ile, değeri ile, fonksiyonu ile meşgul olmadık.
Biz bu mevzua iltifat etmedik, dedik. Bunlar
bu kürsüden beyan edildiler. Biz Anayasa Mah
kemesi üyelerinin çalışmamazlığı ile veya her
hangi bir şekli ile değil, mevcut dünya ana
yasa hukuku bakımından bizim Anayasamızın,
bizim ihtiyaçlarımıza cevap vermiyeeek hüküm
ler sevk ettiğini dermeyan ettik. Ve bu mevcut
hükümler içinde de, memleketin muhtacolduğu
süratli birtakım kararların çıkması için mevcudolmıyan müddeti, müddetleri teamülle ken
dilerinin ortaya koymalarını istirham ettik, iş
te konulmayınca bu teamüller işte Fransız Ana
yasasındaki gibi takyidi müddetler konmayınca
Anayasaya aykırılığı iddiasiyle sevde edilmiş
Türkiye'nin idaresiyle hattâ iktidariyle alâkalı
birtakım kanunlar eğer mezkûr müessesede bir
sene ve daha ziyade müddet gibi kalırsa, özür
diliyerek arz edeyim, o zaman iş bahsettiğim
noktaya gelir. Müessesenin emniyet ve itibarı
halk nazarında konuşulur olur. Bununla yine
küçültücü bir şey söylemiyorum, bilâkis bu bü
yük müesseseyi ikazda bulunuyorum ve bulu
nurken şu veya bu dâva diye de tasrif etmedik
ama Sayın Adalet Bakanı bir mevzu getirince
asıl muradettiğimiz mânanın hakikaten her iki
si de rejimle alâkalıdır. Bunun üzerinde hassa
siyetle durmayı bir vecibe bildik ve gönlümüz
isterdi ki, Sayın Adalet Bakanı şunu da kabul
buyursunlar. Bir memlekette seçimlerle, demok
ratik esaslarla ve Anayasayla ve bunların hü
kümleri tanzimle görevli olan Anayasa Mahke
mesinin yanında keşke bir de Yüksek Seçim
Kurulu müessesesini yine bu Anayasamıza ge
tirmemiş olsun. Çünkü, biri der, Millet Meclisi
seçimlerine bir yıl kaldı, ara seçime gidilemez
ve fakat bir kanun gelir, seçimleri başka bir
güne götürür. Bugün dâva açmaya kalksak, yet
kili organlar acaba Anayasa Mahkemesinde kaç
yılda çıkacak diye düşünmiyecekler mi? Eğer
böyle bir düşüncenin içine girersek, bu müesse
seden zamanında bir adalet tevziini veya bir
Anayasa kontrolü bekliyebilir miyiz, bunları
tarih için söylemiyorum. Bunlar birer vakıadır,
bunlar birer hâdisedir ve bugün Türkij'e susa
dığı adaleti, huzuru beklemektedir Ama mües
sesenin işi çokmuş, 15 kişilik üye ve şu kadar
yedeği. Beri tarafta Fransa Anayasa Konseyi
dokuz kişidir. Ve Fransa nüfus itibariyle, hu-
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dutları itibariyle ve takdir buyurursunuz ora
ya bağlı diğer muhtar memleketlerle birlikte
bizden çok daha geniş bir hükümranlığa sahip
tir, tabiî ki, ihtilâfları bizden daha çoktur. Do
kuz kişilik bir heyet bunlara zaman bulur, şu
mevzularda bir aylık Hükümetin zaruri gör
düğü hususlarda sekiz, günde karar vermek im
kânını bulursa izin verelim, iktidarla ve rejimle
alâkalı bir mevzuda bizim Anayasa Mahkeme
miz lütfetsin hiç olmazsa bir doksan günde ka
rar bahşetsin. Biz demiyoruz ki, şöyle versin,
böyle versin. Nasıl anlıyorsa, bu Anayasayı na
sıl düşünürse ona göre karar versin. Binaen
aleyh, muhterem senatörler, biz Adalet Par
tisi olarak bütün müesseselerin yanında bütün
iyi niyet ve hareketlerin yanında ve bilhassa
rejimin kökleşmesi ve teminata bağlanması ba
kımından evvelce de arz ettiğim gibi bu Mecli
sin gördüğü muhalefeti ve görülen şekilde icra
etmemek lâzımdır. Yalnız, fikirlerimizi, görüş
lerimizi ve nasıl iyi olması iktiza ettiği yolun
daki düşüncelerimizi dile getirmeye çalıştık.

İKİNCİ

Kıymetli cevaplarından dolayı hem C. H. P.
Sözcüsü arkadaşımıza, hem kıymetli Adalet Ba
kanı, hak yolunda mücadele etmiş Sayın Sırrı
Atalay arkadaşımıza teşekkür ederim. Tekrar
bu bütçenin hayırlı olmasını, ve bu müessese
nin memlekete hayırlı ve zamanında kararlar
vermesini grupum adına temenni eder, hepinizi
hürmetle selâmlarım, efendim.
BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Efendim,
elimizdeki programa göre saat 13 te ara verip
saat 14,30 da tekrar müzakereye başlamamız
icabetmektedir. Şimdi Sayın Adalet Bakanı söz
istiyorlar, saat biri, yirmi geçiyor. Mesele hu
kukî münakaşaya gitmiştir. Hukukî münakaşa
nın da sonu gelmediği bittecrübe sabittir. Bu
itibarla Sayın Sırrı Atalay'a da şu dakikada
söz verdiğim takdirde, tekrar diğer tarafın söz
alması ve bu işin uzaması muhakkaktır. Bu iti
barla saat 14,30 da toplanılmak üzere Oturuma
son veriyorum.
Kapanma saati : 13.22

OTURUM

Açılma saati : 14,30
BAŞKAN — Başkanvekili îhsan Hamit Tigrel
KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), M. Yılmaz înceoğlu (Afyon Karahisar)

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Anayasa
Mamkeımesimin bütçeslimin müzakeresine devam
ediyoruz. Söz Say MI Adliye Bakanı Sırrı Atalay'ındır. Fakat kendileri buraya ge'lımemıi§ierdir. (Burada sesleri^ Müısıaaıde buyurum bir
noktayı arz edeyim. Yüksek Heyetinizin ma
lûmudur ki, Anayasa Mahkemesi, Anayasa
gereğince kurulmuş müstakil bir müessesedir.
Adalet Bakam/lığı irtibatı teşkilât itibariyle de
ğil, sırf hukukî mahiyeti itibariyledir. (Bu ba
kımdan kendilerine hailen Adalet Bakanlığı va
zifesini ifa eden Kars Senatörü Sayın Sırrı
Atalay olarak söz veriyoıruımı.
ADALET BAKANI SİHRİ ATALAY (Kars)
— Anayasa Mahkemesinin kuruluşumla ait Ka
nunun 53 ncü maddesini okuyforuım :

.«Yasama Meclisleri, komisyon ve Genel ku
rullarında, 'bütçe ile ilişkin görüşmeler esna
sında Adalet Bakamı veya temsibettiği /takdir
de Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri ha.zı>r
'bulunur. Bu görüşmeler sılasında Anayasa
Mahkemesi Başkam ve üyeleri izahat vermek
üzere davet edilemezler.» diyor. Ben burada
Kars Senatörü olarak değil, Türkiye Cumhuri
yeti Hükümetinin Adallet Bakanı olarak işte
ismini tasrih etıtiğim kamumun 53 ıncii madde
sinin son fıkrası gereğince konuşmakta builunuyoruım ve bahis mevzuu edilen. hususlara, arzı
cevalbediyorum.
Burada bir kıymetli arkadaşımı iz An ay assa
Mahıkemesinllm kendisime tevdi edilem- .mesele
leri, Anayasada bir müddet tasrih edilmemiş
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olsa bile ıgelonek kurarak kusa bir zamanda I 'bir karara varamamasını ıb'ir kusur şeklin
de telâkki etmeye »elbotte imkân yoktur.. Hiç
her hanıgi bir şekilde karara bağlan<ması.nın za
şüphe yok ki, Anayasa yapıcısı, Temsilciler
rureti üzerinde durdular. Ve Fransa'dan örnekMeclisinde Anayasanın görüşülmesi sırasında
ler verdiler, öğleden önceki konuşmamda
geleceğin (bu mahzurlarını görmüş olacak ki
arz eıtmiş idim ki:;; Anayafallar çeşitli şekilde
Ibir mahkemenin bir davaya tbalkması sırasın
Anayasa mahkemeleri kurarlar ve vazifeleri
da Anayasaya aykırılık iddiası üzerine, Ana
ıçeşi'tli şeklide verımıektedirler. Bâzı memleket
yasa Mahkemesine işin intikali sırasında Ana
ler Anayasaların da .sadece kaaiıumılarıın Anaya
yasa üç ay içerisinde Anayasa Mahkemesin
saya uygunluğu, iptal dâvası açılması veyaihut
de hir Karar verme mecburiyetini tahmil et
<maih!kemel>eırde dâvaların igiörüldüğü bir sırada
mekte,, ama diğer hususlarda Anayasa Mah
Anayaısaya aykırılık iddiası üzerinde 'bir ka
kemesine böyle bir mecburiyet tahmil erime
rar verme görevini verilirler. 'Bâzı Anayasallar
mektedir. Şüphesiz iki, kanun yapıcısı bunun
da diğer vazifeler verirler.. Bâzı Anayasalar
fayda ve mahzurlarını
tartışmış, görüşmüş
arkadaş da ifade etti1; Fransa'da Konseyin
ve neticede iptal dâvası ve diğer hizmetleri
dokuız üyesi sadece 'muıayyeın bir müddet içegörüşülmesi esnasında muayyen 'bir müddetle
ırlsinde kainunılarun yürürlüğe girip, glrmeımesi
Anayasa Mahkemesini (bağlama cihetine git
'husuısunda karar veıirler, Fransa'da dokuz ki
memiştir. Şimdi Anayasa. Mahkemesinin ibu
şilik Konsey sadece kanunların muayyen bir
(hizmletleri yaptığı sırada, illâ şu kadar müd
müddet içerisinde Anayasaya uygunluğu yö
det içerisinde bir iptal dâvasının neticelen
nümden karan* verirler, Bizim Anayasamız, Ana
direceksin
şeklinde ımahkemleyi muayyen 'bir
yasa Mahkemesine 'çeşitli hizmetleri, çeşitli
görev ve yetkileıll vermektedir. Divanı Âli va- | müddetle ıtakyideıtmenin maılızurları olacağım
zifesi venmıdkredi'r, siyasi partilerin çeşitli yön- j da ifade etmlek hazımdır. Sabahleyin söyle
dim, Almaya,'da Komünist partisinin feshe
den totum ve davranışlarımı denetleme vazife
dilmesi için açılan dâva uzun tetikilkât neti
sini vermektedir, iptal dâvası vazifesini ver
cesinde ancak iki yıl içinde
ıbitebilmıştir.
mektedir, m.aihkeniıe kapari aınmın, .mahkemede
Şimdi foizdie de kıymetli arkadaşımın ifade
görülmekte olanı (meselelerim, itiraz ve maıhkeettiği şekilde, seçimlerle ilgili, (1/3) Senato
mede görülmesi! esnasın d a muayyen bir müd
S eğimleriyle ilgili kanun tasarı veya {teklifi
det içerisinde ©örülme sini öngörmektedir. Di
nin Anayasa Mahkemesince iptali iddiası da
ğer ta.raftam Anayasa Mahkemesine, teşriî
şüphe yok ki, geniş ıtotk'ikat isıteyan bir hu
'O'i'ga'n üyemlerini'n yasama dokunniımaklığı kal
sustur. Ve ibu kadar hacimli işler arasında
dırıldığı taikdiırde itiraz üzerine 'bunları bir ka
elbütte ki, tetkik edilir \te ıbir neticeye 'bağla
rara 'bağlamaktadır. Böylelikle Anayasa Mah
nır. Bundan Ibaşka mânalar
çıkarmaya ve
kemesi kuruluş ve işleyişine aidolan. Kanunum
İhımdan 'başka şeikilde tefsirlerle mânalar ara
2'0 neî maddesinde 'derpiş edilen çeşitli hizmet
maya elbette ki, lüzum ve ihtiyaç yoktur.
leri gömlektedir. Bu hlizımetileıli gördüğü sıra
Ama gönül şunu da arzu eder ki, arkadaşımıd a elbette ki, çeşitli işler hakkında karar ve
£m /temennisine Ibir yerde iştirak ©tm-efe ge
recektir, tetkikler yapacaktır. Bu tetkikler
reklidir. Anayasa Malıkemesinde keş1:© dâva
s:ıras:mda bir zamana, ihtiyaç <olacaik;tr. Bu es
aız olsun, müracaatlar az olsun ve her müra
ki kuıiaıımlaırıni iptali için 1902/ ve 1963 yılcaatı muayyen ıbir müddet içinde ve süratle
llaırmda; 499 dâva açıftrraıj, 'bunlaırın 433 ü ka
bir karara bağlamak imkânına sahip olsun.
nana 'bağlanmış, 78 sı 1964 e kalmıştır. 1964. t e
ıBunu ıhep'imiz temenni 'edelim. Ama kurulu
47 dâva .gelıml'ış ve o yıl içinde 69 dâva, karara
şu daha 3 ncü yılın içinde olan ve 5)00 ü
bağlaınmış, 54 dosya, 1965 yılına devredilmiştir.
aşan ibir dâva yağmuru içinde bulunan mü
Bıı 54 dâvanın 38 tanciFİ r'apo/rtlörL'erde in'ceessesede her dâvayı 'mutlak sur'ötte muayyen
leınmcıkbe vıeya müzakeresi yap:1!;nakit a;:br.
ibir müddet içinde çıkarmıyor sun, di}^e bura
Bu kadar yüklü blir ihkmet içerisinde, bâ
ya gelip ve şu sözheri söylemek.. Bir müesse
zıları çok tetkik ve çeşitli yönlerden arama
sle, zamanında beikleneni yapmazsa ehemmiye
v<3 inceleme 'istenen ib'âzı hususlarda Anaya
tini kaybeder, iptal dâvasını 'zamanında yapsa Mahkemesinin 'muayyen 'bir müddet içinde
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mazsa Anayasanın verdiği vazifeyi yapmamış I nin samimiyetini liabat edöbilmlefk için Bütçe
müzakeresini müteakip yapılacak olan Ana
sayılır, şeklinde ithama varan. ifadeler kul
yasa Maıhkeımesıime üyte seçiminde
feraatkâr
lanılmaması lâzımgelir.
olmaları
lâzımdır.
Bunu
hatırlatırını.
Müessosöyi ve Anayasamın kendisine tabBölümlere geçilmesini oylarınıza arz edi
•niilettiği hizmetleri ve Müessesenin çalışması
yorum ; kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul
nı ve ibıı bizmeti yaparken gördüğü işleri
(edilmiştir.
insafla tetkik ettiğimiz takdirde ve Anayasa
nın da bütün ibıınları sanki önceden görmüş
( A / l ) Cari Harcamalar
gibi lıangi hizmietlerde ve vazifelerde ken
B.
Lira
disini bir zamanla bağladığı ve diğerlerini
12.000 Personel giderleri
2 206 440
de
bağlamadığı
Anayasa
Mahkemesinin
BAŞKAN — Kabul edenler...
Kuruluş ve İşleyişinle dair Kanun da da böy
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
le bir zaman kaydının 'konmasının isabetini
13.000 Yönetim giderleri
493 051
bir kere daha burada ımüşaibede etme imkâ
BAŞKAN — Kabul edenler...
nını arkadaşımız Ibize yermiş bulunmaktadır.
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
30 002
Kıymetli arkadaşım bu arada ' millî küsur 14.000 Hizmet giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
gibi ve hiçolmazsa 90 gün içellisinde bu me
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
seleyi, yani iptal dâvalarının halledilmesi gi
16.000
Çeşitli giderler
4 500
bi Anayasaya uymıyan ve Anayasa ilie bağBAŞKAN — Kabul edenler...
d:simyan ve bahis konusu ütıtiğıimiz 44 sayılı
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
kanunla da ıbağdaşmıyan, ama gönlümüzden
kopan temennileri burada 'ifade 'etmiş bulun
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
maktadır. Bâzı müesseselerde de, bunu birkaç
II - Transferler
defa ifade etmiştim,
daha önce üniversite
B.
Lira
ile ilgili Ibir mevzuda da burada konuşan
35:000 Sosyal transferler
10 522
kendi partime mensup bir arkadaşımın da
BAŞKAN — Kabul edenler...
karşısına dikilmiş ifade etmiştim. Bâzı mües
Etmiyenler... Kabul edil
seselerden bahsederken çok itinalı olmak nı/ecmiştir.
bıuriya'.indeyiz. Bunu sabahleyin die söyledim,
36.000 Borç ödemeleri
1
buna rağmen kıymetli
arkadaşım
burada
BAŞKAN — Kabul edenler...
otomobil meselesini baılısedeifek, bir araba
Etmiyenler... Kabul edil
Devlot tarafından ihsan ediLmes'in-talbiî sivri
miştir.
tâlbirleri kullanmazsak çok iyi olur-verilmosiin
Anayasa,
Mahkemesi bütçesi bu suretle Yük
diyelim. Ama, bu kadar büyük bir müessese
sek Heyetinizce kabul edilmiş bulunmakta
min üyelerine bir araba verilmesini bir grup
dır. Program gereğince Başbakanlık bütçe
tan bir arkadaş 'istiyiabilir. Bunu bir ihsan
sinin
müzakeresine geçiyoruz.
olarak buraya gelip tavsif etmek
yerinde
olmaz. Bâzı ıhususlarda biraz da sivri kelime
D — Başbakanlık Bütçesi :
leri kullanmazsak "iyi olur, sayıgılarımla. (Al
BAŞKAN —- Söz alanları arz ediyorum :
kışlar)
A. I3, adına Çanakkale Senatörü Sayın Ter
men, C. II. P. adına Sayın Emin Açar, söz
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, baş
almışlardır. Bunların haricinde sırayla Akif
ka söz listiy'en ycktıur. Yalnız Başkanlık Di
Eyidoğan, Sakıp önal, Sami Küçük, Cemal
vanınızın naçiz bir uvzu olarak, bir üyesi
Tarlan, Fethi Tevetoğlu, Mehmet Ali Demir,
olarak bir noktayı ara etmek isterini. Ana
Ali Rıza Ulusman ve Niyazi Ağırnaslı söz al
yasaya göre kurulmuş olan ' ve rejiımin te
mışlardır.
minatı telâkki ©diten bu müessesenin ehem
MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Ben
miyetinden, ulviyetinden ve 'hattâ
kudsiyedeniz grup topluluğu adına söz aldım.
tinden her iki parti sözcüleri bahsettiler,
BAŞKAN — Peki efendim.
yerindedir. Ancak, parti sözcülerinin sözleri- j
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Efendim, ilk söz A.P . Sözcüsü Sayın Ziya I larım ihata eyliyen memleket genel politika
Termen'indir.
I sından mesul kişi olan Başbakanın politik
kritiklere hedef tutulması cephesi ve diğeri
A. P. GBUPU ADINA ZlYA TERMEN
de, her vekâlette ve müstakil Devlet müessese
(Çanakkale) — Muhterem Başkan, muhterem I
lerinde var olduğu üzere, bütçenin maddesin
senatör arkadaşlarım :
I
den, yani cari harcamalar olarak tetkika tabi
Adalet Partisi Senato Grupu adına, 1965
tutulması, gerekli akçalı yön olmak icabeder.
malî yılı Başbakanlık Bütçesi üzerindeki mâ- I
Mâruzâtımızın tamamını, bu bakanlığı tem
ruzatıma başlarken, grupum adına ve şahsım
sil eyliyen Muhterem Başbakanın, Türkiye ge
adına Yüksek Heyetinizi, saygı ile selâm- I
nel politikası münasebetiyle vâki mesuliyet ve
larım.
I
tutumlarının nirengileri teşkil eecektir.
Başbakanlık makamı, takdir ve teslim buyurulacağı üzere, Hükümet ve hattâ tüm I
Arkadaşlarım :
Devlet
vazifelerinin temerküz
ettiği, ve
Bir memleket iktidarını meşru bir icra he
yüksek politika hizmetlerinin mihraklaştığı, I yeti hali'nde elinde bulunduran hükümetlere,
önemli bir Anayasa müessesesidir. Geniş büt
meşru hükümetler tâbir olunur. Şu anda, Tür
çe tenkidlerine muhatap ve müsait bulunan I k i y e l i n sevk ve idaresini Parlâmento itimadı ile
bu bakanlık bütçesi üzerindeki maruzatıma
elinde bulunduran bir Hükümetin, Türk millî
başlarken, huzurunuza getirdiğim meselelerin, I hudutları içinde Türk milletine tatbik edebütçenin tümü üzerindeki dünkü yumuşak
gelmekte olduğu genel politika tatbikatı üze
müzakerelerde temas olunmıyan ana nıt^e- I rinde, tetkik ve münakaşalar yapmak mevkiin
leleri ihtiva etmesine, bilhassa itina göster
deyiz.
diğimi, arz ve tebarüz ettirmek isterim.
I
ilk ve mühim bir nokta olmak üzere derhal
arz edeyim ki, geniş tetkik neşterlerimize he
Yüksek Senatonuz, tıpkı Batı senatoları
def olacak olan karşınızdaki Hükümet, küçük
gibi, siyasi olgunluk ve insan süzülmüşlü- I
partiler iştirakinin ve müstakiller iltihakının
günün bihakkin numunesi vasfındadır. Arz ve I
iştirakleri neticesi, küçük farkla da olsa, şekli
iftiharla ilân olunmalıdır ki, yeni tarihine rağ
meşruiyetin sahibi ve malikidir. Biz, Adalet
men Türk Senatosunun bugüne .kadar sun
Partisi olarak bu şeklî meşruiyeti esas telâkki
muş olduğu genel mâna yıkıcı gayretlerin ten- I
etmenin yanında, vaktiyle, bugünkü Hükümet
kidlerine rağmen, daima seviye ve isabet (kay- I
Başkanı İnönü'nün resmen ihya ve ilân ey
dedegelmiştir.
I
lediği bir izah tarzından hareketle, (Azınlık
Senato
kürsülerinin, Parlâmento kürsüle- I
Hükümeti) tâbirinin ide tarihî bir teşhis ve
rine nisbetle, daha sakin ve ciddî daha hakikatçı
takdir olduğu esasını benimsiyor, bu teşhis
ve hâkim, bir müzakere üslûbuna malik oluşu, I
ve tesbitimize, bu açıdan siyasi önem vermeye
siyasi literatürün öteden beri işaret eylediği, I
çalışıyoruz. Bu itibârla, tenkidlerimde belki
ezelî bilgi ve kaidedir. Bu itibarla, takdim ede
kullanabileceğim (Şeklî meşruiyet sahibi Hü
ceğim kritiklerin, bu esasları bilen bir arkakümet) tâbirimin, meşruiyete
sahip bulun
aşınız tarafından yapılmakta oluşunu takdirle, I
masına rağmen kendilerince özenilen koalis
zaman zaman, acı mânalar ortaya koyacak olan I
yon sisteminin acı gerçeği ve sonucu halinde,
tenkidlerim esnasında, muhalefetimizin muha- I
yine de millî iradeyi bihakkın temsil etmiyen
lefetini yapmak ihtiyacını hissedecek olan ik- I
bir Hükümet anlamı taşımakta oluşu kabul
tidar partisi senatörleri arkadaşlarımın, bana, I
edilmelidir.
senatoların olgun müsamahakârlıkları ile oran- I
Muhterem senatörler :
tılı şekilde, rahat konuşma imkânları lütfetme- I
Hükümetin, Türkiye'de cari ve hâkim po
leri hususunu, bilhassa istirham edeceğim.
I
litikasının, genel mâna ve manzarasını tesbit
Aziz arkadaşlarım :
I ve tahlil edebilmek için, siyasi - idari - malî Başkanlık bütçelerini, iki mâna istikame- I ve sosyal alanlardaki resmî gayriresmî bilcümle
tinde tenkide tabi tutmak gerekir. Birin- i tasarruflarını, tetkikimizden geçirmek icabe
cıisi, (Siyasi, idari, malî ve sosyal) hizmet alan- | der.
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Hatalı bir tetkikin ise, kısa zaman ölçüsü
içerisinde mümkün olamıyacağı, yüksek ma
lûmunuzdur. Senato kürsüsünün normal imkân
ve gayreti halinde arz edeyim ki, teferruat
meselelerinin ihtirası yapılmak suretiyle, yine
de, memleketi yıllardan beri tedirgin kılan
öz siyaset meselelerimizin mücmel bir kritiği,
ortaya konulmak mümkündür. Nâçiz bir arka
sınız sıfatımla, bu neticeyi, sizleri sıkmıyacak
bir üslûp içinde, başarabileceğimi ümide tmekteyim.
Bugünnü iç siyasetemizin, problemleri :
Aziz arkadaşlarım :
înkâr kabul etmez bir hakikat halinde iti
raf olunmalıdır ki, Türkiye'miz bugün, tarihi
nin hiçjbir devresinde raslanmıyan enginlikte,
aşikâr bir nizamsızlığın, esaretindedir.
Siyasi partilerin umumi tutumları ve Dev
let ve Hükümetini tutumları bir tarafa, mem
leketin sair (siyasi, idari, malî, iktisadi, sınai,
kültürel), alanlarında yer alan bilûmum mües
sese vo teşekkülleri, izah bulmaz korkunç
bir tedirginlik çalkantısı içinde, memleketim,
âdeta boşlukta sallanır bir heyula halini al
dığında, müttefiktirler.
Türkiye'ye arız problemler, sonsuzdur. Par
lâmento huzursuz, halk bezgin ve muhtaç ba
sın mütereddit, üniversite susmuştur.
iSiyasi partilerin karşılıklı ithamları, b ü 
yük himmetlere muhtaç öz memleket mesele
leriyle meşguliyete, imkân tanımıyan, gidişat
•ortasmdadır. Devlet mephut ve mütehayyir,
Hükümet idare siyasetinde kasıtlı ve inatçıdır.
Bu neticelerin öz mahiyetine samimî teş
hisini koyarak, icrada tekâmül ve tarafsızlık
sunulabilecek hayırhah bir Hükümet, henüz
ortalıklarda görülmemektedir. Ortada görülen
belirli vetiriler : ! Mütemadiyen
kuvvetlenen
muhalefet) (faaliyetini pervasızlık hudutlarına
dayayan Türk Sosyalisti) (Siyasi
niyetini
son Seçim Kanunu mânası içinde fâş eden ik
tidar) ve geride, işsizlik, sefalet, bedbini ve
millî sükût..
Bu tablo, fevkalâde ferah 'bütçe müdafaası
yapan değerli Maliye Vekili arkadaşım Ferid
Beye, kendi açısından değil, mensubu bulun
duğu Hükümetin mâruz kaldığı müşküller
açısından, öyle tahmin ederim ki, bugünkü
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Türkiye meselelerinin sadece bir bütçe mese
lesi teşkil etmemekte olduğu fikrini telkin
edebilecektiı*.
Türkiye'mizin bugünkü mücessem dertle
rini artık uyanan milletin, insan gibi yaşama
istikametindeki direnmesi olarak görmenin
izahında bulmalı, onun şuuruna ermeliyiz.
Asırlardan beri içinde sürüklenen Türk
Cumhuriyetin ilânı tarihindeki 20 yaşlı genç
de dâhil bugün, fiilen kırkını bitirmiş, yadmt
altmışını idrak etmiş, bilgili, görgülü, duy
gulu bir yeni nesil, hakikatleri müdrik bir yeni
millettir; tüccar mı, müstakar bir ticaret ni
zamı ve emniyet; mühendis mi, müspet ha
cimli bir iş hayatı; memur mu, emniyetli ve
seviyeli bir barem politikacı mı, rejim müna
kaşalarını Anayasa
gölgesinde şerefli bir
tatbikata bağlıyan, ruhlu iktidar; esnaf mı,
ancak kendi kavrulacak yağının, nısfına göz
dikmiyen bir Hükümet ve nihayet köylü mü,
vaitleri kanun olan sevgili bir Hükümet.
Yeni millet ve yeni nesil, işte bunu bekliyor.
Bu şartlara mütehassir bekliyor.
Tarih zincirinin hayli yol aldığını bilmiyen Ankara'mız ve Türk halkının nerelerden
gelip nerelere ulaştığının farkında olmıyan
sayın Başbakanımız, 1965 Türkiye'sinin sessiz
durgunluğunu biran evvel teşhis ederek ted
birlerini almazsa, memleketin hakiki sahibi
olan millet memleketi
anlamamakta İsrar
gösterenlere ,acı dersler verecektir. Merkez
lerden kopan klâsik politika, yeni çağda, aşa
ğılardan gelen politikanın emrine girme çağmdadıı*. Dikkat ve beliren işaretlere riayet an
cak bu çağın idarelerini kurtarabilecektir.
Şu anda Senato şerefinden işlerinin çokluğu
yüzünden olsa gerek, kendilerini mahrum bı
rakan Muhterem Başvekil, bu 'beyanlarımı dik
katle, ve hattâ üç kere, döne döne okumalı
dırlar.
(Soldan; Başbakan geldi, işte burada sesleri)
Geldi ise bu beyanlarım zabıtlardan çıksın;
muhterem Riyasetten istirham ediyorum.
BAŞKAN — Riyasetin çıkarmaya hakkı yok
tur.
A. P. GRUPU ADINA ZÎYA TERMEN
(Devamla) — Ben hüsnüniyetimi ifade ettim Sa
yın Başkan.
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BAŞKAN — Buyurun efendim.
A. P. GRUPU ADINA ZIYA TERMEN
(Devamla) — Uyanan ve haklı arzulan şahlanan
milletlere, hizmet iksirinden başka ilâç sunulamıyacağı, kabul olunmalıdır ve bugünün nesline
munis gelmiyen yeni kanunlar gölgesindeki muta
savver iktidarlara, fazla ümit ve itibar, bağla
mamalıdır.
Çok muhterem arkadaşlarım :
Takdime çalıştığım huzursuzluk tablosu, ikti
dar partisi militanlarının memleket sathına yay
dıkları şekilde, öyle Adalet Partisi tutum ve me
suliyetlerinden doğan mânada, bir yuvarlak masa
başına oturup üç celselik müzakerelerle hâl yo
luna konulabilecek meselelerden değildir. Millet
çe içinde çırpındığımız müşkülât, mâna ve seviye
kazanan Türk içtimai bünyesinin, Batı idare il
keleri ve refahı seviyesine, biran önce ulaştırıl
ması iştiyakından gelen, sosyal bir gayret, ken
disini bu seviye ve istikamete götürmeye memur
hükümetinin genel tutumuna, hayır diye homur
danan, öz milletten gelmektedir.
Yeni nesil, yani yeni yeni millet. Devletinden
ve Hükümetlerinden, Türkün kaderine yeniden
hükmedecek kurtuluş adımları ve, Türk'ü yüksel
tici, yeni seviyeler bekliyor. Bu bekleyiştir ki,
bu bekleyişe muvazi resmî tutumum ve davra
nışların hâlâ ümit vermiyen hâlidir ki, hayal
dünyesı yıkılan insanoğlu, mevcut nizamları sars
maya, batının «seviye ve garantilerini göreme
diği Türk dünyesını zorlamaya ve binneticc
âdeta, bir pasif mukavemet anlayışında yürüye
rek gidişata kumanda etmeye kendisinde hak
hissetmektedir. Milletin bu cehdini tabiî görmek
ve gerekleri üzerine artık eğilmek, zarurettir
Bu istikametteki mâruzâtımla, memleket kubbesi
ne bir kurşun kâbus gibi çöreklenen umumi hu
zursuzluğun, hangi mantıkî ve içtimai seyir ve
tekâmülden geldiğini izah, ve mukaddem resmî
teşhislerde öne sürülen esbabın, niçin ve neden
teçhiz olunamıyacağı hususunu, birgûna arz
ve takdime çalışmış bulunmaktayım.
Bu teşhis münasebetiyle, zaruret ve aşikâr bir
mantığı, bilhassa ortaya koymak isterim;
C. H. Partisi iktidarının ve onun lideri ve
Başbakanının, gözden ırak tuttukları yegâne
önemli konu, 27 Mayıs hareketidir. 27 Mayı;
hareketinin bu memlekete getirmek istediği yeır
ruh, bu ekibin idareden çekilmesiyle idareyi ele

alan Halk Partisi zimamdarları ve şefleri tara
fından, asla anlaşılamamıştır. İdareyi teslim al
dığı ilk günden beri 27 Mayısı, mukabil bir dar
benin muhtemel acı neticelerini önleme pahasına
himayeye mazhar tutmak ve fakat bu hamlenin
bizzatihi getirip teslim eylediği seviye ve ruhu
gerilerde bırakmak, idarede reform ve rönesans
yaratmak iyi niyetini; alenen çiğnemek ve es
kiyi, eski idarecilik ve tahakküm şartlılığını, tekraren temsil etmekten öteye, geçememiştir. Can
lar pahasına milletçe yaşanan dünkü mazinin bu
günkü kaderi, bu mu olmak lâzımdı!
Bu Seçim Kanunu nedir! Millet oyunun Ankaraya harmanı, ve bu harmandan millet tevec
cüh ve iradesinden mahrum kalanlara bahşiş sa
çış neden? Batı âleminde yıllarca önce denenerek
terkolunan sistemler, Batı âleminin halen tat
bik ettiği bizim terk ettiğimiz sistemlere neden
tercih olunur?
Millet huzurunda aziz Halk Partili arkadaş
larım; kimsiniz? Kaç kişisiniz? Ve şayet ilâmı
nız nerdendir? Bu siyasi tahakküm, bu ince ter
tip, bu millet arzu ve temayülü karşısında insaf
sız direniş ve binnetice huzur, huzur diye inliyen
zavallı dilsiz millete, ne vakte kadar bu şekilde
hükmedeceksiniz? Bu sorulara, cevap veremezsi
niz.
F E H M Î ALPASLAN (Artvin) — Sizin gi
bi adamlar bulundukça daha çok şeyler olur...
A. P. GRUPU ADINA ZİYA TERMEN
(Devamla) — Sizin gibi adamlar diye zannmca
hareket, ediyorsun, ama sen haraketlerin en büyü
cüne lâyık adamsın. Hakaret edilmeye lâyık
adamsın.
F E H M İ ALPASLAN (Artvin)
1 ardan bahsedecek adam deSilsin.

Sen bun-

A. P. GRUPU ADINA ZÎYA TERMEN
(Devamla) — Oradan bağırma, gel buraya, ko
nuş.... Ben millet namına aslanlar gibi seçilerek
gelmiş yirmi senedir politikacı bir memleket ço
cuğuyum.
BAŞKAN — Bu konuşmalarınızı' şahsi şey
lerle gölgelemeyiniz efendim..
A. P. GRUPU ADINA ZlYA TERMEN
(Devamla) — Sayın Başkan, size hürmet göste
receğim.
Bu geniş izahlardan sonra bugünkü Türkiye'
yi tehdit eyliyen tek konuya temas etmek isterim.
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Bu köıiu ile milli zafiyet, ne islav husumeti ne
cîöktrırin, ne Kıbrıs'tır, bugünkü Türkiye'yi teh
dit e'cîeıi tCk konu cümlenizde belki mevcut siyasi
ihtirastır.
Adalet Partisi Sayıri İnönü ve arkadaşları iş
başına geldiği günden beri, bir suçluluk psikozu
usturüpuridâ hâttâ silâhlar gölgesinde bir terbi
yeye tabi tutulmak istenmiştir. Halen yer yü
zü muhalefetlerinin en munis ve mütavaatkâr mü
messilliğini ifa etmekte bulunan Adalet Partisi
Tedbirler Kanunu, dokunulmazlıkların ilgası ko
lay mebuslukların ihyası sekimde ele alınabilecek
kanun ve tatbikat meselelerinin vahametine rağ
men, Kızılay meydanlarını işgale teşebbüs etmi
yorsa, bu C. H. P. sinin A. P. yi korku paraleline
sokması şeklinde değil, Adalet Partisinin, mil
let nef ve hayrına, memlekette candan istediği
sulhu sükûnun, teessüsüne hizmet açısından, ele
âlıtîmâk icâbeder. 25 milyonluk hakperest küt
lenin, koylu, şehirli, münevver, işçi, memur ve
töptaıl milletin rtialı olail, hattâ mîlletin ta ken
disi olan A, P. ıriıi (hep benim, hep ben olmalı
yım, beliden başkasına "tufan), diyen anlayışı,
şimdilik mütalâa ediş şekli, politika olarak bu
dur.
Dikkat buyürduysanız, samimî ve üryan konu
şuyorumarkadaşlarırri. 1965 yılının bit kertesinde,
meselelere
hakikat açılarından girmenin, net
ve samimî tahlil ve münakaşalar vasıtasiyle teş
his koyma ve tedaviye geçmenin, üslûbunu cüm
lemiz, benimsemeliyiz. Gayrisamimî sunuş ve su
nuşların, memleketi özden tehlikeye salacağım,
kabul eder olmalıyız. Senato müzekereleri, fo
rumdur, Senatoları mizansen, yakışmaz. Sena
törler, hakikat çı kişilerdir, îvicaçlı politika, kong
relerdedir. İş basma yeni gelecek her Hükümet
ekibi, bu milletin artık sulta rejimleri ile teh
ditler sistemi ile idaresinin mümkün olamıyacağmı klâsik Hükümet formülleri gölgesinde Hü
kümet icra etmenin müşkülât ve imkânsızlığını,
idrâk etmeli kendisini ve ekibini, bu temayül ve
teannüdden kurtarmalıdır.
Uyanan millet, günlük hayatımızın basın ha
yatımızın her safha ve gayretinde görülebileceği
şekilde Batının Batı olmasını temin eden mesele
ler istikametinde, önemli ekonomik ve sosyal
konuları, münakaşa eder seviyeyi kazanmıştır.
İşçi hakları mücadelesine erişmiş köylü Devlet
re vatandaş karşılıklı hak ve vazifelerinin ve re-
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jim gereklerinin esasına vâkıf olmuş, tüccar âk-siyan Devlet tatbikatının nedenlerini izah ede
bilecek tecrübe ve bilgi seviyesini, elde etmiştir..
Genel, gidiş istikametinde intibah bulmıyan ve;
terakki kaydetmiyen tek kuvvet Ankara hükümet
leri kalmıştır. Sayın Başbakan, artık köy kah
velerinde, ağırlaşan Devlet umurunu mütemadi
vergi salmaları ve yükseltmeleri yolu ile temin
eden Hükümetlerin, başarısız Hükümetler oldu
ğu şeklindeki kahve ftlüzakeleri ve hükümlerini, >
bilmelidir. Yaratıcı ekonomiden habersiz köh
ne bilgi ile mücehhez, demode ve tehdit yüklü
idare aniatyişiyle nîelûf Hükümetlerin, ancak köy
saz şairlerine konu teşkil eder seviyeye indiği ha
kikatine, erişilnielidir.
Bugün Türk münevveri başta olmak üzere,
Türk halkınca istenilen beğenilir Hükümet tat
bikatı, şudur. Yeni gelen Hükümet, hürriyetler ve müesses kanun ve sistemler alanında, Mr
evvelki Hükümetten teslim aldığı maddi mânavi
seviyeyi değil ihlâl ve geri mânalara yöneltme1 ^
teslim aldığı mâna ve seviyeyi, daha â& ilenler©
götürmek amaciyle, tıpkı bir bayrak yarasındaki
öz mânâya muvazi davranış içinde geliştirmeli,,
yükseltmelidir.
Temel kanunların yeniden işbaşına gelen H ü 
kümetlerin tasallut ve taarruzuna hedef tutulu
şu hali de, millet tarafından temaşayı muepi
mânalar sunmaktadır. Kendi çıkarları uğruna,
taraftarlarının saadet ve selâmeti uğruna, mem
lekette müesses kanun ve nizamlara sık sık mü
dahale eli uzatanlar, bir gün yine bir
gün benliğine sahip ve hâkim hali elde eden
milletlerce, bu teşebbüslerinin çukuruna kolayca
itilcbilmişlerdir. Temel kanunlar, dünyanın her
noktasında, bu kanunlara pervasızca yeni şekil
vermek ist iyen kasıt erbabına siyasi mezar olmak:
tarihini getirmiştir.
Muhterem arkadaşlarım :
Buraya kadar ki mâruzâtımla, her istikamet
teki tedirginliklerin öz sebepleri üzerinde dur
dum. Sayın Hükümet Reisinin yüksek idare ve
politikalariyle ilgili hataları, elbetteki bu kısa,
mâruzât silsilesi içinde yer alan, umumi konu
lar değildir. Genel mânalar dışında, Sayın
Başbakan, 39 aya vâsıl olan bu kısa tarih zinci
ri içinde, büyük tenkidlere hedef teşkil edebile
cek ağır manalı nice ihmal ve hataların içinde
dirler. Bu konuları yegân yegân heyetinize sun
mak, hakkında hâlâ d.önüş ümitleri beslediği-
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miz Sayın Başbakana, yeni imkânlar tanımak
mânasını, tardederek. Biz memleketin biran ön
ce arzu edilir seviyeye ulaşması uğruna, her
fedakârlığa göğüs gerebilen, iyi niyetli insan
larız. Bu bütçe münasebetiyle belirtmeye ça
lıştığımız tek husus, bugünün Türkiye'si gerek
lerine paralel düşrniyen Sayın Başbakanın po
litika ve dünya görüşünün, isabetsizliği konu
sudur. Mühim derdimiz, 1965 kültürünü, 1915
kültüriyle idareye şiddetle heves gösteren bir
Başbakana arzu ve tahassürden ibarettir. Muh
terem Başbakanın hizmet anlayışındaki sabit
görüş ve inatlarında ısrar göstermemeleri ge
reklidir. Arkadaşlarım; son yıl içinde, Türkiyo'de terakki kaydeden Türk sosyalizmi cere
yanlarının durumuna da kısaca temas etmek is
tediğimi Ibilhassa arz etmek isterim.
Türk sosyalistleri, Türkiye ekonomi nizamın
da, isabetli bâzı Batı örnekleri göstermek sure
tiyle, yarı doktrinel anlamda, bir içtimai ada
let tecellisi yönünü, müdafaaya girişmişlerdir.
Türkiye'mizde mülkiyetin ve istihsal vasıtalariyle istihsalin
toplunılaştırılmasmı hedef
tutan bu fikir, hangi haklı vetirelerden ha
reketle arzu edilmektedir, henüz sıhhatli ve
ilmî bir izaha Türkiye'de bu konu istinadettirilmemiştir. 700 000 km. karelik Türkiye toprak
ları, nüfusun % 3 üne tekabül eden bir top
raksız kütleyi ihata eylemekte ve devleşen işçi
sinin haklarını vermiyen anlamda bir sermaye
dar tahakkümü problemi, Türk dünyasını işgal
eyliycmemektedir. Vâsi sermayenin esasen Dev
let elinde bulunduğu Türkiye'de, 37 000 köyde
ziraatle iştigal eden 23 milyon köylü, devletleştirilmek arzu edilen ziraat vasıtası olarak, karasapan ve öküz sistemiyle ziraat icra etmek
tedir. Şu hale nazaran, sosyalizmin Türkiye'deki
envanteri, büyük şehirlerdeki apartmanlarla,
büyük toprak sahibi olan 800 ailenin, serveti
nin sosyalleştirilmesi gibi, genel kaideyi asla
ilzam etmiyen bir şekli, karşısında bulacak
tır. Açlığın, işsizliğin alabildiğine sefalet ya
rattığı iddia olunamıyacak Türkiye'de, sosya
list doktrine bel bağlayış, mevsimsiz bir hayal
olsa gerektir. Bu hayalin, kestirme metotlarla
Devleti ele geçirme sevdalısı gruplarca piyasa
ya sürülüşü, millî istikrarı tahdideder anlam
hudutlarına, sokulmak istidadmdadır. Hükü
metin, mülkiyeti ilgaya müncer olacak erken
siyasi davranışlara mâni olması, tatbikiyle mü-
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kellef bulunduğu, Anayasanın elbette gereğidir.
Küçük zabıta vakalarını şeriatın ihyasına ka
dar dayamaktan çekinmiyen Muhterem Hükü
met tutumunun, bacayı saran hakiki kominist
gayretlerine, kanunların emrettiği müsamahasız şekiller yardımiyle dur demesi zamanının
geldiğini takdir etmesi lâzımdır. Şayet bu alan
da istikbalde, bir zümre hareketi başgosterirse, yahut bu ekonomik doktrini bir sistem ha
linde bir başka grup ve zümre tatbika teşebbüs
eylerse, o tarihte Türk Milleti, 30 milyonu mü
tecaviz köylüsü ve şehirlisi ile hiçbir makam
ve teşkilâttan emir ve kumanda beklemeksizin,
bu teşebbüsün mütecasirini ezip imha eylemek
te, birgûna hak sahibi olacaktır. Parlâmento
nun her siyasi fikre temsil hakkı
tanıması
hali bir anlayış olarak başka yer üstüne çıkan
hakiki Marksist gayretinin Hükümet olarak kont
rol ve frenlenmesi vazifesi, başkadır. Türki
ye'yi sağ tehdidinde görenler, daha önce sol
tehdidin büyük önemini idrak içinde bulunma
lıdırlar. Brezilya'nın, Kanada, Belçika, Şili ve
Portekiz'in, kominist savletine karş kiliseleri
marifetiyle ne yolda bir mücadeleye giriştik
lerine, Sayın Hükümet Başkanının
bilhassa
dikkat nazarlarını celbederim. Sosyalizm mas
kesi ve süsü altında mülkiyete göz dikenler
kısa yoldan, cazip açıdan, Devlete ve Anayasa
ya kasdedenlerdir. Türk Milleti, normal tari
hi içinde, kapitalist nizamın henüz hiçbir ez
gisine muhatap ve esir olmıyan mânâda ve ha
lâ feodal ekonomi sisteminin bizzarure esiri ha
linde, kendi hayatını yaşıyan, bir heyeti içti
maiyedir. Kitabi maeerelara bu milleti sürük
lemek istiyenler, evvelemirde, köylüden kork
malıdırlar. Onun din, aile, toprak konularına
el atmak cesaretini gösterenler, köylüden taş
ve tırpan bulacaklardır. İdeal cemiyet olmak
sevdasından önce, bu çağın cemiyeti olmak için
çırpman Türkiye, her evlâdından, dağarcığın
da ki, yapıcı fikiri gözetliyor. Demokratik ni
zam içinde ılıallolunmıyan meseleler bulunamıyacağı hakikati, Batı medeniyeti tetkikinde, ko
layca anlaşılır. Elverirki demokrasiyi benimsiyen milletimiz ve hükümetleri, halk dert ve
ihtiyaçlarına, samimiyet ve ciddiyetle eğilebil
sin. Bu hususları, Sayın Başvekile, ve Sayın
Başvekil çevresinde yer alan okumuş Devlet
adamlarımıza, bilhassa hatırlatmak isterim.
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Aziz arkadaşlarım :
40 dakikalık zaman ölçüsü boyunca, Baş
bakanlık bütçesinin politika ve idare alanların
daki, genel konuları üzerinde fikirler sun
dum. Bu bütçenin kadro ve cari harcamalarla
ilgili genel tutumu üzerinde, görüş arzına geç
medim.
Konuşmamın son paragrafı halinde arz ede
yim ki, Başbakanlık bütçesinin bu kısmı üze
rinde, hiçbir itirazın, işaret yahut temenninin
taraflısı bulunmamaktayız. Ceman 40 milyonu
kapsıyan genel giderler, büyük devletler man
zumesinde yer alan büyük Devletimizin, tabiî
ve normal, ve hattâ kısıntılı ihtiyaçlarından iba
rettir. 624 milyar dolarlık yıllık millî gelire sa
hip Amerika haşmeti muvacehesinde, Türki
ye'yi istikbale emniyet ve refah içinde götür
mek vazifesiyle mesul bir Başbakanlık bütçe
sinin bu derece mütevazi rakamlarda hapsolunuşu, hakikatte yürekler acısıdır. Fakat zaman
la, bu devleti, yeni inanışlar ve prensipler yardımiyle elbet yükseltecek, ilerleteceğiz. Yeni ne
siller, uyanık ve milletçe seviye kazanmasının
âşıklısıdır. Bütün temennimiz insnaoğlunun ölü
me mahkûm canlı oluşu hakikatinden hare
ketle, çok muhterem Hükümet Reisinin, ben
cilikten vazgeçerek, son yıllarının en büyük
hizmeti halinde, Türkiye'ye müsbet eserler ka
zandırması gayretini benimsemesini ve bilhas
sa salim işliyen bir rejimin, müstakâr mânâ
lara oturtularak, yeni nesillere teslimine hiz
met vermesini, dilemekten ibarettir.
Yüce Heyetinizi saygılarla selâmlar, sabır
la dinleme nezaketinize, minnetlerimi arz ede
rim. (Sağdan, alkışlar)
BAŞKAN — Söz sırası evvelâ grupların
dır. Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Saym Emin Açar, buyurun.
C. H. P. GRUPU ADINA EMlN AÇAR
(Manisa) — Muhterem Başkan, muhterem Hü
kümet erkânı ve muhterem senatörler,
Başbakanlık 1965 yılı bütçe kanun tasarısı
hakkındaki C. H. P. Senato Grupunun görüşü
nü bilhassa Anayasanın 105 noi maddesi ışığ-,
altında Sayın Başbakanımızın Bakanlar Kurulu
Başikanı sıfatiyle 1964 yılında Hükümetin genel
siyasetinin yürütülmesi hususundaki gözetleme
lerine kısaca temas etmekle, arzı malûmat edece
ğim-
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Şüphesiz, genel siyaset tâbiri geniş mânada
olup ihtiva ettiği müesseseler ve 1964 yılındak''
ehemmiyet sırasiyle söze başlryacağım:
A) Dış politika: Dış politikada cihan şümul
mânası olan ve yeni devletlere emsal olmuş bu
lunan Atatürk'ün tesis ettiği milletin ekonomik,
kültürel, siyasi, adlî, askerî ve saire istiklâli dâ
hilinde, «Yurtta sulh, cihanda sulh», prensibi
Hükümet .için esas olmuştur. Bu esas üzerinde dış
politikayı gözetliyen Sayın Başbakanımızın mak
şadı barışçı bir politikayı her hal ve vaziyette
izliyerek milletimizin refah ve saadetini dünya
barışında görmek olmuştur. Hiç şüphe yok ki, bu
prensip esas kaıbul edilmiş olmakla beraber, hiç
bir zaman Türk vakar ve haysiyeti asla rencide
edilmemiş, hal ve vaziyetin icabottirdiği anda
zor dahi kullanılmıştır ve bundan böyle de kul
lanılacaktır. Bu sırada bilhassa Sayın Başbaka
nımızın şu veciz beyanını buraıda ifade etmek is
terim. O da, «Çizmem yok, aklım var», cümlesi
dir. Filhakika uzak ve yafkm siyasi tarih tetkik
edildiği talkdirde netice itibariyle hulasaten İkin
ci Dünya Ha.rbline kaıdar bilûmum siyasi, iktisa
di, askerî nizaiar boyunidan aşağı kısımlarla yani
pazu kuvveti, kılıç, silâlı, idman ve nefesle hal
ledilmiş olduğu halde ikinci Dünya Harbinden
sonra boyundan yukarı kısımla yani, akıl, man
tık, iz'an ile halledilmiştir. Hakikaten basit bir
tâbirle ifade edilmek istenirse, denebilir ki, ka
labalığın içine girmek kolay, çıkmak zordur.
Şu hususu memnuniyetle kaydetmek isteriz
ki, bütün dünya milletlerinin insanlığın sonu
denebilecek bir nükleer çatışmaya meydan verme
mek için çalıştıkları son senelerde Saym Başba
kanımızın faaliyetleri sayesinde bütün devletler
le, bu meyanda komşu devletlerle ve hususiyle
Büyük Atatürk'ün, «îki memleketin çetin za
manlarında kurulmuş, 15 senedir türlü imtihan
lardan daha kuvvetli çıkmış bir dostluğun dai
ma yüksek kıymeti haiz olmasında tereddüt edi
lemez.» buyurdukları Sovyetlerle dostluk ve iyi
komşuluk münasebetleri kurulmuş ve kurulmak
tadır.
Yine Sayın Başbakanın, Güney Amerika, Af
rika, Asya devletleri ve hususiyle tarafsız 57
devletle iyi münasebetlerin inkişafını yakinen,iz
lemekte ve hususiyle âza adedi 115 i bulan ve
dünya meselelerini müzakere ve münakaşa ile
halle çalışan Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile sıkı
münasebetler kurmakta olduklarını ve bu suret-
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Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu, Dış
Seyahat Harcamaları Kamunu, Emlâk Alım Ver
gisi Kanunu, Değerli Kâğıtlar Kanunu, Damga
Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu, Gider Vergi
leri Kanunu ve Gümrük Vergisi kanunlarının
Muhterem arkadaşlarımı
çıkarılmasında Sayın Barbakanımızın gösterdik
Türkiye Devletti için ehemmiyetli ve dünya
leri bitmek tükenmek hilmiyen mesailerini Türk
meselesi halini alan Kıbrıs mevzuunda da Sayın
inkılâp tarihi altın yazılarla yazacaktır.
B a l k a n ı m ı z ı n yüksek başarılarını görmemek
D) Eğitim Politikası: îfratlı emellerine nail
ve takdir etmemek insafsızlık olur kanaatinde
olmak için Hükümet, hürriyet ve demokrasi ni
yiz. Bâzı muarızlanmız tarafından bidayette
zamları, Anayasa ve Büyük Millet Meclisi aley
Türkiye için kaybedilmiş bir dâva olarak bakı
hine çalışan aşırı sağ ve sol cereyanlar yakinen
lan Kıbrıs meselesinde biz Cumhuriyet Halik Par- ı izlenmiş ve Hükümet kuvvetlerine ve adliyeye
tisi Senato Grupu olarak Hükümetin başında bu
direktifler verilımiiş, Türk toplumunun orta cere
lunan Sayın Başbakanın neticeyi istihsaline emin
yanını kuvvetlendirmek için Türk eğitim seviye
.olarak baktık ve bakmaktayız. Filhakika bida
sini yükseltmek, eğitim sahasında kabiliyetli olan
yette bütün dünya siyasilerinin gözleri Makariların millî eğitim işlerinde istihdam etmek; ilmî
os ve Atina'ya bakmakta iken; aradan gecen
kudreti kuvvetli din adamı yetiştirmek hususları
zaman zarfında vaziyet tamamen değişmiş, mev
ele alınmıştır.
cut anlaşmaların yürürlükte olduğu bütün büyük
îşte muhterem .arkadaşlarım, kısaca izaha ça
devletler tarafından kabul edilmiş, komşumuz
lıştığım
1964 yılı dış siyasi olayların eheaıııniyeti
Sovyet Rusya Enosisi kabul etmiyeceğini, iki ce
ve geçirmiş bulunduğu safhalar navara -alındığı
maatin mevcudiyetini, tezimiz olan federal ida
takdirde Hükümetin idare mesuliyetini demlide
reyi kabul ettiğini dünyaya ilân etmiş ve bu su
eden Sayın Başbakanımızın devamlı olarak gös
retle bütün gözler Sayın Başbakanıonıaa tevcih
terdikleri siyasi faaliyet, ittihaz buyurdukları
^edilmiş; Ma.ka.rios'un ve onu destekliyen Yunan
siyasi tedbirler şayanı şükrandır.
Hükümetinin Birleşmiş Milletlerde kolayca te
min edeceğini umduğu muvaffakiyet, Enosis bir
Muhterem arkadaşlarım, benden evvel konuşan
hayal olmuştur.
Ziya Termen arkadaşımın konuşmalarına tefer
B) îç politika: Partizanlığa, siyasi isti»ma- I ruat itibariyle temas etmiyeceğim. Hiç şüphesiz
ra ve polemiğe doğru en ufak bir inhiraf göster- I ki, olgun Senatonun ve hattâ ve hattâ mcnsubolduğu grupun ekseriyetinin dahi tasvibini bulma
meden huzurun teessüsü için unsur olarak lüzum
lu addedilen sosyal, psikolojik ve idari hususlar I mıştır. îşte muhterem arkadaşlarım, bir partinin
1964 yılı zarfımda da en titiz bir şekilde izlen- I kurucusu olarak bu gibi unsurların bu partiye
miş, yurtta asayiş, emniyet, huzur temin ve 5 I girmesi üzerine istifa etmiş bulunuyorum, istifa
Yıllık Kalkınma Plânında teshil edilen toplum I mın sebeplerini zannediyorum ki, Yüksek Senato
kalkınması kurulları teşkil edilmiştir.
I bir kere daha takdir edecektir. Hürmetlerimle.
le Türkiye Cumhuriyetinin devlet haysiyeti içe
risinde şahsiyet sahihi bir politikaya sahilbolnraya başladığını memnuniyetle müşahede etmekte
yiz.

C) Malî, iktisadi ve ticari politika: Bu sahalarda Sayın Başbakanımızın; plânlı kalkın/ma
ile memleketin malî, iktisadi, ticari ve sosyal geüşmelerine en iyi hizmet tarzları, enflâsyon hudutları; dünya ekonomisinin inkişafı sıkı bir surette izlenmiş, ilgili vekâletlere direktifler verilmiş, toprak reformu ele alınmış, Devlet yardıml a n daha ziyade istihsal unsurlarına yatırılmış
vo bilhassa Personel kanunu tasarısı hazırlanmıştır.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

BAŞKAN — Grupları adına başka söz isti yen
yoktur. Dün aldığımız karar gereğince içtüzükte
yeri olmamakla beraber bir toplum halinde bulu
nan partilerin sözcülerine tercihan söz verilmesi
icabetmektedir. Bu itibarla kararınıza uyarak
Y. T. P. topluluğu adına Sayın Mehmet Ali Demir'e söz veriyorum.

Y. T. P. TOPLULUĞU ADINA M. ALÎ DE
MİR (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın senatör
ler ve Sayın Hükümet erkânı;
Y. T. P. Senato topluluğu olarak Başbakanlık
Bilhassa, seçim endişesi duyulmadan anemle- I
ket menfaatlerine olan: Gelir Vergisi Kanunu, I bütçesi üzerinde görüş, kanaat ve temennilerimi
Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, | zi arz etmek üzere söz. almış bulunuyorum,
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Muhterem arkadaşlar; bakanlıkların topyekûn
vazife ve mesuliyetlerini bünyesinde toplamış ol
ması bakımından vatandasın gözünde en fazla dik
kati çeken bir teşekküldür. Bundan dolayı Baş
bakanlığın Devlet bünyesindeki bilûmum kuruluş
larda daha itinalı, vatandaşlarla temasında âzami
dikkat ve aynı derecede sadakat göstermesi lâ
zımdır.
Muhterem arkadaşlar; vatandaşın Hükümete
olan güven hissi sarsılmışsa, vatandaş temsilcile
rinden, Parlâmentodan umduğunu bulamıyorsa,
yerleşmesini ve devamını arzuladığımız demokra
tik rejim için gerekli ortam sağlanmıyorsa, bun
dan Parlâmento üyeleri sorumlu iseler, birinci
derecede sorumlu olan Hükümet Başkanıdır. Va
tandaş bunu böyle bilmekte ve kabul etmektedir.
Muhterem arkadaşlar; ihtilâl sonrasını yaşıyan
bir memlekette Anayasanın mutlak mânada hâki
miyetini tesis etmek ve demokratik rejimi yerleş
tirmek kadar Önemli diğer bir husus da iktidar
daki hükümetlerin tutumları ile yekdiğerlerinden uzaklaşan vatandaş topluluğunu ve toplulu
ğun Parlâmentodaki temsilcilerini birleştirmek
yolları aranmalıdır. Zıt kutuplar arasındaki mü
cadeleler yalnız ve yalnız seçim zamanlarına in
hisar ettirilmelidir.
Kabullendiğimiz seçim sisteminin neticesi ola
rak bu memlekette sık sık Hükümet buhranları
meydana gelebilir. Her Hükümet dağılışından
kumlusuna kadar, Hükümet buhranı olarak isim
lendirilen bu süreler, ana dâvalarının hallini esas
lı formüllere bağlanmış memleketler için anormal
sayılmaz. Fakat bizim gibi henüz kalkınmanın eşi
ğinde bulunan memleketler için Hükümetlerin
ömürlerinin kısa olusu ekseriyete dayanmıyan
hükümetlerin kuruluşu vatan ve vatandaşın hay
rına ölmıyacağma Y. T. P. topluluğu olarak
İnanmış bulunuyoruz.
Yine Y. T. P. topluluğu olarak hükümetlerin
her kuruluşunda sorumlu şahısların değişmesiyle
gerçek kıymetlerin bir tarafa itilmesini yakınla
rına yeni makamlar icadedilmesini aynı siyasi gö
rüşe sahip kimselere birinci plânda ve öncelikle
yer verilmesini uygun buluyoruz? Değişen hükü
metler ve bakanlar, muhtelif kademelerde vazife
görenlerin, ihtisas, kabiliyet kardekslerinc, hiz
metlerine ve hizmet sürelerine bakmadan, hissi
veya partizanca bir düşüncenin, hattâ muhtelif
hademelerden gelen baskıların tesiriyle görevle-

26 . 1.1965 O : 2
rinden uzaklaştırılmalarını, memleketin menfaatleriyle bağdaştıramıyoruz.
Zaman zaman Yüce Parlâmentoda mükerrer
şikâyet konusu olan ve geride bıraktığımız yıl
larda acısı fazlasiyle milletçe çekilen bu hayati
konu üzerinde bir kere daha sünger çekmeye kim
senin hakkı olmaması icabeder. Buraya da bir
mim koyduktan sonra, birkaç cümle ile de şu hu
suslara değinmek isteriz. Vatandaş Hükümetle
temasında ona âzami kolaylık sağlanmalıdır. Bu
gün git yarın gel parolası artık tarihe terk edil
melidir. Bâzı olaylar karşısında vatandaşın ka
nuni haklarını aramaktan dahi vazgeçtiği bir va
kıa ve bir gerçektir. Vatandaşın işi sürüncemede
bırakılmamalıdır. Siyasi görüş, ve düşünceleri ne
olursa olsun, vatandaşlar idari cihazlar karşısın
da eşit muamele görmelidir. En ufak tâyin ve
terfilerde siyasi mülâhaza, görüş hâkim olur. Par
ti himayesi kanat gererse, orada huzur ve adalet
ten bahsedilmez.
Muhterem arkadaşlar; Y. T. P. Senato toplu
luğu olarak şuna inanıyoruz, iktisadi ve sosyal
kalkınma, istediği kadar plân ve programa istinadetsin, kütlenin hizmetinde bulunan cihazlar
idari bir reform yapılmadıkça halen tatbik edil
mekte olan maaş ve yevmiyeler arasındaki uçu
rumlar kaldırılmadıkça tek cümle ile sosyal ada
let düzeni kurulmadıkça, plânın başarıya ulaşma
sını tahmin etmek güç olur. Bu düzenin kurula
cağını 160 sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlı ola
rak vazife gören Personel Dairesinden beklemek
teyiz. Devlet sektörü ile çeşitli âmme hizmetlerin
de görevli personelin tabi oldukları rejimin ısla
hını muhtevi kanun tasarısı geçen bütçe yılı
nın ilk günlerinde Meclise sevk edilmişti. Bir yıl
dan beri aynı noktada saymakta olan bu kanun
tasarısının Hükümetle komisyonlar arasındaki do
laşmasından dolayı, kadük duruma düşürülme
den devresi içerisinde çıkarılması temennilerimiz
den biridir.
Tasarı her seçim devresinde iktidar Hükümet
lerinin memurlarımıza iktidarın bir hediyesi ka
bilinden verilmek istenilen avutma politikasına
artık son verilmelidir.
Muhterem arkadaşlar; her türlü siyasi görüş
ve düşüncelerden, baskılardan uzak, bitaraf ida
reciliğin dâva problemlerini kavramış, salâhiyet
ve mesuliyet derecesini bilen, yarınından emin
personelleri yetiştiren memleketlerde Hükümet
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buhranları ve bu buhranların uzaması, âmme hiz
metlerini zerre kadar aksatmamaktadır. Biz mil
let olarak bunda muvaffak olduğumuz gün başaramıyacağımız tek bir iş kalmıyacaktır.
işte o vakit Hükümet programında yer alan
ve kısa vadeli hususlar yalnız Hükümet progra
mının sayfalarında yer almakta kalmıyacaktır.
Muhterem arkadaşlar; Başbakanlık bütçesi
üzerindeki görüş ve temennilerimize şu iki husu
sa da birkaç cümle ile temas etmek üzere konuş
mama son vereceğim. Ayrı ayrı zamanlarda ka
bul edilen kanunlarla kurulan Devlet Personel
Dairesi, Millî Savunma Yüksek Kurulu, Türki
ye - Orta - Doğu Âmme Enstitüsü, Atom Ener
jisi, ayrı ayrı birer ünite olarak Başbakanlık bün
yesinde vazife görmektedir.
Arzulanan her yeni müessesenin kurulması
değil, verimli işliyebilmesi iyi bir çalışma düze
nine kavuşturulmasıdır. Halbuki Başbakanlığa
bağlı müesseseleri bugün için arzulanan çalışma
dan yoksun görmekteyiz.
İkinci hususa gelince; basınımızın ve Parlâ
mento üyelerinin hassasiyetle üzerinde durduğu
resmî araba saltanatıdır. Ne 237 sayılı Taşıt Ka
nununu ve ne de arabaların bir kenarına yazılan
«Resmî hizmete mahsustur.» ibaresi, bu saltanata
son veren tedbirler olmamıştır. Çıkarılan kanun
lar tatbikten uzak kaldıkça, bizzat tatbikçiler ka
nuna riayet etmedikçe, saltanatların sonu gelmesi
şövle dursun, gün geçtikçe pervasızca yapılmak
tadır.
Muhterem arkadaşlar; görülüyor ki, dünyada
ki ıstırapların çoğunluğunun, Türkiye'de toplan
mış olmasına karşılık, derde deva bulabilecek in
sanların azınlığı da yine Türkiye'de yaratılmış
tır.
Bugüne kadar halledilmesi lâzımgelen husus
lardan biri de, iktidar Hükümetinin muhalefette
bulunduğu yıllarda müşteki ve mustarip oldukla
rını ifade ettikleri antidemokratik kanunların ha
len meveudolmasıdır. Ve halen antidemokratik
kanunların mevcudoluşu ve iktidardaki Hükü
metler, geçmişteki hataları tekrarlarsa, tek cümle
ile o iktidarın samimiyetinden, ve vatandaşa hiz
metinden de şüphe etmek icabeder.
Muhterem arkadaşlar; önemli konulardan biri
de, memur kadrosunun şişkinliği ve özellikle kad
roların merkezde teksif edilmesidir. Çemişkezek,
Şemdinli, Nazimiye, Pülümür'deki bir daire âmi-
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rinin yalnızlığına, hattâ hademesizliğine karşılık,
Hükümet merkezinde bir evrakın hattâ yerine
konulması için 4 - 5 memurun birden görevlendi
rilmesi bilmem ki, ne derece doğrudur.
Muhterem arkadaşlar; bilinen hakikat şudur
ki, yalnız memur kadrosundaki dengesizlik, bu
memlekette kalkınmayı köstekliyen bir unsurdur.
Ve bugün için bu memlekette topyekûn bir denge
sizlik mevcuttur. Her alanda denge sağlanmadığı
müddetçe Ankara'nın Yenişehir semtiyle, Hakkâ
ri'nin Çukurca kazası, Tunceli'nin Ovacık'ı, Mazgirt'i Nazimiye'si ve Pertek'i aynı acıda mütalâa
edilmedikçe, bu memlekette dengeli kalknımadan
bahsedilmek hayal olur.
işte muhterem arkadaşlar; biz Y. T. P. Sena
to topluluğu olarak şuna inanıyoruz. Bütçedeki
rakamlar ne olursa olsun, Başbakanlık, bakanlık
lar arasında bağlılık kurulmadıkça, Edirne'den,
Hakkâri'ye, Samsun'dan Hatay'a kadar alt kade
meden üst kademeye kadar yurt sathındaki bütün
memur ve vatandaşlar arasında tam bir tesanüdü
sağlamadıkça, vatandaşı Devlet kapısından usan
dıran, kırtasiyeciliğe kesin olarak son verilmedik
çe Başbakanlık olarak görevin yapıldığına kaani
değiliz.
Muhterem arkadaşlar, birkaç cümle ile de ik
tidarda bulunan Hükümette vazife alan bakanlar
dan bâzılarının tasarruflarına değinmek suretiy
le, Başbakanlık bütçesi üzerindeki görüş ve temen
nilerimize son vermek isteriz.
Sayın Hükümet Başkanı emin olsunlar ki, Hü
kümette vazifeli kıldıkları bakanlardan bir kısım
ları kanunlarımızın kendilerine tanıdığı zırha
bürünerek, giriştikleri icraat ve bakanlık bünye
sindeki muhalefet yıllarında daimî surette taraf
larında şikâyet konusu olarak yaptıkları işler, ne
rede ise geçmiş iktidarlara rahmet okutacak du
ruma gelmiştir. Bir bakan altı aylık icraatı sıra
sında onbir genel müdürlükten dokuz genel mü
dürü ve, o kadar müdür^ muavin değiştirir, vazi
fesinden aldığı genel müdürleri de sandalyesiz
müşavir yaptırırsa bilmemki o bakanın icraatın
dan ne beklenir. Matlubolan müsteşar ve müdür
leri değiştirmek değil, vatandaşın hayat, şartını,
değiştirmektedir. Vatandaş bu şekilde hizmet
edecek bir Hükümetin hasretini çekmektedir.
Muhterem arkadaşlar; memleketimizde demok
ratik rejimin yerleştirilmesi ve Büyük Türk Mil
letinin çoğunluğu ile kabul olunan Anayasamızın
hâkim kılınmasında, çalışan ve çalışmalarında sa-
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mimî olan iktidarlar, Y. T. P. Senato toplulu
ğunu daima yanlarında, aksi istikamette çalışan
ktidarlar da, daima bizleri karşılarında bulacak
lardır.
Başbakanlık bütçesinin aziz milletimize hayır
lı, uğurlu olmasını temenni eder, hepinizi toplu
luğumuz adına saygı ile selâmlarım. (Alkışlar.)
BAŞKAN — Söz Sayın Başbakanındır.
'BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya Milfetivekili) — Sayım Başkan-, muhterem senatör
ler, Adalet Partisi söze'üsünün Başbakanlık
bütçesi münasebetiyle yapmış olduğu hitabeyi
dikkatle takibettim. Büyük bir şikâyet ve sunî
bir ıstırap havasına bürünmeye çalışılan bu
uızun hitabede, Hükümetin dikkatini celbede.oek hususi bir
iyileştirme ve düzeltme yolu,
memleketin hayrına alınması lâzım olan ka
rarlarda amelî bir ışık izini bulmaya çalıştım.
Muayyen elle tutulacak, hiçbir fikir, hiçbir
tedbir bulamadım.
Şimdi evvelâ, bu hitabenin uımuımi heyeti
ne hâkim olan karakterini tahlil etmek isterim,
ondan sonra Hükümet 'olarak bütün bu mülâ
hazalarım üstünde nasıl yapıcı, verimli ve ay
dınlık bir program takib olunduğumu kısaca
arz etmeye çalışacağım.
Hükümetin1, azlık ve azınlık Hükümeti ka
rakteri üzerinde duruılmuş, ve benim muihalefet
yıllarımda bahsettiğim «Azınilık Hükümeti»
tezine deginil'miştir. Nispî temsilin tabiatı ica
bı 1961 senesinden itibaren hiçbir Hükümet
yalnıab aşıma' çoğunlukta kalmamıştır. İşlere
mutlaka koalisyonla başlamak zarureti hâsıl
olmuıştur. Ve işlere koalisyonjla başlamak 1961
senesi havasında ve ondan sonraki devrede bir
nimet, bir isaıbet olmuıştur. Büyük bir itimat
sızlık ve siyasi partilerin birbirlerine karşı
aşikâr ve gizli geniş uzaklıkları karşısında bu
siyasi partilerin bir arada Hükümet kurmaları
vatandaşlar arasında geçimsizliğe ilk çare ol
muş, vatandaşlar arasında beraber yaşama şart
ları vücut bulmuştur. Hem esefe, hem hayrete
şayan nokta şurasıdır ki; vatandaşlar bu tekâ
mülü gösterdikleri halde ilk kurduğumuz, Ada
let Partisi ile kurduğumuz Koalisyon Hükümeti
siyasi partiler arasında huzur için bir terakki
gösterememiştir. İlk koalisyon bu tarzda bitti.
İkinci koalisyonu yaptık. Bu koalisyonlar za
manında memleketin iç huzuru, demokratik re-
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jkne girdiğimiz zamandan beri, çok partili
hayata girdiğimiz zamandan; beri görülmiyeıı
bir ölçüde artmıştır. Partizanlık kalkmıştır,
zulüm kalkmıştır, (Soldan .alkışlar)' dinleyin,
dinleyin; keyfî hareket ve suiistimal kalkmıştır.
(Soldan alkışlar)' Siyasi partilerin birbirinden
ayrı, birbirinden u>zıa!k olan siyasi partilerin
beraber çalıştıkları bir memlekette partizanlık
olmaz. Hiç kimse, hiçbir parti diğer bir parti
nin zulmüne ve hevesline âlet olmaz. A. P. si ol
mamıştır, ondan sonraki koalisyon partileri ol
mamıştır. Binaenaleyh, netice olarak partizan
lık yapılmamıştır, suiistimallere göz yumulmaımıştır, memleket huızura kavuşmuştur. (C. H.
P. sıralarından alkışlar)
Benim bahsettiğim azınlık Hükümeti çoğun
luk sisteminin kötüye kullanılmasından doğan
başka türlü bir azınlık.Hükümeti idi. Milletin
yüzde ellisinden az reyle Meclise geliyordur. Hü
kümet 3/2 ekseriyetten fazla Mecliste rey sahi'bi idi. Ve 'bu Hükümet millî iradeyi temsil etti
ğini iddia ederek, Anayasayı bir tarafa bırak
mış, vatandaş hakkı, Millet Meclisi hakkı diye,
hiçbir kayıt tanımadan kendi hususi iptidai zih
niyetini tatbik etmeye çalışıyordu. Oydu azın
lık Hükümeti. Şimdi, Koalisyon hükümetleri bir
araya geldikleri zaman, hem milletin reyinden
aldıkları rey itibariyle, hem Millet Meclisi üye
lerinden her vesileyle güvenlik oyu alıyorlar,
her mevzuda Millet Meclisinin çoğunluğu ile
kararlara varıyorlar. Arada dünyalar kadar
fark vardır.
Gelecek hükümetlerin de Koalisyon Hükü
meti olması ihtimalinden büyük bir şikâyet eda
sı ile bahsedilmektedir. Nispî temsilin tabiatı bu.
Bir iki defa vesile ile Meclislerin huzurunda da
iarz etmişimdir, çok partili siyasi hayata girdiği
miz zaman, tek dereceli seçime geçme kararı
verildiği günlerde o zaman iktidarda bulunan
C. H. P. li hep beraber şu samimî kanaatte
idik ki; seçimde nispî temsil sistemi muğlak bir
sistemdir. Demokraside uzun tecrübesi olan
milletlerin kolaylıkla tatbik edebilecekleri bir
sistemdir. Zorundan, sistemin gücünden başlamıyalım, daha evvel kolaylıkla yürütülmesi
mümkün olan çoğunluk sisteminden başlıyahm, kanaatiyle çoğunluk sistemini kabul ettik.
Burnun tecrübesi bize gösterdi ki, demokratik
sisteme geçen bir .mıemieket için çoğunluk sis
temi çok daha ileri, idarede, siyasette, anla--
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yi'§ta tekâmül merhalesidir. Güc olan,, çoğun iuk sistemini dürüst bir süratte işletmektir.
Hattiâ, bumdan daha ileri, daha yeni bir sistem
•olarak «fak seçim dairesi, bilir kişilik, nihayet
iki kişilik' -Sicçiim •daireısi 'arzusu ideal bir arzu
dur, fakat, sliitemlerin en gücüdür. Demokratik
rejim teeıüib'eleri, bDlhassa. bizim bııraiktığıımiız,
biz biirf.ıktıktian .sanına gelen idarelerin '.şekli bize
o kaınaati 'muhalefet sıraısi'nda verdi ki, biz
demDkratik rejimi yerleşti rmıek istiyorsak 'hiç
oima,zsa- 20 seme nDspî temsilin tecrübelerinden
memleketi 'geçirmıemizi lâzımıdır. Nispî tıeınısil
iböylc doğmuştur. Nispî temsil ibcy'le doğunca,, ta-<
biatlylc bunun güc neticelerinin tedavi edilmesine
çalışmak siya'rji partilerin vazifesi olmuştur. Şikâ
yet ettiğimiz bütün konüla;r yanında,, biraz
evvel izah ettiğim gibi1 vatandaşlar anasunda
düşmanlığın kalkmaısı, bir anada yaşama, .mıeeburiy etinin anlaışıılmıasıı ve hiçbir Hükümetin,
ılıiçblr siyasi partinin •elinde •aşm bir kudıre't
buılu'nımamaısî büyüik ölçüde huzuru sağlaımıştrr.
Yeni başladık, memleketin talihi, imkânı
•varsa hiç ollmaızisa; 20 sene nispî temsili takibederiz.
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'kürmeitleri zamanımda değil, ondan evvelki hü
kümetler zaımaınnda da model1 olacak bir isti
kamette yürütebiliyoruz. ((Soldan, alkışlaır)
Şu tabloya bakıma lütfen; .siyasi partileirin
mimlimi tutumları, şikâyet ettiği konular;
ıSiy&si partilerin umumi tutmıiarımdain şi
kâyet etmek için A. P. sözcüsü en geride kailmaısı lâzıim olan sözcüdür.
Devlet ve Hükümetin tutumları; millî idari,
siyasi, kültürel her sahada korkunç bir tedir
ginlik ve boşluk..,. Ne suretle kötüliyeceği ve
vatandaşı tedirgin edeceği zihnnide kendisini
tatmin edecek bir türlü olgun hale gelemiyen
çaresiz bir siyasinin bunalmış sözleridir. (C.H.P.
sıralarından bravo sesleri ve alkışlar)
BAŞKAN —• Senatör oİmıyanların alkışa iş
tirak etmemelerini rica ederim.

Muhterem arkadaşlar; bu nispî temsilin ge
tireceği koalisyon ıhükü'mıetılerliınden korkma
mak lâzımdır. Genci ben koalisyonlarım hepsi
ni tecrübe ettim ve her birisi müddetlini doldurduklam. .sonra diğer bir tecrübeye kendi va
zifesini: devretti. Yemi seçimden. sonra işin ne
'kadar güç olduğumu benden sonra kâfi derece
de anlamış oumak lâz'umdur. Çünlkü ben koa
lisyonlar tecrübe ettiğim partilerarası koalis
yonları! artılk yenideni, tecrübe etmeye fcendimde imkân ve iktidar g|örm;ediğimi beyan ve
ilân ettiğim halde .diğer siyasi paritileriımiz
bir araya ıgeüp, bir Hükümet kuramıaımışlıardi'r.
.Memleketin iktidaınsiK, Hükümetsiz, içte ve
dışta Ihes'ap'suz meseleler karşısında tam bir
boşlukta kıalmaısiı üzerine bizim vaızifıe anlayı
şındaki dürüst ve fedaikâr zihniyetliımiz Büyük
Millet Meclisinin huzurunda her güm hesap
vermeye ha,zı;r bir Hükümet olarak bizi vaızife
almaya sevk etmiştir. Her ıgün Meclise ıgeıldiğimiz zaımam kaı-şıumıızda b ulumam siyasi partilerin
bir anaya, gelerek Hükümeti, azlıkta, resmen
vazife icaıbı azlıkta burakmak ihtimalini gö
rerek, bilerek Meclislerin huzur una çıkıyoruz
ve böyle bir cesaretle 'bir seneyi mültecaıvizı bir
şamandan beril memleket işlerini Koalisyon, ihü-

m

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Devamla) —
Parlâmento huzursuz, dediler. Parlâmento hu
zurludur. Elverir ki, A. P. si parlâmento huzu
runa ehemmiyet verir bir zihniyetin takipçisi
olsun.
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) —
C. H. P. başta.
BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Devamla) —
Halk bezgin ve muhtaç... Halk bezgin değildir.
Halk kalkınmanın huzurunun muayyen hedef
lere doğru emniyetle, isabetle ilerlemekte oldu
ğunu bilmekte ve anlamaktadır. (Sağdan, o si
ze göre, sesleri) Siyasi partilerin karşılıklı it
hamları ; her halde bu ithamlarda C. H. P. si
önde bir mevkii işgal etmemektedir.
Hükümet kasıtlı ve inatçıdır...
Muhterem sözcünün lügatçesinde sebat vasfı
inatçı şeklinde belirmektedir. Hükümet inatçı
dır, doğrudur. Hizmet kastından başka bir şey
aramamak lâzımgelir. Ne ise kasıt açıktan söy
lensin. Millete hizmet iksirinden başka bir iksir
sunulmıyacağı gerçektir. Ve bugünkü Hükümet
yalnız millete hizmet iksirini sunmaya çalışa
rak ve o hizmet iksirinin her gün Meclisin kontroluna ve düşünmesine tabi olduğunu bilerek
yürümektedir.
Milletin hayır demesiyle kime bir dehşet ver
mek istediklerini anlıyamıyorum. Ben muhale
fet zamanlarında da büyük ölçüde şiddet ve te*
eavüz tedbirlerinden bahsedildiğini ve bununla
çalım yapıldığını görmüşümdür. O zaman yap*
tığım nasihatları tekrar etmek istemiyorum ve
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öyle şiddetli tedbirlerle siyasi hayatımıza korku
vermek istiyen politikacılara çok ihtiyatlı olma
larını tavsiye ederim. Ellerine fırsat geçtiği za
man şiddet tedbirleri istedikleri gibi koyabile
ceklerini zannederler, hattâ koyabilirler, yalnız
getirdikleri şiddet tedbirlerinin ne netice ver
diğini gördükleri zaman akılları başlarından gi
der. (Sağdan, bravo, sesleri) Bunu unutmamak
lâzımdır.
A. P. si, inönü ve taraftarları iş başına gel
diği andan itibaren bir suçluluk psikozu tutumundadır, bunu anlıyamıyorum. iş başına A. P.
ile beraber geldik, o günden beri yanımızda ça
lışırken A. P. suçluluk psikozu içinde mi idi?
NİYAZI AĞ1RNASLI (Ankara)
man yoktu. (Soldan gülüşmeler)

O sa-

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Devamla) —
Arkadaşlar, görüyorsunuz başı sonu düşünülme
den kendisini rai itham ediyor; muhatabını mı
itham ediyor, bilmeden söylenen sözler bunlar
dır.
Nihayet, bir aşırı cereyanlara karşı Hükü
metin zayıf durumundan şikâyet edası vardır.
Hayır, zayıf durumundan değil, irtica hareket
lerine karşı mübalâğalı durumundan ve sol ce
reyanlara karşı zayıf durumundan şikâyet du
rumu vardır. Siz, bir yerinde söylemek cesare
tini bulduğunuz gibi 20 milyonluk bir kütleyi
temsil etmek hayali hanımdasınız. Geldiğiniz
zaman irtica hareketlerini himayenize mi ala
caksınız? Niçin aşırı sağ ve aşırı sol cereyan
ların ikisini de bu memleketin menfaatlerine
aykırı bulduğunuzu cesaretle ilân etmiyorsu
nuz? (Sağdan gürültüler) Birine sahip çıkıp
ötekiyle Hükümeti itham etmeye çalışmak yan
lış yoldur. (Sağdan gürültüler) Bu milletin
1965 senesindeki ileri seviyesini bilmemektir.
Bunun zararını görmüşüzdür.
Bir temennisi vardır, Adalet Partisi Sözcü
sünün. Hükümet Başkanının bencillikten, inat
tan vazgeçerek memleketin yeni nesillere tesli
mine hizmet vermesini, yani Hükümetin Başka
nının şimdi bir tek vazifesi vardır, ondan bir
vazife de bekliyorlar. Yeni idarenin, ilerdeki
iktidarın kendilerine verilmesini ben Hükümet
başkanı olarak tem'n etmelide mükellefim. Bu
nu nasd, hangi hakla istiyorsunuz.
Şimdi arkada d ar içinde bulunduğumuz, ya
pılan işleri size hulâsa edeyim. Bir defa biz
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bir ihtilâlden sonra bir rejim meselesi karşısın
da kaldık. Ve Hükümet daha B. M. Meclisi
açılmadan evvel Meclis açılamıyacaik ve Hükü
met kuruılamıyacak ihtimali önünde bulunduk.
Askerî ihtilâl memkelete inanılnııyacak, tarih
te emsali görülmemiş derecede kısa bir müddet
içinde büyük fedakârlıklarla, fedakârlık dedi
ğini zaman memleketin nef'ine olan fedakârlık,
yalnız bunu kasdetmiyorum, bilhassa nefisleri
ve şahıslan-için davet edebileceği bütün tehlike
leri göz önüne alarak demokratik rejimi .getir
di, secimi yaptı ve iktidarı bıraktı (Soldan bra
vo sesleri) Adalet Pertisi şimdiye kadar bir de
fa, demokratik rejimi getirmiş olan inkılâpçı
lara yalnız bu hizmetlerinden dolayı olsun bir
teşekkür ifade etmemiştir. (Sağdan gürültüler,
«gammazlama» sesleri) Bu rejim, koolisyonları
kurduk, yürüttük, arızasız geçmedi; silâhlı mu
kavemet gördü... Sdbebi? Sebebinin özünü siya
si partilerimizin gösterdiği huzursuzluk ve mem
lekete itimat vermekte eksik kalışlarıdır, işte
siyasi partiler bu memlekette demokratik re
jim olamaz, bunlara memleketin kaderi nasıl
teslim olunur. Memleketin iki ucundan, iki ih
tilâf ucundan hepsi bu kanaati bir uçtan öbür
uca kadar yardılar. Bunun karşısında ordunun
başında bulunan kumandanlar kendi kıtalarına
hâkim oldular ve başlıca siyasi parti olarak
koalisyonları tanzim etmiş olan ve yürütmeye
çalışmakta olan C. İL P. insanlar, mesulleri,
demokratik rejimi her türlü ifrat cereyanlara
karşı behamehal korumak lâzımgeidiğine ısrar
ettiler, sevk ettiler. 2 sene zarfında birinci pat
lama yani silâhlı bir ayaklanma, ikincisinde kı
yasıya ellerinden gelen bütün zorlukları kullan
mak .kararında olan silâhlı ayaklanmayla kar
şılaştılar. Her ikisini de memleketin ve demok
rasinin lehine olarak tasfiye etmişlerdir.
Bu büyük hizmettir arkadaşlar. Demokratik
rejim ancak bu tarzda bu zihniyette bulunan ku
mandanların hakikaten vatansever gayretleriyle
teessüs edebilmiştir. (Sağdan ve soldan alkışlar)
ve bunun mükâfatı olarak da Adalet Partisinin
bugünkü politikasını görüj^oruz.
Muhterem arkadaşlarım; iç huzur böyle, sağ
lam bir zemine oturmuş, demokratik rejim bü
tün icapl ariyle hal için teessüs etmiş, istikbal
için her türlü teminatı göstermiştir. Bu iç. po
litika, ilk günden beri bir kalkınma programını
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hedef almıştır, bir gün geçirmeden... Kalkınma
programı demek, her şeyden evvel malî kudret
demektir. Esaslı bir plân hazırlanması olduğu
kadar memleketin mali gücüne güvenmek ve o
malî gücü vatandaşın imkânının son haddine
kadar artırmak kararı demektir. En güç ameli
yattan biridir. Ancak bu gayreti ve bu iradeyi
gösterdikten sonradır ki, dış politikamızda ya
kınlarımız ve dostlarımız ellerinde olan imkân
derecesinde bize yardımcı olmayı kabul etmiş
lerdir. Malî iktidar o kadar harap bir haldey
di ki, bugün bu 1964 senesinde ve 1965 senesin
de Devletin ödiyeceği borçlar asil olarak bü
yük ölçüde 1960 dan evvelki birikmiş israf borç
larıdır. İnsaf etmez misiniz; bu memlekete ne
gayretler gösterilir. 1964 de ödediklerimiz bü
yük ölçüde 1960 dan evvelki israf devrinin size
yüklediği ağır yükün karşılığıdır. 1960 ı ödiyebilmek için yine o devirden gelen borçların te
cili çareleri ile uğraşmaktayız. Böyle bir vazi
yette enflasyonsuz; muntazam tediyeli millet
âzami derecede fedakârlık yapmaya çalışan bir
malî politikayı tesis edebilmiştir, bu beğenme
diğiniz Hükümet...
Muhterem arkadaşlarım; karma ekonomi,
memleketin iktisadi hayatında ilk defa karşılık
lı kutuplarda bulunan insanların birbirini düş
man gözü ile görmeksizin ekonomik ve siyasi hu
zur içinde kabul ettikleri bir terim olmuştur.
özel sektör mensupları ve Devlet sektörü men
supları bir araya gelip beraber çalışma imkânla
rını düşünüyorlar, arıyorlar ve müşterek ted
birlere bağlıyabiliyorlar...
Sosyal adalet hiçbir devirde cesaret edilemiyecek kadar ciddiyetle ele alınmış ve tatbika
konmuştur. Bizim memlekette grev hakkı tanı
mak ne demektir? Grev hakkının getirebileceği
mahzurları göze almayı hiç kimse üzerine alama
mıştır. Bu işçilere verilen hakların bugünkü
ölçüde tatbik olunmasını, Çalışma Bakanlığını
tesis ettiğimiz zaman tasavvur etmemiştik. Zan
nediyorduk ki, evvelâ Çalışma Bakanlığı mües
sesesi teşekkül etsin, bunun zamanında memle
ket bir tecrübe geçirsin, mesuliyet duyguları
hcrkesde, her tabakada artsın; ondan sonra ora
lara gelebildim. Biz 1950 de iktidardan gide
ceğimiz zaman bizim aleyhimize grev hakkı si
lâh olarak kullanıldı. Kaybetmek üzere olduğu
muz iktidarı grev hakkı yüzünden sallandığını

gördüğümüz halde henüz aklımız ermediği için
biz iktidarda kalırsak grev hakkını getireceğiz
demedik. Kanaatimizde İsrar ettik vakti de
ğildir, getirmiyeceğiz dedik. Karşımızda bulu
nanlar bizi bertaraf etmek için biz grev hakkını
getireceğiz diye bayrak açtılar. Sonra, üç sene,
beş sene altı sene durduk, zamanı gelmiştir
dedik. O zaman sosyal adaleti, işçilerin hakla
rını bir dâva olarak prensiplerimize aldık. Ta
biî bizden evvelki misal göz önüne alınarak,
«muhalefette iken verilmiş avutucu bir vaittir,
fakat iktidara geldikleri zaman yapmıyacaklardır» ı^ropagandasından kendimizi kurtaramadık.
Bu, koalisyon hükümetleri zamanında ve bir se
neden beri geçirdiğimiz Hükümet zamanında bit
sosyal adalet prensiplerini, işçi haklarını ka
nunlaştırmak mümkün oldu ve bunların türlü
aşırı, haklı, aksaklı bütün tatbikatlarım yenmek,
önlemek ve bir doğru yola yöneltebilmek müm
kün olmuştur.
Muhterem arkadaşlarım, yine bu Hükümet
zamanında memlekete yeni ışık gösteriyoruz. Re
formlar dâvasını takibediyoruz; nazari olarak
söylemiyoruz. Bu Büyük Millet Meclisinin sağ
duyusuna güvenerek karşısına getirdiğimiz hiz
mete, karşısına getirdiğimiz teklife elini vicda
nına koyarak rey verecek ve bu teklifleri tuta
cak bir çoğunluk buluruz ümidiyle geliyoruz ve
reformları yürütüyoruz. Toprak reformunu yü
rüteceğiz. Meclisin karşısına çıkacağız. Toprak
reformunu Meclisten çıkaracağımıza güveniyo
ruz. Toprak reformu memleketin kalkınmasında
en çok, en büyük fedakârlıkları, memleketin bü
tün çilelerini büyük fedakârlıkla geçirmiş olan
Türk köylüsünün asgari hakkıdır. Bunu vere
ceğiz. (Bravo sesleri, alkışlar) Toprak refor
munu gerçekteştirerek ve Türk köylüsüne kal
kınma imkânını hayalinde yaşatarak tahakkuk
ettireceğiz.
Muhterem arkadaşlarım, bu son Hükümetin
bir seneden beri dış politikada meşgul olduğu
çetin mesele Kıbrıs meselesidir. Kıbrıs mesele
sinin bir seneden beri ne kadar dalgalı safhalar
dan geçtiğini biliyorsunuz. Bütün milletimizce
oradaki Türk cemaatinin emsalsiz kahramanlı
ğından gurur duyuyoruz ve çektikleri ıstırapla
ra memleketin her ailesinde, her köşesinde işti
rak ediyoruz. Alınacak tedbirler hususunda bil
hassa Adalet Partisi ile hiçbir zaman mutabık
olmadık. Sakin konuştuğumuz zaman, çekingen.
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ürkek, vazifesini yapmayan Hükümet ithamına
uğradık. Heyecan zamanında ciddî tedbirleri
tatbik etmeye kalktığımız zaman dünyadan, dün
yanın her tarafından bizim karşımıza engeller
çıktığı zaman Adalet Partisinden yardım gör
medik. O zaman şiddet politikasını, ciddî tat
bikat politikamızı vakti geçmiş tedbir mahiyetin
de küçümsemeye ve ciddî tatbikatımızın dostla
rımızda ve ecdatlarımızda uyandırdığı nefiseleri
istismar etmeye heves eder halde gördük. Bir
dış politika muhalefetin bu tarz tutumu ile ida
re edilemez. Bu güçlükler içinde Kıbrıs mese
lesi başladığı durum müstesna çok daha ümitli
olan bugünkü safhasına ulaşabilmiştir. Yakın
ve uzak bütün siyasi cereyanların Türk halkını
başlıca tehdit konusu olarak ittiham ettikleri
itirazlar yumuşamış, hattâ lehimize kazanılmış
tır. Bunlar dâva için mühim neticelerdir.
Muhterem arkadaşlarım, Senatoda hiç hazır
lanmadığım, bu .açıklamayı yapma imkânını ba
na verdiği için Adalet Partisi Sözcüsünün çok
insafsız ve kışkırtıcı tahriklerini iyiye aldım.
Huzurunuzdan size saygılarla ayrılıyorum. (Al
kışlar)
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu
Sayın Ziya Termen.

adına

ADALET PARTÎSÎ GRUPU ADINA ZÎYA
TERMEN (Çanakkale) — Çok muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; Muhterem Başve
kilimizin, Adalet Partisi Grupu Sözcüsü olarak,
Başbakanlık bütçesi münasebetiyle yaptığım ko
nuşmaya vâki cevaplarını büyük bir dikkatle
dinledim. Şimdi aynı geliş sebeplerine dayanan
mânada Muhterem Başvekile kendi cevaplarına
cevap teşkil etmek üzere ve aynen kendilerinin
lütfettikleri üslûba muvazi mânada ben de Ada
let Partisinin görüş ve tutumunu ve ortaya at
tığı müdafaa meseleleri üzerindeki mukabil hü
cumlarımızı Yüksek Heyetiniz huzurunda arza
çalışacağım.
Arkadaşlar, evvelemirde şu noktayı belirtmek
lâzımdır ki; Muhterem Başvekil, benim konuş
mam sırasında Senatoya teşriflerini haber aldı
ğım anda baktığımda bir levha
halinde gazete
okumakta idiler ve benim Adalet Partisi Sözcü
sü olarak 10 sayfalık hacım içinde ve fakat 20-30
sayfalık hacma ancak sığabilir mânadaki mesele
leri büyük bir dikkat ve itina ile ihata eden met-
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nime aşina buiunmıyan bir üslûp içinde salonda
yer almışlardır. Bu hakiki bir vakıa... Şimdi;
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI KEMAL SATIR (Elâzığ Milletvekili)
— Doğru değil, sizin metninizi okuyordu.
A.P. GRUPU ADINA ZÎYA TERMEN (De
vamla) — O halde nutku okumanın sonunda mâ
nalara ererek konusunu arz ediyorum. (Gazete
değil, sizin nutkunuzu okuyordu sesleri) (Gü
rültüler) Gazete okuduğunu zannediyordum, ga
zete şeklindeki ithamımı tamamen geri ahyorum,
ben hüsnüniyet sahibi bir adamım, sinirlenmeyi
niz.
Şimdi kendileri Cumhuriyet Halk Partisi Li
deri ve tenkidolunan Başbakanlığın kanun mu
vacehesindeki mümessili bulunmaları itibariyle
müdafaalarında ortaya sürdükleri hususlara sıra
ile ben de kendilerine gayet kısa hacımlarla ce
vaplarımı arza başlıyorum.
Muhterem Başvekil benim Adalet Partisi ola
rak tavsif ve tasvir ettiğim Türkiye'deki ıstı
rap mevzuuna katiyen lâyık bir sıfat olmadığı is
tikametinde beyanda bulundular ve Türkiye'nin
mustarip bir memleket olmadığı hakkında mü
dafaaya giriştiler.
Azaz arkadaşlarım, Türkiye'nin ıstırabı tama
men ekonomik sebeplerden gelen
sebeple çok
yükselen nüfus artışı muvacehesinde muayyen bir
tarihten bu tarafa Hükümetlerimizin lâzım ve
lâyık vetireleri ihya ve tahsin edememeleri neti
cesinde, maalesef bugün ekonomik mânada büyük
bir çırpınışın içûndedir. Türkiye
mustarip bir
memlekettir. Bunu çeşitli endeks ve grafiklerde,
malî .istikamette, sınai istikamette, içtimai mâna
da daima ve daima görmek ve müşahede etmek
mümkündür. O halde Türkiye'nin mustarip bir
memleket olmadığına inanan Muhterem Başve
kil, Türkiye'nin Muhterem Başvekilinin noktai
nazarına rağmen mustarip bir memleket olduğu
nu söyliyen bir Adalet Partisi ile elbette karşı
karşıya bulunacaklardır. Bu konuda hakikatin
ne mertebe ve ne merkez ifade ettiğini Muhterem
Türk Milleti şu münakaşaların sonunda elbette
bir hükme bağlar.
Benim konuşmamda yapıcı tenkidler olmadı
ğını, daima menfi bir ruhun hâkim bulunduğu
nu, lütfen izah ettiler. Kendileri benim konuşma
mı dikkatle tetkik neticesinde tamamen yeni bir
ruhta, büyük bir yapıcılık anlayışı içinde yeni
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bir Türkiye yapmanın sevdalısı olarak konuştu- I
BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmek iyi bar
ğumu göreceklerdir. Bize Koalisyon idarelerinin | talktık, d eğiMlir.
mükemmel idareler olduğu haikkınldaki sabık fi
MEHMET HAZER (Kars) — Ben bir şey
kirlerini bir defa dailıa lütfettiler. Tamamen ilim
süyle-medlinı.
muvacehesinde hata içindedir. Bugün Batı medeA.P. GRUPU ADINA ZİYA TERMEN
niyet'leninin pcik çoğu koalisyon sistemlerim za
(Devamla) — Affedersiniz, Urup Reisi olarak
yıf, müstakar mânası olmıyan, memleketi çeşitli
zatıâlinizin müdahale ettiğini zannettim.
'büyük hamleler istikametinde zayıf ve perişan
MEHMET HAZER (Kars) - Ben sana söy
eyllyen foir Hükümet sistemi lOİiması ınuvacdhösinlemeye tenezzül etmem.
de koalisyon sistemlerini tamamen kaldırmak bir
BAŞKAN — Devam 'buyurun, Sayın Termen.
'tarafa, 'koalisyon sistemlerini intaeedeeek seçim
A.P. GRUPU ADINA ZİYA TERMEN
sistemlerini tamamen memleketlerinden atmışlar
(Devamla.) — Sayın Başkan, işittiğiniz sert mü
dır. Çoğunluk sistemi bütün literatürde
hâkim
dahalenin cevabını Başkan olanak lütfetmeniz
mânada -ortadadır ki, yarı geri kalmış manalı
lâzım. Dikkat Ibuyurun, Grup Başkanı sıfatınız
memleketleri, otoriter 'bir n'aamm çoğunluk, parile diye çok nazik olarak seslendiğim arkadaş ba
ıti hâkimiyetinin altmıda azınlığı ezen mânadaki
na «ana scslenimeye tenezzül etmem diyor.
bir çoğunluk değil. Bunun emniyet sübaplarını
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grup
yeni Anayasamız Anayasa Mahkemesi olarak ve
Başkanının bu tarzda konuşmasını Riyaset Di
Meclis ötesinle ve üstünde bir
Senato olarak
vanı a:da tecviz etmez. (Alkışlar)
vazetmiştir. Bu itibarla çoğunluk sisteminden
A.P. GRUPU ADINA ZİYA TERMEN
Türkiye'de Iniıgün korkmanın mânası ilmî açıdan
(Davamla) — Teşekkür ederim. Eğer bir tenez
asla izah olunamaz. Bugün Türkiye, klâsik bir an
zül meseleni m evz milimin yol ura a yüz defa daha te
lam içinde çoğunluk s'ritemiyl'e seçim yapmaya
nezzül. etımiyecdk durumdayız.
mecbur bir Devlet manzarasında bulunduğu hail
BAŞKAN — Bu söz de doğru değil.
de, bugün Türkiye maalesef çoğunluk sisi.eminin
BAŞBAKAN YARDIMCISI KEMAL SA
kaymış kütlelerin rey vermiyeceği
ihtimali ile
TIR (Elâzığ Milletvekili) — Reis Bey, bu sözü
mütemadiyen bu reylerin parçalan/masını, afo
tasvip eliyor musunuz? Etmiyorsanız deminki
ni'k I)ir 'mâna içine ifrağı ile Meclise
ıraahruk
lâfınızı tekrar etmenizi rica ederim,
manalı 'bir kuvvetler âleminin intikalini Muh
F E T H İ TEVETOĞLU (Samsun) — Ba(skı
terem Başvekil ilim arkadaş!ariylc beraber mü
yok.
zakere edip bir karara 'bağlamış ve Türkiye'yi hu
BAŞKAN — Sayın Başbakan Yardımcısı,
i'stdtametlte dört seneden 'beri götürmenin yoluna
•müsaade ederseniz; burada vazifesini ifa eden ar
girmiştir.
kadaş vaziferini lâyıkiyie müdriktir ve lâzımgelen cevabı vermektedir. (Sağdan alkışlar) De
Bugün kendi Kurucu Meclisindeki büyük ço
vam ediniz efendim.
ğunluğunun arzu'su ile ortaya konulan Seçim Kanvmu Adalet Partisinin 1960 dan bu tarafa güzeA.P. (İRUPU ADINA ZİYA TERMEN
ran eden b'r zaman içinde dailıa büyük kuvvet ikti(Dc'vaımla)
— Çoğunluk «istemi,
Türkiye'nin
sebetm^isi muvaecllıedinde ve o sistemin de nâkâfi
1
mu'
it
aç
bulunduğu
'hakiki
sistemidir.
Bugün Ba
bulunduğuna hükmedeiTİk o si;:temin de Adalet
tı memleketi er ini'de mıodern anayasalar, - kitap
Partilisine lıalhs edeceği imkânları
tırpanlıyabiltan aldığım bilgiye güre arz ediyorum - bugün
m.ek iç n, -daha ibölüeü bir sistemi! 'Meclisi? getir
Beıtı memltikellerinde 6! demokrat'k nizamı be
mekte .ve kanunlaştırmak yolunu ihtiyar etmekte
nimsemiş
'memleket içinde 39 u çoğunluk si-te
dirler.
nliyi e idare olunmakta, ve bu sistemle yapılan se
NEJAT SARLTCA1d (Balıkesir) — O zaman
çimlerle meclislerini terkibe sevk etmektedirler.
intikamcılık hesaba katılmamıştır.
Nk,.pî temsdi geçenlerde ibund'an evvelki tarihte
Türkiye'yi kıutaraeak bir sistem olarak methe
A.P. GRUPU ADINA 21 YA TERMEN
(Devamlıa) — întikamcıbk mevzuu üzerinde, fco- I lâyık gören muhterem (III.P. Liderinin Kurucu
Meclis tarafından ortaya konulan niı-ıpî temsil
nuşmamm sonunda mâruzâtta
-bulunacağım,
Sayın Hazer.
] sisteminin yarısı D'ITont, yarısı Brillante istika-
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metinden alman meselelerle mahlut 'bir sistem ha
linde getirilişini hatırlamalıdırlar. Omlet yap
manın mutfak âleminde bir 'kaidesi vardır. Yu
murta, peynir, yağ ve .maydanoz. Ama bu omleti
martı yuımurt asından yaptığınız zaman, bu om
letin adı müşteriye ikram olunacak omlet olmak
tan uzak mânalara düşer. Bu itlibarla geçen seçim
sisteminin dahi sahibi bulunan Muhterem İsmet
İnönü o sistemde dahi ilmin izah ve tarif ettiği
mânayı millete getirmemişlerdir.
Sayın İnönü bugünkü maliyenin müşkülâtını,
1950 - 1960 arası Hükümetlerinin
müterakim
borçlarından ve o borçların ödenmesi istikametin
de yorulan Hükümetinden de bahsetti. Evet, Hü
kümetler daima borç içindedirler.
Şu anda
1950 - 1960 arasının ne müdafii ne avukatıyız.
Mazimizde o partinin meıbuıaluğunu yapmak gibi
benim şahsan başarılı ve şerefli birtakım hatıra
larım vardır. Ama o partinin şu anda müdafaası
bana düşmez. Bu hakikatin önünde yine de söy
lenmesi
ımııktazi olan bir
konu vardır ki,
1950 - 1960 arasında Türk Hükümeti erinin yap
tığı 11 küsur milyarlık borçlar, 1960 da 1965 eşiğ'ndeki bugünkü devre arasında 14 milyar yeni
ve munzam bir borçla karşılanmak
ieafoeder.
O halde on yıllık devrin 11 milyarlık borcu bir
borç halinde bugün burada baş kakıncı yapılır
ken, mukabili olarak gelecek yumruğun da haş
metini Muhterem Hükümet Başkanının hesapla
ması icabederdi.
Beni kâzip bir siyasi olarak tavsif ettiler.
Ben çok Muhterem Başbakana çocukluğumda da
hi bu memleketi idare etmekte olan onun büyük
şahsiyetine bu kâzip şekildeki yalancılık ifade
eden mânadaki ithamlarına sert mânada cevap
vermekten tevakki edeceğim. Ancak ben de ken
dilerine milli ot ne derse desin muannit bir siyasi
olduklarını bu vesile ile hatırlatmak ve tescil et
mek isterim.
Benim hizmet iksiri tâbirime Muhterem Baş
bakan sinirlenmişler. Evet bugün mili etleri an
cak ve ancak hizmetler bir iksir hailinde kurtarıp
ihya edebileceklerdir. Ben Sayın
Başbakana
memlekette hizmete hizmet vermiyen bir Başba
kanı şek'nde konuşmamın metninde en küçük bir
imada bulunmadım. Çalışmanın ne
olduğunu
1924 ten 1950 ye kadar Muhterem İsmet Paşa*
Türkiye tarihine hediye etmiş adamdır. Fakat
çalışmanın daha da, daha da neleri
olduğunu
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1950 - 1960 yılları arasında da ben ve benim
Mbim ortaya koymuştur. Bu itibarla
bugün
1960 yılından bu tarafa ihiz daiima seviye ve hı
zını yükselteni, bir anlam içinde memlekete hiz
met etmenin âşıkı vazifeliler halinde elbette ve
elbette bu memlekete hiizmet vermeye mecbur ki
şileriz.
Aşırı cereyanlara karşı Hükümete zayıf dedi
ğimi beyan buyurdular. Aşırı cereyanlara karşı
Hükümet zayıf demedim. Hükümet bu zafiyetini
hissettirdiği anda aşırı cereyanlar o Hükümetin
de cümlemizin de en kısa zamanda başını yer.
Bir zafiyetten asla bahsetmiş değilim. Ben aşırı
cereyanlara karışı, Hükümetlin, hız alan temposu
muvacehesinde büyük dikkat ve itina sarf etme
leri hususunu arz ve rica ediyorum.
Sonra, biz Adalet Partlilil'er, konuşmamın bir
noktasında arz ettiğim gibi, büyük bir Tanrı ka
deridir bu, kurulduğu günden beri Adalet Partisi
olarak gericiliğin, cehaletin, bilmem nenin bigûna
muma ııli halinde Cumhuriyet Halk Partisince
tavsif olunmakta bulunuyoruz. Bizim gericilikle
alâkamızın olmadığını fcspat için meseleleri orta
ya koymaya lüzum yoktur. Türkiye'de çok adedde
rey alan parti, Türkiye'de ondan daha az adedde
roy alan Halk Partisi ile eşit mânada Türk Mil
letinin âdeta elmanın ikiye bölünmüş iki şıkkı
gibi tamamen n'esic, usare ve (muek koku mâna
sında) olarak aynı mânayı İhata öden Türk Mil
letinin parçalarıdır. O halde Adalet Partisini
muayyen merkezilerin gözünden düşürebilmek için
Adalet Partisini mütemadiyen gerici kuvvetlerin
temı^ileVA halinde göstermekteki bu klâsik tutumu
da Muhterem Başbakanın yarım asrı bulan si
yasi anlayışı ile bağdaştıramıyorum. Bırakınız bu
konuyu, bu temayı, Başvekil İsmet İnönü değil,
onun küçük manalı daha küçük mazi sahibi, da
ha küçük politikacıları yürütsün. Biz sağdan ge
lecek tehlikem'n şuuruna müdrik bir partiyiz.
Sağ; geleceği tarihte atıla ve kat'a şunu bunu
dinlemez ve besabetmez. O kör bir 'kuvvettir. O
kör kuvvet 'bu memlekette C.H.P. sinin ne kadar
tedirgin olabileceğini ü'nııdettlği bir mânayı su
nuyorsa, asgari C.H.P. si kadar A.P. si cenahı
nı teşkil eden arkadaşlarımız
tarafından da
cümlemiz tarafından da elbette
aynı mânanın
içinde mütalâa olunmaktadır. Bizim sağ ve sol
olarak ileri manalı bir tutuma taraftarlık hal'im'z ortaya konulamaz.
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Muhterem Başbakan 27 Mayıs İhtilâli hare
ketini yapan arkadaşlarımızın methine girerken
güya, Senato içinde bir yeni yardım anlayışından
medet umar mânada ele almak istediler. 27 Ma
yısı yaratan, yapan arkadaşlarla sizin kadar as
la ve kafa alâkası olmıyan ve tarihî bir seyrin,
bir mânanın operasyonunu yapmış olan bu ekiple
şu ekibin de asla mazi olarak bir irtibatı ve muhassesatı, düşündüğü muayyen bir konusu yok
tur, olamaz. Bu memlekette biz yeni bir hız ha
linde yeni bir anlayış halinde el ele verip zavallılaşan mânalarımızı gerilerde bırakmak ve zavallı
Türkiye'nin muhtaç bulunduğu mânayı bir neb
ze kalkmdırabilmek için yeni bir havayı yaratamazsak esasen bu memlekete
siyasi bakımdan
kurtuluştan bahis açmak imkânsız hale gelir.
Kalkınma programı üzerinden
bahsettiler,
kakınma programı
Ihâkikaten bir memleketin
kalkınması meselesini, benim siyasi devrimin
yaptığı gibi laubali mânalar içinde, yine manalı
programlar içinde yapmamak suretiyle devam
etse idi esasen memleket perişanesi aynı mâna
ve hızla yürüyebilirdi. Ben ismet Paşa Hüküme
tinin getirdiği .ciddî manalı program anlayışının
A.P. li arkadaşlarım ve toptan parti camiamız
olarak tamamen benimsediğini bir hakiki mevzu
halinde ortaya konulması istikametinde bir söz
cülük vazifesini şu anda rahatlıkla yapabilirim.
Programlar memleketlerin
kalkınmasında katî
reçetedir. Buna kimsenin itirazı yoktur. Ancak
malî takati örselemeden, milletin nafaka, seviye
ve hızını vergiler yolu ile kısmadan bir mâkul
hacım içindeki gelirlerin yardımı ile kalkınmayı
yapmak, yahut Almanya'da Hitler'in iktidara
geldiği tarihte yaptığı gibi Doktor Şat, Funt>
Kladyüs gibi büyük ekonomistlerin, büyük ope
ratörlerin bir büyük ve zavallı harb sonu Almanyasmı nasıl ve muktedir bir Almanya hali
ne getirme cehtleri misali Türkiye'yi tamamen
halkı yormadan, halkın kaynaklarını zorlamaya
lüzum hissetmeden Türkiye'yi kalkmdırabilecek
formülleri ortaya koyan bir Hükümetin yarata
cağı kalkınma da bu millet için ebedi mefharet
teşkil eder.
Muhterem Başbakan, sosyal adalet konusun
dan bahis buyurdular. Sosyal adalet meselesi iş
çi grevi hakkı demek değildir. Sosyal adalet me
selesi bambaşka vetirelerden başlar. Sosyal ada
let meselesinin baş konusu ferdin yararını dü-

şünmiyen bir cemiyette yaşamasını intacedecek
sebeplerdir.
Yeni Türkiye'de bugün yüzbirderce insan
yarın nasıl öleceğinin probleminde yaşadığı
halde, bugün bana burada ıgrevden Ibahsedip
sosyal adaleti getiren Muhterem Başvekil, hâ
lâ bu kanunun izinde ve üzerinde değildir. Ya
rının nasıl olacaktır diye Türk vatandaşını ele
almıyan Hükümetin sosyal adalet konusunu
grev hakkı olarak bilmem filân, filân I]çi Sigor
taları Kurumu istikametindeki yardımların, bil
mem nelerin teminatı halinde param ithal ede
rek izahına girişmek modern soısyal adalet an
layışının gereklerinden asla ve asla değildir.
Sonra Muhterem Başvekil, 1950 de grevi ge
tirmediğini korlktuğımu ve bunda direndiğini
sabit mizaçlı bir Hükümet olarak bu direnişini
lütfettiler. Biz otorîlîn inatla devamları halinde
başka meseleleri de hatırlarız. Gizli rey, aleni
tasnif prensibinde de muhterem Başbakan inat
sahibidirler. Eskiyi karıştırmıyalım,
Eskiyi
asla karıştırmıyalım. Eski, tamamen 1960 se
nesinin 27 Mayısı gününe kadar cümlemiz bir
üslup halinde lütfedip terk edelim. Memleket
selâmeti buradadır ve bizi 4 X 1 0 0 ibayrak yarışı
gibi meseleyi, bayrağı 27 Mayıstan elimize alıp
koşumuza devam edelim. (A. P. sıralarından
alkışlar) Eğer bu Parlâmentoyu mütemadiyen
mazi ve hal olarak bir çalışma sahnesi yapa
caksak dakikada 22 bin liraya mal olan bu me
sainin giderine yine bu zavallı millet adına ha
kikaten acımak lâzımdır.
Toprak reformunu çıkaracağız buyuruyorlar.
Hayır, toprak reformunu elbette çıkarsın, iste
riz. Biz gökten gelmiş yabancı meselelerin ve
temayüllerin insanı değiliz. Toprak reformu bir
mâkul ve mutedil meseleyi, bu milletin ihtiya
cını ifade ediyorsa kendileri kadar büyük bir
ekseriyet halinde iştirak ederek biz de rey ve
relim. Ama getirilen reformun hukuku sebep
lerin, içtimai gereklerine milleti inandırmak
ıgerekiı*.
Kıbrıs meselesi üzerinde Muhterem Başba
kan son bir mesele olmak üzere, bir nebze dur
dular. Kıbrıs meselesi üzerinde dururlarken,
A. P. Kıbrıs meselesinde bizimle beraber olma
dı, olamadı, dediler. Bunu bir şikâyet konusu
halinde ortaya attılar. Aziz arkadaşlarım
Kıbrıs meselesinde bizim Muhterem îsmet Paşa
I gibi düşünmemize hakikaten imkân yoktur. Ve
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o geleceğimizi ümidetmişse, bunu ilk günlerdeki
tutumundan itibaren bu tutumun yanlışlığını
gören bizim buna karşı gelmemizi bilmesi iktiza
ederdi. Biz yanına gitmemekte haklı idik. Muh
terem Başvekil Kıbrıs meselesinin Türkiye'de
ilk cereyan eden hâdiseler esnasında maalesef
Kıbrıs'ta yüzde 50 haklarla mücehhez Kıbrıs
Anayasasının hukukî mânada ihlâline girişen
Yunan çetecilerinin tutumunu bu mesele daha
vahim mânalara intikal edebilir, diye bir anla
yış içinde polisiye bir tatbikat halinde ve bu
tatbikatın da gereklerini bütün dünyaya mu
vakkat manalı bir işgal olmak üzere küçük
adedlerle, öyle büyük donanma hareketlerine
falan lüzum hissetmeden gerillâ tertibatını iş
gal ve ihtiva eden faraza bin kişilik bir kuv
vetle Lefkoşe'yi basmak suretiyle çeşitli anor
mal tehditlerle Lefkoşe'deki Anayasayı ihlâle
giden kuvvetleri teskine gitmiş ola idi; bu
memleket bu kangrene mânayı almıyacaktı.
Benim şu fikrimin yanlışlığını zanneden Muh
terem C. H. P. li arkadaşlarıma Kıbrıs mesele
sinin yaz tatili içinde bu kürsüden konuşulduğu
sırada gecenin saat dokuzunda ve cümlesinin
şeref verip salonda bulunmadıkları bir saatte
yaptığım konuşmayı ve o konuşmanın derinlik
lerini lütfen tetkik buyursunlar. Şu halde muh
terem Başbakan, Adalet Partisi olarak bizim
hicran ifade eden bir mânada ortaya koyduğu
muz Başbakanlık bütçesi kritiklerini Başbaka
na yakışır, şahıslarına yakışır bir ağırbaşlılık
içinde ortaya koydular. Ben de kendilerinin bu
tutumuna tamamen muvazi mânada bu mesele
üzerindeki mukabil noktai nazarlarımızı ortaya
atmış bulunuyorum. Yüksek Heyetinizi bugün
kü bu derin manalı münakaşalarda hassasiyetle
dinliyen ve bizlere ilgi gösteren arkadaşlarım
olarak cümlenize hürmetlerimi arz ediyorum.
(A. P. sıralarından, alkışlar)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, prog
ram saati dolmuş olmakla beraber müsaade eder
seniz iki grupun sözcülerine söz verdikten son
ra müzakereyi kapıyayım. Bu suretle müzake
renin devamını oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Buyu
run Sayın Hazer.
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HA
ZER (Kars) — Değerli arkadaşlarım, müzake
relerin bu son safhasında Adalet Partisi namı-
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na yapılan bir konuşmanın tahrik ettiği ve cüm
lemizi üzen bu havaı*n tesiri ile birkaç noktaya
cevap vermek lüzumunu hissettim. Evvelâ ar
kadaşın grup adına yaptığı konuşmayı dikkatle
dinliyenler görmüşlerdir ki, bu konuşma tam
mânasiyle bir sınıf mücadelesinin tahriki ma
hiyetindedir. O dereceki, tırpanla, kürekle ya
pılan ayaklanmayı, Kızılay işgalini bir tehdit
vasıtası olarak konuşmasına sermaye yapmak,
bu memlekette sınıf kavgası yaratmaktan baş
ka neyi ifade eder arkadaşlar? Bu bir ihtilâl
havasıdır.
Sayın Başkana bu noktada bir şeyi hatırlat
mak istiyorum. Ben yerimde otururken hiçbir
şey konuşmadığım halde bana sataşan arkadaşı
mızı ikaz etmesi yerine benim konuşup, oradan
söz atmamı tasvibetmediklerini söylediler. Ev
velâ, ben bir şey söylemedim ki, tasvibetsinler
veya etmesinler. Bu bakımdan hiç olmazsa be
nim orada durup dururken şahsıma vâki olan
bir taarruza karşı tutumumu nazara alan Baş
kanın bu itham edici konuşmaya daha başlan
gıçta mâni olması lâzımdır. Bunu yapmadı...
BAŞKAN — Müsaade ederseniz arz edeyim.
Siz orada konuşan hatibe «tenezzül etmem»
diye ifade buyurdunuz. Onun için bu yakışmıyan...
MEHMET HAZER (Devamla) — Arz ede
yim efendim....
BAŞKAN — Müsaade buyurun. Bunu söy
lemekle beraber Sayın Satır, dikkat etmemiş
lerdir. ifadelerimde sizin de konuşmanız doğru
değildir, diye ihtarda bulundum. Binaenaleyh,
ben vazifemi yapmış oldum.
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HA
ZER (Kars) — Şimdi arkadaşlar niçin tenezzül
etmiyeceğimi ifade ettim. Arkadaşlar; insan is
tese de, istemese de şahıslarında bâzı şeyleri ha
tırlamak mecburiyetindedir. Hatırlıyorum; ben
Ziya Termen'i siyasi hayatın çeşitli safhalarında
görmüşümdür k i ; (Sağdan, şahsiyet yapma, ses
leri)
RASÎM GİRAY (Elâzığ) — Grup sözcüsü
şahsiyat yapmaz.
BAŞKAN — Şahsiyat yapmayın.
MEHMET HAZER (Devamla) — Şahsiyat
yapmıyorum. Böyle bir safhadan geçmiş insanla
karşı karşıya kalmak hakikaten hazindir, haki
katen benim için bir tenezzüldür. Ama; ne ya-
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pahm ki, bugün bu Senatonun içinde bulunan
bir insandır.
BAŞKAN — Rica ederim; şahsiyat yapma
yın.
MEHMET HAZER (Devamla) — Bu şahsi
yat değildir. Böyle bir şahsın bir grup namına
konuşma yapması bir talihsizliktir. Bu talihsiz
liğin muhatabı olduğum için kendim müteessir
ve mükedderim, arkadaşlar. Şimdi grup adına
yapılan hakikaten baştan sona kadar kendi ifa
de ettiği gibi menfi bir havaya bürünen bu ko
nuşmayı grupun idarecileri gözden geçirmiş ol
salardı, zannediyorum, bu haliyle söylenmesine
müsaade etmezlerdi.
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) —
O bizi alâkadar eder, sizi alâkadar etmez.
MEHMET HAZER (Devamla) — Sizi alâ
kadar ettiği kadar bizi de alâkadar eder. Par
tiler arasındaki münasebet Senatonun bir nizam
içinde çalışması karşılıklı anlayışları; konuşu
lanların bir üslûp ve edep içinde yapılmasına
bağlıdır. Eğer bu edep ve üslûp bozulursa, ko
nuşmaların nereye gideceğim münasebetlerin ne
hal alacağını siz de bizim kadar düşünmek mec
buriyetinde değil misiniz? Şimdi arkadaş konu
şurken, birtakım meseleleri kendi zaviyesinden
ele alıp sağa ve sola çektiler. Bakalım şu Sena
toya, kaç partiden mürekkep, bu partilerin mev
cudiyetini bir vakıa olarak, bir hukukî' vakıa
olarak, bir Anayasa meselesi olarak niçin gör
müyorlar da, memlekette iki kutup var, iki par
ti var, ikiye bölünelim, iki tarafa gidelim, diye
hâlâ İsrar etmektedirler. Daha dün ikiye bölün
menin, iki kutupta toplanmanın neler getirdiğini
bu memlekette hepimiz görmedik mi, arkadaş
lar; Yine ayın gün ve aynı yere gitmemek için
diyoruz ki, partiler arasındaki münasebetleri
yumuşatalım, iktidarları tek partinin tahakkü
mü altına değil, partilerin müşterek münasebeti
haline getirelim.
işte seçim sisteminde yapılmak istenilen de
ğişiklik bu maksadı gütmektedir.
İSENDER CENAP EGE (Aydın) — Yani
illâ evet mi diyeceğiz?
MEHMET HAZER (Devamla) — Evet de
meyiniz ama bunların Adalet Partisi lehine terekkübederi oyların dağıtılması, parçalanması,
diye tavsif etmeyin. Ben size bir şey söyliyeyim arkadaşlar. Bir kere daha söylemiştim.

RASlM GİRAY (Elâzığ) — Seçim Kanunu
nu mu görüşüyoruz?
BAŞKAN — Müsaade ederseniz bu mevzu
da Saym Termen uzun boylu konuştular. Biraz
da bu konuşsun canım.
MEHMET HAZER (Devamla) — Siz bir
noktada çok yanılıyorsunuz. Milletin oylarını
ceplerinizde sanıyorsunuz. Milletin oyları san
dığa girmeden kimsenin değildir ve son anda
hayal kırıklığına uğrıyaeaksınız. Avuta gidecek
topun arkasından bakarak bir gol kaybettik,
diye çırpınıp duracaksınız. Çok gördük bunu
biz. Bunun için şimdiden hayal görmeyin. Ne
milletin tamamı, ne yarısı sizinledir. (Sağdan,
«millet gösteercek» sesleri) işte göreceğiz mil
leti. Gördükte. Birtakım seçimler geçirdik. Hep
sinden alman neticeler meydandadır. Halk Par
tisi daima terakki kaydetmekte ve siz donup
kalacaksınız. Ve bundan sonra da donup ka
lacaksınız. Çünkü; yeni bir fikir getirmiyor
sunuz. Çünkü; cemiyetin dertlerine cevap ve
recek bir çalışma göstermiyorsunuz. Hakikaten
arkadaşımız diyor ki, gericiliğin temsilcisisiniz.
Hayır efendim, biz böyle bir şey demiyoruz.
Siz kendi içinizde bulunan bir gölgenin daima
kendinizi takibettiği şüphesi altındasınız. O
gölgenin sizi takibetmemesiııi biz temin edeme
yiz. Onu siz ancak kendi vicdanlarınız ile kendi
hareketleriniz ile bunu silip atabilirsiniz, içi
nizde böyle evham, şüphe ve korku olanların
daima kendisini mustarip, daima kendisini hu
zursuz addetmesi kadar tabiî bir şey yoktur.
Huzuru birkaç insanın korkusu ile bütün mem
lekete teşmil edip kıymetlendirmek insanı dai
ma hatalı bir yola götürür. Huzur evvelâ insa
nın kendi içinde ve kendi fiillerinde aranması
lâzımgelen bir keyfiyettir. Huzuru bozulmuş
ları huzura kavuşturmak için bulunmuş olan
her tedavi çaresi kâfi gelmemiştir. Huzur ev
velâ insanın kendi yüreğinde, -kendi içinde doğmalıdır. Arkadaşlarımız huzur istiyorlarsa, ce
miyetin dertlerine kulak vermeli memleketin
hangi safhada, nerede bulunduğunu bilmelidir
ler ki, huzura kavuşsunlar. Arkadaşımız biz
1950 - 1960 yıllarının müdafii değiliz, dediler;
ama o devrin de müdafaasını yaptı Arkadaşlar,
1950 - 1960 yılları arasını müdafaa edemez.
Müdafaa edemez. Çünkü, o devrede de kendisi
pek o kadar itibar görmüş bir insan değildi.
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(Adalet Partisi sıralarından «şahsiyat yapıyor
sun» sesleri) Şahsiyat değil. Böyle insanları bu
cemiyete tanıtmak mecburiyetindeyiz
HALİL AĞAR (Adıyaman) — Cemiyet ken
disini tanıyor, Tanıyor ki seçip göndermiş.
MEHMET HAZER (Devamla) — Cemiyet
tanımıyor. Vatan cephesine girerek apartman
lar kurmak, kredi yağmasına "iştirak etmek, bir
insanın mazisini birden bire unutturmaya kâfi
gelmez, muhterem arkadaşlarım,
BAŞKAN — Rica ederim, şahsa hitabetmeyiniz, Fikir beyan ediniz.
MEHMET HAZER (Devanda) — Muhterem
arkadaşlar; sistemlerin mücadelesi, münakaşası
her zaman yapılabilir. Hoşlanmanın hududu
dün fazla idi. bugün çoktur, olabilir. Bütçeeyi
tasvip etmiyoraz diyebilirler; Ama; 'konuşma
larında millet dilsiz, memleket boşlukta millet
huzursuz, köyü tedirgin (Sağdan, doğru doğru
sesleri) Doğru değil mi? Bir anket açılsa bu
doğru diyenlerin hepsini utandıracak neticeler
alınacağına şüphe yoktur. Bugün Türkiye'de
hamdolsun köyülüımüzde huzur içindedir, me
mur da huzur içindedir, Mecliste huzur içinde
dir1. Eğer bâzı noksanlarımız varsa, eğer iktisa
di alanda alınması lâzimgeİen tedbirler varsa
bunların da alınmasına hep beraber mecburuz.
Biz hazır Hazineler, bol imkânlar bulduk da bu
nun hepsini birden bir tarafa mı attık? Biz bun
ları hususi maksatlarla mı kullandık. Aldıkla
rımızı sizlerin de tasviplerinden geçen bir prog
ramla millet hizmetine vermekteyiz.
Kıbrıs meselesi gibi çok muğlak, çetin bir
meseleyi İsmet Paşa'nın çizmesi kadar asker olmıyanlar çok kolay hal etmek yolunu tutmuş
lardır. Okadar kolay olsaydı şimdiye kadar bu
mesele halledilebilirdi. Bugün Kıbrıs meselesi
başladığı günle mukayese edilirse dün Kıbrıs'ın
karşısında olan Doğu Bloku bile bugün Kıb
rıs'ı hiç olmazsa, iki milletin camiasının yaşa
dığı bir yer olarak kabul etmiştir. Kıbrıs'a ar
kadaşların heyecanına kapılıp bir çıkarma yap
saydık. Donanmayı göndermeye lüzum yok
muş. Küçük küçük kuvvetlerle Kıbrıs işgal edilebilirmiş. Ne kolay iş? Koca Genelkurmay
mensupları, askerler, memleketin bütün vazife
lileri bu kadar kolay şeyi görememişler de Ziya
Terman Bey hemen askerî bir deha ile bunu
tesbit etmiş.. O kadar kolay bir formül bulmuş-
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lar da acaba niçin şimdiye kadar lütfetmemiş
ler. Bu memleketin ordusu da, Hükümetleri de,
partileri de bundan istifade etsin? Arkadaşlar,
insaflı olalım. Kıbrıs gibi çok muğlak ve dün
yayı Üçüncü Cihan Harbine götürmesi muhte
mel Akdeniz'in bir noktasında yemi yeni bir
çok meselelere gebe olan bu büyük dâvayı bu,
kadar küçük görmiyelim. Kıbrıs'ta hakikatem
Kıbns'Jı Türkler zulüm görmüşlerdir. DüiKÎeır
beri takibedilmektedir. Bugün de yine Rum'bî
rin yığmak yaptıklarını haber alıyoruz. Tak'ibediyoruz.
Fakat -bunları takibetnıek, bunları haber al
mak Rum'ların elimi kolunu bağlamaya kâfi
gelmiyor. Bunun tedbirlerini yine usulü içinde
yine kanun yolu ile, yine Dünya sulhu içinde
arayıp bulmaya mecburuz. Biz sulh içinde dâ
vaların sonuna kadar ha'ÎM karanın aldık ve
bugün de ayni noktada durmaktayız. Eğer bü
tün bu teşebbüslerimiz bir netice vermezse o za
man elbette müdahale hakkımızı kullanarak
Türk Milleti Kıbrıs dâvasını o yolda halleder.
Ama; oraya gitmeden evvel takibolıımtcaik bir
takım yollar vardır ve alınacak birtakım ted
birler bulunmaktadır.
Muhterem arkadaşlar; Sayın Başbakana ve
rilen cevaplan dinlediniz. Başbakanrn sözlerine
yumrukla cevap verir gibi bir ifadede bulun
dular. (Sağdan, «o da yalancı dedi» sesleri)
Yalancı demedi, fakat yumrukla cevap verme;
kabadayılığı bu memlekette sökmez arkadaş
lar. Yumrukla cevap vermeye kalkanların ba
şına nasıl yumruklar ineceğini kimse kestire
mez. Onun için yumrukla değil akıl ile fikir ile
cevap vermek lâzım.
İsmet Paşa gibi bir insana resmî sıfatı da
üzerinde bulunduğu bir sırada yumrukla cevap
veıt.nek istiyen bir insanın bir partinin sözcüsü
olmasını siz de kabul etmezsiniz. (Sağdan pole
mik yapma sesleri) (Demogoji yapma sesleri,
Demogojİ yapma sesleri) Demogoji yapmıyo
rum Dcmogojiyi yapanlar sizin gibi olur. Yum
rukla cevap vermesini kabul ediyor musunuz?
(Metni oku sesleri) Dinledin, sen oku.
BAŞKAN — Rica ederim; karşılıklı konuş
mayın.
MEHMET HAZER (Devamla) — Şimdiye
kadar bu Senatoda konuşulanların hepsini de
dinledim. .Ziya Termen'in getirdiği havayı sa-
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ym arkadaşlarımızın hiç olmazsa üzüntü ile
karşılamaları lâzımgelirdi. Birbirimize düşmek
için, birbirimizi yemek için, iki düşman gelsey
di bu kadar tahripkâr bir formül, bu kadar tah
ripkâr bir zemin hazırlıyamazdı. Bu zeminden
uzaklaşmak için insaf edin, arkadaşımıza dik
kat edin. Biz arkadaşlar arasında hazırlanan
konuşmalarda tariz olmasın diye çok dikkat et
tik. Birçoklarını da hattâ sildik. Rica ettik,
tashih ettik. Maksadımız Senatoda yapılan mü
zakereleri kendi hudutları içerisinde, kendi hü
viyeti içerisinde tutmaktı. (Adalet Partisi sıra
larından «Sildiğiniz şeyleri gösterebilir misi
niz?» sesleri) Göstermeye lüzum yok. Arkadaş
ların çoğu bilirler bunu. bilmiyenler, buraya
yeni gelmiş, yeni iltihak etmiş ve kendisine bu
yeni iltihakın verdiği hava ile, heves ile bir
takım hareketler yaratmak istiyenler yapmak
tadırlar. Adalet Partisi sözcüsü konuşurken
böyle bir hava ile konuşmamıştır. Bütçenin tü
mü hakkındaki konuşmaları dinlediniz. Ziya
Termen'in konuşmasını Adalet Partisi 'başından
sonuna kadar takibederse bu Senatoda bundan
sonraki müzakerelerin elbette dejenere olacağı
nı kabul ederler. Bunun için arz ediyorum, bu
nun için rica ediyorum; bırakın şunları. Bera
berce çalışacağız. Bu memleketin (meseleleri
var, diyorlar, vatan hizmeti bizi bekliyor di
yorlar... Vatan hizmeti böyle mi halledilir1? Bir
Hükümet, bir devlet kurulmuş Anayasa var, ka
nunlar var, Anayasa Mahkemesi var, her ihlâl
edilen hakkın aranacağı merci vardır. Bunların
karşısında sanki memlekette bir anarşi var,
memlekette bir diktatorya var gibi konuşmak
insafa sığar mı? Arkadaşımız ne tavsiye edi
yor bize? Şahtı, Funt'u bulun, kalkınmayı onun
la yapın.. Kim bunlar?.. Faşistlerin akılhocalan. Biz... (A. P. sıralarından yanlış anlamışsın
sesleri) öyle dedi efendim. Niçin yanlış anlıyo
rum, yanlış anlamadım, doğru anladım.
Dedi ki, nasyonal sosyalist Almanya kalkın
masını Şaht ve Funt'u gibi insanların dehasın
dan, fikrinden istifade ederek tahakkuk ettir
di. Eğer Hükümet, kalkınma istiyorsa, böyle
insanların fikirlerinden istifade ederek kalkın
mayı yapsın, dedi. (Soldan, o şekilde de kal
kınma olur, dedi, sesleri) O şekilde de olur. ama,
akıbeti de öyle olur. Biz bütçenin tümü hakkın
daki konuşmalarımızda da arz ettik. Bir dikta
torya metoduyla yapılacak kalkınmayı, hızlı
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da olsa biz bcnimsemiyeceğiz, dedik. Sağdan,
soldan gelen cereyanlar karşısında C. H. P. nin
tutumunu arkadaşımız söylediler. Soldan gelen
cereyanlara karşı C. H. P. sarih vaziyet almış
tır. Başvekil ifade etmiştir, grup sözcüleri ifa
de etmiştir. Takibat buna göre yapılmakta da
Komünizmi biz tel'in edip takibetmiyor mu
yuz?.. Bir tane gösterebilir misiniz?
AHMET ÇEKEMOĞLU (Sivas) — Yön mec
muasını okuyunuz.
MEHMET HAZER (Devamla) — Arkada
şımız Yön Mecmuasını okuyunuz diyor? Ken
disi de avukattır; arkadaşımız. Bu memlekette
hâkimler var mı, mahkeme var mı? Bu neşredi
lip bütün dünyaya yayılıyor mu? Suç varsa
mahkemeler ne güne duruyor, savcılar ne gü
ne duruyor? Hakikaten komünizm varsa avu
kat arkadaşım ne güne duruyor.
AHMET ÇEKEMOİLU (Sivas) — Savcılar
Hükümetin emrinde. Hâkimler kimin emrinde,
siz kimin emrindesiniz?
MEHMET HAZER (Devamla) — îşte ara
mızdaki fark bu. Biz fikirlerin serbestçe konu
şulmasını kabul ediyoruz. Ve fikirler meydana
çıksın konuşulsun, sağ sol fikirler. Ama, aşırı
olmıyan, komünizme gitmeden, Faşizme gitme
den fikirler. Bu milleti, bu memleketi 15 nci
Asrın karanlığına götürmiyen fikirler söylen
sin, diyoruz. Niçin Hüryol'dan şikâyet etmiyor
sunuz? Niçin Adalet Gazetesinden şikâyet et
miyorsunuz? Bunun cevabı yok... Çünkü arka
daşlar, A. P. li arkadaşlarım istese de isteme
se de, söyleseler de söylemeseler de bir şeyin
karşısında dayanamıyorlar. Oy, oyun karşısın
da. Komünistin oyu az ama, Hüryol'cularm
oyu çok belki onun için. Ama... (A. P. sırala
rından gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Hazer mevzu ile alâkası
olmıyan şeyleri niçin ortaya atıyorsunuz, canım?
MEHMET HAZER (Devamla) — Arkada
şım demin neler konuştu. Hüryol her gün bu
memlekette mukaddesata hücum etmez mi? Her
gün bu memleketin evlâtlarına çamur atmaz mı?
Tıpkı
solcu
gazeteler
gibi,
tıpkı
ko
münistler
gibi
bu
memlekete
zararına
değil midir? Atatürk ilkeleri, vatan sevgisi, şim
diye kadar takibedip, tasarrufla müdafaa ettiği
miz Cumhuriyet ilkeleri bunu emretmiyor mu?.
Hepimiz Cumhuriyet devrinin insanlarısınız.

— 156 —

C. Senatosu B : 30 26.1.1965
Atatürk daha 1924, 1925, 1926 da bu hareket
lerin karşısında değil miydi, arkadaşlar? Yobaz
lara pirim vermemek için Atatürk'ün aldığı
tedbirleri niein hatırlamıyoruz?. Niçin bunları
kendi benliğimize, kendi imanımıza kendi içimi
ze sindirmiyoruz?.. Arkadaşlar, bu memlekette
sağ ve sol, aşırı cereyanlar yani ifrat kutupları
karşısında hepimiz birleşmek mecburiyetinde
yiz. Beraber olmadıkça, sağdan veya soldan şu
na taviz vermek, öbürüne taviz vermek hiçbi
rimizin hayrına olmıyacaktır. Bunu bilelim.
(Sağdan, biz de öyle diyoruz, sesleri) Sağ ve
sol hücumlar karşısında bir olmak, beraber ol
mak için taviz vermemeye açık olmaya mecbu
ruz.
Dış ticaretin devletleştirilmesi mevzuu çık
mıştır.
BAŞKAN — Sayın Hazer bunların yeri de
ğildir, efendim.
MEHMET HAZER (Devaımla) — Müsaade
ediniz.
BAŞKAN — Müsaade edemem, efendim.
MEHMET HAZER (Devamla) — C. H. P.
bunun karşısında sarih vaziyet almış demiştir
ki, ben özel sektörle kamu sektörünü yanyana
kabul ediyorum ve bir arada yaşamaları lâzım geldiğine inanıyorum. (Gürültüler) Böyle di
yen Hükümeti nasıl komünistlikle itham edersi
niz? Nasıl komünizme taviz veriyor diyebilir
siniz?
İSKENDER CENAP EGE (İzmir) — Bun
lar nasıl sözler?
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, gö
rüyorsunuz ben müdahale ediyorum, rica ediyo
rum.
Eğer Sayın Hazer bütçenin çıkmasını arzu et
miyorsa buyursunlar, sabaha kadar konuşsunlar.
Buyurun. (Alkışlar)
MEHMET HAZER (Devamla) — Ben büt
çenin çıkmasını arzu ediyorum, ama, Sayın Baş
kan bütçenin çıkmasını arzu etseydi bidayette bu
tahriklerin mihrakım kurutabilirdi. O zaman
yapması lâzımdı.
Arkadaşlar, sözlerimi hulâsa ediyorum. Büt
çenin çıkmasını Sayın Başkandan ve diğer ar
kadaşlarımın çoğundan evvel ben istiyorum.
BAŞKAN — Kimseye hakkı rüçhan tanıma
yız.
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MEHMET HAZER (Devamla) — Şimdi bu
memlekette hizmet iksirinin formülünü de Ziya
Termen verememiştir. Hizmet iksirinin formülü
hukuka dayanan, plâna dayanan, prensibe ve
programa dayanan bir tutumla ancak mümkün
dür. Biz işte bu hizmet iksirinin prensibini, for
mülünü hürriyet içinde hızlı kalkınmada görü
yoruz ve bunun tatbikatçısı olarak da Yüksek
Meclisin huzuruna gelmiş birtakım kanunlar ge
tirmiş, Hükümet programını bu Meclisin tasvi
bime sunımuşuzdur.
Zayıf Hükümet, kuvvetli hükümet meselesi.
milletin reyi ile buraya gelenlerin ekseriyetinin
oyu ile tesbit olunabilir. Yani Meclis bir hükü
meti tutuyorsa, o hükümet hizmet görecek, âmme
hizmeti görecek, devlet hizmeti görecektir, o hü
kümeti kuvvetli kabul etmek mecburiyetindeyiz
Aksi takdirde bundan vatan zarar görür, aks:
takdirde millet zarar görür, devlet hizmeti zarar
görür. Hizmetlerin zarar görmesini, vatanın zarar görmesini ,milletin zarar görmesini istemiyenlerin bu sloganı bırakması lâzımdır. Hükü
meti değiştirmek mümkün, hükümeti beğenme
mek mümkün, ama, hükümeti zayıf göstermekle
birşey kazanılmaz. Zayıfsa değiştirin elinizde
dir; toplanırsınız, değiştirirsiniz. Ama, değişme
dikçe hükümeti zayıf göstermek sarsmak, hizmet
leri aksatmaktan başka bir netice vermez. 196^
bütçesi yüksek huzurlarınıza gelmiştir. Bundan
sonra kanunlar gelecektir, hepiniz serbestçe rey
lerinizi vereceksiniz; sizin reyleriniz nasıl tecelli
ederse Hükümet ona göre hareket etmeye mec
burdur. Hem rey vermiyeceksin hem Hükümet
iş başında kalacak bu mümkün değil. Ekseriye
tin reylerine lâyık olmadığı gün Hükümetin Allaha ısmarladık demesinden başka çaresi yoktur.
Biz bu anlayış içindeyiz. Ve Hükümeti sizin de
böyle kabul ederek desteklemeniz lâzımdır. Çün
kü, Hükümet sizin hizmetlerinizi de görüyor, mil
letin hizmetlerini görüyor, milletin bir ferdi, bir
kolu bir cephesi bir veçhesidir. Hükümetleri be
raber desitekliyelim arkadaşlar, düşünceye kadar
bizim hükümetimizdir. Düşerse yeni gelen hükü
meti de hangi partiye mensup olursa olsun hep
beraber tutmaya mecburuz. (A. P. sıralarından
ve C. H. P. sıralarından alkışlar) İşte biz bu an
layışla çalışıyoruz. Hükümeti milleti bu anlayış
içinde tutmak, Anayasa prensiplerini kabul et
mek, 27 Mayıs ilkelerini kabul etmek bahsinde
birleşmek demektir. Aksi takdirde bu mevzudan
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ayrılmak demektir. Bu ayrılığa mâni olalım, hep
beraber bu milletin hizmetini el birliği ile, güler
yüzle, menfi telkinler yaparak değil, her gün şi
kayet, her gün ıstırap var, huzursuzluk var, harb
çıkacak, paralar kaçacak, paralarınıza el kona
cak, her ağaçtan vergi almacaik telkinleri, tesir
leri bu memlekete ne kazandırır? Hani hiç bi
risi olmadı arkadaşlar? Tavuklarınızdan vergi
alınacak, her ağaçtan vergi alınacak dediler. Bir
İstatistik yapılıyor...
BAŞKAN — Sayın Hazcr Başvekâlet bütçe
sini müzakere ediyoruz. Rica ediyorum bu te
mas ettiğiniz hususlar günlerce konuşulabilir.
'Lütfen bütçe üzerindeki görüşlerinizi açıklayın.
C. H. P. SENATO GHUPU ADINA MEH
MET HAZER (Devamla) — Hülâsa muhterem
arkadaşlarım, bundan sonraki müzakelerin ümidederim ki, artık temeline Ziya Termen gibi arka
daşlarım, bomba koymasın. Hep beraber birbiri
mizi anlıyarak, birbirimizi severek, meselelerimi
zi halledelim, fikir mücadelesi yapmak için bü
tün meydanlar açıktır. Fakat tahrik ve tahripler
için imkân verriıiyclim. Hepinizi hürmet ve
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar).
BAŞKAN — Söz Millî Birlik Grupu adına
Sayın Yıldız'mdır. Yalnız Sayın Yıldız, müsa
ade ederseniz sözlerinize başlamadan evvel iki
noktayı Yüksek Heyetinize arz etmek isterim, tki
tarafın fikirlerinin hangisinin doğru, hangisi
nin yanlış olduğu hususunda mütalâa beyan et
mek benim vazifem değildir, salâhiyetim dâhi
linde değildir. Ancak, şunu ifade edeyim ki iki
tarafın da ifade tarzını, beyan üslûbunu Riyaset
asla tecviz etmemiştir, iki taraf da gayet sarp,
dünkü müzakerelerle mukayese edilemiyecck şe
kilde haşin bir tarzda konuşmuşlardır, Şahsiya
ta girilmiştir. Bunların tekrar edilmemesini bil
hassa rica ederim.
2 nci husus, burada konuşan parti sözcüsü
nü öbür taraf dinlemeye tahammül edemiyor. Ko
nuşmak için, fikir beyan etmek için evvelâ din
lemeli lâzımdır. Dinlememek bizim okumuşlar ve
ihtiyarlar Meclisine asla yakışmaz. (Gülüşmeler
ve alkışlar).
Buyurun Sayın Yıldız biraz sizi geç bıraktım
affedersiniz.
MÎLLÎ BlRLÎK GRUPU ADINA AHMET
YILDIZ (Tabiî Üye) r— Sayın Başkan, sayın ar
kadaşlarım, söz almak niyetinde değildik. Esa- |
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s:n partiler arasındaki çatışmada, çekişmede her
hangi bir şekilde söz almaya hevesimiz de yok
tur. Yalnız seyrinden derin bir üzüntü duydu
ğumuz bir tablo kalcısında Senatonun bir üyesi
olarak görüşlerimizi, temennilerimizi, hayal kı
rıklığımızın umuda dönmesi hususunda bütün
senatörlerin yardımlarını rica etmek üzere huzur
larınıza çıktını. Gerçekten Senatonun yüksek
olgu.nlununuıı H.r ocak, bucak kongresine dönüşü,
seçimlerden dört yıl geçtikten sonra, bu tabloyu
seyiredlş çok hazin olmuştur. Evet arkadaşlar,
demokratik rejim aleyhindeki bütün akımlara,
bütün yermelere sanki hukukî bir gerekçe verme
inadiyle bir konuşma ve bir sataşma bu kürsüye
çıkarılmış bulundu. Bundan rejimin sadece za
rar göreceğini, rejimi seven herkesin, rejimin
gerektirdiği, seviyeyi tutmada titizlik göstermesi
gerekliliğini sanırım ki, bütün arkadaşlarım en
az benim kadar benimser. Sonra böyle bir sevi
ye buraya geldiği zaman, gerçeklere ve hakika
ten gerçeklere de göz yuman konuşmalara tartış
malara kayıverdi. Hattâ o dereceye geldi ki,
1950 - 1960 devresi arasının ekonomik yönden
övülmek ve bu devreyi yermek gibi bir hevese
kapılmdı. Ben burada bir şey söylemiyeceğim,
yalnız içi yanan bir Senato Heyetinin Amerika
Senato Heyetinin bir sözcüsü tekrar edip geçece
ğim. Yanan diyorum, çünkü raporunu okudum.
Senatör Gııenin Başkanlığındaki Heyet «1950 1960 arası 'Türkiye'de ekonomik kargaşalık devri
dir» dedi. 1962 sonu bu. Şimdi böyle bir şeyi
dahi övme hevesine kapılabilmc ancak heyecan
dan iradesini yitirmekle mümkündür.
Sayın arkadaşlarım; birbirimize şu veya bu
şekilde sataşırken bunun da bir seviyesi olmak ge
rekir. Sonra, sataşma muhakkak ki saygı duy
mamız gereken her oyunun oynanmasında taraf
ların saygı görmesi gereken kuralları bozmadan
yürümelidir. işte böyle bir seviyenin Senatoya
gelişinden zannederim ki, bütün partilere men
sup arkadaşlar en az benim kadar üzülmüştür.
Sayın Adalet Partililere bir şeyi söylemek iste
rim. Şimdi sanırım bir gerçekte niye ısrar ettiği
mizi anlıyorlar. Kendilerine samimî hasbıhalle
rimizle daima deriz ki «27 Mayıs'tan evvelki de
virle alâkanızı kesiniz» «Kestik» derler. «Bu
devirle hiçbir bağlantı kurmayın. Ne yapalım.
tarihlimize geçişi kötü bir şans ama geçmiştir.
Hepimiz onu unutalım, Bir firma îdi, iflâsı et-
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ti. Görüyorsunuz ki, o firma ile işbirliği yapan
arkadaşlarıma bir hatırlatma yapacağım. Aca
bir kimse, o işbirliğini övmeden kendini alamı
ba neden hep böyle 27 Mayıstan evvelki devir
yor. İşte arkadaşlarım, o firma ile işbirliğini
mevzuubahsolunca yalnız buradan bir ses çıkı
her alanda kesmek rejimin selâmeti için şarttır.
yor? Madem ki 'hiçbirimizin irtibatı yok, olmıBu bakımdan onun belirtileri aramıza geldik
yaca'k, o devir kapandı, firma iflâs etti, birisi
çe cidden ben de üzüldüm, onun için zaten
mun için söz ediyorsa; hep Adalet Partisinden
söz aldım. Arkadaşlarım, hakikaten Adalet
böyle bir tepki çıkıyor... Bana karşı da çıkıyor.
Partisi sözcüsü 27 Mayıs hareketini, evvelâ
Kim konuşursa ona karşı da çıkıyor... O ruhu
«hareketi» kelimesiyle 'söyledi, sonra «hareket
içinizden silin. O ruh memlekete çok zarar ge
ve devrim»dedi. Demekki, dili biraz daha ya
tirdi, içinize de bir daha girmesin. Kucaklaıatıştı. Çünkü ben anlıyorum, 27 Mayıs ihtilâli
bm, hep birlikte böyle bir ikötü hâtıranın silin
diyen ve devrimi diyen ve hareketi diyenlerin
tisi üzerinde temiz Türkiye'nin 'kurulmasında
hepsinin mantığı farklıdır. Ama hepimiz bir
kafalarımızı ve kalplerimizi birleştirelim, dil
leşelim, bu bir ihtilâldir, ama yeni deyimi ile
kâfi değildir.
be'.lki devrimdir. Ama bir hareket değildir. Bun
Saym arkadaşlarım; Kıbrıs olaylarına çö
da biz de Saym Başvekilin iltifatlarına kendi
züm gösteren mantık ve <o mantıkla uyarlı şe
si de katıldı. Şunu açıkça arz edeyim ki, ilti- J kilde konuşma seviyesinin son bulacağı inan
fatlara teşekkür ederiz ama, biz kişiliğimize kar
cı ile ve bir daha o seviyeye dönülemiyeceği
şı hiçbir iltifat istemiyoruz. Biz uğrunda her
temennisiyle saygılarımı .sunarım. (Alkışlar)
türlü tehlikeyi göze almayı şeref saydığımız
OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) —
amaçlara ulaşmakta dürüstçe, feragatli bir çe
Grup adına söz istiyorum.
kikle memleket huzurunda verilen sözlere saBAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, biras
dıik bir şekilde bağlılıkta en büyük saygıyı bu
evvel iki grup sözcüsü konuştuktan sonra ara
luyoruz. Ve memlekette saygıyı böyle bir ha
verme kararı aldık. Bu sebeple Saym sözcüye
rekette buluyoruz.
,
ancak saat 19,00 da söz verebileceğim.
Saat 19,00 da toplanmak üzere oturuma son
Sayın arkadaşlar, gerçekten 27 Mayıstan
veriyorum.
bağlıyalım lâfına hepimiz katılıyoruz.
Fakat
Kapanma saati : 17,35
yine bir %ey soracağım ve Saym Adalet Partili \

ÜÇÜNCÜ

OTURUM

Açılma saati: 19,00
BAŞKAN — Başkanvekili îlısan Hamit Tigrel
KÂTİPLEE : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Mustafa Yılmaz înceoğlu (Afyon Karahisar)

BAŞKAN •— Oturumu açıyorum. Başbakan
lık Bütçesinin müzakeresine devanı ediyoruz.
Söz Adalet Partisi Clrupu adına Grup Baş
kam Sayın Sarıgöllü'nün, buyurun.
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA O. SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Muhterem Barkan,
muhterem Cumhuriyet Senatosu üyeleri, bugün
müzakeresini takip buyurduğunuz Başbakanlık

Bütçesi müzakereleri, maalesef istediğimiz seyir
ve istikamette cereyan etmedi. Sözcüler biriblrlerine ve netice itibariyle de siyasi teşekkül
ler yekdiğerlerini tahrik edici (konuşmalar yap
tılar. Bunun dışında kalanlar da, özür diliyerek
arz edeyim; aynı 'hududun di una çıkıp, Baş
bakanlık Bütçesinin gerektirdiği ağırlık içinde
müzakerelere gerekli önem ve mahiyeti vereme
diler.
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Konuşmalarda, grupumuza tevcih edilmiş
bâzı hususlar var, bunlara cevap vermekle ye
tineceğim. Adalet Partisi muayyen mevzuları
konuşmaktan içtinabeder, değerli hareketleri
tasvip ve takdirden kaçınır .gibi sözler sarf
edildi.
Adalet Partisi, 196.1 seçimlerini bugüne ka
dar görülmemiş bir doğruluk, tarafsızlık ve
ciddiyet içinde yapan, Parlâmentonun kapıları
nı bir çok güçlüklere rağmen Türk Milletine
açan Millî Birlik Hükümetini ve Millî Birlik
Üyelerinin gayretlerini daima Ibir vatanperver
lik hissi içinde takdirle karşılar. Fakat Irir ta
viz mukabili değil. Sağ ve sol cereyanlar mev
zuunda, sağ cereyanlardan niçin bahsetmeyiz
diye konuşuldu. Biz aşırı sağ ve aşırı solun
karşısında olduğumuzu sözcümüz söylediği gi
bi, grupunıuz adına bendeniz de aynı şeyi tek
rar ediyorum. Biz, aşın sağ ve aşırı solun kar
şısındayız. Şikâyetimiz, niçin hep aşırı sağdan
bahsedilir ve aşırı sol daha hafif alınır ınealindedir. Yoksa her ikisinin tamamen karşısmdayiz. Partimiz yalnız rey çoğunluğuyla memle
ketteki demokrasinin temelini teşkil eden 'mü
esseselerin tamamen aynı düşünce ve aynı ka
naatinde olarak memleketin idare edilebilece
ğini ve .bütün müesseselere hürmet ve saygı gös
terdiğini her şekilde beyan etmiştir. Yalnız,
sözcüler konuşurken, biraz evvel arz ettiğim
gibi, bâzı atıflar ve telmihlerde bulundukları
içindir ki, verilen cevaplar yine aynı atıf ve
telmihlerle partimize doğru bir istikamet aldı
rılmak istenmiştir. Biz beyanlarımızda samimi
yiz. 22 Şubatı, 20 - 21 Mayıs olaylarını Ibütüıı
tedbirleriyle kendi içlerinde bir tasfiye olarak
hakikaten vatansever ve demokratik rejimin
teminatı olan silâhlı kuvvetlerimizin, kendi mil
letimizin askerlerinin hiç bir zaman karşısında
olamayız. Onların her zaman yanında ve onlar
da tezlerle - partimiz ile de değil - bizler ile
•millet ile birlikte olduğuna kaani ve bunu tekzibedecek hiçbir tutum ve hareket bizim için
vatanperver bir hareket olarak kabul edilmez,
hangi taraftan ve nereden gelirse gelsin.
Yine konuşmalar arasında ilerde alınacak
şiddetli tedbirlerden ve bu tedbîrlerin yarataca
ğı akislerden ve geçmişteki bir takım hâdise
lerden bahsedildi. Bunu tahmin ediyorum Sa
yın, Başhakan yanlış tefsir ettiler. Alınması
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lâzımgelen tedbirlerin bu aşırı yağ ve sol cere
yanlarla ilgili olarak mütalâa etmek iktiza eder.
Yoksa iktidara gelen bir parti - hangi parti
olursa olsun - eğer aşırı bir takım tedbirler, eğer
zorlayıcı bir takım tedbirler alır ve o yola gi
derse, tarih göstermiştir ki, bu tedbirleri alan
lar kendilerini yıpratırlar.
Binaenaleyh; Adalet Partisi bugün mevcut
ve şu sakfı Türk Milletine temin eden Anayasa
nın tâyin ettiği hudutlar çerce vasi içinde bir
gün iktidara da gelse, bu anakanunun çerçeve
si içinde gereken ve kendi uhdesine düşen ken
di prensipleri olan karma ekonomi içindeki hu
susi sektör prensibinden bu memleketi kalkın
dırmaya, kendi prensipleri içinde gayret ede
cektir. Bundan kimsenin şüphe etmemesi ikti
za eder. Siyasi partiler yele diğerlerini gayet
iyi anlamalılar ve siyasi partiler gibi diğer te
şekküller de partileri, çok rica edeceğim, her
hangi bir konuşma veya yanlış anlamadan dola
yı topyekûn ithama kalkmamalıdırlar. Bu hem
bir usul, hem bir konuşma icabı, aynı zamanda
da bu memleketin şartlarının getirdiği bir za
rurettir. Binaenaleyh biz Adalet Partisi olarak
sizlere ve bütün Türkiye'ye şunu tekraren beyan
ederiz ki Adalet Partisi kendi tüzüğüne ekli
program ve prensiplerinin içinde mücadelesine
devam edecek ve kendi siyasi fonksiyonunu hu
kukilik ve Anayasa nizamı içinde gerçekleştir
meye gayret edecektir. Hepinizi hürmet ve say
gıyla selâmlarım muhterem arkadaşlarım. (Al
kışlar)
BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar bit
miştir. Başbakanlık bütçesi üzerinde söz şahıs
ların konuşmasına geliyor, tik söz Sayın Akif
Eyidoğan'mdır.
AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Efen
dim bendeniz plânlama ile ilgili mâruzâtta bu
lunmak üzere söz almıştım.
BAŞKAN -~ Efendim, Sayın Eyidoğan bu
rada da söylersiniz. Buyurun Sayın Sakıp önal.
Konuşmaların on dakika ile mukayyedolduğuııu
hatırlatmak isterim.
SAKIP ÖNAL (Adana) — Sayın Başkan,
sayın senatörler, üç senelik- siyasi hayatımızın
Mecliste geçen safhaları hepimizce malûmdur.
Bu haytın en büyük ağırlığı Başbakanlık maka
mına aidolmaktadır. Onun için bu ağır yükün
altında yürürken partilerarası
münasebetlerin
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ölçülü ve bir nizam içinde yürümesinde zaruret
vardır. Fakat bu yönden biz aradığımızı, bu
Parlâmento çatısı altında bulamadığımız gibi,
vatan sathında da bulamadık. Konuşmalar ha
kikaten tatmin edici oluyor bazan, ama tatbi
katına gelince, tatbikatla ifade birbirini tut
muyor. Bu yüzden memleket bir huzursuzluk
içerisinde kıvranıp duruyor. Siyasi huzursuz
luk devam etmektedir. Bunun esbabı mucibesinin ne olduğuna gelince; nâçiz kanaatim şu
dur: Efkârını kaybetmiş, azınlık haline gelmiş
bir siyasi partinin plâtformu üzerinde vücut bu
lan hükümetler bu mevkileri muhafaza etmek
sadedinde birçok tedbirlere başvururlar. Biz
bunu burada maalesef müşahade etmekteyiz.
f-fönül isterdi ki azınlık Hükümeti de olsa efkâ
rını kaybetmiş olsa dahi, bu efkârı tekrar ka
zanmak için bu memlekete iktisadi, siyasi, ticari
huzuru getirmek, dâhilinde refah yolunda kanun
ve nizamların mütesaviyen tatbik edildiği bir
memleket olmak, tam mânasiyle hürriyete ka
vuşmuş olmak. Bir Tedbirler Kanunu vardır;
bunu bütün partiler kabul etmiştir. Fakat tat
bikatında maalesef taraf tutulmaktadır. Bunla
ra misal zikretmiyeceğim. Onun için bir Baş
bakan, hem de bir parti lideri olduğu zaman
bu memleketin bütününü, bütün insanlarını bir
baba şefkati ile sevmek, bunları yarının mesut
Türkiyesine kavuşturmak zorundadır. Biz bun
lardan maalesef mahrum haldeyiz.
tdari hayata gelince, Sayın İnönü'nün muha
lefet yıllarında söylediği sözler var, bunları
tekrar etmiyeceğim,. denkler bağlanmış emir
ler beklenmekte... Bunun çok daha canlısını
maalesef görmüş durumdayız. Elliden fazla va
linin tâyini, ikiyüzden fazla kaymakamın yine
tâyini, bundan daha fazla nahiye müdürlerinin
tâyini, idarede huzursuzluğu sağladığı gibi, di
ğer memurlar üzerinde de, «Haa, Halk Partisi
ve bugünün idaresiyle en ufak bir harekette bu
lunan şu veya bu sebepten ve hattâ görülen lü
zum üzerine nakil ve tâyin edilebilir.» Bu siya
si bir baskıdır aynı zamanda. Bunları hiçbir za
man doğru dürüst ve bir hüsnüniyete makrun
olduğunu kabul edemiyoruz. Belki bunların
içerisinde hakikaten nakil ve tâyinleri yapılma
sı lâzımgelen idare yönünden lüzumlu olanları
vardır. Ama 67 vilâyetten 55 - 60 valinin de
ğiştirilmesinin bir mânası vardır. Valiler vilâ
yetlerde Başbakanı temsil etmektedirler. Böyle
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yüce bir makamı işgal eden insanları oradan
oraya dama taşı gibi değiştirince diğer vekâlet
bünyesi içinde memurlar huzursuzluk içinde ka
lırlar.
Bir şeye temas edeceğim. Vaktiyle yine bu
nun tenkidi yapılmıştı. Tarih tekerrürden iba
ret olduğu için ben de burada arz etmekte bir
mahzur görüyorum. Artık ehliyet, liyakat,
ilim, irfan değil, rozetler makamlara tâyini sağlıyabilecek duruma gelmiştir. Bir işçiyi dahi
bir fabrikaya gönderdiğimiz zaman kendi saha
sında yetişmiş bir eleman olmasına rağmen bu
nun mahiyeti tetkik tahlil ediliyor; eğer başka
bir partinin mensubu ise yer yok deniliyor. Ma
alesef bunlar yapılmaması lâzımgelen şeylerdir.
Efendim, işin başından bağladığımız için idare
de huzursuzluğun başı en nihayet vilâyetlerde
valiler olduğu için oradan başladık. Kusura bak
mayın bâzı sözler geliyor, bunları söylemek mec
buriyetindeyiz. Siyasi hayatımız istikrarsızdır.
Hakikaten istikrar yoktur. Bir siyasi parti var
dır üç senededir Başkanı, Başbakan olarak bu
memleketin başında bulunmaktadır. Üç koalisyon
denenmiştir, sonuncusu koalisyon değildir. Ka
tıksız C. H. P. iktidarıdır. Artık şu parti böy
le etti de muvaffak olmadım, bu parti böyle
etti de muvaffak olmadım, böyle bir şey yok.
Katıksız iktidardır. Ya muvaffak
olacaktır.
Olamadığı takdirde ben efkârımı
kaybettim,
derme çatma, koalisyonlarla da icrai sanat ede
medim, af buyurun, Hükümet edemiyorum,
buradan çekiliyorum demesi lâzımgelirdi. Dâ
hildeki huzursuzluk bu esasa dayanıyor; partilerarasmdaki münasebetlere. Daima ekalliyet Hü
kümeti olarak, efkârını kaybetmiş bir partinin
başta bulunması sebebiyle huzursuzluk devam
ediyor. Hariçte ise Türk Devletinin itibarı
sarsılıyor. Bir Kıbrıs hâdisesinde, maalesef
varlığımızı tam mânasiyle hissettiremedik. Evet,
politik bâzı sebepler vardır, ama, ölmesini bilmiyen milletin yaşamaya hakkı olmadığını da,
benim ecdadımın sloganı olarak bilmekteyim.
Haklı yerlerde Hükümet cesareti medeniye ile
işlere girişmeli idi. Kıbrıs dâvası çıktığı zaman,
Rusya perişan halde idi. Keşmir dâvası dolayı
siyle Hindistan'a Rusya'nın garanti vermesi si
lâh yardımı vaadi dolayısiyle KızıL Çin ile ara
sı çok açıktı. Bu şartlar altında ve Türkiye'nin
stratejik mevkii bakımından da Rusya'nın ha
yati noktalarına yakın bulunması dolayısiyle
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Kıbrıs konusuna dokunulduğu veya müdahale
edildiği takdirde Kızıl Çin ile arası açılmış bu
lunan, böyle bir sarı tehlike ile karşı karşıya
bulunan Rusya onu bırakıp da Birleşmiş Mil
letlere karşı, onun NATO üyesi olan Türkiye'
ye karşı bir harekete girişemezdi. Bunu bir
Devlet Başkanının bilmesinde zaruret vardır.
Amerika'da seçimler vardı. Bu arada Kıbrısı alıp
bize veremezdi. Ama, biz dördüncü maddeyi
tatbik etmekte maalesef çok geciktik. Yapama
dık ama daha cesur hareket edilebilir ve bu ne
tice de alınabilirdi.
Millî idarenin tecellisi için, mutlak tecellisi
için Millî Bakiye Kanununu yine bu Hükümet
getiriyor. Bu Millî iradeye hürmetten ziyade
Atatürk'ün koymuş olduğu «Hâkimiyet kayıtsız
şartsız milletindir» vecizesini rencide eder ka
naatindeyim. Çünkü bu vecize bütün esir mil
letlere hürriyetini, istiklâlini sağlamalarında
rehber olmuştur. Burada da: Parlâmentomuz
da da yazılıdır. «Hâkimiyet kayıtsız şartsız
milletindir» diye, fakat altına Mustafa Kemal
ismini yazmaya çekiniyoruz, bu da ayrı bir me
seledir. Okuması yazması olmıyan, müşterek
listelerle oy sandığı başına gidecek, ne olacak,
ya o partinin ya bu partinin îâalettayin birisinin
ismine atacak. Bu şekilde yüzde altmıştan faz
lası okumamış bir memlekette millî iradenin tam
tecellisini isterken küçük partileri mesuliyetin
merkezi olan Parlâmentoya gelebilmelerini sağla
mak için onlara lütuf ve atıfette bulunurken,
okumamışlara reyi kullandırma hakkını bu şe
kilde almak millî iradenin tecellisini sağlamak
demek değildir. Bu vatandaşa diyoruz ki; harfe
var vatan müdafasma buyur, koşuyor. Vergi
diyoruz vergi veriyor. Memleketin buna benzer
hizmetlerinde canını, malmı maddi mânevi var
lığını esirgemiyor. Ama okumamış olmasından
dolayı Hükümet kurmaktaki Parlâmento azaları
nı seçmekteki hakkı müktesebini vermemek yolu
na gidiliyor, işte siyasi huzursuzluğun...
BAŞKAN — Sayın önal, bir dakikanız kaldı.
SAKIP ÖNAL (Devamla) — P e k i efendim,
bağlıyalım.
Siyasi huzursuzluğun ana hatlarından biri"
si de budur. Ama neden budur? Çünkü, efkâ
rını kaybetmiş olan bir siyasi partinin bugün Hü
kümet olarak iş başında bulunmasından fayda
lanarak bâzı kanunları getirip çıkartmasıdır.
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Küçük partilere gelince; bunlar da muhale
fet partileridir. Şunu arz edeyim ki esasında
küçük parti yoktur. Çünkü partiler dâvalarına
sahip çıktıkları zaman ve milletin takdirini ka
zanırlar ve bir anda büyük parti olabilirler.
Bu bakımdan o sözlerimi geri alıyorum. Yalnız
bu partilerin mensupları diyorlar ki biz arka
daşlarımızı muhalefet yapsın diye gönderdik
ikazlarda bulunsun diye gönderdik. Memleke
tin iktisadi, siyasi ticari hayatı mefluç halde ya
şanmaz hale gelmiş memleket liderlerimiz çıkı
yor konuşuyorlar, güzel beğeniyoruz. Ama bir
güven oyuna müracaat edildiği zaman, koltuk
değneği gibi ismet Paşanın koltuğuna giriyor
tekrar koltuğa oturuyorlar. Onun için Millî
Bakiye Kanununa rağmen biz kendi partimize
dahi rey vermiyeceğiz, diyorlar. Daha dün Adana'da temas ettiğim C. K. M. P. li arkadaşları
mın noktai nazarlarını arz ediyorum. Yani
Millî Bakiye Kanunu ile dahi bu neticeye rağ
men millet bu oyunu da bozacaktır. Ve bu mem
lekette millî irade tam tecelli edecek 'buna rağ
men kuvvetli hükümetler inşallah bu memleketin
basma geçecek, milleti ile millî sınırları içinde
yarmm kudretli kuvvetli Türkiye olmasına nam
zet olacaktır.
BAŞKAN — Müddetiniz bitmiştir
müsaade buyurun.

efendim,

SAKIP ÖNAL (Devamla) — Bir cümle efeı*
dim.
BAŞKAN — Buyurun.
SAKIP ÖNAL (Devamla) — Burada harice
giden bakanlar hakkında bir takrir vermiştik,
tam. üç ay oluyor. 45 gün içerisinde 17 bakan
harice gitmiş gelmiştir. Bunların memlekete ne
ler getirdiğini, ne gifei menfaatler sağladığını
sormuştuk, Hükümet icraatının tebellür etmesi
için halk efkârına bu bir fırsattı. Maalesef ver
mediler ve soru aktüalitesini kaybetti. Sayın
Başbakandan ve yardımcısından rica ediyorum,
Meclis murakabesini Hükümet üzerinden eksik
ettikleri zaman daima hatalı yola girerler. Bu
onlar için bir fırsattır, icraatlarını övmek ve
noksanlarını telâfi etmek için Meclis murakabe
sini mutlak istemeli ve günü gününe cevap ver
melidirler. Hürmetlerimi arz ederim.
BAŞKAN —- Söz sırası Sayın Sami Kü
çük'ün.
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Yalnız bir istirhamda bulunacağım; muhte j ne kadar Kuran okulu, Kuran kursu ve medrese
rem söz istiyen arkadaşlardan müzakeresini et
mevcudolduğu buralarda ne kadar öğrencinin
tiğimiz mevzu, Başbakanlık bütçesidir.
Seçim
bulunduğunu maalesef bilmemekte, bilmediği
kanunu değildir. Dikkatinize arz ederim. Muh
için de kontrol edilememekte.
telif bu gibi şeyleri dile getirirseniz netice al
Anayasanın açık hükümlerine rağmen müsa
maya imkân yoktur.
adesiz açılan, devrim kanunlarına aykırı öğre
tim yapan ve vasıflı hocalardan yoksun bulunan
ENVER KÖK
(Cumhurbaşkanınca S. Ü.)
bu kurs, okul ve medreseler hakkında gerekli ta
— Efendim müsaade ederseniz konuşmak istiyo
kibatın yapılarak izinsiz açılanların kapatılması
rum, sataşma var...
nı Hükümetten rica ederken yarının mutlu TürBAŞKAN — Söz sıranızı yazmışımdır. Evet,
kiyesi için çok lüzumlu olan bu çocukların en
partilere sataşma var. Ama (Gülüşmeler)
kısa zamanda açılacak tarım ve sanat okullarına
SAMI KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Baş
aktarılması hususunda Hükümetin gerekli ted
kan, Sayın bakanlar, muhterem arkadaşlarımı
birleri almasını ve Atatürk'çü Büyük Millet
Başbakanlık bütçesi dolayısiyle geçen sene de
Mavisinin de bu kararları desteklemesini sami
bu kürsüden dile getirmeye çalıştığım iki konu
miyetle istirham etmekteyim.
üzerinde tekrar fikirlerimi belirtmek için söz al
Muhterem arkadaşlarım; dünyada galiba
mış bulunuyorum.
kendi diliyle ibadet etmiyen yalnız biz Türkler
Muhterem arkadaşlarım; Anayasanın 153 ncü
kaldık. Hem öyle bir millet ki, fertlerinden
madesi devrim kanunlarını teminat altına almış
ayrı dine mensubolanlar; meselâ, Mardin ve
bulunmaktadır. Bu devrim kanunları içerisinde
Midyat'ta bulunan Hıristiyanlar gibi İncil'i
bir tane Tevhidi Tedrisat Kanunu diğeri de Türk
Türkçe okur ve ibadetlerini Türkçe yaparlarken
Harflerinin Kabulü ve Tatbiki Kanunu mev
yüzyılların verdiği bâzı alışkanlıklardan ötürü
cut bulunmaktadır. Anayasanın teminatı altın
bâzı yerlerdeki Müslüman Türkler ibadetlerinin
da bulunan bu iki kanundan Tevhidi Tedrisat
bâzı kısımlarını başka lisanla yapmaktadırlar.
Kanununa göre Türkiye Cumhuriyeti hudutları
Hepimizin bildiği üzere İslân Dininde kul ile
içerisinde yalnız ve yalnız Tevhidi Tedrisat Ka
Tanrı arasında aracı yoktur. Kuran okunup an
nunu ki ilkokulu içerisine alan bu kanun uygu
laşılsın diye Arapça izah edilmiştir. Dünyada
lanır. Türk Harflerinin Kabulü ve Tatbiki Ka
yalnız Arapça konuşulmadığına ve islâm Dini
nununa göre de yalnız ve yalnız Türk harfleri
diğer diller arasında da yayılmış bulunduğuna
kullanılır, Arap harfleri kullanılmaz. Fakat,
göre Kuranın okunup anlaşılması için diğer
gerçekler bu merkezde değildir. Bugün köy,
dillere tercümesi zaruridir. Nitekim, Ankara
kasaba, şehirlerin kenar mahallelerinde mevcut
Üniversitesi ilahiyat Fakültesi ya}7inlarından
ve miktraları her gün artan Kuran kursları,
Dr. Neda Arlaner'in Nurculuk kitabında şu hu
Kuran okulları ve hattâ medreseler mevcuttur.
sus mevcuttur. «Kuran-ı Kerim pek çok dillere
Buralarda yapılan öğretim eski Türkçedir.
çevrildiği gibi, yüzyıllardan beri Türkçe tercü
Arapça değildir. Bu suretle Anayasanın temi
meleri yapılagelmiş ve gelecektir de.» Çünkü,
nat altına aldığı bu iki kanun maalesef buralar
Kuranı Kerim'in mânasının bilinip anlaşılma
da ihlâl edilmektedir. Her ne kadar buralar
sının esas olduğu âyetlerde açıkça belirtilmiştir.
da Kuran okul ve kurslarının açılmasında bâzı
«Bunlar, her şeyi apaçık bildiren kitabın âyet
şartlar aranmakta ise de maalesef bu şartlara
leridir. Ona, aklınızı erdiresiniz diye Arapça
da riayet edilmez. Evvelâ, buraya devam ede
olarak Kuranı indirdik» (Yusuf Süresi 12/2).
cek öğrencilerin ilkokulu bitirmeleri lâzım. Ha
«Biz sana kitabı ancak onların ihtilâf ettik
yır, ilkokul çağında olan çocuklar gider. Bu
lerini beyan etmek için ve mühim olan kavme
ranın hocalarının özel vasıfları bulunması lâzım.
hidayet ve rahmet olsun diye indirdik.» (Nahl
Hayır, bu vasıflar aranmaz. Açılmaları mü
Sûresi, 16/64).
saadeye tabidir. Hayır, bu müsaade hiçbir su
Yüce kitabımızın tercümeleri elbette ki dil
retle aranmaz. Karakurt'taki hâdise de bunun
bilmiyenlerce anlaşılsın ve emirleri, irşatları ye
açık bir misalidir. Bugün ne Millî Eğitim Ba
rine getirilsin diye yapılmaktadır. Hattâ bunun
kanlığı ne Diyanet işleri Başkanlığı Türkiye'de
farz olduğu dahi ileri sürülmektedir: Mısır'da,

_
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Mecelletü'l Ezher'in 1926 yılında yayınladığı bir
makalede, Maliki mezhebi âlimlerinden ve Fas
Devletinin Maarif Nazırlığını yapmış bulunan
Muhammed. Hasan Hacevî, Kuran'ı tercüme et
menin bütün İslâm ümmetine farz olduğunu,
eğer bu yapılmazsa bütün ümmetin günahkâr
olacağını ifade etmektedir.
Ayrıca, birçok imam ile müctehit ve bu ara
da bilhassa İmamı Azam ki Hanefi mezhebinin
banisidir, Besim Atalay Beyin «Türk Diliyle
İbadet» kitabında da belirttiği üzere, Kuran'm
Türkçe okunması ve duaların da Türkçe yapıl
ması hakında fetvalar vermiş bulunmaktadırlar.
Hepimiz bilirsiniz ki, Büyük Atatürk: «Ül
kesini ve yüksek istiklâlini korumasını bilen bıı
millet, dilini de yabancı dil hâkimiyetinden
kurtarmasını bilecektir.» buyurmuşlardır. Artık
Atatürk'ün bu vasiyetini, dinî farizalarımızı,
kendi öz dilimizle araya yabancı bir dil olan
Arapçayı katmadan, yapmanın zamanı gelmiş
tir. Bunun en büyük faydası, halkımızı dini
kendi çıkarlarına kullanan yobazın tasallutun
dan, kurtarmak olacaktır.
Büyük Türk Filozofu ve sosyologu Ziya Gökalp'm bir şiirinden bir parça ile bu konuya son
vereceğim:
Bir ülkei camiinde Türkçe ezan okunur
Köylü anlar mânasını namazdaki duanın
Bir ülkeki hutbesinde Türkçe Kuran okunur
Büyük küçük herkes bilir buyruğunu hüdânm
Ey Türk oğlu işte senin orasıdır vatanın...
Güvenlik kurulları :
Sayın arkadaşlarım :
Üzerinde kısaca durmak istediğim bir ko
nu da Emniyet ve Millî Emniyeti içine alan Gü
venlik kurullarıdır.
Anayasanın sosyal Devlet kavramını izah
eden gerekçesinde:
Başka bir deyimle çalışma ve sosyal adalet
ilkelerine dayanır.
«Sosyal Devlet» fertlere yalnız klâsik hür
riyetleri sağlamakla yetinmeyip aynı zamanda,
onların insan gibi yaşamaları için zaruri olan
maddi ihtiyaçlarını karşılamalarını da kendisine
vazife edinen Devlettir.
Bu sebepledir ki «sosyal zihniyet», yalnız
fertlerin refah ve saadeti için bir teminat de
ğil, aynı zamanda toplum hayatının geleceği
bakamından, da demokrasinin en şaşmaz garan-

tisidir. Zira komünizme karşı en tesirli kalkan,
onu lüzumsuz hale getiren sosyal adaletin ger
çekleşmesidir.» denilmektedir.
Dikkat buyurulsun, sözü edilen bu kavram
lar, 27 Mayıstan evvel ağza alınmaz ve alanlar
da, gizli polisçe derhal komünistlikle fişi enirler
di. Anayasanın bu açık ifadesi karşısında, mik
tarları onhinleriıı üstünde olduğu söylenen ve
ekserisi o günün havası ve anlayışı içinde dü
zenlenmiş bulunan fişli dosyaların ehil ellerde
tekrar gözden geçirilerek bir tasnife tutulma
sının zamanı gelmiş ve hattâ geçmiştir bile. Bu
gün bütün müesseseler Anayasa düzenine girdiği
bir sırada bu kurulların da kendilerine düşeni
yapmaları ve Hükümetin de bunlara uyarıcı di
rektifler vermesi lâzımdır ve bunu beklemekle
yiz.
Sayın arkadaşlarım.
Bu gibi millî müesseselerin, millilik vasfına
uygun olarak münhasıran millî bütçeden beslen
melerinin sayılmıyacak kadar faydaları vardır.
CENTO veya diğer kanallarla direkt olarak bu
müesseselere yapılacak malî yardımlar, bu mü
esseseleri, yardımı yapan devletlerin kendi mil
lî menfaatleri istikametinde kullanmalarına her
zaman, istenmese dahi, imkân açar. Nitekim
bu kanalla yapılan yardımların, son neşriyata
karşı, aşırı sağın âdeta birer destekçisi bulunan
bâzı yayın organlarının beslenmesi, bu suretle
de bu millî müessesenin iki zıt kutbu çarpıştıra
rak «çubuğunu yak, keyfine bak» politikasını
takibeder görünmesi ne Devlet anlayışına ve ne
de Anayasa düzenimize uygun düşmektedir.
Sayın Devlet Bakam, bütçe müzakereleri sı
rasında, Millî Emniyet hizmetlerinin ist i sari
bir organ olduğunu ifade etmiş ise de gerçekler
ve her gün cereyan eden hâdiseler, maalesef bu
müessesenin Anayasanın fertlere tanıdığı hür
riyetleri ihlâle varacak faaliyetler de bulundu
ğunu göstermektedir. Bunun çok acı bir misa
lini; yabancı bir firmanın Türkiye'de yanmayı
tasarladığı büyük ölçüdeki yatırımları hakkında
araştırma yapmak üzere Türkiye'ye gönderdiği
Türk ırkından Türk uyruklu temsilcisine karşı
uyguladığı, hâkim kararı olmadan onu caddede
tevkif ve onu hürriyetinden alıkoymak ve bilâhara da sudan bâzı sorulardan sonra dostça bir
veda merasimini mütaakıp serbest bırakmasıdır.
Bir insanın hürriyeti, kişi ve iş itibarı ve bu
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arada millî menfaatler hu kadar sudan sebepler
le, ihlâl edilemez. Aksi halde vatandaş kendini
kendi vatanında kendi millî müesseleri önünde
emniyette hissedemcz. Bıı kişi hakkında arzu
edilirse Sayın Başbakan Yardımcısına ve bilgisi
dışında yapılmış ise Sayın Millî Emniyet Baş
kanına veya yardımcısına gerekli bilgiyi verme
ye hazırım.
Bu gibi millî kurulların bilimsel metotlarla
tekrar ele alınarak reorganize edilebilmesi iein
M. E. T. Kanununun biran evvel çıkarılmasını
temenni ederim,
Sözlerime son vermeden evvel Türkiye Bi
limsel Teknik Araştırma Kurumu hakkında kı
saca bir ifadede bulunmak istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Küçük, bunları başka
bir vesile ile söylerseniz memnun olurum.
SAMİ KÜÇÜK (Devamla) Teşekkür ederim,
hürmetlerimle.. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu.
F E T H Î TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın
Başkan, say m senatörler;
Başbakanlık bütçesi dolayısiyle, son zaman
larda aleyhinde kasıtlı ve sistemli neşriyat, ge
rici ve yıkıcı propagandalar yapılan millî em
niyet teşkilâtımız üzerinde kısaca mâruzâtta
bulunacağım.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa
dır ki: Başbakanlığa bağlı fakat siyasi ilişik
bakımından daima tarafsız olmuş, yalnız mil
lî güvenliğimiz üzerinde vazife göregelmiş, en
şerefli millî müesseselerimizden biri bulunan
«Millî Emniyet Teşkilâtımız» Hükümetin de
müsamahayı aşan ilgisizliğinden faydalanan
mahdut kimseler tarafından
hücuma uğramış
ve yıpratılmak istenmiştir.
İç ve Dışişleri hiç de düzeninde olmıyan bir
memleketin vatandaşları ister iktidar, ister mu
halefet mensubu bulunsunlar; üzerlerine titriyecekleri ve tenkit halklarına müstahkem birer
mevki tanıyacakları Devletin bu çeşit temel
müesseselerine çullanırlarsa bu vatanseverlikle
bağdaşamaz; bilâkis gaflet, kasıt veya ihanet
olur.
Bu çeşit kötü davranışların ilk berbat ör
neğini, örfi idare tarafından bir süre kapan
dıktan sonra, örfi idarenin kalmasiyle tekrar
yayına başlıyan, yaşıyan ve ölmüş kızılları da
kadrosunda toplıyarak hürriyeti hürriyet düş
manlığı için kullanan bir dergi vermiştir.
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Bu dergi, kasıtlı bir iftira tertibinin eseri
olarak bir grup Parlâmento üyesinin, içlerin
de 4 vekil bulunan 63 kişilik diğer bir Parlâ
mento grapunu Millî Emniyet Teşkilâtına jur
nal ettikleri yalanını yayınlamıştır.
Parlâmento üyelerini, Sayın Başbakan Yar
dımcısı dâhil 4 vekili ve 59 C. H, P. senatör ve
milletvekillerini böylece Parlâmentoyu ve bil
hassa Millî Emniyet Teşkilâtımızı küçük düşü
rücü, kötü zan altında Ibırakıcı bu maksatlı
tertibin failleri, ilgili makamlar ve vazifeliler
tarafından hiçbir muamele görmemişlerdir.
îşte bundan cesaretlenen ve şımaran dergi
mensupları yayımlarında büsbütün azıtmışlardır. Dâvalarını ortaklattıkları yazar ve söz
cülerde bulunca bu Millî Emniyeti
yıpratan
kampanyalarına yardım ve ' destek de görmüş
lerdir.
Devletin iç ve dış güvenliğini sağlıyan «Mil
lî Emniyet Teşkilâtı» nın başında bulunmuş
kıta görevindeki bir sayın generale ve halen
teşkilât Başkanı bulunan muhterem zata şiddet
le çatılmış ve bu teşkilâta ait mahrem belge
ler yayımlanmaya başlanmıştır.
Bugün de yönü malûm aynı dergide ve ona
muvazi neşriyat yapan bâzı gazetelerde gizli
Millî Emniyet raporlarının açıklanmasına de
vam olunmaktadır. Ayrıca, Maarif Vekâleti
nin vaktiyle yakılışı misali, bütün millî emniyet
dosyalarının da Kızılay'da yakılmaları isten
miştir.
Cumhuriyet Senatomuzun 10 Kasım 1964
Salı günkü Oturumunda ilgilileri uyarıcı ve
vazifeye çağırıcı bir konuşma yapmıştık. Yur
dumuzun iç ve dış manzarasının hiç de güven
verici ve iç ferahlatıcı olmadığına işaret etmiş
tik.
Köylümüzün, esnaf ve tüccarımızın müşkül
durumlarına ve: Yurdumuzun maddi, ekonomik
buhran ve çöküntü tehlikesi yanında; milliye
timizin mânevi, moral ve ideolojik uçurumun
da kenarında bulunduğuna dikkati çekmiştik.
(Ne vahim, ne iftira; gerçeğin açık ifadesi
şudur; Türkiyemiz bugün vahim ıbir sol tehlike
ile yüz yüzedir.) Sözümüzü iki sayın Bakan
bu kürsüden redetmeye çalışmışlar ve sözleri
mizi karamsarlıkla vasıflandırmalardı.
Fakat henüz iki ay bir müddet geçmeden
bugün görüyoruz ki; Sayın Başbakan ve üniver-
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Ve bilhassa, bu kritik zamanda, Millî Emni
sitelerimizin sayın yöneticileri, bizim işaret et- I
yet mensuibu vatan sever vazifelilerin kırılmıtiğimiz, Türklüğü tehdideden bu tehlikelerin va
yan bir şevk ve imanla görevlerini her zaman
hametini kabul ederek, bunları önleme çare
kinden büyük bir dirayet ve başarı ile yapma
leri peşindedirler. Biz de bu ciddî tehlikeler kar
larına lüzumlu imkân ve şartlar sağlanmalıdır.
şısında, bütün millî kuvvetlerimizi Atatürk yo
Bu teşkilât milletimizin huzur teminatıdır ve
lunda birleştirmeye çağırmıştık.
bu memleketin millî emniyeti birimiz için de
Bir muhalefet mebusu olarak Hükümete şu
ğil. hepimiz içindir.
gerçeği tekrar hatırlatalım: Yarınından kaygu
Saygılarımla.. (Sağdan, alkışlar)
duyan Türk halkına, gerekli güvenin en kısa
BAŞKAN — Ali Rıza Ulusman? (Yok) sesle
zamanda verilmesi, kazandırılması zaruridir.
ri)
Bunun ilk şartı da: Millî Emniyet Teşkilâ
Sayın Niyazi Ağırnaslı.
tını yıpranmaktan korumak; ve bu teşkilâtı gü
NlYAZÎ
AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte
nün gerçeklerini karşılıyacak derecede takvi
rem arkadaşlarım, ben Başbakanlık bütçesin
ye edip kuvvetlendirmektir.
de bâzı israflarla kısa konuşmama başlamak
Millî Emniyet Teşkilâtının dinamitlenireesiarzusundayım. Bu israflar Başbakanlıkta ya
nc kasti hücumlara uğrayışmda teşkilâtın bağ
pılıyor mânasına alınmamalıdır, böyle değil
lı bulunduğu Başbakanlığın ve Hükümetin ta
dir şüphesiz. Ama, bizim bütçemizin, bizim dar
kındığı kayıtsızlık tavrını, âdeta hücumlara ce
imkânlarımızın ölçüsü içinde hakikaten bu is
saret verir mahiyettedir. Filvaki, Başbakan Yar
rafların üzerine alabildiğine eğilmek zorunda
dımcısı: «Hiçbir şekilde aslı olmıyan bu haber
yız. Bunların başında Avrupa memleketlerini
lerin sahipleri elbette adalet huzurunda hesap
dolaşmış arkadaşlarım görmüşlerdir, hatırlarlar
vereceklerdir» beyanatında bulunmuştur. Bugü- I
hepsi de, hiçbir memleket çok benzin yakan.
ne kadar «ihbar mahiyetinde kabul edilmesi» I
çok yağ yakan büyük araba kullanmıyor. Kendi
işaretiyle çeşitli neşriyat da yapılmıştır. Fa
memleketlerinin küçük vasıtalarını kullanıyor.
kat bütün bunlara rağmen ilgili ve vazifelile
Opel, Volkswagen kullanıyor, bilmem Fiat kulla
rin milletimizin bu hayati emniyet konusuna
nıyor filân ve kendi arabalarını kullanıyor. Biz
gösterdikleri kayıtsızlığın nedenlerini çözmek I
bugün için belki kendimiz araba yapamıyoruz, di
cidden güçtür.
yelim, ama, araba yapacak imkânları da bir an ev
vel hazırlıyalım. Halk tipi araba yapma yoluna
Vazifeliler unutmamalıdırlarki: Millî Emni
yet Teşkilâtını yıpratmak, yoketmek kasdiyle I gitmeliyiz. Ama, bunu yapamadığımız takdirde,
her halde sadece Devletin alacağı vasıtalar için
yapılan tertip ve iftiralar yanında, bu teşkilâ
değil, kotalardan lüks arabaları, büyük arabaları
ta ait mahrem vesikaların da açıklanması, pek
kaldıralım. Bizim bünyemizle bu bağdaşmıyor.
çok kimseyi zan altına sokmaktadır.
Bunda başlıyor bir kere israfla mücadelenin bence
Yapılan bâzı neşriyatta da işaret olunduğu
ölçüsü. Başbakanlık vekâletlerle, Ticaret Vekâle
gibi: 27 Mayıs hareketinin başında bulunan
tiyle
filân pekâlâ anlaşıp bunu yapabilir. Rica
ve Devletin bütün evrakına el koyan Sayın Mil- I
ediyorum,
bunun üzerinde ehemmiyetle dursun
lî Birlik Komitesi üyeleri, ihtilâle katılan diğer
lar.
vazifeliler, Millî Emniyet ve İçişleri Bakanlığı
Kıymetli arkadaşım Sami Küçük, köy çocukla
mensupları ve bu vesikaları ele geçirelbilip ya- I
rının sanata imale edilmeleri, sevk edilmeleri hu
ymlıyan dergi gazete sahip ve sorumluları bu
susundaki benim de yürekten katıldığım temenii
neşriyatında ifade ettiği gibi hep zan altındadır
ifade buyurdular.
lar
Haksız yere şüphe altında kalan suçsuz kim- I
Başbakanlık bütçesinde Diyanet İşleri kısmına
selerin bu zandan derhal kurtarılmaları lâ
Karma Bütçe Komisyonunda 23 milyon liralık bir
zımdır. Vazifelerini kötüye kullananlar varsa I ilâve yapılmıştır. Din adamları yoksul durumdan
onların da ayıklanmaları şarttır.
kurtarılsın, bu zam yapılsın buna bir diyeceğim
Bunun için de bu işin aydınlığa çıkarılması
yok. Ama, her halde İmam - Hatip okullarına ta
ve mahrem vesikaları alanların tesbiti daha
mim yapıp parti taşlamanın, parti basmanın bun
fazla geciktirilmemelidir.
I ların vazifesinin dışında olduğunu da Başbakan-
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lık, bir an evvel lütfedip hatırlasın. Çünkü 14 15 yaşında daha zekâsı hareket haline geçmemiş
yavrularımıza, bizim yavrularımıza, fakir fukara
çocuklarına bu memleketin çocuklarına tutup şu
parti kötü, bu parti iyi diye taşlatmak, insan taş
latmak, insan yuhalatmak gibi tahrikler devam
ederse; bunun nerelere kadar istikamet alacağını,
nerede duracağını kestiremeyiz.
Muhterem Başbakan Yardımcısı karıaliyle Hü
kümetten Şarkışla olayları üzerinde dikkatle dur
maları istirhammdayım. Eğer gazetelerde oku
duklarımız doğru ise bir kaymakam vekili, tahri
rat kâtibi yanında jandarma kumandanı ile muh
tarı kövdeld evinden alıp dövmüş, sürüklemiş ve
ölümüne sebebolmuşlardır, diye yazıyor gazete, ve
ciddî bir gazete yazıyor bunu.
Muhterem arkadaşlarım, rejimi, demokrasiyi
benimseten, tarafsız idareyi kökleştiren şahısların
başında idareciler gelir. Hiçbir surette, hangi
suçtan mücrim de olsa, muhtar, muhtar da olma
sa vatandaş evinden sürüklenerek alınıp götürül
mesi, dayak atılması, tokatlanması yakışık almaz.
Belki de, bir, bu bir kaymakam vekili tarafından.
tahrirat kâtibi tarafından yapılmış. Elbette mül
kiye mezunu, hukuk mezunu bir kaymakam, tah
sil yapmış, aklı başında bir insan bu hareketi yap
mazdı, yapmamalı idi. Bunun üzerinde ciddiyet
le durulmalı ve eğer gerçekten böyle bir vaka
varsa hemen ölüme sebebiyetten haklarında taki
bata geçilmeli, vazifeden uzaklaştırılmalı o zevat.
Ve tevkiflerini gerektiren sebep varsa tevkif edil
meli. Devletin itibariyle alâkalı bu nev'i, vatan
daş üzerindeki zulüm hareketlerine müsamaha,
müsaade etmiyeceğinden Sayın Hükümetin, emin
olarak bunun üzerinde ciddiyetle durması ricasmdayım.
Muhterem arkadaşlar; partiler arası huzur
meselesi hep üst kademelerde vakit vakit düşü
nülüyor ve fakat açıkça ifade etmek isterim ikili
hareket ediyoruz. Buradaki yahut partiler arası
yüksek kademe huzurundaki konuşmalar aynen
köye kadar, ilçelere kadar veya parti kademeleri
ne, teşkilâtına kadar götürülmüyor. Demokratik
zihniyette elbette biribirimize karşılıklı tahammül
göstereceğiz. Elbette biribirine zıt fikirler burada
ortaya serilecek, belki Senatoda ekseriyet kazanmıyacak, fakat bu fikrin hakemliğini millet ya
pacak ve o fikri desteklemiş olan siyasi teşekkülü
büyütecek veya küçültecek. Bu, milletin elinde
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olacak. Buna karşı da elbette ki, hazımlı olacağız.
Bir gürültü ile burada söylenmemiş telâkki ede
lim. Çok temenni ederim, söylenmemiş olmalıydı...
Yalnız, partisine mensup Sayın Grup Başkam
arkadaşımız bu kısmı şahsının üzerinde bıraktığı
için elbette ki; ben de çok memnun ve müsterih
oldum. Yoksa biz tırpanı, orağı sadece tarlada,
köylülerin yonca, ekin biçme vasıtası olarak telâk
ki ederiz. Tırpanla, orakla, çekiçle ağızlarından
salyalar akan bir zihniyetin, bir tek insanı sokak
ta da imha etmesine, bu memlekette göz yumulmıyacaktır ve oraklar, tırpanlar onun istediği şe
kilde kalkarsa kimin başına ineceği de belli ol
maz. O itibarla ben tebrik ederim sayın grup
başkanvekilini; tenzih etmiş oldu partisini... Ha
kikaten ben de bu kanaatteyim. O arkadaşımız
bir zühule kapıldı ve böyle manâsız bir ifadede
bulundu. Bunun ne bu Senatoda ne bu Mecliste;
ne de bizim yeni demokratik zihniyet ve anlayışı
mızda ve ne de açık rejimi sonuna kadar savuna
cak olan sevgili Türkiye'mizde yeri olmıyaeaktır, olamıyacaktır. Eğer bununla memleketin yok
sulluklarından bahseden insanları sindirecekleri
ümidine düşenler varsa, eğer bununla gerçekleri
bildiği gibi Devletçi açıdan memleketin kalkın
ması daha kolaydır, diyenleri sindirecekleri umu
dunda olanlar varsa; boşa hayal ediyorlar. Bu
memlekette vergi kaçakçılarının arkasına düşüle
cektir. Bu memlekette kökü dışarda olan petrol
şirketlerini idare edip de memlekette büyük söz
sahibi olmaya kalkışanların arkasına düşülecek
tir. Yoksulun pençesi bunların yakasında olacak
tır. Ve demokrasi böyle böyle gelişecektir. Elbet
te ki, aşırı cereyanlar karşısında olunması demek
fikir ortamının, özgürlüğün yok edilmesi manâsı
na getirilemiyecektir ve gelmiyecektir. Hepinizi
saygılarımla selâmlarım. (Ortadan alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın Alâeddin Çetin.
ALÂEDDÎN ÇETÎN (Çorum) — Çok muhte
rem senatörler, benim bahsedeceğim mevzu başka
bir bütçede de konuşulabilirdi. Fakat Başbakan
lığın dikkatini çekmekten başka çare kalmadığını
gördüğüm için Başbakanlık, •bütçesinde kısaca
bumdan- .ba/hos'lm-ek ve çaresini de kısa: yoldan
istirham •etnre'k zaraıretini hissettim. Efendim,
malûnıuâliniz., bir kalkınma 'gayreti içimdeyiz.
Kalkınmanın unsurları pek çok. Fakat ekse
riya biz hunun büyük çapta olanlarımı görü
rüz. Bize ilk devrede ehemmiyetli gibi para
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işd gelir, teknik eleman işi ıgelir, şu gelir, bu
gelir... (rözden kalçan veyahut da derdini anlatamıyan kütleleri mustaribettiği için pek
kaale alınmayan idari şikâyetle'r vardır ki, ve
yahut d a kanuni müşküller vardır ki, itimıat
buyurum yalnız kalkın ıstırap çekmesi değil1,
plânlı kalkıınmaımiKi da bugün hıaltal anmaktadır.
Bu :gibi mevzuat çoktur. Fakat şimdi halkın
«çok ıstırap çektiği, 'bizzat Hükümetin, Başve
kâletin de bütün imkânlarım! kullanarak ele
alması tâzıımıgeldiğine kaanıi olduğum bir Ksrfcumqy vardır. O da, Trafik Kanunumuzun bün
yemize ıııyguını olm-ıyan bir şekilde tanzim edil
miş olması ve tatbik edilişidir. Muhakkak ki,
Trafik Kanunu mıedeni bir kanundur. Bunun
şehirlerdeki tatbiki üzerinde 'bir itirazımız yok.
Fakat sayın -senatörler bizim memleketimizde
bir de geniş köylü 'kütlesi vardur. Bıı köylü
İmitlesimden de biz zirai kalkınmayı bir em evvel
yapması için gayret bekliyoruz. istirhamı ede
rim, paızarları geniş olan Anadolu şehirlerinle
güneş batarken veya battıktan sonra Devlet
adamları uğrar veya 'mesul şahıslara gönderir
lerse görecekleri manzaradan kendileri d© üzü
lmeklerdir.
Beniim ımemıleıkeıtim Çoraım'da pazarlara
kesif köylü kütlesi gelir. Bütün ilgililerden
istirhamımızla rağmen çaresini bulamadık. Tab
lo şudur : Köylü pazarımdan çıkar bir sürü
traktörle gelmiştir, yüzlerce traktör vardır,
eşya almıştın', şunu almıştır, bunu almaştır,
traktöre bindirmezler papara çıkacak diye.
Hasta kadını vardır, hasta, çocuğu vardır. Bun
ları da bindirmezler. Kıştır, yağmurdur.. Yazsa
toz, toprak, fırt ma, vardır. Bir ıstırap manza
rası... Yüzlerce, binlerce insan traktörleri kö
şelerde durur. Polis kesmiştir, halk ister ki
polis ıgitsin, traktöre binsin... Binemez... Polis
mümkün mertebe gitmemeye çalışır. Nihayet
bir ara yaraş ballar. Polis bir traktörü kova
larken öbür traktörler kaçar... Bu hem komik,
hem de hazin bir manzara. Bu arada, olma
sın denilen kazalar ekseriya d u r , traktörler
devrilir, birkaç vatandaşın hayatıma mal olur..
Köyden geliş de aynıdır.
Muhterem senatörler; garip bir durum var:
Köylüye demişiz M, makinalatş.... İntibak et
miş, becermiş... Şayanı hayret derecede becerımiş.

liftendim, varlıklı olan köylere, yolu olan
köylere kamyon, hattâ nadir olmaksLzım oto
büs bile işletenler var. Ama, Anadolu köyleri
nin hepsi bu imkâna sahip değıiıldir. Öküzünü
satniıuş, hayvanı vo vesaiti pek kalmanıiş, bü
tün köyün mahsulü gayet tabiî traktörle gide
cektir. Peki adam ne ile gitsin? Bizde büyük
çiftlikler yoktur. Bilhassa Şimalî - Anadolu'da
ufak tefek araızü sahibi köylüler ayrı ayrı na
kil vıasııtası alamaz. Köye otobüs işlemez, kam
yonla gidemez, çünkü kamyonun üzerine bin
mek yasaktır. Peki on tane köylü var. Bunla
rın beşer ölçek buğdayları bulunmakta. Elli
ölçek, buğdayı traktörüne ve onun traylerine
yüklemişlerdir. E, bu adam pazara nasıl gide
cek ? Köy 4 - 5 saattir. Kendisi gitmeden bunu
sat bana parasını getir diyemez. Hâdise belki
ilik veçhede küçük .görünebilir, Ama bütün
Anadolu şehirlerinde, 500 küsur kaaa ve 67 vi
lâyette her hafta birkaç defa tekrar eden, milyonlarca kusanın muhatap bulunduğu ve bu
yüzden ıstırap çektiği >bir tablodur. İtimat bu>
yurunnz, sırf şu yüzden de hem köylü ıstırap
çekmekte, hem de gerek istihsal bakımından,
ıgerek ımıalı değerlendirmek bakımındım, ge
rekse insan sağlığı bakımından birçok mah
zurlar doğmaktadır. Bir günde iki, üç defa
ceza verenler vardır. Her milletin bünyesine
ıgöre kanun çıkarrlmadıteça Ibu kanun bu mil
lete ferahlık, raihatbk yerine ıstırap getirir.
Hattâ felâket getirdiği de olur. Türk Milletinin
•bünyesine, köylünün bünyesine uygun şekilde
traktörlere ait hattâ köylerde işliyeeek nakil
vasıtalarına ait bir Trafik Kanunu tedvin et
mek zorundayız. Aksi takdirde köylünün ne
pazarla işini yapmasına, ne de başka bir şeye
imkân vardır. Veyahut da mümkünse her köye
bir Devlet .olarak kamyon, bir otobüs tahsis
edelim. Bunun malî gücüne uygun şekilde
bununla git, gel diyelim. Hem malını naklede
lim, heım kendisini.. Takdir edersiniz ki bu
•mümkün değildir. Bu mümkün olmadığına 'göre
bunu bilhassa Başbakanlıktan istirham ediyo
rum. Süratli bir kanun 'maddesi tadiliyle bu
nu Senatoya getirmelidirler. Eğer Hükümet
bunda ihmal ederse o zaman ibu iş Yüce Mec
lisin himmetine kalacaktır. Tahmin ederim ki,
Yüce Meclis geniş1 kütleleri, bu köy ve şehir
arasındaki münakale zaruretinden doğan ıs
tırabı giderecek bir yol bulacaktır.
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Sözlerimi bağlarken,
nacağım.

kısaca bir şeye doku

riyle oymyaıı vazifelisi, sorumlusu varsa onlar
hakkında da keza aynı hassasiyeti göstererek,
artık halkın vicdanı ile oynamyonmuş hissini
vererek halktaki incinmelere de elbirliğiyle mâni
. olmamızda fayda vardır. Rejim bakımından da,
millî huzurumuz bakımından da, nihayet hepi
mizin mensuibolduğu Müslüman Türk Milletine
olan hürmetimiz bakımından da bu mevzularda
hassas olmaya ve konumuza dâhil oLmadığı ciihetle de üzerinde durulmamaısını doğru bulmak
tayım. Hürmetlerimle arz ederim-

Muhterem senatörler, biz lâik bir Devletiz.
Anayasamız bunu tam ımâmasiyle tarif ederek
tesbit etmiştir. Lâik bir Devlette 'dinin Dev
let idaresine, politikaya karıştırılması esası;
zaten onun ruhumda mündemiçtir. Ama bü
tün ihtilâfın çi'k'tığı- bir nokta, vardır. Devlet
••dinişime kıarışateak mı? Devletin buradaki rolü,
Devletin buradaki vazifesi sadece dinin siya
sete alet edilmesine mâni olmfatotıır; bendenizin
anladığına göre. Anayasada, da böyledir. Ama,
DEVLET BAKANI İBRAHİM S A F F E T
Devlet 'kalkar da bir de ibadet şekillerini, .bu
OMAY (Ankara) — Nasıl bir ibadet şekli dü
dinin kendine ait usullerini tefsire kalkaıraa,
şündüklerini lütfen- tavzih ederler mi? Cevap
bunu değiştirmeye kalkarsa o zaman lâiklik
vereceğim.
unsuru bozulmuş olur..- Ve zaten halikla münev
ALÂEDDİN ÇETİN (Devamla) — İbadete
ver arasımda veya idareciler arasımda ara sıra
ıkarışılamaz,
diyorum. Bu bizi alâkadar etmez.
•vâki olan ihtilâflar, çatışmalar, anlaşmazlık
Bunu
din
adamları,
din bilir, diyorum. Yanlış
lar bu noktada gelmektedir. Artık bu noktada
anlaşılmasın Hükümet demiyorum. Demin ko
gayet mıedeni, gayet anlayışlı olma'k durumun
nuşan Sayın Sami Küçük Beyin sözlerim bel
dayız. Herkes vicdanen hürdür. Dimim de
ki yanlış anlamadım.. Türkçe ibadet yapılsın,
kendi uısullerime göre ibadet yapar, Kuramını
şeklinde anladım. Bunu tavzilhan arz ediyorum.
Türkçeye tercümesinin yüzlercesi var. Dede
Sami Küçük Bey böyle bir iddiada bulunmamış
lerimiz de yapmıştır". Yasak diyen; yok zatem.
ise hassaten özür dilerim.
Aklı ermiyen demiştir onu- Asırlardın bunun
tercümesi yapılır durur. Henüz de vardır, fay
BAŞKAN •— Müsaade buyurun, bu sual ba
dalıdır ama halka, «sen böyle ibadet et, böyle
na tevcih edilmeli ve cevabını da ben vermeli
ibadet et» demeye halkkımız yoktur. Bu vicdan
idim. Bu şekil daha isabetli 'olurdu kanaatinde
hürriyetine sığmaz. Halen 'böyle 'bir asırda buyim. Sayın Falhmi Alpaslan.
distleri kendilerini yakmak suretiyle protesto
F E H M İ ALPASLAN (Artvin) — Pek de
ötmeleri ve bunların kendi dinlerini icrası şu •ve
ğerli arkadaşlarım, 'bugün Başbakanlık bütçesi
ya bu şekilde garip karşılansa dahi medeni
.görüşülürken, belki 'muhalefetin de çok hoşuna.
âlem buna müdahale etmediği ve hattâ kınama
gidecek şekilde bâzı noktalar üzerinde tenkiddığına göre biz aslında, esası anlaşıldığı zaman
lerde bulunmak isteği ile söz almayı düşünmüş
ne terakkiye, ne de medeniyete mâni olmıyan,
idim. Bugün İstanbul'dan geliyorum, otomobil
bilâkis bugünkü medeniyetin, ıbir iki asırdır be
de Meclis çalışmalarını takibettim. Radyodan
şeriyetin öğrenmeye başladığı sosyal adalet mef
dünkü görüşmeleri takibettim, dinledim. Orada
humu dâhil insan hakları, kadın hakları dâhil,
çok kıymetli arkadaşım Lûtfi Tokoğlu'nu Ada
beşeriyetin, dünyanın zindan içinde olduğu bir
let Partisinin sözcüsü olarak kemdi sesiyle rahat
devirdeki bir din hakkında ne gelişigüzel konu
lıkla dinlemek imkânını buldum ve cidden haz
şabiliriz, ne de peşin hükümler verebiliriz. Za
duydum ve cidden hMendim. Evvelâ öyle bir
ten Yüksek Meclis arz ettiğim gibi lâyıklık
devreye gelmiş bulunuyoruz ki, muhalefet de
prensibini tatbik etmekle mükellef olup, ona
rahatlıkla söylediği sözleri Devletin, milletin
aidolduğu mevzuatı düzenler. Onun dışındaki
radyosundan ilân etmek imkânıma sahiboluyor.
müdahalelerimiz de yerinde olmadığı gibi, bu
Bir Kurucu Meclis üyesi olarak elbette ki özle
türlü mevzular konuşulmamak, onu aidolduğu
diğimiz bugünün hazzını ve gururunu duymak
daireye bırakmakla iktifa etmeliyiz. Ama dinin
hakkımdır. Mâna itibariyle belki ağır tenkidsiyasete karıştırıldığı vâki ise ona müdahale • leri vardı. Fakat kendisine has üslûbu ve efenetmemizi yine şu veya bu gayretkeşlik içinde
diliğiyle mevzuları dile getiriyorlar ve belki de
halkı incitecek şekilde onun vicdani kanaatle- \ görüşüme katiyen uymıyan nofctai nazarlarını
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da saygı d'le dinlemek imkânını veriyorlardı.
Biraz evvel yine çek muhterem şahıslarında,
hemen büyük ekseriyetimizin çok sevip saydı
ğım Adalet Partisi adına konuşan zat (C. H.
P sıralarından, kimmiş o? sesleri) Ziya Termen,
birçok meselelere temas etti. Ben Ziya Termen'in şahsına verdiğim değerden ötürü değil,
kendı'.sinin Adalet Partisine nasıl sözcü olarak
tâyin edildiğine hayret ettim. Kendisini 1957
seçimlerinde Hürriyet Partisinden aday olarak
ortaya atıldığında, yakinen tanımış olmamdan
ötürü konuşmalarından dehşete kapıldım. Ve
gösterdiğim reaksiyona karşı bana «Kendisine
hakaret etmeye tenezzül dahi etmem.» demek
cesaretini bile gösterdi.
Arkadaşlar, bazan insanlar nedense kendile
rini sarması lâzımgelen, içeriden ve dışarıdan,
kendilerinin üzerinden dökülüp akan hususları
görmezler ve kendilerini bir şey zannederek, bir
de tenezzülden bahsetmek imkânını bulurlar. Zi
ya Termen'in şahıs olarak tenezzül edecek bir
tarafı artık yoktur.
BAŞKAN — Rica ederim, şimdiye kadar gü
zel güzel müzakere cereyan ediyordu. Tahrik et
meyin.
F E H M Î ALPASLAN (Devamla) — Tah
rik etmiyorum. Kendileri söylediler. Ben de di
yorum ki, tenezzül edecek tarafı zaten yok. Te
şekkür ederim, kendisine, kendi vasfını ortaya
koymuş oldular.
Şimdi Adalet Partisini ilzam etmemesini çok
temenni ettiğim bir kaç sözüne cevap vereceğim.
Kızılay'ı insanlarla doldurmaktan bahsettiler,
arkadaşım. Arkadaşlar, eğer Kızılay'ı insanlarla
doldurmak vatanseverliğin icabı haline gelirse.
bunu mahza yapmamış olmak vatanseverlikten
uzaklaşmak mânasına alınır. Eğer Türkiye'de Ki
zılayları doldurmayı icabettiren hâdiseler cere
yan ediyor da, Adalet Partisi; «bunu yapmıyo
rum» diyorsa, o zaman vazifesini yapmıyan, if?
etmiyen bir teşekkül haline düşer. Kızılay'ı dol
durmak için Türkiye'de sebep nedir? Böyle bir
sebep bulunursa, Kızılay meydanı, devam sahip
leri tarafından elbette ki dolar, taşar ve netice
ye vâsıl olunur. Ama sebebolmadığı zaman, 27
Mayısı iki saat içinde hiç elini kana bulaştırma
dan derleyip toplıyan insanlardan daha da bü
yük hareket teşebbüsleri olmuştur. 22 Şubatlar
olmuştur. Bütün etraftaki askerler emirlerinde
gibi görülmüştür, ama haklı bir sebeholmadığ:
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için durmuştur. 21 Mayıslar olmuştur. Ama kök
lü bir sebebolmadığı için bertaraf edilmek im
kânı bulunmuştur. Binaenaleyh lütfetsin, Adalet
Partisi böyle bir sözcü kullanmasın. Bu memle
kette böyle Kızılay'ı doldurmak filân gibi lâf
larla işler yapılamaz. Sonra, meselenin Adalet
Partisinin vatanperverliğiyim izahının da caiz ol
madığını ifade etmek isterim. Bir başka hâdise
gördüm. Bırakınız Kızılay'ı, nerede ise Çanka
ya'yı işgal etmeye tevessül edenler çıktı. Am.ı
arkasından bu milletin sağ duyusu harekete geç
mek suretiyle dersini vermek imkânını buldu.
Mesele buradadır. Böyle bir zihniyete hizmet et
mek amaciyle lâf etmek istiyenlere yüksek hu
zurunuzda göğsü heyecanla dolu olan bir arka
daşınız olarak hemen haber vereyim ki. Kızılay'a
Ibu g'lbi kuşamlar çıkamazlar, hiç bir zarnıan ç.ı
kamazlar ve hiç bir zaman da çıkamıyacakla:
dır.
Sevgili arkadaşlarım, bu vesile ile yine bir
kıymetli arkadaşımın, Sakıp Ünal'ın, üzerinda
hassasiyetle durduğu bir söz vardır. (îradei mil
liye) Ben çok isterdim bu iradei milliyeyi ra
hat bir zamanda diyelim, diye. Nedir iradei
milliye? İradei milliye yani hilâfeti isterseniz
getirebilirsiniz diye çoğunluğa izafe edilecek bir
kuvvet midir, yoksa millî irade Türk Milletini
hattâ bazen büyük ekseriyeti istemese dahi teka
müle, medeniyete, insanlığa, götüren iltifat et
mek, itibar göstermek mânasına mıdır? Benim
ciddî olarak merakıma mucibolan husustur bu.
SAKIP ÖNAL (Adana) — İkincisi, birinci
si olmaz.
F E H M İ ALPASLAN (Devamla) — Teşek
kür ederim. O halde bu iradei milliyeyi bugün
kü Hükümet en iyi şekilde tecelli ettirmekte ve
tatbik, etmektedir. Zayıf hükümet temasını tuttu
ruyorlar arkadaşım.
Arkadaşlar, bugünün şartlarında ihtilâlde"
henüz geçmiş olan bu memlekette binbir mesele
nin su yüzüne çıktığı bir zamanda bu Hükümet
eteğinden mütemadiyen asılmmasma rağmen
eğer hizmetler verebiliyorsa, diyebilirim ki, gel
miş hükümetlerin, geçmiş hükümetlerin ve gele
cek hükümetlerin en kuvvetlisi ile karşı karşıyayız, insaf ile meseleyi mütalâa edelim.
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) —
Geleceğe hükmetme.
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F E T H Î ALPASLAN (Devamla) — Gelece
ğe hükmediyorum, Sayın Kalpaklıoğlu, sebebi şu.
Gelecekte inşallah cemiyetimizin böyle bu kadar
ıbüyük meselesi olmıyacaktır. inşallah gelecekte
hepimiz biraz daha siyaset sahasında tekâmüle
gitmek suretiyle etek çekme sevdasından uzakla
şacağız.
Aziz arkadaşlarım; yine tenkidlerde bu tâyin,
tenık'id meseleleri ele alındı. Bir personel politi
kasını bir Personel kanunu geç kalmış olsa dahi
getirildiği için Hükümete teşekkür etmek lâzım.
Bu vesile ile yüksek huzurunuzda cesaret ile,
b>ir konuya temas etmek işitiyorum. Nakiller ya
pılıyor, tâyinler oluyor diye söylendi. Burada
memurların müktesep haklar üzerinde durmak
istiyorum. Politika hudutları alanına girmiş olan
iktisadi Devlet Teşekküllerinde her bakımdan
kendisinin üstünde sayısız insanlar durduğu hal
de mevcut taitıbilkatta vazife olarak atlama taşı
•mevkilerini alan insanlara bu mevkileri mükte
sep hafe olarak tanıyacak mıyız? Kime bunu ta
nıyacağız? Bu memlekette hukukî düzene göre
tariflerin yapılması yerine, siyasi ahlâk rejimi
nin yer almadığı, Hükümetin ancak siyasi dav
ranışlarına göre muamele yapılan bir zamanda
(bu yerleri işgal edenleri, mutlak müktesep halk
larla mücehhez addedip do'laıyiısiyle tabiî hak sa
hiplerini köşelerinde bıracak bir fobi içinde bağ
lanıp kalacak mıyız? Huzurunuzda cesaretle der
hal bu yuvaların dağıtılması suretiyle hakikaten
bu memlekette haysiyetiyle, bilgisiyle o mevki
leri işgal etmek mevkiinde bulunduğu halde bu
haklarından mahrum olan insanlara bu sahanın
açılması lüzumuna inandığımı ifade ediyorum.
Azdız arkadaşlarım,..meselelerin esasını, zanne
diyorum ki, bu geç zamanda biraz da konuşma
lann heyecanlarını kaybettiği bir zamanda dile
getirmiş bulunuyorum. Hepinize teşekkür ede
rim.
Hürmetlerimle.

dıııı tahriş eden, tırmalıyan taraflarına onlar
karşılıklı cevaplarını verdiler. Bundan bize his
se ayırmamışlardı. Ben bu bapta kendilerine te
şekkür ederim. Yalnız, arkadaşımız Sakıp önal
öyle zannediyorum ki, Türkiye'de geçmekte olan
hâdiseleri kendi partisi içinde dahi fark etmemek
tedir. Çünkü, küçüklük ve büyüklük terimi iza
fidir. Ama geçen sene, bir arkadaşım küçüklüğü
başka türlü tarif etmişti. Buna verdiğim cevabı
burada tekrar etmek beni üzer "ve Sakıp arkada
şıma da böyle bir cevap vermek istemiyorum.
Bunu kendisi de tashih etti; büyüklük ve kü
çüklük dâvasını. Ondan sonra bu koltuk değne
ği meselesine değineceğim.
Arkadaşlarım, parti sözcüleri gruplarının anafikirlerini söyledikten sonra, elbetteki her se
natör bütçe üzerinde fikirlerini gelip söyliyeeeklerdir. Ama, kendi parti sözcülerinin anaprensipler üzerinde değinmedikleri hususlara münferidolarak değindikleri zaman o partinin toplulu
ğunda da bir hikmeti mâna kalmaz. Ben bu
noktadan arkadaşım Sakıp Beyin sözlerinden bir
parça alındım. Grup sözcüsü dokunmadı, sen ne
ye dokunuyorsun?.. Ben de kendbine bir şey
tavsiye edeceğim. Git; Türkiye Büyük Millet
Meclisi zabıtlarını oku. O senin koltuk değneği
dediğin parti koca Halk Partisinin karşısına çık
tı, al aşağı etmek için gensoru müessesesini işlet
ti. Kıbrıs dâvasında, Maarif Vekili dâvasında.
Eğer senin topluluğun orada tam mânasiyle gü
ven oyunu vermeseydi Hükümet düşerdi. Kol
tuk değneği olan bir parti bunu yapar mı? Bu
noktanın tasrihi babında huzurunuza çıktım. Ge
cenin geç vakitlerinde sizleri rahatsız ettim. Be
ni dinlemek lûtfunda bulunduğunuzdan dolayı
hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.

BAŞKAN — Sayın Enver Kök.
ENVER KÖK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)
— Saym Başkan, saygı değer senatörler; Başba
kanlık bütçesinin görüşülmesi münasebetiyle
A. P. ve C. H. P. sözcülerinin çok çetin mücade
lesinden sonra ortalığın yatıştığı bir sırada orta
lığı kızıştırmak için söz almış değilim arkadaş
larım. Adalet Partisi sözcüsünün en nihayet
partisi adına yaptığı konuşmada, C. H. P kana-
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BAŞKAN — Saym Suphi Karaman.
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Saym
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun saym üyeleri;
bundan takriben bir ay kadar evvel millî emniyet
hizmetleriyle ilgili bir açıklamayı evvelâ Bütçe
Karma Komisyonunda, bil âhara da Senatoda yü
ce huzurlarınızda ortaya koymuştum. Senatoda
yaptığım konuşmanın sonunda bütün Senatonun,
C. H. P. nin en sol kanadından, Adalet Partisi
nin en sağ kanadına kadar tasvip gördüğünü ha
tırlıyorum. Bu tasvibin gerçek mânası, benim
o gün yaptığım açıklamalardaki inandırıcı husus
lar idi. Ben evvelâ 21 Mayıs vakalarından ötü-
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rü cereyan etmiş bir hâdiseyi dile getirmiştim ve
o zaman gerçek sebeplerini söylememiştim. Vic
danımda kanayan bir yara var; 1 500 Harbiydi
tard edildi, yüzlerce subay ordudan çıkarıldı, şe
hitler verildi, yaralılar verildi ve üç senedir
kendisiyle mücadele ettiğini birkaç insan, söyle
memiştim şimdiye kadar fakat söylüyorum niha
yet, yaşamalarını isterdim, asıldılar. Ben İstan
bul vilâyetinden dahi, teyidederek, millî em
niyetten bir haber almaya lüzum yok, teyid ede
rek burada böyle bir açıklamada bulunmuştum.
İkincisi gayet sarih olarak biliyorum; millî emni
yetin CENTO kanalı ile almış olduğu paralan
Türkiye'de gerici ve irticai mahiyette faaliyette
bulunan yayın organlarına yardım yapmaktadır.
Bunu da biliyorum, teyid edecek durumdayım.
Bu yüzden inandırıcı olarak yaptığım bu konuş
malarım neticesinde Yüce Senatoda da lesvip
görmüş ve alkışlanmıştım. Bugün Başbakanlık
bütçesi dolayısiyle bir konuşma yapmak niyetin
de değildim. Fakat biraz evvel A. P. den Sayın
Fethi Tevetoğlu arkadaşımız millî emniyete son
günlerde yapılan hücumlardan bahsetti ve ma
hut sözcülerden bahsetti. Arkadaşlar, ben şah
san kendim için söylüyorum, hiçbir kimsenin mü
dafaasını yapacak değilim. Ben 27 Mayıs ihti
lâlinin önderliğini yapmış insanlardan biri ola
rak İsmet Paşanın başına Uşak'ta taş atıldı, Topkapı'da yolu kesildi diye ihtilâlci olmuş değilim.
Ben bu memlekette, geçmiş devirden bahsetmiyelim çok istiyoruz, fakat milyonlar yenildiği
için, milyonlar heba edildiği için ve memleketin
istiklâlinin 1957 den itibaren süratle komünizme
kaydığını gördüğüm için 27 Mayıs ihtilâlcisi ol
dum. Binaenaleyh benim hiç kimseye bayrağını
verıniyeceğim milliyetçiliğim hakkında hiç. kim
senin en ufak bir söz etmeye hakkı yoktur. Bu
itibarla Sayın Fethi Tevetoğlu «mahut» keli
mesini kullanmış olduğu için ve millî emniyete
de benim ağzımdan en büyük hücum yapıldığı
için almış ve bu kürsüye çıkmış bulunuyorum
Arkadaşlar, ben inanıyorum ki, Millî Emniyet
mazide, halde ve gelecekte bu memlekete çok bü
yük hizmet edecektir. Bütün Millî Emniyet me
selelerimiz bütün vatanın dış ve iç komplolara
karşı korunması mutlaka Millî Emniyetimizin
uyanıklığı sayesinde olacaktır. Bu itibarla bu
hizmetin büyüklüğüne, katî surette inanıyorum.
Ancak son zamanlarda, şunu ifade etmek isterim,
27 Mayıs idaresinde 17 ay iktidar etmiş bir züm-

renin mensubu olarak hiçbir surette Millî Emni
yette en ufak bir dosya, en ufak bir vesikaya ne
ben, ne bir arkadaşım ne bakmışız ne tenezzül
etmişizdir. Biz değil bir Millî Emniyet bütün
müesseselerin ve bütün partilerin hattâ hepinizin
bizi daima yamayarak görmeye çalıştığınız Cum
huriyet Halk Partisinin de tepesinden bakımsız
dır ihtilâlde. Bu itibarla Millî Emniyetten dışa
rıya vesika sızmasını şahsan uygun görmüyorum.
Ama bu neşredildiği vakit ki, bunlar yalnız bir
taraftan değil, diğer taraftan da neşrediliyor.
Bu memlekette kimler komünist, kimler komünist
değil, Millî Emniyet vesikalarına istinaden ya
yınlar da yapılmıştır; çok yakınlarda. Binaena
leyh, bu vesikaların sızmasında bir otorite nok
sanlığı hissediyorum ve bundan üzülüyorum. Ama
şunu biliyoruz ki, Millî Emniyetin sızan bu vesi
kalarının ışığı altında çok caniyane hareketler
yapılmaktadır. Meselâ; bir öğretmenin başından
geçenleri, siz yazarı beğenin veya beğenmeyin
ama, bir yazarın gerçek kaleminden Millî Emni
yet raporlarına istinaden bir öğretmenin işine
nasıl son verildiğini, ne kadar acı şekilde hare
ketlerde bulunulduğunu her halde bu gazetede
okumuşsunuzdur. Bunun misalleri bir değil, pek
çoktur. Binaenaleyh; Millî Emniyeti bugünkü sos
yal Devlet anlayışına erişememiş bir müessese
olarak şahsan tenkid ediyorum. Ve bu günün sos
yal Devlet anlayışında, hattâ daha acısı var. Bir
iki sene evvel bu müessesenin başındaki zatlara,
kişilere dahi bunu anlamaları için Anayasa ge
rekçesi kendilerine verildi, fakat yine bu anlayışa
varamadıkları görülmüştür. Bugün memleketi
miz Anayasa ile ifade edildiği gibi evvelâ bir hu
kuk Devletidir. Vatandaşın düşünce özgürlüğü.
söz hürriyeti teminat altındadır. Sosyal Devlet
ve sosyal adalet ilkelerine sahiptir. Binaenaleyh,
sosyal Devlet değildir diye bir arkadaşımızın ifa
de ettiği gibi 1960 tan evvel, 1946 dan evvel, bu
memlekette dile alınırken komünist diye vasıflan
dırılan sözleri bugün hepimiz burada rahatça söyliyebiliyoruz. Şu halde evvelâ bu şuura erişmek
lâzımdır. Maalesef Millî Emniyetimiz bu şuura
erişemediği için daima ithamlar mesnetsiz kal
makta, şuursuz olmaktadır.
Arkadaşlarım ben yarın yapılacak Adalet Ba
kanlığı bütçesi münasebetiyle konuşmalarımda da
değineceğim. Ben ve arkadaşlarım bu yolda belki
bâzı çevrelerin uygun görmediği mücadeleyi her
şeyin üstünde milliyetçi insanlar olarak Atatürk
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milliyetçisi olarak yapıyorum. Milliyetçiliğin bü
tün tarihi boyunca olan anlayışı içinde daima ile
ricilik vardır. Daima bir yenilik hareketi için
milliyetçilik yapılmıştır. Türk tarihinin bütün
yakın geçmişinde başta en büyük milliyetçi olan
Ziya Gökalp'tan itibaren daima ileriyi terennüm
etmiştir. Milliyetçilik Mustafa Kemal'in elinde
devrimlerin kaynağı olmuştur. Fakat bir zaman
sonra yakın bir mazide Türkiye'de milliyetçiliğin
maalesef sahipsiz kaldığını görüyoruz. Bu sahip
sizlik dolayısiyle milliyetçilik devrimlere düşman
bir çevrenin eline geçme durumuna düşmüştür
ve milletçilik bugün Atatürk devrimlerine lâyık
olmıyan istikamette kuşatma taarruzları yapan
din çevrelerinin eline geçmiştir. Milliyetçiliğin
bugünkü anlayışı Anayasamızın ilkelerine uygun.
Atatürk devrimlerine sahip bir anlayış olmalıdır.
Anayasadaki sosyal Devlet anlayışına, sahibolamıyan, bunu kavramıyan çevreler bugün her ileri
harekete ki, mazide biraz evvel ifade ettim, her
ileri hareketin sembolü milliyetçilik olduğu halde
bugün, her ileri harekete maalesef komünizm dam
gası vurulmaktadır. Ben yarın yapacağım bir
konuşmada buna da değineceğim. Millî Emniyetin
sahipsiz kalmaması lâzımdır. Millî Emniyet mazi
de olduğu gibi yarın da memlekete büyük hizmet
ler edecek bir müessesedir. Maalesef itiraf ediyo
rum, Hükümetimiz Millî Emniyete sahip değildir.
Eğer Hükümet Millî Emniyete sahibolmuş olsa
idi, Millî Emniyetin savunuculuğu maalesef biraz
evvel burada tavsif ettiğim kişilerin eline düşmez
di. Ve koministliğin beynelmilel ticaretini yap
mak suretiyle şöhret peşinde koşan insanların Mil
lî Emniyete sahip çıkmasını şahsan çok acı karşı
lıyorum. Hürmetlerimle. (Alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın Tevetoğhı.
F E T H İ TEVETOÖLU (Samsun) - Sayın
Karaman sözlerinin başında hakikaten gayet
olumlu, gayet iyi bir şekilde dâvayı vaz'ettiler.
Yalnız benim yaptığım konuşmadaki kasıtlarımı.
yani ortaya koymak istediğim gayeyi açıkça ör
nekler, misaller vererek burada arzına çalıştığını
ve zabıtlara geçmiş olan konuşmamın kendisiyle
ilgili ve kendisini telmih eden ve bilhassa benim
asıl hedef tuttuğum Millî Emniyet Teşkilâtımızı
korumak mevzuunda Hükümetimizi ikaz etmek
iyimser niyetiyle yaptığım konuşmamı evvelâ şa
hıslarına telmihde veya tarizde bulunulmuş dü
şüncesiyle, konuşmasının sonunda da açıktan açı-

ğa haksız, yersiz mesnetsiz ve bilgisinin dışında
hudutlar haricine çıkarak şahsıma taarruzda bu
lunmak suretiyle bitirdiler.
Muhterem arkadaşlar, evvelâ şunu söyliyeyim
ki, hakikaten Millî Emniyet Teşkilâtı, Sayın Ka
raman da diğer asker arkadaşlarım da bendenizi
tanırlar. Safları arasında bulunmakla şeref duy
duğum 19 sene üniformasını taşıdığım bir asker
arkadaşınızım. Millî Emniyet tıpkı ordumuzdan
lâf edilemediği gibi onun üzerinde de öyle olur olmaz neşriyata, yorumlara, yıpratıcı ve hele ya
lana, hakikate uymıyan birtakım sahte, kasıtlı ter
tiplerle Millî Emniyetin yıpratılmasma, bu mil
letin tarihinde asla gidilmemiştir ve buna ne
hükümetler müsaade etmiştir ve ne de bu büyük
millet şahit olmuştur. Benim burada huzurunuz
da belirtmek istediğim husus bu idi. Örfi idare
hakikaten içinde Türk mahkemelerinin komünist
diye mahkûm edip Türk hapishanelerinde yatır
dığı sicilli komünistleri de kadrosuna alan ve bu
gün başka bir memlekete kaçtıktan sonra memle
kete yaptığı muzır tahribat yetişmiyormuş gibi.
ölene, geberene kadar Türk Milletinin ve vatanı
nın aleyhinde bulunan bir kızıl şairi vatanperver
diye İni memleketten birtakım gericilerin hücu
muna uğramış da onun için kaçmış diye âdeta
ilâhlaştırılarak bir vatanperver sembolü olarak,
gösteril) neşriyat yapmak cüretini gösteren ve
Atatürkçü silueti ile bu adamın şiirlerini süsle
mek cesaretini ve küçüklüğünü gösteren bir der
gi örfi idaremiz tarafından kapatılıyor, örfi ida
re kalkınca bu dergi yeniden intişar etmeye baş
lıyor, kadro aynı kadrodur. İçinde birkaç gaflet
içinde bulunan tertemiz arkadaşlarımız da yazı
yazabilir, bulunabilir. Bizim vazifemiz bunları da
uyarmak. Ama bunların içinde Türk ordusundan
ihraç edilmiş, kovulmuş, Türk mahkemelerinde
komünistlikten mahkûm edilmiş, hüküm giymiş
Sabahattin Ali'lerle ortaklık eden birtakım ya
zarlar mevcuttur.
Bu mecmua, bu dergi tutuyor ilk nüshasın
da bir büyük şantaj hâdisesini ortaya çıkar
mak ve bir büyük sürüm vasıtası temin etmek
düşüncesiyle bir parlâmento gruptum, içlerine
ben de dâhilim, güya Sayın Başbakan Yardım
cımız dâhil, dört vekilimizi ve 59 C. H. P. li ar
kadaşımızı, 63 kişilik bir grupu komünist, diye
bir jurnal halinde tanzim, tertibedip Millî Em
niyet Başkanına verdiğimizi iddia ediyor ve
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böyle bir yalanla neşriyatına başlıyor. Ertesi
gün derhal biz bunu tekzibettik, Sayın Başba
kan Yardımcısı da tekzibettiler. Fakat daha
sonra bu konuyu bir yana iterek bu yalan ve
iftira tertibinin üzerinde fazla duramadan eline
her nasılsa geçirdiği. Millî Emniyete ait Parlâ
mentomuzla, şahıslarımızla, bizlerle hiçbir alâ
kası olmıyan, birtakım vesikaları neşretmeye
başladılar. Bu iş böylece devam edip gelmekte
dir. Bu kasıtlı, yıkıcı bir harekettir Bunu hiç
bir parlâmento azasının ve hiçbir arkadaşın tasvibetmediğine ve edemiyeceğine inanıyorum.
Ama, arkadaşlarımızdan birisi çıktı dedi ki, bu
Millî Emniyetin birtakım vatandaşlar için tut
tuğu binlerce, yüzbinlerce dosya vardır ve bun
lar Kızılay meydanına getirilip yakılmalıdır,
dedi.
Suphi Karaman arkadaşım eğer konuşmamı
dikkatle takip buyurdularsa, takdir ederler ki,
ben yalnız bu konuşmaya telmih ettim, bu ko
nuşmaya telmih etmekte hakliydim. Çünkü;
vaktiyle Millî Eğitim Bakanlığı binasını da bu
şekilde dosyalar yakılsın, diye yakmışlardı.
Muhterem arkadaşlar, arkadaşınım burada
bu bütçe münasebetiyle ilgisi bulunmadığı hal
de, milliyetçilik anlayışını ortaya koyusu ve bir
kısım gerici milliyetçilirn yok efendim, komü
nizm ticaret yapmak şeklinde tamamen şu elim
deki derginin ağzıyla sarf ettiği sözler bana ait
değildir. Oünkü ben, çok gene yasımdan itiba
ren kendisini milletinin, memleketinin iyiliğine
ve saadetine adamış naçiz arkadaşlarınızdan bir
tanesivim. 30 seneye yakın bir zamandan beri
yazdığım vazılar, çıkardığım kitaplarım, fikir
lerim ortadadır, mevdandadır ve bunların hiç
birisinde Elhamdülüllah bana en ufak bir leke
teşkil edecek bir cümlemi dahi kimse, eğer,
sahte vesikalar, birtakım uydurma ve, bana ait
olmıyan şevleri, bir takımlarının bana vaktivle
yaptığı gibi düzmedikten sonra bana ait bir
tek şey çıkartmava da imkân yoktur. Onun irin
muhterem arkadaşımın tehevvürle ve zannedi
yorum k i ; benim yaptığım yapıcı, hakikaten
Hükümetimiz ile, yalnız bu müessesenin denil
buna benzer bütün millî müesseselerimizin bü
yük bir hassasiyetle korumasına, yıpratılmamasma, ancak bu sayede güven ile, itimat ile yaşavabU^epğimize, ayakta durabileceğimize tel
mih ettiğim konuşmamı yanlış anladıklarını ifa- |

de etmekle zamanınızı tekrar aldım, özür dile
rim. Hepinize hürmetler ederim.
BAŞKAN —• Zaten cümlenin maksudu bir
ama rivayet muhtelif. İkisi de ıslahını istiyor.
Efendim; Başbakanlık bütçesi hakkında söz
istiyen kalmamıştır. Sayın Başbakan Yardım
cısı buyurun.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI KEMAL SATIR (Elâzığ Milletvekili)
—• Muhterem Başkan, sayın senatörler Başba
kanlık bütçesi münasebetiyle değerli arkadaşla
rımızın kâh yeren, kâh uygulıyan, kâh methe
den tenkidlerini teşekkürle karşılarız. Bizim
için her istikametten gelen bu konuşmalar ders
alıcı, bize tecrübe kazandırıcı mahiyettedir. Bi
naenaleyh, sözlerime her hangi bir görüşü kar
şılamak üzere değil, burada serd edilen bâzı
hususlara ve fikirlere cevap vermek üzere çık
mış bulunuyorum. Siyasi hayatımızın henüz
körpe denilecek bu çağında bir kısım arkadaş
larımızın hattâ resmî sıfat taşıyarak aşırı it
hamlarda bulunmaları bizi üzmektedir Fakat,
itiraf etmek lâzımdır ki, bu, aşırı ve üzücü be
yanları dahi genç olan demokratik rejimimizde
merhale kazanmamız için, tecrübe kazanmamız
için birer vesile olmaktadırlar. Adalet Partisi
Sözcüsü Sayın Termen arkadaşım kendisinden
ümidetmediğimiz aşırı beyanları ile bugün cel
seyi elektriklendirmişti. Fakat, bilâhara Adalet
Partisinin değerli idarecisi Saim Sarıgöllü ar
kadaşımız bir parti idarecisine yakışan bir
vakar ile arkadaşının konuşmalarını beğenme
dim demedi ama takındığı tavır, konuşma tarzı>
üslûbu o fikir ile, o davranış ile beraber olma
dığını ifade etmesi bakımından daha evvelki
havayı yatıştırıcı beyanlarına teşekkürlerimi
arz etmek isterim.
Simdi Adaılet Partisinin re?.mî Sözcüsü ola
rak konuşma yapan Ziya Termen Başbakandan
sınnra küraüye çıkarak yaptığı beyanlarda, haki
kati ifade eden bir konuşma yapmamışıtır. Ra
kamları tahrif etmiş ve birtakım ahkâmlar çıkar
mıştır. Başbakan, bugünkü idarenin ne kadar
zor şartar iç"nd'e, ne kadar kötü miraslarla ele
alındığını ve bunun nasıl başarı ile götürüldü
ğünü ifade ettikten sonra, kürsüye gelen Ziya
Termen arkadaşımız 1950 ile 1.960 yıllan arasın
da 11 milyar borç, 1960 ilâ 1964 yılları arasında
ise 14 milyar borç vardır gibi bir beyanda bulun-
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«dular. Dün bütçenin heyeti umumiyesi görüşü i 1 erinin borcudur. Ve Millî- Birlik Hükümeti za
lürken, Maliye Bakanı arkadaşımız bu hususta
manında çıkarılan bir kanunla, 154 ve 250 sa
yılı kanunlarla Merkez Bankası ile İktisadi Dev
mukni ve çok uzun «üren beyanlarda bulundular.
let Teşekkülleri arasında bir konsoledasyon tes'Görülüyor ki, Adalet Partisi Sözcüsü söylenmiş
bit edilmiş ve böylelikle bu gizli gibi görünen
olan ve resmî vesikalara istinat eden ıbütün bu
borçlar açığa çıkmış, nevama 1960 yılından son
konuşmaları bililtizam bir kenara itti ve sırf eski
ra yapılmış borç gibi bir kısım arkadaşlarımız
devrin methiyesini ve bugünkü idarenin de kötü•tarafından ya bilinmiyerek, yahut bildikleri hal
lenımasini sağlayıcı beyanlarda bulundu.
de bile bile 1960 tan sonraki devreyi bir batak
Şimdi hakikat nedir? Bu Devlet demokratik
iktisadi vasıfla muttasıf kılmak için bilerek söyrejime girdiğinden sonra ve girmeden evvel as
1 emciktedir. Ama, aslı şimdi arz ettiğim gibidir.
lında fakir bir memlekettir. Bir fakir memlekette
Bu yedi milyarlık borç 1959 senesinden, 1960
ierai hükümet edilmektedir? İhtiyaçlar her geçen
senesinden evveline aittir. Sonraya a'.t değildir.
gün artmakta ve fakat bu ihtiyaçları karşılıyacak
Dış vaziyetimiz ne âlemdedir: Dış borçlarımız
olan gelir kaynakları ise o nisibette çoğalmamak
da, 1960 - 1964 yılları aracında dış borçlarımızda
tadır. Devlet olarak borçluyuz. İçeride borcumuz
144 milyonu faiz ollmak üzere 475 milyon lira
var, vatandaşlarımıza; dışarıda borcumuz var,
asıl borç olmak üzere yekûnu 619 milyon dolar
yabancılara... Bunları inkâr etmek için lrçbir se
lık borç ödemişizdir. 1960 tan 1964 sonuna ka
bep ve vesile ydk... Bunları bildikten sonra bu
dar 619 milyon dolarlık borç ödemişiz. Buna mu
borç yükünden kurtulup haysiyetli bir iktisadi
kabil 1960 tan 1964 sonuna kadar kullandığımız
istiklâliyete kavuşma arzusundan dolayıdır ki,
dış kredi, dış para, dolar olarak 753 000 000 do
bir plânlı idareye girdik. Ve 'böyle çalışıp, kısa
lardır. Yeniden 753 milyon dolar almışız. 1960
bir devre içerisinde başkalarına avuç açmaktan
tan 1964 e kadar bunun 619 milyon dolarını öde
kurtulmanın çare ve imkânlarım arıyor ve bu
mişiz. Dernek ki; dört sene, beş sene zarfında
gayret içerisinde bulunuyoruz. Ben inanıyorum
Devlet olarak 134 milyon dolar
yeniden borç
ki, Cumlhuriyet Parlâmentolarında vazife göre
sahilbi olmuşuz. Bu borçlar eskiden olduğu gibi
cek bizden sonraki ve daiha sonraki Hükümetler
kısa vadeli olan borçlar dcğ'.l; uzun vadeli olan
de bu millî politikadan ayrılınıyacalklar, vatan
ve düşük faizli olan borçlardır ve bu borçlar
daşları haysiyetli olarak yaşamanın imkânlarına
1960 tan bu yana yapılan yatırımlar ise bu borç
kavuşturacak ve Devleti borçsuz bir halde, baş
larla mukayese edilemiyecek kadar fazladır.
kalarına muîhtacolmıyan bir Devlet haline getir
Bir defa bir değerli arkadaşımın deminden
menin gayret ve çabasını hiçbir zaman eksik etikaz ederek ifade ettiği gibi, 1960 tan
evvelki
miyeöeklerdir. Bu inanç içinde bulunuyorum ve
borçların
bir
kısmı
zaten
dolar
olarak
kıymet
tereddüt etmeden inanıyorum ki; herkes bu inan
ifa.de
ediyor.
280
kuruş
üzerindendi.
1960
tan
cı muti aka paylaşmaktadır. Günkü Türküm disonra
yap
ılımış
olan
borçlar
ise
dolar
kurundaki
ydbilîmek için, Türk Devletinin sahibi olduğumu
değişiklik dolayısiyle 9 liradan alınmakta ve kıy
zu id'dia edebilmek için 'bu gelişmeyi mutlaka za
met itibariyle bunu ifade etmektedir. Yani şimdi
ferle neticeleııdirmeımiz ve bu gelişmeyi başarma
üç
dolarlık yaptığımız borç eskiden bir do"!âr
mız lâzımdır ve biz buna mecburuz.
«bırak yaıptığımız borcun karşıhğmdaki hizmeti
görmekle karsı karşıya bir durumda bulunuyor.
İç borçlar ve dış borçlar var demiştim. İç
Borç
az yapılmaktadır, buna mukabili
hizmet
borçlarımız 19*59 sonu itibariyle 1 634 000 000
haddinden fazla artmıştır. Bunun ifade ettiği
lira idi. Aynı iç borçlar 1964 Eylülü sonu itiba
mâna şudur; 1960 tan bu yana yapılan işler ve
riyle 9 515 000 000 lira görülmektedir.
Söyle
bilbama plânlı devreye girdikten sonra görü
bir baktığımız zaman 1960 tan 1964 e kadar
len hizmetler başarılı olmuştur, müessir olmuş
7 881 000 000 lira kadar bir iç borcun çoğaldığı
tur, müsmir olmuştur.
manzarası ile karşı karşıya kalıyoruz, zahiren.
Ama; hakikatte bu böyle değil. Hakikatte 1960
Aziz arkadaşlarım, bu noktaları sırf tavzih
tan 1964 sonuna kadar artan borç miktarı 880
için Yüksek Huzurunuza, gelmiş bulunuyorum.
milyon iç borç. Bunun 7 milyarı 1960 senesin
Sa'vm Sarıgöllü arkadaşım hakikaten kendisinden
den evveline aldolup, İktisadi Deıvlet Teşekkül- I beklediğimiz bir olgunlukla, kendi partisinin adı-
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na çıkıp kendisinden evvel sözcü tâyin ettikleri
bir arikadaşlarıran sözlerini tavzih ötmek için çok
güzel, çok yumuşak üslûp kullanmışlardır. Bu
bakımdan bir kere daiha teşekkür etmek istiyo
rum.
Şimdi Sarıgöllü arkadaşımız bu yumuşak ve
bir politikacıya yakışır üslûp içinde konuşurken
ve Başbakanın konuşmalarını değerlendirmeye
çalışıp onu kendisinden evvel A. P. sözcüsü ola
rak konuşan arkadaşın sözlerinin yanlış anladığı
mânasında tashihler yapmaya gayret etmiş ve
biz kendi partisinin noktai nazarını ifade eder
ken biz aşırı sağın da, aşırı solun da karşısında
yız. Ancak biz niçin aşırı sağ ile gereği kadar
mücadele edildiği halde aşırı sola gerektiği ka
dar karşı konulmamasından yakınıyoruz demiş
tir. Değerli arkadaşım burada hüsnüniyetle ko
nuşmuştur. Bundan hiç şüphe etmiyorum. Ama
yarın bir siyasi mücadeleye girmiş bulunuyoruz;
seçim kampanyası içine girmiş bir halde davranı
yor, siyasi partiler. Göreceksiniz ki, burada ko
nuşulmuş olan bu masum kelimeler ve biraz son
ra Tevetoğlu arkadaşımın sözlerine de temas ede
rek onlara da cevap vermek istiyeceğim. Bu ma
sum konuşmalar yarın, öbürsü gün bu Yüee Se
natonun zabıtlarından çıkarılmak suretiyle,
C. H. P. sinin aşırı solu himaye ettiğini Meclis
kürsüsünden de söyledik, işte vesikaları, diyecek
lerdir. (Yok öyle sesleri) Zatıâlinize karşı söy
lemiyorum. Bunun böyle istismar edilmemesi
için. tavzih etmek istiyorum ki, C. H. P si aşırı
olarak fikir ister sağdan gelsin, ister soldan gel
sin mutlaka bunun bu vatana zarar verdiği ka
naati ile onun peşindedir ve onu bu memleketten
kakımak için mücadele etmektedir. (Soldan al
kışlar)
TARIK REMZt BALTAN (Zonguldak) —
Fiilî neticelerini görmek istiyoruz.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI KEMAL SATIR (Devamla) — Ne
ticesini görürsünüz, beyefendi, ve görüyorsunuz,
ama görmek istemiyorsunuz. Şimdi söyliyeyim
siz niçin görmek istemiyorsunuz. Bu memlekette
aşırı sağ ve aşırı solla mücadele etmek için Ceza
Kanununun kendisine mahsus maddeleri -vardır.
Yüksek Senatonun değerli üyeleri hiçbir zaman
gaflet içinde bulunmazlar ki, bu memlekette
Anayasa hâkimleri teminat altına almış ve on
lara istiklâl vermiştir. Şimdi savcılar ne yapar-

lar... Savcılar kendilerine intikal eden, • ettirilen
ve müşahede ettikleri hususları hâkimleri yüce
takdirlerine arz ederler.
Hâkimler bu hususta karar vermeye yetki
lidir, müstakildir. Bunun üzerinde ne A. P. ne
C. 11. I.\, ne de diğer değerli partilerimiz mü
dahale etmek hak ve imkânına sahip değildir
ler. Hakikat budur.
Şimdi her gün görüyorsunuz, aşırı sağdan
bizi taldbediyor diyerekten nasıl nurcular, na
sırlarına basılmış insanların feryadı içinde ba
ğırıyor! arsa birtakım sol temayüllü yazarları
mız da bir gün, haftada 5 gün mahkemeye sü
rülüyoruz. nerede bunun fikir hürriyeti, nere
de bunun vicdan hürriyeti nerede kalem hürri
yeti diyerekten gazete sütunlarında feryat et
mektedirler. Demek oluyor ki, bugünkü ikti
dar her iki tarafı da memnun edemediğine gö
re, doğru yolda iyi istikamettedir. Hem sağ ile
mücadelededir, hem sol ile mücadelededir. Ni
çin solcular bizden 'memnun değil, niçin vsağcılar bizden memnun değil! Çünkü memnun ola
mazlar. C. II P. si iktidarı vazifesini yapmak
tadır. Aşın sağı da, aşırı solu da bu memle'kete
zararlı olarak telâkki etmekte ve bunun peşi
ni t akıbetin ektedir. Suçumuz bundan ibarettir.
Ama, değerli Senatör arkadaşlarım ve bilhassa
Sayın Sarıgöllü arkadaşım biz C. H. P. sinin
aşırı solları niçin aşırı sağ kadar takibetmediğinden yakmıyoruz, diyor. Zannediyorum 'ki,
şurada verdiğim izahat onun vicdanına bir hu
zur getirmiş ve onu tatmin etmiş olması lâzmıgelir. Misal olarak hiçbir zaman şu aşırı solu
himaye ettiniz veya şu müttakiyi, şu Anaya
sanın teminatı altında bulunan vicdan hürriye
tiyle karşı karşıya vazifesini yapmaktan öteye
bir kusuru olmıyan aşırı sağ denilen vatandaşı
takibettiniz ithamına hiçbir zaman bizi mâruz
bırakamayacaksınız. Çünkü, böyle bir dâvanın
peşinde değiliz. Şimdi keza Sarıgöllü arkadaşım
Başbakanın A. P. sözcüsüne, ilerde alınacak şid
detli tedbirlerden ve onun akislerinden bahsedil
di, bunu Başbakan yanlış tefsir ettiler buyuru
yorlar ve ilâve •ediyorlar ki, şayet rüyaları ta
hakkuk ederse A. P. iktidara gelebil irse, alacak
ları şiddetli tedbirler aşırı sağa ve aşırı sola mü
teveccih olacaktır, buyuruyorlar. Seçmen vatan
daş takdir eder A. P. iktidara gelebilir. Seçmen
vatandaş takdir eder, yine C. TT. P. iktidara ge-
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lebilir, Ama deği] ini ki, henüz iktidara gelme
den peşin hüküm olarak, biz iktidara gelirsek,
sigayı sartiyesi ile konuşup hem aşırı sağ ile,
hem aşırı sol ile mücadele edeceğiz diyorlar, ken
dilerini tebrik ederim, iktidara gel meşeler dahi,
herhangi bir rakamla geldikleri zaman bir parti
nin değerli grup başkan vekil i olarak biz aşırı
sağın da, aşırı solun da karşısındayız taahhüdü
hepimizi müsterih etmiştir, hepimizi memnun ve
minnettar bırakmıştır. • Kendilerine bu bakım
dan bilhassa teşekkür etmek isterim. A. P. ikti
dara geldiği zaman, A. P. si kendi prensipleri
istikametinde 02el sektöre hususi bir ehemmiyet
vererek kalkınmamızı hızlandıracağız buyurdu
lar. Cümlenin maksudu bir, rivayet muhtelif. Bu
memlekette aklı başında olan ve olmıyan her
hangi bir sade vatandaştan en büyük otoriteye
varıncaya kadar bütün Türkler bu iktisadi kal
kınmanın hasreti içinde bulunuyorlar. Biz de
C. İT. P. si olarak bu kalkınmanın sevdalısı, ona
gönül vermiş olan insanlarız. Ama, biz inanıyo
ruz ki, bu memleketin henüz sermaye terakümün
den mahrum bulunan bu memleketin kalkınma
sı betahsis özel sektör eliyle olamaz. Bu memle
ketin kalkınması hem özel sektöre lâyık oldu
ğu ehemmiyeti vermek, onu emniyet içinde bu
lundurmak, ona yatırma cesaretini aşılamak, ay
nı zamanda da millî imkânları beraber kullan
makla mümkündür. Bu karma ekonomi dediği
miz, işte bu sistemi bugün biz uygulamaktayız.
Bu sistemin uygulanmasında
başarı daha da
çok olabilirdi. Bu başarının bugün daha az ol
ması, bir taraftan dış siyasi şartlarla birlikte,
öbür taraftan içerde suni olarak siyaset adamla
rımızın yarattığı huzursuzluktan da ileri gel
mektedir. Az gelişmiş bir memleketin çocukları
olarak neyimizi taksim edemiyoruz, neyi payla
şamıyoruz, arkadaşlar? iktidarda biz, siz ve di
ğer partiye mensup kıymetli arkadaşlarımız ola
bilirler. Bundan ne çıkar. Yeter ki birtakım mil
lî dâvalarımızda elbirliği ve gönül birliği yap
manın siyasi seviyesine yükselelim. illâ çelme
takmak, illâ yapılan her iyi hareketi kötülemek
bir memlekette siyasi vazife görmek değildir.
Eğer 1960 dan bu yana yaptığımız hareketlerde
yelme takma zihniyetinden uzak bulunup el bir
liği ile, gönül birliği ile millî dâvalarımızı dile
getiriı> onu gönülden destekleme imkânlarına sahibolsaydık bugün kalkınma hızımız kitaplarda
yazılanın belki de iki misli olacaktı. Bu açıla-
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rı tekrar ifade etmek istiyorum. Çünkü, biz ni
hayet bir seçim sathı mailine inmişiz; partiler
bu gelecek, şu gelecek, bunlar teferruat ama, şa
hıslar olarak belki Parlâmentoya geleceğiz veya
gelemiyeceğiz. Ama, burada bu kalkınma hızını
köstekleyici unsurları dile getirip, zabıtlara ge
çirmek suretiyle bizden sonra geleceklere bir in
tibah dersi verebiliriz.» ümidiyle konuşuyoruz.
Biz konuşuyoruz, siz konuşuyorsunuz, başkaları
konuşuyor. Dert burada düğümlenmektedir. Ye
ter ki, bunu hep beraber idrak ederek bunun
bundan sonra tekerrür etmemesine, hataların
bir daha tekerrür etmemesine gayret edelim ve
bunun çare ve imkânlarını elbirliğiyle arıyalım.
Dış politika; Başbakanlık bütçesi münasebe
tiyle şüphe yok ki, her şeye temas edilir. Bu meyanda bir
değerli A. P. li arkadaşımız
veya arkadaşlarımız dış politikanın başa
rısızlığından bahsettiler. Aziz arkadaşlarım,
biz bu Kıbrıs dâvası başlarken hep be
raber millî politikamız diye bağırıyorduk ve hep
beraber Kıbrıs'taki Türklerin istiklâlini, onların
haysiyet ve şerefinin muhafazasını ve Kıbrıs
Adası'mn Yunanistan'a ilhak edilmemesi tezini
savunuyorduk. Ve biz hepimiz bir federal siste
mi can kurtaran bir formül olarak telâkki ediyor
duk. Ve biz bu tezi savunduğumuz zaman bizim
karşımıza dost ve müttefiklerimiz çıkıyor, Ada'ya karşı her hangi bir hareketimizde ya Sovyet
ler bu işe müdahale ederse diyerekten umacı gi
bi bize Sovyet Rusya'nın Kıbrıs politikasında
Türk tezinin karşısında olduğunu, Papazla ve
Yunanistan'la birlikte olduğunu ifade ediyorlar
dı. Zaman geçti, bir iyi istikametli politikayı ge
tirdi, o gün Türk tezinin karşısında olan Ruslar;
müttefiklerimizden daha önce Kıbrıs'ın istiklâli
ni ve Kıbrıs'ta-federal bir Hükümetin teminatlı
bir şekil olarak düşünüldüğünü ifade etti. Nere
de o bizim millî politikacı arkadaşlarımız? Bir
gün çıkıp da Hükümete teşekkür ederiz, bu tezin
karşısında olanları bu tezin savunucusu haline ge
tirdiniz diyemediler. Diyemezler de.. Ama beri ta
raftan C. H. P. ni Sovyet Blökunun yanında gi
bi göstermenin çabası içinde bulunmaktadır. Ya
zık böyle politikaya arkadaşlarım... Cumhuriyet
Hükümetlerinin ne C. H. P. nin ne de başka Hü
kümetlerin Atatürk'ün çizdiği millî politikanın
dışında bir politikası olmadığını ve böyle bir po
litik istikamete memleket mihverini çevirme kuv
vetinde de olmadığını bilmemiz lâzım hepimizin...
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Biz mîllî politika olarak kaderimizi hür, demok
ratik milletre bağlamışız. Ama biz millî politika
olarak kader bağladığımız milletler içinde T. C.
Hükümetinin Sovyetlerle en düşman millet halin
de olmasını arzu etmiyoruz... Amerikalıların Rus
larla ne kadar dostluk yapabiliyorlarsa, İngilizler
Ruslarla ne kadar dostluk ve alış - veriş yapabi
liyorlarsa, Ruslarla, komşu olan Türklerin bu hak
larının tanınması keyfiyetini biz tanımıyoruz:.
(Bravo sesleri) Biz millî politikayı böyle anlıyo
ruz.
SAKIP ÖNAL (Adana) — Ya kültür anlaş
ması?
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI KEMAL SATIR (Devamla) — Ora
dan hiç bilmiyen bir arkadaş kültür politikasın
dan bahsediyor. Bilmesi lâzımdır ki, Türkiye'nin
Ruslarla yaptığı kültür politikası Amerika'nın
Ruslarla yaptığı kültür politikasının yarısı bile
değildir. Ama, insan hem cehlini bilmez hem de
lâf atar. Politikanın bugünkü zaıfı bundan ileri
gelmektedir. Biz Amerika'dan da daha haysiyetli
bir milletiz kendimize göre ve biz kendimize gü
venen bir milletiz. Bunu bilmek lâzımdır.
Biz jeopolitik vaziyetini Cumhuriyet ku
rulduğu günden beri biliyoruz. Ve dünyanın
Sovyetlere karşı boyun eğdiği devirde bu
karşınızda konuşan arkadaşınız da o zaman Hü
kümet üyesi idi, Rusya'nın taleplerine karşı
hiç kimseye danışmadan reddeden bir Hü
kümetin âzası idim. Ve Öyle bir Hükümet
bugün iş başındadır. Bunu (bilmek lâzım aziz
arkadaşım.
Şimdi bütün bu konuşmalar esnasında ik
tidarın birtakım kanunlarda tarafsızlığı sağlıyamadığı
iddiası
ortaya atılmıştır. Ted
birler Kanunundan bahsettiler ve Tedbirler Ka
nunu tek taraflı işliyor dediler... Arkadaşla
rım; Tedbirler Kanunu işliyor ama tek ta
raflı işlemiyor. Tedbirler Kanunu kimin için
işliyor? Partilerine mensup bir sayın senatör
veya milletvekili Bingöl'de imzası altında 'be
yanname neşrediyor, .tiki istismarcılığı yapıyor,
bölgecilik yapıyor, millî vahdetimizi bozucu
teşebbüslerde bulunuyor. îşte Terbirler Ka
nunu bunun için çalışacaktır, benim için ça
lışacak
değil ki... Birtakım
arkadaşlarımız
şurada, burada aşın beyanlarda bulunuyorlar,

bulunuyorlarsa elbette bu kanun çalışacaktır.
Ama bulunmıyanlar için, «illâ da C. H. P. lilere
de bu Tedbirler Kanununu tatbik edelim»
diye suç işlemeseler dahi bu kanunun taraf
sız tatbik edildiğini göstermek için C. H. P.
lilere de tatbik ediyoruz demenin bir mânası
yok Eğer ki, siz haksız olarak Tedbirler 'Ka
nununun işlediğini ifade ediyor ve bunun için
misaller göısterebiliyorsanız; bunun karşısın
da hata işlemiş isek hatâmızı açıkça ifade
etmek casaretini gösteririz. Eğer gösterdiği
niz misallerde hata yoksa onları da tavzih
etmeye çalışırız.
Siyasi, hayatımızda istikrar yoktur ve* ar
kasından gayet güzel bir misal, bunun misali,
olarak da bir parti liderinin üç seneden beri
Başbakan olmasıdır.
İkimizde aynı mektep de okuduk ama bize
aynı şeyi okutmadılar. Son Hükümet muvaf
fak olamadı diyecek sanatperverliğinden do
layı icrai sanat dediler sonra tavzih buyur
dular, teşekkür ederim.
Millî bakiye buyurdular. Millî bakiye sis
temi Yüksek Mecliste konuşulmuş, müzakeresi
yapılmış ve orada kabul edilerek Senatonun
tasvibine ve müzakeresine sunulmuştur. Şüphe
yok ki, bu kanun Yüksek Senatoda konuşul ar
ken değerli arkadaşlarımız her türlü ifade
lerini söyliyecckler ve bunlar cevaplanacak
tır. Ama bir noktayı bu kanun üzerinde dur
madan bir noktayı tavzih etmek isterim. Çün
kü, burada söylenmekle kalmadı, bir siyasi
partinin kendi teşkilâtına yaptığı bir tamimde
de ifadesini buluyor. Nedir bu? Millî bakiye
sistemi okuma - yazma bilmiyenlcre oy hakkını
tanımıyor.... Şimdi, iftiranın vüsatine bakınız;
vatandaşa gidecekler ve diyecekler ki «bakın ey
okuması - yazması olmıyan vatandaş; bunlar si
ze rey hakkını bile çok gördüler...» Böyle bir şey
yok... Kim demiş? Eğer bir okuma - yazma, oy
kullanmakla birlikte mütalâa edilecek olsa bu
son kanunda ve hele müşterek oy pusl asında üs
telik işaretler var yani büsbütün kolaylaştırmış.
Ama bir ahlâk getiriyor bu, kanun... Bu kanun
yeni bir ileri hamle getiriyor. Muska sisteminde
oy puslası vererek, kimin nasıl bir oy kullandığını
ve hangi bedel karşılığında bu oyu kullandığı
nı tesbit etmenin imkânlarını ortadan kaldırıyor,
Tek liste halinde geliyorum, Ve bu tek liste halin-
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deki oy puslasına artık Ahmet Bey böyle oy kul
landı, Mehmet Bey böyle oy kullandı diyerekten teşhis koyma imkânı ortadan kalkıyor. Ve
bu millî bakiye sisteminde sade vatandaşın oy
ları araya gitmeden değerleniyor. Deniz sathına
nazaran ufak bir tepe irtifadır, Toros tepeleri
ne nazaran değil. Şimdi bu kanun hem tepeyi
kıymetlendiriyor, hem de dağların kıymetini be
lirtiyor. Dâva diyerek tepeleri inkâr ettirmi
yor. Böyle bir istemin nasıl bir şikâyet konusu
olacağını doğrusu anlıyamıyoruz. Şüphe yok ki,
bu Yüce Senatoda konuşulurken hepsinin hakkın
da mütalâalar dinlenecek ve biz de Hükümet ola
rak, kanunu sevk etmiş insanlar olarak noktayı
nazarımızı arz edeceğiz.

Arkadaşlarım, huzurunuzu daha fazla işgal
etmek istemiyorum. Birtakım değerli fikirleri
ilgili bütçeleri sırasında arkadaşlarımızla bera
ber burada cevaplandırmak imkânına sahibolacağız. Vaktinizi aldığım için özür dilerim. Hür
metler eder, teşekkür ederim. (Soldan, alkış
lar).
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) —
Sayın Başkanım bir sualimiz var Saym Başba
kan Yardımcısından.
BAŞKAN — Saym Başbakan Yardımcısı.
DEVLET BAKANI VE BAŞKAKAN YAEDIMCISI KAM AL SATIR (Elâzığ Milletve
kili) — Kürsüye çıksın söylesinler cevabını arz
ederiz.

Aziz arkadaşlarını; millî emniyet dâvasına bir,
iki kelimeyle temas etmek isterim. Bu Millî Em
niyet Teşkilâtımızın 1 erinde bulunan arkadaş
larımız, aleyhinde bulunan arkadaşlarımız, her
ikiside ve diğerleri de bu Millî Emniyet Teşki
lâtının memlekete yapacağı hizmetler hususunda
mutabık beyanlarda bulunmuşlardır. Her iki
tarafta bunun çalışma tarzının kifayetli olmadı
ğı noktasını ileri sürmektedirler. Şüphe yokki
bu teşkilâtımız sağlam temelli teşkilâtlarımızdan
birisidir. Ve her gün inkişaf edecek ve kendi
sine düşen millî hizmetleri yapacaktır. Bu es
nada şahsımızdan ve arkadaşlarımızdan da bah
sedildiği için kısaca dokunacağım.. Bir dergi,
dört bakanın millî emniyette komünist fişi oldu
ğuna dair bir rivayetten bahsetti. Ertesi gün
bir gazete, böyle bir rivayeti de iterek (Adalet
Gazetesi) dört bakanın komünist olduğunu söy
ledi. Hani millî emniyette böyle fiş olduğunu
söylemedi. Doğrudan,doğruya komünist olduğu
nu söyledi. Biz bunları mahkemeye verdik. Ge
rek o zamanki millî emniyet reisimiz, şimdi kıta
hizmetindedir, kendisi böyle bir şey vâki olma
dığını ifade etti. Gerekse Saym Tevetoğlu ve di
ğer arkadaşlar böyle bir meselenin asıl ve esas
tan uzak bulunduklarını ifade ettiler ve biz de hv<
dergiyi, bu gazeteyi mahkemeye " vermiş bulun
maktayız. Adalet inşallah yakında tecelli ede
cektir ve bir netice alacağız.

BAŞKAN — Buyurun Saym Kalpaklıoğlu.
HÜSEYÎN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) —
Kıymetli arkadaşlarım; partimin sözcüsünün par
ti adına vâki konuşmasından sonra, kendisinden
ümidettiğimiz şekilde Saym Başvekilin cevap
mahiyetindeki ağır ithamlarını bu kürsüden ver
diğini benim gibi siızler de dinlemiş bulunuyor
sunuz. Üzüldüm... Fakat soıal sormak için geldi
ğimden cevap vermiyorum, başka arkadaşlarım
buna cevap verirler... Fakat Saym
Başbakanı
dinlediğimde günlerden beri buıgürikü Hüküme
tin siloganı haline getirdiği toprak reformu mese
lesini de Saym Başbakan burada üstüne basa ^asa reklâm mahiyetinde şu "kürsüden ifa.de etti.
Ben ! m partimin bu mevzuda ne söylediğini Sa
ym Başbakan bilmesine rağimen burada bir po
lemiğin içine girdi maalesef ve dedi ki «bu fa
kir köylüye elbet bunu yapacağız; bu, bizim Bükümeıt olarak vazifemizdir.» Sanki Adalet Partisi
fakir köylünün göz ytaşlariyle alay eden bir partijıniş gibi. Değil arkadaşlarım; en aşağı biz de
Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım kadar
yaşlı gözlere derman ariyan bir partiyiz. Biz d'e
onlar kadar fedakâr ve vatanperver insanlarız.
(Bu sual mi, sesleri) Suale geldim arkadaşlarım.
Şu tetkik ettiğimiz bütçede, sizden
soruyorum
kıymötli arkadaşlarını, /bir tek kuruş,
santim
toprak reformu için var mıdır? Bir
fasıl var
mıdır, açılmış mıdır? Bu kadar samimî olan, bu
iddiada dıa bu kadar ısrarlı olan, aylardır bu
nun propagandasını yapan Cumhuriyet Halk
Partisi Hükümeti eğer hakikaten
saımi'mi ise;
milyonları, milyarla,rı aşacak bir meblâğın hiç
olmazsa küçük bir parçasını bir samim'yetin ifa
desi olarak şu bütçeye koyması lâzımgelirdi.

Trafik Kanununun işleyiş tarzında
ifade edildi ve bunun daha müspet bir
tirilmesi için arkadaşlarımın ikazlarına
ederim. Zaten üzerinde çalışıyoruz,
yakın bir zamanda neticelenir.

aksaklık
hale ge
teşekkir
inşallah
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Sayın arkadaşlarım, şunu da ifade edeyim ki,
evet ifade edeyim (Gürültüler) telâşlanmayınız.
Sayın Maliye Vekilimiz 'burada... (Gürültüler)
Sizlerden evvel yine bu kürsülerde bizler konu
şuyorduk. Çok daha evvel Sayın Ekrem Bey, ko
nuşuyordu burada. Siz İstanbul'da avukatlık ya
parken biz bu kürsüleri işgal ettik. Sayın Maliye
Vekili henüz...

mî olup olmadıkları şu bütçe tasarısı ile ortada
durmaktadır. Hakikaten Hükümet toprak refor
mu mevzuunda samimî ise, hiç olmazsa bunun
bir faslını açıp, gücünün yettiği nisbette muay
yen bir miktarda karşımıza gelmesi lâzımgelirdi.
Bunun cevaplandırılmasını Sayın Başbakan Yar
dımcısından istirham ediyorum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ben de ora
da sizin zihniyetin izle mücadele ediyordum. Sual
sorun.
BAŞKAN — Sayın özden rica ederim, sözü
kesmeyiniz,
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) —
Sual soruyorum. Hatibe müdahale
etmeyiniz.
Oturunuz oturduğunuz yerde. Reis Bey sustu
run...

DEVLET BAKANI NÜVÎT YETKİN (Ma
latya) — Başka sual soracak varsa hepsine bir
den cevap arz edeyim.

BAŞKAN — Sayın özden kürsüye çıkmıştır,
10 dakika konuşmak hakkını haizdir.
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Hükümete
sual sorsun.
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) —
Hükümete sual soruyorum. Siz muhatabım de
ğilsiniz, karışmayın...
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Siz de buna
karışmayın.
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) —
Reis Bey rica ederim, bir muhalefetin
sözcüsü
iktidara mensup bir üye tarafından kürsüden bu
şekilde mi karşılanır? (Soldan, suali sor sesleri)
Sual soruyorum, cevabını bekliyorum ve diyorum
ki ey Maliye Vekili buraya milyonların tasarru
funu burada, henüz kanunları kabul edilmeden,
bütçeye koydurmuştu.
Biz yine geldik, bunun kanunları çıkmadan
tahsisaltl'a.rı koyarak nasıl bütçeyi denk diye ge
tirirsiniz, bu kanunlar
Parlâmentonun hükmi
şahsiyetine tecavüz teşkil eder dedik. Ama görü
yorum ki, yine telâşlanıyorsunuz. O zaman ka
nunlar çıkmadığı halde oralardan gelen paralar
sanki buraya gelmiş gibi konuyor da bunu dü
şünen Hükümet neden, niçin toprak mevzuunda
bu kadar samimî ise bir tefk santimi şu elimizde
ki bütçe tasarısına koymadan muazzam bir, top
rak dâvasının sanki sahibidir ve hakikaten bunun
tahakkukuna sebep ve âmil olacak bir Hükümet
in iş gibi burada geliyor Hükümet Başkanı adına
ve onun ağzından; «Biz fakir köylüye elbet bu
toprağı dağıtacağız» diyor. Görüyoruz ki, sami-

BAŞKAN — Yok efendim. Buyurun
DEVLET BAKANI NÜVlT YETKİN (Ma
latya) — Muhterem Başkan, kıymetli arkadaşla
rım. Bir soru vesilesiyle kürsüye gelen kıymetli
Kalpaklıoğlu arkadaşım, bu vesile ile Sayın Baş
bakanın, müzakereler başladığı zaman yaptığı
konuşmaya değindiler ve konuşmalarında toprak
reformunu çıkarmak hususunda
Yüce Senato
önünde yaptıkları vait ve taahhüdü sanki Adalet
Partisini itham etmiş, Adalet Partisinin toprak
reformunun karşısında olduğunu ifade etmiş
gibi, bunu belirtmiş olmasını, Adalet Partisine
bir itham saydılar.
Başbakan konuşmasında, Hükümetin progra
mında, öngördüğünü vadettiği, taahhüt ettiği re
formları getireceğini bir sefer
daha teyit ve
ifade etti. Bir Hükümet Başkanının zannediyo
rum hem vazifesidir, hem de sarih hakkıdır.
Bunu bel'iirtirken, Türk köylüsünün buna müs
tahak olduğunu, Türk köylüsüne bu hizmeti mut
laka getireceğini söyledi. Bunun
üzerine basa
basa söylemiş olması, öyle zannediyorum ki,
Adalet Partisinin bunun karşısında olduğu yo
lunda bir ithamı tazammun etmez. Onun için
Sayın Kalpaklıoğlu müsterih olsun. Şayet Muh
terem Adalet Partisi de toprak reformunun kar
şısında değil de, yanında ise kanun geldiği za
man elbirliği ile bunu en mükemmel şekilde
çıkarır; ve bu hizmeti böylece vatandaşa mal
ederiz.
Gelelim toprak reformu için bu bütçeye niçin
tahsisat konulmadığı sorusuna. Bu soruya ben
deniz Millet Meclisinde bir sözlü soru münasebe
tiyle ceva-p arz ettim. Toprak reformu Meclisin
huzuruna geldiği zaman bu reformun bu kanu
nun gerektirdiği, istilzam ettiği
masrafları da
beraber, karşılıklariyle beraber getirmiş olacak
tır. Ayrıca gelmemiş, çıkmamış bir kanun için
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bütçelerde tahsisat konmuş ol'ması bütçe tekniği
ne uygun değildir, bir.
İkincisi; şimdiye kadar, 1962 den bu yana
bütçelerimizde -çeşitli hizmet kolları için konulan
tahsisat, toprak reformunun hazırlayıcı istika
mette birtakım çalışmalarını kolaylaştıracak tah
sisatı da muhtevi bulunmaktadır. Ezcümle, top
rak reformu tapu ve kadastro ile birlikte yürü
yecektir. Toprak reformu tarımın birtakım çalış
malarına ihtiyaç gösterecektir. Bu çalışmalar, bu
hazırlıklara kendi bakanlıkları tarafından talebedilmiş ve konulmuş bulunan tahsisatlarla bera
ber yürütülecektir. Kala, kala Sayın Kalpaklıoğlu'nun endişe ettiği istimlâk bedellerinden iba
ret ise bunu da arz ettiğim gibi kanunla beraber
istilzam ettiği tahsisat da talebedilerek huzuru
nuza gelmiş olacaktır. Ayrıca toprak reformunu
gerçekleştirirken Hükümetin düşündüğü kaynak
lardan birisi de şimdiye kadar Toprak Tevzii Ka
nunu ile tevzi ettiğimiz toprakların vatandaşlar
tarafından taksitlerle ödenmekte olan bedelleri
dir ki, onlar bu fonda toprak reformunu gerçek
leştirecek kaynaklara ek bir kaynak olarak bunu
besliyecektıir. Saygılarımla arz ederim.
BAŞKAN — Buyurun Sarıgöllü.
Yeterlik müessesesi kalkmıştır.
A.P. GRUPU ADINA OSMAN SAÎM SA
RIGÖLLÜ (Aydın) — Muhterem Başkan, muh
terem Cumhuriyet Senatosu üyeleri, yeterlik mü
essesesini evvelâ Sayın Divan Başkanı reddetti
ler. Kendilerine bilhassa teşekkür ederim.
Sayın Başbakan Yardımcısının geçen elek
trikli bir havadan sonra Grupumuz
hakkında
sarf ettiği anlayışlı ve yerinde sözlerine bende
niz de teşekkür ederim. Ancak bendenizin beyan
larında bâzı noktaların yanlış anlaşıldığı kanı
sındayım. Biz diyoruz Ki, karma ekonomi içinde
hususi sektörü ön plânda alacağız. Halk Partisi
(buyuruyor ki, karma ekonomi
içinde Devlet
sektörünü ön plânda alacağız. Bütün mesele, ay
rılık bu noktadadır. Binaenaleyh, mesele bu kadar sade.
îktidar mevzuuna gelince; rüyamızda bir ik
tidarı düşünmüyoruz. Eğer seçimler bir partinin
iktidarını tâyin edecekse, bu fiilî hareket yarı
nın iktidarını tâyin edecektir. Bu bir rüya de
ğil, belki yakın -bir hakikatin yakınlaşmış bir
ifadesi olacaktır. Dış politikadan bahsederlerken
muhalefetin, ki ana muhalefet partisinin, kendi

•muvaffakiyet diye bahsettikleri mevzuu takd'ir
etmediğimizi buyurdular.
Üzülerek arz edeyim ki, iktidar ana muhalefet
partisi ile gerekli yakınlığı ve bu mevzuda mec
bur olduğu izahatı ana muhalefet partisine za
manımda vermemiştir.
Bir noktaya daha değineceğim. Mevki işgal
eden arkadaşlar, bugün Senatoda bulunan arka
daşları bu hava içinde bilirler, bilmezler, anla
mazlar şeklinde itham etmemelidirler, ve bilgisiz
likle itham etmemelidirler. Hiç kimse bütün mev
zuları bütün etrafiyle, bütün
mânasiyle ihata
ödemez, eğer kendi mevzuuna dâhil değilse.
Millî Bakiye Kanunu, yarii seçim kanunların
daki tadil mevzuuna geldiler. Gönlüm isterdi ki,
Sayın Başbakan Yardımcısı henüz
müzakereye
arz edilmiş bir kanun tasarısı üzerinde kendi sa
vunmalarını, kendi fikirlerini telkinden içttnabetsinler.
Tedbirler Kanunu ırnevzuuna temas buyur
dular. Ben de kendilerine iltihak ediyorum.
Memlekette hâkim teminatı varken kanunların
şu veya bu istikamette tatbik edildiği üzerinde
durulması hakikaten yerinde değildir. Ancak,
Hükümetin bir nevi emrinde olan savcılar eğer
bu dâvaları takipte ihmal eder, kusurları olur
sa, bu mevzuda iktidarın üzerinde durması ge
rekli bâzı hususlar mevcuttur. Ve işt'ikâ zan
nedersem hâkimler yönünden değil, hâdiselere
gerekli ehemmiyeti vermiyen; hepsi için değil,
vermiyen bâzı vazifeli eşhas hakkındadır. Bu
sebeple bu son görüşmelerde 'artık Başbakanlık
Bütçesinin kendi yükünden ve ehemmiyetli ta
raflarından ziyade, teferruatiyle meşgul oluna
rak gecenin bu saatinde geldikten sonra kıymetli
vakitlerinizi fazla almak istemem. Hepinizi grupum adına.''hürmetle selâmlar ve hepinize teşek
kür ederim. Saygılarımla (Alkışlar.)
SAKIP ÖNAL (Adana) — Söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
SAKIP ÖNAL (Adana) — Sayın arkadaş
lar, aynı mektepten mezun olduğumuzu söyliyen Kemal Satır arkadaşımızın Ruslarla Kül
tür Anlaşması dolayısiyle beni cahillikle itham
edişlerini reddederim. Arkadaşınım nasıl mek
teplerde okuduğunu Adanalılar ve Kayserili
ler gayet iyi bilirler. Tıbbiyedeki okuyuş tar
zını da bilirler. Ben ise aynı tıbbiyeden derece
alarak çıkmış ve muvaffak olmuş bir arkadaşı
mı kalkıp politikada bunu anlamıyorlar deme-

— 131 -

C. Senatosu B : 30 26.1.1965
sinin mâna ve mahiyetini ben de anhyamadım.
Halbuki aynı mektepte okumuştuk.
Kültür
Anlaşması, bir vücuda açık bir yaradan nasıl
bir mikrop girerse, bademcikten vücudumuza
mikrop girerse aynı rejimlerle bağlı olmıyan
milletlerarasında kültür anlaşmaları bir mille
tin rejimine, diğer bîr milletin rejiminin giri
şinin kapısı demektir. Atatürk bu mevzuda
gayet hassas davranmıştır. Millî politikayı esas
aldığımıza göre, bunu Kemal Satır da kabul
etmiş bulunduğuna göre, bir kültür anlaşması
değil, bir iktisadi, siyasi ve ticari anlaşmayı ka
bul ederim. Ama, kültür Anlaşması demek,
ayrı, ayrı rejimlerde olan milletlerin birbirine
nüfuz etmesi demektir. Bu, açık kapıyı ardına
kadar açmak demektir. Bu yönden bunu an
lamadığımı söylemek istiyen Kemal Satır'a, ıbu
şekilde anlamış olduğumu arz ederini. Kültür
Anlaşmasının nerede bağlayıp nerede biteceğini
de bilmiyoruz, bu yönden cahilizdir. Yar.ıı
Türk üniversitelerine şu kadar talebe göndere
ceğim diyebilir Rusya. Belki imkanımız yok
dersek size üniversite de açacağım, bunun malî
külfetine katlanacağım derse acaba ne buyu
racak Hükümetimiz? Bu bakımdan da kültür
Anlaşmasınm rahsnn aleyhinde okluğumu arz
etmiştim. Yine Halk Partisinde vekillik yap
mış, kun'ini burada açıklamıyaeağım, çünkü
kendilerine vSormadım, üç arkadaşın da Kültür
Ani a şm ası n a t a ra f t ar ol m o diki arı n ı, d em o k ratik memleketlerle Kültür Anlaşrnaısı olabilece
ğini, ama Ruslarla yapılan Kültür Anla "imasının
memleketin rejimine zarar getirebileceğini söy
lemiş olduklarını da Kemal Satır Beye arz et
mek isterim, duyan arkadaşlar lütfen söyleşin
le/. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Bö
lümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Başbakanlık Bütçesinin bölümlerini okutu
yorum.
(A/l)

CARÎ HARCAMALAR

B.
11.000 Ödenekler bölümü
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.

Lira
78 000

O: %S

B.
Lira
12.000 Personel giderleri
11 325 125
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştiir.
13.000 Yönetim giderleri
766 540
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edil mistir.
14.000 Hizmet 'giderleri
1 737 767
BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
15.000 Kurum giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
Gidilmiştir.
16.000 Çeşitli giderler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul
edilmiştir.

5 935 560

4 410 145

(A/2) YATİRİM HARCAMALARI
21.000 Etüt ve proje giderleri
3 647 000
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
22.00( Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri
8 185 585
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
23.000 Mııkimi, teçhizat ve taşıt
alımları ve onarımları
1 200 000
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER
HARCAMALARI
I - Sermaye teşkili
32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar
1
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
II - Transferler
34.000 Malî transferler
499 730
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
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35.000 Sosyal transferler
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler.,. Kabul
edilmiştir.
36.000 Borç ödemeleri
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.

Lira
69 173

1

Başbakanlık bütçesi Allah'a şükür kabul edil
miş bulunmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım, şimdi Devlet Plân
lama Teşkilâtı, Danıştay, Devlet istatistik Ens
titüsü, Diyanet İşleri Başkanlığı Tapu ve Kadast
ro Genel Müdürlüğü Vakıflar Genel Müdür
lüğü, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü büt
çeleri vardır ki, bunları bu akşam bitirmekle
mükellef bulunmaktayız. Aksi takdirde Anaya
sa hükmünü yerine gotiremiygceğiz. Şimdi bir
takrir gelmiş bulunmaktadır, okutuyorum.
O. Senatosu Başkanlığına
Programın tatbik edilebilmesi için,
kanlığa bağlı:

Başba

Plânlama Teşkilâtı, Danıştay, İstatistik Ens
titüsü, .Diyanet İşleri Başkanlığı, Tapu ve Kadost.ro Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Mü
dürlüğü, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
bütçelerinin ayrı ayrı değil, beraberce görüşül
mesini arz ve teklif ederim.
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Sadi Koçaş
BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiş
tir. Şu halde sözcüler her genel müdürlük için
değil, bir defa ve heyeti umumiyesi üzerinde
konuşacaklardır. Şimdi ilk defa olarak parti
sözcülerine söz vereceğim. Sayın Adalet Parti
si bu mevzuda hangi sözcüyü tavzif etmek is
tiyor. Çünkü birkaç sözcü vardır. Karar alın
ca o sözcüye söz verilecektir. Sayın C. II. P.
sözcüleri de söz istemiyorlar. Millî Birlik Grupu adına.. O da yok.
MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Efen
dim bundan böyle bütçeleri yaparken hakikaten
isabetli bir karar olur. Gruplara evvelce tamim
yapılsa idi çok isabetli bir karar olurdu.
BAŞKAN — Ama bu Başkanlık Divanının
elinde değildir. Geçen sene de bu usul tatbik

edilmişti. Heyeti umumiyesi' müzakere ediliyor
du.
Sayın Mehmet Ali Demir, buyurun efendim,
diğer arkadaşlar konuşmalarına başlayıncaya
kada;\..
Y. T. p . TOPLULUĞU ADINA MEHMET
ALİ DEMİR (Tunceli) — Çok Muhterem Baş
kan, sayın senatörler.
Y. T. P. Senato topluluğunun Devlet Plân
lama bütçesi üzerindeki görüş ve düşüncele
rimizi ifade etmek maksadiyle söz almış bulu
nuyorum.
Muhterem arkadaşlar; raportörlerin rapo
runda da ifade edildiği gibi, bizler için pek ye
ni bir tarihe sahibolan plânlama fikri aslında
yeni bir görüş ve düşüncenin mahsulü değil
di.-.
Asrımızda bütün nimetlerden faydalanma
imkânına kavuşan milletler hiç şüphe yokki bu
sonucu, kendi bünyelerine göre uyguladıkları
plân ve programa borçludurlar. Bizdek'i başa
rısızlığın sebeplerini hükümetlerin devam edip
gelen elim hatalarında ve bünyemize uygun is
tikrarlı plân ve programın mevcudolmayışmda aramak lâzımdır. Oysa emsallerine nazaran
üstünlük kazanmış bir millet tasavvur ve tahay
yül edVlemez ki, başarılarını plân ve programa
borçlu olmasınlar.
Muhterem arkadaşlar; geniş salâhiyet ve
ulvi gayretlerle kurulan bu teşekkülden Parlâ
mento olarak, vatandaş olarak ve millet olarak
beklenen şudur:
Plânda yerini bulan işleri, zayiat verdir
meden hedefine ulaştırmak neticelerini kıymet
lendirme yollarını araştırmak, esası teşkil eden
unsurları arayıp bulmalıdır. Başarının teme
lini teşkil edecek esaslı unsurlar ve yurt sat
hındaki nirengi noktaları tesbit edilmeden
atılan temellerin verimli olacağını önceden ka
bullenmek biraz güç olur.
Muhterem arkadaşlar; Yüksek Senatonun
malûmdur ki, Beş Yıllık Kalkınma Plânının
anahedefleri, ekonomimizin genel dengesini veya
istikrarını bozmadan Türk ekonomisinin % 7
kalkınma hızını sağlamak, yeni istihdam imkân
larını yaratmak, dış ödemelerin biran önce azal
masını temin etmek, bölgelerarasındaki gelişmo
farklarını son hadde indirmek, çeşitli sosyal, eko
nomik gruplar arasında sosyal adaleti ger-
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plânda, istikrarı devamlılık ve vazifelilerde se
bat ister. İstikrarsızlık, devamsızlık, sebatsızlık
plânın üstün kademelerinde kendini hissetirir,
bu teşekkül kuruluş gayesinden uzaklaşır, yal
nız dış memleketlere eleman ihraceden bir
ekol mahiyetinde çalışırsa, her yıl ayrı bir ekip
işbaşına gelir veya getirilirse, o vakit Devlet
Plânlama Teşkilâtı, kuruluş gayesinden uzak
laşır ve bunun sonucu, olarak da, kendisinden
beklenilen başarıyı. sağlıyamaz. Devlet Plânla
ma Teşkil ânının iki yıllık icraatı şu gerçeği
ortaya koymuştur. Memleket meselelerini, mem
leket gerçeklerine göre planlamakla görevli
teşekkül, önce kendi bünyesinde istikrarlı bir
plân yapar, kuruluştaki noksanlıklarını tamam
lar,' memleket gerçeklerini bilenlere, sevenle
re yer verirse, o vakit millete faydalı olur.
Aksi halde plândan yoksun bir teşekkül mem
leket meselelerini plânlıyamaz.
Bunu böylece tesbit ettikten sonra, V. T.
P. Senato topluluğu olarak üzerinde en çok dur
mak istediğimiz plânda, öncelikle yer veri
len bölgeler arasındaki gelişme farklarını azallma'k ve çeşitli sosyal, ekonomik gruplar arasın
da sosyal adaleti gerçekleştirmek, problemi
üzerinde olacaktır.

pekleştirmek, lıer sahada ve yeterlikte ilim adam
ları ve teknik eleman yetiştirmektir.
Üzülerek ifade etmek isterim ki, iki üç yıl
lık tatbikatın neticesi yalnız Parlâmento üye
lerini değil, bütün vatandaşları, ümtisizliğe
sevk etmiştir. Plânın ilk hedefi, kalkınma hı
zının % 7 nin üzerinde bulundurmakdır. Bu
1963 yılında kısmen tahakkuk ettiği halde, 1%4
yılında % 3, onda dokuza düşmüştür. İlgililer
kalkınma hıziyle ilgili rakamların düşüş ve
yükselişini o yıl havaların iyi veya kötü git
mesi, dolayısiyle mahsulünde bol veya noksan
oluşu arasında bir irtibat kurmaktadır.
Plânın gerçekleşmesini, dışarıya gönderilen
işçilerden sağlanacak dövize ve her yıl cere
yan edecek hava şartlarına, bugün için dışarı
ya giden turistlerin bıraktıkları dövizle, ge
lenlerin bıraktıkları ve yılda 12 - 13 milyon li
ralık bir fark yapan turist gelirlerine bağla
mak ve gerçekleşeceğini düşünmek saf dili ilik
olur.'
Muhterem arkadaşlar; bugün için şu gerçe
ği kabul etmek lâzımdır. Beş Yıllık Kalkınma
Plânında vatandaşa çok çalışma ve kazanma
imkânları sağlanmamıştır, özel sektöre emniyet
ve güven hissi verilmiştir. Vatandaş yarının
dan emin değildir. İktidar Hükümetlerinin, ic
raat ve tutumları, vatandaşın plâna karşı olan
güvenini sarsmıştır. Bu ve buna benzer olay
lar ister istemez ekonomimizde durgunluk ya
ratmıştır. Sonucolarak Beş Yıllık Kalkınma
Plânının başarıya ulaştığı ve plânın öngördü
ğü hedeflere varıldığı ve varılmak üzere bu
lunduğu söylenemez. Bunun aksini düşünmek
veya söylemek gerçekleri inkâr etmek olur, ka
naatindeyiz.
Muhterem arkadaşlar; ekonomimizin sosyal
hayattaki gelişmelerini teşhis masasına yatır
makla görevli Devlet Plânlama Teşkilâtı, gö
revini doğru, bitaraf ve bütün etkilerden uzak
ta yapmalıdır.
Hakiki yarayı bulup neşteri
oraya vurmalıdır. Bu da ancak bütün yurt sat
hındaki memleket gerçeklerini bilmek ve yaşa
makla mümkündür. Memleket gerçeklerini bilmiyen yaşamıyan kavramıyan ve hissetmiyenlerin; çalışmalarını henüz doğruluk nisbeti %
50 yi bulmıyan istatistik raporlarına bağlıyanların yapacakları çalışmalardan fayda umma
maktayız. Plânda öngörülen hedeflere ulaşma,

Biz Y. T. P. topluluğu olarak şuna iannıyoruz; İnhisarcı bir tutumdan kendimizi kurtar
madığımız, az gelişmiş bölgelerle, nisbeten ge
lişmiş bölgeler arasındaki mesafeyi kapatacak
ekonomik faaliyetlere imkân hazırlamadığımız,
alınması lâzım gelen tedbirleri kâğıt üzerinde
kalmaya mahkûm bıraktığımız müddetçe, vatan
sathında dengeli bir kalkınmadan bahsedile
mez.
Hazırlanan Beş Yıllık Kalkınma Plânında,
az gelişmiş bölgelere öncelik tanınacağına dair
açık kayıtlar bulunmasına rağmen, plânlı dev
rede geride bırakılan yıllarda sağlık işleri
müstesna yapılan çalışmalarda az gelişmiş böl
gelerde özellikle Doğu - Anadolu Bölgesinde göz
doyuracak bir kalkınmayı bünyesine alan ön
celik emaresine rastlanmamıştır.
Muhterem arkadaşlar; yıllar yılı kaderleriy
le başbaşa bırakılan ve halen aynı yolun yol
cusu olan, dün olduğu gibi, bugün de yaşayış
larında bir değişiklik olmıyacağma inandığımız,
az gelişmiş bölgeler, özellikle Doğu ve Güney
- Doğu bölgelerinin hakiki yerini bulmadığını
belirtmek isterim.
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Bunun nedenleri, icraatçı ve tatbikatçılar
tarafından bilinmekte, fakat her nedense dün
olduğu gibi Ibugün de benimsenmemektedir.
Sosyal adalet, bölgeler arasında dengeli kal
kınma sözde kalmamalı, tatbikatta yerini bul
malıdır. Gerçekleştiğini görmekten haz ve gu
rur duyacaklar var ise, basit bir hesap ameliyesiyle iddialarımızın doğruluk derecesini bü
tün çıplaklığı ile göreceklerdir.
Muhterem arkadaşlar; 600 yıllık Osmanlı
İmparatorluğu devri bir yana bırakılırsa Cum
huriyet Hükümetleri zamanında az gelişmiş
bölgelerde özellikle Doğu - Anadolu Bölgesinde
her bütçe yılında yapılan yatırımların toplamını
yüzdelersek, o vakit görülecektir ki, yatırımların
ancak yüzde bir ilâ ikisi, yıllarca kaderleriyle
başbaşa bırakılan bölge sakinlerine yüzde 98 ve
99 unun da nerelere, kimlerin seçim bölgeleri
ne verildiğini söylemiye lüzum görmüyorum.
Mensubu bulunduğum partinin üyeleri arasın
da az gelişmiş bir bölgenin ve bugün için bü
yük bir çoğunluğu henüz tarihten evvelki yani
eski çağ hayatını yaşıyan vatandaşların tem
silcileri olarak gerçeği ifade etmekliğimizde bir
mahzur yaksa, Y. T. P. Senato topluluğu adı
na ve hislerine tercüman olmaya
çalıştığını
vatandaşlar, yalnız Osmanlı İmparatorluğu dev
rinde değil, Cumhuriyet devrinde de Devletin
kuvvetini, Hükümetin de varlığını, köye gelen
tahsildarda ve jandarmada görmüşlerdir. Yıllar
yılı Hükümet bu bölgelerden yalnız almasını bil
miş, fakat vermeye yanaşmamıştır. Bu yalnız dün
değil, maalesef bugün de böyledir. Bu doğunun
ve doğuda yaşıyan vatandaşın kaderidir ve alın
yazısıdır. Bu böyle gelmiş böyle gidecektir. Te
mennimiz bu, kader ve alın yakısının değiştirilme
sidir.
Y. T. P. Senato topluluğu olarak diyoruz ki,
hizmetlerin yalnız programda da yer alması kâfi
değildir. Tatbikatta geniş yer verilmelidir. Uzun
seneler hep kalkınma edebiyatı ile avutulanlar,
bugün de plâna dayalı ayrı bir kalkınma edebiya
tı ile avutulmaya çalışılmaktadır. İktidar Hükü
metleri bu kere de, Doğu'ya ait programlarında
ki açıklıkları yeni bir buluş olan kalkınma edebi
yatı ile doldurmaya çalışmaktadırlar.
Seçimlerden seçimlere, radyolardan gönderilen
selâm ve sevgiden sonu bir türlü gelmiyen vaitlerden artık vazgeçilmelidir. Artık tarih önceki
zamanları yaşıyan bu bedbaht kimselerin yaşayış-
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larma bir son verilmelidir. Bu bölgedeki insanla
rın yaşayışlarını görmiyenlere, yaşamıyanlara za
man zaman basınımızda intişar eden ve bu bölge
halkının yaşayışlarını hiç olmazsa okumalarını
tavsiye ederiz.
Yalnız 1963 yılında 3 - 4 vilâyete yapılan ya
tırımların toplamı 1963 - 1964 yıllarında 30 - 35
vilâyete yapılan yatırımların toplamına eşit oldu
ğunu söylersek, plânlı ve plânsız devrelerde böl
geler arasındaki gözetlenen ve tatbik edilen ada
let ölçülerinin ne olduğunu takdirlerinize bırak
makla iktifa ediyoruz. Bölgeler arasında dengeyi
sağlama yolu bu olmasa gerek. Eğer dengeden ka
sıt bizlerin anladığı mânada ise emsallerine naza
ran gelişmiş bölgelere daha önce yapılmış yatırım
larda dikkate alınarak az gelişmiş bölgelere öyle
yatırım yapılmalıdır.
Yıllardan beri bir kere olsun hatırı soralımyan vatandaşlar, 20 nci asrın bütün nimetlerin
den istifade imkânlarına mâlik vatandaşlarla ay
nı seviyeye getirilmedikçe, onlarla eşit şartlar al
tında mütalâa edilmedikçe bu memlekette ne böl
geler, ne vatandaşlar, ne yatırımlar ve ne de ge
lirler konusunda denge sağlanamaz. Eşitlikten de,
dengeden de kimse bahsedemez.
Muhterem arkadaşlar; Y. T. P. Senato toplu
luğu olarak bu anda hissiyatına tercüman olmaya
çalıştığımız vatandaşlara yıllarca bol keseden so
nu gelmiyen va itlerde bulunulmuştur. Toprak re
formu denilmiş, yapılmamıştır. Zirai reform de
nilmiş, üzerinde bile durulmamıştır. Kredi de
nilmiş, âdil ölçülerle dağıtılmamıştır. Biz şuna
inanıyoruz ki, bölgeler arasında dengeli bir kal
kınmanın gerçekleşmesi Parlâmento üyelerinin
memleket ve millet dâvalarına tercüman oluşu
derecesi nisbetinde icraat ve tatbikat durumun
da olanların da dâvaları üzerine benimsiyerek
eğilmelerine bağlıdır.
Muhterem arkadaşlar; bölge plânlamasının
kalkınmasındaki önemi dikkate alınarak bölgele
rin dayanağı olan hususların yetkili mütehassıs
lar tarafından en kısa bir zamanda hazırlanma
sını arzu etmekteyiz. Bilhassa tarım sektöründe
ve büyük şehirlere doğru olan iş gücünün önüne
geçilmez bir hal almıştır. İnsanların çalıştıkları
topraklar üzerinde göçleri kıymetlendirmesine ça
lışılmalıdır. Yeni sanayi sahaları tesbit edilir
ken bu göçler esas tutulmalıdır. Büyük şehirlere
doğru akını zorlayıcı tedbirler yerine bulunduk-
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lan yerlerde iş sahibi yapma yolu ve tedbirler
aranmalıdır.
Az gelişmiş özellikle Doğu - Anadolu bölgesin
de hayvancılığı geliştirmedikçe madenlerini işletmedikçe, mahsullerini değerlendirme yolları
aranmadıkça, Anayasamızda yor alan resmî dille
meramını ifade edecek kadar bir tahsil vatandaşa
verilmedikçe, ecdat yadigârı olan patika yollar
dan kurtulmadıkça, Nuh-u Nebi'den kalma vasıta
larla nehirleri geçmeye çalıştıkça, tabiat kuvvetle
rinin yardımı ile meydana gelen yeri mesken ola
rak kullanma durumundan çıkarmadıkça, bölge
ler arasında dengeli kalkınmadan kimsenin bah
setmeye hakkı yoktur. Bugün medeni milletler
arasında yerini alan İtalya'da ve Japonya'da ol
duğu gibi ayrı ayrı bölgeler için kalkınma plân
ları ve bu işle görevli teşekküller kurulmadıkça
az gelişmiş bölgelerin gelişmiş bölgeler seviyesine
çıkarılması imkânsızdır.

Hepinizi hürmetle selâmlar, Plânlama Teşkilâ
tında görevli bulunanlara da başarılar dilerim.
Müsaade ederseniz bir, iki cümle ile tapu ve
kadastroya temas etmek istiyorum.
Muhterem arkadaşlar; bir milletin bir memle
ketin gerçek yönleriyle tanmabilmesi, memleket
üzerinde serbest tetkikler yapılabilmesi, o memle
ketin kadastro işlerinin gelişmesi ile orantılıdır.
Bu orantı Anayasamızın teminat altına aldığı
temel haklardan mülkiyet hakkının korunması,
emniyetin sağlanması, hiç şüphe yok ki, birinci
derecede tapu ve kadastro işlerinin intizamlı ola
rak yürümesine bağlıdır. Bugün için vatandaşın
bilhassa köylü vatandaşların Hükümetle olan mü
nasebetlerinin kısmı âzamisi Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğünün görevleri arasında bulun
maktadır. Mevcut hakikatler karşısında Y. T. P.
Senato topluluğu olarak şuna inanmış bulunuyo
ruz.

Muhterem arkadaşlar; teşkilâtın yeni olması
dolayısiylc, aksak tarafları mevcuttur. Aksaklık
lar giderilirken, memleket meseleleri ele alınırken
mevcut istattistik rakamlarına o kadar itibar edil
memelidir. Bizdeki istatistiklerin sıhhat derecesi
herkesçe malûmdur. Yalnız yavaş, yavaş hakiki
değerini bulmaktadır.
Bu kuruluşta vazife görenler, vazife ve salâ
hiyet hudutları dairesinde çalışmalıdır. Bâzı an
larda ve yerlerde Maliye Bakanlığının bir şubesi
durumunda çalışma yapmasını tasvibetmediğiğimiz gibi, icra mevkiinde olan Hükümetin dahî
denetler gibi bir vaziyette hareket etmesini asla
doğru bulmuyoruz. Temennilerimizden diğer biri.
özel sektörün faaliyetini ve yatırımlarını köstek liyen unsurlar bertaraf edilmelidir, özel sektör
sahiplerine her türlü imkânlar aranmalıdır. B^
yolda yapılacak bir çalışma plânın en kısa yol
dan en az masrafla hedefine ulaşacağına inanı
yoruz.
Muhterem arkadaşlar; son söz olarak vatan
daşın Hükümete güven beslemesi, geleceğe güven
le bakması, ancak ve ancak bölgeler arasında
dengeli kalkınmaya müstenit bir plân ve progra
mın tatbikiyle mümkün olacaktır. Bu temel fikrin
gerçekleştirilmesini görmek, biz Y. T. P. Senato
topluluğunu bahtiyar kılacaktır. Y. T. P. Senato
topluluğu olarak iktidarda bulunan Hükümet
hangi partiye mensubolursa olsun, vatandaşlar
arasında eşitlik, bölgeler arasında dengeyi kurma
ya çalışmaların daima yanında bulunacağız.

Vatan sathında sosyal düzenin hale ve adalet
volımda yürütülmesinde hâkim olan unsurlar ya
nında kadastro işlerinin de tamamlanmasının et
kisi vardır.
Asırlardan beri devam edip gelen, tapu ve ka
dastro işlerimiz, memleketin gerçeklerini kapsıya-mk şekilde bir istikamet verilmediğinden, bugün
adlî cihazları en çok meşgul eden mal dâvalarının
îebebolduğu dâvalar teşkil etmektedir. Resmî is
tatistikler sözlerimizin en yakın şahidi ve delili
dir,
Atalarımız, mal canın yongasıdır, demişler. Bu
vüzdendir ki, insan varlığının teminatı canı üze
rinde ne derece hassas ise, hayatının idamesi adlolunan mal konusunda da o derece hassastır. Mahn, canın yongası oluşu, çoğu vatandaşın hürriye
tinin elinden alınmasına ve birçok aile ocağının
sönmesine asırlık kan dâvalarının sonunun gel
memesine âmil olmuştur. Bu acı, acı olduğu ka
dar da üzücü olan gerçekler karşısında, biz Y. T.
P. Senato topluluğu olarak diyoruz ki:
Kadastro artık gayrimenkulun sınırını katî
olarak tesbit etmelidir. Mülkiyet hakkı mutlak
surette emniyet altına alınmalıdır. Vatandaşı
maddi ve mânevi bakımdan harabeden ihtilâflara
bir son verilmelidir.
Muhterem arkadaşlar; reformcu bir Hükümet
olduğunu,, vatandaşı empo;-e etmeye çalışan üçün
cü înönü Hükümeti, memleketin sosyal düzenini
bozmadan, adlî cihazların işlerini çoğaltmadan
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vatandaşı maddi ve mânevi yönden yıkmadan.
Hükümet programında yerini bulan Toprak Re
formuna geçilebilmesi, ancak bütün yurt sathı
nın hakiki kadastrosunun yapılması ile mümkün
olabileceğine inanmaktayız. Vatan sathında ka
dastro işi tamamlanmadan toprak reformuna git
mek, vatandaşa hizmet değil, bilâkis zulmet yap
maktır. Memleketin kadastrosu bitirilmeden top
rak reformunun tatbikatına gidildiği an, kimin
haklı olduğu ö zaman meydana çıkacaktır. Bunun
en tipik misali kadastro yapılmayan bölgelerde
faaliyette bulunan Toprak Tevzi Komisyonları
nın faaliyeti, vatandaşlar arasında yaptığı husu
met, bir kısım vatandaşların yıllarca mahkeme
koridorlarında süründükleri hepimizin malûmu
dur.
Muhterem arkadaşlar, bir memlekette kadast
ro işinin tamamlanması demek, o memlekete sayı
sız derecede fayda sağlaması demektir. En basiti
vergi kurallarından biri olan vergi adaletinin
sağlanması, vatandaşın Devlet gelirlerine âdil öl
çülerle iştiraki yer altı ve yer üstü servetlerimi
zin gün ışığına çıkarılması ve gereği şekilde de
ğerlendirilmesi ancak, sıhhatli bir şekilde arazi
kadastrosunun yapılması ile mümkün olur. İkti
dar Hükümeti yukarıdan beri tadadedilen husus
ların gerçekleştirilmesîili istiyorsa, bir yıl içeri
sinde arazide yapılması kabul edilen 200 günlük
çalışma müddetinin noksansız olarak yapılması,
ve noksansız olarak yapılabilmesi için de, yeteri
kadar tahsisatın verilmesi, yeteri kadar teknik ele
manlarla tavkiye edilmesi, noksan vasıtaların ik
mali, ve son olarak da mümkün olduğu nisbette
arazinin modern sistemlerle kadastronun yapılma
sı elzem ve şarttır.

rümeye terk edilmişlerdir. Geçen bütçe yılların
da da, bir nebze temas etmiştim. Çoğu Arap
harfleriyle tanzim edilmiş olan tapu kayıtları he
nüz istenilen şekilde tanzim .edilmemiştir.
Millî bir servet ve kıymetli bir Hazine olan
tapu kayıtlarını ihtiva eden evrakların muhafaza
sı için, muhafız teşkilâtı bulunan vilâyetlerimiz
de küçük de olsa birer arşiv binalarının yapılma
sı şarttır. Hemen hepsi, 10 - 15 yıldır miadını.
dolduran ve kaydının terk edilmesi lâzım gelen*
mefruşat da ve içinde bulundukları bu feci ve
acildi durumdan kurtarılma yolları aranmalıdır",
Muhterem arkadaşlar; kısa bir, iki temenni iîö
bu genel müdürlük hakkındaki görüş ve düşün
celerimize son vermek isterim. Kadastro biten
3'erlerde itirazlı bırakılan işlerin bir an evvel so
nuçlandırılması için Kadastro Mahkemelerinin
sayılarının, salâhiyetlerinin ve verilen hâİâmhvht
miktarları artırılmalıdır.
Vatandaşla Hazine arasındaki en çok ihtilâf
olan vilâyet ve kazaların kadastrosunun yaptırıl
masına bir öncelik tanınmalıdır.
Teşkilâtta görevli teknik personelin diğer ge
nel müdürlükler teşkilâtlarında görevli teknik
elemanlara tanınan hakları misillû haklar tamn*
malıdır.
Biz, Y. T. P. Senato topluluğu olarak bu te
menni ve tenkidlerimizin, yalnız zabıtlara geçme
si ile kalmamasını, 1965 ve 1966 yıllarında kısmı
âzamisinin gerçekleşmiş olduğunu görmek, bizler
için bahtiyarlık olacaktır.
Y. T. P. Senato topluluğu adına, hepinizi hür
metle selâmlar, bütçenin memlekete hayırlı, uğur
lu olmasını temenni ederim. (Alkışlar.)

Kadastro işlerini böylece tesbit ettikten son
ra, tapu teşkilâtımızın da görev ve önemi üzerin
de biraz durmak isteriz. Şurası bir gerçektir ki,
kadastro işlerimiz ne kadar yetersiz ise, tapu iş
lerimiz de bir o kadar kifayetsizdir. Kifayetsiz
oluşunun başlıca sebepleri tapu sicil muhafızla
rının çoğu teknik malzemeden, teknik elemandan,
mahrumdur. Kadroları kifayetsizdir. Liyakatları
sicil âmirleri tarafından sabit olanların çoğu, yıl
lardan beri çoğunun terfileri yapılmamıştır.
Her an için büyük bir vatandaş kütlesinin
hizmetinde bulunan tapu daireleri, gayrisıhhi ve
yetersiz binalardan ibarettir ve buralarda vazi
fe görülmemektedir. Büyük değerleri bulunan
evrakların çoğu rutubetli mahzenlerde âdeta çü

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Başbakanlığa bağlı Devlet Plânlama Teşki
lâtı, Danıştay, Devlet İstatistik Enstitüsü, Di
yanet İşleri Başkanlığı ve Tapu Kadastro, Va
kıflar Genel Müdürlüğü ve Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü bütçeleri hakkında grup sözcü
lerine ayrı ayrı her bütçe hakkında söz veril
dikten sonra, hatiplerin ise bütçe bölümlerinin
tümü üzerinde söz verilmesini arz ve teklif ede
riz.
izmir
Antalya
Hilmi Onat
Mehmet Pırıltı
Yozgat
ismail Yeşilyurt
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir
defa bütçenin küllolarak müzakeresi kabul edil
miş bulunmaktadır. Arkadaşlarımız diyorlar ki,
bir hatip değil, her mevzuda başka bir hatip ko
nuşsun. Bu hususu, yani yine küllolarak müza
kere edilmek üzere, Sayın Mehmet Ali Demir
üç defa buraya çıkacağına bir defa gelip çıkmış
oldu. Fakat muhtelif olunca meselâ plânlama
hakkında sözcü gelip konuşacak, inecek akabin
de Diyanet işleri hakkında hatip gelip konuşa
cak. Teklifiniz bu değil mi efendim? (Evet, ses
leri) Bunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Şimdi 1 nci sı
rada olan Devlet Plânlama Teşkilâtıdır. Muha
lefet partisinden - muhalefet partisi çok ya anamuhalefet partisinden söz Sayın Alâeddin
Çetin'indir. Yalnız ben de bilhassa istirham edi
yorum, arkadaşlarımız daha iyi takdir ederler,
zamanımız dardır, ona göre vaziyeti idare et
sinler.
A. P. GRUPU ADINA ALÂEDDİN ÇETÎN
(Çorum) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun sayın üyeleri.
1965 yılı bütçe konuşmaları münasebetiyle
Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Plânlamanın uy
gulanması üzerinde Adalet Partisi Senato Grupu adma görüşlerimizi arz etmek için huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum.
Önce şunu belirtmeliyiz ki, Adalet Partisi,
en kısa yoldan millî ekonomimizin gelişmesini,
sosyal adalet prensiplerine uygun bir şekilde
millî gelirin artarak, Devletimizin, •u-efah dev
leti» haline gelmesini amaç edinmiştir Bunun
da plânlı bir kalkınma ile olacağı kanısındadır.
Yine belirtmeliyim ki, bize göre sosyal ada
let, bütün vatandaşlara- açlıktan kurtulmak
hürriyetini sağlıyan, sosyal dayanışma ve yar
dımlaşma şuuru içinde her ferde maddi, mâ
nevi gelişme imkânı veren, eğitimde öğretimde,
iktisatta eşit fırsatlar hazırlıyan, sosyal güven
lik prensipleri ile ferdî gerçek yaşama hak ve
hürriyetine kavuşturan bir düzendir. Bulundu
ğumuz yüzyılın verdiği fikrî seviye, edinilen
sayısız tecrübeler icabı ferdi kaderiyle başbaşa
bırakmak doğru ve hattâ mümkün değildir.
Gerçek milliyetçilik de zaten bunu lüzumlu kı
lar. Yalnız burada çok dikkat edilmesi lâzımgelen bir nokta vardır : Sosyal dayanışma ve
sosyal güvenlik yoliyle, kısaca herkese ekmek,
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herkese iş, herkese mesken prensibi ile sosyal
adalet tahakkuk ettirilirken kişinin maddi ve
mânevi varlığını koruyan, vicdan hürriyetine,
insan hak ve hürriyetlerine gölge düşürmiyen
bir ortamın yaratılması ve muhafazası da şart
tır.
Bu şart yerine getirilmezse sosyal adalet,
bir nevi sosyal esaret olur. Çünkü idare eden
lerden ibaret muayyen bir azınlık, cemiyetin ve
ferdin haklarını kısıtlamak imkânını bulur, hiz
met değil, zulüm getirir.
Türk Milletinin tarihî gelenekleri, Türk ce
miyetinin bünyesi, ahlâk, inanç ve davranışları
yardımlaşma ve dayanışmaya müsait .milletimi
zin tabiatı, sosyal adalete her milletten daha el
verişlidir. Görülüyor ki Anayasanın istinat ettiği
temellerden biri olan sosyal adalet ve plânlama
nın esas hedeflerinden biri olan sosyal plânlaımaya ortamı bakımından cemiyetin bünyesi uy
gundur. Sadece sosyal plânlama tahakkuk etti
rilirken esas gayret ve sorumluluk tatbikatçıla
ra ve iktidara düşmektedir. Zira umumiyetle
halik - münevver, halk - Hükümet münasebetle
rinde normal ve anlayışlı bir ortam yaratılama
mıştır. İdareci ve münevver zümrenin ekseriya
halkla •münasebetlerinde peşin hükümlerin ve tek
taraflı davranışların etkisinde kaldığı malûmdur.
Plânlama Dairesi ise, belki de kuruluş şartları
ve zaman kifayetsizliği sebebiyle, bürokratik bir
hava içinde fildişi kulesinden dışarı henüz çık
mış değildir. Demokratik ve sosyal bünyemizi
süratle etüt edip ortaya koymalıyız. Bunu yapar
ken Hükümet olarak da plânlama olarak da hal
ika rağmen, halka empoze edici, zıorlayıcı bir dav
ranıştan ve peşin hükümlerden uzak kalarak ilmî
-metot ve araştırmacı bir zihniyetle, fakat mutlak
bir halik sevgisi ile halkın içine girmek ve halkı
tanımak zarureti vardır. Az gelişmiş olmamızın
.sebebi halk değildir; halkı anlamak lüzumunu
duymıyan, hükümetler ve idarecilerdir. Bu tip
Hükümet ve idareciler, halkı umursamadan, hal
ka rağmen icraatı tabiî görmüşlerdir. Halktan
mukavemet ve soğukluk gördükleri zaman da
iyiniyetlerini halk takdir etmiyor gibisine infi
ale kapılmışlardır.
İstidadı, imkânı, kabiliyeti, derdi ve çareyi
keşfedememişlerdir. Halkla idareci arasında fert
veya toplum olarak nadiren de olsa, anlayış ku
rulduğu zamanlarda olmuştur, bunun feyizli ne
ticeleri de görülmüştür.
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Plân, bu patolojik ve moral unsurlardan
mahrumdur. Gerek sosyal plânlamanın ve sos
yal adaletin süratle, verimli bir şekilde tahak
kuku gerekse plân fikrimin benimsenmesinde
psikolojik unsurlara mutlak riayet zaruridir.
İktisadi kalkınma plânı; halkın, milletin iktisadi
kalkınması, refah ve saadeti için, daha rahat ve
iyi yaşaması için yapılır. Plânın muvaffakiyeti;
halk tarafından benimsenmesine bağlı olduğu
gibi, uygulayıcıların ve plâncıların halkın isti
da.!, kabiliyet ve imkânlarını tesbit etmelerine ve
halika değer vermelerine de bağlıdır.
Umumiyetle halkın idare edenlerden ve mü
nevverlerden geri bir davranış içinde olduğu sa
nılır. Ziraatın teknik yöne çevrilmesinde köylü
ve çiftçinin gösterdiği kabiliyet yenilikleri ve
tekniği uygıtiaımaktaki yatkınlığı bu fikri canlı
olarak yalanlamıştır. Şimdi idareciler ve münev
ver mahcup ve müşkül durumdadır: Köylü ve
çiftçi zirai alet ve makina ister yetiştirilemez, su
lama yapmak, arazi ıslah etmek ister teknik yar
dım yapılamaz. Hülâsa; bu sahada talep o ka
dar artmıştır ki, Hükümet halktan geri kalmış
tır. Eğer Hükümet kredi, teçhizat, teknik pazar
lama sahalarında önderlik yapabilse Türk çiftçisi
istihsalde medeni milletler seviyesine çıkardı.
Eğer zirai kalkınmamız kifayetsiz ise kabahat
çiftçinin değil idarenindir. Plânlamacılar tara
fından bu gerçeğin tesbitimde fayda vardır. Her
millet de köylü ve çiftçi muhafazakâr, yenilik
lere mukavemet edici bir davranış içindedir. Bi
zim köylü ve çiftçimiz davranış itibariyle daha,
ileridir. Teknik yeniliğe heves ve anlayış göste
rir. Greçiım zorluğu da faydalı yeniliklere karşı
köylüyü çok istekli yapmıştır. Paydası fiilen sa
bit her §eyi süratle benimsetmek mümkündür.
Yalnız idareci - köylü münasebetinde moral ba
kımından, «incitmiyen» bir davranış içinde bu
lunmak lüzumludur.
Muhterem S enatörler;
Plânlı devredeki bütçeler plânın yıllık dilim
lerine göre yapıldığına göre plân - 'bütçe teda
hül halindedir. Bütçe temkidlerinde plânm na
zari ve teknik mütalâası yapılmış olacaktır. Bu
sebeple nazari mütalâalar serd etmek yerine mü
şahhas, pratik tenkidler ve hal çarelerini arz ede
ceğiz. Bu metotla plân gibi tatbikî vasfı ağır ba
san bir konuda daha, faydalı bir netice alınaca
ğı kanaatindeyiz.

Memleketin en muktedir elemanlarını plân
lamada vazife almış görmek, işin selâmeti bakı
mından inşirah verici olur. Yeni bakanlık ve
kadrolar ihdas etmekte hayli acele ve cömert
hareket eden Hükümetin plânlamayı ihmal edişi,
bi İmlediğimiz bir mucip sebep ve maksat yoksa,
ancak plânlamayı ciddiye almamakla izah edile
bilir.
Birçok değişiklikler olması ve bu kadar az bir
kadro ile bugüne kadar hayli kıymetli araştırma
lar yapan eserler veren bu teşkilâtın gayretini
takdirle karşılamak lâzımgelir. Yine Hükümetin,
programdaki esasları kaale, almadan, bu esaslara
zıt tasarruflarda bulunduğu görülmektedir.
Bu da Hükümetin bizzat plâna sırt çevirdiği
mânasına gelir.
Ehemmiyetine binaen plânı umursamıyan bir
•hareket üzerinde de duracağım: Devlet Plânla
ma Teşkilâtı istanbul Belediyesi ile ilgilenmiş,
fstaınıbullda iktisadi ve sanayi bakımdan da
ehemmiyetini düşünerek belediye yatırımlarını
programa bağlamak istemiştir. Belediye bu tek
life iltifat etmemiş, oysa ki, Belediye Başkanı
Halk Partili ve Sayın Başvekilin teveccühüne
mazlıar bir zattır, istanbul Belediye Reisi plânı
umunsamazsa başkalarımdan fazlasını beklemek
yersiz olmaz mı?
Bâzı Devlet daireleriıruee bilerek bilmiyerek,
plânlama bir atlatma ve savsaklama vesilesi ya
pılmaktadır.
Birçok belediye işleri plânlamaya havale edil
mekte işler daha çok sürüncemede kalmaktadır.
Plânlama ile münasebetti ve plânlama ile yazış
mayı icabettiren işlerin sınırı tesbit edilmeli bu
lüzumsuz yazışmalar ve geciktirmelere mâni
olunmalıdır.
Sayın Senatörler,
Şimdi de yüksek müsaadenizle 1964 plân uy
gulamasının aksaklıklarından bâzı misaller arz
edeceğim.
Bunlardan en mühimmi şudur : Yurt dışında
ki işçilerimiz istismar edilmiş, sömürülmüş mü
him döviz gelirimiz heba olmuştur. Yüksek ma
lûmlarıdır ki plân, dış ödeme açığımızı kapat
mak için başlıca iki konudaki gelişmeye ümit
bağlamıştır.
1. — Dış memleketteki, işçiler, 2. — Turizm.
1960 yılından beri işçilerimiz Almanya'ya gitme
ye başlamışlardır. Resmî gayri resmi gidenlerin

— 189 —

C. Senatosu B : 30 26 . 1.1965 O : 3
sayısı 100 bin kadardır. Ayrıca Fransa, Belçika,
Hollanda, Avusturya'da da işçilerimiz vardır.
Hepsi 120 bin kadardır. Yıllardır bu işçilerimi
zin durumunu gazeteler yazar durur, politikacı
lar, idareciler gider, gelir, Parlâmentoda sözlü
sorularda bütçede bahis konusu olur. Ama Hü
küm et bir türlü ciddî bir alâka göstermez, plân
lama da merak edip bu işi sosyal, ticari, malî ba
kımdan plânlamaya yanaşmaz. Neticede Bütçe
Komisyonunda Başbakan yardımcısı Sayın Ke
mal Satır'm itiraf buyurdukları gibi döviz avcı
sı teşekküller ve şahıslar türer onlara soyulur
lar. Bâzıları çaresiz kanunsuz yollara sapar pa
rasını posta mektubiyle gönderir, postada çalı
nır. Anadolu'da çoluk çocu'k da perişan para
bekler. Üstelik yakalanırsa para gönderen işçi
de savcılıkça kanunî takibata uğrar. Ne acı tol>lodur: Köylü, şehirli Türk delikanlıları yurtla
rında iş bulamayınca kendi yarattıkları imkân
denecek şekilde bir gayretle dış ülkelerde ken
dilerine iş bulurlar. Bin bir ımaddi mânevi sıkın
tı ile giderler. Birden memleket için döviz kay
nağı haline gelirler. Bıı imkânı Hükümet gör
mez, başka yerlerden para ararsa bu acı değilmidiı1 Çalışma Bakanlığı bütçe raporundan
öğreniyoruz ki, her işçimiz Almanya'da ayda
50 dolar senede 600 dolar tasarruf edebiliyor.
Bu yalnız Almanya'daki işçilerimiz için sene
de 60 milyonluk bir tasarruf toplamıdır. Bizim
Sayın reformist Maliye Bakanımızda reform
kanunlariyle zenginden fakirden ne kadar da
ha para toplarım diye derin bir meşgale için
dedir. Sayın Bakan, bu dövizleri getirmeyi bel
ki düşünüyor. Fakat reformist olduğu kadar,
tam bir maliyeci zihniyetiyle formalist de ol
duğu için beynelmilel para anlanmasma uygıın
düşmez endişesi ile formül aramakta fakat bu
arada diğer milletler formülünü çoktan bul
muşlar, İtalyan'lar yıllardır
Almanya'daki
italyan işçilerinin dövizlerini
memleketlerine
su gibi akıtıyorlar. Yine Bütçe Komisyonunda
Sayın Kemal Satır'm beyanına göre Almanya'
daki 290 bin İtalyan işçisi İtalya'ya, senede 700
milyon dolar gönderiyor.
Bizim ihracattan elde ettiğimiz dövizin iki
misli bütçemizin yarısı kadar bir para,
Muhterem Senatörler,
Bu kadar büyük bir işçi topluluğunun gur
bet illerde soyulmasına, sömürülmesine, dolan
dırılmasına, çoluk çocuğunun nafakasının he-

der edilmesine Hükümet neden seyirci kalmış
tır! Dünyada bunun başka bir misali olacağını
sormak güçtür.
Nihayet 1964 yılında 499 sayılı kanunla ki
fayetsiz bir çare bulunmuştur. Birçdk formali
teleri icabettiren bu kanun da işçilerimizin ta
sarruflarını tamamen memleketimize döviz ola
rak aktaracak nitelikte değildir. Döviz gelişin
de biraz hızlanma olmuştur, miktarı henüz ma
lûm değildir. Gönlümüz temenni eder ki, bu
suretle çoğalsın.
Hem maliyeci hem de plânlamacı olan eski
Plânlama Müsteşarı Almanya'da halen elçidir.
Konsorsiyumla münasebet bakımından da bu
vazifenin uygun görüldüğü söylenmektedir. Al
manya'daki dövizlerin transferi işlerinde de
faaliyete sevk edilmiş midir, bunu da plânlamış
mıdır, bilmiyoruz. Sosyal plânlamaya yalnız
Türkiye'deki vatandaşlar mı dâhil? Planlanma
nın, dışardaki işçilerimizin sosyal dummumı
düzenlemek vazifesi midir, değil midir? Vazi
feli ise bu konuda, plânlama- ne gibi keşiflerde'
bulunmuştur?
İkinci kaynağımız Turizme gelince: Onun
hali de malûm. Bu kadar verim beklediği bir
sahaya yatırım programları hazırlarken plân
lama cesaretsiz ve mütereddit davranmıştır. Bu
saha hamle yapılacak çok kısa vadeli bir saha^
dır. Turizm sahasında personel yetiştirilmesi
dahi önemle ele alınmamış. Bilgimize göre 30
talebelik bir okul var. Söz, sosyal adalet icabı
Devletin mâni olması lâzımgeldiği istismara in
tikal etmişken, üzerinde Parlâmento olarak
durmamız icabeden ikinci bir istismardan bah
sedeceğimi. Oiuçi ve köylüler de istismar edil
mekte, sömürülmekte maalesef
Hükümet ve
plânlama buna da göz yummaktadır. Tarımın
kalkınmasında pek çok faktörler var. Mühim
bir faktör de ziraat alet ve makinalarınm ucuz
olarak çii'tçiye ve köylüye intikalidir. Malî gü
cü malûm olan köylü ve çiftçimiz dünyanın en
zengin çiftçilerinden daha çok ziraat alet ve
ınakiııalai'ina para öder. Türkiye Ziraat Odala
rı Birliğinin "1964 yılımla yayınlandığı bir bro
şüre göre : Küba Traktör Sanayii gelişir ümi
diyle istiyene müsaade verilmiş 8 aded montaj
fabrikası kurulanış. Montaj talimatnamesine
riayet €tmez hileli yollarla mamul traktörden
pahalıya satarlar, .Kn az, 10 bin Ura, daha pahalı.
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Bir İngiliz çiftçisinin 18 160 liraya satmalabildiği traktörü Türk çiftçisi 43 bin liraya satmahr. Ayrıca ikinci bir haraç daha ödemektedir
% 40 mı peşin olarak ödediği traktörün, eğer
üst tarafını başka kredi almışsa, başka çiftçi
mizden faizini traktörün satış bedelinin yekû
nundan alır; yani çiftçi peşin ödediği kendi
paracına da ayrıca faiz ödemektedir. Hulâsa:
Ortalama senede memlekete giren 6 bin traktö
re karşılık köylü fazladan 60 milyon lira öde
mektedir. Bu sömürülmek değil de nedir?
Biçer - düğerler de aynıdır. Bir İngiliz çiftçi
sinin 75 bin liraya aldığı biçer - döğeri, Türk
çiftçisi 130 - 150 bin liraya maleder. Bunun
40 - 45 bin lirası aracılara gider. Tabiîdir ki
bu şartlar altında Türk zirai mahsulleri dış pa
zarlarla rekabet edemez, istikbalde ortak pa
zarla münasebetimiz de tehlikeye girebilir. Bu
hali süratle önlemek öteden beri İsrar ettiğimiz
gibi, toprağımıza, şartlarımıza elverişli bir trak- i
törü ve bütün ziraat aletlerini Türkiye'de imale
mecburuz. Plânlamanın bunu ele almasına rağ- \
men üzerinde durmayışı, Türkiye'de traktör I
fabrikası kurulamayışı sebebi nedir? Plânlama
bu işi, tarım sahasındaki diğer bir dilimlerle
beraber bir plâna bağlıyamazsa hem zirai kalkmma tahakkuk etmez hem de plân prestiji
ni kaybeder.
Sayın Senatörler,
Ortak Pazarla münasebetimiz ikinci ve
üçüncü devrelerde kritik bir safha arz edebilir.
Plânlama bâzı çalışmalar yapıyormuş ama kifa
yetli olacağını sanmıyoruz. Şimdiden, tarımda,
ihracat sanayiini de, hattâ her türlü imalât sa
nayiinde maliyeti düşürücü ucuz istihsali ve re- |
kabet imkânını sağlıyan tedbirler almak ikti- i
sadi bünyemizi hazırlamak lâzımdır. Şeker şir
keti kendi sahasında bir etüt yaptırmış. (Or
tak Pazar ülkeleri ve Türkiye Şeker Şirketi) ı
adiyle büyücek bir eser neşretmiştir. Mukaye
seli tahlillerle, ikna edici vazıh delillerle şeker I
sanayiimizin Ortak Pazarla rekabete şimdiden
hazır olduğunu ileri sürüyor. Sevindirici bir
etüt. Acaba bütün iktisadi Devlet Teşekkülleri,
hattâ serbest sektöre böyle etütler yaptırılıyor
mu? Yaptırılıyorsa bunların neticelerini özet
olarak da olsa plânlama neşretmeyi düşünüyor
mu? Yerinde bir hareket olacaktır.
Türkiye'de fazla gayret ve yatırıma lüzum. I
kalmadan hattâ mevcut imkânları iyi organize
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etmek şartiyle yeni iş sahaları yaratmak müm
kündür.
Küçük bir misalle keyfiyet müşahhas hal
de arz edilebilir; Meselâ :
Tarım Bakanlığı ötedenberi selektörleri it
hal etmekte ve bunların beheri Bakanlığa orta
lama 30 bin liraya malolmakta idi. Birkaç se
nedir Ziraat Umum Müdürlüğü kendi inisiyati
fi ile bunun Türkiye'de yapılableceğini tesbit
etmiş dâhilde imâlini ihaleye çıkarmıştır. Mev
cut sanayicilerden tesis ve imkânları müsait
olanlar ihaleyi almış ve memleket dâhilinde se
lektör imaline başlanmıştır. Şimdi tamamen
yerli olarak her sene 300 aded selektör imâl
edilmekte ve Tarım Bakanlığınca satmalınmaktadır. Yerli selektörler ithal selektörlerinin ya
rı fiyatına, yani 15. bin liraya malolmaktadır.
Böylece :
Bir kere memlekette yeni bir sanayi ve iş
kolu doğmuştur.
İkincisi Bakanlık bu sahaya bütçeden ayır
dığı paradan yarı yarıya tasarruf sağlamıştır.
Yani Hazine de kazançlıdır. Yapılan tasaruf
4 milyon 500 bin liradır. Aynı karakterde olduğu
halde henüz tatbikata intikal . etmemiş bir iş
imkânından daha bahsetmek faydalı olur :
Aynı Ziraat Umum Müdürlüğü gübre ile tohumu bir arada eken Mibzer'leri Türkiye'de
imal ettirmek mümkün olduğu kanaatine var- .
mıştır. Zirai Dontım Kurumu ile bu konuda iş birliği yapmak istemiştir. Fakat maalesef is tat
bikata intikal edememiştir. Bu mibzerler Türki
ye'de imâl edilirse çok taraflı faydaları olacak
tır: Tohum, gübre ile karıştırılarak beraber top
rağa atıldığı içn gübrenin tesiri genişler, verim
artar, gübre zayiatı olmaz, döviz tasarrufu olur,
iş sahası açılır.
Bu konuyu plânlama ele alıp tatbikata koydurabilirse metod bakımından büyük kazancı
mız olacaktır. Bu karakterdeki bütün istifade
edilmiyen iş sahalarının harekete geçirmek işi de
plâna alınmış olur.
Başka karakterde kullanılmıyan bir iktisadi
imkâna da misal vermek isteriz: Türkiye'de tıb
bi alet ve malzeme sanayii kurmak bunların ço
ğunu imal mümkündür. Bir kere tıbbi alet ve
malzemenin başlıca müşterisi Devlet sektörü
dür. Sağlık teşekkülleri, hastahaneler mütema
diyen artmaktadır. Bu sahada y.ıtırım'ar arttı
ğına göre, döviz ihtiyacı da artacaktır. Yani, ye-
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ni gelişen ve müstakar bir pazar vardır. Konu
hafif sanayi karekterindedir. Şu halde pazar,
teknik eleman, âlet malzeme mevcut. Bu da iyi
bir organizasyonla ve sermaye problemini hallet
mek şeklinde düzenlenebilir. Sermayeden başka
hiçbir ithal yatırım maddesine, makinesine ih
tiyaç şimdilik yoktur.
Bu misalleri arz etmekten maksat, mevcut
imkânları organize ederek veya çok az bir gay
retle verimli mühim iş sahaları yaratmak müm
kün olduğudur. Plânlamanın, döviz sıkıntısı çek
tiğimiz bu zamanlar da, bilhassa böyle dövize
ihtiyaç göstermiyen, üstelik döviz tasarrufuna
sebebolacak iş sahalarını ele alması plânlaması
lâzımdır. Bu gibi mevzularda plânlamanın fik
rini öğrenmek faydalı olacaktır. Şimdi yatırım
larımızı, kalkınmamızı tehlikeye sokabilecek bir
nevi fasit daire yaratmaya müsait bir iktisadi
zaruret vardır ki; işaretinde ve üzerinde durul
masında büyük fayda görmekteyiz: Yatırım mal
larının çoğu ithal mallarıdır. Bilhassa âlet ve
makinalardır. Kalkınmamızın ithalât portresi
çok geniş bir yekûn tutacaktır. Dolayısiyle kal
kınmanın hızı nisbetinde ithalât ihtiyacı da ar
tacak, millî gelirin bir kısmı dışarı gidecektir.
Bu da hem dış ödeme dengemizi hem de bütçe
dengemizi bozacak bir unsurdur. Bu sebepledir
ki; istikbalde plâna alınacak işlerde dâhil olmak
üzere yatırım maddelerinin Türkiye'de mümkün
olduğu kadar imâli için gayret göstermek ve
bunları plânlamak zorundayız. Meselâ : Milyar
ca lirayı bulacak olan elektrifikasyon konusun
da şimdiden buna ait yatırım malları sanayii
kurulduğu takdirde bu milyarların geniş bir
kısmı memleketimizde kalmakta döviz tasarrufu
mümkün olduğu gibi millî gelir de artmış ola
caktır. Yalnız bu sahada kurulmuş olan trans
formatör fabrikası gibi tesislerin gerekli ilgi ve
himayeyi görmediği iddia edilmektedir. Bu sa
hada her türlü himaye ve teşvik esirgenmemelidir. Yatırım malları sanayiini kurmadığımızdan
kalkınmamız pahalıya malolmaktadır. Plânlama
nın bu yönde bir çalışması ve başarıları mevcut
sa öğrenmekten ayrıca memnuniyet duyarız.
Muhterem Senatörler,
Plânın uygulama hatalarını, henüz ele alma
dığı sektörleri, konulan uzun uzadıya saymak
mümkündür.
Bu işteki acemiliğimiz, eleman kifayetsizliği,

envanter noksanlığı ve saire bir dereceye kadar
durumu mazur gösterebilir.
Temenni ederiz ki; iç - dış iktisadi ve siyasi
olaylar müspet yollarda seyretsin ve plân hedef
lerini de aşacak şekilde muvaffak olsun. Fakat
plân noksan da olsa çok mükemmel de olsa bunu
tatbik ettiren sorumlular, hamleci bir ruhla bü
tün devlet ve hususi sektör imkânlarını süratle
seferber ederek uygulama hususunda çok titiz
olmalıdırlar. Bu arada birinci Boş Yıllık Plân
dönemindeki eksik ve hatalarda hiçbir tesire ka
pılmadan olduğu gibi tesbit edilmeli ve ikinci
Beş Yıllık Plân bunun ışığında yapılmalıdır.
Teknik eleman mevcudunun kalkınmadaki önemi
malûmdur. Plânlama müsteşarının beyanına gö
re teknik eleman kifayetsizliği değil, teknik ele
manın yerinde kullanılmavışı, hatalı kullanılışı
vardır ve içlerinde veznedarlık bile yapanlar
vardır. Bu yerinde kullanılmayış durumunu gi
derecek tavsiyeler Hükümete yanılmış mıdır?
Geniş çapta yetiştirilen ve kendilerine iş sahası
bulamıyan teknikerler ve ileride bu tekniker
okullarının durumu hakkında yeni bir etüt ve
kararları var mıdır? Bunların efkâra açıklanma
sı ve müspet kararlara varılması zaruret haline
gelmiştir. Çünkü: çok ihtiyacımız olan ve çok
rağbet gören teknik sahanın cazibesini kaybet
memesi lâzımdır.
Plânlamanın iyi işliyen bir enformasyona ih
tiyacı vardır. Plân teşkilâtı ile özel sektör ve
halk münasebetleri kendi konularında fevkalâde
kolaylaştırılmalı, teşvik edici, yardım edici bil
gi verici bir yön tutulmalıdır.
ö n projeler bakanlıkların imkânları ile ve İl
ler teşkilâtı ile hazırlandığından koordinasyon
maalesef iyi sağlanmıyor, meselâ : Bir köye ta
rım teşkilâtının bir şubesi yatırım yapmış diğer
şubesi başka köye yapmıştır. Bir köyde mera İs
lahı yapılırken başka bir köyde hayvancılık ele
alınırsa bu yersiz bir yatırım olur. Bu gibi aksa
maları gidermek için ücra bölgelerdeki uygula
maya memur kimselerin eğitilmesi de pek mü
himdir.
Bölge plânlamasının ehemmiyeti malûmdur.
Plân ve programların gerçeğe yakın olması da
buna bağlıdır. Bu konudaki çalışmayı kifayetli
görmiyoruz. Bu mesai diğer devlet teşkilâtının,
vesait diğer imkânlarından da istifade ile hız
landırılmalıdır.
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Karma ekonomi anlayışı üzerinde kalkınmayı
hızlandırıcı bir şekilde açık bir tarife varmak
lüzumu belirmiştir. Karma ekonominin de şekil
leri vardır. Bize en uygun şekli, kalkınma hızı
nı çoğaltacak bir şekli tesbitte fayda inkâr edi
lemez. Bugün plânlamanın ve Hükümetin tutu
mu Devlet sektörü ile özel sektör yan yana faali
yet göstermesi şeklindedir. Faydalı görülen yer
lerde Devlet sektörü ile özel sektörün ortaklık
halinde de faaliyet göstermesi, bilhassa halk ser
mayesi şeklindeki iştiraklere imkân verilmesi
hem sosyal adalete demokratik mânada uygun
olur, hem de gelişmemizi hızlandırır, Ecnebi fir
malarla Devlet sektörü ortaklık kurarken yerli
sermayeyi ve halkımızın iştirakini buna lâyık
görmemesi tervicedilemez. Tasvip de edilemez.
Plân uygulamaları neticesi acık ve anlaşılır,
her yönden tetkike müsait bir şekil neşredilmelidir. Gerçeklerin ifadesini hiçbir siyasi maksatla
ihmal etmemiş olmalıdır. Bu sebeple: Uygulama
yılı sonunda yalnız para olarak değil iş ve ha
cım olarak da bölgeler ve kalemler üzerinde de
hangilerinin tamamlandığı, hangilerinin yapıla
madığı, hangilerinin gelecek seneye kaldığı açık
ça belirtilmelidir. Bir evvelki senede yapılamayıp yeni uygulama programına almanlar ayrı
ca gösterilmelidir. Teşriî organ ve ilgili daireler
,plânın seyrini kolayca tetkik imkânını bulmalı
dır. Halka bu yönde aydınlatıcı bilgiler veril
melidir. Bu açık rejim icabı olduğu gibi, demok
ratik plânlamalarda kütlenin plânı benimsemesi
bakımından, rejimin vasfı bakımından zaruridir.
Doğrudan doğruya istahsale matuf yatırım
ların ayrıca belirtilmesi faydalıdır, istihsale hiç
veya pek az tesir eden yatırımların nisbeti bilin
medikçe millî gelir artışını, tesbit güçleşir.
Totaliter rejimlerde plân, iktidarın hâkimiye
tini sağlıyacak yönde, halk refahını ihmal eder
şekilde bir istikamet alır. Bu gibi rejimler bü
tün iktisadi kaynaklarını plân bahanesiyle ele
geçirip kütleler üzerinde hâkimiyet sağlamışlar
dır. Plân fikrine birçok yerlerde antipati de
bu meyile müsaidoluşundan doğmaktadır. Bizim
plânımız Anayasamızın demokratik esaslarına
göre yapılmıştır. Demokratik bir zihniyetle tat
bik edilmekle muvaffak olur. Ancak bu şartla
vazıh, siyasi endişelerden uzak tatbikatla milletin
malı olur. Hepimizin müştereken koruyup inki
şaf ettireceğimiz bir müessese olur. Aksi ve yan-

lış bir tutum plânı sevimsiz kılar, verimsiz kı
lar. Plân dairesi gerçekleri ifade bakımından
cesur olmalı Hükümet bunu teşvik etmelidir.
Plânlama dürüst, samimî ve açık konuşan bir müşahidolduğu derecede faydalı olur. Bu hususu
sağlam esaslara bağlamak zaruretindeyiz.
Bu şartlar içinde faaliyet gösterecek bir plân
lamayı millî gelirleri, en- kısa yoldan en verimli
şekilde millet hayrına kullanan bir plânlamayı
ilmî, realist, vatanperver bir tutumla uygula
nan bir plânlamayı Adalet Partisi bütün samimiyetiyle destekliyecektir. Yurdun dert ve ihtiyaç
ları çoksa da her türlü imkânları da vardır. Ay
rıca fevkalâde medeni kabiliyet ve istidatları
olan bir milletimiz vardır. Muvaffat olunmaması
için bir sebep yoktur. Muvaffakiyetsizlik sadece
sorumlu mevkideki Hükümetlerin tutumundan
ileri gelebilir.
Türk milletinin büyük kabiliyetini keşfeden
Hükümetler, bu konudaki dirayetleri nisbetinde
kalkınma dâvasını sağlıyacaklardır.
Teşekkür eder, vaktinizi aldığım için özür
diler, hürmetler ederim. (Alkışlar).
BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı.
MALÎYE BAKANI F E R Î D MELEN (Van)
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, bir mü
dahale yapmak mecburiyetinde kaldım, özür
dilerim. Alâeddin Çetin arkadaşımız gibi ko
nuşmalarına çok değer verdiğim bir arkadaşım,
Hükümetin çok başarılı olduğu bir mevzuda ha
kikaten hepimizi inkisara uğratacak ve gerçekleri
tamamen inkâr eden bir görüş ileri sürdüler. Mü
dahaleyi bu sebeple yapıyorum.
Muhterem arkadaşlar, işçi mevzuunda gerek
plânlama dairemiz, gerek Hükümetimiz birinci
günden itibaren arkadaşımızın mütalâasının, gö
rüşünün tam tersine hassasiyet göstermiş ve ge
reken bütün tedbirleri zamanında, vakit geeirmöksizin almıştır, işçilerimiz bir defa Devlet
(tarafından gönderilmektedir. Bunu Çalışma Ba
kanlığımız tanzim etmektedir, anlaşmalarla gön
dermektedir. işte, kendisd gitmiş de, Devlet
bunlara seyirci kalıyormuş veyahut da bunla
rın dövizlerini getirmek için Hükümet seyirci
kalmış... Bunları söyliyebilmek için insan ya
Ibu memleketten 5 - 10 sene uzak kalmalı veya
hiç gazete okumamalı, radyo dinlememeli ve
yahut da bu Mecliste söylenenleri dinlememiş
olmalıdır. Bu Mecliste işçi meseleleri defaatle
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kürsüye getirildi. Bendeniz ve diğer Balkan ar
kadaşlarımız bütün yönleriyle ıbu mevzu hakkın
da izahat verdiler. Plânlama da bir ilim heyeti
gönderdi ve işçilerimizin Avrupa'da maruz' kal
dıkları meseleleri bütün yönleriyle tetkik ettirdi,
rakamlar verdi. Arkasından huzurunuza bir ka
nun igotird'ik. Kanunu 'kabul buyurdunuz. Bu kunun müzakere edilirken bu mesele bütün yönle
riyle tetkik edildi. Bu kanunu tatlbika koyduk
ve bu kanunu tatbik ötmek «için bütün 'bankala
rımızı seferiber et'tik. Yabancı memleket banka
larına gittiler, muJhafbirliık andlaşmaları yaptı
lar, heyetler gönderdiler. Ayrıca seyyar memur
lar gönderdiler ve işçilerimize broşürler gönder
dik, Çalışma Bakanı bizzat kendisi giderek ora
da işçileri -tenvir efbi. Ve nihayet mekanizma
işlemeye başladı. Daha evvel ayda yüzbin dolar
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gelirken son aylarda üç milyon dolar gelmeye
başladı. Yalnız Aralık ayında gelen miktar üç
milyon doları bulmuşitur. İçinde bulunduğu
muz ayın 20 sine kadar iki milyon dolar gel
miştir. Ve öürcjtle artmaktadır. Bütün bu haki
katler karşısında, arz ettiğim giîbi, Hükümetin
hakikaten başarılı olduğu bir sahada işte Hükümot seyirci kalmfJkbadır, Maliye Bakanı for
malisttir, şeklinde hiçbir esasa daıyanmıyan mü
talâaları, sırf muhalefet olsun diye söylemek her
'halde bir. marifdt delildir arkadaşlar.
BAŞKAN — Söz sırası Sayın Mehmet Pırıl
tı 'nmdır ama müsaade buyurun, biraz nefes ala
lım- Saat 23,20 ide toplanmak üzere oturuma 20
dakika ara veriyorum.
Kapanma saati : 23,00

OTURUM

Açılma saati : 23,20
BAŞKAN — Başkanvekili îhsan Hamit Tigrel
KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Mustafa Yılmaz înceoğlu (Afyon Karahisar)

BAŞKAN — Oturum açılmıştır,
ye devam ediyoruz.

müzakere

Söz sırası Sayın Mehmet Pırıltı'nındır. Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adına.
O. H. P. GRUPTI ADINA MEHMET PI
RILTI (Antalya) — Cumhuriyet Senatosunun
Muhterem Başkanı, muhterem üyeleri, muhte
rem Hükümet üyeleri, Cumhuriyet
Senatosu
Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun 1965 malî
yılı Bütçe tasarısının Devlet Plânlama Teşki
lâtına taallûk eden kısmı üzerindeki görüşünü
arz edeceğiz.
Demokratik bir sistem içinde hızlı, dengeli
ve âdil bir kalkınma için plânlama şarttır düstu
runu esas ittihaz eden Anayasamız 41 nci mad
desiyle (İktisadi ve sosyal hayat, adalete, tam
çalışma esasına ve herkes için insanlık haysiyeti
ne yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması ama

cına göre düzenlenir) hükmünü vaz'ederek ik
tisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokra
tik yollarla gerçekleştirmek; bu maksatla, mil
lî tasarrufu artırmak, yatırımları toplum ya
rarının gerektirdiği önceliklere yönetlmek ve
kalkınma plânlarını yapmak Devletin ödevleri
arasındadır.
Devletin bu ödevi nasıl yerine getireceği yi
ne Anayasamızın 129 ncu maddesinde belirtil
miştir. Buna göre, iktisadi, sosyal ve kültü
rel kalkınma plâna bağlanır. Kalkınma bu plâ
na göre gerçekleştirilir. Aynı maddenin ikinci
fıkrasında Devlet Plânlama Teşkilâtının ku
ruluş ve görevlerinin ve plânın hazırlanmasında,
yürürlüğe konmasında, uygulanmasında ve de
ğiştirilmesinde gözetilecek esasların ve plânın
bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesini
sağlıyacak tedbirlerin özel kanunla düzenlenece
ği açıklanmıştır.
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Bu hükümlerle Anayasamızın da önemle be
lirttiği plânlama fikri ve plân zarureti ihtiyaç
lara göre kıt olan kaynaklarımızın en iyi şekilde
kullanılarak süratli gelişmeye en kısa zamanda
ulaşma isteğinden doğmaktadır.
Yurdumuzda kalkınma isteğinin plân ve
programlar çerçevesinde gerçekleştirilme çabası
Cumhuriyetin ilk yıllarından beri zaman za
man görülmekle birlikte plânlama işlerinin belli
bir teşkilât ve düzen içinde ele alınması 1960 yı
lma Taslamaktadır.
30 Eylül 1960 gün ve 91 sayılı Kanunla
Başbakanlığa bağlı bir Devlet Plânlama Teşki
lâtı kurulmuştur. Kuruluş kanununa göre, teş
kilâtın görevleri şunlardır:
*a) Memleketin tabiî, beşeri ve iktisadi her
türlü kaynak ve imkânlarını tam bir şekilde tesbit ederek, takibedilecek iktisadi ve sosyal po
litikayı ve hedefleri tâyinde Hükümete yardım
cı olmak,
b) Muhtelif bakanlıkların iktisadi politika
yı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu te
min etmek için tavsiyelerde bulunmak ve bu hu
suslarda müşavirlik yapmak,
e) Hükümetçe kabul edilen hedefleri ger
çekleştirecek uzun ve kısa vadeli plânları hazır
lamak,
d) Plânların başarı ile uygulanabilmesi için
ilgili daire ve müesseselerle mahallî idarelerin
kuruluş ve işleyişlerinin ıslahı hususunda tavsi
yelerde bulunmak,
e) Plânın uygulanmasını
takibetmek, de
ğerlendirmek ve gerektiği hallerde plânda de
ğişiklikler yapmak,
f) özel sektörün faaliyetlerini plânın hedef
ve gayelerine uygun şekilde teşvik ve tanzim
edecek tedbirleri tavsiye etmek.
Bu görevleri yapmak üzere kurulmuş bulu
nan Devlet Plânlama Teşkilâtı Yüksek Plânlama
Kurulu ve Merkez Teşkilâtından meydana gel
mektedir. Kuruluş kanununa göre, Yüksek
Plânlama Kurulu Başbakan (veya Başbakan
Yardımcısı) Bakanlar Kurulunca seçilecek üç
Bakan, Plânlama Müsteşarı, İktisadi Plânlama
Dairesi Başkam, Sosyal Plânlama Dairesi Baş
kanı ve Koordinasyon Dairesi Başkanından mey
dana gelir. Kurulun görevi, iktisadi ve sosyal
politikanın hedefinin tâyininde Bakanlar Kuru
luna yardımcı olmak ve hazırlanacak plânları,
Bakanlar Kuruluna sunulmadan önce, tâyin

edilen hedeflere uygunluk ve yeterlik derecesi
bakımından incelemektir.
Plânlama merkez teşkilâtı, Başbakan Yar
dımcısına bağlı Plânlama Müsteşarının sevk ve
idaresinde çalışan İktisadi Plânlama Dairesi,
Sosyal Plânlama Dairesi ve Koordinasyon Dai
resi başkanlıklariyle Genel Sekreterlikten mey
dana gelen bir kuruluştur. Merkez Plânlama
Teşkilâtının kanunla tesbit edilmiş bulunan kadrolari bir Müsteşar, üç Daire Başkanı, üç Mü
şavir, bir Genel Sekreter, sekiz şube müdürü,
on uzman yirmi uzman yardımcısı olmak üzere
kırkaltı teknik personel, istatistikçi, sekreter, me
mur ve hesap memuru olmak üzere onaltı yar
dımcı, personel ile daktilo, tercüman, desinatör
ve odacı gibi yirmi yedi müstahdemden ibaret
tir. Buna göre teşkilâtın bütün kadrolu perso
nel mevcudu 89 kişidir.
Teşkilâta verilmiş bulunan görevlerin ye
rine getirilmesi, gerekli araştırma ve inceleme
lerin yapılması ancak bütün bakanlıklar, Dev
let daire ve müesseseleriyle yakın işbirliği kur
mak ve gerekli hallerde mukaveleli personel ça
lıştırmak yoliyle mümkün olabilmektedir. Ku
ruluş kanununda ve bu kanuna ek 99 sayılı Ka
nun ile 1 Ağustos 1961 gün ve 340 sayılı ka
nunlarda; teşkilâta bu konuda tanınmış olan
imkânlardan faydalanılmaktadır. Böylece ha
len teşkilâtta 41 baremli kadroda, 28 (d) cet
veline bağlı ücretli kadroda, 67 mukaveleli ol
mak üzere 143 kişi çalışmaktadır. Ayrıca Teş
kilâtın görevleri arasında bulunan bölge plânla
ması için Çukurova ve Antalya'da iki pilot böl
ge plânlama bürosu vardır, bu bürolarda An
talya'da 33, Çukurova'da 25 mukaveleli personel
çalıştırılmaktadır.
Muhterem arkadaşlar,
Plânlama fikri, hukukî dayanağı ve teşkilâ
tı, görevleri hakkında kısaca malûmat arz ettik
ten sonra teşkilâtın yaptığı çalışmaları arz et
mekte fayda görmekteyiz.
Bu teşkilât., Hükümetin Birinci Beş Yıllık
(1963 - 1967) Kalkınma Plânını hazırlamış ve
bu plân 77 sayılı Kanun gereğince Plân Karma
Komisyonu, Cumhuriyet
Senatosu ve Millet
Meclisinde görüşülüp onaylanmakla millî bir eser
meydana getirilmiştir.
Bu plânın 1963 - 1964 malî yıllatma ait
programı U3rgulanmış, Devlet Plânlama Teşki-
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lâtı da iş bu uygulamanın izlenmesiyle ilgili
çalışmaları yanında bir yandan 1965 yılı prog
ramını hazırlamış ve bu program Bakanlar Ku
rulu tarafından kabul edilerek 25 Kasım 1964
gün ve 11865 sayılı Resmî Gazete ile yayınla
narak yürürlüğe konmuştur.
Öte yandan da İkinci Beş Yıllık Kalkınma
Plânının (1968 - 1972) ön hazırlık çalışmalarına
başlanmış bulunulduğunu memnuniyetle muşahadc etmekteyiz.
Plân ve programların uygulanmasının izlen
mesi yamsıra tam bir uygulamaya ulaşabilmek
için işbirliği ve koordinasyon sağlanması ile il
gili çalışmalar da aralıksız devam etmektedir.
Uygulamanın izlenmesinde Plânlamaca kul
lanılan araç, kuruluş kanununda da gösterildi
ği gibi icracı dairelerden alınan üçer aylık dev
re raporlarıdır. Bu raporların Yüksek Plân
lama Kurulunda ilgili Bakanlık daire ve Devlet
müesseselerinin en yüksek kademelerindeki yet
kililerinin de hazır bulunduğu halde incelen
mekte olduğunu ve bilâhara Bakanlar Kurulu
na sunulduğunu bilen plân tatbikatçısını çalış
maya teşvik edeceği muhakkak ise de, temenni
miz odur ki icrası dairelerin vermiş oldukları
bilgilerin doğru olup olmadığının kontrolünün
alâkalı bakanlıklarca zamanında yapılmasiyle
plân hedeflerine salim olarak varılacağıdır.
Devlet Plânlama Teşkilâtının uygulamada
(plânın) çeşitli daireler arasında gerekli koordi
nasyon yapılmaması yüzünden görülen aksaklık
ların giderilmesi için çeşitli daire ve teşekkülle
rin yüksek seviyede sorumlu temsilcilerinin ka
tıldığı komisyonları toplamasını ve iller seviye
sinde uygulamada, koordinasyon sağlaması için
il koordinasyon kurulları kurmasını şükranla
karşılarız.
Bu arada 1964 yılı uygulamasının takibi
için Sayın Başbakanın günde 10 saat üzerinden
50 saatlik Yüksek Plânlama Kuruluna riyaset
edişi Hükümetimizin plâna verdiği ehemmiyetin
bir delilidir. Bu hassasiyetle çalışan Hükü
metin yüksek huzurlarınıza getirmiş olduğu
plân devrenin üçüncü bütçesi de yıllık programa
uygun bir bütçedir.
Kalkınmanın gerçekleşmesi için, milletlerara
sı iktisadi işbirliğinin önemli bir unsur olduğu
nu kabul eden Plânlama, plânın dış finansman
ihtiyacını karşılamak için Türkiye Yardım Konsorsiyonra ve Milletlerarası Kalkınma Teşekkül- |

leri ile ilişkiler tesis etmiştir.
yetle karsılarız.

Bunu memnuni-

Muhtcrem arkadaşlar, plânlama ve plânda
güdülen maksadın hâsıl olabilmesi için Hükü
metin ve bütün Devlet teşkilâtının plâna bağlı
ve koordine bir şekilde çalışması lâzımdır. Ke
za, aynı şuurun bütün millette uyanması lâ
zımdır. İşte bu şuurun millete malolması için
teşkilât topluma bilgi verme çabasında bulun
muştur. Bu cümleden olarak Plânlama Dergisi
yayınlanmış, bültenler hazırlanmış, konferans
lar ve açık oturumlar veya seminerler düzenle
yerek Devlet Plânlama Teşkilâtı eğitici ve öğ
retici bir rol oynamaktadır. Plânlama Teş
kilâtı bugüne kadar çeşitli konularda 52 si
Türkçe, 7 si İngilizce olmak üzere 59 basılı, ke
za 57 Türkçe, 26 sı İngilizce, Fransızca ve Al
manca teksir olmak üzere 142 yayım yapmıştır.
İşte bu çalışmaları yapan Devlet Plânlama
Teşkilâtı 1965 malî yılı Bütçesinin cari harca
maları ve ödeneği geçen yıla nazaran 85 bin 872
lira noksaniyle 7 103 564 lira olarak tesbit edil
miştir. Bütçe kanun tasarısı metni bastırılıp
dağıtıldığı için bu harcamaların kısım, bölüm
ve maddeleri üzerinde ayrı ayrı durmaya lüzum
görmüyoruz. Ancak, Teşkilâtın, Toprak Mah
sulleri Ofisinin boşalttığı binaya taşınması ka
rarlaştırılmış bulunmasından yeni binaya biran
evvel taşınılarak görevlilerin çalışma rahatlığı
na kavuşturulmasını temenniye şayan buldu
ğumuzu belirtmekle yetiniyoruz.
Muhterem arkadaşlar, Birinci Beş Yıllık
Kalkınma Plânının tatbik yılları olan 1963 ve
1964 uygulama sonuçlarını belirtmeden gecemi yeceğiz.
1. 1963 deki durum; 1963 de plânın gerçek
leşme oranı 30 . 9 . 1964 tarihinde % 54 dür.
plânda öngörülen % 7 kalkınma hızının aşılmış
olması şüphe yok ki memleketin kalkınma yo
lundaki gayretleri bakımından önemle belirti
lecek bir olaydır. Bu sonucun alınmasında ka
mu ve özel sektör yatırımlarının rolü yanında
tarım sektörünün de elverişli hava şartlarının
meydana getirdiği üretim artışlarının da etkisi
nin bulunduğunu belirtmek yerinde olur.
Türkiye'de ekonomik faaliyetlerin; daha zi
yade tarım ve dış ticaret sektörlerinin etkisi al
tında olduğu, dış -ticaretin ise tarımdaki geliş
me ile sıkı sıkıya ilgili bulunduğu bir gerçektir.
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1963 yılında tarım sektörünün, millî gelirimize
bir yıl öncesinin % 5,6 sına karşılık, % 7,4 ora
nında bir gelir artışı sağlaması böyle bir ekono
mik olay mahsulü olmuştur.
Gayrisafi millî hasılamızda % 7,5 oranında
bir gelişme hızı sağlıyan 1963 yılı ekonomik faa
liyetlerindeki bu ilerleme yalnız tarım sektö
ründeki artışa bağlı kalmamıştır. Bu arada,
sanayi, ticaret ve ulaştırma faaliyetleri 1962 ye
göre 1963 de c/c 8 in üstünde bir artma kaydet
miştir.
2. 1961 deki durum : 30 Eylül 1964 tarihi
itibariyle, kamu sektörünün yatırımlarının or
talama gerçekleşme oranı % 45 dir. Bu ora
nın değerlendirilmesinde göz önünde tutulacak
önemli noktalardan biri ihale tenzilâtları dolayısiyle, öngörülen işlerin esasen programdaki
bedellerin altında gerçekleşecekleri hususudur.
Diğer yandan katma ve genel bütçeli daireler
İktisadi Devlet Teşekküllerinden daha yüksek ve
geçen yılın aynı dönemindeki seviyelere yakın
gerçekleşme oranlarına ulaşmış bulunmaktadır.
Bu oranların değerlendirilmesinde üçüncü döne
min Temmuz, Ağustos ve Eylül gibi inşaata
en elverişli ayları içine alması bunun yanında
proje hazırlanması ve ihale işlemlerinin önceki
aylarda tamamlanmış olması göz önünde tutul
malıdır. Ekim ve Kasım aylarında da havala
rın inşaata müsait gidişine bakılarak 4 ncü üç ay
lık dönemde gerçekleşme oranlarının tatmin edi
ci seviyelere ulaşmış bulunduğu beklenebilir.
1964 yılı yatırım programı 1963 yılı yatı
rım programına nazaran % 40 fazladır. Ayrı
ca 1964 yılı yatırım programında petro - kimya
tesisi, Batman - İskenderun pipe - line, graft
kâğıdı, azot tesisleri tevsii gibi büyük projeler
yer almış bulunmaktadır.
Plânın uygulamaya konulmasından sonra ih
racatımızdan sağlanan sonuçlar plânda tesbit
edilen hedeflere ulaşıldığını ve hattâ hedeflerin
geçildiğini göstermektedir. Meselâ 1963 yılında
plânda 348 milyon dolarlık bir ihracat tahmin
edilmesine karşılık fiilen 368 milyon sağlanmış
tır.
Halen sonuçları alınmamış olmakla beraber
1964 yılının ilk on aylık devresinde bir evvelki
yılın aynı dönemindeki miktarına ulaşılmıştır.
Kasım ayının ilk muvakkat rakamı 55 milyon
dolara ulaşmıştır ki bu bize plândaki 364 milyon
dolarlık hedefin muhakkak tutturulacağım ve

0:4

büyük bir ihtimalle 10 milyon dolar kadar aşı
lacağını göstermektedir.
Muhterem arkadaşlar, kalkınma plânının
3 ncü yıl programının ııygulanmasiyle birlikte,
1963 ve 1964 yıllarına ait programlarda bitirile
ni iyen yatırımların tamamlanması, 1965 yılı so
nunda memleket ekonomisinde önemli bir geliş
meye yol açacaktır. Bu sebeple, 1965 sonun
da gayrisafi millî hasılanın % 7 oranında bir
hızla gelişerek 64,8 milyon lirayı aşması ve fert
başına düşen millî gelirin 2,2, bin liraya yak
laşması beklenmektedir. 1963 - 1965 yıllarına
ait kalkınma faaliyetleri, imalât, petrol, tu
rizm sanayiinde çok önemli gelişmelere yol aça
cak ve ithalât ikamesi suretiyle dış ödemeler
dengesindeki açığın azalmasını mümkün kılacak
tır. Diğer tarfatan, gittikçe artmakta olan dış
memleketlere işgücü ihracı memlekete yeni bir
döviz kaynağı sağhyaeaktır.
Muhterem arkadaşlar,
Memnunlukla diyebiliriz ki, plânlama ve plân
düşüncesi, Türkiye'nin ancak plânla kalkınabi
leceği inancı geçen kısa zaman içinde çok geniş
ölçüde yayılmış ve benimsenilmiştir.
Tarih, bu zarureti görerek memleketimizde
Devlet Plânlama Teşkilâtını kuranları daima
takdirle yadedecektir.
Yukardan beri arz ettiğim müspet neticele
rin alınmasında hizmetleri geçen Devlet Plânla
ma Teşkilâtı görevlilerini ve plân tatbikatçılarını
tebrik eder, sözlerimi bitirirken, Birinci Beş
Yıllık Kalkınma Plânının hedeflerine ulaşması
hakkındaki temennimizi tekrarlar, Cumhuriyet
Senatosu O. II. P. Grupu adına Yüksek Heye
tinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Söz Millî Birlik grupu adına
Sayın Ahmet Yıldızındır. Sayın Yıldız Devlet
Plânlama Teşkilâtı, Diyanet İşleri Başkanlığı,
Tapu Kadastro Genel müdürlükleri bütçesi hak
kında söz istediler. Arzu ederlerse hepsini bu
rada kül olarak' mütalâa edebilirler.
MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET
YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın
arkadaşlar, ben şimdi Devlet Plânlama Teşkilâ
tının, daha doğrusu bu bütçe hakkında grupumun görüşünü arz edeceğim.
Devlet örgütümüz içinde, bir Anayasa ku
rumu halinde, çok önemli fonksiyonu olduğu
kadar, çok çetin direnişlerle karşılaşan Devlet

— 197 —

0. Senatosu B : 30 26 .1.1965 O : 4
Plânlama Teşkilâtının durumunu genişçe bir
görüş içinde eleştirmenin yararlı olduğu inan
cındayım.
Fonksiyonu Devlet yönetimini tüm halinde et
kileyen daha doğrusu etkilediğinden yaşama ve
yürütme organlariyle, Devlet örgütünün türlü
daireleriyle karşı karşıya gelen ve hepsinin gö
rüşleri '»karşısında tesbit ettiği politikayı savun
ma durumunda olan Devlet Plânlama Teşkilâ
tının bütün mensuplarının statüsü memur sta
tüsüdür. Bu güçsüz statü ile bu ölçüde güçlü
organlara karşı memurluğun verdiği psikolojik
durum içinde bir faaliyet yapmaktadır.
Plânlı kalkınmanın kurumsal sorumluluğu
ve görevi yönünden başta gelen bir öğüt olma
sına karıdık, karar yetkisi ve uygulama gücü
olmadığından ıbaşka, rehavet içinde bir gidişin
ve bu gidişi kendisine uyarlı bulanların bütün
tepkilerini göğüslemek zorundadır.
Bu kuruma ümit 'bağlıyanlar ve yurdumu
zun geleceği üzerindeki büyük rolünü başarılı
şekilde ifa etmesini istiyenler, bu belirtmeye
çalıştığımız tablo içinde DPT nm durumu
nu gözden geçirmelidirler.
Sayın arkadaşlarım;
Cumhuriyet Türkiye'sinde, aydınlar arasın
da, ahenk içinde bir ekip çalışmasının en güzel
örneğini plâncılar vermiştir.
Aydınca davranışta da gelenek yaratacak
Örnekler verdiler.
Bu değerli elemanlar sayesinde, mevcudolara)k ve koşullar içinde, memleketimizin dâvala
rına en iyi teşhisler konulmuştur.
ister polemik yada demagoji ve isterse ger
çekçi bir tutumdan kaynağını alsın, bugünkü
politik edebiyatımıza en bol fikir malzemesini
plâncılar sağlamıştır.
Güçlüklerimizi ve her alandaki sorumlarımı
zı gün ışığına çıkaran ve ayrıntılarındaki gerek
li düzeltmeler dışında öngördüğü çözümlerin
doğruluğunu kabul etmiyenler pek azdır bugün.
İlişki kurduğumuz bütün yabancı devlet ve
kurumlar plânlamadan ve plâncılardan övgü
ile söz ediyorlar.
Alacağımız ekonomik yardımları nasıl kul
lanacağımızı tesbit edecek bir örgütümüz bu
lunmadığı ile vaktiyle karşılaştığımız direnme
ler son bulmuştur. Artık çağımızda yeri olmıyan usullerle Devlelt yönetimi yerine, bütün so-

rumluluğu kurum ve kuruluşların, zaman bö
lümlerini de belirtilmek suretiyle, ne yapacağı
nı ve nasıl yapacağını bilen bir açıklığa ulaş
maları sağlandı. Bu ölçüde başarılı, d r a r d a iti
bar yükseltici, boşuna güç harcamasını önleyici
ve Devletin her türlü eylem ve işlemlerine ışık
tutucu bir varlık göstermesine rağmen, fonksi
yonun verimliliğini azaltıcı etkenlerin altında
bunalmışa, ya da, en azından, sindirilmişe ben
ziyor demek zorunda kalıştan büyük bir üzün
tü duymaktayiz.
Milletçe büyük takdir ve şükran duyguları
mıza hak kazanması gereken DPT yasama,
yürütıme ve yönetimden yakınmıyorsa, bu onun
görev anlayışı ve olgunluğundandır.
Grupumuz, bu konudaki üzüntü ve hayal kı
rıklığını giderici bir etkisi olması temennisi ile,
görüş1 erini açıklamak ister.
Meclis kürsülerinden yurdun her köşesine
kadar yayılan plân ve plânlama aleyhindeki
olumsuz yıpratmalar, Devlet yönetimindeki ku
rum ve kuruluşların plânlı bir gidişe ayak uyduramamaktan ötürü gösterdikleri direnmeler
ve bu iki yönlü baskılardan kurtul a mı yan hü
kümlere de zaman zaman hâkim olan tutum,
DPT m, sözü ve fikri önemsiz bir Devlet
dairesi haline sokmakta olduğu kaygısındayrz.
Bir vize dairesi haline getirilmesi memleketçe
çok zararlı sonuçlar doğurur, inancındayız.
Memleketin ana zorunları ve ivedilik istiyen
dertleri için plânlamanın gösterdiği çözümler,
içerde ve dışarda takdirle karşılandığı halde,
bunun araç ve yöntemlerini ve alınacak tedbir
leri aynı teşkilâtın söylemesine tahammül edi
lemediğine tanık olduk.
Hükümet üstü bir organ olması, ve yönetimi
kesinlikle bağlıyacak tutuma yönelmesi gibi,
çağdaş devlet görüşleriyle çelişen bir davranışı
elbette savunuyoruz. Fakat bir Anayasa kuru
mu olarak, ondan umduğumuz gelişmeyi sağlıyabilmesi için, ileri süreceği fikir ve çözümlere
de yeter bir önem verilmesi gerektiği inancın
dayız. DPT nm prestijini azaltmak için de tür
lü çabalara tanık olmaktayız. Verdiği bir ra
kam ve buna dayalı görüşlerinde hata görü
lünce, kabahatin, bu teşkilâta hınçla yüklenil
mesinden ve onu kötülemek için insaf sınırla
rının dahi aşılmasından bâzı kimselerin özel bir
haz duyduğunu belirtmek isteriz.
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İstatistik bilgilerimizdeki doğruluk oranı ve
Devlet dairelerinin verdiği bilgilerin gerçekle
re uyarlık derecesi pek de yüksek olmadığını
hepimiz biliyoruz.
Plânlama da, bütün çözümlerini, işte bu gü
ven derecesi düşük bilgilere dayamak zorunda
dır.
Bu bakımdan, hazırladığı çözümlerde, ra
kamlardan ötürü uğranılan hatalarda, DPT mn
payı çok olamaz.
Geçen dönemde, plânlama ile yasama ve yü
rütme organları arasında beliren görüş ayrılık
larında, çoğunlukla, teşkilâtın görüşleri bir ta
rafa itildi ve politik gücün sözüne uyuldu.
Üzüntü ile tanık olduk ki, plânlamanın ileri
sürdüğü görüş, her defasında haklı çıktı ve ak
sinin uygulanması halinde, karşılaşacağı haber
verilen güçlükler, gecikmeden, karşımıza di
kildi.
İnandıkları görüşler ve teklif ettikleri ted
birler itibar görmeyince çekilen plâncı uzman
lar en insafsız lekelemelere uğradıkları halde,
Devlet sorumluluğu duygusuna ve memur hay
siyetine, tam bir saygı ile, hiçbir tepki göster
meden susmuş olmalarına rağmen, söyledikleri
doğru çıktı... İnançları yerine sandalyelerini fe
da eden bu uzmanların örnek tutumları, bütün
Devlet görevlileri için olumlu bir uyarma ola
cak yerde, korkarız ki, teşkilâta karşı politik
baskı özlemlerine, güç katmış olmasın. Memur
ların bundan sonra, böyle bir görüş direnme
sinde pek cesaretleri olmıyacağı gibi böyle ha
reket edenleri bizde buradan ayırırız gibi bir
kaygı onlarda uyanmasın, temenni ederiz.
Plâna inandığını söyliyen bir partinin ve ha
yatında plânı ideal sayan bir Başbakanın za
manında tanık olduğumuz bu olaylara bakınca
plân fikrine biraz yan bakan partilerin iktidarı
halinde, plânlamanın durumu kaygı verecek
hale gelebilir.
Plân fikrinin yaygın hale gelmesi, halk ta
rafından benimsenmesi ve bütün ilgililer arasın
da bilinçli ve bilgili bir işbirliği ile yeterli koordinasvon saklanması için, bölge toplantıları yapüıvordu. Bunlara ara verilmesinin nedenlerini
anlıvamamaktayız.
Plânın hazırlanma süresinde ve işlerin daha
yo-"rn olduğu zaman, yapılan bu toplantılara
verilen arayı, yukarda belirttiğimiz etkenlerin
bir sonucu saymaktayız.
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Bir Anayasa kuurmundan ve başarısını gö
ğüs kabartarak izlediğimiz DPT mn bu derece
sinmesi ve seslerinin kesilmiş olması kanısını
vermesinden büyük kaygı duymaktayız. Başarı
sını kesin şekilde ispat etmiş bir devlet organı
bu duruma inmemeliydi.
«Plân ve plâncı görmek istiyorsanız Türki
ye'ye gidiniz» dedirten bir organı daha etkili
ve sözüne itibar edilir durumda görmek isteriz.
Çok değerli bir maliyecinin müsteşar olması
dahi, durumu değiştirmiyeceğe benziyor, sözü
dinlenir etkili bir DPT nm sağlıyaeağı yarar
ları değerlendirebilmek için biraz daha derin
liğine bir eleştirme ile ve genel gidişin içinde,
konuyu takdirlerinize sunmak isteriz :
1. 1954 yılından sonraki İsrarlı'dış yardım
isteklerimize karşı enfilâsyon, plansızlık ve ne
zamana kadar yardım istiyeceğimiz belli değil
gerekçeleri ile yardım isteklerimiz geri çevrili
yordu.
Plânlı gidiş, bu üç gerekçeyi de bugün, olum
suz karşılık olarak, kullanamıyacak hale getir
di enfilâsyon önlendi, yapılacak işler ve yön
temleri plâna bağlandı. Ne zamana kadar ve
hangi ölçüde yardıma muhtacolacap-ımızı, ya
bancıların da doğruluğunu kabul ettiği şekilde,
belirtildi.
2. A. B. D. Senatörü Grueing heyetinin
Senatoya ve Hükümete, 1962 yılında; sunduğu
raporda, «Türkiye'de, 1950 - 1960 arası ekono
mik kargaşalık dönemi olduğu, Amerikan yar
dımının kötü kullanıldığı ve iç suiistimallere
harcandığı, 1960 tan sonra bâzı köklü tedbir
lere girişildiği ve teşkilâtların kurulduğu ve
bunların sonuçlarının lekelenmesi gerektiği»
belirtilmektedir. Bu sözlerle plânlı gidiş övülmekle beraber, geleceğinden kaygı ifade edili
yor.
3. AID ve OECD, % 7 lik kalkınma hızı
nı, başlangıçta çok büyük gö^or^k, havali dive
nitelendirirken sonraları «büvük+.iir ama Türki
ye için zorunlu ve gerçekleştirilebilir» demeye
başladılar. Bunu sağlamada, plân ve plâncıla
rın hizmeti büyük olmuştur.
4. Türk toplumunda da, ne zaman, nerede
ve nasıl yapılacağı sorularına bilgili ve yeterli
karşılıklar bulan ve hangi ekonomik ve malî
tedbirlerin alınacağını bildirecek bir gidisin ya
rattığı güven ve ümidin verimli sonuçlarına ta
nık olmaktayız.
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Bu övünçle belirttiğimiz tablonun bir de ha
yal kırıcı olumsuz yönü vardır :
1. Plânı, aşırı rejimlerin malı gibi göster
mek istiyen ilgisiz ya da bilgilerini özel çıkar
ları yönünde kullananların çabaları, plânlı gi
dişe alışmıyan görevlilerin direnişleri, plânsız
yönetim felsefesinin iflâs ettiği yaıgısma varı
lacağı kaygılarından doğan önleyici emeklerle,
eleman yetersizliği başlıca handikaplarımız ol
maktadır.
Bu arada Anayasamızın plânlamaya sosyal
ve ekonomik alanda yerdiği görevler bugün pa
ralel fonksiyonel vetireye kaynak olan iki örgüt
dizisi kanalı ile yapılmakta olduğunu görüyo
ruz. Yani bunlardan bir tanesi Devlet Plânlama
Teşkilâtı, bunun üstünde Yüksek Plânlama Ku
rulu ve nihayet Bakanlar Kurulu. Buna bir pa
ralel teşkilât daha iktisadi Kurul. Bunun altın
da Kurul Komitesi. Bütün bunun üstünde yine
Bakanlar Kurulu. Anayasa çıkmadan önce ya
rarlı bir kurul olarak kurulan İktisadi Kurul
Anayasa ile görevler Plânlama Teşkilâtına bir
ölçüde verildikten sonra sanırım ki, iktisadi
Kurul ile Yüksek Plânlama Kurulu arasında
birçok görev girişimi ve çelişmeleri vukubulmaktadır. Ayrıca iktisadi Kurul da teşkilât ha
linde olmıyan bir kararla oradan buradan alı
nan birkaç kişi ile kurulan iktisadi Kurulun
Kurum Komitesi Plânlama Teşkilâtı ile kıyaslanamıyacak kadar bilgisi, irtibatı, Devlet Teş
kilâtı ile koordinasyon imkânları bulunmıyan
böyle bir teşekkülün ekonomik ve sosyal ka
rarların alınmasında öne geçici bir halde oldu
ğu intibaı verilmektedir. Bu hal plânlamayı esas
fonksiyonundan kenara iter gibi görünmekte
dir. öyle olunca sanırız ki, ne idari hukuk ba
kımından ne Anayasanın Plânlamadan bekle
diği amaçlar yönünden bağdaştırılması güç bir
durumdur. Bunu Hükümetin
düzenliyeceği
umudunu açıklamak isteriz.
2. Plânın finansman kaynaklarından yarar
lanmada karşılaşılan özel çıkarların baskıları,
plân felsefesine uymıyan bâzı tedbirleri aldır
mada çok etkili olmaktadır bugün, içerde ve dışarda kendilerine düşecek külfetleri azaltmak
istiyenlerin % 7 lik kalkınma hızını indirme
baskıları duyulur hale gelmektedir. Bunun yal
nız plân felsefesi ile değil, rejim yönünden de
iyi olmıyan sonuçlarının olabileceğini belirtmek
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isteriz. Dış yardım güçlüğü, yatırım seviyesinin
de indirilmesi ile birlikte, yatırımları daha az
döviz istiyen alanlara kaydırma eğilimini des
teklemektedir. Bu yola gidiş, dış kaynaklara
bağlı kalma süremizi çok artıracağı gibi besle
nen ümitleri de gölgeliyecektir.
3, Devlet Planlama Teşkilâtı e'le'm-anlar sık
sık değişiyor, işleri çok aksaktır, ikinci Beş
Yıllık Plânım hazırlanmasına başlandığı bu
dönemde saydığımız sakmcılarm artmakta olduğu'nu ve yapılacak plân üzerinde seçimin
yaklaşması dolayısiyle içinde yaşadığımız ko
şulların ve geleceğin şüpheli havası ikinci Beş
Yıllık Plânın hazırlanmasında pek olumsuz
etkileri olabileceği inancındayız.
4. Plânlama Teşkilâtının, gerekli köklü
tedbirlerin alınmasında etkili olabilecek fonk
siyonuna yöneltilen politik baskılar sollunda,
susturulmuş ya da etkisiz hale gelmiş olması,
gerekli tedbirlerin alınmasındaki güçlü bir des
teğin etkisinden kamu oyunu yoksun kılacak
tır.
Hükümetten bunda yardımcı olmasını bil
hassa rica ederiz. Buna fırsat vermek suretiyle
türlü metotlarla Plânlamada izlenecek ekono
mik ve sosyal politikanın nedenleri ve kamu
oyunda benimsenmesi hususunda etkili çalış
ma yapmasına Hükümetin etkili plânlar hazır
lamasını rica ederiz.
işte çizmeğe çalıştığımız bu tablo olumlu ve
olumsuz yönleriyle konuya yeni bir yöneliş
sayesinde, Plânlama Teşkilâtını daha etkili ve
fonksiyonu daha verimli hale getirme zorunluğunu ortaya koymaktadır.
Alınacak tedbirlerin teşkilât mensupların
dan daha çok politika kadrosu ile ilgili olduğu
açıktır.
Bu tedbirlerin almmasınıda Hükümetin an
layışlı ve Yüce Sentooıun yol gösterici olmasmı temenni eder bu yılki, bütçenin Plânlama
Teşkilâtı için başarılı olmasını dileriz. Saygırımla.
BAŞKAN — Başka söz istiyen .. Yok. Hü
kümet bu konuda söz istiyor mu?..
DEVLET BAKANI NÜVlT YETKlN (Ma
latya) — Evet.
BAŞKAN — Buyurun.
DEVLET BAKANI NÜVÎT YETKÎN (Ma
latya) — Muhterem arkadaşlarım, vaktin çok
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ilerlemiş ve önümüzde daha birçok daire büt
çelerini Yüce Heyetiniz incelemekle görevli
'bulunduğunu dikkate alarak fazla vaktinizi
almaksızın, ileri sürülen kıymetli görüşlere,
mütalâa ve tenkidlere cevap arz edeceğim ve
konumun daha çok teknik yönüne, teknik ko
nulara yönelmiş olan kısımlara cevap vermek
üzere müsaade ederseniz Plânlama Müsteşarırımzı dinlemenizi rica edeceğim.
Muhterem arkadaşlarım, plânlama dairemi
ze ve plânlı
çalışmamıza yö'nelen tenkidleri
tenkid sahiplerinin konuşma sıralarına uyarak
cevaplandırmaya gayret edeceğim. Evvelâ Sa
yma Senatör Mehmet Ali Demir arkadaşım plân
vesilesiyle, Plânlama Dairesinin bütçesi vesile
siyle her yerde, her zaman ifade ettiği gibi, Do
ğuya ve geri kalmış bölgelere öncelik verilmesi
konusuna, lüzumuna değindiler. Aslında asırla
rın ihmaline uğramış yurdumuzun en çok ihma
le uğramış bölgeleri olarak Doğu ve geri kal
mış birtakım mahrumiyet yerlerimiz mevcuttur
ve bunlar plânlı bir kalkınmada sosyal adalet il
keleri içinde sosyal dengeyi sağlamak için el
bette öncelik verilmesi lâzımgelen yerlerdir.
Yalnız burada sayın hatiple aramızda Plânın,
Yüce Meclisimizce de kabul edilmiş bulunan 5
Yıllık Plânın görüşü ile mir aykırılık tarafı
vardır. Sayın Demir arkadaşımız zanneder ki,
geri kalmış bölge yurdum Doğusunda haritada
çizilmiş bir çizginin bir tarafında kalan yerdir.
Böyle değildir aslında. Yurdun 'birtakım geri
kalmış yerleri vardır. Şimdiye kadar yapılan
yatırımlarda, kalkınmada, hizmetlerde nasibini
tamamen almamış yerleri vardır. Fakat, Doğu'da da vardır. Batı'da da vardır; Kuzey'de de
vardır, Güney'de de vardır. Binaenaleyh, 'bir
muvazeneyi bir dengeyi sağlarken, memleketin
gerçeklerine tamamen eğilip, tam bir envanter
çalışması sonunda geri kalmış bölgeleri daha
hızlı bir gelişmeye kavuşturarak, daha ileri git
miş, nisbeten daha ileri gitmiş 'bölgelerle den
geli hale getirmek ve ondan sonra hızlı kalkın
manın nimetlerinden, refahından, bütün yurdu
aynı seviyde faydalatndırmaya çalışmak. Beş
Yıllık Plânın da öngördüğü bu, plânlı kalkın
manın hedefi de bu. Sayın Mehmet Ali Demir'le
ayrıldığımız bir başka nokta da geri kalmış
bölgelere hizmet götürülmediği görüşü, anla-

0:4

yışı. Bunda zannediyorum ki hem yamliyorİaı 4 ,
hem de insafsızdırlar.
Muhterem arkadaşlarım, kalkınmamızın 1 nci
'hamilesi, 1 nci gayesi memleketi daha 'hızlı h'ir
kalkındırmaya muıhtaeolduğu 'huzüı kaikımmıaya erişt-irebilecek potansiyeli, imkânı, verimli,
geliri, gücü kazandıracak sahalarda evvelâ ya
tırım yapmak, hu gücü artırmak. Bu güç ne
rede artabidirse, nenede bize çok daha çabuk,
daha geniş yatırım yapabilmek fırsat ve im
kânını verebil'irse oralara evvelâ öncelik veril
mektedir. Ve oradan elde edileceklerle umumi
kalkımımamızm isteklerine, ihtiyaçlarına cevap
veriLmeye çalışılma ktadır. Binaenaleyh, evvelâ
bu ana hedef yüzündeni istihsalimizi dama çok
artırmaya, ihracatımızı daha çok artırmaya,
memleketli döviz bakımından, millî gelir bakımımdam daha çok yükseltmeye imkân vere
cek ve dada krsa zamanda daha geniş verim
verebilecek sahalara yatırım yapılmaktadır.
Bu sahaflar, bu konular bittesadüf Garpta ol
muşsa, bittesadüf Cenupta olmuşsa bumu geri
kalmış bölgenin ihmali diye buraya getinmemek lâzımıgelir. Konuyu evvelâ bu açıdan iyi
incelemek icabeder.
Sonra, 'geri kalmış bölgelere yol gibi, okul
gibi hizmetlerin gitmediğini söylemek insaf
sızlık: olur. Takdir buyurulur ki, bir sağlık
sosyalizasyonu evvelâ Doğudan başlamıştır ve
bugün sağlık hizmetlerine Doğu - Batıdan daha
büyük çapta kavuşmuş ıbulunımaktadır. Okul
da böyle, diğer hizmeti er de böyle. Sayın arıkadaşım der ki; Batıda birkaç vilâyete yılda
yapılmış olan yatırım hacmi Doğuda 30 vi
lâyette yapılmış olan ya tır imla rın yekûnun
dan fazladır. Bilfarz, bilmiyorum bir misal ver
desem nereyi vereceklerdi. . Diyelim ki, Zon
guldak Ereğli Demir - Çelik Sanayiine yapıl
mış olan yatırımım umumi hacmini da içellisine
alarak 3 milyarlık mir yatarımı sadece Zonıgul- .
dak'a yapılmıştır, diyebilsin. Ama, buna muka
bil ben ona derim ki, bunlar o kabîl yatırım
lardır ki, demin arz ettiğim 1 nci hedeften ha
reket ettiğimiz zam&m, o takdirde yarım Keban
Barajı kuvvpden fiile çıktığı zaman yalnız
Elâzığ, ibel'ki yu>rdun geri kalan 20 - 30 vilâ
yetinim!, 40 - 50 vilâyetinin bir yıl içimde gö
rebileceği yatırımlarım yeıkûnunun çok daha
fazlasını bir veya birkaç yılda kendi bünye
sinde toplamış olacaktır. Bu plânda öngörül-
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mıiiş, öncelik verilmiş bulunan bir sahanın,
•bir konunun süratle üzerine eğilmiş olmanın
gerektirdiği birtakım aykırılıklardır. Bunları
bir yere hususi ve kasdi olarak o nıahalie
mahsus bir ayrılık ve bir öncelik verildiği gibi
tefsir etmek kanaatimce plân fikrini yeter de
recede kavramamış olmanın delillidir. Sonra
'kıymetli arkadaşım 1C'G4 bütçesini bu kadar
fazla yerrnemeiiyJ'i. Çünkü, kendisinin temsil
ettiği Y. T. P. 1964 bütçesini hazırlamış olan
'koalisj'onun içindıe idi. Ve 'binaenaleyh, bunun
sorumluluğumun da içinde bulunmakta idi.
Muhterem A. P. sözcüsü arkadaşım plânlı
kalkınmanın, g-ençekleri, icapları ve tabi ol
ması lâzımgeien esaslarına mütaallik çok geniş
izailılarına teşekkür edcıriz. Biz de plânın sos
yal adalet yönünden,, sosyal dayanıma yönün
den, sosyal güvenlik yolu ile sosyal adaleti ta
hakkuk ettkaıek, insan hak ve 'hürriyetlerine
'gölge düşürmeden hürriyet içimde hızlı ka'lkımma yönünden kendisinin burada âdeta bir ilim
kürsüaünde iza.h eder kadar etraflı, beliğ ve
veciz izahlarıma aynen katıl maktayız. Yalnız,
onun bütün bunları izahtan sonra bu ilkelere
riayet edilmemiştir, edilmemektedir yolundaki
yuvarlak, madde'lerden, misallerden mahrum
beyanına hürmet etmekle beraber katnimamız
mümkün değildir ve Sayın Alâeddin Çetin ar
kadaşıma sumu da ifade etmek isterim ki si
yasi görüş ayrılıkları olan iıki siyasi parti ola
rak kendileriyle birtakım görüş aynılıklarımız
elbette olacaktır. Sadece bir peşin hükmü yi
ne de yadırgamıyorum. Grup olarak, siyasi
parti olarak bu bütçeyi beğenmemeye, bu büt
çeye kırmızı oy vermeye karar vermiş olan bir
siyasi partidir. Bizim bildiğimiz siyasi partiler
ve 'gruplar müzak'e releri sonuna kadar takibettikten sonra en son söz olarak, bütün gayretle
rimize rağmen istediğimiz istikamete yöneltemediğimiz bu bütçeye kırmızı oy vereceğiz, diye
çıkar beyan ederlerdi. Bizim muhterem muha
lefet pec/nen bu bütçeye kırmızı oy verme ka
rarını almış, ilâmları ceplerine koymuş, gelmiş
olan bir eski zaman kadısı halindediulcr. Yani,
muıhaıkemeye başlamadan evvel kararı 'hâkim
yazmış ve ilâmı cJbine koymuş durumdadır.
Yani ne söylersek söyliyelim kendilerini İkna
etmek kr/jil değildir ve kendi kararlarını mut
laka kuvveden fiile çıkaracaklardır. Buna da
elbette hürmcCkârız Bu onların halbkıdır. Sa-
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dece kendilerini ikna etmeye mülktedir olamasak dahi ifade etmiş oldukları hususlar karşı
sında görüşlerimizi zabıtlara tescil etmek için de
olsa birkaç cümleyle cevap vermek istiyorum.
Şimdi plân uygulamasındaki aksaklıklara
misal olarak ileri sürdükleri işçilerimiz yurt
dışına giden işçilerimiz konusunda muıhterem
Maliye Balkanımız Hükümetin görüşünü ve
gerçek olayları burada dile getirdiler. Onun
dışında turizm gelirlerinin de ihmal edildiğini
sayın sözcü ifade ettiler. Turizmi konusunu Hü
kümet, A. P. nin koalisyona ve Hükümet mesu
liyetine katıldığı devirlerden başlıyaraik plânın
başlıca hedeflerinden bir tanesi memleketli kal
kındıracak bizim dış ticaret açığımızı kapatacak
ve ticari dengemizi sağlıyacak temel esaslardan
'bir tanesi olarak elo almış ve hiçbir tedbiri,
hiçbir gayreti ihmal etmeksizin her gün biraz
daha bu konunun üzerine eğilmiştir. Fakat
şu&u ifade eloreye meöburuız ki, turizm konu
sunda iki talihsizlik vardır karşımızda : Bunlar
dan bir tanesi turist çekebilmek için lâzım olan
vasatın daha henüz hiç hazır olmayışı ve binaonayleyh 'bugün sadece yatırım yapmak, sadece
harcamak durum ve safhasını geçirmekte oluşu
muz, ikincisi de birtakım dış politika olayları
nın yurdumuza beklediğimiz ölçüde ve nisbette
turist gelişini teşvik edememiş oluşu. 1964 yı
lında yurdumuzdaki turist kalbul eddbilecck ko
nutlara, yapılmış olan angajmanların Kıfons
olayları dolayısiylo iptal edilmiş olduğunu, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığının bütçesi burada
müzakere edilirken de enine 'boyuna tartışmak
ve ilgili Balkandan izahat almak mümkündür.
Muhterem arkadaşlarım, çiftçi ve köylülerin
istismar edilmekte olduğunu ifade ettiler. Bu
köylü ve çiftçilerin istismar edilmekte olduğu
konusu için misal olarak getirdikleri husus; bir
kısım ziraat âletlerinin çiftçi ve köylüye palhalıya verildiği iddiasıdır. Kanaatim odur ki,
bu iddia birçok iddialarında olduğu gibi sayın
sözcünün biraz da Vehimlere, biraz da dedi kodulara da.yanmaktadır. Çünkü Zirai Dona
tım Kurumu olarak, ve Hükümet olarak çift
çinin ziraat aletlerinde, çiftçinin ilâç, suıni güb
re gibi tarımda kullandığı her türlü malzemede
mümkün olduğu kadar daha ucuza mal eddbilme.Jİ, mümkün olduğu, kadar kendi malî gücüyle
orantılı bir krediyle desteklemesi için Hükü
met olarak elimizden geleni yapmaktayız. Te-
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şekkül olarak Zirai Donatım Kurumu bu konu
da elinden geleni yapmaktadır.
Bununla beraber şayet birtakım müspet va
kıalara sahipse kıymetli arkadaşım bunları ileri
sürdüğü takdirde, asıl alâkalı bakanlık bütçesi
görüşülürken bunları ifade ettiği takdirde ilgi]]
bakanları, sorumlu hizmet erbabını, mesullerini
ikaz etmiş olur ve bunların izalesi için de bü
yük bir hizmet etmiş olur, kendisine müteşekkir
kalırız.
Ortak Pazarla münasebetlerimiz konusuna
değindiler. Ortak Pazara girdiğimiz yani resmen
katıldığıımız, imza ettiğimiz zaman 5 Yıllık Plân
uygulanmakta idi. İkinci Beş Yıllık Plânın ha
zırlanmasında Ortak Pazarla münasebetlerimizin
geleceği inin gerekli hazırlıkları, gerekli teşkilât
lanmayı Puanlama Dairemiz elbette ki, ikinci 5
Yıllık Plânda ele alacaktır, tedbirleriyle beraber
Hükümete, belki Yüce Meclise getirecektir.
Muhterem arkadaşım Türkiye'de fazla gayre
te lüzum k a b a d a n yeni yatırım sahaları yaratı
labilir, buyurdular. Bu konu üzerinde Plânlama
Teşkilâtının bütçesi kanaatimce bu münakaşanın
tam yeri değildir. Çünkü yüksek malûmları ol
duğu veçhile, Yüksek Plânlama
Dairemiz bir
icra dairesi değildir. Dnha çok hedefleri tâyin
eden ve tetkik eden bir istişani. dairedir.
Bu itibarla asıl icracı dairelerin bu konu üze
rinde çalışmaları lâzımdır. Plânlama Dairemiz
sadece memleketin gerçeklerini tecbit etmekte ve
kalkınma için bize hedefler göotermektdir. Yal
nız Sayın Sözcünün döviz tasarrufuna sebebolacak bâzı konular diye ortaya attığı, 'misal olarak.
mibzer yapılması, selektör yapılması gibi konu
lan Hükümete teklif ettiğine göre bunu kendi
mensuboMuğu siyasi partin'm liberal görüşüyle
nasıl bağdaştırdığını ve bu mevzuda Devletin
mibzer imaline, Devletin seleiktör imaline de geç
mesini teklif ve telkin eden Sayın Sözcünün ken
di grupu ile hemfikir olup olmadığını doğrusu
merak etmekteyim.
Son olanak Muhterem Sözcüye şunu ifade et
mek isterim : Plânlama Teşkilâtımız, memleketi
mizin yetiştirdiği 'iftihara şayan
kıymetleriyle
bünyesini teçhiz etmiş olarak dürüst, ilmî, rea
list, vatansever ve samimî bir teşkilâttır. Böyle
bir teşk'lâtı özlüyorlardı, böyle bir teşkilâtı des
teklemeye hazırız diyorlardı, desteklerini tekrar
riea ederiz. Çünkü tam desteklerine lâyık olacak
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bir dürüstlük, samimiyet, vatanperverlik ve bir
realizm içinde memleket hizmetindedir. Bugün
de böyledir, yarın da böyle olacaktır,
iktidar
kimde olurca olsun... Çünkü, onlara bu heyecanı
veren memleket aşkıdır, hizmet aşkıdır Bu vesi
le ile Sayın Yıldız arkadaşımın bu teşkilâtı öven
beyanlarına yürekten katılmaktayım. Bu teşki
lâtla hakikaten Hükümet olarak biz de, millet
olaralk hepimiz de iftihar edebiliriz. Bu teşkilât
hakkında, Sayın Yıldız arkadaşımın görüşlerin
de bâzı noktalara dokundular, bâzı
noktalarda
üzüntülerini ifade ettiler. Bu teşkilâtta görüşleri
uğruna görevlerini feda edenler olmuştur, etmiş
olabilirler, her teşkilâtta vazife ahlâkı
yüksek
olan insanlar görevlerini icabında
görüşlerine
feda öderler, elbette ki. Ancak Plânlama Daire
linin, demin de arz ettiğim gibi görevlerinin hu
dudunda belki bir görüş ayrılığımız var Saym
Yıldız'la, belki ben yanlış anlamadım. Nihayet
bir teşkilâtın görevleri bir hadde kadar gelir.
Teknik seviyede kalır, icra seviyesinde kalır ama
bir siyanı seviyeye gelir ki, orada tercih siyasi
heyetlerin huzurunda siyasi sorumluluk almış he
yetlerindir.
Bu siyasi tercihi yaparken siyasi sorumluluk
a mış olan heyetlerde görev duygusu içinde so
rumluluk duygusu ininde vatanperverlik duygu
su içindedirler ve memleketin diğer gerçeklerini
nazarı itibara alarak
gerçekleştirebileceklerini,..
üzerler ne yüklenmek duygusu ininde ve endişesi
içinde belki Plân^manm getirdiklerinin hepsine
evet dememiş olabilirler. Saym Yıldız arkadaşım
vasama organını ve yürütme organını plânlama
bir kenara itmişlerdir, buyurdular. Şüphesiz bu
nun taib'î bir icap olabileceğini, zamanı gelin
ce bir siyasi tercihin, bir teknik seviyede yapıl
mış çalışmanın getirdiği bir mütalâayı
ikmal
edcıbiloceğ'ni kabul ederek söylediklerine eminim.
O takdirde herkes kendi sorumluluğuna sahibelar,r\k siyahi tercihlini yarmış olan Hükümet de
Yüksek Huzurunuzda bunun hesabını vermenin
r
nnım!luluğur!U kabul etmiş olarak yapmışlardır.
Plânlama Terıkilâtı, Saym Yıldız'm deliği gibi
«Tüılidye'ye gidin, orada plân ve plâncı görün:>
dedirtecek niteliktedir. Biz de bunu kendisiyle
birlikte övünerek kabul etmdkteviz.
Huzurunuzu fazla işgal etmivecenim. Kıymet
li mütalâa'lanmzdan do-avı bütün konuşan ha
tiplere ve C.H.P. Sözcüsüne teşekkürlerimi arz
ederim. Saygılarımla...
1:
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(Soldan alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı 'beyanları
Birasında teknik malûmatın Müsteşar tarafından
verileceğini ifade buyurdular. Bilmem söyliyecek bir sözleri var mıdır, yok mudur?
DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI MÜS
TEŞARI MEMDUH AYTÜR — Sayın Başkan
konunun Plânllama Teşkilâtı olarak aydınlandığı
kanaatindeyiz.
BAŞKAN — Yeni bir şey ilâvesine
lüzum
görmemektedirler. Şu halde...
ALÂEDDDÎN ÇETİN (Çorum) — Bende
niz, bir şeye cevap vereceğim, söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurunuz.
ALÂEDDDİN ÇETÎN (Çorum) — Muhte
rem Başkan, muhterem senatörler, önce Hüküme
tin insafla bir durumu mütalâa etmesini istirham
edeceğim. Türkiye'de demokratik nizam kuruldu
kurulalı bu kadar da hususiyet
taşıyan şartlar
İçinde tahmin ederim ki, A.P. olarak biz müm
kün olduğu kadar insaflı konuşmaya sadece Hü
kümeti tenkid değil, sadece onu yıpratıcı mânada
bir tenkid değil daima faydalı yapıcı bilhassa
hepimizin kaderiyle alâkalı olan memleket men
faatlerinde çok yapıcı bir gayret içindeyiz.
Fikirlerimiz şu veya bu şekilde, isabetli ve
ya isabetsiz olabilir. Fakat bizim iktidar parti
sinden ve onun Hükümetinden istediğimiz; evve
lâ en az kendileri kadar plân mevzuunda hassas
olduğumuza, samimî olduğumuza inanmalarıdır.
Görüyorum ki, vaktin darlığı, belki benim şah
san ifade etmekteki bâzı noksanlıklarım, fikirleri
min iyi anlaşılmasına mân'i
olmuş. Bendeniz
bilhassa işi, siyasi bir münakaşa havasına, nazari
bir münakaşa havasına sokmamak için siyasi itharr
lardan çekindim. Bugünkü atmosfer içinde fırsat
çı bir muhalefet olsaydık, pekâlâ birçok ithamlar
da bulunabilirdik. Birçok acı hakikatleri haklı
olaraktan ortaya sürebilirdik, icabında biz ikti
dar parfcisin,:n muhalefet partisine en şedit bir
muhalefet partisinin yapacağı hücumlarına da
şahidoluyoruz.
Muhterem arkadaşlar, birbirimizin hüsnüni
yetine inanalım. Hele memleket meselelerinde
görüşlerimiz ayrı olduğu zaman da buna inana
lım, hepimiz bunu istiyoruz. Benim şahsan bun
dan şüphem yok. Ben hangi parti olursa olsun,
bu Parlâmentonun çatısı altındaki bütün mümes
sillerin bu memleketin iyiliği için gayret göster-

diğine kaaniim. Muhalefet olarak hata yapabili
riz. En çok fedakârlığın, bu hususta en büyük
anlayış duygusunun, iktidardan gelmesi lâzım
dır. Karşılıklı bir muvazeneye götürmek gayre
tini gösterelim. Yalnız bu demek değildir ki, bir
nezaket ve bir tatlı hava yaratmak uğruna mem
leketin acı tablolarını da ortaya koymıyalım. O
zaman bunun mânası değişir, vazifemizi yapma
mış duruma düşeriz. Tenkidlerimiz acı olsa da
hi, şahısları hedef tutmuyorsa, bunu iktidar mem
nuniyetle kabul etmelidir. Çünkü sadece tenkid
de etmiyoruz, yol da gösteriyoruz. Onun için tav
zih mahiyetinde ve bâzı yanlış anlaşılan veya ak
si iddia edilen noktalarda da fikirlerimi serd et
mek isterim.
Bir kere Sayın Maliye Bakanı, tahmin edi
yorum, benim ifadem1! yanlış anlamışlar. Dış
memleketlerdeki Türk işçileri mevzuunda Sayın
Maliye Bakanının günahı değil, sevabı vardır.
Bunu ta.vzih etmeyi vazife bilirim. Orada forma
lite kelimesi'ni kullanmam da, nihayet siyasi ede
biyatta da bazan nükteye bir yer verilmek icabeder. Bunu da ben kendisine hitaben bir lâtife
yollu, bilhassa işçilerimiz!! tabi tuttuğu formalite
lerin, yine bütçede de itiraf edildiği gibi, uzun
oluşundan, fazla soruyu cevabı muhtevi olması
dolayıs'yle doldurulmasında
müşkülât çekildi
ğinden dolayı bir nükte olarak söylemiş bulunu
yorum. Yoksa bu husustaki gayretlerini cidden
takdir ederim. Tasavvur buyurunuz ki, işte bu
gün elimizdeki bütçenin, Bütçe Komisyonu Plân
lama raporu önümüzde.. 1960 ta başlamış işçiler,
1961 den itibaren burada istatistik 1 er var, 4 120
olmuş. 1961 de 4 127 olmuş, 10 000 olmuş, tek
rar efendim 63 bine çıkmış 1964 te ve nihayet
70 943 e varmış. Ve ş'mcH de biliyorsunuz Çalış
ma Bakanının ifadesine göre 100 000 e yaklaş
mış durumdadır.
Şimdi bir işçi derdi var. Bunu bugünkü ik
tidar inkâr edebilir mi? Çalışma Bakanının bizzat
bu hususta kendi raporu var. işçilerimizin ora
da mâruz kaldıkları durumu söylüyorlar. Bütçe
Komisyonunda bu haftalarca müzakere edilmiş
ve bütün bakanları, Hükümeti dinlemişlerdir...
Ondan sonra şurada müsaadenizle okuyacağım
beyanda bulunmuştur. Diyor iki; «önce Millet
lerarası Para Fonu ile yapılan anlaşmaları boz
mamak endişesi yüzünden yüksek kur üzerinden
dövizlerin alınacağı ilân edilememiş ve duyurulmamıştır. Mesken ve iş kredisi yolu ise külfetli
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yoldur, formalteler'n zorluğu vardır, formüllerin
doldurulmasındaki güçlük suallerin fazlalığı bu
usulden beklenilen faydayı tam sağlıyamamıştır.:>
Muhalefetin söylediği de budur.
Teşekkür
ediyoruz. Ama geç kaldınız diyoruz. Takdir bu
yurursunuz ki, bir iktidar hâdiseler
olduktan
sonra bilhassa üç, dört sene sonra tedbir alırsa,
bon basiretliyim diyemez. Mademki Almanya'ya
işçi gidiyor, bunu gazeteler yazıyor, milletvekil
leri gidip görüyor, sözlü sorular veriliyor, ıstı
raplar ortaya dökülüyordu. Muhakkak Ferid Me
len Beym Maliye Bakanı olması mı lâzım idi?
1964 senesinin ortasına kadar beklemek mi lâ
zımdı? Bizim muhalif olarak şikâyetimiz budur.
Bu kadar haklı bir ıstırabı bir muhalefet dile
getirir de, bu haksızmış gibi, böyle b'r ıstırap
yokmuş gibi bir davranışta bulunulursa bunu in
safla bağdaştırmak mümkün olmaz. Sayın Nüvit
Yetkin Beyefendi, Meclis kürsüsünden böyle şey
ler olmamıştır, diyebiliyorsa ben bunu kendim
den cleğ'l, yine Muhterem Komisyonun önümüz
de bulunan raporlariyle
tekzibetmek zorunda
kalırım. Yine rapordan okuyorum : 1964 yılma
kadar 8 milyon 114 bin dolar işçi tasarrufu yur
dumuza gelebilmiştir.
1964 yılma kadar gelen para 8 114 000 do
lar. Ancak alman tedbirlerden sonra, yani
Sayın Maliye Vekilinin getirmiş olduğu ve
ka,bul edilen kanundan sonra bu miktar bir
denbire artmış, 1965 yılının Ocak ayının ilk
onbeş gününde 'bir milyon dolar gelmiştir. Bu
konuda tahminler ümitlidir. Her işçinin ay
da 50 dolar tasarruf ettiği anlaşılmıştır, yüzıbin işçi ayda 50 dolar gönderirse, yılda 60
milyon dolar eder. Kötümser bir tahmin ile
yarısı gönderilse 30 milyon dolar eder.
Şimdi arkadaşlar, görülüyor ki Bütçe Ko
misyonu tesbit 'etmiş, 'bunu tekzip imkânı yok.
1960 yılından .beri burulara işçi gider. Bil
hassa 1963, 1964 te 30 binin üstünde. Şimdi ge
len para seviyesinde para gelseydi memleket
ne kadar döviz kazanacağını takdir buyu
run. Ben ıbu israf edilen dövizleri düşünü
yorum.
Türkiye'nin iki buçuk, üç milyon dolara
olan ihtiyacı için ıgeçenlerde Sayın Maliye
Bakanı küçük 'bir kredi anlaşması imzaladı
lar, gazetelerde resmi vardı. Bu kadar para

için gayret sarf ederken işçilerden gelecek 15,
20, 30 milyon doları ihmâl etmeye 'bir Hükü
met'in ıhaıkkı var mı. Bu kadar haksız olduğu
ıbir dâvada da Ibizıi suçlandırmaya hiç hakkı
var mıdır?
ıG-elelim köylünün istismar (edilmediği hi
kâyesine.
(Ben hiç bir devri kasdetmiyorum. Toptan
olarak şoı acı hakikati ıbelirtmieliyim ki, ben,
köylü ile çek yakın teması bulunan ve meslek
icabı da, yıllarca onun içinde yaşamış ıbir
insan olarak gördüğüm durum şudur : Köy
lü her mânada istismar (edilmektedir. Plân
lama mademki ıbir de sosyal mevzuları ele
almış ve onun için şube kurmuştur; plânla
ma mademki kalkınma yapacrıktır, fbu kalkın
mada sosyal adalet olacaktır; ıbunun en ge
niş muhatabı olan kitleleri de evvelâ kur
tarmak lâzımdır. Geçenlerde seçim (bölgemden
otobüsle gelirken yanımda bir köylü vardı.
Nereye gidiyorsun dedim; «Almanya'ya» de
di. Söylediği şu; 300 lira para almış, 200
lira formalitelerle gidiyormuş, tcibiî formali
te demiyorum, evraklara filân gidiyormuş.
Ve yardım istiyor. Bu adama parayı nere
den 'bulduğunu sordum, aynen ifâdesi şudur:
«Üç yüz lira parayı Ibir siene vâde ile" tarİPimı ipotek ettim, çoluk, çocuğu evde kalmış.
600 lira mukabili yüzde yüz faiz. Köylünün
içine girdiğimiz gün kredi müessesesinin ne
kadar utandırıcı ve ne kadar yüz kızartıcı
olduğunu ve ne kadar korkunç bir istismarın
cereyan ettiğini hayretle görürüz. Evet, Ibiz
insaf ile mütalâa ediyoruz, 'birdenibine kal
maz, ama plânlama kurulduktan sonra o
plânlama 'bu mevzularda gerekli bilgileri Hü
kümete verir. Sosyal adaletin müdafii olan
'bu hükümetler bunun üzerinde şiddetle du
rur. Hükümetden bizim beklediğimiz, her şe
yi yapmış görünmek veya vâki değilmiş gibi
ifade kullanmak değildıir. Bunlar bilâkis Ibizi realiteye yaklaştırır, büyütür küçültmez.
Aramızdaki mesafeler de daha çalbuk kapanır.
Realiteleri müştereken kabul edieeeğiz. Bizim
İktisadi gücümüz 'belli, mucize 'beklemiyoruz.
Evvelâ hastalığı kabul edersek anlaşmamız
ve derdin çaresini bulmamız ve onlara yar
dım etmemiz kolay olur.
Köylünün zıiraat
aletlerinde istismar edildiği mevzuu, plânla-

— 205 —

C. Senatosu B j 30
manın neşriyatını okusunlar, kendileri daha
iyi takdir ederler.
İkincisi, 'bu neşriyatı yapan ziraat odala
rıdır. Zira t odaları 'bir dernek değildir,
'bir kanunla kurulmuştur,
odalar birliğ'dir
mesuliyeti altında bu feryatnameyi neşretmiş-tir. En basit 'bir to'Jkik bunu gösterir. Tica
ret Vbkâlctı', Kambiyo, dünya piyasasına ıbizetan çok imkân sabibi. Hükümetin hepei cl'ndisdir. Yani rica ediyorum bir telefon etsin
ler, göreceklerdir ki, hakikrtıtir. O zaman
mesele kalmaz, fbir traktör ortalama iki bin
dolardır. Doların kuru malûmdur, Türkiye'
deki çiftçinin de traktörü
neye aldığı da
malûmdur. Piyasadan herkes Öğrcırıbllıir. Do
natımı-in saltığı Fordson traktörün fiyatı 33
ıbin liradır. Minneapolis'te sattığı 43 bin lira
dır. Diğerleri de 'bu fiyatlar arasında satıl
maktadır. Zirri Donatımın yaptığı zirai alet
ler pahalıdır. Ziraî Donalım bir amme mües
sesesi olduğu hâlde ithalâtçıya yüzde 35 kâr
vermrştir. Ziraî
Donatımda bunu senelerce
almıştır. Amma bu bugün değil dün de ol
muştur. Amma dün de oldu diye biz bunun
dıevamma müsaade cıtmeık
zorunda değiliz.
Bilâkis otmıem cimiz icabedier.
Eğer köylünün istismar edilip edikniyeceği
mevzuunu kabul etmiyoruz diyorlarsa, bunun için
ayrı bir müzakere açıp hakikatleri önlerine sere
biliriz. Yalnız traktör hususunda mâruzâtım şu
dur kıi, katî olarak ifade edeyim, muhalefet ola
rak ifade edeyim, köylüye gübre dâhil, ilâç dâ
hil, zirai aletler dâhil hepsi dünya piyasasından
pahalı olarak intikal etmektedir. Ve zirai kal
kınmayı istiyen bir hükümetin yapacağı ilk iş,
bunun dünya fiyatları seviyesine hiç olmazsa in
dirmektir.
İkincisi, muazzam bir yatırımı istiyen zirai
saha yalnız her sene, yine plân kayıtlarından
hatırımda kaldığına göre bu rakam 3G0 milyon
dur, yani zılraat aletleri ve traktör.. Bu döviz
ler mütemadiyen Avrupa'ya gitmesin derse; çün
kü, 360 milyonluk yatırımın 360 milyonluk ge
lire tesir ettiği de şüpheli. Bu bizi zenginleştirmez, falkirleş'tirt'r. Hiç olmazsa bu sanayiin bir an
evvel Türkiye'de kurulması zaruri dedim. Bu da
yine plânlamanın 1962 - 1963 ilkelerinden biri.
Aıma, bu sene bakıyoruz maalesef ithalden bah
sediyorlar. Plânlama ile Hükümet arasında intı-
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bak olmadığı mevzuu, Plânlamayı Hükümetin
biraz ihmal ettiği mevzuu - burada bizi haksız
görmesinler, bizi takdir etsinler, şunu peşinen
arz edeyim ki, Adalet Partisi samimî olarak bu
fakir milletin parasının israfa uğramaması için
plânlamanın lüzumuna kaanıldir. Bunu bütün be
yanlarımızda, Meclis içi konuşmalarımızda, bü
tün partinin mesul zimamdarları salâhiyetle be
yan etmişlerdir. Plânın ilk müzakeresinde de yi
ne bizhn sözcümüz, Mecliste bunu aynı belâgatle beyan etmiştir. Bizim endişemizi lütfettiler,
güzel tpikdir buyurdular Sayın Nüvit Yetkin Be
yefendi. Bizim endişemiz plânın demokratik veç
hede olup olmamasıdır. Olacak, buna da inanı
yoruz. Fakat Hükümetin tutumunun burada da
ha, vazıh olmasını istirham ediyoruz. Çünkü plân
mevzuu takdir buyurursunuz ki, kullanana göre
değişen, tehlikeli de olabilen, bir millet için ni
met de olabilen, külfet de olabilen bir mevzudur.
Meselâ, bahsetmediler. İstanbul Belediyesi gibi
Türkiye'nin göz bebeği, turizm sanayiinin mer
kezi olacak bir şehir ile plânlama alâkalanırsa
demek ki, plânlama lüzum görmüş, bu katî. Bunu
ben uydurmuyorum. Bu Bütçe Komisyonu müzakerelen'ndc Savın Plânlama Müsteşarının be
yanları üzerinedir. Bütçe Komisvonu zıhıtbnrını
emrederseniz getirirler, etüt edelim, kütüphane
dedir. Aynen kendilerinin ifadelerinden İstanbul
Belediyesine yardımlarına karar alınmadığını
izah ederek beyan etmişlerdir. Zabıtlar ortada
dır, bendeniz bu ifadeleri zabıtlardan aldım.
Eğer plânlamamın ifadelerine inanmazsak ben
muhalefet olarak neye inanacağım veya onun ve
sikalarını senet olarak ortaya sürçmezsem delil
olarak neyi ibraz etmem lazımsa bildirirler o yo
la gideriz.
Şimdi döviz tasarrufu mevzuunu da yanlış
anlamışlar, veya böndeniz hata etmişim izah ede
memişim. Bir kere biz Adalet Partisi olarak kılâsik liberalizme taraftar değiliz. Bunu her zaman
ifade etnvşizdir. Plânımızda sarihtir. Bizim ölçü
müz şudur; serbest sektörün başarılı olmadığı
yerlerden itibaren devletin müdahalesini, devletçilılği bizde kabul ediyoruz. Yani biz karma eko
nomi taraftarıyız. Yalnız C. H. P. ile karma eko
nomide anlaşamadığımız şudur. Biz de deriz ki,
ımömlkün o-duğu kadar serbest kütleye insin,
halk sermayesi şeklinde serbest sektör tekemmül
etoln, onun başaramadığını Devlet yapsm diyo
ruz. Halk Partisinin meyli odur ki, vazıh söyle-

— 206 —

ti. Senatosu B : 30 26 .1.1965 O : 4
anıyorlar ama anlaşılan odur ki, mümkün oldu
ğ u kadar her yere Devletin elini uzatalım ki, bir
ütiraz, bir şey çıkarsa veya mahzur görürsem o
noktada dururum. Yani Cumhuriyet Halk Par••*ifiû Devleti serbest bırakıyor, tecavüz edebildiği
Ikadar, af buyurun yahut sahibolduğu kadar, gi
debildiği kadar serbest sektörün sahasına gidi
yor. Biz de gidebildiğimiz kadar serbest sektör
sahasına girip, ondan sonra Devletle yam yana
bir karma ekonomiye taraftarız, ölçü meselesi.
Birimizde, bardak yarısına kadar doludur, öteki
sinde yarısından fazlasına kadar doludur. Şimdi
bunu tavzih ettikten sonra ki, bu tavzihe şura
dan ihtiyaç duyuyorum, yanlış anlaşılıyor.
Adalet Partisi sosyal adaletin karşısında deîıiyor. Değildir arkadaşlarım. Plânımız, prog
ramımız ortadadır. Biz bu sosyal adalete ve
sosyal sigortaya inanıyoruz. O kadar inanıyoruz
ki, mümkün olursa iktisadi imkânlarımız el
verirse ki buna milletin tabıda müsaittir, hiçbir
Türk'ün bu topraklar üzerinde yoksulluk yüzün
den ölmesine, açlık korkusu çekmesine, hor hangi
bir şekilde ilgisiz kalmasına tahammül edemiyo
ruz. Biz muayyen bir alt çizgide bütün Türklerin
hayatının garanti edilmesini istiyoruz. Bizim
«osyal sigorta, sosyal güvenlik anlayışımız budur.
Ondan sonra kabiliyet, imkân ve çalıştığı kadar
kazanmasını da bu mânadaki, meşru kazanç mânasmdaki bir sözü de haklı ve mâkul görüyoruz.
Bu noktalarda ancak derece farkı vardır. İki
parti arasında çatışacak uzunca bir ihtilaflı me
safe yoktur. Şimdi bendenizin teklifim ile libe
ralizmin alâkası yoktur. Bendeniz diyorum ki,
küçük bir misaldir ama Hükümete ışık tutar.
Plânlama da bu sahalarda lütfen plânlar yapsın
ve daireleri teşvik etsin diyoruz. Yol gösteriyo
ruz, yol yanlış olabilir yanlış desinler. Ama biz
tahmin ediyorum ki, yanlış değildir. Misal şu
bir daha arz ediyorum, bilhassa bu sahayı çok
verimli gördüğümüzdendir. Çünkü yatırım is
temiyor. Fabrikası Türkiye'de teknik elemanı
Türkiye'de yetişmiş. Pazar da var, Pazar biz
zat Devlet. Bugün için Devlet ama yarın için
köylü mibzerer ve selektör kullanmaya geniş
çapta alıştı mi? Çünkü, Devlet selektörü köy
lerde selektör evlerinde kullanıyor. Bu isi Dev
let yapıyor. Ama tek tük yapan şahıs da var. Ya
rın bu yayılacak. Tutmuş Ziraat Umum Müdür
lüğü inisiyatif göstermiş, takdir edilecek bir şey,
ithal malı almamış, yerli yapmış. Tutmuş bu-

nu ilân etmiş, serbest sektör gelmiş. Biz serbest
sektörü baltalamıyoruz. Selektörü yapan serbest
sektör. Satmalan Ziraat Vekâleti. Tabiî serbest
sektörden alacak. Bu Devletçilik değil. Şu hal
de tavzih ederim ki, Nüvit Beyefendi emin ol
sunlar, bizim buradaki beyanımız partimizin
prensipleriyle tezat halinde değildir. Yalnız bu
mevzua lütfen ehemmiyet versinler. Çünkü, öbür
taraftan mibzer işi, basit görünmekle beraber
köylünün kullandığı bir şeydir. Yarın alıştı rabilirsek köylüyü, bilhassa malî gücü artarsa se
nede yirmi, otuz, kırk bin sanayi koludur. îkaz
ediyoruz plânlamayı. Etüt ettirsin ve Ziraat Ve
kâletini bu hedefe doğru sevk etsin diye. Bu bir
misaldir. Türkiye'de belki yüzlerce kalem var
dır diyorlar. Bunda Hükümet muhalefetin ken
disine bu şekilde millî gücü artırıcı istihsali artı
rıcı hem de finansman istemeden sadece mevcut
imkânları organize etmek suretiyle millî güce b^.r
şeyler kazandırmak istediğimizden dolayı bu gay
retimizden dolayı memnun olmaları icabeder zan
nederim. Plânlama ihmal ediyor, ciddiye almı
yorsunuz sözlerimde bir kere daha haklı olduğu
mu ispat edeceğim. Çünkü biz plânlamayı Ada
let Partisi olarak hayati görüyoruz. Böyle dev
bir dâvayı takibeden bir daire eleman bakımın
dan sıkıntı çekmektedir. Bu yine Bütçe Komis
yonundaki raporlarda aynen sabittir. Bilhassa
salahiyetli zevat bunları ifade etmiştir. Neden
Hükümet buraya daha fazla imkân vermez, ne
den buraya daha çok çalışma sahasında gayret
göstermek, faaliyet göstermek imkânını vermez
bunu soruyorum. Plânlamayı bu kadar ciddiye
alan Hükümetin plânlamadan hiçbir şeyi esirge
memesi lâzımdır. Bendeniz sözlerime burada ni
hayet veriyorum. Tatmin edemediğim noktalar
varsa, vakit müsait olursa arzı eevabederim.
a — Devlet Plânlama Teşkilâtı :
BAŞKAN — Plânlama mevzuu üzerinde baş
ka söz istiyen yoktur. Bölümlere geçilmesini
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir.
( A / l ) Cari harcamalar
B.
12.000
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Pcrsanel Giderleri
5 832 258
BAŞKAN — Kabul edenler
Etmiyenler.,.,, Kabul edilmiş
tir.
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Yönetim giderleri
B A Ş K A N — Kabul edenler
Btmiyenler
Kabul edilmiş
tir.
14.000 Hizmet giderleri
B A Ş K A N — Kabul edenler
Bt.niiyenlor
Kabul edilmiş
tir
15.000 K u r u m giderleri
B A Ş K A N — Kabul edenler
Btmiyenler
Kabul edilmiş
tir.
1 fi.000 Oositi i gidericiB A Ş K A N — Kabul edenler
Ktmiyenlor
Kabul edilmiş
tir.

Lira
658 800

2 . 2 . 1964 tarihli 35 nci Birleşiminnin 182 - 1 8 3 184 ncü sabitelerinde tcsbit olunduğu üzere :
- Diğer bâzı münhallerle birlikte bilhassa bi
rinci Başkanlığın 25 . 5 . 19(52 t a r i h i n d e n beri
açık bulunduğuna ve usuli mevzuat hükümleri
mucibince Danıştay (»enel K u r u l u n u n bu makam
için akabinde adayım seçtiği halde
Hükümet
namzedinin gösterilmemesi yüzünden
Birinci
Başkanlığın uzun müddet Vekâletle idare edil
mesine ve b u n u n büyük mahzurlarına mucip se
bepler dermeyan edip rakamlar vererek işaret
edilmişti. -

300 002

270 000

Hükümet adına konuşan ve buna cevap veren
o zamanki Devlet Bakanı Sayın İbrahim Saffet
Omay; maruz zaptın 184 ncü sahi fesinde görüle
ceği veçhile; bize hak verdiğini beyanla:
Bu
münhallere tâyin için listeleri hazırladım. Dos
ya masamın ü s t ü n d e d u r u y o r . (Jündeme falan
alıp vakit geçirme niyetinde değilim, hemen kol
t u ğ u m u alıp Bakanlar K u r u l u n a götüreceğim.
Müsterih olunuz... - Diyerek Yüce Heyetinizin
önünde mükorrereıı teminat verip teahhütto bu
lunmuşlardı.

25 002

( A / 3 ) Sermaye teşkili ve T r a n f e r harcamaları
II - Tranferlor
Malî Tranferlor
2
B A Ş K A N — Kabul edenler
Btmiyenler
Kabul edilmiş
ti L'.
35.000 Sosyal Transferler
10 000
B A Ş K A N -— Kabul edenler
Etmiyenler
Kabul edilmiş
ti iv
36.000 Borç ödemeleri
2 000
B A Ş K A N -•• Kabul edenler
Utmiyenler
Kabul edilmiştiıv
Bu suretle Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçe
li kabul edilmiş bulunmaktadır, hayırlı olmasını
temenni, ederim.
34.000

A r a d a n tanı bir sene geçmiş ve bu müddet zaı
i'ında Hükümet hiç şüphesiz pek çok toplantılar
yapmış ve hattâ birçok Danıştay üyesi ile Daire
Reis namzetlerini de seçmişi ir. Nihayet boş daki
kacık' biı- müzakere konusu olabilecek Birinci
Başkanlık adayının
teshili işi maalesef halen
dahi tahakkuk etmemiş ve H ü k ü m e t i n ağır ihmali
ve belki de kasdî hareketi yüzünden üç soneden
beri yüksek Danıştayın Birinci Başkanlığı Vekâ
letle idareye devam olunmuş ve bu halin no za
man sona ereceğini kestirmekte âdeta bir keha
net işi olmuştur.

b -- 'Daııısluji :

Binaenaleyh, üç seneden beri münhal
olup
Danıştay (ieııel Kurulunca zamanında gösterilen
Birinci Başkanlık adayına, karşı,
Hükümetin
de uygun evsaftaki adayını lesbit ederek bu iki
namzetten birisini tercih etmek d u r u m u n d a olan
Anayasa Mahkemesine bildirmesini ve neticeyi
Yüce Senatoya da arz eylemeyi tominen;

B A Ş K A N —- Sıra Danıştay Başkanlığı büt
çesinin müzakedcsine geliyor. Söz istiyen iki par1İ sözcüleridir. Ancak bu hususta verilmiş bir
t a k r i r vardır, okutuyorum elVudim.
Yüksek Başkanlığa
P a r l â m e n t o n u n ; Hükümeti taahüt ve icraatını
ve bu m oyanda, bütçenin tatbikatını da kontrol
YO murakabe vazifesi ile mükellef b u l u n d u ğ u vârestei izahtır. Bu itibarla, yüksek Danışı ayın
1904 malî yıl bütçesi Yüce Senatoda müzakere
edilirken
("umlıuriyet Senatosu T u t a n a k Der
gisinin birinci dönem 3 ncü
toplantı IX cilt

O :4

Bütçe K a n u n u tasarısının Cumhuriyet Sena
tosu (ieııel K u r u l u n d a tosbit edilen günlerde gö
rüşülmesine ail programın bugünkü 20 Ocak 1905
Salı günü öğleden sonra
14,30 da
luışlıyacak
Başbakanlık bütçesinin (e)
bendinde yor alan
Danıştay bütçesinin diğer bütçe müzakerelerinin
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sonuna talikini ve böylece fiilî ve hakiki mura
kabenin yapılmasını arz ve teklif ederim.
Maras
Nedim Evliya
BAŞKAN - - Buyurunuz Sayın Devlet Ba
kanı.
DEVLKT. BAKANI NÜVlT YETKİN (Ma
latya) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın Nedim
Evliya arkadaşımızın takriri ile Danıştay bütçesi
nin diğer bütçelerden »sonraya bırakılmasına ge
rekçe olarak gösterdiği husus varit değildir. Oünkü, Hükümet Danışlayııı münhal üyelik 1 eri ne ve
daire reisliklerine aday
göstermiştir. Danıştay
Birinci Daire Reisliği ivin adayını
tesb.it etmiş
bulunmaktadır. Kasıtları gecen sene Şubat ayın
da müzakeresi yapılırken meıvzuuba/hsolan münhaller ise, onlar zaten altı tane Mi. Altı tane
münhal vardı. Anaya>sa Malike m es i ne e dahi yer
leri doldurulmuş mtilıabedilmiştir. Hem Danış
tayın hem Hükümetin aday gösterımek suretiyle.
Bunların tercihini de Anayasa Malhkemesi yapa
rak doldurmuştur. Danıştai.y Birinci Daire Reisi
nin, Hükümet adayı intiliabı biraz
gecikmişti
Sebebi : Danıştay Kanununun Senatodan ve
Senatoda bâzı değişiklikleri sebebiyle Millet Mec
lisinden geçişini' bekletmiştik. Çünkü, orada va
sıflar değişiyordu, Danıştay üyelerinde ve baş
kanlarında aranan vasıflar, nitelikler değişiyor
du. Bu değişiklikler 'nazarı itibara alınarak Da
nıştay Reis1'nin vazifesinin önemli bir âmme hiz
meti olması itibariyle Hükümet bu hususta biraz
bekliydi m diye düşünmüştü. Kanuniye! kesibeltikten yani yeni Danıştay Kanunu yürürlüğe gir
dikten sonra da müracaatları dikkate alarak Hü
kümet adayını tesbit etmiştir ve bu lâzime ifa
edilmiştir. Sadece Anayasa Mahkemesin in inti
habına kalmıştır. Talik liçin bir başka selbep yok
tur, arz ederim.
NEDİM EVLİYA (Maras) —Söz istiyorum.
BAŞKAN — Efendim, takririnizi izah sade
dinde buyurunuz.
NEDİM EVLİYA (Maras) - - Sayın Başkan.
Sayın senatörler; çok muhterem Hükümet üyele
ri ve Hülkümet erkânı, Danıştay bütçesinin bütçe
müzakerelerinin «onuna bırakılması hakkındaki
takririmi arz ve izah etmek için.'.söz almış bulu
nuyorum. Çeçen yıl Danıştay .bütçesini takip bu
yuran arkadaşlarımla, bu .müzakereleri
tesbit
eden zabıtları lokumus bulunan arkadaşlar da ha
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tırlarlar ki; Danıştaym işleyişindeki aksaklıkla
ra, iş terakümüne ve bu meyanda birçok münfhallere temas etmiş ve bunların biran evvel ka
patılmasının lüzumunu izaha 'çalışmıştık.' Malûm
olduğu üzere ölüm, istifa, emekliye sevk, başka
vazifeye nakil gibi sebeplerle' Danıştayda \ııkubulan münhallere bir Danıştay Cenel Kurulu, bir
de Hükümet aday göstermektedir. Nitekim 25
'Mayıs 1962 tarikinde vııkuibulıan Birinci Başkan
lık için, akabinde toplanan Danıştay Genel Ku
rulu adayını seçtiği lıalde, Hükümet sekiz ay bek
ledikten sonra nihayet Lûtfi Dura isminde genç
bir profesörü aday göstermiştir. Anayasa Mah
kemesi 'bu genç profesörün almakta olduğu ma
aşın nihayet 70 lira olması, tâyin yapılacak kadro
nun ise 150 liraya tekabül etımesıi itibariyle kendi
sini bu vasfa uygun görmiyerek reddetti. Ve bunun
akabinde Hükümete evsafa uygun bir aday gös
termesini tebliğ etti. Bu tebligatın tarihi 13 Şu
bat 1963 tür, arkadaşlarını. Bu tebliğ tarikinden
itibaren bir senei kâmile geçtiği halde H ü k ü m e t
yazJlfesini yap miadı. Çeçen ,sene burada bütçe münaseJbetiylc huzurunuzda cevap teşkil etmek üze
re, kürsüye gelen Sayın îbrabiım Saffet Omay,
adaylar tesbit edildi, masamın üzerinde dnnryor;
bu arada Birinci Başkan adayını da tesbit edi
yorum, dosyayı koltuğuma alıp hemen Heyeti
Vekileye götüreceğim diye taahhütte bulunmuş
lardı. Bunlar zabıtlarda sarabatle var. 183 ncü
•Mayfada katiyetle bu beyanda
bulunmuşlardı.
Hükümet adına.
S'.mdi Sayın Nüvit Yetkin çıkıyor, kalkıyor
mazeret- beyan edeceği lıalde bizi suçlu gösteri
yor. Rica ederim; bu ne zilin iyettir.
Muhterem arkadaşlarım; insanlar
.birbirine
karşı, siyasi partiler, şaihıslar, teşekküller, poli
tikacılar vatandaşa karşı, nihayet vatandaş Hü
kümete karşı, Hükümetler vatandaşlara karşı ya
lan yanlış boyanda bulunabilirler.
Birbirlerine
karşı olan taahhüt ve sadakatlerine riayet etmiyebilirler. Ama; kendisi! Hükümeti
murakabe
mevkiinde olan bir Parlâmentoya karşı, ona vü
cut veren Parlâmentoya karşı taatılhütlerini ifa
etmek zorundadırlar. Nihayet; Hükümeti taahhü
dünü yerine getirmek, Parlâmentoya karşı taah
hüdünü ifa ettirmek diğer taraftan üç seneden
beri başsız kalan bu büyük müesseseye karşı say
gı duymaya davet ederken' öbür taraftan kanu
ni 'vecibeyi yerine getirmek için başka tedbir ve
oare bulunmadığını ifade etmek isterim.
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Rica ederim, üç serle müddetle yeni kanunun
meriyete girmesini beklemek mi icabcder? Bu bir
mâkul mazeret midir? Yeni kanunun 12 nci mad
desi iki aylık bir müddet vermiş, İki aylık müd
deti mutlaka doldurmak mı lâzım? Hükümet Par
lâmentoya geldiği zaman böyle bir sualle karşıla
şacağını hesaba katmalı İdi, liste ile gelmeliydi.
Neden Anayasa Mahkemesine getirdim verdim
dedi. Şimdi Sayın Devlet Bakanı, hazırladık büt
çeyi diyorlar. Benim sualim, münhasıran bugün
kü Başriyasete aittir, diğer münhallere ait değil
dir. Onu bütçesi konuşulurken arkadaşlarım izah
•edecekler. Münhasıran Birinci
Başkanlık için
bendeniz mâruzâtta bulunuyorum.
. Şimdi Birinci Başkan için bir aday tesbit et
tik buyuruyorlar. Lütfetsinler hangi! tarih numa
ra ile Anayasa Mahkemesine vermişler. Çünkü
artık benim itimadım kalmadı arkadaşlarım. Üç
seneden beri Hükümet taahhüdünü yerine getir
miyor, va,zifed*,ni yapmıyor. Ben temenni ederim
ki, bu büyük müesseseye müseceel bir politikacı
adaıy gösterilmesin. Evsafa uygun değildir diye
de yine bir mehid kaylbetmiyelim.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — S'aym Devlet Bakanı, buyuru
nuz.
DEVLET BAKANI NÜVİT YETKİN (Ma
latya) — Nedim Evliya Beyefendi
kendilerini
«uçmadığımızı söylememiş olsaydı
huzurunuzu
tekrar işgal etmiyecektim. Efend'im, ben kimseyi
suçlamadım ve Sayın Nedim Evliya arkadaşım.
om'in olsunlar ki; şahsan ben ve üyesi bulundu
ğum Hükümet ve içinde bulunduğum Cumhuri
yet Halk Partisi bu kürsüde yalan Söylemeyi iti
yat edinmemişlerdir. Bu kürsüyü dün Sayın Lûtfi Tökoğlu'nun da söylediği gibi millete ve Mec
lise yalan söylenmiyecek bir kürsü telâkki et
mekteyiz. İbrahim. Saffet Omay arkadaşım gecen
«ene bütçe müzakereleri sırasında...
NEDİM EVLİYA (Maraş) — Zaptı gönde
riyorum.
" DEVLET BAKANI NÜVİT YETKİN (De
v a m l a ) — Beyefendi söyliyeeeğrm; müsaade bu
yurun, dinleyin lütfen. Ben metni zabıttan yan
lış okudunuz demedim.
NEDİM EVLİYA (Maraş) — Hükümet âza
sı doğ1'! mi beyanda bulunan?
BAŞKAN — Sayın îŞvliya; dinlediler sizi;
siz de lütfen dinleyin,

DEVLET BAKANI NÜVİT YETKİN (De
vamla) — Geçen sene bütçe müzakereleri sıra
sında İbrahim Saffet Omay arkadaşım burada
Devlet Şûrası Birinci Baçıkanını tâyin mevzuun
da da Hükümet ile temas edeceğini söylem'ş. Bir
defa Sayın Nedim Evliya arkadaşım, İbrahim
Saffet Omay şahsan Devlet Şûrasına aday tesıbitıine yetkili değildir. Bakanlar Kurulandan ka
rar alınacaktır, İbrahim Saffet Omay'ın yapaca
ğı şey, burada ifade ettiği gül;1'., 'elindeki a'day
üstesi ile Bakanlar Kuruluna gitmektir. İntiha
bı yapacak olan Bakanlar Kurulu bugün zama
nı değildir, yarma kalsın, bir hafta sonraya kal
sın derse, bunu zorlamaya hakkımız var mı? Bun
dan evvelki Danıştay Kanunu münhallere tâyin
için Danıştayı ve Hükümeti bir müddetle mu
kayyet tutmuş değildir. Ancak son kabul edilen
Danıştay Kanunu, münhalın vukuundan itiba
ren iki aylık bir süre içerisinde her iki merciin
de her iki makamı da adayları tcsıbite mecbur et
mektedir. İbrahim Saffet Omay size bunu söy
lerken kısa bir zaman aonra bu da'.renin sorum
luluğunu taşıyan kimse Devlet Bakanlığından ay
rılmış Tapu ve Kadastro ve Diyanet İşleri daire
leri görevi erini demlide etmiştir. Ve bu görev
bendenize intikal etmiştir. Şimdi ben bu konuyu
demin sizlere ifade ettim. Hangi sebeplerle Hü
kümetin Birinci Başkan adayının teabit'i konusu
nu geciktirmiş olduğunu.. Sonra
zatıâlmlzîn
böyle bir teklifle, böyle bir takrirle kaydettiğiniz
mânayı anlamak kab'l değil. Çünkü, bir defa dem ; n arz ettiğim gibi kanununda müddet takyi d edilmemiş ahvalde b'.r mercii illâ bir işi. yap
maya zorlama hakkımız yok. Bu bir...
İkincili; verdiğiniz taifemi e ne yapmak isti
yorsunuz, Sayın Ncıd'm Evliya? Soruyorum? Da
nıştayı mı tecziye etmek istiyorsunuz? Hüküme
ti mi tecziye etmek istiyorsunuz, Meclisi mi, Se
natoyu mu tecziye etmek istiyorsunuz? Yani Da
nıştay bütçtei zatıâliri'.zin takriri
kabul edile
rek, diğer dairelerin bütçelerinin müzakeresinden
sonraya talik edildi diyelim. Nedir
kastınız?
Kiımi tecziye etml'ş olacaksınız. Buraya Danıştayııı yetkili, sorumlu arkadaşlar
gelmişlerdir;
bunları mı tecziye edeceksiniz. O halde beklediğbıiz. umduğunuz faydayı, neticeyi izah buyu
run. Böyle bir bütçeyi geri bırakmakla istihsal
edeceğiniz faydayı lütfen izah edin de arkadaşla
rımız takririnize rey verirken müsterih olsun-
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lar. Böyle bir şeyin getireceği faydayı bilerek
reylerini kullanmış olsunlar.
Zatıâlinize tekrar
ifade ediyorum; Hükümetin aday göstermesi için
kanunda muayyen bir müddet mevzuubahsoknadığı için Hükümet birtakım düşüncelerle, mülâ
hazalarla bunu geciktirmiştir. Fakat bu vazife
yi yerine getirmiş, adayını tesfoit etmiştir. Bu
aday tesıbiti yetkisi Hükümete aidolduğuna göre
onu kanunun saydığı niteliklere sahip
birisini
inltılhaıbotmek suretiyle yapacaktır. întihabedilenin ayrıca sizin tasvibinize sunulmasına ihtiyacı
olduğu kanaatinde de değilim.
NEDÎM EVLÎYA (Maraş) — Böyle bir tekF,f yapmadım. Gay>?m sarahaten takririmde yazı
lıdır.
'BAŞKAN — Takrirde yazılı olan şu Hükü
met vaktinde adayını tedbit etmemiştir. (Gürül
tüler) Müsaade buyurun, Hükümet
vaktinde
adayını tesbit etmemiştir. Aynı zamanda vaıdetmiş olduğu hailde. Simidi bütçesi müzakere edil
mektedir. Wz bu bütçeyi geri bırakalım1? Ne ka
dar geri bırakalım? Nihayet bir hafta geri bıra
kalım. Ondan sonra geri bırakılmasına Anayasa
müsaade etmez. Bir hafta geri bıraktık; bir haf
ta sonra da tâyin etmediği takdirde ki,
tâyin
edildiğini ifade etmektedir,
etmediği takdirde
yapılacak bir muamele olmadığına göre sabah
tan beri gelip burada beklıiyen arkadaşların alâ
kadar olduğu bütçenin geri bırakılmasının mu
vafık olup olmadığını takdirinize bırakıyorum.
Sayın Devlet Bakanının
izahatından sonra ve
Sayın Evliyaoğlu da bu murakaıbe
vazifesi
ni bu suretle ifa ettiğine göre, müsaade buyurursa takrirlerini geri alsınlar ve böylece bütçenin
müzakeresine 'davam edelim. Alıyor musunuz
Beyefendi?
NEDİM EVLİYA
rum.

(Maraş) — Geri alıyo

BAŞKAN — Takriri geri alıyorlar. Danıştay
bütçeli hakkında söz Sayın Kalpaklıoğlu'nundur.
A. P. GRUPU ADINA HÜSEYÎN KAL
PAKLI OĞLU (Kayseri) — Muhiter 'em aı badas
lar Sayın Başkan; Şûrayı Devletin 1965 yılı
Bütçesini partim adına tenkid için huzurunuza
çJljmış bulunuyorum.

1868 tarihinde kurulan bu millî müessese
nin bugüne kadar bir hayli tekâmül göstermiş
olduğunu sevinçle müşathede etmiş bulunuyoruz.
Aslında bir içtihat mahkemesi olarak kuru
lan hiç değilse bu amacı gerçekleştirmesi gaye
'bilinen bu müessesemiz malesef (bir yargı mer
cii halinde çalışmak mecburiyetinde kalmıştır.
Malûmdurfci, ikinci derecede bir alt idari ve
ya bölge idari mahkemeleri kurulamadığı için
küçüklü büyüklü, dhemmiyetli veya az dhemmı:yetli birçok idari işleri Şûrayı her yıl biraz da
ha ağır iş yükü altında bırakmakta bu sebeple
kendisinden umulan fayda gereği gibi ve sürat
le temin edilememektedir.
24.12.1964 tarihinde kalbul etmiş olduğumuz
521 sayılı Kanunla ihdas edilen 3 dairede bugü
ne kadar olduğu gibi teraküm ötlmiş işleri muay
yen bir müddet için azaltacak ve mevcut dâva
ların süratle görülmesine 3rardım edecek ise de,
neticeyi hiç bir zaman, istenilen şekle ulaştıramıyacafctır. Çünkü, bu vaziyet tecrübe edileni yen/'.den bir daha teerüibe etmekten öteye geçmiyecek ve 'bundan evvelki durumla 3 - 5 sene sıonra yeniden karşılaşasağız. O halde bu bir palyatif tedbir olduğuna göre esaslı tedbir neler-•
dir? Sualiyle karışı karşıya gelmdkteyiz. Bu mu
kadder sual, hayatın akıcılığı dallıa doğrucu di
namizmi karşısında her ^lm artan nüfûsumu
zun, ilerliyen cemiyetimizin tekâmüle doğru de
ğişen sosyal hayatımızın tabiî icabı, artan ve
çeşitlenen iş hacmi bu idari ni'hai mercimizin
acilen bir ikinci idari yargı mercii ile takviyesi
ni zaruri kılımûfetadır.
Muhterem
arkadaşlarım; Şûrayı
Devlet
Fransız Şûrayı Devleti esas olarak alınmış ve
Sadrazam Ali Paşa zamanında açılırken idari
ve kazai bir yargı organı olarak kurulmuş ise de
siyasi f anfcsûyonu da olmuştur.
1922 de il'gâ edilip 669 sayılı Kanunla 1925
de yeniden fcurulaın müeöseöe 1927 de faaliyete
geçirilmiş, sırasiyle 1859 - 3446 - 4904 - 7354
sayılı kanunlarla, b'ilâhara 20 ve 84 sayılı ka
nunlarla, revizyon görmüş yani bir kısım daire
ler eklenerek dâva daireleri 9 a çıkarılmış fdkat
yukarıda da arz ve izahına çalışmış olduğumuz
gllbi müesseseyi arzu edilir standarda ulaşitırmamıştır. Bu sizlere sunacağım cetvelin tetkikin
den anlaşılmaktadır.
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Sene

Devir

1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

24 297
30 921
37 873
37 680
44 385
49 112
51 784
51 284

26 .1.1965 O : 4
Olkan

Y. Gel<en

12 735
.12 537
21 044
24 798
31 058
32 271
35 172
33 894

19 359
19 489
20'851
31 503
35 7S5
34 813
35 302
32 152

Görülüyor ki, 1956 da 24 297 dosya devriyle
1957 ye giren Şûra 1964 senesinde 49 542 dosya
ile ve 1965 senesine girilmiştir. Anlaşılmaktadır
ki, 8 senede 25 bin artış, senede 2 000 küsur ar
tışla işleri yetiştiremediği meydana çıkmaktadır.
Bn yıllardan beri böyle devam ettiği için bun
lara muvazi olarak alman tedbirlere de palyatif
diyor ve esaslı tedbir alınmasını istiyoruz. Geç
kalmış adaletin adaletsizlikten farkı olmadığını
düşünerek tedbirlerimizi arz ediyoruz
1. Fransa'da 1953 te kurulduğu gibi Alman
ya'da olduğu gibi bölge idari mahkemelerinin ku
rulması ve küçük işlerin ona verilmesi ve her
işin Şuraya kadar gelmesinin önlenmesi ve bura
nın bil* içtihat mahkemesi haline getirilmesi,
2. Vasıflı kimselerin buraya getirilmesi,
3. Tevhidi içtihat kararlarının hükümetler
ce ve onun idaresi altındaki muhtelif idari or
ganlarca uyulması lâzımgelen bir husus olduğu
nun mutlak kabulü ile savsaklanmaması,
1952 do Birleşmiş Milletlerden mütehassıs ge
tirtilmiş Fransız tipi bir idarecilik mektebinin
kurulmasına dair verilen raporu her nedense na
zarı itibara almıyan Hükümet Orta - Doğu
Âmme İdaresi Enstitüsü kurmuş bulunmaktadır.
Mahkeme heyeti teşkili ve muhtelif idari âmir
ve elemanı yetiştirmek için bu enstitü tatmin
edici olacak mıdır! Şu izahatımıza göre idari ka
zanın bir reorganizasyona (Keform.) ihtiyacı var
dır. Ve bu mutlak bir zaruret ifade etmektedir.
Bu zaruret yukardan beri izaha çalıştığım işle
rin artışından ve dâvaların zamanında netice! cnememesinden ve Şûranın prensip ve içtihat
mahkemesi vasfından çıkıp ilk idari yargı mah
kemesi gibi çalışmasından ileri geldiği gibi, bun
dan ayrıca bir de Anayasamızın 7 -114. -140 mad
deleri hükmüne göre bağımsız olması lâzımgelen
ve halen yargı kararı veren - «vergi itiraz ko-

Katan
30 921
37 873
37 680
44 381
49 112
51 654
51 284
49 542

misyonları vilâyet ve kaza idare heyetleri, güm
rük hakem heyetleri - çeltik komisyonları, vilâ
yet zirai koruma heyeti, ticaret odaları, ticaret
ve sanayi odaları, ticaret A^O sanayi borsaları, as
kerlik şubeleri - vekâletlerin inzibat komisyon
ları gibi» organlar tam mânasiyle bağımsız olma
yıp her biri bir başka vekâlet bünyesinde oldu
ğu için Maliye Vekâleti kendi bünyesinde, Dahi
liye Vekâleti kendi bünyesinde toplamak ister
ve bu yüzden de yıllardan ben bu hususta çalış
malar olduğunu Hükümet söylerse de bir türlü.
kuvveden fiile çıkarılamaz ve bu işlerde böyle
ağır aksak gider muhterem arkadaşlar.
Haddizatında bu yargı organları teminatlı
olarak çalışabilmeleri için Şûrayı Devletin mu
rakabesinde olmaları üyelerinin Şûra tarafın
dan seçilmeleri, terfilerinin verdikleri karara
göre ve aldıkları sicil gereğince keza orada ya
pılması iktiza eder ve kurulacak 20 bölge idari
mahkemesi de bu işleri bir düzenine koyar.
Fransa ve Almanya'da kurulan emsali mahke
melerin çalışmalarından Fransızlar ve Alman
lar çok. iyi neticeler almışlardır. Hattâ bu mak
sadı temin, için Avrupa'ya zaman zaman gönde
rilen. elemanların, mevzu ile ilgili olarak Hükü
mete rapor verdiklerini de ummaktayız. Hükü
metin bn. hususta da Yüksek Pleyetinizi tenvi
rini istirham edeceğim. Bu suretle idarenin bâzı
işlem ve eylemleri Danıştaya gelip iptal dâvası
mevzuu yapılamıyaeak - Şûranın işi azalacak içtihat müessesesi olarak kalıp rahat çalışacak
1962 deki M. Müdafaa - Maliye - Nafıa - Güm
rük - Dahiliye Vekâleti temsilcileri ve bâzı profe
sörlerin iştiraki ile 5 - 6 sefer toplanıp tesbit
ettikleri esaslar nelerdir. Hükümet izah etsin
ve niçin bu işi geciktirdiğini anlatsın.
Peki; bn görüşe göre alt mahkemeler ku
rulmazsa ne olur diyeceksiniz, o zaman cevabım
kati olarak şudur. 3 - 5 sene sonra yine 3 ye
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ni daire ihdası için o zamanın Hükümeti huzu
runuza bir kanunla çıkacak sizden yeni kadro
ve tahsisat istiyecek bugüne kadar olduğu gibi;
ama bu fasit dairenin içinden yine de çıkıp
kurtulma imkânını bulamıyaeaktır.
Muhterem arkadaşlar yukarda müessesenin
iyi çalışmasını temin edebilmek için vazettiği
miz 2 esasta vasıflı kimselerin buraya getiril
mesi meselesi idi bu geçen sene kabul ettiğiniz
521 sayılı Kanunla halli gereken bir iş olduğu
için İm hususta sizlere arz edeceğim yegâne fi
kir kanunun iyi işlemesini teminden ibarettir.
Tevhidi içtihat kararlarının hattâ diğer ka
rarların infazı ise Hükümetin kanuna bağlılığı
ile hemahenk bir husustur. Sizlerin vazifesi de
bu mevzuda Hükümeti kontroldür.

O:i

ri bekletilen 8 azanın tâyini işi de henüz gecen
ay yapılmıştır. Bu kadar işlerin çokluğu ve
arz ettiğim dosya devri karşısında Hükümetin
işi bu kadar umursamaz görünmesi, aylardan
beri değil7 yıllardan beri bu açıklığın doldu
rulmayı şı da calibi dikkattir. Anayasanın 140 ncı
maddesine istinaden vaz'edilen 521 sayılı Şûra
Kanununun 26 ve 61 nci maddelerindeki Yük
sek Disiplin Kurulu nasıl işliyecektir? Bunu da
Hükümete sormak her halde hakkımızdır.
Kıymetli arakadşlarmı,
sözümü dâvaların
miktarı, ve Şûranın işleyiş tarzını kısaca izah
ettikten uonra bina durumuna ve kütüpane va
ziyetine kısaca temas etmekle mâruzâtımı ta
mamlamış olacağım.

Binanın gayrikâfi oluşu ve altındaki matbanııı yıllardan beri gürültü edip burada sakin
Bugünkü vaziyete gelince halihazırda Şûra
bir çalışmaya mâni olmasına rağmen buradan
nın Birinci Reisi yoktur ve bildiğiniz gibi
bir türlü çıkarılamaz. Her gelen Hükümet söz
24 Mayıs 1962 den beri yani 3 senedir 1 ne i
'verir her bütçe sırasında tenkidedilir Hükümet
Daire Reisi ile vekâleten bu iş görülmeye çalışıl
hakkınız var çıkaracağız der ama huzurunuza
maktadır. Sebebine gelince maalesef burada
gelen tasarıda da görüldüğü gibi bina yine ay
yüksek huzurunuzda açıklamaya mecburum ki
nı bina üstelik matbaa bütün hiziyle ve gürül
Şûra Heyeti Umum iyesi 1 nci Daire Reisini Baştüsü ile çalışır. Yalnız bu yıl bir değişiklik
reis olarak namzet seçip Anayasa Mahkemesine
var o da yeni kurulan 3 daire için kiralanacak
bildirmiş ise de Hükümet 3 sene evvel adına
bina kirası karşılığı 300 000 lira konul muş ol
namzet koyduğu İstanbul Hukuk Fakültesi İda
ması. Bu sefer bir kısım daireler uzakta ve
re Profesörü Lûtfi Duran'ı, Anayasa Mahkeme
birbirinden
ayrı çalışmak mecburiyetindedir.
si kanuni evsafa haiz olmadığı için kabul etme
Eskiler yine aynı sıkıntıyı bu sene de çekecek
miş ve Hükümete yeni bir namzet bildir demiş
demektir. Arkadaşlar, geçen gittim
gördüm.
se de 3 senedir Hükümet yeni bir namzet, göste- j
Azaların 5i, 8 i bir arada âdeta bir kalemde ça
tip seçime imkân vermemiştir. Şimdi öğreni
lışır gibi bir arada çalışmak zorunda kalmışlar
yoruz ki; Urfa Milletvekili Atalay Akan Hükü
dır. Kıymetli arkadaşlarım, beşi, sekizi bir ara
met tarafından aday gösterilmek istenmektedir.
da çalışan kimseler, kâtip değildir, kayıt me
Öteden beri partizan olmadığını ifade eden Sa
muru da değildir, Şûrayı Devletin muhterem
yın Hükümetin yirmi senedir Halk Partili ve
azalarıdır. Masalarının arasından geçemezsiniz
onun merkez üyesi ve muhtelif mühim..mevkiler
ve giden gelenden, mevcut gürültüden huzur ve
de olan bu kişinin neden üç sene bekletildikten
sükûn içinde çalışmak imkânını göremezsiniz.
sonra Hükümet tarafından aday gösterildiğini
Bu şartlarla kendilerinden beklenen randıman
anlamak da biraz müşkül olsa gerek. Bu kadar
alınamaz. Bu kadar gayrimüsait şartlar altında
bekleyip yine aynı zatı namzet göstermek iste
ezici bir iş hacmi içinde çalışıp adaleti tevzi
mesi, bizim kulağımıza kadar gelmiş bir hususa
eden fedakâr, vefakâr Şûra müntesiplerini gruda son aldığımız bir habere göre Sayın Atalay
pum adına sevgiyle selâmlarım.
Akan'm aday gösterildiği,, hattâ kararnameye
ismi girdiği ifade edildiğine göre bu iş İnşaalKıymetli arkadaşlarım, öteden beri yine
lah yakın bir zamanda halledilecek demektir.
tenkid mevzuu olan bu büyük müessesenin ken
Fakat şunu ilâve etmeden geçemiyeceğim nasıl I disine lâyık, lüzumlu bir kütüpanesi de yok
bir idare anlayışıdır ki bilmiyoruz, bu kadar I tur. Diyeceksiniz ki sekizi bir küçük odada sı
mühim bir makamın bu kadar hafife alınışı cid- I kışık vaziyette çalışan, çalışmak zorunda kalan
den üzünülecek bir keyfiyettir. Senelerden be- J bu müessese ve müessesede çalışan kimselere yer
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bulamıyan Hükümet bunlara bu şartlar altında
nasıl kütüpane yapsın! Maalesef birkaç kitap
dolabından başka muhterem azaların ve müntesiplerinin çalışıp bilgilerini artıracağı bir kü
tüphaneden yoksun ve mahrumdur.
Sözlerimi burada bitiriyorum. Beni dinle
diğiniz için hepinize teşekkür eder, hürmet ve
saygılarımı sunarım, arkadaşlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Söz, C. H. P. adına Sayın Ne
cip Seyhan...
C. H. P. GRUPU ADINA NECİP SEYHAN
(Hakkâri) — Muhterem Başkan, Senatonun
muhterem üyeleri, muhterem Hükümet erkânı;
1965 malî yılı Danıştay bütçesinin tümü üze
rinde C. H. P. Senato Grupunun görüşünü arz
etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunmakta
yım.
Devletin hukukî bakımdan bir istişare orga
nı olan, vatandaş haklarının idareye karşı te
minatını teşkil eden Danıştay müessesesi bizde
1868 yılında, Fransa'daki emsalinden mülhem
olarak kurulmuş ve 1876 tarihli Teşkilâtı Esa
siye Kanunu ile de müessesenin devamı teyidolunmuştur.
1922 yılında diğer Saltanat müesseseleriyle
birlikte ilga edilen Şûrayı Devlet 1924 Anayasa
sının 51 nci maddesine müsteniden 1927 yılında
özel bir kanunla tekrar faaliyete geçirilmiş ve
yeni idari rejimin tahakkukunda müessesenin
müspet rolü olmuştur.
Muhtelif kanunlarla tadilâta uğrayan ve
27 Mayıs 1960 tarihini takiben de 84 sayılı Ka
nunla revizyona tabi tutulan Devlet Şûrasına
hiçbir zaman esas fonksiyonunu yapma imkânı
sağlanamamıştır.
Muhterem arkadaşlarım, 1961 tarihli Ana
yasamızın 140 ncı maddesinin ilk fıkrasında
(Danıştay, kanunların başka idari yargı mer
cilerine bırakmadığı konularda ilk derece ve ge
nel olarak üst derece idare mahkemesidir.) de
mek suretiyle Danıştaym yetkilerini tavzih et
mekte ve mütaakıp fıkra ile de ayın müesseseye
bir kısım vazifeler daha tahmil etmiş bulun
maktadır.
Anayasanın ışığı altında yeniden düzenlenen
ve 24 . 12 . 1964 tarihinde kabul edilen 521 sa
yılı Danıştay Kanunu bir kısım yeni hükümler
getirmiş ve daire adedini de 9 dan 12 ye çıkar
mıştır.

Halen dâva dairelerine senede 35 000 (otuzbeşbin) civarında iş gelmekte ve mütaakıp se
neye (ellibin) 50 000 civarında dosya devre
dilmektedir. İdari dairelere gelen iş miktarı ise
senede 6 - 7 bin civarında değişmekte ve devir
bin civarında bulunmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın 114
ncü maddesindeki (idarenin hiçbir eğlem ve
işlemi, hiiçbir halde ya:gı mencilerinin, denetimi
dışında bırakılamaz) hükmü, nüfus artışı,
kamu müesseseleriyle halk münasebetlerinin ke
safeti, hak arama gücünün kuvvetlenmesi, Danıştaya intikal edecek işlerin günden güne ço
ğalmasında, önemli mabette- âmil olmuştur ve
olacaktır.
Bu hakikati ar muvacehesinde, yüksek idari
kaza mercii olan Danıştaym, kendisine tevdi edi
len işleri zamanında intacedeceğine ve bu mü
esseseden beklenilen İçtihat Mahkemesi sıfa
tını iktisabedeceğinc kaani bulunmamaktayız.
Son çıkan kanunla genişletilen imkânlara
rağmen elde mevcut dosyaların ve yeni müracaıatlarıiiL 'kısa zamanda çözüm, yolu .buıl.a.oağıını
tahmin etmiyoruz.
Bu sebeple alt kademe mahkemelerinin ku
rulması ve kanunlarla tadilât yapılarak Danıştaya intikal edecek işlerin asgari hadde indi
rilmesi yolunun, bütün zorluklarına rağmen,
tercih edilmesi icabedeceği kanısındayız.
Nitekim, bütün idari kanunlarımızda ilham
kaynağımız olan Fransa 1953 yılında 27 bölge
mahkemesi kurmak .suretiyle bıf dâvayı halletmiş
ve Fransız Devlet Şûrası İçtihat Mahkemesi ha
line gelmiştir.
Bizde de bir müddet evvel bu yolda bâzı ça
lışmalar ve hattâ yabancı uzmanların da katıl
dığı birkaç toplantı yapılmış ise de olumlu bir
neticeye ulaşılamamıştır. Anayasamızın 7, 114
ve 140 ncı maddeleri hükmü alt kademe idare
mahkemelerinin kurulmasını lüzumlu kıldığına
göre dereceli kaza mercilerinin kurulması ve ma
hiyetlerine göre görev ve yetkilerinin tâyini ik
tiza eder.
Muhterem arkadaşlarım, Danıştaym bugün
kü önemli meselelerinden birisi de bina durumu
dur. Bugün Danıştayda Başkan, üye, kanıınsözcüsü, yardımcılar, memur ve hizmetliler de
dâhil olmak üzere 348 kişi çalışmaktadır. 521
sayılı Kanunla bu miktar 558 e çıkacaktır, ha
len kollektif halde bulunan tebliğ, tetkik ve ya-
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zı işleri yeni kanunla daireler adedine göre ay
rılacağına ve bu kanunla yeni kurullar teşkil
edilmiş bulunduğuna göre halihazır kadro ve
teşkilâtı dahi istiabetmiyen mevcut binanın ye
ni kurulacak teşkilâtı 'barındırmasına maddi im
kân görülememiştir.
Mevcut binanın zemin katını işgal eden Baş
bakanlık Matbaasının, Karma Bütçe Komisyo
nunda, Senato ve Millet Meclisindeki mütaaddit tenkidlere rağmen hâlâ çıkarılmamış olması
sebebi bir türlü anlaşılamamıştır. Matbaanın
tahliyesi halinde halen çok sıkışık durumda
olan Arşiv Dairesinin bu kısma intikal etmesi
mümkün olacağı gibi sarsıntıdan mütevellit hu
zur bozucu âmil de ortadan kalkmış olacaktır.
Alâkalılardan öğrendiğimize göre ilâve bir
bina yapmak için şimdiki binanın bitişiğinde ar,sa istimlâk edilmiş ve inşaat için de Bayındır
lık Bakanlığı bütçesine, tahsisat konulmuştur.
Arsa temin edilmiş olması şayanı şükran olmak.la beraber elbetteki yeterli bir tedbir değildir
bu teşebbüsün en kısa zamanda kıymetlendiril meşini bekliyor arsanın, Yüksek îdari Mahke
memize lâyık bir bina haline getirilmesinin cok
lüzumlu olduğuna inanıyoruz. Bu suretle, Yük
sek Mecliste senelerdir yapılan tenkidlerin se
meresini görmek bahtiyarlığına da ereceğiz.
Yeni bir bina yapılması zaman meselesi ol
duğuna göre 19G5 bütçesinin 13 610 nen madde
sine konulmuş olan 300 000 liralık kira bedeli
ile civarda münasip bir bina kiralanması husu
su şimdiden ele alınmalıdır.
Muhterem arkadaşlar, Danıştaym 1965 ma
lî yılı bütçesi geçen yıla nazaran 6 047 108 lira
fazlasiyle 12 788 319 liradır. Bu fazlalık, 521
sayılı Kanunun Danıştay müessesesine ve men
suplarına sağladığı imkânlardan doğmuştur.
Hükümetten, yeni kanunla ihdas olunan
Danıştay üyeleri kadrosunun kısa zamanda dol
durulmasını temenni etmekteyiz.
Sözlerime son verriken bu yüksek müessese
nin feragatle çalışan şerefli mensuplarını tak
dirle anmayı vazife sayar hepinizi hürmetle se
lâmlarım.
BAŞKAN — Söz sırası Sayın Mustafa Yıl
maz înceoğlu'nundur. Yalnız almış olduğumuz
karar veçhile diğer konular üzerinde de söz
aldıkları için bütün konuları beraber konuşmak
mecburiyetindedirler. Yani bir defa kürsüye
çıkacaklardır.

Sayın Inceoğlu konuşmanız 10 dakika ile
mukayyettir.
MUSTAFA YILMAZ İNCEOÖLU
(Afyon
Karahisar) — 10 dakikaya sığar mı efendim!
Üç mevzuda.' da söz almıştıım.
BAŞKAN — Karar alındı.
MUSTAFA YILMAZ INCEOĞLU (Afyon
Karahisar) — Peki efendim, zapta geçmesi için
süratle okuyup bitiririm herhalde.
BAŞKAN — Mühim gördüğünüzü fazla söy
leyin.
MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Devam
la) — Sayın Başkan, çok muhterem Hükümet er
kânı, vaktimizin darlığı hasebiyle kısaca konuş
malarımı bitirmek niyetindeyim.
Yüksek Danıştay bütçesi münasebetiyle A. P.
Grup Sözcüsü Sayın Kalpaklıoğlu'nun fikirlerine
tamamen iştirak etmemek mümkün değil. Bu hu
susta ben de şunu arz etmek isterim ki, Danıştay
işlerinin kolaylaşması ve halkın işlerinin bir an
önce görülmesi için ya bölge mahkemelerinin ku
rulması ve yahut da vilâyetlerde, kazalarda idare
heyeti nezdinde bir hâkim tâyin ederek birçok
işlerin orada görülmesinin temin edilmesi lâzımgeldiği kanaatindeyim.
İkinci husus da; Danıştay üyelerinin mutlak
surette seçimle seçilmeleri lâzımgeldiğine kaani
bulunmaktayım.
Muhterem arkadaşlarım, bundan sonra Diya
net işleri Bütçesi hakmdaki tenkid ve temennile
rimi süratle okumak suretiyle arz edeceğim.
Sözlerime başlarken, yıllardanberi tenkid
mevzuu olan teşkilât kanun tasarısının çok şü
kür Sayın Bakan Saffet Omay tarafından ikmal
ettirilerek Yüce Meclise sevk edilmesinden ve Ge
çici Komisyonca önemle müzakere edilmesinden
dolayı şükran ve teşekkürlerimi arz ederim.
Hemen şunu da arz ve ilâve edeyim ki, Di
yanet işleri hizmetlerinin şümul sahası çok ge
niş bir müessese olduğu halde maalesef her se
ne gerek teşkilât ve gerekse tahsisat bakımından
çok kısır bir bütçe ile karşımıza gelinir. Üvey
evlât muamelesi görmekten bir türlü kurtulamaz.
Geçen sene Hükümet malî imkânsızlıkları ileri
sürerek bu sene takviye edileceğini vadettiklerihalde yine bu sene görüyoruz ki Diyanet İşleri
bütçesi üzerinde azami tasarruf yoluna gidilerek
hizmetlerin görülmesini daha da imkânsız hale
getirmek istendiğinden dolayı teessürlerimi arz
ederim.
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Ancak K a r m a Bütçe Komisyonu s a y m rapor
törlerinin teklifi ve Sayın Başkan ve üyelerin
gösterdiği nazik anlayışla perişan bir. d u r u m d a .
bulunan hayrat hademesi denilen din hizmetlileri
nin ücretlerine seyyanen 50 şer lira zam yapıl
masının ve diğer harcamalarda d a m ü m k ü n olan
ilavelerin yapılmış bulunmasından
dolayı, şük
ranlarımı arz ederim.
.Vrııhterem arkadaşlar,
(ieeen senelerde bu mevzuda değindiğim hu
suslara tekrar değinmek suretiyle kıymetli va
kitlerinizi fazla almak istemiyorum. M ski temen
nilerimi yine t e k r a r ettiğimi söylemekle yetine
ceğim.
B u g ü n k ü konuşmamda, bfr/ı yobazların yanı
şını bâzı sözde ilerici aydınlar tarafından haki
ki din adamlarına ve dolayısiyle dinimize atfe
dilen gericilik isnatlarını reddederek İslâm dini
bize daima ilericiliği emrettiğini misalleriyle iza
ha, çalışacağım.
Allah'ın
Peygamberimize ilk hitabı «Oku*
emri olmuştur. Z ü m c r suresinin !) ucu â y e t i n l e
de hiç, bilenler ile, bilmiyeııler bir olur mu.'
bııyrulmuşl ur.
({örülüyor ki, muhterem arkadaşlar, 'Müslü
manlık daima okumayı, öğrenmeyi, yani daima
terakkiyi emretmiştir. Kuranı Kerimin
birçok
âyetleri bizi arzın derinliklerine inerek, semâla
ra, yükselerek, onları tetkike ve tefekküre davet
eder.
Peygamber Kfendimiz, ilim tahsilinin kadın
erkek her Müslümana farz olduğunu buyurmuş
lar.'
Beşikten mezara kadar ilim peşinde koşma
mızı. icabederse ilmi elde •edebilmek
için çok
uzaklara ta Çin'e kadar gitmemizi emretmiştir.
H i k m e t Müslümanın yitiğidir onu nerede bu
lursa alır hadisi şerifi İslâmiyetin ilme verdiği
kıymet ve ehemmiyetin apaçık bir delilidir.
«Bir kimsenin iki günü birbirine müsavi olur
sa, o kimse aklanmıştır» hadisi şerifi, gerilemek
şöyle dursun yerinde saymayı bile reddetmesinin
ne güzel bir ifadesidir. Müslümanlık fnydalı her
hareketi ibadet saymaktadır.
Peygamber Efendimiz/ilim tahsili ile geçen bir
saat ibadetle geçirilen bir geceden, ve yine ilim
tahsili ile geçirilen bir gün üç ay oruç t u t m a k t a n
hayııiıdır, b u y u r m u ş l a r d r ı . «İstittâlen vazifeleri
ni iyi y a p a n l a r a da, teşmil edebiliriz» bu suretle
kendimize de bir pay çıkaralım.
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Ş u hale göre cehalet atalet ve gericilik Müslü
manlık ile asla kabili telif değildir.
Müslüman
okuyacak elinden gelirse âlim olacak veya bilgili
olacak, müdekkik olacak, hareketli
olacak iyi
ahlâklariylc bütün âleme n u m u n e olacaktır.
Binaenaleyh halkımıza ilâhi
emirleri öğret
mek ve inandırmak onları aydınlatmak için ve
fertler arasında kardeşlik ve samimiyet havası
nın yaratılması için ve nihayet bütün hareketle
riyle milletçe kalkınmamıza
hizmet etmek için
her köye münevver bir din adamı göndermek za
ruridir. Din okullarından mezun olacak münev
ver din adamları ihtiyaca kâfi
yetiştinlemedi
ğinden, mevcut din adamlarını eğitmek onları
bâzı hurafelerden a r ı n d ı r m a k aydın din adatın
y a p m a k halkımıza bir kelime dahi hurafe ve yo
bazlık aşılamamalarını temin etmek maksadiyle
Diyanet İşleri Reisliğince açılan kurslara önem
vermek, suretiyle halkın mânevi boşluğunu dol
duracak şekilde eğitmek Diyanet İşlerinin başta
gelen görevlerinden olmalıdır.
l'lvi emre itaat dinimizin âmir lıükümleılndeııdir. Bun; 1 inandırılan bir kimse Hükümetin
emirlerine itaat etmesini bilir. "Reyini
kullanıp
temsilcilerini seçtikten sonra onların kuracakla
rı Hükümetin işine karışmadan kendi işiyle meş
gul olması lâzımdır.
Halkımızı bu gibi, hareketlere
inandırmaya
din adamlarının daha iyi muvaffak olduğu aşi
kârdır. Din adamlarımızın iyi
yetiştirilmesine
önem vermediğimiz ve her köye münevver bir
din adamı göndermediğimiz takdirde Kırkağaç,
Karakıırt
köyünde, vaiz hocası t o p a y n a m a n m
günah olduğunu söylemiş böyle k a p k a r a cehale
tin mahsulü olan daha birçok K a r a k u r t köyü hâ
diselerine şahit olmak mukadder olabilir. Bura
daki mesuliyet evvelemirde vaiz hocalarını iyi
eğitmiyen, H ü k ü m e t e düşmekte olduğunu kısaca
kaydet inek isterim.
Muhterem arkadaşlar,
Bâzı temennilerimi kısa kısa arz ederek söz
lerime son vereceğim.
1. — Hapishanelerimize imam - hatip okulu
mezunu münevver din adamlarını t â y i n ederek
onları manen tenvir ve takviye ettirmek çok ye
rinde olacaktır.
~. — Fikseıl camilerin ve hayrat müessesele
rinin idamesi için muhakkak ki arkasından bir
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de vakıf konmuştur. Diyanet İşlerinin camilere
ait vakıflardan istifade ettirilmesini,
3. — Lâik bir devlet olduğumuza göre Diya
net İşleri Başkanının din adamları arasından şe
yimle getirilmesini;
4. — Gayrimüslim vatandaşlara tanınan hak
ların Müslüman vatandaşlara da tanınması.
5. — Her köye vaiz hocası tâyin etmek müm
kün olmadığı takdirde imam - hatip okulu me
zunlarından gezici vaiz hocaları tâyin edilme
sini vilâyet ve kaza müftülüklerine de Onma gün
leri yarım saat 45 dakika vaiz etmek mecburiye
ti tahmil edilmesini.
6. — Müftülere Hükümet konaklarında bir
oda ayrılması ve şerefi ile mütenasip mefruşat
verilmesini,
7. — Din adamlarının boş geçen zamanla
rını değerlenlirmesi için ve kendi kendilerini
yetiştirmeleri bakımından imam - hatip okulu
mezunlarına dışardan üniversite, İlahiyat Fakül
tesi imtihanına, girme hakkının tanınmasını te
menni etmekteyim. Din eğitimi hakkında mütalâa
ve temennilerimi Millî Fğitim bütçesi konuşulur
ken arz edeceğim. Hükümete ve Diyanet İşlerine
muvaffakiyetler diler, bütçenin memleket ve mil
let için hayırlı olmasını niyaz ederim.
BAŞ KAX — Yakt in iz dolmuştur.
MUSTAFA YILMAZ İNOFOGLU (Devam
la) — Vakıflar hakkında da müsaade ederseniz
birşeylor söylemek isterim.
BAŞKAN — Müddet dolmuştur, çaresi yok
la.
MUSTAFA VILMAZ İNOFOGLU (Devam— Siz bilirsiniz efendim.

B.
14.000 Hizmet giderleri
BAŞKAN —• Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.
16.000 Çeşitli giderler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.

B.
Lira,
12.000 Personel giderleri
1 1 rM
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.
18.000 Yönetim giderleri
1 020
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.

lira
2

12 000

(A/3) sermaye teşkili ve trans
fer harcamaları
I I - Transferler
35.000 Sosyal transferler
60 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.
36.000 Borç Ödemeleri
1.
BAŞKAN— Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.
Danıştay bütçesi bitmiştir. Hayırlı olmasını
temenni ederim.
c)

Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesi :

BAŞKAN — Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesine geçiyoruz. Yalnız bir arkadaşımız söz iste
miştir. Buyurun Sayın Onat. A. P. Grupu adına.
Tekrar bir hususu arz edeyim. Gruplar hariç,
şahsan söz alanların konuşma müddeti bütün büt
çeler için 10 dakika olarak kabul edilmiş bulun
maktadır.
A. P. GRUPU ADINA HİLMİ ONAT (İz
mir) — Muhterem Başkan, aziz senatörler;
Bugün atom çağını idrak eden devletlerin
dünyanın tekâmül seyrini takibedebilmesi ancak
onların doğru, kesin ve çabuk bilgilere sahibolma
sı ile mümkündür.

BAŞKAN — Diyanet İşleri bütçesi hakkında
başka söz istiyen? Yok. Bölümlere geçilmesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.
Kabul edilmiştir.
(A/I) Cari harcamalar

0:4

Kâinatlar arasında irtibat kurmaya çalışan
ilim adamları sonsuzları televizyonla-seyredebiliyorsa, sağlık uzmanları canlı ncsiçlerin menfi
faaliyetlerini uzviyetin derinliklerinde görüp takibedebiliyorlarsa, milletlerin de yaşayış, oluş ve
kalkmşmı takibedebilecek insanların da yegâne
başvuracakları mesnet noktası istatistikî bilgiler
dir.
Bir Devletin iktisadi ve yaşama gücünü düzenliyen devlet istatistik teşkilâtı onun kalbi mesa
besinde olup itina ile ve özel bir bakıma muhtaç-
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tır. Ancak o zaman kendisinden bekleneni verebi
lecektir.
Maalesef bugüne kadar Devlet İstatistik Ens
titüsünün muazzam görevleri tebellür edememiş
ve hattâ plânlı devreye başlarken dahi işe bu nok
tadan başlanması gerekirken yapılamamıştır. Bu
da kendisine verilen önemin küçümsendiğinin ba
riz bir delili sayılmaktadır.
Kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği istiha
le ile ancak ağır da olsa Devlet içindeki önem
li yerini almaya doğru gidişi memnuniyetimizi
mucibolmaktadır.
Saym senatörler Devlet İstatistik Enstitüsü
nün 1964 yılı bütçesi 18 229 226 lira olduğu hal
de, 1965 yılı bütçesinin 3 458 165 lira fazlasiyle
21 687 391 lira olarak tanzim edildiğini görmek
teyiz. Biz bu miktarı kendisinden beklediklerimi
zi almak ve kendisine verilen ana vazifeleri ifa
etmek için yeterli bulmamaktayız. Çünkü Devlet
bünyesinin sağlamlığı iktisadi düzendeki çekişme
ve tartışmaların azalması bu teşkilâtın bir an ön
ce vereceği esas yeterli ve sağlam bilgilerle müm
kün olacaktır da ondan. O halde bu görevlere
şimdiki Hükümetin öncelik veremeyişine de hay
ret etmemek mümkün değildir.
Devlet İstatistik Enstitüsü çalışmalarının is
tatistik! bilgileri bir ilim olduğuna göre inandırıcı
olması lâzımdır. Bu müessesenin keyfe göre istatistikî bilgileri verme yerine mazbut, sabit, mun
tazam ve bütçe gerekçelerine nüve olabilecek neş
riyatı meydana getirmesi gerekmektedir.
Bugüne kadar alınan neticeler bizi yanlış so
nuçlara götürmüştür. Bunun böyle olması sebep
leri tahmin edilebilir. Maalesef bizde yapılan büt
çeler bu yüzden «Gerekçeye göre bütçe» değil
«Bütçeye göre gerekçeler» hazırlama yolunun tu
tulmuş olmasındadır.
Artık iktidarlar bilmelidir ki, hüner istatis
tik enstitüleri, ömürünü tamamlıyanlara zemzem
değil, dizi "dizi içinden çıkılmaz bir sürü rakam
demetleri değil, ana bünyemizin sosyal ve iktisadi
olaylarına ait sonuçları en net bir şekilde ilmî
yollarla inceliyerek endeksler halinde vermesindedir.
Memnuniyetimizi mucip bâzı hususlar da var
dır. Ve meselâ:
Şimdiye kadar yedi ayrı binada çalışmakta
olan Enstitünün bir binaya toplanıp faaliyete ge
çişini,

Enstitünün baskı ve yayın işlerini kendi bün
yesinde yapacak bir matbaaya sahiboluşunu,
Amerika'dan ve iktisadi Kalkınma Teşkilâtın
dan temin ettikleri 14 istatistik makinalık
«T. B. M.» takımına sahiboluşunu ve buna ilâveten
kabul bnyurulan elektronik beyni hizmete sokusu
nu,
Memleket içi istatistik! bilgilerin teminini sağlıyan ve kontrol eden bürolarını kurmuş olmasını,
Enstitünün gerek içerde ve gerek dışarıda eği
tim sahasında tecrübeli ve kalifiye eleman yetiş
tirme kararını,
Bilhassa Ticari İlimler Akademisi ve İktisat
Fakültesi mezunlarından birinci sınıf istatistik
uzmanı yetiştirmek üzere faaliyete geçişini,
Yüksek İstatistik Şûrasının henüz tam ve ve
rimli çalışmalarını müşahede etmemekle beraber
kurulmuş olmasını momnuniyetle karşılamaktayız.
Sayın senatörler; noksan bulduğumuz ve tasvibetmediğimiz hususlar da vardır. Ve şunlardır:
İstatistik Enstitüsünün neşriyatını en mühim
verlerde dahi bulmak, etüt etmek mümkün olama
maktadır.
Bugüne kadar olan neşriyatının 40 000 sayfa
ya ulaştığını Devlet Bakanının ifade etmiş olma
sına rağmen bunu kifayetli bulmuyor ve çok dağı
nık olduğu için de tetkikine imkân bulamıyoruz.
Bir an önce derlenmesini beklemekteyiz.
Dış ülkelere yapılmasını mutlaka lüzumlu gör
düğümüz istatistik! bilgilerin natamam oluşun
dan milletçe büyük üzüntü duymaktayız.
1962 yılından sonra istatistik yıllıklarının neş
redilmemiş olmasını ve çıkarılanların da bizlere
ulaştırılmamasını büyük bir eksik ve teessürle
karşılamaktayız.
Dış ticaret aylık ve yıllıkları neşriyatının ge
cikmiş olmasına bilhassa dikkati çekmek isteriz.
Matbaa geç kurulmuştur ve geç faaliyete ge
çirilmiştir. Ama, zararımız büyük olmuştur. Bun
dan böyle geçen günlerin telâfi edilmesini bekle
mekteyiz.
Bugün Türkiye'nin hayatiyetini sağlıyan millî
iradeyi koordine eden, yöneten onun idaresini ve
rejimin mesuliyetini omuzlarına almış Parlâmento
üyelerine dahi 1963 yılı içinde yapılan:
a) Tarım sayımının,
b) Sanayi ve iş yerleri sayımının,
c) Devlet personel sayımının,
d) Aile bütçeleri anketi sonuçlarının bugüne
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kadar ulaştırılamamış olmasını teessüfle ve tees
sürle zikretmek isteriz.
Sadece 1961 yılında yapılan milletvekili ve Se
nato seçimlerinin neticelerinin bize ulaştırılması
nı kifayetsiz görmekteyiz.
Yine bugüne kadar ne siyasilere, ne iş adam
larına ve ne de ilim adamlarına kesinlikle mûtadolduklarl bilgileri verecek bir istatistik bulunama
maktadır. Bu sebeple de büyük ihtilâflar, müna
kaşalar ve partiler arası çekişmeler, tenkidler sü
rüp gitmektedir. Misal mi istiyorsunuz:
Bir yerde gizli işsiz sayısı 3,5 milyon diğer
bir yerde gizli işsiz sayısı 18 - 20 bindir. Bu bü
yük farkın münakaşalara yol açması tabiîdir.
Deflasyon vardır deniyor, enfilâsyon vardır
deniyor, rezasyon içindeyiz deniyor. Bunları hep
kesinlikle bilemediğimiz istatistikî malûmatların
noksanlığı meydana getirmektedir. Böylece Devlet
İstatistik Enstitüsünün vazifesini lâyiki ile yapa
madığı fikrini açıklıyoruz.
Türkiye için hayati Öneme haiz plânlamanın
temel taşını teşkil eden millî gelir ve millî istih
sal istatistikleri maalesef yoktur. Ve elde edileme
miştir. Ancak bâzı bilgiler varsa da hep farklı
ve çeşitlidir. Hele bu istatistiklerin yılda bir
neşrinin tatbikattaki noksanlığını tesssürle kay
detmek isteriz. Çünkü modern ve kalkman bir
devlet mefhumu içinde iş adamları buna göre ya
tırım yapacaklar, stoklarını bunlara göre ayarlıyacaklar ve hattâ ordularının seferî stoklarını or
du donatım teşkilâtlarını buna göre tanzim ede
ceklerdir.
Yine maalesef Türkiye'de bugüne kadar bir iş
ve insan gücü istatistiği neşredilememiştir. Dev
let Bakanının bütçe müzakerelerinde itiraf ettiği
gibi bunun 1965 ten sonra mümkün olabileceği
derin tessürümüze mucibolmaktadır.
Karma Bütçe Komisyonu raporunda Devlet
İstatistik Enstitüsünün çalışmalarını sıralamış
ve lâkin bir programı olup olmadığını ve bunu ne
dereceye kadar uyguladığını belirtemediği için
bizce 1964 yılı çalışmaları meçhul kalmıştır. Bu
hususun açıklanması lüzumuna kaaniiz.
Plânlama Teşkilâtı muhtacolduğu bilgileri
alamadığı için kendisinden zaman zaman şikâyet
çi olmuştur. Şimdi Devlet İstatistik Enstitüsü bu
şikâyetleri karşılıyacak ne gibi bir çalışma içinde
dir, bu da belirtilmemiştir. Açıklanması mutlaka
lâzımdır.

Türkiye'nin dört bir köşesindeki yıllık ve pe
rakende satış hareketlerini bildiren bir yayma ih
tiyacımız olduğu halde Devlet İstatistik Enstitü
mü bugüne kadar bu görevini de yapamamış böyle
ce Türkiye iç ekonomisinin muhtacolduğu bilgi
lere cevap veremediğini göstermiştir. Bunun da
tahakkuku cihetine gidilmesini beklemekteyiz.
Plânlamanın hazırlanmasında ortaya konan
kitapta istatistikî bilgilerin noksanlığı maalesef
açıkça belirtilmiştir. O halde plânlama temel ve
kesin rakamlara dayanamayıp tahminî ve afakî
rakamlara bina edilmişse bu durum karşısında
ancak dehşet duymaktayız. Bu hususun da ra
porda belirtilmediği dikkatimizi çekmiştir.
1965 yılı içinde her köye bir transistorlu radvo verileceği ve propaganda işlerine Önem veril
diği beyan edilmekte ise de bütçe içinde bu husu
sa raslıyamadık. Paranın nereden ve nasıl temin
edileceğini bilmek istemekteyiz.
Devlet İstatistik Enstitüsünün teftiş müessese
sinin noksanlığı Devlet Bakanınca kabul edilmiş
olmasına rağmen kurulması cihetine gidilmeyişini hayretle karşılamaktayız.
Bütün bilgilerini Devlet İstatistik Enstitüsün
den aldığı halde konjonktür dergisinin neşrinin
ne için hâlâ Ticaret Bakanlığına bırakıldığını bir
türlü anlıyamıyoruz.
Devlet İstatistik Enstitüsünden yapılan ya
yınlara içte 7 301, dışta 2 168 aboneyi çok az ve ki
fayetsiz bulmaktayız. Bunun en az yüz misli
çoğaltılmasının faydalarına inanmaktayız.
Hükümet toprak reformuna girmek çabası
içindedir. Halbuki İstatistik Enstitüsü henüz
memleketin tapu ve kadastrosuna ait kesin rakam
ve bilgilere sahip değildir. O halde bu kesin bil
gileri elde etmekte çok geç kaldığına inanarak
Hükümetin bu bilgileri elde etmeden bir toprak
reformu teşebbüsüne girişini şimdiden endişe ile
karşılamaktayız.
Muhterem senatörler;
Bir Devletin önemli bilgilerini her an verebi
lecek kıymetli bir müessesenin çalışmalarında ve
bütçesinde önce tasvibettiklerimizi ve sonra da
noksanlarını tenkidler halinde ortaya koyduk.
Böylece Anayasanın verdiği yetki ve espiri içinde
ana muhalefet görevimizi yaptığımıza inanmakta
yız. İrşat bizden tatbikat Hükümettendir. En bü
yük temennimiz işaret ettiğimiz noksanların za
bıtlarda kalmasına gönlümüz asla razı değildir,
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Milletin hayrına tatbikini arzuladığımız 1965
yılı Devlet İstatistik E n s t i t ü s ü bütçesinin yeter
sizliğine rağmen hayırlı olmasını Adalet P a r t i s i
( r r u p u olarak temenni etmekteyiz. H ü r m e t l e r i m 
le. (Alkışlar.)
B A Ş K A N — Devlet İstatistik E n s t i t ü s ü Dütresi h a k k ı n d a başka söz istiyen senatör yok.
Söz Sayın Devlet B a k a n ı n m d ı r .
D E Y D E T 'HAKANI N Ü V İ T YHTK'lN (Ma
l a t y a ) - - M u h t e r e m a r k a d a ş l a r ı m , Sayın O n a t ' m istatistiğin l ü z u m u n a işaret eden, İstatistik
Enstitüsünün
çalışmalarını
t a k d i r ve teşvik
vden b e y a n l a r ı n d a n dolayı kendilerine - evve
lâ teşekkül adına - H ü k ü m e t adına ş ü k r a n l a r ı 
mı arz ederim. Kendilerinin pek titiz bir tet
k i k t e n geeinmiş olduklarını görmekten de ay
rıca çolk memnuniyet d u y d u ğ u m u ifade etmek
isterim, İstatistik k o n u s u bizde h a k i k a t e n on
d a n faydalanılması lâzımgeleıı resmî teşekkül
lerin dahi kadir ve kıymetini hâlâ lfıyıkiyle an
lamamış oldukları bir faydalı müessesedir. Ve
değerli arkadaşını gibi bu k o n u y u teşvik eden
a r k a d a ş l a r ı m ı n himmetlerimde inşaallalı hususi
se ! ktör ve resmî sektör istitistiklerden faydala
n a r a k önlerini daim fazla aydınlık görme imkâ
nına. sahip b u l u n a c a k l a r d ı r .
Muhterem
a r k a d a ş ı n ı m enstitünün noksan
g ö r d ü ğ ü hususlara, değinen ııoklal nazarlarına
da cevap arz edeyim.
İstatistik E n s t i t ü s ü n ü n neşriyatı ve bazı fa
aliyetleri belki de bizim lâyıkiyle ifade edeme
miş olmamızdan k ı y m e t l i a r k a d a ş ı m ı n d i k k a t 
lerinden kaçmış olacaktır. »Simdi bunlara sırasiyle cevap arz etmek istiyorum.
Evvelâ neşriyatımıza, değinen beyanlarına
cevap arz edeyim. Devlet İstatistik. E n s t i t ü s ü 
nün bilhassa matbaa tesisleri 'geliştikçe yayın
ları fevkalâde geniş bir vüsat k a z a n m a k t a d ı r .
E n yayınlarımızdan aşağı y u k a r ı y e k û n u 60 ı
b u l a n neşriyatımız toplanı itibariyle 55 milyon
sayfa baskıya ulaşmıştır ve 00 900 eilt olmuş1ur. Dunun 51 565i sevk edilmiştir. Elimizde
sadece 9 ')')5 kalmıştır. Abone mevzuunda' ge
rek' y u r t dışında yabancı memleketlerdeki -ista
tistik çalışmalarına önem veren müesseselere ve
gerekse memleket".içinde', talebeden her -Yere
bedelsiz olarak tevzi edilmektedir. H a t t â talebedilmesi, teşviik edilmekte hattâ talep vâki olmasa.
d a h i birtakım, müessese ve sah ıslara, gönderi tmeik-
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tedir. Ö derece ki, birçok yüksek öğretim mües
seselerine, profesörlere,
müesisese ve salıııslara
göndermiş olduğumuz istatistilkî neşriyatın' za
m a n l a takibeditmedıiğini
ilgilonilnıeJdiğim gör
düğümüz için ve ayrıca sormuş olduğumuz so
rulara cevap verilmediği için kesmek, mecburi
yetinde kaldık. Şimdi kısa bir bilgi arz etmek
istenim. Demin arz ettiğim yayınlarımızdan 7 301
memleket içi aİMHienviz ve 2 168 dışarda abone
mi/. vardır. Abonelerin dışında 9 14-8 içel'de ve
2 55S de dışarda yayın abonemiz vardır. Abone
sayısı 9 469 dur, ve gönderilen y a y ı n sayısı da
11 706 dır. B u baskı sayısına arkadaşlarını, so
ru kâğıtlarımız; ve anketlerimiz dâhil değil. H a 
riçtir. Nitekim 1965 yılında yapılacak nüfus sa
yımında yalnız nüfus sayımı için 11 milyon ta
ne soru kâğıdı bastırılacaktır. Ve b u n l a r ı bun
dan evvel yüksek malûmunuz olduğu veçhile ya
yınların büyük b i r kısmını dışarıda bastırmak
ıneeiburiyetinde
kaldığımız halde şükrolsuıı ar
tık b ü t ü n yayınlarımızı en modern maikiıııalarla,
mücehhez kendi baskı imkânlarıımız içerisinde
kendimiz yapmaktayız. Dış ülkelere arz ettiğim
gibi b ü t ü n beynelmilel 'istatistik teşekkülleriyle
tam bir iş birliği halindeyiz, tanı bir temas ha
lindeyiz.
H a t t â ; o derecede ki; bizim kaııiıüneın
daha, erken yapmamın lâzımgeleıı sanayi sayımı
nı beynelmilel sanayi sayımları 1964 te yapıldı
ğı için onlarla aynı tarihe rast gelsin diye 1964 e
almış bulunuyoruz. Sonra, dış ticaret aylık ve yıl
lıklarının geç neşredilmesi keyfiyeti de işin ica
bı olan gecikmeden daha geri sayılmamak lâzımgelir. Hiç. şüphesiz b u bilgileri almak ve b u n l a r ı
ayrıca değeriemdirmek, toplamak bir zaman me
selesidir. B u zaman içerisinde neşretmeye çalış
maktayız ve neşretmemizde bir gecikmemiz yok
tur. Van i diğer memleketler
aldıkları bilgileri
11a ngi ay 1 a r içerisinde kıyııuetlendirelbiliyerlarsa
biz ele o kadar zaman içerisinde değeriendirebiliyoruz. Sadece bu konuda bir değişik metot var.
Bâzı yabancı memleketler neşrettikleri ticari bül
tenler ve istatistik! bültenler içerisine «enenin
hangi, ayında, neşredilin işse o ayın tarihini koy
maktadırlar.
Faraza, Mylül ayımda gelmiş olan
bir istatistik (yılışmasının neticesinıi Kasım ayın
da, neşretmişler ise. Kasım ayinini t a r i h i n i koy
maktadırlar. Biz buna sadık kalarak çalışmamız
Mylül ayma taallûk ediyorsa Eylül 1964 ticari
endeksleri diyoruz ve b u n u Kasım ayında baısıvoruz. Tarih bakımından farklımız yoktur. Nite-
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kim, tarım sayınıma aidolam neticeler derlenmiş,
bitmiştir ve yarın neşredilecektir. Bu arada şu
nu da arz etmek isterim ki, tarım sayınımın ne
ticeleri, toprak reformu 'kanununun hazııianımasmda faydalanmak için bastırılmamış, neşredilnıennıiş, ilân edilmemiş olmakla beraber biz Tarım
Bakanlığına bütün dokümanları vermiş bulunu
yoruz. Yani, toprak reformu, bu dokümana, ma
lûmata ve ist a t isti kî bilgilere dayanarak hazır
lanmıştır. Umumi olarak neşredilmesi keyfiyeti
tabı »üçlükleri yüzünden gecikmiştir. Ama, ya
rın neşrine başlamış olacağız.
Sanayi sayımı yüksek malûmları olduğu veç
hile Eylül ayında bitmiştir. Yani sayım devam
etmekte idi. Bu Eylül ayında bitmiştir ve Eylül
ayında son aldığımız bu bilgileri şimdi tasnif et
mekteyiz. Bu tasnif işi önümüzdeki Nisana ka
dar ikmal edilecek. Nisanda sanayi sayımının
neticelerini ilân edeceğiz.
Memur sayımının sonuçları alınmış haldedir.
Aile bütçesi anketini biliyorsunuz. Bir sene de
vam etmesi lâzımdır. Hecen senenin Nisanında
başlamıştır. Adan a Via 1965 in Nisanında ikmal
edilecektir.
Millî gelir ve millî istihsal istatistiklerimiz
vardır. Bu istatistiklerimiz ancak sene sonunda
ki alman değerlerle kıymetlendirilerek iki veya
üç ay sonunda kesin netice olarak ilân etmek ka
bil olabilir, en kısa bir zamanda. Fakat bundan
evvel biz plânlama çalışmalarına yardımcı olmak
için, plânlama dairesi ile iş birliği yapmak için
bir sene içerisinde 3 defa, 1 defa tahminler yap
maktayız. Bu tahminler pek tabiî tahmin ölçü
leri içerisindedir, tam ve kesin neticeler değil
dir. Keşlin neticeler olmadığı için. de ilân edil
memektedir. Yalnız, plânlama hizmetine veril
mektedir. Böyle tahminî çalışmalarımız vardır.
Fakat millî gelirimiz umumiyetle sene sonuna
kadar toplanmış olan bütün delil ve bazlarını
bir araya getirerek sene sonunda iki aylık bir
çalışma ile millî gelir neticeleri olarak elde edil
mektedir.
İş ve insan gücü istatistiğine gelince:
Bunlar ayrı olarak yapılmaktadır. Tarımda
ayrı, sanayide ayrı yapılmıştır.
Ayrıca şimdi önümüzde 1965 yılında yapıla
cak nüfus sayımı için de yine iş ve insan gücü
.yönünden bizi tamamlıyacak sorularımız vardır.
Sayını da soracağımız sorular içerisinde. Alı-

nacak 'neticelerle bu. istikamette aydınlatıcı bir
netice alınacaktır.
(ieceninbu kadar geç vaktinde fazla huızurunuzu işgali etmemek için niîâruzatımıı kiısıa ke
siyorum. Eğer kıymetli arkadaişlarınıı ve diğer
muhterem senatör arkadaşlarımıı tatmin ede
me diysom sorulacak diğer sorulara cevap ver
meye amadeyim efendim,
Üüt'çeye dokunan sorul arı olmuştur, Sayım
Onat'ım, Buna da cevaıp arz ediyorum. Bütçe
hizmetini aksatmaksızın, hizmeti ifa etmeye ye
ter gördüğümüz masrafların karşılığıdır. Önü
müzde bir nüfus sayımı vardır. Nüfus şayianı
yeniden, bize bu bütçede 6 »18 000 000 liralık
'bir artışı istilzam etmektedir. Bunun bir kusanı
nı1 diğer hizmetlerimiz içine dağıtmış oktuğunınz için miktar artısı daha az görülmektedir
bütçede.
Sonra, önümüzdeki yılın programını »ordu,
sayın stözıeü arkadaşını. Arz; ©deyim : 1965 pro
gramımız genel nüfus sayımı ve nüfus sayımı ına takaddüm eden nıımarataj işidir ki; bu
nıımarataj işi hem nüfus say mumda, hem 1965 t e
yapılacak, olan seçimlerde kütüklerin tanzimi
için çok faydalı olae aktır. Ayrıca aile bütçesi
anketlerini yalnız bir ilde, Adana'da 1 yapmış
tık. Bunu diğer illere, birkaç ile teşmil ede
ceğiz. Sonra-, iş gücü ve istihdam ealışmıasını
}-apa cağız ve sanayi endeksini geliştireceğiz.
Önümüzdeki yılın, proigranu bundan ibarettir.
Saygılarımı la, arz ederim. Hürmetler ederim.
(ıSua'l -var sesleri)'
HİLMİ ONAT (İzmir) — B ü t ü n Pa'rlâmemlo
üyelerine bu grafiklerden ve endekslerden, ya
yınlardan birer tane vermek mümkün müdür
DEVLET BAKANİ NÜVİT YETKİN (De
vamla) — Devlet .İstatistik Enstitüsü çalışma
ları şimdiye kadar Parlâmento üyelerine gön
derilmiştir. Fakat' üyeler ilgi göstermediler.
Kendilerine yapılan niütaaddit sorularla bu
yayınlara devama arzu edilip edilmediğini sor
duk. bu hususta mütaaddit yazılarımıza bir
cevap vermediler, yazılanımıza cevap vernıiyenlerin."ilgileniİmediği anlaşıldığı için gönde
rilmemiştir. (Şimdi'? sesleri) Tabiî maziyi söy
lüyorum. Şimdi yayın la ı unuz talebi karşılıyamaz hale geldi, llgilenmiyen arkadaşkıra bey
hude birtakımı, tab ' ve tevzi' masnaflarındain
kurtulmak'' için gönde rımedik. Oünkü, Devlete
masraf oluyor. Bu bakımdan, beyhude" yere
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göndermeyi uygun görmemiş'izdir. Fakat ıhangi arkadaş istatistik çalnşımaiları ile ilgilenir,
bu yayınları arzu ederse kendisi adıma Istatistik Enstitüsü bunları göndermeye âımadedir.
BAŞKAN — Devlet İstatistik Enstitüsü
hakkındaki müzakereler bitmiştir. Bölüımllere
geçilmesini oylarıniiza sunuyorum. Kabul ©dem
ler... Kaibuil ettıımyenller,.. Kabul edilmiştir.
Okuıtuyorum.
( A / l ) CAEÎ HARCAMALAR
B.
12.000

Personel giderleri

Lira
13 181 335

BAŞKAN — Efendim, bir önertge var. Bu
rada ( A / l ) işaretli cetvelin 1%2 tafÜMui ve 53
'saynlı Kanunum 14 ncü maddesi gereğince veri
lecek sayım ikramiyesi; bunun şu şekilde tas
rihi istenmektedir. Okuıyoruız.
Yüksek Başkanlığa
Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesılnin 12.620
maddesinin sayımda çalışacak enstitü memur
ve hizmeti ilenine verilecek sayım ikramiyesi
şeklinde ifadelendirilmesin! .arz ve teklif ede
rim.
Kars
Mehmet Haize r.
(Sağdan, taıkrir salhibi yok sesleri)
BAŞKAN — Yok ama takrir burada. (Sağ
dan, olmaz sesleri) Niçin olmasın?
DEVLET
BAKANI
NÜVİT YETKİN
(Malatya) — Efendim, izin verirseniz yerim
den arz edeyim.
BAŞKAN — Buyuran efendim.
DEVLET
BAKANI NÜVİT YETKİN
(Malatya) — Sayıştay bu kanun gereğince ge
rek İstatistik Enstitüsü kuruluş Kanunu gere
ğince, yani 12.620 nci bölümün hizasında yazılı
ve bu kanun 14 ncü maddesi gereğince kendile
rine ikramiye verecektir. Sayımda merkez dışın
da çalışanlara verilecek ikramiye mevzuunda Sayıştayda bir güçlük çıkmaktadır. Bu sarahat ve
vuzuha bu bakımdan lüzum görmekteyiz. Muh
terem komisyon ve Maliye buna iltifat ederlerse
bu güçlük ortadan kalkacaktır.
BAŞKAN — Sayın Komisyon mutabık mı
sınız?
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA
CAHİT AKYAR (Denizli) — özür dilerim, mu
I
tabık değiliz,
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BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı Temsil
cisi?..
MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALÎ
KONTROL U. M. RIZA TURGAY - Mutabıkız
efendim.
BAŞKAN — Acaba Bütçe Komisyonu niçin
mutabık değil, izah ederler mi?
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU
CAHİT AKYAR (Denizli) — İzahat
ama, yanlış anlamıyorsam Anayasada
üzerinde konuşulamaz, diye bir madde

ADINA
vereyim
önergeler
var.

BAŞKAN — Bunun Anayasa ile ilgisi yok
efendim.
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA
CAHİT AKYAR (Devamla) — Emrederseniz
izah edeyim.
BAŞKAN — Veriniz, efendim.
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA
CAHİT AKYAR (Devamla) — 94 ncü maddede
bu hususta sarahat var, efendim.
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) —
Anayasanın 94 ncü maddesinin 5 nci fıkrası.
SUPHİ BATUR (Sinop) — O fıkra önerge
ler üzerinde görüşme yapılamıyacağına dairdir.
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) —
O fıkrayı okuyayım, efendim; «Türkiye Büyük
Millet Meclisi üyeleri Meclislerinin senel kuruL
larında, Bakanlık ve daire bütçeleriyle katma
bütçeler hakkındaki düşüncelerini, her bütçenin
tümü üzerindeki görüşmeler sırasında açıklarlar;
bölümler ve değişiklik önergeleri, üzeri erinde ay
rıca görüşme yapılmaksızın okunur ve oya ko
nur.» demektedir.
BAŞKAN — Şimdi oya koyacağız İş bun
dan ibaret kalıyor. Yani bunun kabulünün Ana
yasaya mugayir ciheti yoktur.
Teklifi kabul edenler... Etmiyenler. . Kabul
edilmiştir.
12.620 nci bölüm bu suretle tashih edilmiştir.
12 nci bölümü tekrar okuyoruz.
B.
12.000

13.000

Lira
Personel giderleri
13 181 335
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yönetim gdierleri
1 083 951
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler.,, Kabul edilmiştir,
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R.
14.000

Lira
Hizmet giderleri
7 031 004
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
16.000 Çeşitli giderler
391 101
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/) Yatırım harcamaları
23.000 Makina, teçhizat ye taşıt alım
ları ve onarımları
2 430 478
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
İT - Transferler
34.000 Malî transferler
13 180
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
35.000 Sosyal transferler
89 700
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
36.000 Borç ödemeleri
1
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Bu suretle Devlet istatistik
Enstitüsünün bütçesi ide kabul edilmiş bulun
maktadır. Hayırlı olsun.
Muhterem arkadaşlar; şimdi geriye 4 bütçe
kalmış bulunuyor Diyanet işleri, Tapu Kadast
ro Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlü
ğü, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçe
leri.
Şimdi müsaade buyurursanız bir izahatta
bulunayım, karar Yüksek Heyetinizindir.
Şimdi Diyanet işlerinde 4 grup sözcüsü, 3
grup ve bir de bir toplum, Y. T. P. si söz al
mış bulunmaktadır. A&gari 25 dakika konuşul
sa yüz dakika yapıyor. Tapu Kadastro üzerin
de üç grup sözcüsü söz almıştır. Asgari herbiri
25 dakika konuşsa 75 dakika yapıyor. Vakıflar
Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde yine en az
75 dakika gruplar adma konuşulacak. Bedefn
Terbiyesi Bütçesi üzerinde iki grup söz almış-

tır. 25 dakikadan olsa 50 dakika eder. Hepsi
300 dakika yapıyor, yani beş saat. Bunun hari
cinde şahsı aıdıına konuşmalar var. 6 - 7 arkadaş
Diyanet işleri bütçesi üzerinde söz almış bulun
maktadır. Vakıflar GeneA Müdürlüğü Bütçesi
üzerinde de söz almış buluna'nlar vardır. Bir ar
kadaşımız almıştır. Bunu da 10 dakika hesabedersek, İ saat eder. Bakanlar da Diyanet işle
ri mevzuunda en aşağı 1 - 1,5 saat konuşacak
lardır. Mecmu 7,5 saat ediyor. Şimdi saat 2.30
dur. 7,5 saat daha ilâve edersek 10,00 saat eder.
saat 10,00 da ancak bu işleri bitirebileceğiz.
Eğer eve gitmeden bundan sonraki, yani yarın
ki bütçeye devam etmek arzusunda isek devam
edelim. Takdir Yüce Heyetinizindir Ben burada
mukavemet ederim.
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Bir kere
Diyanet işleri bütçesinin mutlaka bu gece gö
rüşülmesi icabeder.
BAŞKAN — Sebep?..
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Sebep
şu; eğer Diyanet işleri bütçesi yarına kalırsa,
yarın bu bütçe üzerinde herkes konuşmak istiyecektir. Bütün program bu bakımdan alt üst olacaktır. Binaenaleyh, Yüksek Heyetiniz
müsaade ederse hiç olmazsa Diyanet işleri çık
sın efendim. Teklif ediyorum.
BAŞKAN — Takdir Yüksek Heyetinizin
dir. Geçen sene de programı bu suretle, ista
tistik Genel Müdürlüğünden sonra ertesi güne
bırakılmıştı Takdir Yüksek Heyetinizin.
Devamı kabul edenler... Gelecek birleşime
kalmasını arzu edenler... A ani aşılma di. Devamı
kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar... (Sağ
dan, yalnız Diyanet işleri sesleri.) Hayır de
vam edeceğiz hepsine. Aksamaması matlııpsa
hepsine devam edeceğiz. Kabul etmiyenler...
Büyük ekseriyetle gelecek birleşime bırakıl
ması kabul, edilmiştir.
Saat 10.30 da toplanılmak üzere birleşime
sor. veriyorum.
Kapanma saati : 02.40

Cumhuriyet Senatosu

GÜNDEMİ
30 NCU

BİRLEŞİM

26 . 1 . 1965

Salı

Saat : 10ı30
I
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
SORULAR
ÖNCELİKLE

VE

II
GENEL

GÖRÜŞME

III
GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER

IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR D E F A
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
X I . - — 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/738, C. Senatosu 1/495) (S. Sayısı : 493)
[Dağıtma tarihi : 23 . 1 . 1965]
V
İKİNCİ D E F A GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
ı
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