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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Köy İş
leri Balkanı Sabit Osman Avcı'ya, dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'm vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
okundu, bilgi edinildi. 

Tabiî Üye Suphi Karaman, Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli'nin bir önceki birleşimdeki 
konuşmasına cevap teşkil eden bir demeç verdi. 

Başbakan Süleyman Demirel; Cumhurbaş
kanı Cemal Gürsel'in sıhhi durumuna ve Ame
rika'da bir müddet tedavisine doktorlarca lü
zum görüldüğüne dair bilgi verdi. 

Edirne Üyesi Tahsin Banguoğlu, usul hak
kında söz alarak, söz alan üyelerin konuşmala
rım, diğer üyelerin de /konuşmalarına imkân 
sağlıyacak şekilde ayarlamaları gerektiğini ifa
de etti. 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Suad 
Hayri Ürgüplü'ye izin verilmesi hakkındaki 

Başkanlık tezkeresi okundu ve kabul edildi. 

1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerinde bir 
süre görüşüldü. 

Bütçe müzakerelerindeki konuşmaların, 
gruplar sözcülerinin 20 ve şahısları adma söz 
alanların 10 dakika ile tahdidi kabul olundu. 

âbsH... 

2 Şubat 1966 Çarşamba günü saat 10 da 
toplanılmak üzere Birleşime, saat 21,25 te son 
verildi. 

Başkan 
İbrahim Şevki Atasağun 

Kâtip 

Kudret Bayhan 

Başkan 
Başkanvekili 

Fikret Turhangil 

Kâtip 
Kırklareli 

Ahmet Naci Art 

Gaziantep 
Nizamettin Özgül 

GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 

1. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kaıbul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İş
let, Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları. (Millet Meclisi 1/577; 
Cumhuriyet Senatosu 1/572) (S. Sayısı: 750) 

2. — Alman uyruklu Wilfried Herbrecht'm 
geri kalan cezasının affı hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kaıbul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi 1/671; Cumhu
riyet Senatosu 1/560) (S.' Sayısı: 751) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın, İçtüzüğün 4 ncü 
maddesinin ta/dili halkkmda İçtüzük teklifi ve 

Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu. (2/134) (S. Sayısı: 752) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Se
zai O'Kan'm, İçtüzüğün 17 nci maddesinin «A» 
bendinin III ncü fıkrasında değişiklik yapılma
sına dair İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu "raporu. 
(2/190) (S. Sayısı: 753) 

5. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu. (Millet Meclisi .1/90; 
Cumhuriyet Senatosu 1/638) (S. Sayısı: 754) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 114 ncü 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 
İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (2/135) (S. 
Sayısı: 559 a ek) 
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B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Kadri Kaplan 

KÂTİPLER : Ömer ücuzal (Eskişehir), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN — Sayın senatörler Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın senatörler oturumu açı
yorum. Konuşmalara başlanacak. 

İki Önerge vardır, birisi Sayın Deliveli'ye 
ait, okutuyorum. 

Başkanlığa 

Zaptı sabık hakkında konuşmama müsaa
delerinizi talep ve rica ederim. 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

1. — Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ; Avrupa Kon
seyi tstişari Meclisinde Kıbrıs konusunnda ce
reyan eden görüşmeler ve alınan karar hakkında 
demeci 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe müzakerelerine başlamış olduğumu

zu takdir ediyorum. Ancak, millî bir dâvamız 
olan Kıbrıs meselesi ile ilgili aktüel bâzı mev
zularda mâruzâtım olacaktır. Bu mâruzâtım 
Avrupa Konseyi tstişari Meclisinde alman iki 
önemli karara dairdir. Türk Parlâmento He
yeti adına bâzı mâruzâtta bulunmakla görev
liyim. Yüce Senato ve umumi efkâra arz ede
ceğim bilgileri ifade etmem için gündem dışı 
konuşmama müsaadelerinizi arz ederim. 

Elâzığ 
Celâl Ertuğ 

MUSTAFA DELÎVELÎ (Hatay) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bütçe müzakerelerinde usuller 
evvelden tesbit edilmiştir, Sayın Deliveli. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, bu sataşma 
ve zaptı sabık müessesesi bütçelere hakikaten 
sataşma neticesini doğuracak. Sonra, Sayın De
liveli dün sataşma hakkında Yüce Kurulun 
oyuna müracaat etti. Yüce Heyet şahsına bir 
sataşma mevcudolmadığım yüce oylariyle tes
bit etti. Onun için lütfen vazgeçsinler. 

ikinci önergeyi okutuyorum. 
MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Zaptı 

sabık hakkında söz istiyorum, sataşma mev
zuunda değil efendim. 

BAŞKAN — Aynı mevzuda istiyorsunuz Sa
yın Deliveli. Aynı kanaatle söz istiyorsunuz. 
İkinci önergeyi okutuyorum. 

Sayın senatörler, bugün 13 bütçe görüşüle
cek. Dünden de bugüne aktarılan bir, birbuçuk 
saatimiz var. Tam olarak bitmesi için görüşme
lere 7 saat 30 dakika devam edecek demektir. 
Ancak, Sayın Ertuğ Türk Parlâmento Heyeti
nin mesul bir şahsıdır. İstekleri sadece gün
dem dışı söz istiyen bir vasfı haiz değildir. Ge
nel Kurulu tenvir vasfını taşıdığı için kendisi
ne söz veriyorum. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Usul 
hakkında söz istiyorum efendim. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Usul hak
kında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz yerinize Sayın 
Deliveli ve Sayın Ünaldı. Buyurunuz Sayın 
Ertuğ. Başkanlığın tutumu yerindedir, buyu
run Deliveli oturunuz. 

Sayın senatörler, Sayın Ertuğ aynı zaman
da Parlâmento Heyetinin mesul bir üyesidir. 
Onun için lütfen müdahale etmeyiniz. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
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Buyurunuz Sayın Ertuğ. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler, Başkanlığın lütfedip bana 
söz vermesini sabırlarınızı suiistimal etmeden 
kullanacağım. Ben bu arada söz almamın yer
siz olduğuna kaani olduğumu esasen önergem
de arz etmiştim. Ancak, zannediyorum ki, ma
ruzatım sizleri memnun edecektir. Bu da bana 
tevdi buyurduğunuz bir vazifenin icabını yeri
ne getirmek zımnında olduğu için aktüalitesi
ni kaybetmeden bu mevzuu burada konuşmak 
mecburiyetindeyim. Tasavvur buyurunuz ki, 
Kıbrıs meselesinde Yüce Heyetiniz, her iki 
Mecliste günlerce devam eden, genel görüş
meler açmıştır ve bu genel görüşmelerden 
sonra bugün her halde on dakikanızı lütfetme
nizde mahzur olmıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Avrupa Konseyi Isti-
şari Meclisinde Kıbrıs konusunda iki mühim 
karar alınmıştır. Bu çok önemli iki kararı sizle
re arz edeceğim. 

Birincisi Mülteciler Komisyonunun, Avrupa 
Konseyi İstişari Meclisi Mülteciler Komisyonu
nun getirdiği raporda, Kıbrıs'ta yaşıyan soydaş
larımızın Kıbrıs Ada'sının muhtelif yerlerindeki 
köylerinden kalkarak, evleri yıkılan, tarlaları ya
kılan ve insan hakları çiğnenen soydaşlarımızın 
Ada'nm bâzı yerlerine göç ettikleri belirtilmek
tedir. 

Malûmunuzdur ki, 30 - 50 bin arasında olan 
bu vatandaşlarımız, orada evsiz barksız, çadır
larda ve tabiatın bütün zorluklarına görüş gere
rek yaşamaktaydılar. Bunlara barınak yapılması 
için gerek Dünya Kızılhaçı vasıtasiyle gerekse 
hükümetler vasıtasiyle maddi yardım yapılması 
konusu teklif edilmiş fakat Makarios Hükümeti 
tarafından reddedilmişti. Bu defa Mülteci Ko
misyonunun aldığı karar gereğince Kıbrıs'ta göç 
eden, bir yere sığınan soydaşlarımıza barınak 
yapılması ve kendilerine yiyecek ve saire gibi in
sani yardımların yapılması için ileri sürülen tek
lif Yunanlıların tekrar itirazı ile karşılandı. Bu 
itiraza Kıbrıs'ın Avrupa Konseyi nezdindeki dai
mî delegesi Mösyö Plomaki'nin bir takriri ile gi
rildi. Bu takrirde, Kıbrıs'ta yardıma muhtaç kim
senin olmadığı ileri sürülüyordu. Buna rağmen 
takrir müzakere edildi ve bütün Avrupa Konseyi 
üyelerinin, yani 17 Devletin Parlâmento üyeleri
nin, Yunanistan delegesi hariç, hepsinin ittifa-

kiyle Kıbrıs'a iktisadi yardım yapılması, maddi 
yardım yapılması, kabul edildi. Bu konunun 
ehemmiyetini takdirlerinize arz ediyorum. 

Kıbrıs'taki soydaşlarımızın tabiatın zalim 
şartlarından kurtarılması, tabiatın zalim şartla
rına karşı korunması için alınacak her hangi bir 
tedbiri oradan geçirmenin güçlüğünü takdir bu
yurursunuz. 

Biraz sonra arz edeceğim. Avrupa camiasında 
Kıbrıs meselesi hakkında Birleşmiş Milletlerde 
alman karara karşı Avrupa'nın reaksiyonunu, bu 
mevzuda olduğu gibi, bundan sonraki mevzuda 
da göreceksiniz. 

Sayın senatörler, ikinci önemli konu Avrupa 
Konseyi İstişare Meclisi Siyasi Komisyonunda, 
Siyasi Komisyonun Avrupa'daki siyasi olayları 
çerçevesi içine alan raporunun Kıbrıs'a ayrılan 
pasajın, müzakeresi idi. Bu pasaj da iki seneden 
beri Kıbrıs'ta hunharca cinayetlerin vâki olduğu 
ve birçok insan haklarının çiğnendiği, birçok 
masum Kıbrıslıların katledildikleri ve cinayetle
rin cereyan ettiği itiraf ediliyor. Ve iki seneden 
beri Türkiye'nin bütün gayretlerine rağmen mus
lihane yollardan bu dâvanın hallinin maalesef 
mümkün olamadığı belirtiliyordu. Buna karşı 
Yunan delegasyonu ise, artık Birleşmiş Milletler
de alınmış bir karar vardır, bu kararın ışığı al
tında meselenin müzakere edilmesi gerekir. Bina
enaleyh bu mesele buradan Siyasi Komisyon ra
porundan çıkarılmalıdır teklifinde bulundular. 
Bu teklif de müzakere edildi ve rapor Yunanlı
ların muhalefeti, İngiliz İşçi Partisi mebuslarının 
da çekinserliği ile, diğer bütün üyeler tarafından 
kabul edilmek suretiyle, Yunan delegasyonu tek
lifi reddedildi. Şimdi orada Yunanlı, Yunan de
legesinin söylediği söz üzerinde durmak isterim 
sayın senatörler... Yunan delegesi dedi ki, bu 
mevzuda Türkiye Parlâmentolarında günlerce 
süren genel görüşmeler yapılmıştır. Bu genel gö
rüşmeler esnasında Johnson'un mektubunun 
açıklanması istenmiştir. Johnson ve İnönü mek
tupları açıklandıktan sonra anlaşılmıştır ki, Tür
kiye Yunanistan ve Kıbrıs'a hücum etmek ka
rarındadır. Türkiye istilâcı emeller gütmektedir. 
Binaenaleyh Türkiye'nin istilâcı emelleri karşı
sında bizim masumane müdafaalarımız haklıdır, 
biz dâvada haklıyız, dediler. Fakat bu iddialar 
diğer devletler tarafından müstehzi tebessüm-
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lerle karşılandı ve neticede arz ettiğim gibi tek
lifleri reddedildi. 

Sayın senatörler, bu teklif reddedilirken ileri 
sürülen yani komisyon raporunda belirtilen hu
sus şudur; bunu bilhassa dikkatlerinize arz etmek 
isterim : 

«Birleşmiş Milletler kararı Avrupa'nın gü
venliğiyle, kendi güvenliğiyle ilgili olan bir me
selede bizi ilgilendirmez ve bizi ilzam etmez, biz 
kendi bölgemizde bölgesel güvenliğimizin esprisi 
içinde Avrupa meselelerini kendimiz halletmek 
mecburiyetindeyiz. Binaenaleyh biz kendimiz bu
nun çaresini bulmak zorundayız. Bakanlar Komi
tesi karar almalıdır ve daha enerjik bir politika 
güdülmelidir» kararma varılmıştır. Burada teş
rih edilmesi icabeden psikolojik durum şudur sa
yın senatörler : Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs ko
nusunda çekinser davranan memleketlerin oyla
rını Avrupa Konseyi Assamblesinde değerlen
dirmiş oluyoruz. O halde iddia edildiği gibi ora
da çekinser davranan devletler, Avrupa devlet
leri Avrupa'nın meselelerine bigâne kaldıkları 
için değil, bilâkis Afganistan tezini müdafaa et
mek arzusunda oldukları için çekinser davran
mışlardır. Nitekim Avrupa Konseyi Assamblesin
de ileri sürülen teklif de Afganistan teklifine 
muvazi bir teklifti. Bunu 18 Avrupa devleti ka
bul etmiştir. 

Sayın senatörler, bu hususları belirtmek 
bana tevdi buyurduğunuz vazifenin icabı ol
duğu için arz ettim. Bir noktaya daha temas 
etmeye müsaadelerinizi rica ederek sözlerime 
son vereceğim. 

Yurt dışından memleketimizin iç bünyesini 
dikkatle takibeden devletlerin politikacıları
nın arasında bulunmuş bir insan olarak arz 
edeyim ki, bizim içeride yaptığımız ve hüs
nüniyetle yaptığımız siyasi mücadelelerde ba-
zan, daha doğrusu ekseriya dozumuzu kaçırı-

1. — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/5, Cumhuriyet Senatosu 1/639) (S. Sayısı : 
716) (1) 

(1) 716 S, Sayûı basmayazı 1 . 2 . 1966 ta
rihli 38 nci Birleşim tutanağu sonundadır. 

yoruz ve çok sık olarak rejim buhranını bir ih
tilâl atmosferini buralarda estirmek çabası içe
risine düşüyoruz. Bu belki de aşırı vatanper
verlikten gelen bir harekettir. Fakat şunu 
takdir buyurmanızı rica edeceğim ki, dışarı
dan bizi dikkatle izliyorlar. Izliyenlerin ba
şında Yunanistan vardır. Kıbrıs meselesinde 
kullanacakları koz ve bizim onlara vereceği
miz imkânlar, iç politikamızdaki buhranlar ve 
karışıklıklardır. Bunlardan faydalanma fırsat
larını kaçırmıyacaklardır ve kaçırmak iste
miyorlar. 

Son olarak Avrupa Konseyinin aldığı bu 
çok önemli kararlar da derinlemesine tetkik 
edildiği zaman takdir edilecektir ki, çok önemli 
kararlardır. Bu çok önemli kararlardan birin
ci derecede Avrupalı parlâmento üyelerinin 
gösterdikleri anlayışı ikinci derecede benim de 
mensubu olmakla iftihar ettiğim Türk Parlâ
mento Heyetinin gerek komisyonlarda gerek 
kulislerde ve gerekse Heyeti Umumiyede gös
terdiği çabalar sayesinde bu netice elde edil
miştir. 

Mâruzâtım bu kadardır, beni dinlemek lût-
funda bulunduğunuz için ve Başkanlığın da 
usulünü bu mühim meseleyi arz etmek için 
bozduğum için özür diler hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
Efendim, Başkanlık Divanının bütçe müzakere-
lerindeki tutumunun hatalı olduğunu belirt
mek için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ege, Başkanlık Divanı 
fikirlerini söylemiştir ve şimdi de Maliye Ba
kanı tenkidlere cevap verecektir. Buyuru
nuz Sayın Maliye Bakanı İhsan Gürsan. 

MUSTAFA DELÎVELÎ (Hatay) — Biz de 
parmak kaldırıyoruz burada. Bu Başkana ben 
de oy verenlerdenim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz
mir Milletvekili) — Muhterem Başkan, muhte
rem senatörler, 

Bütçe tasarılarının tümü üzerinde konuşma
larını dikkatle takibeylediğim birçok sayın 
senatörler, grupları ve şahıslan adına, çeşitli 

5. — GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
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konular üzerinde mütalâalarım serd ettiler, 
kanaatlerini belirttiler, tenkidlerini yaptılar. 

Bu tenkid ve mütalâalardan büyük bir 
kısmı alâkaları itibariyle muhtelif bakanlık
ların bütçeleri üzerinde müzakereler yapılır
ken, şüphesiz daha esaslı bir şekilde ele alı
nacak ve daha salahiyetli ağızlar tarafından 
cevaplandırılacaktır. Bu bakımdan hem gün
demlerin' dolgun olması dolayısiyle muhte
rem Heyetinizin çok kıymetli olan zamanını 
işgal etmemek hem de muhterem hatiplerin 
daha salahiyetli ağızlardan sorularına ve mü-
talâlarma daha tatminkâr cevap alabilmelerini 
sağlamak maksadiyle, ben sadece bütçe ile 
alâkası olan hususlara temas etmekle iktifa 
edeceğim. 

Cevaplarımı arza başlamadan evvel, müşa-
hadesi ve dinlenmesi umumi bir üzüntüye sebe
biyet vermiş olan bir konuşma üzerinde kısa 
da olsa durmak mecburiyetini hissediyorum. 

Muhterem senatörler, 
Tenkidler, objektif, yapıcı bir mahiyet ta

şıdığı, medeni bir anlam ve kavram içersin
de, ve müspet vazıh kriterleri ve kanaatleri, 
doğru ve tarafsız olarak tesbit etmeye yarı-
yan olumlu bir çabaya dayandığı takdirde bir 
değer taşır, iltifat görür, hürmete şayan gö
rülür. Bundan mahrum olduğu takdirde, ifa
de ve telkin edilmek istenilen fikir ve mü
talâalar bir polemik ve muayyen fikri sabit
lerle art düşüncelerin, mahiyeti belli edilmek 
istenilmiyen fakat tesiri altında kalındığı 
kolayca anlaşılan birtakım komplekslerin 
mahsûlü olmaktan ileri gidemez. Hele fikir ve mü
talâaların serdinle, kullanılan kelimeler, medeni 
münasebetlerde riayete mecbur olduğumuz 
en ufak nezaket ve mücamele kaidelerinden 
uzak kalır ve hattâ bir kabalığın tecviz 
edilmiyen ve edilmesi mümkün olmıyan damga
sını da taşırsa bu hareket tarzını tasvibetmek 
asla mümkün olamaz. 

Bu sayın senatöre gereken cevap, dün gece 
Sayın Fethi Tevetoğlu tarafından A. P. Grupu 
adına verildiği için ben sadece konuşmalarının 
garip ve tecvizi mümkün olmıyan tarzına karşı 
teessüflerini ifade etmekle yetineceğim. Yalnız 
bir hususu hatırlatmak isterim ki, ne memleket 
sevgisi, ne de hakikatlerin idrâki kendilerinin 
inhisarı altında değildir. Millî iradenin tasvi

bine mazhar olmuş olan bir siyasi teşekkülün 
ve bu teşekkülü idare edenlerin tutum ve ta
sarruflarının tasvip ve takdir mercii de sadece 
bu millî iradenin tecelli ettiği milletin ta ken
disidir. Millete mal olmuş bir topluluğun bir 
temsilcisi olmıyan bu sayın senatörü ise, tama
men yanlış ve hakikatlerin hiçbir şekilde ifa
desi bulunmıyan fikir ve kanaatleriyle başbaşa 
bırakıyoruz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan istirham ederim. 
MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (De

vamla) — Biz dinledik fikir ve kanaatlere hür
metlerinizi bütün hareketlerimizle gerek Muh
terem Heyetinizin huzurunda gerekse efkârı 
umumiyeye karşı daima göstermiş bulunuyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın konuşmacı a 
imkân verin, lütfen tenkidlere cevap verin. 
(Gürültüler) 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (De
vamla) — Şimdi Sayın Ferid Melen'in tenkid 
ve mütalasma karşı cevaplarına geçiyorum. 

Sayın Melen, gerek takdim etmiş olduğumuz 
bütçe taşanlarının gerekçesinde, gerekse ko
nuşmamda objektif ölçülere bağlı kalmamız do
layısiyle teşekkür ettiler. Kadirşinaslığı dola
yısiyle ben de kendilerine gerek Hükümet ge
rek Bakanlığım adına teşekkür ederim. Ancak 
kendileri de tenkid ölçülerinde aynı şekilde ob
jektif ve tarafsız kalsalardı şüphesiz serd ettik
leri fikir ve mütalâaların değeri de o nisbette 
büyük olurdu. Ama ne yazık ki, tenkidlerinde 
zaman zaman bu ölçülerden uzak kaldılar ve 
sadece politik maksatlarla çıkarmak istedikleri 
neticelere göre konuşmalarına istikamet verdi
ler ve bu suretle de şüphesiz muayyen bir ölçü
de zaıfa da uğradılar. 

Sayın Melen takdim etmiş olduğumuz bütçe 
tasarılarının ne şekil, ne muhteva ne de espiri 
bakımından bir özelliği bulunmadığına ve ev
velki bütçelerin kusursuz bir kopyası bulundu
ğuna ve değişen şeyin sadece imzadan ibaret 
olduğuna işaret ettiler. Bununla değerli bir, 
maliyeci olan Sayın arkadaşımın ne demek is
tediğini anlamadığımı ifade etmek isterim. Şe
kil bakımından bir bütçenin her iktidar deği
şikliğinde bir sistem değişikliği de göstermesi 
için ne gibi bir zaruret ve sebep tasavvur edili
yor. Bütçelerin tertip ve tanzimi, kendilerinin 
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de bildiği gibi, klâsik esaslara dayandığına, tet
kikinize arz ettiğimiz bütçe tasarıları da kendi
lerinin Maliye Bakanı olduğu zamanda bu 
esaslar dâhilinde hazırlandığına göre ortada 
tenkid için bir sebe'bolmamak ieabederdi. 

Burada bir diğer hususu da belirtmek ye
rinde olacaktır. Plânlı devrede bütçelerin müs
takil hüviyetini kaybettiği ve plânın uygulama 
aracı haline geldiği, Saym Melen'in de kabul 
ve işaret ettiği bir gerçek olduğuna göre yıllık 
bütçelerin birbirinden büyük farklar arz etme
si de bittabiî mümkün değildir. 

Tasvibinize sunduğumuz tasarının başta ge
len özelliği plâna, diğer bir deyimle yıllık prog
rama uygun olmasıdır. Bu taşanlarla öngörü
len yatırım ödeneklerinin 5 Yıllık Plânın 1966 
yılı için kabul ettiği yüzde oranının bir miktar 
üstünde bulunuşu ve yıllardır beklenen perso
nel reformuna malî imkân sağlamakta oluşu 
ayrıca zikre değer ikinci özelliğidir; Muhteva 
bakımından bir değişiklik göstermediği müta
lâası ile, şayet daha evvel birçok vesilelerle 
kendilerinin ve partilerinin mensubolduğu mil
letvekilleri ve senatörler tarafından ifade edil
diği gibi Hükümet, programında yer alan 
vaidleri aksettirmediği anlatılmak isteniyorsa 
Sayın Melen'in bu ifade karşısında Sayın De
mirci'm Hükümet programı vesilesi ile Millet 
Meclisinde yaptığı konuşmanın şu p&sajmı 
okumakla iktifa edeceğim. 

«Bir Hükümet programı bir bütçe değildir. 
Bir Hükümet programı bir yıllık program da 
değildir. Bir Hükümet programı 5 - 1 0 yıllık 
bir plân da değildir. Nedir bu Hükümet prog
ramı? Bir Hükümet programı hedefler, istika
metler ve niyetler manzumesidir. Bu zamana 
kadar yazılan bütün Hükümet programlarını 
teetkik ettim. 1964 den bu yana hiçbirisinde 
bu programın icabı şu kadar milyar liradır. 
Bunun kaynakları da şudur, diye bir hesap 
yok. Bu programın icalbettirdiği masrafların 
nasıl karşılanacağı yıllık programlarda, yıllık 
bütçelerde, 5 yıllık programlarda inikasını bu
larak huzurunuza gelecektir. O zaman bunu, 
bir noktayı hareket bir mukayese vasıtası ola
rak ele alıp murakabenizi yapacaksınız.» 

Sayın Demirel'in Millet Meclisindeki konuş
malarının bir pasajıdır. 

Diğer bir veçhesi ile bu konuyu tahlil et
mek mümkündür. 91 sayılı Kanunun Devlet 
Plânlama Teşkilâtı vazifeleri ile ilişkin 2 nci 
maddesinde aynen plânın uygulanmasını ta-
kibetmekle değerlendirmek ve gerekli hallerde 
plânda değişiklik yapmak ve yine özür, dilerim, 
Sayın Melen kendilerinin Maliye Bakanı ola
rak vazife aldıkları Üçüncü Koalisyon Hükü
meti tarafından hazırlanan 1965 malî yılı Büt
çe tasarılarının tümü üzerinde yaptığı bir ko
nuşma ile Muhterem Başbakan Demirel'in bir 
konuşmasını ele alarak iktidarınızın plân ko
nusundaki tasarruflarından şüphe gösterdiler 
ve tutumunuzun menfi olduğunu ileri sürerek 
bizi plânın karşısında göstermek istediler. Sa
yın Melen'in bu kanaata nasıl ve hangi mesnet
lere dayanarak vardığı bilinemiyor. Mesnetle
rini izah etmedikleri ve sadece mücerfet bir 
kanaat izhar ettikleri için münakaşa etmek im
kânına da malik değilim. Kendilerine bu ko
nuda Hükümet programının şu pasajını tek
rarlamakla iktifa edeceğim. 

«Plânlı kalkınma bir Anayasa müessesesi 
olduğu gibi demokratik plân tekniğinin ve ik
tisadi kalkınmada çok müessir bir metodolduğu 
inancındayız. Plânı sosyanel iktisadi politika 
takibedilmenin en tesirli vasıtası olarak görü
yoruz. Demokratik memleketlerdeki plânlama 
ile devletçilik arasında ne tatbikat, ne de 
mantık ve nazariye yönünden her hangi bir bağ 
bulunmadığı kanaatindeyiz. Plânı devletçili
ğin tabiî bir sonucu olarak gören düşünce tar
zı millî hayatımız bakımından son derece fay
dalı ve zaruri bir mekanizma olan plân fikri 
için zararlı bir davranıştır. Plân biçildiği şe
kilde giyilmesi gereken bir dar ceket değildir. 
Plânı sorunsuzluk, hareketsizlik ve vatandaş 
ihtiyaçlarına sırt çevirmenin bir vasıtası sayan 
görüşe katılmıyoruz. Plânı halkın benimsiye-
ceği, seveceği gönüllü olarak iş birliği arzusu
nu duyacağı bir millî vesika olarak kabul edi
yor. Plân hedeflerinin halka, işçiye, müteşeb
bise, idareye geleceğin imkânını ve icraatını 
bugünden haber veren bir faaliyet muhtırası 
olarak mütalâa ediyoruz. Plânın bir karam
sarlık, ümitsizlik vesikası değil bir şevk ve he
yecan kaynağı olmasını arzu ediyoruz. Demok
ratik bir düzende ve piyasa makanizmasma 
dayanan iktisadi bünye içinde plânlama özel 
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sektör için yol gösterici, aydınlatıcı ve teş
vik edici olmalıdır. Emredici plânın demok
ratik ilkeler ve Anayasa düzeni ile bağdaşması 
mümkün değildir. Plân ancak âmme sektörü 
için bağlayıcı ve emredici bir nitelik kazanabi
lir. İkitisadi plânlamayı, ekonomimizin çeşitli 
sektörleri arasında karşılıklı münasebetleri da
ha iyi görmek ve takibedebilmek çelişmeleri 
önlemek, üzere millî ekonomi için rakam, ista
tistik ve hesaba dayanan ilmî tahlillerden fay
dalanmanın bir vasıtası olarak mütalâa ediyo
ruz. Plânlamayı en iyi yetişmiş uzmanlarla 
takviye etmek istatistik ve iktisadi haber al
ma servislerini süratle ıslah etmek ve geliştir
mek azmindeyiz. Özel sektör için yapılan plân
lama hazrılıklarmda özel sektör ve işçi temsil
cileri ile geniş ölçüde danışma ve işbirliği ya
pılması gerektiğine de inanıyoruz. İşte Sa
yın Melen bizim plân anlayışımız budur. 

Sayın Melen ve temsil ettiği siyasi teşekkül 
şüphesiz bu anlayışa katılıp katılmamakta ser
besttir. Bu yoldaki fikir ve inançları kendile
rine racidir. 

Diğer bir veçhesinden de bu konuyu tahlil 
etmek mümkündür. 91 sayılı Kanunun Dev
let Plânlama Teşkilâtının vazifeleri ile ilgili 
2 nci maddesinde aynen: «Plânın uygulanması
nı takibetmek, değerlendirmek ve gerekli hal
lerde plânda değişiklik yapmak.»1 Ve yine ay
nı kanunun plânın uygulanmasındaki koordi
nasyonla ilgili 16 ncı maddesinde aynen: 

«Plânın tatbikatını zaman zaman gözden ge
çirmek elde edilen neticeler ve alınması gere
ken tedbirleri belirli devrelerde verilecek ra
porlar halinde Bakanlar Kuruluna sunmak» 
hükmü yer almıştır. 

Yine Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
metninde aynen: 

«Yıllık programları uygun süreli plândaki 
başlangıç varsa bunları düzeltmeye tahminler
deki yanılmaları gidermeye ve yeni neticelere 
göre hedefe erişmek için plânda gerekli deği
şiklikleri yapmaya imkân vermektir. 

Öte yandan o yılın işlerinin de düzenlenece
ğini belirtileriyle göstereceklerdir. Yıllık prog
ramlar uzun süreli plânın sebepleri, yıllara bö
lünmesiyle değil her yıl ileriye aynı açıdan ba
kılmak suretiyle hazırlanacaktır.» Denilmekte
dir. Metinden okuyorum. Plân Kanununun ve 

bizatihi plânın haklı ve mâkul olarak derpiş 
ettiği bu ilke ve usullerden hareket edilerek 
1966 programında da plânın öngördüğünden 
farklı olarak bâzı sektörlere daha fazla ağır
lık verilmiş ve diğer bâzı sektördeki yatırım 
oranları buna muvazi olarak azaltılmıştır ve bu 
tamamiyle Devlet Plânlama Teşkilâtınca derpiş 
ve teklif olunmuştur. 

Plân Kanunu ve kalkınma plânının göster
diği bu hususların başka şekillerde ve daha 
fazla olarak ifadelendirilmesinin neden yadır
gandığını anlamak hakikaten güçtür. Çünkü 
biz de aynı esaslar ve bu metinlerin ve bu esas
ların bize vermiş olduğu ilham dairesinde ha
reket ediyoruz. 

Binaenaleyh, sayın arkadaşımın bu mevzu-
daki, bizi plânın karşısında göstermek ve şüp
helerini izhar etmek mevzuunda, serd ettikleri 
mütalâaların esas mesnedini anlamak hakika
ten mümkün değildir. 

Sayın Ferid Melen, konuşmasının 1966 büt
çesinin gelir ve gider dengesine ve bütçe açığı 
miktarına dair kısmında, 1966 senesi genel bütçe 
gelir tahminlerinin 1965 senesinde yapılması 
muhtemel olan tahsilat miktarına nazaran 3 mil
yar lira tutarında ve % 23 nisbetinde bir fazla
lık gösterdiğini belirterek, gelir tahsilatında bu 
nisbette bir normal gelişmenin mümkün olamıya-
cağını ve gelir tahminlerinde en azından 1 mil
yar lira tutarında zorlama bulunduğunu ileri 
sürdüler. 

1966 senesi gelir bütçesinde yer alan gelir 
tahminlerinin Sayın Melen'in Bakanlığı zama
nında uygulanan usullere dayanmak suretiyle 
yapılmış olduğunu, Karma Bütçe Komisyonunda 
belirtmiş bulunmaktayım. Orada da aynı şeye 
temas buyurdular ve ben de kendilerine bu şekil
de cevaplarını arz ettim. 

Hükümetçe Yüksek Meclise sunulan Bütçe 
kanunu tasarısına bağlı gelir bütçesinin madde 
gerekçelerinde, her gelir kalemine ait tahminle
rin ne şekilde yapıldığı teferruatlı olarak açık
lanmıştır. 

Malûm olduğu üzere, gelir tahminlerinde uy
gulanan metotların hepsinde de, ithalât, tüketim, 
istihsal gibi istikbale ait tahminlere dayanılmak
tadır. Bahis konusu tahminlerde ise, ilgili kuru
luşlardan alman ve çok defa yıllık programlar
da yer alan resmî rakamlar esas alınmaktadır. 
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Kendilerinin de uygulanan bu metotlara bir iti
razı olmadığını zannederim. 

Kaldı ki, Sayın Melen, 1966 gelir tahminleri
nin 1965 senesinde yapılması muhtemel tahsilat 
miktarına nazaran % 23 nisbetinde ve 3 milyar 
lira tutarında fazla olduğunu ileri sürerken de 
bizce malûm olmıyan kendi şahsi hesap ve düşün
celerine istinadetmektedir. 

Öte yandan; bu gelir tahminlerinin, Sayın 
Melen'in de katıldığı Bütçe Karma Komisyonun
ca kabul edildiğini yani bu rakamların aynı za
manda komisyonun da tasvibini kazandığını açık
lamayı zait buluyorum. Her ne kadar kendileri 
muhalif kalmışsa da bizim yaptığımız hesaplara 
göre, 1966 malî yılı gelir bütçesinde 1965 senesi 
tahsilatı tahminine göre fazlalığı 2 milyar 600 
milyon lira civarında ve % 19,4 nisbetindedir. 

Sayın Melen ayrıca, 1966 gelirlerinin 1965 
tahsilatını % 10 bile tecavüz edemiyeceği tahmi
ninde bulunuyorlar, kendilerine bu noktada da 
katılamıyoruz. Gerek otomatik tahmin rakamla
rımız ve gerek 1965 yılı iktisadi faaliyetlerinde
ki canlılık bizim tahminlerimizin gerçekçi mes
netlerini teşkil etmektedir. 

Sayın Melen'in vergi konusundaki tenkidle-
rinin cevaplanmasında, gerçeklerin ortaya çık
masına yararlı olacağı mülâhazasiyle, kendileri
nin bilhassa üzerinde durdukları vergi reform
ları ve meseleleri üzerinde açıklamada bulunma
yı bir kere daha faydalı görmekteyim. Böylece, 
sık sık ve hattâ bazan lüzumsuz ve icapsız tartış
ma konusu olan bu meselelerde vuzuha varılaca
ğını ummaktayız. 

Sayın senatörler, bilindiği üzere, daima deği
şen sosyal ve ekonomik şartlara göre vergi mü
essesesi vergi anlamında köklü tahavvüller vukua 
gelmektedir. 

Vergi reformları, işte bu değişen şartlara 
intibakı sağlıyan bir hareket olarak ortaya çık
makta, ve bu malî konu, müesseselerde* bunların 
fişkâl, ekonomik ve sosyal etki ve fonksiyonları 
bakımından ıslah ve tekâmül yolunda şümullü 
değişiklikler yapılmasını ifade etmekte ve bizi 
bu yola sevk etmektedir. 

Söz bu safhaya gelince, çeşitli ve perakende 
vergi zamlarını reform diye takdim etmenin 
doğru olmadığına ayrıca işaret etmekte fayda 
vardır. 

Bizim anlamadığımız, mânası itibariyle, ver
gi reformlarının bütün memleketlerde olduğu 
gibi memleketimizde de devamlı bir hareket ka-
rekteri arz ettiğini bilhassa belirtmek isterim. 

Gerçekten, Âşarm kaldırılması ile memleke
timizde başlıyan reform hareketi, çünkü bu re
form nihayet muayyen ve mahdut bir devreye 
inhisar etmenin memleketteki tatbikatımızı bilen 
hiç kimse tasavvur edemez, hareketleri içinde 
vergi sistemi ve tatbikatı devamlı bir tekâmül 
içinde gelişmiş, zaman zaman köklü ve geniş ham
leler, bazan tamamlayıcı ve düzeltici ıslah hare
ketleri yapılmış bulunmaktadır. Gelir Vergisi 
sisteminin değişikliği üzerinde yıllardan beri ne 
şekilde çalışıldığım Sayın Melen zannediyorum 
ki, benden daha çok iyi bilirler. 

Bu açıdan bakılınca, vergi reformlarının sa
dece 1961 - 1964 devresinde yapıldığı ve vergi 
gayretlerinin bu devreye inhisar ettiği iddiası, 
kabul edilmesine imkân olmıyan maksatlı bir 
beyan gibi görünmektedir. 

Bu münasebetle, Sayın Melen'in vergi re
formlarına devam olunması ve vergi gayretleri 
gösterilmesi yolundaki tavsiyelerine cevap ver
mek isterim. 

Gerek Bütçe ve Plân Komisyonunda ve 
gerek Yüce Senatoda yaptığım konuşmalarda, 
vergi reform çalışmalarına devam olunacağı 
hususunu açıkça ifade etmiş bulunuyorum. Bu 
beyanlarımda, vergilerin ve tatbikatının ıslahı 
konusundaki çalışmaların yön ve mahiyetini de 
belirtmiştim. 

Bu sarih beyanlarım karşısında vergi ala
nında gösterilecek gayretler konusunda neden 
şüphe ve tereddüt izhar ediliyor bunun mâna 
ve mahiyetim anlamadığımı itiraf etmek isterim. 

Sayın Melen, ayrıca mahallî idareler mali
yesinin ıslahı, zirai kazançları vergileme usul
lerinin mükemmelleştirilmesi, vergi teşkilâtı
nın ıslahı ve vergi ziyamın önlenmesi tedbir
lerinin geliştirilmesi gerektiği üzerinde de dur
dular. 

Bıı konular üzerinde devamlı olarak çalı
şılmakta olduğunu defaatle ifade etmiş bulu
nuyorum. Hattâ bunlardan bâzıları üzerindeki 
çalışmaların sonuçlandırıldığı ve tasarılarının 
Büyük Millet Meclisine sunulmak üzere bulun
duğunu katî olarak belirtmek isterim. 

Vergi ziyamın önlenmesi ile ilgili tedbirler 
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dolayısiyle bir oto - kontrol müessesesi olan ser
vet beyannamesinin kaldırılması teşebbüsü
nün yanlış bir gidiş olduğuna da işaret ettiler. 

Bilindiği gibi servet beyannamesi bir vergi 
oto - kontrol müessesesidir. Bilhassa ısrarla üze
rinde duruyorum, mânası itibariyle. Vergi 
tatbikatında, oto - kontrol bir gaye olmayıp 
bir vasıta bulunduğuna göre, bu fonksiyonu 
ifade eden başka bir tedbir ile maksadın sağ
lanması halinde servet beyannamesinin kaldı
rılmasında her hangi bir tehlike bahis konusu 
olmaması icabeder. Muhakkak sadece bir tek 
faktöre, bir tek mesnede, bir tek tatbikat 
şekline dayanmamız acaba icabeder mi! Daha 
iyisini bulursak bu müessesenin faydalarını bize 
sağlıyacak her hangi bir tatbikat şekli bulur
sak elbette ona da gideriz. 

Gerçekten servet beyannamesinin kaldırıla
rak yerine oto - kontrolü sağlayıcı tedbirleri 
muhtevi bir kanun tasarısı hazırlanmış bulun
maktadır, tabiî bakanlık seviyesinde. 

Bu konuda hazırlanan kanun tasarısını gör
meden ve servet beyannamesi yerine teklif olu
nacak tedbirlerin mahiyetini esaslı bir surette 
incelemeden, bu hususta mütalâa dermeyan 
olunması ve peşinen tehlikeli bir gidişten bah-
solunması kanaatimizce bir önyargı olmaktan 
ileri "gidemez. Af buyursun Melen, bu şekilde 
mütalâa ediyoruz. 

Sayın Melen daha sonra, en az geçim indi
riminin ertelenmesi üzerinde de durdular ve 
bunun antisosyal bir teşebbüs olduğunu belirt
tiler. 

En az geçim indiriminin artmasının ertelen
mesi teklifi, defaatle temas edildiği üzere bir 
zaruretin ifadesidir. 

Bununla beraber en az geçim indiriminin 
artırılmasının her halde sosyal adalete uygun 
olacağı hususunda bir sonuca varılabilmesi için, 
ertelenmesine teşebbüs olunan en az geçim in
dirimi müessesesinin tatbikat neticelerinin cid
dî bir tahlile tabi tutulması gerekmektedir. 

Ertelenmesine teşebbüs olunan en az geçim 
indirimi müessesesinin tatbikatı tahlil olundu
ğu takdirde, Sayın Melen'in iddiasının büyük 
ölçüde vâridolmadığı görülür. 

Şöyle ki ; önce, bahis konusu geçim indiri
mi, sosyal bakımdan himayeye muhtaç ve az 
gelirli vatandaş zümresinin gelirini aşmakta 
ve bu vatandaş zümresi ilâve indirim miktarı 

nisbctinde bu müesseseden faydalanmamakta
dır. Ben son zamanlarda bu asgari geçim indi
rimi mevzuu üzerinde sosyal adalet bakımın
dan ve onun zedelenmesi bakımından sütunlar-
ca yazı yazan gazetelerin son zamanlardaki 
neşriyatını da Sayın Melen'in takdirlerine arz 
ederim. Ne kadar değişmiştir. Çünkü tatbi
kata girilince netice meydana çıkmıştır. 

Sonra, asıl önemli olan cihet, bu indirim
den, az gelirli vatandaşlardan daha çok, yük
sek gelirli mükelleflerin faydalanmaları husu
sudur. 

Bu sonuçları ile ele alındığı takdirde, ba
his konusu ertelenmenin katî olarak antisos
yal bir teşebbüs şeklinde tavsifine imkân ola-
mıyacağı tabiîdir. 

Sayın Melen arkadaşım, Şeker Şirketinin 
1963 ve 1964 yıllarında işletme fazlası verirken 
1905 yılında 500 milyon lira işletme açığı ver
diğini ifade ettiler, eğer iyi tesbit edebildiysem. 

Şeker Şirketi 1963 yılında 7 326 000 lira 1964 
yılında 4 800 000 lira. imletme fazlası vermiştir. 
1965 yılında ise 513 bin lira işletme fazlası ve
receği programlanmış ancak sonuç kesin olarak he
nüz tesbit edilememiştir. Binaenaleyh Sayın Me
len'in 500 milyon lira açığı nereden tesbit ettiğini 
ben anlıyaııicuiım. İzah buyururlar tabiî. 

Bununla beraber, 1963 ve 1964 yıllarında 
çok cüzi de olsa işletme fazlası veren şirketin 
1966 yılında 213 Milyon lira işletme aöığı ve
receği bizim tarafımızdan esasen programlan
mıştır. 

Şeker Şirketinin İşletme açığı veren bir te
şekkül haline gelmesinin bariz sebebi af buyur
sunlar, kendi iktidarları zamanında şeker pan
carına zam yapılması ve fakat bunun şeker fi
yatlarına inikas ettirilmemesinin bir neticesidir. 
Diğer taraftan şirketin 1965 yılında kullandığı 
250 milyon liralık Merkez Bankası Kredisinin 
de bu sebepten 400 milyon liraya çıkarılmış 
okluğunu da ayrıca ifade etmek isterim. 

Sayın Melen, dış borçlarımızın yüksekliğin
den bahisle 1970 yılma kadar 100 er milyon dâ-
larlrk dış ödeme mükellefiyetimize değinmiş ve 
1965 yılında yapılan ertelemeden daha geniş 
bir ertelemeyi tavsiye etmiştir. 

Bilindiği gibi, borç ertelemesi ve röfiııans-
man dış finansman ihtiyaçlarımızın karşılanma
sı konusu içerisinde yer almaktadır. Başka bir 
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deyimle; erteleme ve röfinansman Konsorsiyum 
kanalı ile kalkınma plânımızın dış finansmanı 
için temin edilen yardımın bir kısmını ve bir 
şeklini teşkil etmektedir. Nitekim, 1965 yılın
da da konsorsiyum kanalı ile temin edilen yar
dımların bir kısmını da borç ertelemeleri ve 
röfinansman kredileri teşkil etmektedir. 

Ayrıca, kredi şartlarının ıslâhı için şimdiye 
kadar devamlı gayretler gösterildiği malûmla
rıdır. Bu gayretlerin daha da artırılarak bundan 
böyle de devanı edeceğini ifade etmeyi bir va
zife bilirim. 

Sayın Ferid Melen, İktisadi Devlet Teşek
küllerinin kârlı ve verimli .çalışabilmeleri için 
fiyatlarını serbestçe t?ym etmeleri gerektiğini 
ifade etmiştir. 

Bilindiği gibi 440 sayılı Kanuna göre teşek
küller mal ve hizmet fiyatlarını tesbite ser
best bulunmaktadırlar. Ancak, temel mal ve hiz
met mahiyetinde olanların fiyatları Hükümet 
tarafından tesbit edilmekte ve bu şekilde za
rara uğrıyan teşekküllerin zararları bütçeden 
karşılanmaktadır. 

Bu suretle tatbikat kanuna uygun olarak 
kendilerinin zamanında olduğu gibi İm günde 
y ür ütülmekt od ir. 

Sayın Ferid Melen sermaye, piyasasının tan
zim ve teşviki ile ilgili kanun tasarısı üzerin
deki çalışmaların Hükümetimiz zamanında ih
mal edildiğinden ve bir yıldanberi Türkiye Bü
yük Millet Meclisine takdim edilmediğinden 
bahsettiler. İtiraf edeyim ki, insafsızlık gös
terdiler. 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarı ikmal edil
meden ondan ne anlaşılması lâzımgeldiği konu
suna, şimdi girmek istemiyorum. Çünkü tahmin 
münakaşası uzun sürer. 

Sermaye piyasasını tanzim ve teşvik etmek 
gayesiyle hazırlanan tasarı, Sayın Melen'iıı de 
gayet iyi bildiği gibi, çok çeşitli konularda, et
raflı tetkik ve çalışmaları gerektirmektedir. 
Bu tasarı kanunlaştığı takdirde, memleketimiz 
için tamamen yeni bâzı organlar kurulacaktır. 
Sermaye şirketleri, halka açılma istikametinde 
ve emniyet içinde yeni gelişmeler kaydedecek
tir. Bankalar Kanunu, Sosyal Sigortalar ile il
gili teşekküllerin kanunları lüzumlu tadilleri 
görecektir. Nihayet, Gelir Vergisi Kanunumu
zun bâzı maddeleri sermaye piyasasını teşvik is
tikametinde d eğişecektir. 

Bu derece çeşitli konulara değinen tasarı ile 
ilgili hazırlıklar için; Bakanlıklar muhtelif 
teşekküller ve özel sektör temsilcileri ile ayrı 
ve birlikte, etraflı çalışmalar yapmıştır. Ken-
dileride bilirler ki, bu çalışmalara kendi zaman
larında başlanmıştır. 

Tasarı, bu çalışmaların tamamından istifa
de edilmek suretiyle ve son zamanlarda tamam
lanmıştır, yani Sayın Melen'iıı zannettiği gibi 
tasarı ihmal değil bilakis ikmâl edilmiştir. 

Yarın da Hükümete kati olarak sunula
caktır. 

Sayın Melen ve Sayın Tunçkanat emisyon, 
para arzı ve kredi hacminde büyük genişleme 
olduğuna işaret ettiler. 

Tedavüldeki banknot miktarı 1964 yılma 
nazaran % 18,4 nisbetinde genişlemiştir. 1965 
yılında ise, bu genişleme % H . l nisbetini gös
termiştir. 

Para arzmdaki genişlemeye dair eldeki en 
son malûmat 1965 yılı Kasım ayını ilgilendir
mektedir. Bu itibarla Kasım aylarının muhte
lif yıllarla mukayesesini yapabiliriz. Filhakika, 
Kasını ayları itibariyle para arzı 1963 e kıyasla 
1964 te % 13,7 ve 1964 e kıyasla 1965 te % 16,2 
nisbetini göstermiştir. Para arzmdaki bu ge
nişlemeler takdim konuşmamda belirttiğim gi
bi tedavül hacmi genişlemesi ve tasarruf mev
duatının artması ile sıkı sıkıya ilgilidir. 

Yine Kasım ayı mukayese edildiğinde, kon
solide banka kredilerinin 1963 e kıyasla 1964 te 
% 9,2 ve 1964 e kıyasla 1965 te % 23.9 arttığı 
görülmüştür. 

Muhterem senatörler, gerek para arzı ve ge
rekse banka kredilerindeki artışlar 1964 yılın
da monoter alanda alman ekspansiponist (ge
nişletici) tedbirlerin ve 1965 Şubat ayından iti
baren likidite tercihindeki azalışın sonuçlarını 
aksettirmektedir. 1964 yılında ve kendi ikti
darları zamanımda bir milyar lirayı aşan emis
yon artışı zamanla mevduat artışına ve o yol
dan da kredi artışına müncer olmuştur. Bu ge
lişmenin fiyatlar üzerinde tehlikeli sonuçları ola
bileceğini göz önüne alarak, bilinen ve defaatle 
arz etmiş olduğumuz tedbirleri almış bulunuyo
ruz. 

Muhterem senatörler; 
Muhtelif arkadaşlarımız, fiyatlar konusuna 

temas ettiler, burada bilhassa Sayın Melen fiyat 
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yükselişleri üzerinde pek dikkatli ve tedbirli ol-
mamızmda gerektiğini belirtiler. 

Müsaade ederseniz son durumu vaktinizi al
makla beraber huzurunuzda bir kere daha özet
lemekte zaruret görüyorum. Oniki aylık devre 
ortalamalarına göre 1965 yılında toptan eşya 
fiyatlarındaki yükseliş % 8,9 dur. Aynı kıyas
lamaya göre daha düşük nisbette olarak Ankara 
geçinme indeksi % 6,8 ve İstanbul geçinme in
deksi % 4,5 oranında yükseliş kaydetmiştir. 

Bunların içinde en ziyade üzerinde durulma
ya değer olanı toptan eşya fiyatlarındaki yük
seliştir. Biz son yıllık yükselişi tesbit ederken 
- ki aramızda ayrılık oluyor - oniki aylık devre 
ortalamalarını esas tuttuk. Sayın Melen diğer 
bir yoldan 1965 yılındaki fiyat yükselişini he 
saplamaya gitmiştir. Aralık aylarındaki indeks 
rakamları mukayese edilerek 1964 e kıyasla 
1965 te fiyatların % 10,5 artış gösterdiği şeklin
de bir sonuç çıkarılmıştır. Aslında mukayese 
iki ayrı durumu aksettirmektedir. Halbuki ge
çen yıl içinde fiyatların seviyesini tesbit edebil
mek için yılın diğer aylarındaki indeks hareket
lerini hesaba katmamız gerekir. Çünkü, diğer 
aylarında çıkışlar olduğu gibi inişler de olmuş
tur. Paramızla fiyatlar arasındaki ilişkileri de
ğerlendirirken ayların ortalamasını esas tut
mak zorunluğu vardır. Başka türlü salim bir 
yola varılamaz. Binaenaleyh toptan eşya fiyat
larında bir yıl öncesine nazaran vâki artış 
% 10,' değil % 8,9 dur ve bizde bu rakamı huzu
runuzda dile getiriyoruz. 

Sayın Melen geçmiş yıllarda da fiyat artış
ları olduğu ve 1964 yılında fiyatların aynı sevi
yede kalmak suretiyle ilk defa istikrar gösterdi
ğini ileri sürdüler. 

Toptan eşya fiyatları genel indeksi 1962 de 
% 5,7 ve 1963 de % 4,2 yükselmiştir. Hatırla
nırsa, bu ölçüde yükselişler iskikrarsız bir du
rum olarak yorumlanmamıştır. Fakat aynı 
şeyi 1964 yılı için söylememize imkân yoktur. 
1964 yılında fiyatlar aynı seviyede kalmış ol
masına rağmen bu durum bir istikrar örneği sa
yılamaz. Zira, kalkman memleketlerde fiyat
ların nispi bir yükseliş göstermesi kaçınılmaz bir 
sonuçtur. Ekonomi dinamizm kazandıkça istih
sal faktörlerinin de seyyaliyeti artmakta ve 
zamanla kıtlaşmaktadır. Toprak ve beşer gücü 
unsurlarının devamlı şekilde pahalılaşması bu 

uzun vadeli eğilimi doğrulıyan unsurlardır. Bu
na, sanayi memleketlerinin ihraç fiyatlarındaki 
devamlı yükselişlerin ithalât yolu ile olan tesir
lerini de eklemek gerekir. Eğer toptan eşya 
fiyatlarında yıllık olarak cüzi bir yükseliş 
varsa bunu istikrarlı bir durum sayabiliriz. Eko
nomik netice, müşahede ve teşhislerin neticesi 
de budur, bizim anlayışımıza göre. Fakat, fi
yatlarda bir değişme olmadığı takdirde bunu 
istikrar aleyhine bir durum olarak görmek ge
rekir. Nitekim, 1964 yılı resesyonist bir du
rum aksettirmektedir. Bu bakımdan 1964 yılı
nı fiyat hareketleri yönünden normal bir yıl 
saymaya imkân olmadığı aşikârdır. Esasen 
1964 yılı istikrarlı bir yıl olsa idi kendilerininde 
bildiği gibi ekonomiyi harekete geçirmek için 
birtakım tedbirler alınmasına ihtiyaç ve lüzum 
kalmamış olurdu. 

Şimdi fiyatların 1965 yılı içindeki seyrine 
geçiyorum. Toptan eşya fiyatları endeksi Mart, 
Temmuz ve Ekim aylarında gerileme göstermiş
tir. Diğer aylarda da zaman zaman fasıllalı 
artışlar olmuştur. En büyük indeks hareketi 
% 3,7 nisbetindeki artışla Kasım ayında olmuş
tur. 

Bu gelişmeler karşısında ne yapılmıştır? He
men arz edeyim ki, bizim fiyatlar karşısındaki 
tedbirlerimiz Sayın Melen'in dediği gibi Aralık 
ayında harekete geçirilmiş değildir. Aralık 
ayında alman karar ve maliye alanlarındaki ted
birler daha önceki tedbirler serisinin bir deva
mını teşkil eder. 

1965 malî yılı bütçesinin yürürlüğe girdiği 
ilk aylarda aşırı bir talep yapılmaması husu
sunda ilk malî tedbir olarak Merkez Bankasın
ca Hazineye açılan kısa vadeli avansların öde
nekler toplamının % 8 ini geçmemesi kararlaş
tırılmıştır. Bilindiği gibi son çıkarılan kanunla 
ki bu ihtiyaç Sayın Mele'nin Bakanlıkta bulun
dukları zamanda duyulmuş ve tasarısı B. M. M. 
ne sevk edilmiştir. Bu nisbet % 10 a kadar 
olabilecektir. Kanunun bize verdiği salâhiyet 
budur. Biz konjöktür durumunun bir icabı ola
rak % 8 nisbetini aşmadık ve sadece inisiyati
fimizi kullanarak idari bir takviyede sonuna ka
dar ısrar ettik ve etmeye çalışacağız. 

Ancak burada şu hususu da belirtmeliyim. 
Halen kullanılan Merkez Bankası avansı 

Ocak ayı itibariyle 1 milyar 156 milyon liradır. 
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Ancak 1965 yılı Şubat ayı sonunda, yani ik
tidarı terk ettikleri tarihte kullanılmış Merkez 
Bankası avansı 622 milyon lira kadardı. Bu du
ruma göre bu yıl bütçesinin 11 nei ayının sonu
na kadar, yani onbir ay zarfında kullanılan 
avans sadece 534 milyon lira civarında kalmak
tadır, ki bu miktar bütçe hacminin genişlemiş 
olmasına rağmen yani kendi zamanlarında 
1964 te kullanılan Merkez Bankası avansından 
görülüyor ki çok daha azdır. 

Keza, 1965 yılı ortasında durumu gözden 
geçiren Merkez Bankası kendi bünyesinde bâzı 
kısıtlayıcı tedbirler almayı da ihmal etmemiştir. 
Firmaların ticari kredi limitleri dâhilinde kal
maları, sınai kredilerde limitlerin "% 100 
nisbetinde açılmasına müsaade edilmişken 
bu nisbetin % 25 e indirilmesi, ticari 
ve sınai firmalardan kendi limitlerim tes-
bit ettirmemiş olanlarına ise reeskont im
kânlarının kapalı tutulması sağlanmıştır. Bu 
kısıcı tedbirler, 1964 te o zamanki Hükümet ta
rafından alman genişletici tedbirlerin bertaraf 
edilmiş olmasının bir ifadesidir. 

Nihayet, toptan eşya fiyatları genel indek
sinin Ekim ayındaki gerilemeden sonra Kasım 
ayında yeniden bir yükseliş kaydetmesi bizi da
ha tesirli tedbirler almaya sevk etmiştir. Bildi
ğiniz gibi Aralık ayı içinde vadesiz hesaplarda 
mevduat karşılığı nisbeti % 10 dan % 20 ye ve 
bankaların umumi taahhütleri karşılığında bu
lunduracakları disponibilite nisbeti ise % 5 ten 
% 10 a çıkarılmıştır. 

Ancak, bununla da iktifa edilmiyerek genel 
bütçe harcamalarında kısıntı yapılması yoluna 

gidilmiştir. Ödeneklerde % 10 tasarruf yapıl
ması kararlaştırılmıştır ve tatbikatına sıkı bir 
şekilde devam edilmektedir. 

Muhterem senatörler, görülüyor ki, fiyat ge
lişmelerine karşı aldığımız tedbirler 1965 yılı
nın ilk yarısından başlıyarak zamanımıza kadar 
devam etmiştir ve etmektedir. Fiyat gelişme
leri bizi daha ileri tedbirlere başvurmaya zor-
larsa bundan da çekinilmiyecektir. Şurasını da 
aynı ehemmiyetle bir nokta olarak belirteyim k i ; 
fiyat artışlarının zararlı tesirlerinden kaçın
maya çalışırken aksi yönde bir gelişme ile iş çev
relerinde sıkıntıya ve darlığa meydan vermemek 
kendimizi mecbur saydığımız bir husustur. 

Şimdi, müsaade ederseniz, toptan eşya fiyat
ları genel indeksinin son üç aydaki eğilimini 
kısa şekilde belirteyim. 

Genel indeks, 1965 yılının son ayında % 1 in 
de altında kalan bir yükseliş göstermiştir. Hal
buki geçen yıl aynı aylarda yükseliş % 2,6 yi 
bulmuştu. 

Sadece Aralık ayını almayıp da son üç ay
lık devreyi esas tutacak olursak indeks yükse
lişleri 1962 de % 5,6, 1963 te % 3, 1964 te % 6,9 
1965 te % 4,1 olmuştur. Burada hatırlatayım 
ki ; yılın son üç aylık devresi fiyatların mevsim 
-icabı olarak artması gereken bir devreye raslar. 
Bundan dolayıdır ki, genel indeks Ekim - Ara
lık devresi itibariyle daha önceki yıllarda oldu
ğu gibi 1965 yılında da yükselmiş fakat bu yük
seliş geçen yıllardakini aşmıyan bir nisbet dâhi
linde kalmıştır. 

Bu durum bize açıkça gösteriyor ki, şimdilik 
aldığımız tedbirlerin daha ötesinde kararlar al
maya zorlıyan şartlar mevcut değildir. Bunun
la beraber, mevcut şartlar da ileriye doğru bir 
değişme olursa gerekli ölçüde bir müdahalede 
bulunacağımız tabiidir. Bu hususta çeşitli al
ternatifleri elde tutarak tam bir hazırlık içinde 
bulunduğumuzu bir kere de yüksek huzurunuz
da belirtmek isterim. 

Sayın Melen görüyorlar ki memleketin ikti
sadi durumu hiç de kendilerinin tasvir ve beyan 
ettikleri gibi değildir. Mesele bir memleket me
selesidir. Bâzı konular vardır ki politik mak
satlarla istismar mevzuu yapılmamalıdır. Bu 
konu da bunlardan biridir ve en mühimlerinden-
dir. Durumu hiç sebebolmadığı halde benim 
karamsarlık içerisinde göstererek, sorumlulu
ğu birçok sıkıntılarını kendilerinden devraldı
ğım yeni ve taze bir iktidara yüklemenin çaba
sından kurtulsunlar, bu kendilerine hiçbir şey 
kazandırmaz ama bilâkis enflâsyonun en mühim 
âmillerinden birisi olan psikolojik ortamı mem
lekette yaratmak suretiyle varlığını, kaderini 
memlekete bağlamış olan her Türk vatandaşı
nı müteessir edecek, üzüntüye sevk edecek bir 
neticenin doğmasına sebebiyet vermiş olur. 
Bilmem kendileri de aynı kanaatte midirler? 

Bâzı muhterem senatörler, burada bilhassa 
Sayın Melen, bütçe açığından bahisle bütçenin 
Merkez Bankası kaynaklarından istifade edile
rek kapatılacağından; dolayısiyle açık finans-
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man yoluna tevessül edileceğinden endişe ettik
lerini ifade etmişlerdir. 

Bu endişelerin yerinde olup olmadığını anla
mak için her şeyden önce, 1966 yılında Merkez 
Bankası kaynaklarından ne miktarda istifade 
edilebileceğinin tesbiti gerekmektedir. 

Filhakika mer'i kanuna göre, Merkez Ban
kasından ancak genel bütçenin gider yekûnunun 
c/c 10 una tekabül eden miktarda avans almak 
kabil olabilmektedir. Bu duruma göre, biran 
için 1966 malî yılında halen tatbik edilmekte 
olan % 8 nisbetinin % 10 olarak tesbit edildi
ğini farz edersek bu takdirde kullanılabilecek 
avans miktarı 1 milyar 600 milyon lira olabile
cektir. Halbuki halen kullanılan miktar bir 
milyar 150 milyon lira civarındadır. Bu itibarla 
bu malî yıl da Hükümetimizin kullanabilmesi 
kabil avans miktarı, 450 milyondan fazla olmı-
yacaktır. Başka bir deyimle bütçenin ancak 
450 milyon liralık kısmı, Merkez Bankası kay
naklarından karşılanabilecektir. Bunun daha 
fazlasına imkân yoktur. 

Esasen Merkez Bankası avanslarından kul
lanmalar da, son iki yılda bu civarlarda olmuş
tur. Nitekim 1964 yılında, 400 milyonluk avans 
kullanılmış ve bu yılda 500 milyonluk bir kul
lanma olacağı tahmin edilmektedir. 

Sayın Melen, cari masraflarda 1965 yılma 
nazaran vâki % 14 artışın plânda öngörülen ar
tış oranının üstünde oluşunu da tenkid ettiler. 
Bu hemen her yıl karşılaşılan bir durumdur ve 
başlıca âmeli, yıl içinde kabul edilen masraf ka
nunları, ortaya çıkan munzam savunma ihtiyaç
ları ve 1966 bütçesinin özelliğini teşkil eden 
470 milyon liralık personel reformu ödeneğidir. 

1966 yılı programı konsolide bütçe cari har
camalarını 9 milyar 80 milyon lira olarak öngör
mektedir. Programın, Beş Yıllık Plâna uygun
luğunu kabul etmek durumundayız. Sunduğu
muz tasarının cari harcamalar toplamı yıllık 
programa, dolayısiyle kalkınma plânına uygun 
bulunmaktadır. 

Sayın Melen, 1966 bütçesinin muhtemel açı
ğını tahmin ederken, mevcut rakamlara değil, 
yıl içinde verileceğini düşündüğü ek ödenekleri 
de nazara almaktadır. Kuvvetli bir muhalefet 
partisi olarak, Meclisi ve komisyonları bu şe
kildeki tasarruflarının önüne geçmelerini ken
dilerinden bilhassa istirham ederim. Meselâ İk

tisadi Devlet Teşekküllerinin 382 milyon liralık 
finansman ihtiyacına bütçede yer verilmesini 
ifade ettiler. 

1966 yılı bütçe gerekçesinin 149 ncu sayfa
sında yer alan taloda, İktisadi Devlet Teşek
külleri işletmeci kuruluşların kaynaklarına 
382 milyon lira ilâve yapıldığı görülmektedir. 
Tablonun altında bu miktarın rasyonalizasyon 
ve verimlilik tedbirlerinin sağlıyacağı bir kay
nak olduğu açıklanmıştır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinde, 1964 yılın
da 4,9 milyar liralık stok bulunduğu tesbit edil
miş ; ilmî ölçülere ve memleket gerçeklerine 
göre bunun 1 milyar lira fazla olduğu anlaşılmış
tır. Alınacak tedbirlerle 1 milyar liralık fazla 
stokun bu yıl 382 milyon lira azaltılacağı ön
görülmüş ve bu hususta gerekli tedbirler alın
mıştır. Bu itibarla İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin 1966 yılı programı için 382 milyon liralık 
açık bahis konusu bulunmamaktadır. 

Millî Savunma için munzam ödenek ihtiya
cına temas ettiler. Millî Savunma Bakanlığına 
ek ödenek, yıl içinde varidat tahsilatının arz 
edeceği müspet inkişaf ile kayıtlı olarak verile
ceğine göre, açığa müessir olmıyacaktır. Ve biz 
Maliye Bakanlığı olarak Millî Savunma Bakan
lığına yazdığımız yazıda bu hususu katî ve 
sarih bir şekilde belirtmiş bulunmaktayız. 

Personel reformu için konulan 470 milyon li
rayı kifayetsiz gördüler bulabildiğimiz malî im
kân bundan ibarettir. Gelecek yıllar bütçelerin
de daha büyük fonlar ayırmaya gayret sarf ede
ceğiz. Fakat 1966 bütçesi, bu konuda ek ödene
ğe mütehammil değildir. 

İşçi dövizleri için bir miktar ödenek ilâvesi 
olabilir. Fakat düşünülmelidir ki, her bütçenin 
otomatik tasarruf marjı vardır. Bu ölçüyü aş-
mıyan ilâvelerin, nihai dengeye tesiri kabili ih
maldir. 

Sayın Melen, yıl içinde cari masraflara 
800 milyon liralık ilâveyi gerektiren masraf ka
nunları kabul edildiğini, bunlara karşı Hüküme
tin ve bilhassa benim bir mukavemetim olma
dığını da beyan ettiler. 

Sayın Melen'e, ki içinde bulunuyorlardı, ge
rek Millet Meclisinin gerek Senatonun o zaman
daki haleti ruhiyesini ve içinde bulunduğu at
mosferi hatırlatmak isterim. 

Kaldı ki kendisinin iddia ettiği gibi bir koa
lisyon Hükümeti içinde yer alıyorduk ve bu ko-
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alisyon Hükümeti içinde de nihayet o Hüküme
tin programı ile mukayyettik ve seçim atmosferi 
içinde kendilerinin mensubolduğu siyasi teşek
külün milletvekili ve senatörleri de birçok har
cama kanunlarının açıklamasında âdeta yarış 
ettiklerini kendilerine hatırlatmak isterim. 

1965 yılında kabul edilen kanunların (Per
sonel Kanunu hariç cari masraflarda meydana 
getirdiği artış 800 değil 218 milyon liradan iba
rettir ve bu kanunların % 90 nı (Diyanet Teş
kilâtı, Toplum Zabıtası, muhtelif kadro ve taz
minat kanunları) gibi Hükümet tasarısı olarak 
sevk edildiğine göre, mukavemetimizin bahis 
konusu olmıyacağmı takdir buyururlar. 

Şimdi zannediyorum ki, Sayın Melen'e bu 
cevaplrımla, belki kendileri tatmin edici bulmaz
lar ama, kâfi miktarda cevap vermiş olduğumu 
sanıyorum. Tatmin edilmiş olup olmamak ken
dilerinin takdirlerine kalmış olan ayrı bir key
fiyettir. 

Şimdi Sayın Haydar Tunçkanat'a cevapları
mı arz edeceğim : 

Sayın Haydar Tunçkanat; banka kredilerdi 
içinde en fazla ticari kredilerin arttığını, kamu 
sektörü artışının bundan az olduğunu, tarım ve 
küçük sanat erbabı kredilerinin kâfi miktarda 
artmadığı, ticari kredilerdeki artışın esas itiba
riyle stok finansmanına ve spekülâsyona1 yardım 
ettiğini, bu itibarla krediler arasında dengesiz
lik gördüklerini ifade ettiler. 

Sayın Tunçkanat, banka kredilerine temas 
etmekle, âmme sektörünün ticaret bankaları dı
şından yani Merkez Bankasından sağladığı kre
dileri sualinin dışında bırakmıştır. Bu hususu 
böylece belli etmek suretiyle konunun bir kıs
mını aydınlattığımı zannediyorum. Zira, usul 
âmme sektörü ile özel sektöre tahsis edilen kre
dilerin miktarına aidol'sa idi, bu takdirde ceva
ben âmme sektörü kredilerinin çok daha fazla 
olduğunu rakamlarla açıklardım. 

Sayın Tunçkanat bu hususa temas etmeden, 
sadece ticaret bankalarının kredilerinin tevzii
ne işaret etmekle, bu krediler içinde âmme sek
törü hissesinin düşüklüğünden bahisle ticari 
kredilerin belirli kimselerde toplanarak stok 
finansmanına ve dolayısiyle spekülâsyona tah
sis edildiğini iddia etmektedirler. Artış göste
ren kredilere bütün ihracat, ithalât kredil'eri 
yanında sınai kalkınma kredileri, küçük sanat 

ve esnaf kredileri ve sanayicilere verilen kısa 
vadeli işletme kredileri dâhil bulunmaktadır. 

Saydığım bu çeşit kredilerin büyük kısmı 
itibariyle spekülâsyona matuf stok finansmanı
na tahsis edildiğini kabul etmek imkânsızdır'. 
Bu krediler özel sektörün yatırım, işletme ser
mayesi ve ihracat gibi en Önemli faaliyetlerinin 
finansmanını temin eder. 

Ekonominin istikrarını haleldar etmiyeeek 
miktar ve şekillerde olmak kaydiyle bu nevi 
kredilerin artışına taraftarız. 

Tarım kredilerindin artış veya azalışı kısmen 
mevsimlik hareketlere ve alacakların tahsil 
devreleriyle ilgilidir. Mamafih, Ziraat Banka
sının sermayesi de bu nevi kredilerden artışı 
sağlıyabilnıek için 1,5 milyar liraya yükseltil
mesini öngören kanun yürürlüğe girmiştir. 

Küçük esnaf ve sanatkârların kredilerinde 
artış mevcuttur. Ancak, bu kredilerin daha da 
artmasına biz de taraftarız. Halk Bankasının 
sermayesini bu maksatla artıran kanun çıkarıl
mıştır. 1966 yılından itibaren bütçeye gerekli 
ödenekler konulacaktır. 

Sayın Tunçkanat, Amerikan sürplü anlaş
malarına değinmiş bunun mahzurlarından bah
setmiş ayrıca yeni bir anlaşma imzalayıp imza-
lamıyacağımızı sormuşlardır. 

Bilindiği gibi, 480 sayılı Amerikan Kanunu 
Amerika Birleşik Devletleri zirai maddeleri
nin dost memleketlere kendi paraları karşılı
ğında satılmasına imkân veren bir kanundur. 

Bu çeşit maddelerin ithali için A. B. D. Hü
kümeti ile 1954 ten beri zaman zaman anlaşma
lar yapılmakta ve satış bedelini teşkil eden 
Türk liralarının hangi nisbet ve maksatlarda 
kullanılacağı bu anlaşmalarda tesbit olunmak
tadır. 

1968 t e de imzalanan ve müddeti bu yıl bi
ten son anlaşmaya göre, Hükümet 161 milyon 
dolarlık ve o zaman şiddetle ihtiyacımız olan 
soya yağı, don yağı ve buğday ithalinde bulun
muş ve karşılık Türk liralarının şöylece harca
ması hususunda mutabakata varılmıştır. 

1. Türk liralarının % 20 si Amerikan Se
faretinin ve memleketimizdeki AID Misyonu
nun ihtiyaçları için mal ve hizmet mubayaasın
da kullanılacaktır. 

2. % 17 si Cocley kredilerine tahsis olun
muştur. Bu krediler Türkiye'deki iş hayatının 
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geliştirilmesi ve ticaretin genişletilmesi maksa-
diye, - Amerika - Türk, Amerikan ve Türk fir
malarına açılabilmektedir. 

Tatbikatla şimdiye kadar Türk ve Ameri
kan sermayesinin iştirakiyle kurulmuş bulunan 
firmaların talepleriyle karşılaşılmış ve ancak, 
talepte bulunan firmaların Amerikan menşeli 
sermayesinin «Yabancı sermayeyi teşvik Kanu
nu1» hükümleri uyarınca getirmiş bulunması ve 
verilecek kredi miktarına tekabül eden kâr mik
tarının dışarıya transfer edilmemesi şartiyle 
Hükümetleriımizce kabul edilmiştir. 

Bu arada bu fonlardan 1965 senesinde yal
nız bir firmaya kredi verildiği ve, anlaşma sona 
erdiğinde fonların ancak yarısının kullanılmış 
olduğunu belirtmek isterim. 

c) Türk liralarının % 63 nün de, memleke
timizin iktisadi kalkınmasına yararlı projelerin 
finansmanın da kullanılmak üzere % 0,75 faizle 
ve 30 sene vade ile Hükümetimize ikrazı karar
laştırılmıştır. 

Bugünlerde yapılacak olan yeni anlaşmanın 
bugün zaruri olarak ithal etmek istediğimiz bir 
iki kalem maddeden ibaret olup, miktarı çok az
dır. Bunların memleketimizin ekonomik durumu 
muvacehesinde hangi ihtiyaçlardan doğduğunu 
zannediyorum ki, Sayın Tunçkanat takdir bu
yurur. 

Şart ve nisbetlerin müzakeresinde, menfaat
lerimizin hususunda âzami dikkat gösterilece
ğinden Sayın Tunçkanat emin olabilirler. 

Sayın Haydar Tunçkanat, konuşmasının büt
çe dengesine ait kısmında 1966 bütçesinin 700 
milyon liralık görünen açık yanında, gelir tah
minlerinin yüksek yapılması ve gider tahminle
rinin ise düşük gösterilmesi sebebiyle bir mik
tar gizli açığı da bünyesinde taşıdığına temas 
ettiler. Ayrıca ithal vergileri ile belirli gelir tah
minlerinin 635 milyon dolarlık vergiye tâbi itha
lâta göre yapıldığını, 1966 senesinde bu miktar
da vergiye tabi ithalât yapılmasının mümkün ol
madığım, binnetice ithalle ilgili vergilerin tah
minlerinin gerçekleşemiyeceğini ileri sürdüler. 

Biz bu konuda Sayın Senatör ile aynı kana
ati taşımıyoruz, Sayın Ferid Melen'e verdiğim 
cevapta da belirttiğim gibi, gelir tahminleri ta
mamen objektif bir şekilde belli metotlara daya
nılmak suretiyle yapılmamaktadır. Zaten bu 
metotlar dışında tahmin yapmamızın da imkânı 

yoktur. Aksi takdirde çok hatalı neticelere varı
rız. Nihayet bir tahmindir. İthalde alman çeşitli 
vergilere ait tahminlerde, 1966 senesinde yapıla
cağı umulan 725 milyon dolarlık genel ithalât 
miktarından vergiye tabi olmıyan ithal madde
lerinin tenzilinden sonra bakiye 635 milyon do
larlık vergiye tabi ithalât miktarı esas alınmak 
suretiyle yapılmıştır. Başka türlü yapılmasına 
da imkân yoktur. 1966 senesinde yapılacak itha
lât miktarı ilgili dairelerce yapılan çalışmalar 
sonunda tesbit olunmuş ve 1966 senesi progra
mında kesin olarak belirtilmiştir. 

Bu durum karşısında bütçenin hazırlanması 
sırasında, gelir tahminlerine esas alınacak itha
lât miktarının elde bulunan bu resmî rakamlar
dan daha başka rakamlara dayatılması için ma
kul bir sebebolmadığı kendiliğinden meydana 
çıkmış oluyor. 

Sayın Tunçkanat, beyan dışı biriktirilen ser
vetlerin artık saklanmaz hale geldiğini, bu se
beple servet beyannamelerinin kaldırılacağını, 
bu kalkınca Maliyece vergi beyanlarının gerçek
liğinin kontrol edilmesinin imkânsız hale gele
ceğini ileri sürdüler. 

Sayın Melen'e bu hususta geniş bir şekilde 
cevap vermiştim. Servet beyannamelerinin kal
dırılmasının muhtemel neticelerinin tartışılması 
için vakit, af buyursunlar, erkendir. Bir tasarı 
sevk etmek üzereyiz. Bir iki güne kadar sevk 
edilecektir. Gayet tabiî ki, bâzı tedbirler bu ta
sarıda nazarı itibara alınmıştır. Kifayet derece
si, tatmin derecesi gayet tabiî ki, Büyük Millet 
Meclisinin bu tasarı üzerindeki müzakereleri ne
ticesinde belli olacaktır. Tahassül edecek kana
at gereğince karar verileceğine göre bu karar 
istikametinde tatbikat yapılacaktır. 

Sayın Tunçkanat, tasarruf bonoları ihdas 
edilirken gelirlerinin yatırımlara tahsis edilme
sinin öngörüldüğünü böyle olduğu halde bütün 
Hükümetlerin bu bonolardan şikâyet ettiğini, 
kaldırılacağını söylediklerini, halbuki kaldırıl
madığını, kaldırıldığı takdirde 1966 bütçesinde 
tahmin edilen 720 milyonluk gelirin nereden te
min edileceğini kendilerinin ricasının, bonoların 
1/3 fiyatla satılmasını önliyecek ve az gelirliler
den kaldırılmasını temin edecek tasarının biran 
önce Meclise getirilmesi olduğunu beyan etiler. 

Tasarruf bonoları üzerinde kendilerinin de 
temas ettikleri hususlar nazarı itibara alınmak 
üzere uzun müddetten beri yapmış olduğumuz 
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çalışmalar neticelenmiştir. Nihai neticeler üze
rinde tatminkâr bir hüviyet alması için, bütün 
aksaklıkları bertaraf edebilmesi için nihai neti
cesi üzerinde de çalışmaktayız, iki gün içerisin
de zannediyorum ki. Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sevk edilecektir ve tasarının esasları üze
rinde muhterem milletvekilleri ve senatörler ka
dar Sayın Tunçkanat'ta icabeden tetkik etme 
imkânına malik olacaklardır. Yalnız kendilerinin 
ileri sürmüş oldukları bütün aksaklıkları şikâ
yetleri bertaraf edecek hususların bu tasarıda 
yer almış olduğunu şimdiden kendilerine beyan 
etmek isterim. 

!Sayın Tunçkanat yabancı sermaye kanunu
na göre kurulan müessese ve firmaların istismar
cı ve getirdikleri makina ve teçhizatın hem pa
halı hem de demode olduğunu, taahhüdettikleri 
sermayeyi getirmeden yüksek kazanç teminini 
başardıkları, bunların Cooley kredilerinden fay
dalandıklarını sınai Kalkınma Bankasından al
dıkları kredilerle geliştiklerini ifade ettikten 
sonra bunların ekonomik yönden yurda zararlı 
olduklarını beyan etmişlerdir. 

Yabancı sermaye hususunda Hükümetimizin 
görüşü, bilindiği üzere Hükümet programında, 
bu yatırımların tediye muvazenemize müspet te
siri olacak sahalarda ve ihracatı geliştirecek şe
kilde yapılması olarak belirtilmiş bulunmakta
dır. Tatbikatta da yabancı sermayeyi teşvik ko
mitesi, talepleri değerlendirmede bu hususlara 
bilhassa önem vermektedir. 

Diğer taraftan memleketimizin karma eko
nomi düzeni içinde süratle kalkınması öngörül
müş olduğundan, dış yardımların da gelişmekte 
olan ülkeler için hiçbir zaman kâfi miktarda 
sağlanamadığı vakası da nazara alınırsa, yaban
cı sermayenin mahzurları yanında; bu serınye 
uygulnaeak kriterler titizlikle seçildiği takdirde, 
istihdam gücü yaratması, yerli özel sermayeye iş 
tutumu esası bakımından örnek olması, kaynak
ların kullanılmasını ve teknik bilgi seviyesini ge
liştirmesi gibi avantajlarından da faydalanmak 
gerektiği kabul edilecektir. Zannederim kendile
ri de bu fikirlerimize iştirak edeceklerdir. 

Ayrıca 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik 
Kanunundan faydalanan teşebbüslerin Sınai 
Kalkınma Bankası ve sair noktalardan faydalan
mak suretiyle yapacakları yeni yatırımlara da, 
yatırımın memleket ekonomisine ve tediye mu

vazenemize müspet tesiri olması hallerinde mü
saade verilmesinin temini üzerinde durulmakta 
ve kanunun tatbikatındaki aksaklıkların gideril
mesi için çalışmalara başlamış bulunmaktayız. 

Sayın Haydar Tunçkanat,- Müşterek Pazarla 
ilişkilerimizin yeniden gözden geçirilmesinin ye
rinde olacağını, zira bu toplulukla münasebetle
rimizin sanayileşmemize engel teşkil edebileceği
ni ifade eylemişlerdir. 

İhracatımızın 1/3 ünün yapıldığı Müşterek 
Pazara memleketimiz 1 . 12 . 1964 tarihinde or
tak üye olarak katılmıştır. 

5. — 11 yıl sürecek «Hazırlık Döneminde» 
memleketimizin topluluktan sağladığı faydalar 
aşağıda belirtilmiştir. 

Tütün, kuru üzüm, kuru incir ve fındık top
luluk tarafından kontenjanlar dahilinde farklı 
ve indirimli gümrük resimlerine tabi tutulmak
tadır. Üçüncü yılın sonunda bu maddelerin sa
yısı artırılacaktır. 

Ayrıca, 1966 başından itibaren yukarıda ya
zılı ihraç maddelerimizin kontenjanlarında % 10 
nisbetmde bir artış sağlanmıştır. 

Topluluğa ait Avrupa Yatırım Bankasından, 
İktisadi kalkınmamız için 5 yıl içinde 175 000 000 
dolarlık müsait şartlarla kredi imkânı temin edil
miştir. 

Bu kaynaktan sağlanan imkânlarla; Kovada 
Hidroelektrik santrali, Gediz Sulama projesi, Ke
ban Barajı gibi önemli yatırımlar finanse edi
lecektir. 

Hazırlık döneminin memleketimiz için sağla
dığı büyük faydalar sebebiyle, Ortaklık Anlaş
masının gözden geçirilmesi şimdiden düşünülme
mektedir. 

Memleketimizin Müşterek Pazar'a «Tam üye» 
olarak katılma imkânı ancak, 5 - 11 yıl süreli Ha
zırlık dönemi ve 12 yıl süreli geçiş dönemi ol
mak üzere, ancak 21 yıl sonra bahis konusu ola
cağından, bu süre zarfında memleketimiz, sana
yide gerçekleştirilen modern esasların ışığı al
tında, bu konuda yeter derecede tecrübe sahibi 
olacaktır. Müşterek Pazar, halihazırda, Türkiye'
yi, bağlayıcı ve önleyici olmaktan ziyade, imkân
lar bahşeden bir müessesedir ve halen de ser d 
edilen malhzurlar tevlicledecek bir mahiyeti yok
tur. 

Sayın Fehmi Alpaslan'ın bütçe denkliği ve 
gelir tahminlerine dair mütalâa ve temennileri-
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ni, aynı konulara temas eden Sayın Ferid Melen 
ve Haydar Tunçkanat'a verdiğim cevaplarla ele 
aldığım için, kıymetli vakitlerinizi almamak ga
yesiyle tekrardan sarfınazar ediyorum. 

Sayın Akif Eyidoğan, mezbahalarda kesilen 
hayvan sayısının gerekçede 7 milyon küsur ola
rak gösterildiğine işaret ederek rakamlara dik
kat edilmesini ifade ettiler. Bu malûmat gerek
çenin 58 nci sayfasında 1962, 1963, 1964 yılları 
mukayeseli olarak ve her hayvan cinsinden ke
sim miktarı ayrı olarak gösterilmek suretiyle ve
rilmiştir. Kaynağı istatistik Genel Müdürlüğü
nün tarım istatistikleri özetidir ve doğrudur. 
Rakamın doğruluğunu kesim miktarının bu yıl
ların arz ettiği ekonomik duruma uygunluğu da 
teyidetmektedir. Filhakika 1962 yılında 7 mil
yon 633 bin olan kesilmiş hayvan sayısı, iyi bir 
yıl olan 1963 te 7 milyon 886 bine çıkmış, Sayın 
Ferid Melen'in teşhisi ile bir istikrar yılı, bizim 
teşhisimizle bir iktisadi durgunluk olan 1964 te 
7 mlyon 362 bine düşmüş bulunmaktadır. 

Esasen 31 küsur milyonluk bir memlekette 
bir yılda kuzu ve keçiler de dâhil 7 küsur mil
yon hayvan kesilmiş olmasını normal karşılamak 
ieabeder. 

Konuşma yapan muhtelif sentörler 1966 prog
ramının yayınlanmamış olması dolayısiyle, büt
çe tasarısının programa uygunluk derecesini 
kontrol imkânından mahrum bulunduklarını ifa
de ettiler. 

Program bugünlerde Resmî Gazetede neşre
dilmiş olacaktır. Ben arkadaşlarımı temin ede
yim; 1966 malî yılı bütçe tasarıları, 1966 yıllık, 
programının ilke ve hedeflerine uygun olarak 
hazırlanmıştır. Yatırımlar gerek toplamları, ge
rek kompozisyonu itibariyle Devlet Plânlama 
Teşkilâtı tarafından vize edilmiş miktarlara göre 
bütçeleştirilmiştir. 

Bu mâruzâtımla muhterem, senatörleri tatmin 
etmiş olduğumu umuyorum. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sajan senatörler, Sayın Bakan 
tenkidlere cevap verdi. Konuşmak istiyen grup
lar var. Ancak bir yeterlik önergesi vardır. Şa
hısları adına konuşanların miktarı da yeterlik 
önergesini oya koymaya müsaittir. Yeterlik öner
gesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Mevzu aydınlanmıştır. Bugünkü programın 

da yüklü oluşu nazara alınarak müzakerenin ki
fayetini arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Rifat öztürbçine 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Son söz üyenindir. Sayın üye 
Âmil Artus konuşmak istiyorlarsa sırada kendi
leri var. Buyurun. 

ÂMlL ARTUS (Cumhurbaşkanlığınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, Saym 
Maliye Bakanı buradaki konuşmaları sırasında, 
grupum adına bütçenin tümü üzerinde dün ko
nuşan arkadaşımız Sayın Köksal'dan bahseder
ken millî iradeye mal olmamış bir grupun tem
silcisi tabirini kullanmıştır. Bu sözü ben ve gru
pum üzüntü ve teessürle karşıladık. Sayın Ba
kan bu sözleriyle, Anayasayı kabul etmedikleri
ni veya en azından Anayasayı bilmediklerini bu
rada tescil etmiş oldular. Kontenjan senatörlü
ğü bir Anayasa müessesesidir ve Kontenjan se
natörleri o kadar millî iradeye mal olmuş du
rumdadırlar ki, bunların mevcudiyeti Anaya
sayı kabul etmiş olan, Anayasaya beyaz oy ver
miş olan altı milyon vatandaş tarafından tasvi-
bedilmiştir. Bu suretle bugün iktidarda bulu
nan Adalet Partisinin aldığı beş milyon oydan 
bir milyon daha fazla oy almak suretiyle Kon
tenjan Grupu bugünkü iktidardan daha fazla 
millî iradeye mal olmuş durumdadır. 

Saym Bakanın malî konularla meşgul ol
maktan vakit bulup da Anayasayı ve Anayasa 
hukukunu tetkik edemedikleri anlaşılıyor. Ken
dilerine bütçeden sonra ilk fırsatta Anayasa mü
esseselerini incelemesini ve Anayasaya bağlı ol
duklarını her fırsatta tekrar eden bir partinin 
bakanı olarak böyle gafletlere bir dalha düşme
mesini tavsiye ederim, hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saym senatörler, 1966 bütçe 
kanunu tasarısının tümü üzerinde görüşmeler 
bitmiştir. Başka söz istiyen yoktur. Maddelere 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul olunmuştur. Maddele
ri geçiyoruz. Okutuyorum. 

— 112 — 



C. Senatosu B : 39 2 . 2 . 1966 O : 1 

1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Genel Bütçeye giren dairele
re cari harcamaları için (A/l ) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere 8 285 260 209 lira, yatı
rım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 2 309 611 701 lira, sermaye 
teşkili vte transfer harcamaları için de (A/3) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 6 180 381 769 
lira ki, toplam olarak 16 775 253 679 lira öde
nek verilmiştir. 

A - TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BÜTÇESİ 

a) Cumhuriyet Senatosu : 
b) Millet Meclisi : 

BAŞKAN — Madde okundu. Cetvellerine 
geçiyoruz, ilk cetvel Cumhuriyet Senatosu büt
çesine aittir. Tümü hakkında söz istiyen üyeler-, 
Sayın Eyidoğan, grup adına, Sayın Aksu grup 
adına, Sayın Alpaslan üzerinde kendi adına Sa
yın Bözcalı üzerinde kendi adına söz istemişler
dir. Buyurun Sayın Eyidoğan. 

C. H. P. GEUPU ADINA AKİF EYİDO
ĞAN (Zonguldak) — Muhterem Başkan, Muh
terem arkadaşlar Cumhuriyet Senato ve Millet 
Meclisinin 1966 bütçelerini görüşürken, geride 
kalan takvim yılının 1965 eksersiz döneminin 
kapsadığı zaman, içinde teşrii hayatımızı dikkat 
ve ibretle gözden geçirmekten, ilerisi için belli 
başlı bâzı faydalar çıkarılabileceğini sanıyorum. 
Bu kere geçen Meclisin dönemi tamamlanmış; 
yeni bir Meclis seçilmiştir. 

Geçen dönemde Anayasamızın iki yıllık müd
dete bağlı olarak tanzim edilip yürürlüğe kon
masını öngördüğü kanunlardan süresi içinde 
yetiştirilememiş olarak kalan siyasi partiler ka
nunu uzun, pek uzun çalışmalar sonucunda 
148 nci madde hacmi ile Uluslararası mukayesei 
kavanin cemiyetin dikkatini çekecek ve ileride 
bâzı memleketlerin kanunları manzumesine ikti
bas olunabilecek değerde orijinal hükümleri ile 
kendi konusunda özel bir önem taşıyan siyasi 
partiler kanunu 1965 yılı içinde kanunlaştığı gi
bi seçim kanunları ve Devlet memurları kanunu 
başta olmak üzere diğer birçok kanunlar da hor 
iki meclisten geçerek ve bunların birçokları, 
Cumhuriyet Senatosunun tadilâtı da müessir 
olarak, kanunlaşmışlardır, afivler, zat maaşları, 

vergi istisnaları gibi hükümlerde Senato freni 
oldukça mükemmel işlemiş; birbirlerine yakın 
konularda her iki müesesede açılan araştırma 
ve genel görüşmelerde kendi cephelerinde biri 
diğerinin eksik kalan taraflarını tamamlıyabil-
miştir. 

Geçen meclisin faaliyetleri arasında icrayı 
denetleme ile ilgili hususiyet arz eden başlıca iki 
noktayı kaydedeceğim. 

Bunlardan biri Cumhuriyet kuruldu kurula
lı 42 yıldan beri ilk defa bir Bakanın kendi Ba
kanlığı işlerinden ötürü tek başına Meclise kar
şı sorumluluğunu kapsıyan gensoru müessesesi
nin zamanın Sayın Millî Eğitim Bakanı İbra
him öktem'i hedef tutarak işlemesidir. 

Meşrutiyet devrinde münferit mesuliyet ma- ' 
kanizması hemen her fırsatta ve pek çok işletil
miş idi; kabinenin müşterek mesuliyet makaniz-
ması da o devirde zaten zaman zaman işlerdi. 
Hele bir defasında Kâmil Paşa kabinesinin dü
şürülüşü pek meşhurdur. Cumhuriyetin ilk yıl
larında İmar ve İskân işlerinden ötürü açılan 
bir istihzah da zaten vekil çok daha evvelden çe
kilmiş olduğu için vekil vekili olan Dâhiliye Ve
kili kabul etmiş fakat istihzah müzakeresinin ce
reyanı sırasında Başvekil, Hükümetin bütün ic
raatına istihzah müzekkeresinin şumüllenmesini 
teklif etmiş; müzakerelerin sonunda da güven 
oyu almıştır. Bu misalin dışında bütün Cumhu
riyet devrinde bütçe müzakerelerinin mutat so
nuçlanmaları haricinde ve Hükümet teşkillerinin 
program görüşülmeleri haricinde güven oyuna 
başvurmayı gerektiren veyahut da bir kanunu. 
müzakeresinde veya Hükümetin teklif ettiği her 
hangi bir karar suretinin oylamasında Hüküme
tin veya bir bakanın azınlıkta kalarak Meclis 
önünde çekilmesi hiç vukubulmamış idi. Yalnız 
1965 bütçesinin tümü üzerinde görüşmeler so
nunda 42 yılda ilk defa olmuştur ki, maddelere 
geçilme safhasında Hükümet azınlıkta kalmış
tır. Geçen Meclisin yürütme organının muraka
be faaliyeti bakımından arz etmek istediğimiz 
ikinci hususiyeti de bu safha teşkil etmektedir. 

Geçen Meclisin 15 Ekim 1961 seçimleri sonu
cu olarak vücuda gelen bünyesi icabı hiçbir par
ti tek başına çoğunluğu zaten sağlıyamıyordu. 
Birinci Karma Hükümet iki parti ile, ikinci 
Karma Hükümet 3 parti ve bir müstakil bakan 
ile üçüncü Karma Hükümet bir parti 3 bağım-
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sız Bakan ile ve hep ya başındayım ya dışmda-
yım, sloganı ile C. H. P. lideri etrafında derece 
derece azalan bir güven zemininde çalışabilmiş-
lerdi. Nihayet giden Meclis C. H. Partisi müsta
kil bir Başvekilin etrafında da dört partili ve 
seçime üç ay kala dört parti ve üç bağımsız Ba-
kanlı Karma Hükümetin sorumluluğuna tevdi 
edildi ve nisbeten zemininde çalışılmasına imkân 
hazırlıyan çok partili demokratik hayatın geliş
mesini ve karar kılmasını sağİıyafoilmiştir. Birin
ci liguerce l'otorite de Büyük Millet Meclisi 
müşterek toplantısının içtüzüğü tanzim edile
bilmiş kısa bir metindir. Cumhuriyet Senatosu 
da kendi İçtüzüğünü tanzim etmiş ve yürürlüğe 
koymuştur. Fakat geçen Meclis kendi dört yıl
lık devresi içinde İçtüzüğünü yetiştirememiş, 
bunun yerine Anayasamızın geçici maddesi hük
münce eski dâhili nizamnamesi yürürlükte bu
lunduğu için gensoru müessesesi ancak, çoğun
luğun onayına bağlı kalmakta, Meclisten yahut 
Senatodan gelen eğilimle bir Bakana mesuliyet 
tevcihi gerektiğinde ona istizaha çekmek yerine 
genel soruşturmaya, Meclis soruşturulmasına. 
gidilmek yolu teklif edilmiş ve revaç bularak ge
çen devrede ikinci ve üçüncü Karma Hüküme
tin bâzı balkanları hakkında soruşturmalar te
vali edegelmiş ve bakanlar çekildikten son
ra da soruşturmaya mahal olmadığı yolunda 
bir kar'arla neticelenmişti. Yine bunun gibi ge
nel görüşmelerde yahut bir Bakanın gündem 
dışı veya içi söz alarak bâzı açıkla/malarda bu
lunması halinde Millet Meclisinde Bakana sual 
sorma müessesesi işlememekte; bu hal eski dahi
lî nizamnamenin özel maddesi hükmüne daya
nılarak: kanunların veya bütçeleri/n müzakeresi 
isırasındaki Bakan açıklamalarını izliyen soru
lara inhisar ettirilmektedir. Halbuki Cumhuri
yet Senatosunda Bakanın açıklamaları üzerine 
bir kanun veya bütçenin müzakeresi ile ilgili 
«olsun olmasın soru müessesesi işliyelbilmekte-
dir. Çünkü yeni tüzüğümüz buna 'müsaittir. 

Nasıl ki, Kubrıs ile ilgili genel görüşmelerde 
milletvekilleri sorularını Hükümete tevcih ede
memişlerdir, Millet Meclisinde müzakereler ne
mlen hemen bir sonuca bağlanamamış olarak 'so
na erdirilmiştir. Cumhuriyet Senatosunda ise 
'bütün sorular tevcih edilip cevaplar alındıktan 
sonra tartışmalar ve meselenin repeksiyonu ta
mamlanmış olarak genel görüşmeler her tarafı 

ve âmme efkârını tatmin eden bir sonuçla bağ
lanmıştır. 

Bütün bu gözlemler Millet Meclisi İçtüzüğü
nün de elverişli hükümlerle biran evvel yürür
lüğe girmesi, icrayı murakabe görevlerinin ve 
sonuç olarak açık rejim demek olan demokrasi
mizin gelişimi bakımından -temenniye şayandır. 
Bizim İçtüzüğümüzün getirdiği bir yenilik de 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulundaki ge
nel görüşmeye mütenazır olarak ihtisas komis
yonlarında özel görüşme müessesesidir. İçinde 
bulunduğumuz toplantı devresinde hususiyle 
Kıbrıs Genel görüşmelerinde yurdumuzun Dış
işleri ve İçişleri ile ilgili birçok konularında 
Dışişleri Komisyonunda ve diğer ihtisas komis
yonlarında memleket meselelerinin birer semi
ner hüviyet ve hususiyeti içinde özel görüş
melerle işlenip pişirilmesinin özlemi ifade edil
miş ve nitekim geçen hafta Millî Eğitim Ko
misyonunda teknik öğretim meseleleri etrafın
da bir özel görüşme açılmış, Sayın Bakanın ve 
Bakanlık erkânının katıldıkları ilk birleşimde 
konuşma ve açıklamaların 'birinci safhası ta
mamlanmış ve pek istifadeli olmuştur. Yeni 
Meclis, bünyesi bakımından çoğunluk partisine 
tek başına iktidarı tevdi etmiş, Hükümet prog
ramı üzerindeki müzakereler sonunda bir kere 
güven oyu almıştır. Bir kere alınmış bu güven 
'oyu ile geçen yıllarda ve kırk yıldan 'beri oldu
ğu gibi başkaca hiçbir Gensoru açılmadan ya
hut kendi talebi olmadan bütçeden gayri bir 
vesile ile hesap sorup hesap vermek imkânı ta-
hassül etmeden ve binnetice ayrıca arada güven 
'oyuna başvurulmadan 4 yıl iktidarını sürdüre
cek midir? yoksa senede bir iki defa kabinenin 
heyeti umumiyesine, birkaç defalarda şahsan 
Bakanlardan birine, bir ikincisine bir üçüncüsü
ne gensoru açılarak müessir murakalbe ve icrayı 
frenleme yolu meselâ İtalya'da olduğu gibi biz
de de teessüs edecek midir? Yazılı sorular uzun 
uzun müddetler cevapsız kalacak, hususiyle 
(bunlarım tutanaklara bağlı olarak yayımı müd-
detsiz olarak uzıyacak mıdır? Sözlü sorular ak
tüalitesini kaylbetmiş ve bayatlamış olanlar 
başta olarak gündemler küçük bir cilt teşkil 
edercesine birikerefk etkisi azala azala soru mü
essesesinin önemi sıfıra kadar münteilıi olacak 
mıdır ? 

Cumhuriyetimizin çağdaş bir Cumhuriyet 
idaresi mesabesinde tam ve müessir kontrollü, 
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«açık rejim» in bütün icaplarını yerine getirir 
şekilde her tarafa güven verir ve olumlu icra-

. ata he r yönden dört elle sarılmaya ve beş yıllık 
plânları hakkiyle uygulamaya ehil bir idarenin 
Ibaşmda 'bütün yetkileri ile dürüst görerek de
mokratik hayatımızda iyi misallere revaç verir; 
olumsuz ve kötü örnekleri behemehal önliyerek 
faziletli bir iklim yaratmaya kadir bir Hükümet 
manzumesini bir Hükümet makanizmasmı ku
rup işletmek bu parlâmentoya nasibolacak mı
dır? Bizce olmaması için sebep yoktur. İktidar 
ve muhalefet geçende arkadaşımın dediği gibi, 
etle tırnak bir olup bu hedefi gözden kaçırma
maya dikkatle elbirliği ile gayretli olmak mak
sada yeter. 

Şimdi temennilerimizi sıralıyalım: 
1. — Meclislerin zabıtlarını mümkün olduğu 

kadar erken bastırıp yayabilmeliyiz. 
2. — Sözlü soru müessesesini bayatlamaya 

kalmadan müfit ve müessir işletehilmeliyiz. 
3. — Elde çok önemli vesileler varken gen

soru müessesesini teklif ve kabul etmekte tered-
düte geçiştirmelere önlemelere kalkışırmamalır 
Hele gensoru işliy emiyor diye soruşturma açıl
masına meydan bırakılmamalıdır. , 

4. — Meclis İçtüzüğünün de biran önce mü
zakere ve intacım dileriz. 

Muhterem senatörler; maruzatımı izlemek 
lûtfuhda bulundunuz hepinize ayrı ayrı teşek
kürlerimi sunar C. H. P. adına muhterem heye
te hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın, Aksu, A. P. Grupıı adı
na. 

A. P. GRUPU ADINA CENAP AKSU (Ma-
raş) — Muhterem Başkan, Senatonun sayın 
üyeleri; 

Bu yıl da geçen sene olduğu gibi ayrı ayrı 
düzenlenerek tetkik ve tasvibimize sunulan Se
nato ve Millet Meclisi bütçeleri üzerinde A. P. 
Grupunun görüş ve temennilerini arz etmek 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Kuvvetler ayrılığı prensibini vaz'etmiş bu
lunan Anayasamızın bu yöndeki bariz hususi
yeti demokratik nizam içinde yasama, icra ve 
yargı organlarının çalışmalarında yekdiğeri 
üzerinde bir üstünlük iddiasına yer verilmek
sizin belirli sınır içinde ve murakabeli olarak 
işleyişini öngörmüş olmasındadır. Şu kadarını 
ilâve etmeliyim ki ; demokratik düzeni tercih 

I etmiş olan memleketlerde parlâmentolar bu dü-
I zenin temsilcisi sıfatiyle mümtaz bir mevki iş-
I gal etmekte ve bu nisbette de sorumluluk taşı-
I maktadırlar. 
I Kuvvetini millî iradeden alarak meşruiyet 
I iktisabeden yasama organları demokratik niza-
I mm gelişip yerleşmesinde fevkalâde ehemmi-
I yetli fonksiyonları olduğu da muhakkaktır. 
I Dürüst bir seçimle teşekkül etmiş olan par-
I lâmentolarm her şeyden evvel temsilcisi bulun-
I duğu milletin itimat ve itibarına mazhar olma

ması ve haiz olduğu itibarı her türlü tereddüt 
I ve şüpheden uzak tutacak bir tutumun içinde 
I bulunması lâzımdır. 
I Bu sebeple de müesseselere vücut veren sa-
j ym üyelerin, Başkanlık divanlarının ve parti 
l gruplarının her türlü şahsi, özel düşünceleri bir 
I tarafa irtereik millî menfaatleri ön plâna alan 
I bir seviyede memleket gerçeiklerine eğilmek su-
r retiyle çalışma düzeni içine girmeleri ve yine 
I memleketin muhtacolduğu hukuk nizamını tesis 
l ederken hiçbir kanunun Anayasa kaidelerine 
I aykırı olmaması için büyük gayret ve dikkat 
I içinde bulunmalarının zaruretine inanmaktayız. 

I Bu noktaya gelmişken icra tasarruflarının 
r yargı murakabesine tabi tutulmuş olmasını ve 
l yasama organlarının ısdar edeceği kanun ve tü-
I züklerin Anayasaya mugayeretinin murakabesi 
I yolunun Anayasa Mahkemesi kurulması sure-
I tiyle açılmış bulunmasını- da büyük bir mem-
[ nunluk içinde ifade etmekle yasama ve icranın 
I Anayasaya aykırı tasarruflar icra edebilmeleri 
I bit'atınm tarihe karışmış bulunduğunu da be-
I lirtmek isteriz. 
t Burada diğer bir nokta; 
t Geçen dört yıllık intikal devresi içinde bir 
I yandan basında ve meclislerde rejim çekişme-
[ leri, dışarıda ihtilâl teşebbüsleri devam ederken 
I Anayasamızın öngördüğü müesseselerin kuru-
j lup işlemesinde sosyal hayatımıza düzen sağlı-
I yacak bir sıra rekor seviyesinde kanunların 
E müzakere ve kabulünde Mille* Meclisi ile Yü-
j ce Senatomuzun gösterdiği feragat ve dikkati 
I burada takdirle ifade etmek isteriz. 

i Muhterem arkadaşlarım, 
E Zaman zaman bu kürsülerden müesseseleri-
I mizin dokunmazlık vasfına gölge düşürecek ma-
I hiyette olumsuz, kısır çekişmelere kırıcı olmak-
I tan öte rejimi, ekonomik düzeni, sosyal bünye-
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mizi tehdideden konuşmalara yer verildiğini 
esefle 'müşahede etmekteyiz. 

Hele kuruluşu itibariyle itidal ve temkin 
telkin etmesi gereken Yüce Senatonun bu çe
şit münakaşalara sahne haline getirilmesi mil
let efkârında büyük üzüntülere sebeb olmakta, 
millî bünyemizi sarsarak bulanık suda balık 
avlama yolunda olanlara imkân ve fırsat hazır
lamakta olmaktan daha ileri demokrasimize en
gel olmak istiyenlerin yolunu aydınlatmaktan 
başka bir işe yaramadığını da belirtmek isteriz. 

Bu sözlerimden dikensiz gül bahçesi istedi
ğimiz mânası çıkarılmamasını istirham ederim; 
böyle bir şey düşünmüyoruz. Dikkatli, ağırbaş
lı tenıkidler en ileri mânada yapılmalıdır ve 
yapılacaktır. 

İktidarlar demokraside muhalefetin müspet 
tenkidlerinden, fikir ve mütalâalarından istifa
de edecek, millet hizmetinde olanlara yolların
da ışık tutmakta muhalefet devam edecektir. 
Ama iyi ve kötü, doğruya yanlış şeklimde değil 
programlarını tatbik etmek üzere belirli süre
ce milletten icazet alan iktidarların muvaffak 
olmalarını yalnız mensubolduğu parti değil 
muvafık ve muhalif topyekûn millet temsilci
leri desteklemiye mecburdur. 

Yalnız metotları arasında fark olacaktır. 
Muhalefetin desteği yapıcı tenkid yolu ile ol
malıdır. 

Demokrasilerde meclislerin faaliyetleri umu
mi efkâr tarafından kontrol edilir. Bunda bası
nın, radyonun birinci derecede tesiri görülmek
te, faaliyetlerinin her hangi bir safhasının ef
kâra yanlış ya da mübalâğalı surette alksettiril-
mesi takdirinde vukua 'gelecek tereddüt sebe
biyle Yüce Meclisleri korumak ve memleket 
ölçüsünde husule gelecek reaksiyonları önle
mek ekseriya gayet güç olmakta ve yoğun bir 
caba sarfını gerektirmektedir. 

Memleketin muhtaoolduğu huzur ve sükûnu, 
iktisadi" düzeni, sosyal faaliyetleri temin etmek 
için yasam'a organlarının, basının, diğer millî 
müesseselerin toptan işbirliği yapması, hiç ol
mazsa milletçe önem taşıyan birlik ve beraber
lik istiyen mühim hayati mevzularda görüş ay
rılığını bertaraf edici bir zihniyetin hâkim kı
lınmasına dikkat ve ihtimam göstermeyi vatan
perverliğin icabı saymaktayız. 

Biraz da kısaca meclislerin çalışmalarından 
söz etmek isterim. Dikkat buyurulmuştur, ba-

zan usul müzakereleri asıl konuyu bir tarafa 
iterek bütün günümüzü, hattâ günlerimizi iş
gal etme istidadını gösterdiği bir vakıadır. 

Gündem dışı konuşmalar da buna ilâve edi
lirse asıl mevzulara girmek için zamanın ne 
kadar kısaldığını kolaysa müşahede mümkün 
olur. 

Yüksek Başkanlılk Divanının bilhassa nazar
larını çekmek ve ihtiyaca cevap vermediği dört 
yıllık tatbikatla anlaşılan Senato İçtüzüğünde 
gerekli tadil ve ilâveleri yapmak ve halen üze
rinde çalışmalar devam edem Millet Meclisi İç
tüzüğünden de faydalanarak usul meselelerini 
asgariye indirmenin ve gündem dışı konuşma
ları >da fevkalâde hâdiselere hasretmenin lüzu
muna inanmaktayız. 

Tutanakların ve kanun tasarılarının sürat
le basılarak sayın üyelerin zamanında ellerine 
geçecek şekilde dağıtılması keyfiyeti de üzerin
de ciddiyetle durulacak mevzıılarımız arasın
dadır. 

Birçok memleketlerde zabııtlar artıık maki-
nalarla tutulmakta, insan gücünü aşan bir me
sai gösteren zabıt kâtiplerinin bu acıklı du
rumlarına nihayet verilmesi hususunda ne gibi 
tedbirler düşündüklerim Muhterem Başkanlık
tan ve idareci üyelerimizden sormak isteriz. 

Senatör ve milletvekillerinin ziyaretçileriyle 
rahatça görüşebilecekleri yerleri yoktur. 

Meclis koridorlarına ziyaretçi alınmaması 
hususundaki Divan Kararını yerinde bulmakla 
beraber ziyaretçi kabulü için bâzı tedbirlerin 
alınmasına ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Mese
lâ Meclis lokantasını başka bir salona naklet
mek suretiyle bu salonu tanzim ederek görüşme 
salonu haline getirmek mümkün değil midir? 

Hariçten mebusları bulmak bir emrimuhal-
dir, sonra telefon kulübeleri ihtiyacı karşıla
maktan uzaktır. Bu tesisleri gözden geçirerek 
ihtiyacı temin edici tedbirler üzerindeki düşün
celerini kezalik sormak isteriz. Geçen yıllarda 
hayli tartışma konusu olan meclislerin ayrı ça
lışmaları ve müstakil bütçeye sahibolmaları 
keyfiyeti bu yıl biraz daha olgunlaşmış gözük
mektedir. 

Teşkilât Kanunu üzerindeki tartışmalar 
Devlet Memurları Kanununun tatbiki ile ber
taraf edileceğinden önemini kaybetmiş bulun
maktadır. 
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Yeniden tanzim edilecek kadrolarla iki Mec
lisin memurlarının tefrik edileceği ve bu suret
le ihtilâfın hallolunacağı düşüncesiyle bu hu
sustaki mütalâamızdan sarfınazar etmekteyiz. 
Senato ve Millet Meclisi bütçelerinin fasıl ve 
maddeleri üzerinde tenikid konusu olacak de
ğerde arkadaşlarımız beyanda bulundular. 

Biz bu tenkidlere aynen iştirak etmekle ye
tineceğiz. Ancak; gerek müzakeresine devam 
ettiğimiz bütçelerin gerek bundan sonra gele
cek yıllarda yapılacak bütçelerin diğer Devlet 
dairelerine örnek olacak bir tasarruf zihniyeti 
taşımasını, alınacak personelin müessesenin şa
nına lâyık şahsiyet ve meziyetteki eşhastan in-
tiıhabolunımasını ve lâyıikı varken hariçten üstün 
kadrolara memur getirme itiyadından vazgeçil
mesini rica ediyoruz. 

Meclis lokantası üzerinde çok şey konuşul
muştur. Malzemesi hariç, garsonundan aşçısına 
kadar her nevi araç ve vasıtalarının bütçeden 
temin edilmesine rağmen bir devrin orta sınıf 
bir lokanta seviyesine çıkarılamaımış olması ha
kikaten dikkate, teessüfe şayan gözükmekte ve 
düzeltilmesi için alâkadarların dikkat nazarla
rını bir kere daha çökmek isteriz. <* 

Sözlerimi bitirirken 1966 yılı bütçelerinin 
Senatoya ve Millet Meclisine ve memlekete 
hayırlı olmasını temenni ederiz. Teşekkür ede
rim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Muhte

rem arkadaşlarım, benim görüşmem biraz da 
kendi kendimizi tenkid mahiyetinde olacaktır. 
1961 de Meclisler kurulduğundan itibaren Cum
huriyet Senatomuz, maalesef Anayasadaki yeri
ne uygun olarak bir çalışma sistemine gireme
miştir. Meclisin bütün meselelerinde o zaman hâ
sıl olan fiilî vaziyet devam ettirilmek suretiyle 
Millet Meclisi Başkanlığı hâkim mevkie gelmiş 
ve sanki Cumhuriyet Senatosu ona tabi imişçesi-
ne idare sistemi yürütülmüştür. Bunu o zamanki 
Başkanlık Divanlarında uzun uzun tenkid ettik. 
Bir zamanlar lütfetmiştiniz, bendeniz de İdare 
Amirliğine seçilmiştim. Ağır ağır, acı acı tenkid 
ettiğimi hatırlıyorum. Millet Meclisinin Başkanı 
mensubolduğum partiden çıkmış olmakla bera
ber onu tutumundan Ötürü çok ağır şekilde ten
kid ettim. Ama bir türlü bir netice elde edeme
dik. İki Meclis arasında anlayışlı hareket edil

mek suretiyle meselelerin halli elbetteki en ya
kışan şekildir. Ama Millet Meclisi Başkanlığı 
kendisini bir nevi bu meclislerin hâkimi mevkiin
de görür ve idareyi kendi vesayetine tabi imiş 
gibi telâkki ederse Cumhuriyet Senatosuna dü
şen vazife, Cumhuriyet Senatosunun Başkanlığı
na düşen vazife derhal ona karşı koymak ve me
seleyi icabederse bir Anayasa meselesi haline ge
tirmek suretiyle lâyık olan neticeyi ortaya koy
maktır. Bunu yapamamıştır. Hâlâ da yapama
makta devam etmektedir. 

Cumhuriyet Senatosunun Teşkilât Kanunu 
senelerden beri bir türlü çıkarılamamaktadır. 
Millet Meclisi nasıl ki, eskiden kalma Teşkilât 
Kanunu ile meselelerine el koymak imkânını bul
muşsa; Cumhuriyet Senatosu da eski Büyük Mil
let Meclisinin yeni şekli olarak ve Millet Mecli
sinden de daha ileri gitmek suretiyle, çünkü 
Cumhuriyet Senatosu devamlılık ifade eden bir 
müessesedir, o şekilde idareyi eline alarak, me
murunu tâyin etmek, Meclis binasının kontrolü
nü yapmak hattâ ve hattâ dahası vardır, Meclis 
Muhafız Kumandanlığını emrinde tutmak, de
vamlılık ifade etmesi itibariyle sarayları daimî 
surette elinde bulundurması lâzımgelirken, maa
lesef şimdiye kadar gelmiş geçmiş bütün Baş-
kanlarımızın asgari tâbirle pek yumuşak olmaları 
ziyadesiyle nezaket göstermeleri yüzünden bu 
inisiyatifi kaybetmiş bulunuyoruz. Temenni ede
rim ki, bu sefer Millet Meclisi Başkanlığı da bir 
anlayışla gelir ve bizim Başkanlarımız da biraz 
celâdet gösterirse bu mümkün olur. Eğer anlayış 
hâsıl olmazsa meseleyi Anayasa meselesi yapmak 
suretiyle bu işi hallederiz. 

Aziz arkadaşlarım, benden evvel grupları adı
na görüşen arkadaşlarımız, faaliyetlerin müspet 
safhalarını intikal ettirdiler. Hakikaten iyi ça
lışmalarımız, ahenkli çalışmalarımız olmuştur. 
Ama itiraf etmek lâzımgelir ki, Cumhuriyet Se
natosunun noksan ve kusurlu faaliyetleri, de var
dır. Devam meselesi bir şekle bağlanmamıştır. 
Tüzük işletilmemektedir. Yani dikkat ederiz mü
him celseler, grupların tazyikine tabi olduğumuz 
celsler hariç, onun dışında burada gedikli de
vamlılar vardır ve devamsızlar da gayet rahat 
olarak devamsızlıklarını devam ettirmektedirler. 
Buna da Eiyasetin bir şekil, bir çare bulması lâ
zımdır. Bizi müşkül ve musdar vaziyete düşür
mektedir. 
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Yine Cumhuriyet Senatomuz meseleleri Dev
letin yüksek vasıflarına uygun olarak ele almak 
mevkiinde olduğu halde hiç inkâr etmiyelim ki, 
birçok ahvalde dar çerçeve içerisine girdiğimiz 
vâki oluyor. Benim burada samimî temennim şu 
olacaktır : Parti disiplinini Millet Meclisine bı
rakalım, burada Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
olarak mücerert parti görüşü ile değil, Devleti 
yaşatmak ve ilerletmenin gayesi içerisinde mese
lelerimizi halletmenin çabasına girelim. 

Aziz arkadaşlarım, bu arada bir kusurumuza 
da burada dokunmadan geçemiyeceğim. 1,5 sene
ye yakın bir zamandan beri koskoca bir Cumhu
riyet Senatosu Anayasa müessesesi olarak karşı
mızda duran ve Anayasanın bize tahmil ettiği bir 
mükellefiyeti ifa etmek mecburiyetinde olmamı
za rağmen Anayasa Mahkemesine bir üye, Yük
sek Hâkimler Kuruluna iki üye seçmesini bece-
rememiştir. Bu bizim varlığımızla, vekarımızla 
bağdaşır bir hal değildir. Son zamanlarda muay
yen şahsı seçtirmenin çabası içinde bir İçtüzük 
değişikliği teklifi ile karşı karşıya geldik. Bunu, 
temas ettiğimiz yüksek derecedeki hâkimler haki
katen esefle karşılıyorlar. Haklıdırlar. «İçtüzük 
değişikliği yapacaksanız yine yapadurun, ama 
evvelemirde 1,5 sene evvelinden halletmeniz lâ-
ızmgelen mesleyi halledin, şahıslar meselesi ola
rak iş ortaya dökülmesin. Ondan sonra İçtüzük
te noksanlık görürseniz, bunu halledbilirsiniz» 
diyorlar. Çok temenni ediyorum ki, bütçe görüş
mesinin hemen ertesi günü, bize vücut veren bu 
Anayasaya saygılı olmak suretiyle, Anayasa 
Mahkemsinin üyesini ve Yüksek Hâkimler Ku
rulunun iki üyesini de seçme imkânını bulalım. 

Maruzatımı bu şekilde biraz da acı olan te
mennilerimle bitirmiş oluyorum. Başarılar, sıh
hatler diliyerek hepinizi sevgi ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bozealı?... Yoklar. 
• Sayın Karasapan... 

CELÂL TEVFİK KARASAPAN (Afyon 
'Karahisar) — Bendeniz Bütçe Kanunu ile ilgili 
olduğu için o zaman söz alacağım. 

BAŞKAN — Sayın Çetin, buyurunuz. 
' ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) — Çok muh

terem Başkan, sayın ve muhterem Senatörler, 
bendeniz de kısaca 1 - 2 noktaya temas etmek
le iktifa edeceğim. 

Birinci mâruzâtım şudur: Yüksek Senato 
dört seneden fazla mesaisi içinde demokrasimi

zin gelişmesi ve yerleşmesinde çok mühim bir 
görev yapıiüş olmakla beraber, memleketin ge-
liıjen idari ve iktisadi bünyesi icabı bendeniz 
Senatomuzu fonksiyonları üzerinde durulması 
lâzımgeldiğine kaaniim. Başta Başkanlık Divanı 
olmak üzere idarecilerimizin bu mevzuu etüt et
mesini, bâzı milletlerde olduğu gibi Türk Se
natosunun da Devlet faaliyetlerini kontrol eden 
ve bu kontrolü süratle icra eden bir mekanizma
ya, bir müesseseye kavuşturulmasını temenni 
ederim. 

Muhterem Senatörler, Bütçe komisyonunda 
bir görüşümün bir gazeteye yanlış aksettiğini 
gördüm. Kısa bir cümlecik, ama bu, ne bu Mec
lisin haleti midyesine uygun, ne de bendenizin 
zihniyetine ve tabına uygun olnııyan bir habe
rin. Memleketimizde değil yalınız, bütün dünya
ya da siyasi şahısların kaderidir. Bâzan bütün 
hayatlarını verdikleri bir proplem, bir konuda 
icabında nerşeylerini feda ettikleri bir dâva
da dahi, onun karşısında imiş gibi gösterildiği 
olur. Ama bazan bu gafletle olursa hakikaten 
bir üzüntü yaratıyor Bir kasıt yok ama bir dik
katsizlik. O gün Komisyondaki bütün gayret va
tandaşların rffhatsız olduğu bir durumu izale 
zımnında oldn. Bugün de burada muhterem se
natör arkadaşlarımızdan bâzıları bu noktaya de
ğindi. Dâvayı herhangi bir iltibasa mahal bı
rakmamak için kısaca bir defa daha bu mevzuda 
durmakta fayda görüyorum. Orada aynen tutu
lan zabıt şu : Demişiz ki, 

«Şimdi gelelim şu milletvekilleri - ziyaretçi 
münasebetine . Bu çok mühim. Arkadaşlar haklı, 
hepimiz bu hataları yapıyorduk. Biraz da mec
bur kalıyorduk. Meclis hakikaten bazen Pa
nayır yerine dönüyor. Birkaç taneniz buna tak
mış ne dernek falan... Gayet basit, bir Mecli
sin mehabeti vardır. Buraya icabında çocuk 
da gelir, icabında malûmuâliniz nahoş durum
da olan kimseler de gelirse bunun şekli değişir, 
Meclisin ciddiyetine halel gelir. Bunu kastet
mişiz.. Buna vatandaş ta hak verir, kendi Mec
lisini korumak ister. Buna, Meclis çalışmasının 
da vakar bakımından ihtiyacı var. Ondan son
ra ne demişiz'? Çatılan bir nokta daha var ki, 
en çok üzüntü olan o, güya demişiz ki, üstü 
başı yırtık vatandaş gelir Meclise. Evvelâ zabıt
taki durum aynen şu: «Kapıdaki izdiham son 
tedbirlerle malûm. Yüzlerce vatandaş müracaat 
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kapısından girmeye mecbur edilmiş. Aşağıdaki 
küçük oda ^ayet bakımsız, havamız. Merdiven
den çıkılacak 1 -k bir salona yüzlerce vatandaş 
dolacak ve hepsi de ayakta. Biz bu ıstıraba ni
hayet vermek istemişiz, demişiz ki, vatandaşın 
mebusu ile, senatörü ile temas hakla. Meclisine 
de gelip görme hakkı? Bugün öyle feci bir du
rum hâsıl olda ki, yani şu alman tedbirlerle bunu 
bilen bir kimse veyahutta vücut mukavemeti kâfi 
olmıyan ve hele kalbi rahatsız olan veya siniri 
bozuk olan bir kimsenin ziyarete gelmesine im
kân yok. Nitekim benim bir hemşehrim, garip 
tesadüftür kalbi varmış, bu izdiham neticesi 
Meclis merdivenlerinde içeri giremediği için, 
dönerken düşmüş ölmüş. 

O giriş kapısı da felâket. Adam nefes nefe
se, üstü başı yırtılmadan oradan içeri giremiyor. 
Burada vatandaşa hakaret yok. Bilakis vatan
daşın çektiği ızdırabı belirten bir edamız var. 
Buna rağmen maalesef bir muziplik demiyece-
ğim, bir dalgınlıkla Gazeteci dostumuz onu üstü 
başı yırtık vatandaşlar içeriye doluyor, şek
linde yazıyor. Bu da tabiî benim naçiz şah
siyetim değil. Sanki Yüksek Mecliste milletve
killeri ve senatörler arasında vatandaşların 
buraya gelip gitmesinden gayrimemnun olan
lar varmış gibi bir mamaya geliyor ki, bunu 
Yüksek Meclisi ve buradaki bütün arkadaşla
rımı tenzih ettiğim gibi, kendim de bu nok
tada en ufak bir itham altında gösterilemi-
yeceğimi beyan etmek isterim. Çünkü ben 
memuriyet icabı 22 sene mühimce mevki
lerde bulunduğum zamanlarda dâhil Anadolu'
mun en ücra köylerine kadar gitmiş ve halen 
de bir politikacı olarak halkla milletle diz 
dize, omuz omuza ve onların ıstırabını da şu 
kürsüde gücümün yettiği kadar dile getir
miş naçiz bir üyenizim. Bunu tavzihten 
sonra şimdi hayli beni üzen bu hâdise dolavısiyle 
hayırlı bir neticeye varmak için idarecilerimize 
rica ediyorum. Bundan böyle bu işe süratle 
el koysunlar yerimiz geniştir, plânlama çık
mıştır. Buradaki bâzı daireler tutanak kıs
mına kadar pekâlâ boşaltılıp oraya nakledi-
lebilir. Buradaki beş altı salon vatandaşla
rın emrine verilebilir. İlk fırsatta da tahsi
sat ayrılır, tamirat için de bir formül bulu
nabilir. Zannediyorum tamirat parası da var. 
Ivica ediyorum; her vilâyet için bir oda ay

rılsın, koltuklar konsun, vatandaş doğrudan 
doğruya bir daireye girer gibi, yerini sor
sun, nereyi arıyor, filân vilâyeti, kendisine 
gösterilir, oraya gider. Kendi Meclisinde 
efendice kendi mülkünde oturur gibi rahatça 
oturur, senatörümü bekler, temasını temin 
eder. Bütün arzumuz Türk köylüsü, Türk çift
çisi veya her hangi bir eshabı masalih ister 
mebusunu ziyaret içim gelsin, ister memleket 
dâvası için gelsin, onu tam mânasiyle in
sanca karşılıyalım, onu kendi evinde imiş gibi 
rahat ettirelim, şu ıstıraptan vatandaşı kur
taralım. Bunu bilhassa istirham ediyorum, sü
ratle bu yapılmalıdır. Vatandaş karda yağmur
da Meclis kapısında beklememelidir. Doğrudan 
doğruya nasıl bir yere gider, müracaat ederse, 
buraya da öyle gelir, bilmiyorsa yerini sorar, 
öğrenir geçer oturur; konuşur, böylece ıstıra
bına son verilir. Çünkü Türkiye kuruldu ku
rulalı vaktiyle bu Yüksek Meclise gelmeden 
önce de bildiğimiz gibi bir milletvekilinden 
randevu almış vatandaşların; saatlerce bekle
menin ıstırabını, ondan sonra da mebusunu 
senatörümü bulmadı ise heba olan saatlerden 
maada bir de o vatandaşın duyacağı yeisi 
hesaba katmak zorundayız. Madem ki, demok
rasi rejimi var. Halka, her yerde ve her vesile 
ile, şu millete hediye ettiği Büyük Mecli
sinde, en büyük itibarı, hürmeti göstermek 
zorundayız. Bütçe Komisyonunda da mâruzâ
tım bu olmuştur; kendileri de şahittir. Şimdi 
de huzurunuzda ricam bu olmaktadır. Burada 
sözlerimi bitirir sadece bu temennilerim ye
rine gelirse, ben de vazifesini yapmış bir in
sanın huzuru içinde olacağım. Hepinize teşekkür 
ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıgöllü. 
OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, Cuırihuriyet Senatosunun de
ğerli üyeleri; kıymetli vaktinizi muayyen bir sebep 
için almış bulunmaktayım. 

Sayın Alparslan arkadaşım, bundan evvelki 
senelerde bu bütçeler müzakere edilirken Mec
lis idare orgamlariyle, Başkanlığıyla, Senato 
Başkanlığının tutumları üzerinde yaptığı 
teınkid ve ricaları hakkında gerekli tekrar
lamayı yapmış bulunuyorlar. Bütün bunlara 
rağmen hâlâ Senato, Meclis bünyesinde ye
rini almış değildir, birna olarak. Hâlâ nvaye-
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ten dinleriz ki, Cumhuriyet Senatosu Mecli
sin bünyesi içinde ve fakat yapılırken başka 
hizmet için hazırlanmış bir yere nakledil
mesi düşünülmektedir. İçtüzüğü hazırlarken 
bu mevzular düşünüldü ve İçtüzüğe bir mad
de halinde şu hükümler aynen geçirilmiştir. 
«Cumhuriyet Senatosu binası», matlabı ile. 
177 nci maddeyi aynen okuyorum. (Cumhu
riyet Senatosu, Genel Kurulca başka bir ka
rar alınmadıkça..) ki burada bir tertip hatası 
var. (Türkiye Büyük Millet Meclisi binasına 
ait plânda Cumhuriyet Senatosu için ayrılan 
bölümlerde çalışır.) 

İçtüzüğü hazırlarken Cumhuriyet Senatosu 
binası mevzuunda rahmetli Kâzım Orbay bize 
bu Meclisin plânını hazırlıyan Hals Mayister 
ismindeki şahsın bu plânda Cumhuriyet Sena
tosuna aidolan yerleri de tâyin ve tasrih et
tiğini beyan eylemişti. Ve yine rivayet edilir 
ki, bu salonun bulunduğu yeri, demokrasinin 
temelini Türkiye'de halk Hükümetinin, halk 
iradesinin binası olan Büyük Atatürk dahi 
plânda görmüş ve «burada bir gün Cumhuriyet 
Senatosu teşriî faaliyetine başlıyacaktır.» de
miştir. 

Şimdi, Başkanlık Divanmdaki tüzüğün şu 
sarih hükmü karşısında, aralarında bir şeyi 
konuşup Cumhuriyet Senatosu nakil işini san
ki basit bir daire odası nakli imiş gibi mua
meleye tabi tutmaya hakları dahi yoktur. 

Maalesef, Meclisteki arkadaşlarımız, hoş 
görsünler, Cumhuriyet Senatosu yetkilerinin 
kısıtlı ve nâkâfi olmasına rağmen, teşriî or
ganda gördüğü değerli hizmetleri bir tarafa 
bırakıp, Senatoyu bir nevi kendi vesayetlerin
de bir müessese gibi kabul etmekten artık vaz
geçmelidirler. Bu bir Anayasa müessesesidir. 
Kendini bütün ağırlığıyla mesaisinde, çalışma
sında göstermiştir. Binaenaleyh, binasının dahi 
yerinin, bunlar bizim için ve kendileri için muta 
İçtüzüğün 177 nci maddesinde olduğu gibi 
plân mucibince yerinin ayrılması iktiza eder. 
Ta ki Yüksek Genel Kurulca, sizlerin tasvibi
ne mazhar olmak şartiyle bir değişiklik yapı-
labilsin. Bizim böyle emrivakilerden hoşlanma
dığımızı ve doğru olmıyacağinı tekrar beyan 
ve arz eder saygılarımın kabulünü rica ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Alihocagil. 
OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Muh

terem arkadaşlar, ben evvelâ gündem dışı ko
nuşmaların Nizamnameye uygun olarak Riya
setçe yürütülmediğinden müştekiyim. Gündem 
dışı konuşmaların Riyasetçe takdir edilip ona 
göre söz verildiği malum. Ancak bu takdiri 
sayın Senato Reisvekillerimizin iyi takdir et
mediklerini de görmekteyim. Bu gündem dışı 
konuşmaların mahiyeti iyi takdir edilmediği 
için lüzumsuz konuşmalara, lüzumsuz kırıcı 
hareketlere yol açılmaktadır. Meselâ geçen gün 
Sayın Sırrı Atalay'm riyaset ettiği celsede ka
naatim odur ki, Nizamnameye aykırı olarak 
söz vermiştir Mucip Ataklı'ya. O bir gazetede 
kendisine hakaret eden yahut şu veya bu şe
kilde hakkında sözler yazan bir arkadaşa bu
radan cevap vermek imkânını aramıştır ve Ri
yaset bunu vermiştir. Ama ondan sonraki sena
töre de bu hakkı vermiştir. İkisine de verme
meliydi. Benim için, her hangi bir âza için, 
dışarda bir gazetede bir şey yazıldığı vakit 
bunu bu kürsüye getirip buradan cevap ver
mek hakkımız olmaması lâzım. Eğer bir cevap 
hakkı kullanmak isteniyorsa kanunlar buna 
imkân vermiştir. Onun için şahsi çekişmelere, 
şahsi meselelere bu kürsünün alet edilmemesi 
ve Sayın Reisvekillerimizin bunu iyi takdir et
melerini rica edeceğim. 

Efendim, bir diğer mesele de, dokunacağım 
bir konu da İdare Âmirlerinin tutumu... İdare 
Âmirleri arkadaşlarımız bitaraf olarak hareket 
etmemektedirler. Meclise ziyaretçi kabulü husu
sunda bize vermiş oldukları ve bizim de riayeti
mizi istedikleri talimata uygun hareket etmemek
tedirler. Bu şöyle oluyor : 

Efendim, bâzı mebus ve senatör arkadaşlar, 
ben görüyorum, veyahut da kendileri yani İdare 
Âmiri arkadaşlarımız, gelen ziyaretçilerden bir 
grupu alıp götürüyorlar. Soruyorsunuz, İdare 
Âmiri istiyor, deniyor veya efendim, falan kim
se istiyor deniyor, odadan, komisyon odalarından 
yahut da murakıp odalarından falan... 

Şimdi diğer ziyaretçiler bunu görüyorlar, ba
kıyorlar ve biz de bakıyoruz, biz götürmek iste
diğimiz zaman veya içeride konuşmak istediği
miz vakit buna müsaade edilmiyor. Bunun için 
temennim, talebim şudur : Eğer bu nizamname
ye riayet edeceksek hep beraber edelim ve buna 
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katlanalım. Buna katlanmak kolay değil ama 
katlanmaya çalışalım. Şimdi İdare Âmiri falan 
filân arkadaşlar orada bekliyen yüzlerce ziyaret
çi içinden birkaçını alıp yukarıya ayrı olarak gö
türerek özel olarak konuşursa bu, Meclisi ziya
rete gelen vatandaşlar nazarında iyi bir tesir bı
rakmıyor. Sureti kafiyede İdare Âmirleri veya
hut da kendilerine yukarda oda ayrılmış senatör 
arkadaşlarımızın, milletvekilleri arkadaşlarımı
zın, umumi olarak bekliyen ziyaretçiler arasın
dan her hangi bir kimseye özel bir muamele yap
mamalarını rica ederim. 

Diğer bir hususu öğrenmek istiyorum; Mec
liste şehirlerarası telefon konuşmalarına 1965 yı
lında ödenen ücret ne kadardır? Bunun miktarı
nı istiyorum. Bu ücret kim tarafından yani Mec
lis bütçesinden mi, Senato bütçesinden mi ödeni
yor? Yoksa şahıslar mı bunu ödüyorlar? Bunun 
miktarını istiyorum. 

Bir üzüntümü de belirtmek istiyorum, şimdi 
gördüm de hatırladım. Millet Meclisi İdare Âmiri 
Sayın Pehlivanlıoğlu'ndan şikâyet edeceğim. 
Efendim, Meclisin mühim bir toplantısında yu-
kardaki locaların önü çok kalabalıktı. Gelen sa-
miin orada toplanmıştı, polisler de vardı. Ben de 
iki ziyaretçi götürdüm, herkes gibi ben de ora
dan sokmak istedim. Daha birçok ziyaretçiler de 
vardı, polis bırakmadı, kapıyı da açamam dedi, 
çünkü, İdare Âmiri Zühtü Bey henüz emir ver
memiştir, açamam dedi. Peki dedik, bekledik. Gel
di, kapıyı açtı, yalnız İdare Âmirinin Zühtü Be
yefendinin getirmiş olduğu hanımları, beyleri 
içeri aldı ve biz yine, başka arkadaşlarımı^ da 
vardı, biz ziyaretçilerimizi içeri sokamadık ve 
Meclisin polisinin söylediği söze ben itaat et
tim ve kendisini aradım, bulamadım. O gün asa
bım bozuldu. İyi bir şey değil bunlar. Bunun için 
tekrar ediyorum, ne gelen ziyaretçi üzülsün, ne 
biz üzülelim, ne de İdare Âmirleri farklı mua
mele yapsınlar. 

Benim öğrenmek istediğim bir husus da; biz 
senatör ve mebuslar olarak esas Parlâmento için
deki vazifemizi, Anayasa ve nizamname göster
miştir. Şimdi komisyonlarda çalışıyoruz, biz ko
misyonlarda çalıştığımız için veya her hangi bir 
arkadaş komisyon başkanı olduğundan dolayı bir 
huzur hakkı, bir ücret alıyor mu, almıyor. O hal
de İdare Âmirlerine, denetçilere kanaatimce üc
ret verilmesi lüzumsuzdur. Burada her hangi bir 

arkadaşımız İdare Amirliğinin veya . denetçiliğin 
belki de bir yükü de olabilir, fakat bunu bir kar
şılık beklemeden yapacak arkadaşlarımız da var
dır. Ve yaşamış olduğum bir şeyi anlatmak iste
rim. Fakat üzücü olduğundan bunu anlatmıya-
cağım. Onun için İdare Âmiri arkadaşlarımızın 
da hiçbir para mukabili olmaksızın bu vazifeye 
tâlibolmaları gerekmektedir, kanaatindeyim. Bil
miyorum belki bir kanun vardır ve bu ona göre 
verilmektedir, bu ücret. Fakat mademki, biz ko
misyonlarda çalışıyoruz onların da komisyonu o 
demektir. Yani İdare Âmirleri bir komisyonda 
olmadığına göre onların da komisyondaki vazi
feleri bu olmuş oluyor. Binaenaleyh bu ücret ve 
paradan sarfınazar etmeyi düşünmelerini rica 
ediyorum, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, buyurunuz, efen
dim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, Sayın Ali Hocagil eğer ismimden 
bahsetmeselerdi kürsüye gelmiyecek idim. Sayın 
hatip gündem dışı konuşmalarda başkanvekille-
rinin takdir hususunu isabetli kullanmadıklarını 
ifade ettiler. İçtüzüğün 54 ncü maddesindeki sis
tem şudur: Cumhuriyet Senatosunun her hangi 
bir üyesi gündem dışı konuşma istediği takdir
de, önergede sadece mevzun mahiyetini bildire
rek gündem dışı söz ister. Evvelden ne konuşa
cağının özetini verir, veyahut da ne konuşacağı
nı önceden başkanın bilmesine imkân ve ihtimal 
vardır. Şu konuda gündem dışı konuşmak isti
yorum diye bir önerge verir ve bu önerge üzeri
ne başkan konuşmanın mahiyeti üzerinde takdi
rini kullanamaz. Bu bir hukuk meselesidir. Baş
kanların önceden bir sansür hakkı olacak mı, ol-
mıyacak mı? Yani bir üye gündem dışı şu konu
da konuşacak mıdır, konuşamıyacak mıdır? Ko
nu bu mu olacaktır yoksa o günkü gündemin yük
lü olup olmadığı mevzuu yahut izin çıkıp çık
maması gibi çeşitli mevzularda mı başkan tak
dir hakkını kullanacaktır? Yoksa bir bakıma gö
re sanki bir sansür mahiyetinde olarak konuşma
nın mahiyetine göre mi takdir kullanacaktır? Be
nim kanaatim kürsüde söz hürriyetinin esas olu
şudur ve mümkün mertebe taleplerin karşılan
masıdır. Yani Başkanlık eden kimsenin mümkün 
mertebe gündemde çok zaruri veyahut günü gel
miş konular bulunmadığı müddetçe söz taleple
rini karşılamasıdır. Böyle olunca sözü edilen cel-

— 121 — 



C. Senatosu B : 39 2 . 2 . 1966 O : 1 

sede bir arkadaşımızın gündem dışı söz talebini 
Başkan takdirini kullanarak, önceden tabiî kera
met sahibi olup şu veya bu şekilde konuşacağını 
bilmemesi dolayısiyle, söz verime hususunda ken
di anlayışı bakımından söz veriyor. 

Yine arkadaşımız dediler ki, peki ikinci arka
daşımıza nasıl söz verdiler? Gerçi mevzu artık 
anlaşılmış ve karışılıklı konuşma haline gelmiş 
bulunacaktı ama ikinci arkadaşımız da, İçtüzü
ğün 54 ncü maddesine uygun bir talepte bulun
muştu. Nasıl gündeme geçmeden evvel, mevzuu 
ve mahiyetini bildirip gündem dışı bir konuşma 
isteniyorsa Sayın Deliveli de henüz günde
me geçilmeden, «Son gelişmeler hususunda söz 
istiyorum.» şeklinde bir önerge verince, Başkan 
mecbur idi takdir hakkını demin söylediğim iki 
ölçü arasında, kendisine prensibedindiği bir zih
niyetle söz vermeye. Söz verip vermemekte baş
kanın takdiri... Bu takdir ölçüsünde, başkanların 
veya başkanvekillerinin söylediğim gibi kendile
rine göre prensipleri vardır buna göre hareket 
ederler. Şayet buna Başkan lüzum görmezse tak
dirini aleyhte kullanırsa o zaman sayın üyenin 
Genel Kuruldan, bana söz verin, şeklinde diren
mesi ve Genel Kurulun meseleyi halletmesi lâ-
zımgelir. Mühim olanı Başkanlık bir sanattır. Bu 
sanat içinde takdir ölçüsünün belirli hudutlar 
içerisinde bir prensiple kullanılmasıdır. Şayet 
bizim kısıtlamak, veyahut da farklı ımuamele yap
tığımız iddiasiyle gelseydi üzüntüm sebebiyle söz 
rica edecektim. Ama şimdi gönül rahatlığiyle ko
nuşuyorum. Sebep şudur: Söz isteme hakları 
karşılanmış ve bu tam bir tarafsızlık içinde ve
rilmiştir. Ama bu iş için de arkadaşımız takdir 
hakkının isabetli kullanılmadığı kanısmdadırlar. 
Şüphesiz bu şahsi bir ölçüdür. Bu takdir ölçüsü 
talep üzerine yapılan bir işlemden ibarettir. Be
ğenir veya beğenmeyiz. Demokrasi tılsımı, hür
riyetin cazibesi zaten buradadır. Bâzısı beğenir, 
bâzısı beğenmez. Ama bir şey olacaktır. Bir na-
kisa bulup bulunamadığı düşünülebilecektir. Ya
ni takdir ölçüsünde bir nakisa var mıdır, yok 
mudur, taraf tutulmuş mu, tutulmamış mı? Bu
nu hiç kimse söyliyemez. Ama takdir ölçüsünde 
arkadaşımız, isabet yoktur, der, ben isabet var
dır, derim, bir başka arkadaşımız isabetli olmuş 
der, beş on arkadaşımız da isabet olmamış diye
bilir. Bu bir takdir meselesidir. Meseleyi kusu
run hudutlarına götürebilecek' bir hatanın olup 

olmamasıdır ki, arkadaşımız da zaten böyle bir 
iddiada bulunmamışlardır. Fakat şunu da açık
ça söylemek lâzımdır ki, demin söylediğim iki 
prensibe uygun olarak takdir ölçüsünü yine tam 
bir adalet duygusu içinde kullanacağım, İçtüzü
ğe göre bir talebolduğu müddetçe ne bir sansür 
korkusu içerisinde ne de bir ileride bir korku, bir 
döğüş olacak korkusu içerisinde, hayır. Cumhu
riyet Senatosunda üyelerin İçtüzüğe uygun talep
leri İçtüzüğün emrettiği hudutlar içerisinde yeri
ne getirilir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Grup ve şahısları adına konuş
malar bitti. Şimdi Sayın Onat cevap verecekler 
zannediyorum. Buyurunuz Sayın Onat. 

İDARE ÂMİRİ HİLMİ ONAT (İzmir) — 
Sayın Senatörler, 3 966 yılı Bütçesi dolayısiyle 
arkadaşlarımızın yaptıkları tenkidleri ve uyar
maları memnuniyetle müşahede ettik. Kendile
rine evvelâ arzı şükran eder sözlerime, başla
rım. 

Muhterem arkadaşlar Senato İdare âmirleri
niz sizin emrinizdedir, sizin hesabınıza ve sizin 
arzularınızı yerine getirmek için çalışmaktadır
lar. 

Bir arkadaşımız bu vazifelerin ücretsiz yapıl
ması hususunda bir konuşma yaptı. Bu gayet 
yerindedir ve hiçbir arkadaş daha evvelden 
idare amirliğine veya denetçiliğe veya Baş
kanlığa veya Başkanvekilliğine seçileceğini bil
mez ve bu ür.rete talibolan arkadaşlar zaten 
seçilemez. Ama ben şunu beyan edeyim ki, ar
kadaşımıza csk; milletvelkili arkadaşımdır, bu 
Meclisin ta eskiden beri nasıl işlediğini bilir. Ne 
Senato İdare Amirliği ücreti ne de şu veya bu 
gelir karşılığı bu külfetli vazife yüküm! enile-
mez. Esasen bu bir kanun mevzuudur. Yüksek 
Heyetinizden çıkmıştır. Arkadaşım bunu burada 
beyan edeceklerine bir kanun teklif ederlerdi. 
Yüksek Heyetiniz de bunu mâkul karşılarsa 
bu tahsisat kalkardı. 

Buna kısaca cevap verdikten sonra, arkadaş
larımızın Senato olarak bâzı hassasiyetleri var, 
bu 1961 yılından yani Meclis açıldığından beri 
devam etmektedir. Bunun anasebebi; bugüne 
kadar bütün çalışmalara rağmen Millet Mecli
siyle Senato arasındaki mesafe kapatılamaraış, 
fonksiyonlarını müstakiilen ve işletecek duruma. 
girememiş olmasıdır. Bir kadroya bir tâyin ya
pılırken kadro senato emrinde olmasına rağmen 
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Meclisle istişare etmek durumu hâsıl olmakta
dır". Bunun gibi lokanta Meclisin emrindedir, 
kabul işleri Meclisin emrindedir. Bizim, emin 
olun ki, arkadaşlar, Meclis İdare âmirleri ile bir 
•arkadaşlık sınırı içinde ve onların lûtfiyle ve 
anlaşmak suretiyle bu isleri yürüttüğümüzü bu
rada açıklamamızda fayda vardır. Takdir bu
yurursunuz ki, Senato, henüz müstakil hüviye
tini alamamıştır. Ne zaman alacak? Geçen se
ne biliyorsunuz, bir Kadro kanunu getirildi, 
maalesef Mecliste şu veya bu tesirler sebebiyle 
uytıtuldu, kaldı. Şimdi bunun üzerinde hassasi
yetle çalışılıyor. Geçen gün bir hazırlık yap
tık, bu hazırlık divanlarda, müşterek divanlar
da tesbit edildi, altı İdare Âmiri bir araya gel
dik. Fakat her ne sebeple ise tesbit ettiğimiz 
halde, sizlere açıklamakta fayda var. bâzı mü
lâhazalar hâkim oldu, tekrar karşı taraftaki 
arkadaşlarımız bu işten -vazgeçtiler ve böylece 
mesele yine yarıda haildi ef(Midini,bu kabahati 
bir tarafa atmak değil, onların da haklı ola
rak bâzı düşünceleri ve endişeleri var. Sayın 
Meclis Baş'kaııiyle de bu hususta bendeniz biz
zat konuştum. Hakikaten her iki tarafın da ça
lışması lâzım. Bir tarafı çalıştırıp öbür tarafı 
mefluç hale sokmak bu da mümkün değildir. 
Onun için arkadaşlarımız hassasiyette haklıdır
lar. Fakat biraz insaf ölçülerini kısıtlamak zo
rundadırlar. Günkü Gu m huriye t Senatosunda 
sizleri temsil eden idareci üyeleriniz bugün için 
tam müstakil bir fonksiyona sahip değildir. Özel 
muamele meselesine gelince: Sayın Alâettin ar
kadaşım, bir hastadan bahsetti, su veya bu. Bi
raz evvel bir arkadaşımla da konuştum. Bir 
yüksek hâkim bir avukat bir diğer vali arkadaş
la gelmişler. Kapıdan giremedik polisler, lüt
fen teşrifat memurluğuna gidiniz, dediler ora
ya gittik. Acaba buradan girmek mümkün değil 
midir, dedik. Nihayet vatandaşlarla sıraya gir
dik ama çok güç oldu dediler. Bu da şunu ifa
de ediyor muhterem arkadaşlarım, sizi temsil 
eden arkadaşlar katiyen özel muamele yapma
ma kararındaohrlar. Yapıyorlarsa lütfen ismen 
bildiriniz, ikaz ediniz bizleri. İnsanlar hatadan 
salim değildirler, yerinde düzeltiriz Fakat' özel 
muamele yapılmadığına bendeniz kaaniim. Yal
nız ne oluyor? Bir üye arkadaşımızın işi oluyor 
veya bir yere gidiyor, bize telefon ediyor evden 
veya iş yerinden. Benim iki misafirim gelecek 
filân iş için, filân komisyonu veya meclisi, taki-

betmok istiyor, lütfen aldırır mısınız? Takdir 
. buyurursunuz ki, biz bunu kendi elimizdeki ele

manlarla aldırtıyoruz ve o arkadaşımızın namı
na vazife görüyoruz. Eğer bir özel muamele
den bunu kastediyorlarsa bunu açıklamakta 
da fayda var. Biz özel olarak aldırmıyoruz, 
arkadaşımıza vekâlet suretiyle onun hizmetini 
ifa ediyoruz. Bu da böyle. 

Muhterem arkadaşlar, henüz hakikaten bâzı 
aksaklıklar -rar. Ziyaretçiler mevzuu hakikaten 
aksak gidiyor. Gazeteciler için bir parlâmento 
tüzüğü hazırlanmıştı!'. Ve ziyaretçiler içinde 
yine ayrı bazı yeni şartlar hazırlanmaktadır. 
Bu yolda tenkidleriniz bize ışık tutuyor. Bu tü
zükler hazırlanır ve yürürlüğe girerse, ki sağlık 
işleri tüzüğü de böyle hazırlamıştır, tahmin ede
rim bu şikâyetler ortadan kalkacaktır. 

Sayın Saim Sarıgöllü arkadaşımın işaret etti, 
binada değişiklik yapılamaz, plânda değişik
lik yapılamaz, dediler. Muhterem arkadaşlarım, 
evet öyle bir şey var. Fakat biz bunu da daha 
evvel konuştuk aramızda. Ama kendi aramızda 
kendi hudutlarımızı asmak suretiyle yapmıyo
ruz. Şu gördüğünüz oturduğunuz senato zaten 
başka bir hizmet için yapılmış. Ama bugün se
nato olarak açılmıştır. Zaten bu değişikliği 
yapmışız. Bunun gibi bu meclisin filân yeri fa
lan, diye dondurulmuş bir işgal plânı henüz 
mevcut değil. Henüz bu bakımdan bir ayrılık, 
bu bakımdan bir yerleşme içindeyiz. Plânlama
nın çıktığı yer vaktiyle Plânlama kısmı olarak 
değil, Başvekâlet binası olarak yapılmıştır. Baş
vekil oturuyordu. Zaturet hâsıl olmuş Başve
kâlet çıkmış yerine Plânlama Dairesi getiril
miş. Şimdi zaruret hâsıl oluyor ve Senatoyu 
oraya nakletmek icabediyor. Eğer bu değişikliği 
Yükselle Huzurunuza getirip de sizden izin almak 
durumu mevzubahis ise bu dahi yapılacaktır. 
Çünkü henüz ne biz geçimsizdir, ayrılmışızdır, 
ne de böyle kesin, rijit bir karara varmışız
dır. Ama, Senatonun kadrosunun ayrılması, ay
rıldığı andan itibaren de müstakil çalışması 
için o binaya yerleşmek plânını hazırlamakta 
olduğumuzu da beyan ederim. 

Bir de 1 Mart'ta yürürlüğe girecek Personel 
Kanunu sebebiyle sıkıntılarımız oldu. Bendeniz 
Ağustos ayındı bu hizmete geldim, arkadaşlarım 
hatırlarlar, burada bu tüzükleri yetiştirmek 
için büyük eeht ve gayret sarf ettik ve yetiştir

i l 
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dik verdik. Fakat maalesef bu tüzükler henüz 
yürürlüğe girmedi. Fakat tahmin ederim ki, 
yine bâzı ufak aksaklıklar olacak. Bizim kad
rolar üzerinde çok hassasiyetle duramadığımızın 
birinci sebebi de 1 Mart'tan itibaren bütün o 
(D, E) cetvellerinin hepsinin bir kadro içine gi
rişi ve hepsinin ortadan kalkışı, tekrar bir 
statü içinde tâyinlerin yapılacağı kanuni bir 
hüküm olduğu için biz bunun üzerinde şimdi
den hassasiyet göstermedik. Bütçemizi hazırlar
ken bâzı ufak hatalar olmuştur. Meselâ Mart 
ayında terfi edecek, üç yılını doldu rupta terfi 
edecek, birkaç memur arkadaşın farkı karşılığı 
tesbit edemediğimiz sebeplerle, daktilo hatası 
olarak mı veya bilinemiyen başka bir sebeple 
mi yanlışlıklar olduğu karşılığının unutulduğu 
tesbit edilmiştir. Bunu da huzurunuza getir
dik. Sayın Komisyon Başkanlarının da muvafa
kati almak suretiyle bu teklifimizi takdim et
tik. Tahmin ederim ki bu hususta da bize mü
zahir olacaksınız. 

Senato İdare âmirleriniz emrinizdedirler her 
türlü hizmetleriniz için bu bir geçici görev nö
betidir. Bugün biz yarın zatıâlil eriniz bu vazi
feyi göreceklerdir. Biz o zaman sizlere aksaklık
ları söyleriz, bugün siz bize söylersiniz ve ne
ticede en iyiye doğru gitmek, hizmeti en iyi yap
mak mümkün olur. Senatoya saygı ve hürmet
lerimi takdim ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Onat bir soru vardır Sa
yın Melen'iıı. 

FERİD MELEN (Van) —Arkadaşımdan bir 
noktayı öğrenmek istiyorum. 

Sayın üyeler hakkında dokunulmazlığının 
kaldırılması v-m kaç müraeat olmuştur? Yani 
kaç dosya vardır, komisyonlarda? Bunlar kim
lere aittir. Ve neden dolayı bunlar in-
tacedilmemektedir. Günkü bunların intacedilme-
mesinin neticesi aşikârdır. Sayın üyeler daha 
uzun zaman töhmet altında kalacaklar. Bunu 
izha etmek lütfunda bulunur musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Melen, şu anda tahmin 
ederim ki, Sayın Onat'ın elinde kayıtları tam 
olarak yoktur. Bunları tesbit etmesi gerekiyor. 

SENATO İDARE ÂMİRİ HİLMİ ONAT 
(Devamla) — Bunu bilâhara size takdim ede
yim. 

BAŞKAN — Sayın Demir. 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Efen

dim, Senato ve Büyük Millet Meclisine memur

lar alınırken bir imtihan neticesi mi alınmakta
dırlar, yoksa idare âmirlerinin yakın dost ve 
akrabaları mı bunları teşkil etmektedir, bunu 
öğrenmek isterim. . 

SENATO İDARE ÂMİRİ HİLMİ ONAT 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, Mec
lise iki statü yolu ile memur alınmaktadır. 
Birincisi imtihan suretiyle, ikincisi belirtilen 
evsaf suretiyle birisi (D) cetvelinde birisi de 
kadrolu memur olarak. Bâzı alman personelin 
seçimi hakikaten üç idare âmiri, hangi kısım
da ise o kısmın üç idare âmirinin ve başkanın 
tasvibi ile almaktadır. Kadrolu memurların alın
ması ise Yüce Divanın, karariyle ve bir sınav 
sonucu olmaktadır. Bunlarda malûnıuâliniz iki 
kısma ayrılmaktadır. Bir kısmı ihtisas sınıfı, 
meselâ bir daktilo imtihana tabi tutuluyor. 
Elli yüz müracaat oluyor. Yahut on yirmi mü
racaat oluyor. Bunlar imtihana tabi tutulmuş
tur, genel sekreterde liste var. Bu listede aldık
ları puan ve tahsil durumları nazarı itibara alı
nıyor. Buna göre memur almak cihetine gidi
yoruz. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Efen
dim bir temennide bulunabilir miyim? 

BAŞKAN — Sayın Demir, sorunuza cevap 
gayet acık olarak verildi. Buyurun Sayın Çetin. 

ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) — Sayın Baş
t a n , Muhterem Hilmi Onat ricalarımızın ma
hiyetini kabul ettiler ve ziyaretçilerin sıkıntı 
çektiklerini ifade buyurdular. Fakat bizim tek
liflerimiz üzerine ve bu hususta bir tedbir alıp 
almıyacağından bahsetmediler. Acaba derhal 
bugünden itibaren bu işin üzerinde bu kadar 
durulduğuna göre, vatandaşlarımızı rahatsız et
memek, mebusları ile sentörleri ile görüştürmek 
için bir tedbir düşünüyorlar mı, istikbal için 
ne düşünüyorlar, yani her vilâyet için bir oda 
ayrılması keyfiyeti mümkün mü? 

Bir de Steno adedi üzerinde, arkadaşlarım 
da durdu. Hakikaten mustariptirler, zabıtları 
günü gününe değil, bir iki ay sonra alabilmek
tedirler. Yeni steno almak veya diğer memur
lardan bu kadroya bir aktarma yapmak yolunu 
düşünüyor 1 ar mı ? 

SENATO İDARE ÂMİRİ HİLMİ ONAT 
(Devamla) — Muhterem arkadaşım Alâettin 
Çetin güzel bir noktaya temas ettiler. Bunu za-
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ten biraz evvelki tenkidlerinde de belirtirken 
bendeniz arkadaşım M. Meclisi İdare Âmiri Sa
yın Zühtü Pehlivanlı Tim yanında idim. Bu husu
su hemen teklif ettim. 

Hakikaten Sayın Alâedddn Çetin arkadaşı
mız mühim bir noktaya temas ettiler.. Ben de 
ziyaretçileri defalarca gördüm. Büyük bir kala
balık sigara dumanı içinde ayakta beklemekte
dir. Ama müracaat eden saynı vatandaşlarımı
zın hepsini bir arada toplıyacak ne yerimiz ne 
de oturtacak sandalye imkânımız mevcuttur. 
Buna maddeten imkân göremiyorum. Ama, bu 
derde âzami nisbette çare bulmak arzusu için
deyiz. 

Aşağıda alt koridorda şimdi muvakkaten 
terzihane olarak kullanılan bir yerimiz vardır. 
Burasını vatandaşlara açmayı imkân dâhilin
de görüyorum. Terzinin işi bir kaç ay içinde 
son bulacaktır. Burayı bilhassa yaşlı ve hasta 
vatandaşlara tahsis etmek üzere, açmak sure
tiyle büyük bir ihtiyacı kısmen olsun karşıla
mak tasavvurundayız. Nitekim sizlerin istiraha-
tiniz için biliyorsunuz ilk ağızda lostra salonu
nu berberleri ve ayrıca müstahdemlere de bir 
berber salonu yaptırmak suretiyle ayırmış ve 
bir rahatlık sağlamış idik. -

Steno meselesine gelince; gruplara birer ta
ne daktilo verilmiştir. Bunlar süratli yazarlar. 
Biz bunu idare âmirleri olarak ikiye, üçe çıkar-
mışızdır. Yani diğer kısımlardan aldığımız ar
kadaşları da buralara vermişizdir, çalıştırıyo
ruz. Hattâ işte arkadaşlarımız da burada. Se
nato Başkanlığının hususi kaleminde ki dakti
lolarımız dahi üye arkadaşlarımızın isteklerine 
cevap vermektedirler, gece gündüz. Geçen gün 
bir arkadaşım, hararetle, iyi yapılmadığından 
bahsetti. «Ne yapılmıyor?» dedim. «Efendim, 
dedi verdiğimiz yazılar yazılmıyor.» 

Efendim, eski Türkçe vermiş, yok eski Türk
çe bilen. Ne yapalım biz? Gardropda çalışan 
bir yaşlı müstahdemi aldım getirdim o da yarısı
nı okudu, yarısını okuyamadı. Ne yapayım? Ben 
de oturup, okuyamam ya ona. Bu böyle olmuş
tur. Sonra buyurun size daktilo dedim. Kendisi 
okudu, yazıldı. Arkadaşlar, kudretimiz dâhilin
de olan herşeyi yapmıya kararlıyız ve yapıyo
ruz. Gruplara haddinden fazla vermişizdir. Ama 
arkadaşlar, hususi işlerde kullanırlarsa, hususi 
mektuplar için daktilolar angajmana girerse 

biz o zaman bunları takibetmek durumundan 
mahrum kalıyoruz. Ama arkadaşımızın Meclis 
içi faaliyetleri ile ilgili yazılarında şuna kaa-
niyim ki; bu arkadaşların istekleri yerine gel
mektedir. Yine de arkadaşımızın isteklerine ke
sin olarak hayır, demiyoruz. Elimizde olduğu 
nisbette yardıma hazırız. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, bir dakikanı
zı alacağım şu anda. Sayın Sarıgöllü'nün bir 
soruları var. Müsaade ederseniz bunu da biti
rip, maddelere geçelim. Buyurun efendim. 

OSMAN S A İ M SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Biraz evvel arkadaşımız, Cumhuriyet Senatosu 
ile Meclise ait bir plândan bahsettiler. Bu plâ
nın mevcudolduğu ve istinadedilmesinin Tüzü
ğün 177 nci maddesinde yer aldığını beyan etti
ler. Buna karşılık sayın arkadaşımız «Bizde böy
le bir plân yoktur» dediler. Burada iki nokta 
var : 

Tüzükdeki şu sarih hükme rağmen genel ku
rulu nazarı itibare almadan Başkanlık Divanı 
ve divanları l.er hangi bir tasarrufta bulunma
yı hâlâ düşünmekte midir? 

SENATO İDARE AMİRİ HİLMİ ONAT (De
vamla) — Sayın arkadaşlarım, söyliyeceklerim 
uzun değil, gayet kısa. 

Muhterem arkadaşlarım, her şeyi bütün ha
reketlerimizi tüzük ve kanunlara göre tanzim 
etmişizdir. İtimat ediniz ki, Divanınız bu salâhi
yeti, Heyeti Umumiyeniıı bu salâhiyetinin yü
kümlülüğünü hiçbir zaman üzerine almaz. Bu 
ayrılık bir kadro meselesi ve bir kanun mevzuu
dur. Bu kadro ve kanun huzurunuza gelmemiştir 
ki... Biz bunu hazırlıyoruz. Bunun önhazırlığı 
içerisindeyiz. Bir su komisyonu olarak çalışı
yoruz. Tlazırlıyacağız, önünüze dökeceğiz. Be-
ğenmiyebilirsiniz. Yine bu Tüzüğümüz şunu da 
istiyor şimdi. 

Ayrıca hakikaten Meclisin, buyurdukları gi
bi, bir yerleşme plânı vardır. Fakat bu plân 
biliyorsunuz Meclisin mefruşatı, donanımı ve 
düşenimi yalnız Meclisin kudreti ve elinde ola
rak yapılmamıştır. Bugün Meclis içerisindeki 
eşyanın 3/4 ü belki halen Ulaştırma Vekâleti
nin, Nafıa Vekâletinin şu, bu vekâletin malıdır. 
Daha devri teslimi dahi bitmemiştir, yapılmamış
tır. Bunlar, bu ayrılma ile birlikte çabuk!aştırı-
lacaktır. Huzurunuza gelecektir. Sayın Sarıgöl
lü hiç endişelenmesin. Elbette ki, Divan kendi 
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kendine böyle kesin olarak Senato şu kısma, 
Meclis şu kısma gitsin, çıksın diye bir şey yap-
mıyacaktır. 

Hürmetlerimi arz eederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Senato bütçesinin tümü üzerin

deki müzakereler bitti. Maddelere geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Arkadaşlar, 14,40 ta toplanmak üzere oturu
mu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,10 

t>9<« 

İ K Î N C İ OT U R U M 
Açılma saati : 14,40 

BAŞKAN — Başkanvekili Kadri Kaplan 

KÂTİPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Ömer Ucuzal (Eskişehir) 

BAŞKAN — Sayın Senatörler, birleşime dev,:m ediyoruz, ikinci oturumu açıyorum. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/5; 
Cumhuriyet Senatosu 1/639) (S. Sayısı : 716) 

A - TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

a) Cumhuriyet Senatosu : 
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu bütçesi

nin bölümlerine geçmiştik, bölümleri okutuyo
rum : 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

11.000 Ödenekler 10 933 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 1 918 789 

BAŞKAN — Bir önerge var okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 

Terfi vakti geldiği halde kadrosunun imkân 
vermemesi sebebiyle bir üst dereceye terfi ct-
tirilemiyen hizmetlilerin, terfi edebilmelerini 
temin etmek üzere «D» cetvelindeki kadrola
rın ekteki gibi değiştirilmesini ve karşılıkları
nın da (A/ l ) işaretli cari harcamalar cetve
linin 16.000 ncı bölümünün 16.110 ncıı madde
sinden 17 500 lira düşülerek bunun aynı cet

velin 12.000 nci bölümün 12.210 ncıı maddesine 
eklenmesiyle sağlanmasını arz ve teklif ederiz. 

Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirleri 
Tabiî Üye Hakkâri 

Kâmil Karavelioğlu Necip Seyhan 
İzmir 

Hilmi Onat 

BAŞKAN — Komisyon. 
KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU 

BAŞKANI İSMET SEZGİN (Aydın Milletve
kili) — Sayın Başkanım, bu bir zühul eseri 
meydana gelmiştir. Bunun düzeltilmesi lâ
zımdır. Komisyon olarak iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul olun
du. Bölümü okuyoruz. 

12.000 Personel giderleri 1 936 289 lira 

BAŞKAN — Değişikliğiyle beraber bölümü 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul olundu. 
13.000 Yönetim giderleri 502 106 

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

14.000 Hizmet giderleri 34 002 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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15.000 Kurum giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 413 000 
BAŞKAN —• Bu bölüm için bir önerge var

dır, okutup oylarınıza sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
1966 malî yılı Cumhuriyet Senatosu bütçe

sinin (A/ l ) işaretli cari harcamalar cetvelinin 
16.000 nci bölümünün 16.110 ncu maddesinden 
32100 lira düşülerek (A/3) işaretli sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları cetvelinin 
35.000 nci bölümünün 35.613 ncü maddesine ek
lenmesini ve «R» cetvelinin sözü edilen 
35.613 ncü maddeye ilişkin «250 Krş.» hükmü
nün de «385 Krş.»1 olarak değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

İzmir Tabiî Üye 
Hilmi Onat Kâmil Karavelioğlu 

Hakkâri 
Necip Seyhan 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU 

BAŞKANI İSMET SEZGİN (Aydın Milletve
kili) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmaktadır, öner
geyi oylarınıza sunuyorum... Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Değişiklikle bir
likte bölümü oylarınıza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kafbul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

22.000 Yapı - tesis ve büyük ona
rım giderleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 110 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 

HARCAMALARI 

II - Transfer harcamaları 

34.000 Mali transferler 4 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

35.000 Sosyal transferler 127 115 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç Ödemeleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu bütçesinin bölümleri 
kabul olunmuştur. Mutlu olsun. 

FERİD MELEN (Van) — Bir sual sormuş
tum, cevabını istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Melen, tetkik edildi, yal
nız bölümlere geçtiğimiz için bu arada söyleme
dim. Şimdi Millet Meclisi bütçesine geçeceğiz. 
Saym Melen, daha evvel Senato bütçesi hak
kında bir sual sormuştu. Bu bütçe vesilesiyle 
bir sual sorulmuştu. Bunun için Anayasa Ko
misyonu Başkanına birkaç dakikalık konuşma 
için söz veriyorum, kendileri lütfedin, müsaa
de edin izah etsinler. Durum aydınlanacaktır. 
Buyurun Saym Sarıgöllü. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANİ OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun değerli üyeleri, biraz evvel Sayın Ferid 
Melen arkadaşımız, dokunulmazlıklar hakkında
ki dosyalardan ne kadar Anayasa ve Adalet Ko
misyonuna tevdi edildi ve ne kadarı karara bağ
landı şeklinde bir sual irad buyurdular. İdare 
Âmirleri Anayasa ve Adalet Komisyonuna sevk 
edilen dosyalar hakkında Başkanlık Divanından 
izahat alırlar, ne kadarı intacedilnıiş onu da bi
lebilirler. Fakat kalanların durumu hakkında 
kâfi malûmata sahip değiller. Bu sebeple söz 
aldım. 

Cumhuriyet Senatosu komisyonları iki sene 
müddetle vazifelidir. Seçimleri böyle yapılır. 
1961 ve 1963 birinci devrede gelen dosyaların 
mecmuu 79 dur. Bunlardan 6 sı karara bağlan
mıştır. Bakiyesi 1963 - 1965 yılma kalmıştır. 
Bu kalan dosyalardan 62 tanesi Umumi 
Heyete, bir kısmı indirilmek, bir kısmı 
da 218 sayılı Af Kanunundan istifade 
etmeleri sebebiyle mahkemelerine gönderil
miş ve 44 adedi istifade eder diye karara 
bağlanmıştır. Bunlar da Yüksek Heyetinize ma-
lûmaten arz edilmişlerdir. O tarihten sonra de
vam eden bilhassa seçim zamanlarında tekevvün 
etmiş veya takibatı başlamak suretiyle tanzim 
edilmiş dosyalardan bugün komisyonumuzda 60 
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küsur dosya mevcuttur. Bu dosyalardan en son 
seçim yani yeni devremizde gelmiş olan 12 aded 
dosya mevcuttur. Binaenaleyh 68 den 69 dan bu
nu çıkardığımız takdirde 57, bundan evvelki 
devre kazanamamış arkadaşlara ait dosyalar ki, 
bunların adedi 5 tir, bunları da çıkardığımız za
man 52 aded dosya beklemektedir. Sebepleri ko
misyonumuz, yalnız dokunulmazlıklara bakan 
bir komisyon olmadığı zaruretinden gelmiştir. 
Bunların ekserisi arabası olan arkadaşlarımızın 
trafik, radyosu olan arkadaşlarımızın radyo 
ücretlerini zamanında ödememesinden, birkaçı 
da seçim sebebiyle olan suçlardır ki, komisyonu
muzda bilhassa mühim kanunların müzakeresi
nin aldığı vakti hesaplarsanız ve dağıttığımız 
gündemde de bu sualinizden evvel mevcuttur. 
Yeniden bu dosyalar hazırlanacak, yani komis
yonumuz toplandığında kurulacak su komis
yonlarına tevzi edeceklerdir. Komisyon arkadaş
larımız dağıttığımız gündemin Başkanlık sunuş
ları kısmında bunjan görürler. Saygılarımla. 

BAŞKAN •—• Bir dakika efendim »Sayın Me
len sual soracaklar. Buyurun. 

FBRİD MELEN (Yan) — İçtüzüğün 141 
nci maddesine göre bunların bir ay zarfında in-
tacediîmesi lâzımdır. Buna rağmen komisyon 
2 sene zarfında bunu intacetmemesi hakikaten 
üzerinde durulacak bir meseledir. Ben sualim
de bunlar kimlerdir, diye sormuştum. Yine Sa
yın Komisyon Başkanının izah ettiği gibi bun
lar radyo suçu, trafik suçu değil, bunların içeri
sinde ağır suçlar da mevcuttur. Bunları da söy
lesinler. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı size 
iki bütçe arasında söz verdim, lütfen kısa ola
rak konuşunuz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Efendim, bunlara ait malûmat, Muhte
rem Melcn'in istediği, şahıslara ait, malûmat lis
te halinde Başkanlıkta mevcuttur. Onu zatıâli-
niz sorun. Bana verdikleri müddet kısadır. 
Burada umumi bir izahat verdim. Eğer daha 
fazla malûmat isterseniz komisyona teşrifinizde 
bütün dosyaları size arza hazırız. Sağ olun te
şekkür ederim. (Gürültüler) ; (C. II, P. sırala
rından, şimdi izahat ver, sesleri.) 

BAŞKAN — Hangi üyelere aidolduğu me
selesi cetvelle tesbit edilmiştir. Sayın Melen'e 
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bildirilecektir. İçtüzüğün okuduğum maddesi
nin tatbik edilmesi lâzımdır. Başkanlığa düşen 
vazifelerde vardır. Takibedilecektir. 

b — MİLLET MECLİSİ 

BAŞKAN — Millet Meclisi bütçesine geçiyo
ruz. Sayın senatörler demin Senato bütçesi ko
nuşulurken iki grup adına konuşan arkadaşlar 
Millet Meclisi bütçesini de ihtiva, edecek şekilde 
konuştular, bilmiyoruz tekrar konuşacaklar mı
dır! 

Sayın Akif Eyidoğan ? 
AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) _ . Söz iste

miyorum. 
BAŞKAN — Sayın Aksu'? 
CENAP AKSU (Maraş) — İstemiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Karakurt, 
C. H. P. GRÜPÜ ADINA ESAT MAHMUT 

KARAKURT (Urfa) — Muhterem arkadaşla
rım ; insan hakları insan hürriyeti için mücadele 
eden ve bu uğurda binlerce ve binlerce1 evlâdını 
seve seve feda eden medeni milletlerin, ilerle
miş insan topluluklarının tek bayrağı, tek şere
fi, tek istinatgahı parlâmentolardır. 

Onun içindir ki, parlâmentolar, Avrupa'da 
mukaddes birer mabet gibi her türlü tecavüz
den masun, hürmetin, itibarın, şeref ve haysi
yetin birer âbidesi, sembolü olarak telâkki edi
lir. 

Avrupa'da parlâmentoları ziyaret edenler, 
tıpkı bir ibadetgâhı ziyaret eder gibi, ayakları
nın uçlarına basarak, büyük bir huşu ile, hu
zur ile dolaşır. Kendilerinin arzularını, ken
dilerinin saadet ve ıstıraplarını dile getiren ve
killerinin o oturdukları koltukları, millet böyle 
istiyor böyle olacaktır, diye yerlerinden fırla
yıp haykıra haykıra konuşmalarına sahne olan 
o kürsüleri bir caminin minberi, bir .kilisenin 
mihrabı gibi itibarla, hürmetle öyle temaşa eder
ler. 

Çünkü bililer ki, o kürsüler, o salonlar, o ko
nuşma yerleri kendilerini dünyada şerefli hür 
bir insan olarak yaşatacak kudretleri elinde tu
tan ve denetliyen ünlü varlığın tek temsilcisi, 
millî iradenin tek mihrakı tek bayrağıdır. 

İnşallah bizim memleketimiz de, bizim Parlâ
mentomuz da, bu anlayışın, bu inanışın ve iti
barın mâkesi olma imkjınını bulacaktır. 
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Ancak, unutulmamalıdır' ki, itibar, şeref, 
hürriyet, saygı dediğimiz şeyler, maddi birer 
varlık değil; mânevi birer mefhumdur ki, sade
ce ve sadece onu o sahada vazifelendirilmiş insan
ların tutumlan, bilgileri, davranış ve görüşleri 
vücuda getirir. 

Sayın arkadaşlarım, biz bir millet olarak mil
lete ait hürriyet ve hakların iktisabında az me
sai sarf etmiş, az kan dökmüş insanlar değiliz. 
Bugünkü neticeye varabilmek kolay olmamıştır. 
Ne hudutsuz zahmetlerin, ne zorlukların, ne bü
yük can ve mal kayıplarının eseri olarak bu ne
ticeye vâsıl olunabilmiştir. Bu bakımdan bu 
müessese üzerinde ne kadar hassasiyetle duru
lur, ne kadar itina gösterilirse o nisbette hayır
lı olur kanaatindeyiz. Artık bizim Parlâmen
tomuz da bütün Türk Milletinin nazarlarını ve 
ümitlerini kendi üzerinde toplıyan bir mabet 
gibi hürmete lâyık, itibara lâyık, bir Parlâmen
to mahiyet ve hüviyetini ka nmaya çalışmalı
dır. Bunca çekilen ıstıraplar, bunca dökülen 
kanlar, zahmetler heba olmamalı, bilâkis bütün 
bunlar, acı ve tatlı birer hâtıra, birer ibret nu
munesi olarak daima hafızamızda yaşayıp dav
ranışlarımızda bize rehber olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım ; 
İhtilâlden, kuruluşumuzdan, çalışmaya baş

ladığımızdan bu yana az zaman değil, aşağı 
yukarı beş seneyi mütecaviz bir müddet geçti. 
Bu müddet zarfında gerek Meclis dâhilinde, ge
rek haricinde Parlâmentonun hayatını sekteye 
uğratacak, çalışmasına hattâ varlığına bir ni
hayet verme teşebbüsünde bulunacak birçok cid
dî, tehlikeli, millet hayatında neticesi itibariyle 
vahim, hazrılıklı teşebbüsleri, sırf Hükümetle
rimizin ısrarlı mukavemetleri, ordumuzu idare 
edenlerin vatanperverce davranış ve düşünüşle
ri ve nihayet Meclislerimizin sadece bu sahada
ki beraberliği sayesinde atlatmış, söndürmüş 
bulunuyoruz. Ama bütün bunlara rağmen iti
raf etmek lâzımdır ki, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi olarak biz, bize düşen vazifeyi, bize dü
şen tutum ve davranışı hattâ bugüne kadar da
hi, arzu edilen huzur, istikrar ve beraberlik ha
vası içinde temin etmekten uzakta kalmış bir 
haldeyiz. 

Eğer Parlâmentonun itibarı, Parlâmentonun 
kudret ve heybeti, bugün temenni ettiğimiz vü
satte temin edilememiş ise acı, acı itiraf edilme

lidir ki, bunun müsebbibi ne kendilerine mace
ra arayan birtakım sergüzeştçilerin teşebbüsleri, 
ne de sinsi, sinsi fırsat kollayan sağ ve sol ce
reyanların deprenişleridir. Sadece ve sadece bi
ziz. Bizim Parlâmentomuzdıır bunun müseb
bibi. 

Türk Milletinin bugün, bir ihtilâl sonu ge
çidinden geçerek bir kurtuluş yoluna girip, ne 
kadar güçlükle sahibi selâmete doğru ilerlemeye 
çalıştığını unutarak beş sene sonra dahi Parla-, 
mentoda, sokakta, kaydırak oymyan mahalle ço
cukları gibi, birbirimizi bütün kuvvetimizde kö
tülemeye, boğazlamaya kalkarsak, Türk Milleti 
bize nasıl itibar ve itimadedebilir? Nasıl inana
bilir bize Türk Milleti? 

Ne oluyoruz, niçin böyle yapıyoruz?. Hangi 
gaye zebun ediyor bizi, hangi melun ihtiras bi
zi pençesi içinde tutuyor, böyle bilmiyorum... 

Bir insan bizzat kendisini kendi tahribetme-
ye "teşebbüs ederse, hiçbir kuvvet onun kadar o 
insanı tahribedemez. 

Siyasi partilerin hayatı da insanların hayatı
na benzer. Bir siyasi parti, bir siyasi bünye, bi
lerek, yahut bilmiyerek kendisini bizzat kendi 
tahribetmeye yöneldi mi, hariçten gelecek en bü
yük kudret dahi, onun siyasi bünyesini o kadar 
tahribedemez. 

Parlâmentolar, milletin istinadettiği tek ilti
ca: yeridir. Millet, saadet duyduğu zaman, mil
let bunaldığı zaman, millet tehlikeyi görüp ko
runma ihtiyacını duyduğu zaman kalbini ve göz
lerini, kurtarıcı olarak Parlâmentoya çevirir. 

Parlâmento insan toplulukları için, Tanrı'-
dan sonra inanılacak, baş vurulacak, ıstırapla
rın, felâketlerin, acıların dindirilecek tek iltica 
yeridir. Böyle ulvi bir müessese, ulviyetini de
ğil, müessese olduğunu dahi unutup da eski Ro
ma'da gladiyatör yetiştiren kuruluşlar gibi, 
maddiyatı ve maneviyatı ile bir doğüşme ve bo
ğuşma hayatı sürmeye başlarsa, milletin duya
cağı ıstırabın, yeisin ümitsizliğin hudut ve ih
tişamım gözlerinizin önünde canlandırmanızı ri
ca ederim. 

Millet hayatında en kötü, en korkulacak şey. 
milletin ümitsizliğe düşmesidir. Ümitsizliğe dü
şen milletin, birden yatağından fırlayan seller 
gibi, önüne geleni de sürükliyerek götürecek 
cesaret ve ıstırabını yenmek, değme müessesenin 
harcı değildir. 
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Bundan 30 küsur sene evvel .İstanbul Hukuk 
Fakültesinde bize inkılâp tarihi dersi veren ho
camız eski Adliye Vekili Mahmut Esat Bozkurt'-
ım hukukta ihtilâl ne zaman haktır, müessesesi
nin izahını yaparken, söylediği sözler hâlâ ku
lağımda emlar: «Milletler hayatında ihtilâl 
hukukan ancak bir yerde hak olur. Q da millet, 
Parlâmentodan ümidini keser, Parlâmento ben
liğini kaybederse, yahut maddi, mânevi zulüm 
icra etmeye başlarsa ihtilâl hukukan o zaman 
milletin hakkı olur.» 

Değerli arkadaşlarım, samimiyetime ve bu 
sahadaki açık kalbliliğime inanmanızı rica ede
rim. Hiçbir gayem, hiçbir ard düşüncem yok. 
Biz bu aziz vatanın ilâsı, itilâsı hepimizin gaye
sidir. Hiçbirimiz, birimizden daha. çok vatan
perver olduğumuzu iddia edemeyiz. Muhalif", mu-
vafıkı, hepimiz bu memleketin hizmetindeyiz. Ve 
hepimiz memleketin saadeti ile mesut, ıstırabı ile 
muzdariboluruz. 

Yalnız unutmamalıdır ki, bir memlekette Par
lâmento, o memleket siyasi hayatının baromet
resi, nabzıdır. Parlâmento ne kadar ahenk ve 
huzurla çalışıyorsa, o memleket o kadar normal 
siyasi bir hayata sahip demektir. Bunun aksi 
ise o memleketin o derece ahenk, huzur ve is
tikrardan mahrum olduğunu ifade eder. Parlâ
mento da ahengi vücuda getirmek, millete iti
mat, hürmet telkin edecek huzuru, çalışmayı 
sağlamak, muhalefet partilerinden ziyade ikti
dar partilerinin vazifeleridir. Parlâmentolarda 
iktidarı temin eden partiler tolerans sahibi olma
lıdırlar. Biraz hoş görmeyi ağırbaşlı, temkinli 
olmayı öğrenmelidirler. Bilhassa Parlâmentoda 
iktidarı temin eden partiler henüz icraata geçip 
milletin sevgisini toplamaya vakit bulmadan ik
tidarlarının hemen ilk aylarında ve ilk senele
rinde, muhalefeti, harekete geçirecek, haklı çı
karacak zeminler hazırlar, tasarruflar yapmaya 
kalkarsa, Parlâmentoda vukubulacak huzursuz
luğun, perişanlığın ve binnetice memleketi isti
lâ edecek kötü hava ve durumun mesuliyetinde 
büyük payı kendileri yüklenmiş olacaklar. 

Yine hiçbir ard düşünceye sahibolmadan ko
nuştuğuma-itimadetmenizi rica ederek şu husu
su samimiyetimle iktidardaki arkadaşlarıma ha
tırlatmak istiyorum; seçimlerden henüz iki, üç 
ay evvel çıktık. Namuslu ve hilesiz bir seçim 
yapıldı. Meşru olarak iktidara geldiniz. Hakika-
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ten millet iradesinin çoğunluğuna sahiboldunuz 
ve bu haysiyet ve hakla dört sene bu memleketi 
idare etmek vazife ve mesuliyetini tek başınıza 
demlide ettiniz. Önünüzde daha tam dört sene 
var ne oluyorsunuz, aceleniz ne, sizi kim zorlu
yor İçi, gelir - gelmez iktidara rejimle alâkalı se
cim kanunlarını değiştirmeye, türlü dedikodu
lara, haksızlıklara, hattâ hapishane ihtilâllerine 
sebebolan umumi af kanunları çıkarmaya, Dev
letin birinci sınsf memurlarını yerlerinden ayı
rıp korku, huzursuzluk tevlidetmeye, Devlet 
Ş Çırası kararları ile otoritenizi kırmaya ve bin
netice bu kaıımılan Meclislerden çıkarmak için, 
Meclisleri şirazedeıı çıkarıp bir harb sahnesi ha
line getirmeye teşebbüs etmekte, yalvarırım, söy
leyin bana, en küçük bir basiret, en küçük bir 
hikmeti Hükümet unsuru mevcut mudur? Hatı
rınızdan çıkarmayınız ki, Hükümet icra etmek sa
natı, sanatların en gücü, en girift olanıdır, önünüz
de dört seneniz var, eğer hakikaten af yapmak 
istiyorsanız, eğer hakikaten bir kısım memurla
rın değiştirilmesini prensi bol arak kabul ediyor
sanız ve muhakkak Senatoya tam bir ekseriyet
le hâkim olmak arzusunda, sevdasında iseniz 
ve hakikaten bunu yapabilecek kudrete sahibol-
duğnımza inanıyorsanız bu sevda ve arzularınızı 
önümüzdeki senelere ve aylara taksim ederek, 
bu işi bir Meclis mücadelesine, bir memleket sar
sıntısına mahal vermeden yapmanız daha doğru, 
daha basiretli bir hareket değil midir? Bunu si
ze muhalefete mensup bir arkadaşınızın hatırlat
masında acaip ve garip bir- taraf bulmayınız. 

Arkadaşlarım, memleketimiz bugün her gün
den ziyade birliğe, beraberliğe bir kardeşlik ha
vası içinde yaşamaya muhtaçtır, teşnedir ve 
mahkûmdur. 

Halk Partili, Adalet Partili olarak ikiye ay
rılmış olan Türk milleti, Halle Partili, Adalet 
Partili bir millet olarak birleştirmeye evvelâ biz 
Parlamentomuzda burada başlamak mecburiye
tindeyiz. 

Büyük bir kalkınma çabası içine girdik. İk
tisadi bir buhran havası son günlerde sinirleri
mizi bozmaya başladı. Para dengemizde hâsıl 
olacak tehlikeli bir akımı müşterek tedbirlerle 
durdurmak zarureti hissedilir gibi görülüyor. 
Martın içinde birliğimizi Kıbrıs'a göndereceğiz. 
Gönderdiğimiz birlik geri dönemez. Bu bakım
dan Mart, siyasi hayatımızda, siyasi olaylarla 
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beklenmedik neticeler tevlidedecek kritik bir 
ay olabilir, sonra en mühimi; halk gidişattan 
katiyen memnun değildir. Parlâmento mesaisi, 
Parlâmento oyunları, Parlâmento konuşmaları 
halkı ümitsizliğe, yeise düşürmüştür. Herkes 
memlekette huzurun ne zaman tesis edileceğini 
normal siyasi hayatın bu memlekette ne zaman 
tehlikelerden uzak işler bir hale gelebileceğini 
soruşturmakla meşguldür, 

Bir millet hayatında milletin ümitsizliğe ve 
yeise düşmesi bir istilâya düşmesinden daha teh
likelidir. Milletler mazinin acı hâtıralarını 
canlandırarak değil istikbaldeki tasavvurları
nın tatbik mevkiine konmasına çalışmakla iler-
liyebilirler. 

Arkadaşlarım, Allah'ın yarattığı hislerin en 
kötüsü, en bayağısı intikam hissidir. Unutma
maktır, kurtarmalıyız hepiniz nefsinizi bu melun 
pençenin tırnaklarından. Biz Halk Partisi ola
rak siyasi partilerle muhalifi, muvafıkı, büyüğü 
ve küçüğü ile hepsi ile kardeşlik havası içinde 
yaşamak mesainizi aklıselimin gösterdiği hudut
lar içinde birleştirmek bu aziz günahsız mille
tin huzur ve istikrarını temin etmek istiyoruz. 
Hepimiz bugünkü durumumuzu, gidişimizi, hu
zur ve istikrarımızı bilerekf bilmiyerek farkın
da olarak ve olmıyarak tahribetmemek için âza
mi gayret sarf etmeliyiz. Eğer Allah esirgesin 
milletçe böyle bir harabeye, böyle elim bir ma
ceraya yeniden düşersek bundan zarar görecek 
yalnız ne sizsiniz, ne biziz, ne de başkası. Asıl 
zarar görecek günahsız, masum, necip Türk Mil
leti olacaktır. 

Unutmamalıdır ki, insan ihtiraslarının en hu
dutsuzu, en korkuncu, aşktan bile üstün olanı 
siyasi ihtiraslardır. 

İhtiraslarını hayatlarında frenlemesini bilmi-
yen nice ünlü politikacıların, bütün tarih bo
yunca kiotin satırları altında inliye inliye nasıl 
can verdiklerini kim inkâr edebilir? Partisine 
siyasi ve parlak bir buluş telkin ettiğini işae 
edebilmek veya meşhur olabilmek için gidip zem
zem kuyusunu kirleten gibi, Parlâmento hayatın
da daima zuhuru tabiî olan fırsatlardan istifade 
ederek, kendisini gösterip seçmenine bir kahra
man edası ile arzıendam etmek sevdasına dü
şen, veyahut bir gazetenin sayfaları üstünde 
resminin ve isminin köylerde dolaşmasını temi
ne çalışan, elinden, ayağından ve küfür etmesini 

öğrenmiş ağzından başka, vücudunun diğer kıs
mında kullanabileceği değerli bir uzvu olmıyan 
bâzı politika simsarları partilere sızmak, sokul
mak imkânı bulmuşlardır siz de bunları ayıkla
maksınız, biz de... 

Türk Parlâmentoları ellerin, ayakların, kü
fürlerin ihtiras ve basiretsizliklerin değil bilgi
lerin, fikirlerin ve aklıselimin mücadelesine mev
zu olan mutena insanların toplandığı bir yer
dir. 

Nereden gelirse gelsin, derhal elbirliği ile 
hareket edip Parlâmentoyu tahribedecek her 
türlü fikrî ve bedenî, kötü teşebbüsleri daha baş
ladığı anda imha ederek Parlâmentomuzu bu 
kaba tasallutlardan kurtarmayı birinci derece
de bir vazife olarak kabul etmeliyiz. Aziz arka
daşlarım. Netice şu : Ya bu deveyi güdeceğiz 
ya bu diyardan gideceğiz. Bunun başka türlü 
halledilebilecek tarafı yoktur. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Tümü hakkında tenkidler ya
pıldı. Şimdi İdare Âmiri Sayın Pehlivanlı cevap 
verecekler, buyurun efendim. 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ ZÜHTÜ 
PEHLİVANLI (Ankara Milletvekili) — Muhte
rem Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muhte
rem üyeleri, Millet Meclisi bütçesi hakkında ten-
kidlerinize Başkanlık Divanı adına cevap ver
mek üzere huztırımuza gelmiş bulunuyorum. 
Mümkün olduğu kadar kısa fakat sorulan sualle
rin hepsine cevap verme çabası içerisinde olaca
ğım. Zamanınızı fazlaca işgal etmeme gayreti 
göstereceğim, bundan emin olabilirsiniz. 

Sayın Akif Eyidoğan Divanın çalışmaları 
hakkında zabıtların erken basılması dileğinde, 
sözlü soru ve gensoru müesseselerinin tam çalış
tırılması mevzuunda bâzı dileklerde bulundular. 
Hepiniz takdir edersiniz ki, divanlar kendi mec
lislerinin içtüzükleri, geçmiş teamüller ve usul 
kararlariyle idare edilirler. Ve bu tamamen Mec
lislerinin verecekleri kararlara bağlıdır. 

Matbaa tamamen taşınmış, tevsi edilmiş ve en 
son şekli bugün, yani bugün dedimse, birkaç gün 
evvel, halen tamamlanmış vaziyettedir. Zabıtlar 
bundan böyle gününde yetiştirilecektir. 

Ancak bir arkadaşımız steno bakımından 
sordukları suali burada cevaplandırmak isterim. 
Meclisimizin steno usulü diğer steno usullerine 
benzememekte. Ve bu bakımdan da yedi tane açık 
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bulunan kadroya, ilân vermiş olmamıza rağmen 
talipli çıkmamaktadır. Bunun için daha evvelki 
Divanlar da kurslar açılmış, dersler verilmiş, 
kursa girenler arasında tekrar imtihan açılmak 
suretiyle mümkün olanlar alınmıştır. Fakat ha
len yedi tane stenograf kadromuz boştur. Yine 
kurslar açılacak, imtihanlar yapılacaktır. 

Sayın Cenap Aksu Beyefendi, ziyaretçiler hu
susunda bâzı isteklerde bulundular. Bu konuda 
Alâeddin Çetin Beyefendi de ziyaretçiler için bâ
zı imkânlar düşünülüp düşünülmediğini ve her 
vilâyete bir oda tahsis etmenin mümkün olup ol
madığını sordular. 

Ziyaretçiler bir izdiham ile karşı karşıyalar. 
Bunu kabul ediyoruz. Bâzı tedbirler elbette alı
nacaktır. Senato İdare Âmiri arkadaşlarımız bir 
terzihanenin yakında boşalacağını, buranın ziya
retçilere ayrılacağını ifade ettiler. Ancak bu da
hi kâfi geleceği kanaatinde değiliz. 

Senato, Plânlamanın boşaltılmış bulunduğu, 
(E) bloku dediğimiz, bloka geçtiği takdirde ken
di ziyaretçilerini orada kabullenecek ve böylelik
le de ziyarethane iki ayrı kısma bölünmüş ola
cak ve bir ferahlama olacaktır. 

Lokantanın her hangi bir yere nakli ve ora
nın ziyarethane şeklinde kullanılması, binanın 
yapılışı ve tesislerin kuruluşu bakımından müm
kün değildir. 

Her vilâyete bir oda tahsisi meselesi imkân
sızdır. Bu binanın 160 kullanılır odası, 28 ko
misyon odası, dört büyük salonu, bir şeref salo
nu vardır. 67 tane vilâyete 160 odalı bir binadan 
oda tefrik edilmesinin imkânsızlığını bütün ar
kadaşlarım takdir ederler zannediyorum. Bu 
mevzuda bizim bir tavsiyemiz olacaktır. Bâzı vi
lâyetler, şehir içinde bürolar kurmak suretiyle 
ki, bunların başında Bursa ve Ankara vardır, . 
kendi ziyaretçilerini oralarda kabul etmektedir
ler. Mümkünse vilâyet adına bu tip kurulacak 
bürolar bizdeki bu izdihamı büyük bir şekilde ön-
liyecektir. 

Sayın Fehmi Alpaslan, Cumhuriyet Senatosu 
Teşkilât Kanununun Millet Meclisinden çıkma
mış bulunduğunu fakat çıkarılmasının lâzımgel-
diğini ifade buyurdular. Son Personel Kanunu 
muvacehesinde Cumhuriyet Senatosu için bir 
ikinci Teşkilât Kanununa lüzum yoktur. Personel 
Kanunu ile birlikte bu mevzu halledilmiş olacak
tır. 

Muhafız Taburunun, sarayların ve benzeri 
birçok müşterek yerlerin Millet Meclisi Başkan
lığının inhisarında olduğunu ifade ettiler. Bu 
şimdiye kadar geçmiş bulunan bütçe kanunları
nın bize vermiş olduğu bir salâhiyettir. Yoksa 
Millet Meclisi bir tesahup havası içerisinde değil
dir. Her ne kadar kanunlaşmamış olsa dahi sevk 
edilmiş bulunan Cumhuriyet Senatosunun Teş
kilât Kanununda da bu husus senatör arkadaşla
rımız tarafından da kabullenilmiştir. Müşterek 
hizmetlerin ifası ve idaresi, Bütçe Kanununun 
32 nci maddenin 1 nci fıkrasında Millet Meclisi 
Başkanlığına verilmiştir. Müşterek toplantıların 
Başkanlık Divanı, Millet Meclisi Başkanıdır, bâ
zı müşterek komisyonların idare ve şevkleri Mil
let Meclisine verilmiştir ve bunlar Millet Mecli
sinin kendi arzusiyle değil, bâzı kanun ve karar
larla devredilmiştir. 

Sayın Sarıgöllü bir sual sordular. Bu binada 
plân yapılırken. Cumhuriyet Senatosu için tef
rik edilmiş bir yer var mıdır? 
Bu binada, 1937 de istimlâke başlanan ve 

inşaatı bugün dahi devam eden, çünkü halen 
tam değildir, bu binada ne plânında ve ne de 
inşasının başlangıcında Cumhuriyet Senatosu 
için bir yer tefrik^dilmomiştir, düşünülmemiş
tir. Zira Senatonun kuruluşu bu binanın teme
linin atılışından çok sonradır. Bu balkımdan ki, 
Sayın Sarıgöllü'nün bahsettiği Hols Meister'in 
yaptığı plânda Senato binası ve toplantı salo
nu diye bir yer mevzunbahis değildir. Halen 
içinde .bulunduğumuz salon beynelmilel konfe
rans için yaptırılmış ve inşa edilmiş bir salon
dur. Bunun şu şekilde laubu İlenmeni esini rica 
ediyorum. Böyle olıınamıatsma rağmen Senatoya 
bir yer tefrik etmek mümkün değil midirf El
bette ki, mümkündür. Nitekim Başkanh'k di
vanları müşterek bir toplantıda Plânlamanın 
çıktığı kısmı Senatoya tefrik etmiştir ve yakın
da nakledeceklerdir. Böylelikle de arkadaşları
mızın sık sık yakındıkları müşterek idarenin 
çatışmasından doğan anlaşmazlıklar ortadan 
kalkmış olacak ve müstaikil bir binaları, müsta
kil bir yerleri olacaktır. 

Sayın Alihocagil bizlerden yakındılar, İda
re âmirlerinin tutumları tarafsız değildir, bu
yurdular. Şunu hepinizin kabul edeceği kanaati 

J ile ifade edebilirim ki, elbette idare âmirleri-
; niz ister Senatoda olsun ister Millet Meclisinde 
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olsun aranızdan ayrılan arkadaşlardır ve onla
rın durumu her ne kadar aranızdan ayrılmış 
olurlarsa olsunlar vazifeleri icabı halkla olan 
münasebetleri elbette ki, diğer senatör arkadaş
larımızın ve milletvekili arkadaşlarımızdan fark
lıdır. Çünkü birçok iş sahipleri idare âmirleri
ne müracaat etmektedirler. İdare Amirliği bil
hassa Millet Meclisinde ita âmiridir. Bütün 
ihaleler, müracaatlar, iş takipleri onlar vası-
tasiyle yapılmaktadır. Elbette ki, onların özel 
misafirleri yani şahsi misafirleri değil, iş misa
firleri bulunacak ve onları odalarında iş taki
bi bakımından kabul edip, icabında cevap ve
recek, icabında onların ihtiyaçlarını, iş ihtiyaç
larını giderecektir. 

Divan üyelerinin almış bulunduğu ödenekle
re dokundular ve bunların almimaiması dileğin
de bulundular. Bu kendisinin de kabul ettiği 
gibi bir kanun konusudur. Senato îdare Âmiri 
arkadaşımız bu konuda kendilerinin, aynı fik
re iştirak ettiğini beyan ettiler... Ben de huzu
runuzda aynı beyanı tekrar ediyorum. Eğer ar
kadaşımız 'bir kanun teklifi ile gelirlerse Divan 
üyeleri mutlaka kendisinin en yafan taraftarı 
ve müdafii olacaklardır. 

Benden şikâyet etti yine aynı arkadaşımız 
isim vererek. Bahsetmek istemezdim ama, isim 
vermiş bulunduğu için cevaplamak mecburiye
tinde kalıyorum, özür dilerim. 

Mecliste, yani Heyeti Umuımiyenin toplan
dığı yerde 890 kişilik dinleme yeri vardır. 890 
kişilik dinleme yerleri bâzı idari sebeplerle 
muhtelif kısımlara ayrılmıştır. Askerî loca, mül
ki loca, Reisicumhur locası, kordiplomatik, ga
zetecilere ait bu localar tefrik edilmiştir. Geri 
kalan kısım da halktan dinleyici olarak gelen
lere tefrik edilmiştir. Eğer bizler kapıları, ilk 
andan itibaren açık tutarsak, meselâ mülki lo
caya her gelen oturacak ve davetli olarak ça
ğırdığımız mülki âmirlere yer kakmyacaktır. 
Kapıları her an açık tuttuğumuz takdirde kor
diplomatik locası bir anda dolacak ve davetli 
olarak çağırdığımız elçilere, büyükelçilik erkâ
nına yer kalmıyacajktır. Onun içindir ki, kapılar 
muayyen bir saate kadar kapalı tutulmakta. 
Disinlin kurmak için de bizatihi o günlkü idare 
âmirlerinden birisi kapıya gitmeden kapıyı aç
tırmamaktadır. Açıldığı anda da kapının önün
de bulunanlar girer ve oraya girenler hiçbir 1 

idare âmirinin zaten o kadar kalabalık ahbabı, 
arkadaşı ve taraftarı olmasına imkân yoktur. 
Yine üyelerin hanımları ve kendi misafirleridir. 

Telefonlar hakkında bir sual soruldu. Bunu 
da müsaade ederseniz cevaplandırıp, sözlerime 
son vereceğim. Mecliste telefonlar iki türlüdür. 
Umumi telefonlar, dâhili telefonlar. Umumi te
lefonlar, hizmet için olanlar tefrik edilmiş ve 
bunlar için bir statü konmuştur. 

Bu statüye göre hizmet için yapılan dış ko
nuşmalar Meclis bütçesinden, şahısların ko
nuşması ise kendi ceplerinden ödettirilmekte-
dir. Bâzı telefonlar tefrik edilmiştir. Hangi 
telefonlardan hizmet için konuşulacağı idare
ce malûmdur. Ancak bu telefonların yapmış 
olduğu ve muayyen yerlerle yaptığı dış konuş
maları Meclis kendi bütçesinden öder. Bunun 

• dışındaki yapılmış konuşmalar, hangi odaya, 
hangi idare âmirine veya komisyona aitse, par
tiye aitse onlara ödettirilir. Telefon ücretleri 
209 bin lira olarak 1965 malî jnh içinde öden
miş, ayrıca 14 bin küsur liralık da şahsı adına 
dışarı ile konuşanlardan tahsil edilmiştir. 

Mâruzâtım bu kadardır, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanlı, sorular var 
lütfen. Sayın Özden buyurun. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Meclis Ki
taplığı oldukça zengindir. Türkiye'de çıkan 
her kitap ve derginin Türkiye Büyük Millet 
Meclisine gönderilmesini temin bakımından 
mevzuata bir şey ilâve etmek temayülü var mı
dır, bir hazırlık var mıdır"? 

Eski harflerle yazılmış, nüshaları nadide 
olan kitapların eve götürülmesi menedilmiş-
tir. Bu doğru bir tedbirdir. Ancak diğer ki
tapların sayfalarının usulü dairesinde vasıta
larla suretlerini çıkartıp, onların eve götürül
mesi veya ayrı bir yerde takibi bizler için za-
raralı olmaktadır. Bir kanunu baştan aşağı 
yazmak bir nüsha çıkarmak kolay olmuyor. 
Bâzı medeni memleketlerde kütüpanelerde bir 
alet vardır. O alet ufak bir mikyasta alınmış 
kopyaları büyütebilir. Böyle bir tertibe girile
bilir mi? Girmek için tertip alınmış mıdır? 

Bahçede birinci kısımdan çıktıktan sonra 
büyük yola gidinceye kadar caddenin iki tara
fındaki elektrik direkleri yanmamaktadır. Bu
nun sebebi nedir? Bir tedbir alınmış mıdır? 

i 

I Elektrikler yaptırılacak mıdır? 
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Bahçede oturma yeri tesis etmek, bunları ge
rek Parlâmento üyeleri ve gerekse memur arka
daşların iyi havalarda oturmalarını sağlamayı 
düşünüyor musunuz? Bahçenin tanzimi de iyi 
değildir. Bunun tanzimi neden senelerden be
ri ihmal edilmiştir? Bu cihetlerin cevaplandı
rılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanlı, hepsine ha
zır mısınız? Bâzıları divanları ilgilendiriyor 
çünkü. 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ ZÜHTÜ 
PEHLİVANLI (Devamla) — Hazırım. Kütü-
panede 140 bin cilt kitap vardır. Bütün mat
buanın, yani kitap olarak basılmış her şeyin 
Meclis Kütüpanesine verilmesi hususu bir ka
nun mevzuudur. Divanca düşünülmektedir, bu 
tedbir alınacaktır. Kıymetli kitapların dışarı
ya verilmeyişi Kütüpane Komisyonunun ye
rinde bir kararıdır. Başkanlık Divanı da buna 
iştirak etmektedir. Ancak Sayın Senatör ar
kadaşımızın teklif etmiş olduğu mikrofilim te
sisi 500 bin lira sarfiyle kurulmuştur. Ve halen 
çalışmak üzere emre amadedir. Ve yakında hiz
mete girecektir. 

Bahçede elektrik direkleri bir teknik hata
dır. Bir tedbirsizlik değildir, yaptırılacaktır. 
Oturma yeri ve bahçe mevzuu ise müsabaka 
yoliyle bir plân kabul edilmiştir. 1966 yılı büt
çesine parası konulmuştur, tatbikatına başla
nılacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü bir sualiniz 
vardı. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Soru değil, görüşme efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal bir sualiniz vardı. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 

Başkan, geçen sene de bütçe görüşülürken arz 
etmiştim. Senatomuzun ışık tertibatı çok bo
zuktur. Arkadaşlarımızın gözleri hem yorul
makta, hem de devamlı oturmadan dolayı bir 
.baş ağrısı hâsıl olmaktadır. Bunun için bir şey 
düşünülüyor mu ? 

ZÜHTÜ PEHLİVANLI (Devamla) — Ge
çen sene bu istek Meclise aktarılmış, etütleri 
yaptırılmış ve civalı lâmbalarla değiştirilmesi 
karar altına alınmıştır. Zannederim bir kısmi 
da değiştirilmiştir. Geri kalan kısmı devam 
edecektir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, 11 bütçemiz 
vardır. Bunu da tam oylamadık. Vaktimizi 
takdirlerinize sunmak isterim. Konuşmalar 10 da
kika ile tahdidedilmiş olduğundan arkadaşla
rın daha hassas davranmalarını rica ederim. 

Buyurun Sayın Sarıgöllü. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri, istemiye istemiye yine Millet Meclisi 
Bütçesi üzerinde söz aldık. Maalesef bir zih
niyeti, Türkiye Parlâmentosu sathından dışarı
ya çıkaramadık. Yine Sayın Millet Meclisi İda
re Âmiri arkadaşımız Millet Meclisinden bir 
kısmını tefrik edeceğiz, diyor. Yani Saltanat
tan sonra Cumhuriyetin 1924 Anayasasında ku
rulan Türkiye Büyük Millet Meclisinin vâri
si Millet Meclisidir. Zinhar, kapı mandalına 
kadar aynı yetkilerle kurulmuş Cumhuriyet 
Senatosuna yetki veremezler. 

Personel Kanunundan bahsettiler. Personel 
Kanununun alâkalı maddeleri der ki; hususiyet
lerine göre üniversiteler, adalet müessesesi ve 
millî müdafaa bu kanunun dışındadır. Sayıştayı 
bile kontrol eden Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin personel kadrosunu, kendisine varlık verdiği
miz Başkanlık Personel Dairesi organize edebilir 
mi? Mesele burada. Yalnız bu da değil, kuvvet
ler tefrikinden doğan yasama organı Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin kadrosunu icranın emrine 
vermek gibi bence hatalı bir yoldalar. 

Diyorlar ki, steno bulunmuyor. İşte sebep 
bu. O normal kadrolarla siz steno ararsanız Mec
lisin hususiyetine ve günde saatlerce gece yarı
larına kadar toplanan bu müessesenin ihtiyacını 
karşılayacak steno bulamazsanız. 

Muhterem İdare Âmiri arkadaşım; bütün me
sele şu: Siz evvelâ İçtüzüğe aykırı karar alıyor
sunuz. Ne siz ne muhterem her iki Meclisin Baş
kanları ve Başkanlık Divanı Cumhuriyet Sena
tosu İçtüzüğünün 177 nci maddesi karşısında 
karar alıp kendi arzunuza göre Cumhuriyet Se
natosunu bu anabinamn dışına atmak yetkisine 
sahip değilsiniz. 

Tefrik meselesine gelince; bu anabinanm müş
temilâtı ile beraber tamamına sahip bulunmadı
ğınız cihetle, adınıza tapuya tescil edilmiş bir 
bina yok. Bunu anlaşma suretiyle aranızda veya 
görmediğiniz Holsmayster plânında tefrik edil
diğini beyan ettiğiniz gibi İkinci Meclisin kısım-
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larmı ayırırsınız. Bugüne kadar Teşkilât Kanu
nunu çıkarmadınız, Türkiye Cumhuriyet Senato
sunun bu zihniyetinin ifadesi evvelâ Anayasaya 
aykırı. Sayın arkadaşımızın biraz evvel beyan et
tiği gibi, Meclis içinde iki meclisin çatışmasını 
sağladınız. Bir türlü bu imkânları vermediniz. 
Dört sene, (B) fıkrası, (E) fıkra, (X) fıkra, 
(Y) fıkra en nihayet istihdamda kanunsuz bir 
bütçe tefrikine gittiniz. Binaenaleyh, söz isteme
memin zaruretleri bu. Biz, yalnız her hangi bir 
siyasi teşekkülün değil Türkiye Parlâmentosunu 
teşkil eden ve tarihî zaruret olarak adına; Tür
kiye Büyük Millet Meclisi denilen bu müessese
nin içinde iki Meclisin Anayasaya göre kurulu 
olduğunu kabul edemiyoruz. İfade aynen böyle. 
Bakacağız, diyorlar. Dısardaki bir binayı boşal
tıp oraya taşınacaksınız. Evvelâ özür dileyerek 
söyliyeyim. Cumhuriyet Senatosu hukukan Dev
let hükmü şahsiyeti içerisinde Millet Meclisi gibi 
mânevi şahsiyete dahi sahip değildir. Yalnız mü
essesedirler, hukukan. Kolluk işlerini başkanlar 
temsil ederler. Kül halinde teşriî organdır, nasıl 
olur da yetki kazanırsınız? Aynı vaziyette Dev
let hükmü şahsiyetine bağlı iki müesseseden biri 
öbürüne istediği şekilde burada oturursun, şöy
le çalışırsın ve yarın, öbür gün bunu da bekleriz, 
kusura bakmayınız, bugün istemiyoruz, o bina
dan buraya geçemezsiniz de derler. Böyle şey ol
maz arkadaşlar. Artık hakikaten bu memlekette 
şu Anayasayı tatbik edecek isek, bunu getiren 
de buna bağlıdır, bununla buraya gelen de bağ
lıdır, buna müspet veya menfi oy veren herkes 
buna bağlıdır. Müesseseler de bağlıdır, bu mües
seselerin başkanları da bağlıdır. Ve buna eğer 
siz 177 nci maddeye göre kendi keyfinize bir ay
rılıma kararı aldınız, bizim de Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlık Divanımız da buna iltihak etti 
ise, ey bu memleketin haline, hürmetlerimle . 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz Sayın Peh
livanlı, buna ben cevap vereyim, Sayın senatör
ler, Başkanlık Divanına bâzı idari yetkileri tanı
mış bulunuyorsunuz. Başkanlık Divanı bunun 
için bir Alt Komisyon teşkil etti hazırlık yapı
yor. Bu hazırlığın mahiyeti tamamen kabul edil
miş ve Millet Meclisi siz buraya oturun ve bir 
yere de taşmayın diye bir şey de söylemiş değil 
şu ana kadar. Vaktiyle bir karar alınmış. Demin 
de işaret edildiği gibi de alt binayı işgal etmek 
üzere bir tertibe gidilmişti. Bu tertip için hazır-

s lıklar devamı ediyor. Çalışmalar devam ediyor ve 
j hiçbir şekilde Millet Meclisinin buraya oturun, 
I burada kalın şeklinde bir empozesini de, yetki ta-
I nıdığmız Başkanlık Divanı, aynı ile kabul edecek 
I değil. Anayasanın kendisine vermiş olduğu yetki 
j ve imkânlar içerisinde bunu çözmeye çalışacaktır. 
! Onun için sayın arkadaşlar müsterih olsunlar. 
İ İDARE ÂMİRİ ZÜHTÜ PEHLİVANLI 
i (Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan müsaade 
| ederseniz, buradan bir hususu açıklamak istiyo-
; rum. 
| BAŞKAN — Buyurun efendim. 
| İDARE ÂMİRİ ZÜHTÜ PEHLİVANLI 

(Ankara Milletvekili) —Dışarda tâbirini kullan-
\ dılar, teklif edilen ve her iki Divanca kararlaş-
\ t ınlan bina dışarda değil bu binanın (E) bloku-
I dur. 
j BAŞKAN — İzah ettim. Böyle olacak, Sayın 
\ Sarıgöllü. 
| SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Efendim, 
! sözlerim gayet sarihtir, binanın dışındaki müşte-
\ milâtta dedim. 
i BAŞKAN — Efendim, tümü üzerinde konuş-
; malar bitti. Bölümlere geçilmesini oylarınıza su-
1 nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
i Kabul olundu. Bölümleri okutuyorum. 

b) Millet Meclisi: 

(A/ l ) Cari harcamalar 
11.000 Ödemeler 24 654 200 

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

12.000 Personel giderleri 17 763 835 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 223 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 492 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 101 490 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 4 460 660 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Bütçe kanunları ile her yıl Millet Meclisi hiz

metlilerine verilmekte bulunan tayın bedeli 1965 
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Ağustos ayına kadar belediyenin tesbit ettiği ra
yiç üzerine 250 kuruş hesabı ile verilmekte idi. 
Ağustos 1965 aynıdan itibaren belediye rayicine 
uygun olarak 385 kuruş üzerinden verilmesini 
temin için aradaki farkı teşkil eden 135 kuruş 
için Meclislerce kabul edilen 660 sayılı Kanun ile 
385 kuruş üzerinden ödeme yapılması kabul edil
miş ve o tarihten beri de bu para ödenmektedir. 
1966 yılı bütçesinde de bu esas üzerinden hesa-
bedilerek Millet Meclisi 1966 yılı bütçesinin 35.613 
.(Hizmetlilere verilecek tayın bedeli) maddesine 
lüzumlu ödenek konulmasına rağmen bütçenin 
Komisyonda görüşülmesi esnasında durum lâyı-
kiyle anlaşılamadığından 660 sayılı Kanunun sağ
ladığı imkân hilâfına eski rayiç olan 250 kuruş 
hesabiyle . kabul edilmiş ve aradaki fark ilgili 
maddeden düşülmüştür. Ayrıca (R) işaretli cet
velde bu bedelin 250 kuruştan ödeneceğine dair 
bir ibare de konulmuştur. 

1965 yılı içinde Aktarıma Kanunu ile 385 ku
ruş üzerinden ödenen tayın bedellerinin bu yıl 
belediye rayicinde bir düşüş olmadığından aynı 
miktar üzerinden ödenmesini temin maksadiyle 
Millet Meclisi bütçesinin 16.812 (Millî Saraylar 
onarımı) maddesinden 36 475 lira düşülerek 
35.613 (Hizmetlilere verilecek tayın bedeli) mad
desine eklenmesini ve (R) işaretli cetveldeki ta
yın bedellerine ait 250 kuruşun 385 kuruş ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Düşülen 

16.000 16,812 Millî Saraylar -'onanımı 36 475 
Eklenen 

35.000 35.61ı3 Hizmetlilere verilecek 
taym (bedeli 36 475 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Denizli Senatörü 
Ragıp Üner Cahit Akyar 

Samsun Kırklareli 
Rıza Isıtan Ahmet Naci Arı 
Tabiî Üye Balıkesir 

Kadri Kaplan Hasan Âli Türker 

BAŞKAN — Hükümet bir şey demiyor, ka
bul ediyor. Komisyon. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın 
Başkan, önergeyi veren arkadaşımız, önergesinde 
ifade edilen hususların aksine olmak üzere Mil
let Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu bütçelerinin 

Komisyonda görüşülmesi esnasında ilgililer ge
rektiği şekilde Komisyonda bu konuyu aydınla
tamadığı cihetle, Komisyonumuz bu ödeneklerin 
bu kısmını çıkarmıştır. Bilâhara ilgililer bizi ay
dınlattılar ve bir yanlışlık yapıldığını ifade et
tiler ve haklıdırlar. Muhterem arkadaşımızın 
önergesine komisyon olarak iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor. Öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. Bölümü okuyoruz. 
BAŞKAN — Bu değişiklikle bölümü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 939 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 370 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
I I - Transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 55 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 919 010 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 50 000 
Bx\ŞKAN — Millet Meclisi Bütçesi kabul 

edildi. Mutlu olsun. 

B - - CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı bütçesine ge
çiyoruz. Grupları adına Sayın Karakurt, Sayın 
Sarıgöllü, kendi adına, Sayın Alpaslan söz iste
diler. 

C. II. P. Grupu adına buyurun Sayın Kara
kurt. 

C. H. P. GRUPU ADINA ESAT MAHMUT 
KARAKURT (Urfa) —- Muhterem arkadaşlar 
ve muhterem boş koltuklar (Gülüşmeler) 

Demokratik hayata girdiğimizden beri, Dev
let idaresinde maddi mânevi birinci derecede 
yetki ve mesuliyet almış demokratik müessesele
rin seyir ve inkişafı üzerinde hassasiyetle mura-
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kabemizin devamı, bu müesseselerin arzu ettiği
miz şekilde taazzuv ve tekâmül etmesini temin 
edecek başlıca unsurdur. Demokrasi ile idare edi
len memleketlerde Devletin en yüce makamı Dev
let Reisliğidir. 

Bütün medeni memleketlerin anayasaları gi
bi, bizim Anayasamızın 97 nci maddesi de Cum
hurbaşkanlığı makamını, Devletin en yüce ma
kamı kabul etmiştir. Cumhurbaşkanı Devletin 
Başkanıdır ve bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti 
ve milletin birliğini temsil eder. Türkiye Cum
huriyetini ve bilhassa milletin birliğini temsil 
edecek olan zatın, bu vazifesinde muvaffak ola
bilmesi için de tam tarafsızca hareket etmesi 
Anayasamızın 95 nci ve 96 ncı maddeleri ile te
minat altına alınmıştır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içinden Cumhurbaşkanı olarak seçilen 
ve seçilecek olan zat, derhal Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeliği vasfını kaybeder. Mensuboldu-
ğu parti ile alâkası kesilir ve ihaneti vataniye su
çu hariç, her türlü mesuliyet ve endişeden uzak 
tutulmak suretiyle milletin birliğini tam bir ta
rafsızlıkla temsil ve idare edebilmesi sağlanmış 
olur. Bunun böyle olması, demokrasi ile idare 
edilen memleketlerde en hassas, en üzerine titre
mlen bir husustur. Bütün İngiliz donanması, bü
tün İngiliz tersaneleri ve bütün İngiliz toprak
ları İngiliz Kiralınındır. İngiltere Devleti bir 
başka Devletle meselâ donanmasına ait bir hu
susu mukaveleye bağlamak istese resmen, İngiliz 
Kiralının donanması diye söze başlar. Ama İngi
liz donanmasının sahibi olan İngiliz Kiralı, sa-
hibolduğu donanmanın bir tek neferini bulundu
ğu kayıktan başka bir kayığa dahi nakletme yet
kisine sahip değildir. Bu yetki Devletin idare 
mesuliyetini bilfiil üzerine almış hükümete ait
tir. 

Bunun böyle olması elzemdir. Devlet Reisinin 
bütün partilerin üstünde, bütün partileri birleş
tirici ve milletin birliğini temin edici vazife göre
bilmesi için, partiler arasında cereyan edecek 
her türlü çekişme ve dâvaların üstünde kalması, 
memleket idaresinde vukubulan Hükümet ve 
parti tasarrufları içine girmeden, uzaktan mu
rakabe ederek, Anayasamızın kendisine sağladığı 
milletin birliğini temin etme vazifesini, makamı
nın bütün mânevi ağırlığını kullanarak, sağla
maya çalışmalıdır. 

İhtilâlden bu yana tam beş küsur sene geçti. 
Bu müddet zarfında demokratik hayatın memle
ketimizde yerleşmesi ve bu hayatın milletin ya
şadığı tabiî hayatın değişmez bir parçası olduğu
nun bütün vatan sathında öğretilip memleketin 
huzur içinde yaşamasını temin etmek, biliyorsu
nuz ki, kolay olmadı. Esef verici hâdiseler, tehli
keli teşebbüsler, hayatlarla ödenen maceralar, 
güçlükle önlenip Türkiye'nin bir sergüzeştler 
memleketi olmadığı ve olamıyacağı sağlanmaya 
çalışıldı. Bu kürsüden Cumhurbaşkanlığı bütçe
sinin görüşülmesi münasebetiyle mütaaddit de
falar grupum adına söz alarak, bu hürriyet, de
mokrasi ve insan haysiyeti içinde yaşama müca
delemizde, Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisine 
düşen vazifeyi kiyasetle ifa etmeye çalıştığını ve 
bu sahada muvaffak olmak için teşekküre şayan 
gayretler sarf ettiğini beyan ederek, kendilerini 
grupumuz adına teşci etmiş bulunuyorum. 

Ancak hulûs ile ve derhal ifade etmek iste
rim ki, Sayın Cumhurbaşkanının son Johnson 
mektubu hâdisesinde aldığı vaziyet, Cumhurbaş
kanlığı müessesesinin bitaraflığı ile asla kabil i-
telif ve tecviz bir hareket olmamış ve dört küsur 
seneden beri emekle üzerinde titremlen hususi
yetini maalesef gölgelendirmiş intibaını uyandır
mıştır. Bu nokta üzerinde bilhassa ısrarla duru
şum, siyasi hayatımızın inşallah günden güne da
ha iyileşecek, daha tekâmül edecek olan safhala
rında hepimizin, hepimize düşen vazifelerimizde 
nasıl titiz davranmamız ieabedeccğiııi tebarüz et
tirerek, geleceğe ışık tutacağı ümidiyle arz ediyo
rum. 

Amerika Reisicumhuru, devrin Türkiye 
Başbakanına siyasi bir mektup yazmıştır. Bu 
mektup hâdiselerin seyri ve zarureti sebebiyle, 
siyasi sahada birinci plâna girmiş ve binnetice 
İm mevzu üzerinde Parlâmentoda bir genel 
görüşme açılmıştır. İktidar ve muhalefet belki 
ayrı fikirdedir. 

O günün iktidarı olan bugünkü muhalefet 
iddia eder ki, iktidarı sırasında bir mukavele
min kendisine bahşettiği müdahale hakkını 
bilfiil kullanmaya teşebbüs ettiği sırada, Ame
rika'nın bütün ağırlığını arkaya koyup hattâ, 
böyle bir müdahale neticesinde Rusya Türki
ye'ye tecavüz ederse, NATO'nun Türkiye'yi oto-
matikman müdafaa etmiyeceğimi açıkça beyan 
ederek bu teşebbüse bilfiil mâni olmuş destek-

— 137 — 



0. Senatosu B : 39 2 . 2 . 1966 O : 2 

lemistir. İktidar ise belki bu derece katiyetle 
aynı fikri desteklemez; olabilir, Devletin müs
takbel hayat ve istiklâline müessir olabilecek 
kadar mühim bir mevzu üzerinde, iki parti 
mücadeleye girdiği bir sırada bu mücadeleyi, 
memleketin âli menfaatlerine ziyan vermiyecek 
şekilde şahsi otoritesini ve hattâ mânevi kud
retini kullanıp tanzim etmeye çalışacağı yerde 
Sayın Cumhurbaşkanımız gazetecileri önüne 
alıp böyle bir müdahalenin, güneş kadar aşikâr 
bir bedahete rağmen, mevzuubahsolmadığmı 
beyan etmesi, siyasi zemini şaşırtacak bir ne
tice hâsıl etmiştir. Bu beyan, ne Anayasa
nın ruhuna, ne de Cumhurbaşkanlığı makamının 
tarafsızlığına uyar bir hareket olmamıştır. Hem 
Cumhurbaşkanlarının ikide birde gazetecileri 
karşısına alıp otomobile binerken, Köşkten çı
karken, memleketin hayat ve istikbali ile 
alâkalı bu derece mühim mevzulara gelişi güzel 
beyanlarda bulunmaları da dünyanın hiçbir ye
rinde görülmüş şeylerden değildir. 

Ne İngiliz Devlet Reisi, Buttingham Sarayı
nın basamakları üzerinde, ne de Fransa Cum
hurbaşkanı Elize Sarayının parmaklıkları ara
sında gazetecileri etrafına alarak beyanlarda 
bulunmayı hatırlarından geçirmezler. Devlet 
Reislerinin, gazetecilerle görüşme zaruret ve 
ihtiyacı, Devlet Reislerinim, Devletin mümessili ol
ma haysiyet ve vekarı ile mütenasibolmaiidır. Hem 
demokrasilerle idare edilen memleketlerde tarafsız
lıkları anayasalarla garanti altıma alman Devlet 
Reisleri, ne kadar az konuşurlar ne kadar az 
günlük siyasi hâdiselerin içine girerlerse, o 
derece muvaffak olurlar, o derece tesir icra eder
ler. 

Yalnız şunu da derhal sarahatle ve samimi
yetle tekrar edeyim ki, bizim, vatan buhranlı 
günler geçirdiği sırada toprağını sever, na
muslu faziletli bir asker olarak, bir ihtilâlin 
bnşı olarak, ihtilâl evveli, ihtilâl sonrası va
tanına cidden unutulmaz hizmetler ifa etmiş 
olan Sayın Cumhurbaşkanımızın şahıslarına 
karşı derin saygı ve sevgimiz mevcuttur. Bil
hassa şu sıralarda rahatsız da bulunuyorlar, 
en halisane temennilerimiz kısa zamanda iadei 
afiyet ederek yüksek vazife ve irşatlarına de
vam buyurmalarıdır. 

Bu maruzatımız sadece ve sadece müstakbel 
siyasi hayatımızda Devletin bir numaralı mües-

I sesesinin ifa edeceği fonksiyonun şartlarını tâ
yin ve müesseselerimizi kötü itiyatlardan koru
ma gayesine matuftur. Saygılarımla... (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü. 

A. P. GRUPU ADINA OSMAN SAİM SA
RIGÖLLÜ (Aydın) — Muhterem Başkan, Cum
huriyet Senatosunun çok değerli üyeleri, Cum
hurbaşkanlığı Bütçesinin müzakeresine başladı
ğımız şu anda hastalığı sebebiyle ve tedavi için 
yurt dışına giden memlekete büyük hizmetleri 
dokunmuş, yaşlı askere ve Devlet Başkanımıza 
âcil şifalar dileriz ve şu anda Anayasanın ken
disine tanıdığı yetkileri tadadederken bu yet
kilerin bâzı dışına çıkmaları veya hukukan ye
rinde görmediğimiz hususlara temas etmemeyi 
de günün nezaket şartları itibariyle yerinde 
görmekteyiz. Dört senedir Cumhuriyet Senato
sunun Umumi Heyeti huzuruna Cumhurbaşkan
lığı bütçesi de diğer bütçeler gibi gelir ve gi
der. Biz de ademi itimat yetkisi bulunmadığı 
için tenkidlerimizi daima doktrinel bir ölçü için
de muhafaza ederiz. Anayasanın bu müesseseye 
memleket şartlarına uygun olarak, verilen ve 
verilmiyen yetkilerini, bunların istimal şekille
rini ve bütçe ile, teamüllerle faydası sağlanabi
lecek bir kısım hususları, zaruretleri dile geti
ririz. Türk Devletinin Devlet hükmi şahsının, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin hepisinin reisi, başı, 
üstünde bulunan bir makamı işgal eden Sayın 
Cumhurbaşkanına Anayasanın tanıdığı yetkile
rin bu reafcsiyoner Anayasada gelmesi icabeden 
yetkilerle bağdaşmadığını, şartlara uygun ol
madığını dermeyan etmişizdir. Yetkileri neler
dir1? Bu yetkiler 97 nci maddede sarahatle ta-
dadedilmiştir. Kanunları tetkik eder, on gün 
içıinde Meclise tekrar tetkik edilmek üzere iade 
eder. Gerek kabul ettiklerini veya gerekse bu 
tekrar tetkik edildikten sonra gelenleri ilân 
eder. Sırasında Hükümete Başkanlık eder, elçi
leri kabul eder, anlaşmaları onaylar ve hasta
lar, sakatlar hakkında hususi af yetkisini kul
lanır. Cuınıhunbaşkanmm görev ve yetkilerini 
tâyin eden 97 nci madde bunları yegân yegân 
tarif etmiş ve bunların içinde kendisine bâzı 
yetkiler almış. Tetkik ettiğimiz zaman görüyo
ruz ki, Türkiye Cumhurbaşkanının yetkileri 
yalnız bunlar mıdır? Anayasanın diğer madde
lerinde, bunların dışında, sarih bir yetkiye de 
raslamıyoruz. Yalnız 96 nci maddede.yer alan 
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yemini Cumhurbaşkanına mevdu hakiki vazife
leri tâyin ediyor. Bunun, vazifelerin ne suret
le icra edileceği hakkında yetkilerin hudutları 
tâyin edilmiş değildir. Yalnız bunu, yemini ta-
dadcdersek, üzerinde tafsilen durursak görece
ğiz ki, asıl hakiki vazifes;! 96 ncı maddede ye
mininde mündemiçtir. Bakm, Anayasanın 96 ncı 
maddesini okuyorum: 

«Cumhurbaşkanı sıfatiyle Türk Devletinin 
bağımsızlığına, vatanın ve milletin bütünlüğü
ne yönelecek her tehlikeye karşı koyacağıma, 
milletin kayıtsız şartsız egemenliğini ve Anaya
sayı sayacağıma ve savunacağıma, insan hak
larına dayanan demokrasi ve hukuk devleti il
kelerinden ve. tarafsızlıktan ayrılmıyacağıma, 
Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini koru
yup yüceltmek ve üzerime aldığım görevi yeri
ne getirmek için bütün gücümle ve varlığımla 
çalışacağıma namusum üzerine söz veririm.» 

Öyle ise Cumhurbaşkanına mevdu vazife
lerden içtinap kendisini bu yemini ile deruhte 
ettiği vazifeleri ifa ile karşı karşıya bırakmak
tadır. Nasıl yapabilecektir bunları? Bir tek ki
şinin kendi idari kadrosu ile üzerine yüklendi
ği bütün bu görevi hassasiyetle ve dikkatle ya
pabilmesi imkânı kendisine verilmiş midir1? Ha
yır. Kendisine yalnız verilen yetki, Cumhuriyet 
Senatosuna onu bağımsız, beşi partili veya ha
riçten olmak üzere 15 kişilik konseye ki, eski 
tâbir ile bir nevi heyeti nasıha şeklinde bir eki
bi Cumhuriyet Senatosuna seçmiş olmasıdır. 
Kendisinin bizatihi etrafında Amerikan Ana
yasasının, en. son De Gaulle Anayasasının Rei
sicumhura tanıdığı istişare heyetinden mahrum
dur. Binaenaleyh bu mahrumiyetin izalesi için 
bundan evvelki, daha evvelki bütçelerde aynı 
zarureti işaret etmiş, bunun doğurduğu birta
kım neticeleri bu noksanlığın meydana getir
diği birtakım aksaklıkları ileri sürmüş ve hiç 
olmazsa bu bütçede bunların ikmali için lüzum
lu tahsisatın ileri sürülmesini talebetmişıtik. Bu 
istişare heyetinin ıbulunmamasıdır ki, Sayın 
Cumhurbaşkanına bundan evvel kendisine ta
nınan yetkileri kullanışında tam isabetli hare
ket etmediğini bütün iyi niyetimize rağmen be
yan etmiştik. Bunun bir de Anayasanın tanzi
minde tasarrufların ve kanunların gerek Cum
hurbaşkanı ve gerekse yeni getirilen Anayasa 
Mahkemesi bakımından kanunların ne suretle 
kanunlaşacağı üzerinde durmuş ve burada ge

neldi tasarruflar üzerinde gerekli tetkiıkatm 
'müddet ve zamanının tam tâyin edilmemiş ol
ması bakımından bu âli müessesenin de birta
kım vazifelerini ve yetkilerini kullanırken fay
dadan hâli birtakım hususlara, birtakım yetki 
kullanmalarına vardığını beyan etmiştik ve ni
tekim Tapulama Kanunu üzerinde tekrar iade
nin safhalardan geçmek suretiyle tekrar Mec
listen geçtiğini ve ne hazindir ki, bu sefer de 
Anayasa Mahkemesinden oylamadaki hata se
bebiyle usul bakımından bozularak seneye ya
kın bir tatbikattan sonra maalesef yine Ana
yasa hükmüne göre tatbik müddeti için veri
len bir zamanla da bağlı bugün Türkiye'de 
tatbik edilen bir kanun olduğunu görüyoruz. 
Binaenaleyh, müesseseleri mütalâa ederken 
Cumhurbaşkanını, bizim kanunun tâyin ettiği 
kadar dar yetkilerle teçhiz etmemize rağmen 
verdiğimiz yetkilerin istimali için dahi bir is-
tişari heyete muhtacolduğu bir bedahettir. 

Yine bundan evvelki bütçelerde beyan et
miştik, demiştik ki ; Sayın Reisicumhurun, 
Cumhuriyet Senatosuna seçmelide görevli olup 
yetkisini kullanıp seçtiği senatörlerden, vasıf
ları itibariyle, asgari onu tarafsız ve muhtelif 
mesleklerde temayüz etmiş tarafsız kişilerdir. 
Öğrendiğimize göre onlarla da, kati ve munta
zam toplantılar yapılmadığı ve mevzuların mü
nakaşa edilmediği neticesine varıyoruz. 

Bizden evvel en son reaksiyoner Anayasa 
olarak Fransız Anayasasını aldığımızda görü
yoruz ki, orada Meclisi fesih yetkisine sahip kı
lman Reisicumhurun muhakkak bir istişari or
ganı tesbit edilmiş. İnsanlar hatadan salim ola
mazlar. Binaenaleyh, bizim Anayasamızın tâyin 
ettiği bu dar yetkileri dahi kullanırken Cum
hurbaşkanlığı müessesesine bu yetkileri kulla
nacak kişinin isabetli olarak kararlarını ver
mesinde ışık tutabilmek için bir istişare orga
nına ihtiyaç vardır ve bu ihdas edilmeli ve ve
rilmelidir. Aksi takdirde kendisi 'birçok müşkül
lerle karşılaşabilir. En son hâdisede gazeteler
de okuduk, Cumhurbaşkanı yurt dışına gidebi
lir mi, bunun gidişi ne gibi neticeler doğurur? 
Yine Anayasanın ımaddei mahsusası sarahatle 
beyan eder ki, (Hastalık veya yurt dışına çık
ması ile...) her iki sebep birleşebilir. Her iki 
halde de kendisine Cumhuriyet Senatosu Baş
kanı vekillik eder. Kendisi tâyin etmez. Kendi
sinin verdiği yetkilere göre bir vekil değildir. 
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Bu tamamen Cumhurbaşkanının sahibolduğu 
yetkileri kullanmak üzere Anayasa tarafından 
tâyin edilmiş bir vekildir. Aynen onun gibi ve 
onun /kullanacağı yetkileri aynen ve bütün 
vüsati, şümulü ile aynı hassasiyetle kendisine 
(mevdu ölçüler içinde kullanabilir. Bunun için 
de müddet tâyin edilmemiştir. Binaenaleyh bu 
gaybubeti sırasında bu vazifeyi ifa edecek Se
natomuzun değerli Başkanına da Anayasa hü
kümlerini ayını hassasiyet içerisinde tatbik et
mek ve maddelerin sarahati çerçevesi içerisin
de ve yemininde neler üzerinde daha çok du
racağı sarahatle beyan edilen asıl vazifelerini 
tatbikte yetkilerini kullanıp kul 1 an mıyac ağını 
düşünmesini hatırlatmayı bir nevi vazife bili
rim. Çünkü, Cumhurbaşkanına bunun dışında 
geniş yetkiler tanınmamıştır. Binaenaleyh, bu 
bütçede yani tamamen halk idaresine doğru yö
nelmiş, Parlâmentosu ile, Hükümeti ile ve bü
tün müesseseleriyle çalışan Türkiye'de Cumhur
başkanlığı müessesesinin daha iyi teçhiz edil
mesi lüzumuna bu bütçede de işaret eder, mem
leketimize ve milletimize bu bütçenin hayırlı 
olmasını A. P. G-rupu adına temenni ettiğimizi 
beyan ederim. Saygılarımla. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan?.. Yak. 
Konuşmalar bitmiştir. Bölümlere geçilmesini 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
(Bölüm: 11.000 - 36.000 (A/ l ) Cari harcamalar) 
11.000 ödenekler 150 000 

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

12.000 Personel giderleri 1 760 162 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim güderleri 1 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 70 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Maıkina, teçhizat ve taşıt 

alımları ve onarımları 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

II - Transferler 
35.000 Sosyal transferler 20 000 

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

38.000 Borç. ödemeleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi tkabul olundu, 
mutlu olsun. 

C) SAYIŞTAY BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayıştay Bütçesine geçiyoruz. 
Grup adına Sayın Ortaç söz istediler. Buyurun 
efendim. 

A. P. GRUPU ADINA CAHİT ORTAÇ 
(Bursa) — Sayın Başkan ve değerli senatörler; 

Sayıştay 1966 yılı Bütçesinin Yüksek He
yetinizden müzakeresi münasebetiyle bn mües
sesenin bugünkü durumunu kısaca arz ve izah 
etmek üzere grupunı adına söz almış bulunu
yorum. 

Anayasanın 127 nci maddesi genel ve kat
ma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleriy
le mallarım Türkiye Büyük Millet Meclisi adı
na denetlemekle görevli bulunan Sayıştaym 
1966 yılı Bütçesinin yekûnu 11 388 000 lira ola
rak bağlanmış olup geçen seneki bütçeye na
zaran 52 000 lira bir noksanlık arz ettiği ma
lûmlarıdır. 

Ödeneği kâfi golmiyen bâzı tertiplere bütçe 
içindeki ödeneği müsaidolan diğer tertiplerden 
indirmek suretiyle ödenek temin olunarak ye
niden ödenek istenilme yoluna da gidilmemiş
tir. memnuniyeti muciptir. 

Yüzde 90 personel istihkaklarından ibaret 
olan Sayıştay bütçesinin 1965 yılı tertibatında 
işleri aksatmamakla beraber tasarrufa da âza
mi itina edilerek hareket olunduğu ve ihtiyaç
ların, ölçülü bir şekilde ve diğer dairelere ör
nek olacak asgari yüzde onun üstünde bir ta
sarruf zihniyetiyle teminine çalışıldığı anlaşıl
mış ve 1966 bütçenin düzenlenmesinde de aynı 
fikirlerin hâkim olduğu görülmüştür. 

Ancak, Sayıştaym normal büro masrafları 
ve bütçe tatbikatı dışında mühim dertleri ve 
ihtiyaçları bulunduğu ve bunun her sene büt
çelerinin müzakeresi sırasında gerek komisyon-
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da ve gerekse Meclislerde üyeler tarafından 
dile getirildiği malûm bir keyfiyettir. 

Şöyle ki, 
Sayıştaym kendisine verilen vazifeleri ek

siksiz ifa edebilmesi için öngörülen Sayıştay 
kanun tasarısı 1963 yılında Meclise takdim kı
lınmış olmasına rağmen uzun formaliteler yü
zünden Millet Meclisindeki müzakeleri ancak 
30 Haziran 1965 tarihinde ikmal olunarak Se
natoya intikal etmiş ise de, araya giren seçim
ler dolayısiyle bugüne kadar tasarının müza
keresine bağlanamamıştır. Memleket için ve 
Sayıştay için hayati ehemmiyette olan bu tasa
rının biran evvel müzakere edilerek kanunlaş
ması bir zarurettir. 

Geçen sene yine Sayıştay bütçesi dolayısiy
le grup adına yaptığım konuşmada iki senede 
çıkarılması gereken bu ehemmiyetli kanunun 
bugüne kadar çıkarıl a maması ve yürüdüğe ko
nulamaması üzücü bir olaydır 

Halen yürürlükte olan kanuna göre mev
cut Birinci Başkanlıkla Birinci Daire Başkan
lığı ve üç. üyelik uzun zamanden beri açık bu
lunmaktadır. Bu boş yerlere Meclisin teşek
kül tarzına göre mer'i Sayıştay Kanunu gere
ğince seçim de yapılamamaktadır. Sayıştay 
Büyük Millet Meclisi adına hizmet ifa ettiğine 
göre üyelerinin de seçim yoliyle gelmesi tabiî 
bulunduğundan vekil üyelerle hizmet görülmesi 
bu kurulun fonksiyonu ile bıığdaştınlamaz. Ge
nel Kurul ile Temyiz Kurulu seçilmiş üyeler ye
rine tâyin suretiyle gelen vekillerin ekseriyetiy
le karar vermek zorunda kalmaktadır ki, bu 
durumun doğuracağı mahzurlar izahtan va
restedir. 

Bunlardan başka Sayıştayda kadro artışı 
ile hizmet artışı orantılı olarak gelişmemiştir. 
1934 de her denetçiye beş sayman hesabı dü
şerken 1965 yılında her denetçiye (20) sayman 
hesabı isabet etmekte ve bu saymanlık hesabı
nın iş hacminde de bütçe rakamının artışı ile 
orantılı olarak çoğalacağı tabiî bulunmakta
dır. 

Sayıştay bu iş hacmine göre hali hazır kad
rosundan 84 denetçiyi merkezde ifası şart olan 
vazifelerde çalıştırmakta geri kalan 187 denet
çi de tam randımanla çalıştırılmak ve mahallî 
tetkikatm sağladığı kolaylık ve suretten de is
tifade edilmek suretiyle 5 440 sayman hesabın
dan ancak üçte birini intacedebilmektedir. Bu 

hizmetlerin kesafeti ve işin ehemmiyetini be
lirtmek ve Sayıştaym karşısında bulunduğu 
zor durumu anlatabilmek için birkaç rakam 
vermek istiyorum. 

5 440 sayman hesabının incelenmesi için 
161 577 iş gününe ve bir denetçi yılda âzami 
250 gün ealışa'bildiğine göre Sayıştaym diğer 
görevlerinde çalışanlar dışında 646 denetçiye ih
tiyacı bulunmaktadır. Halbuki halen bu işleri 
görmeye çalışan 187 denetçi ayrılabilmektedir. 

Bu bakımdan Millet Meclisinden çıkmış ve 
Senatomuza gelmiş olan Sayıştay kanun tasarı
sının biran evvel gündeme girmesi ve süratle 
görüşülerek kanunlaşmasını sağlamak zorunda 
olduğumuzu belirtmek mecburiyetindeyiz. 

Yeni kanun tasarısına göre Sayıştayda ye
niden 4 daire teşkil edilmesi ve denetçi sayıla
rının artırılması karşısında bugünkü ihtiyaca 
bile kâfi gelmiyen Sayıştay binasının yeni teş
kilâtı istiabeyliyemiyeeeği muhakkaktır. . 

Bu vaziyet karşısında iki türlü tedbir dü-. 
şünülebilir. 

Yeni Meclis binasının arkasında Dikmen yo
lu üzerinde tefrik edilmiş bulunan İcaza sitele
ri arasında Sayıştaya evvelce talv-ds edilmiş 
olan yere 4 - 5 sene sürecek bir plân dairesinde 
ikmal edilmek üzere modern bir Sayıştay bi
nasının inşasına başlanmalıdır. Bunun için. 
Devlet Plânlama Teşkilâtının muvafakati da alı
narak Bayındırlık Bakanlığı bütçesine ilk pro
jeleri ve gerekli hazırlıkları yapılmak üzere 
1967 yılından itibaren ödenek konulması isabet
li bir tedbir olarak düşünülebilir. 

Yeni Büyük Millet Meclisi civarındaki ka
za sitesinde Sayıştay için yer tefriki müm
kün olmıyacağı veya inşası çok uzun süreceği 
göz önüne alınarak, bugünkü Sayıştay bina
sının tam arkasına, isabet eden mülkiyeti Ha
zineye ait geniş bahçe içerisinde ihtiyacı karsı-
lıyacak bir ek bina inşa edilmesi âcil bir ted
bir olarak tatbika konulabileceği düşünülebi
lir. Bittabiî bu inşaatın istilzam ettiği hazır
lıklar proje ve keşfi şimdiden temin edilerek 
1967 Bayındırlık Bakanlığı bütçesine ödeneği
nin konulması da zaruridir. 

Gerçi Sayıştay bugünkü bina darlığım ön
lemek üzere Ulus İş hanında kiraladığı 10 oda 
ile, arka bahçede eski Meclisten müdevveı ufak 
bir binaya, bir kısım grup v« şubelerini naklet-
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mis ise de, dağınık durumda kalan bu yerler
den her gün merkez binaya evrak nakli sebebiy
le fazla verimli bir netice elde edilememiştir. 

Murakıp ve raportör kadrosu 271 den 833 çe 
ve Reis ve âza kadroları 17 den 41 e çıkarıl
makta olan ve diğer personeli de buna göre 
ayarlanan Sayıştaym zikredilen bu kadroları 
tamamen uygulandığı takdirde bina ihtiyacının 
ne kadar önemli bir problem olacağım dikkat 
nazarlarınıza arz etmek isterim. 

Hulâsa, yeni Anayasamızın 127 nei madde
sine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi adına 
inceleme ve denetleme yapan ve sorumluluk
ları hakkında kesin hüküm veren Sayıştaym 
kendisine kanunlarla verilen görevlerini hak-
kiyle yerine getirebilmesi için, gerek personel 
ve gerekse bina bakımından geniş imkânlara 
kavuşturulması artık katî bir zaruret halini 
almıştır. Bütçelerinin Sayıştaya hayırlı olma
sını diler Senatonun değerli üyelerini saygı ile 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. Sa-
yıştadan gelen sayın temsilci konuşmak ister
ler mi, çoğu yetkilerinin dışında bâzı meseleler 
söylendi... istemiyorlar. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
olundu. 

(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 
12.000 Personel giderleri 10 167 393 

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

13.000 Yönetim giderleri 734 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 8 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderleri 406 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 

HARCAMALARI 

II - Transferler 

35.000 Sosyal transferler 73 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 1 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Sayıştay bütçesi kabul olun
du, mutlu olsun. 

Ç) ANAYASA MAHKEMESİ BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Bütçesine 
geçiyoruz. Sayın Saim Sarıgöllü, grup adına, 
buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA OSMAN SAİM SA
RIGÖLLÜ (Aydın) — Muhterem Başkan, Cum
huriyet Senatosunun değerli üyeleri. 

Adalet Partisi Grupu adına bütçe kiritiğin-
de, Anayasa Mahkemesi Bütçesinin tenkid Â a-
zifesini yüklenmiş bulunuyorum. Anayasa Mah
kemesi, memleketimize 1961 Anayasasiyle yeni 
bir müessese olarak getirilmiş durumdadır. 
Demokratik hayatı ve halk idaresini tetkik etti
ğimiz zaman Anayasa mahkemelerinin kurulu
şuna bir nazar atfetmek zaruretini duymakta
yız. Anayasa mahkemeleri hangi sebep ve 
zaruretlerle vücut bulmuştur? Bunu siyasi ta
rih, Anayasa Hukukunu tetkik ettiğimiz zaman 
görüyoruz ki, Anayasa mahkemeleri ya fede
ral veya konfederasyon devletlerin kuruluşları
nın yarattığı bir zaruretten meydana gelmiş
tir. Yani kuruluşa göre federe devletlere tah
mil edilen haklarla federasyon veya konfede
rasyonda anlaşmalara mugayir birtakım ka
nunların çıkmamasını veya aksine birtakım 
kanunların çıkmasını ölemek için bu Anayasa 
Mahkemesi veya konseyi veya anlaşmaları 
tetkik edecek müessese olarak vücut bulmuş 
durumdadır. Binaenaleyh Anayasa mahkeme
lerinin diğer demokratik idare ile idare edilen 
ve halk idarelerinde memleketlere tatbik şekli, 
bunların inkişaf yeri olan memleketlerin siya
si ve Anayasa hayatlarını tetkik ettiğimiz za
man bunların menşeleri Anglo - Sakson olduğu 
ve o memleketlerde vücut bulduğunu görüyo
ruz. Yine tetkik ettiğimiz zaman görüyoruz ki 
bu memleketlerde de yine devletler bir araya 
gelmek suretiyle bir Devleti teşkil etmişler ve 
yine zaruret muhtelif devletlerin dâhil olduk
ları Devlet bünyesindeki kanun ve sistemin 
ihlâl edilmemesi zaruretinden gelmektedir. Bu 
çift Meclis sistemini tatbik eden memleketler,. 
ki bunlar Anglo - Sakson sisteminden oksi-
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dental Avrupa memleketlerine intikal ettiği 
zaman onlar bu Anayasa müessesesini de ya 
vardır diye, veyahut da bir zarurettir diye 
kabul etmişlerdir. İşte 1961 Anayasası Kuru
cu Mecliste müzakere edilirken böyle bir za
ruret ortaya atılmış ve gördüğünüz gibi Tür
kiye'de bir Anayasa müessesesi olarak Anaya
sa Mahkemesi getirilmiş bulunmaktadır. Ana
yasa Mahkemesi memleketimizde Meclislerin 
ve iktidar partilerinin veya azınlıkların birle
şip iktidara karşı veya Anayasaya karşı bir
takım kanunları çıkarmasını önlemek veya çı
kanları kontrol etmek zarureti olarak ileri sü
rülmektedir. Fakat bizde müesseseye vücut ve
rirken yani kanun görev ve yetkileri tanzim 
edilirken bu müessese Fransa'da, İsviçre'de 
ve diğer memleketlerde olduğu gibi dâvaları 
tetkik ve intaç etme müddeti gibi mühim bir 
müddetle takyidedilmedikleri içindir ki bizde 
Anayasa Mahkemesi müddet bakımından ra
hat ve tasarrufunu dilediği gibi icra eylemek
tedir. 

İkincisi, yine Anayasa diğer anayasalarda 
olduğu gibi decrire dedikleri tanzimi kanunların 
dışmdakileri tetkik etmek, Meclis içtüzüklerini 
kanunlaşmadan evvel tetkik etmek ve kanun
laşmadan yürürlüğe girmeden ortadan kaldır
mak gibi müesseseler arasında tevhidi kuvaya 
göre çatışmayı önliyecek prensipler vazetmiş
lerdir. Bizde ise dâva açmak hakkı, Anaya
saya göre Resmî Gazetede ilândan itibaren 
başlar. Yani kanun tekniği, kanun hamuru Mec
lis tezgâhlarına verilir, birinci Mecliste ikinci 
Meclis olan Senatoda müzakere edilir, biter, usu
lü dairesinde kanuniyet kesbeder tatbikata gir
mek için Reisicumhur tarafından Resmî Gazete
ye verilip ilân edilir, dâva bundan sonra başlar. 

İşte bir deereroi şeklinde organik kanunlarla di
ğer kanunların neşrinden sonra dâva açma hak
kının meydana gelişi bizde birtakım çelişmelere 
vücut vermektedir. Nasıl bütçeyi bizim Anayasa
mıza bütçelerle diğer bâzı kanunların Cumhur
başkanı tarafından iade edilemiyeceği, tekrar 
tetkike gönderilemiyeceği sarahatle beyan edildi
ği şekilde, Anayasa Mahkemesine de bunlar hak
kında dâva açılamıyacağı hakkında bir madde 
konmadığı içindir ki, Anayasa Mahkemesi haddi
zatında bir kanun olmıyan bir bütçe kanununu; 
yani kanunlarına göre cibayet, tahsil ve yine 

kanunlarına göre sarf yetkisini veren şeklî bir 
kanun olan Bütçe Kanununu, tetkik etmiş ve 
Anayasaya aykırıdır diye bir de karar vermiştir. 
Sonra ne yapmış? Açılmış dâvalar var. Bu dâ
valar mülkiyete taallûk eden dâvalar; Tapulama 
Kanunu gibi. Bu dâvalar Türkiye Cumhuriyeti 
Senato üyelerinin seçimleri hakkında ekseriyet 
sisteminin nispî sisteme inkılâbı hakkındaki ka
nun... Dâvalar açılmış Anayasa Mahkemesinde 
dâvalar kundaktan çıkmışlar, yürümeye başla
mışlar. İptal mevzuları hattâ kalmamış ve arka
sından bilhassa Seçim Kanunu hakkında tekrar 
tadil gördüğü için mevzuu dâva kalmadığından 
reddine, demiş. Şimdi demek ki, müesseseyi kur
muşuz, lüzum ve zaruretlerine işaret etmişiz, fa
kat görev ve yetkilerini ne buna ait kanunda tâ
yin ve tadadetmişiz ne de Anayasada bu müesse
seyi getirirken kanun tekniği bakımından, ka
nunların fonksiyonları ve kendilerine vücut ver
me bakımından gerekli hassasiyetle tedvin edil
memiş. Bir Tapulama Kanunu hakkında usul 
bakımından ve esas bakımından dâva açılmış, 
dâva tetkik edilmiş, bir sene sonra yani bu ka
nun Resmî Gazetede neşredilip, icra safhasına 
konuş Ahmet'in mülkü müruruzaman tesbit edi
lip, Mehmet'e geçtikten, Cafer Beyin hudutları 
tâyin ve tesbit edilip, 50 dönümden yüz dönüme 
çıkarıp veya yüz dönümden elli dönüme indir
mek suretiyle tapulayıp kayda geçtikten ve bu 
muamelelerin binleri icra edildikten sonra bir 
karar verilmiştir. Cumhuriyet Senatosundaki son 
oylama sebebiyle nisabın hâsıl olmadığı neticesi
ne varıldığından esas hakkındaki iddiaları tet
kike lüzum hâsıl olmadan usul itibariyle bozmuş
tur. Muhterem arkadaşlarım, böyle bozma kararı 
olmaz. Gücenmesinler muhterem arkadaşlarımız. 
Böyle karar olmaz. Anayasa Mahkemesi nihai 
mercidir. Ondan sonra gidecek başka merci yok. 
Kendisine açılan dâvayı hem şekil, hem usul ba
kımından tetkik edecek, kararını eğer esastan 
bozacaksa zaten esastan bozacaktır, yok esas 
tam da usulden bozacaksa kanun prosedürünü 
takiple mükellef olan meclisler onun bozuş tar
zına göre bozulan kanunu alıp kendi kanun tez
gâhlarına o suretle getirecekler. Eğer kanunu 
esasında müddetinde açılan dâvaya göre esastan 
bozma sebebi yoksa, o zaman oylamaya başlana
cak nokta Türkiye Büyük Millet Meclisinin Mil
let Meclisi kanadı değil, noksan oylamanın oldu-
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ğıı andan başlar. Çünkü, usulü muamelenin bit
tiği nokta orasıdır. Yok, esastan bozmuş ise 
esastan bozmağa tabi ise bu kanun o zaman bu 
kanunun gideceği nokta bozulmuştur. Ya Hükü
met takabbül edecektir veya kanun teklifiyle gö
revli kişiler bunu takabbül edip veya yeniden bir 
teklif veya tasarı halinde Millet Meclisinden baş
lamak üzere kanunu tekrar yoluna koymaya ça
lışacaklar. Binaenaleyh Anayasa müessesesi olan 
bu mahkeme aynı zamanda rejimle ilgili bir mah
kemedir. Mahiyetinde yalnız rejim mânasında 
bir politik hassasiyet fakat kararlarında taraf
sızlık mevzuubahistir. Biz de Anayasa decreroi 
kanunları tefrik edip, Hükümeti rahat çalışır 
bir hale koymadığı içindir ki, bu yoldan kendi 
kolaylığını bulamıyan hükümetler kendi parti 
kanalları vasıtasiyle Meclisi tazyik edip, kanun
ları o yoldan çıkartma yoluna gitmek zorunlu-
ğunda ve zarurettindedirler. Onun içindir ki, 
Hükümet başkanlarından bir işaret gelmedikçe 
yahut Meclis Başkanlariyle mutabakata varılma
dıkça parlâmentonun normal mesaisi, tatile gir
me gibi hakları, zamanında ve yerinde kullanı
lamamaktadır. Bu nedir? Kuvvetler ayrılığı 
prensibinde bizzarure Hükümetin muhtelif yol 
ve kanallardan parlâmentoyu kendi tasarruf 
ve yetkilerine bir mânada müdahale zorunluğu-
nu sağlamaktadır. Binaenaleyh, hâdiseleri biz ele 
aldığımız zaman yalnız bir açıdan bakarsak hata
ya düşmüş oluruz. Bunun Sayın Adalet Bakanı
nı ziyaretimde dedim ki, tarihe geçecek birkaç 
hâdise ile karşı karşıyasınız. Bunlardan en başta 
bir tanesi bu mahkeme görev yetkilerinin yeni
den gözden geçirilmesi. Kastımız, mahkemenin 
yetkilerini tahdit değil, tatbikatta birçok karı
şıklıklara meydan vermekte olan bu bozma ka
rarlarının müddet meselesini kısaya almak. Bir 
tarihte bir Adliye Vekili arkadaşımız, ama o ka
dar çok dâva açıldı ki, bunları nasıl karşılasın
lar diye buyurmuşlardı. Ve ona yine bu kürsü
den cevap vermiştim. Yine aynı cevabımı tek
rarlıyorum. Fransa nüfus itibariyle bizim iki 
mislimizdir. Buna bağlı büyük adalar ve ülkeler 
mevcuttur. Fransız Anayasa Mahkemesi Anayasa 
Konseyi adiyle ve dokuz üyeden kuruludur. Ora
da yirmi küsur, yirmibeş gün zarfında karar ve
rirler. Hükümet ve Meclis Başkanlarının talebi 
muvacehesinde bu karar bilhassa seçim kanun
ları gibi müstacel mevaddan olan kanunlar hak

kındaki karar ve mütalâalara sekiz gün gibi kısa 
bir müddet verilmektedir. Orada dokuz üye se
çilme niteliğinde hâkimlik şartı da mevcut değil
dir, muhtelif müesseselerden yetişen kimseleri se
çerler. - Yapabildiği halde bizde 15 asil, beş ye
dek 20 ve diğer teşkilâtiyle birlikte o memleke
tin yarısı kadar nüfusu olan, ihtilâfları hattâ 
o kadar karışık olmıyan memleketimizde bu ka
nunların tetkikinin daha kısa bir müddete inhi
sar ettirilmesi toplum halk ve toprak rejimi ba
kımından zaruridir ve buna mecburuz. Binaen
aleyh, Anayasa Mahkemesi arz ettiğim sebeplerle 
Anayasamızda yer almış, bugün faaliyetini icra 
etmektedir. Bu faaliyetini icra ederken Anaya
sanın muhalifi olan kanunları iptal yetkisi ile 
mücehhez olduğu için bir emniyet sübabıdır. Ya
ni, bu yolda kanun çıkarma, kanun teklif ve ta
sarısı getirme yetkisine sahibolanlar gayet tabiî 
ki, titizlikle duracaklar ve buna karşı olanlar da 
bir emri vâki karşısında kalmayıp bunların iptali 
dâvalarını açabilme imkânına sahibolmakla mut
main olacaklardır. Biraz önce arz ettiğim gibi 
müessesenin, kanunları Eesmî Gazetede neşrin
den sonra, böyle bir tetkik ile karşılaşmış bulun
ması aksaklığın birincisidir. Müddetlerle takyi-
dedilmediği için, Almanya'da olduğu gibi, mües
sese kendi dilediği müddet içinde karara bağla
mak yolunda bir rahatlığa sahibolduğu için de 
halk için de bir sıkıntı mevzuu olmaktadır. Bu 
bir vakıadır. Binaenaleyh, biz mahkemenin fonk
siyonu üzerinde de mahkemenin lüzumsuzluğu 
üzerinde de her hangi bir iddiada bulunmuyo
ruz. Fakat görev ve yetkilerini tâyin ve tanzim 
eden kanunun yeniden ele alınıp tanzim edilmesi 
gerekir. Zannederim ki, mezkûr mahkemenin baş
kan ve üyeleri de aynı zarureti hissetmekte olma
ları gerekir, çünkü halk nazarında rahatsızlık 
konusu olduğunu hissetmiş olmaları iktiza eder. 

Anayasa Mahkemesinin konuları üzerinde ge
rekli beyanda bulunduktan sonra asıl mahkeme
nin tetkik mevzuuna giren kanunların, yine arz 
ettiğim Anayasa sebebinden, yani neşrinden 
evvel Anayasa Mahkemesinin tetkikinden geçme
miş olması bu mahkemenin vazifelerini de 
çok yetkili diye tanınmış ve Meclislerin iti
ne almalıyız. Binaenaleyh, bunu söylemekle 
Anayasa müessesesine hiçbir zaman dokunul-
mıyacağı gibi, bir dokunmanın kâseyi fağ-
furadan bin ah sesi getireceği fetvasında da 
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olmamalıyız. Anayasa Mahkemesine düşen 1 
şey bunlar üzerinde bekletmeden biran evvel I 
karar vermek ve bilhassa böyle esas ve usul I 
hakkındaki dâvaları birleştirip hem esas, 
hem usul hakkında müştereken karar vermek
tir. Biran için usul itibariyle bozdu. Kanun 
kökünden bozulduğu için aynı presedürü 
takibetti, geldi çıktı. Tekrar bir dâva açıl
dı esastan. Esastan da bozma sebebi bulun
du. Ne olacak? Bir fasit daire içinde ka
nun Meclis ve Anayasa Mahkemesi olarak 
mütemadiyen dönüp dolaşacak. Yüzlerce ve 
binlerce vatandaş birtakım haklara sahibola-
cak, birtakım hakları kaybedecektir. Bu da 
memlekette fayda yerine bir müesesseyi za'fa 
uğratan sebep teşkil edecektir. 

Binaenaleyh Anayasa Mahkemesi bütçesine 
kanaatimce gerekli ödeneğin konularak bir kü
tüphanemin kurulması ve geniş bir tetkike im
kân verecek diğer memleket Anayasa kararla
rını ve sairesini bir araya getirmek hattâ ter
cümanlarının bulunduğu geniş tetkik imkânları I 
olan bir müesesse haline getirilmesinin göz önü
ne alınmasını ve binnaeanleyh mahkemenin var- i 
lığı ve alırlığı ile mütenasip mehabet demiyece-
ğım, çünkü zannedersem başka devrin ifacfe tarzı
dır, kendi değer ve ağırlığı ile mütenasip bir bi
naya da sahip bulunması ve arşiv teşkilâtımın 
ona göre yapılması lüzumlarına işaret eder, i 
Adalet Partisi Grupu adına bütçenin hayırlı olma
sını, Anayasa Mahkemesi üye. Başkan ve alâkalı- j 
larma hayırlı, memlekete faydalı başarılar diler, j 
saygılarımı arz ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Grup adına Sayın Bekata. 
C. H. P. GRUPU ADINA HIFZI OĞUZ | 

BEKATA (Ankara) — Muhterem Başkan, muh- I 
terem arkadaşarım, Anayasa Mahkemesi büt- I 
çesi vesilesiyle daha önce konuşmayı 
düşünmüyorduk. Ancak, Adalet Partisi Se
nato Grupu adına Sayın SarıgÖllü'yü dinle
dikten sonra bir iki noktaya işaret etmeye lü
zum ve zaruret gördük. 

Anayasa Mahkemesi; Anayasanın bu devir
de kurduğu bir Anayasa müessesesidir. Fonk
siyonu ve hizmetleriyle, bugünün yarının te
minatı olarak memleketimiz için bir zaruri 
müessese olduğu felsefesiyle vücut bulmuştur. 
Biz Meclislerde, mahkeme vasfını taşıyan 
müesseselerin kararlarını müzakere etmek, onlar | 

I hakkında fikir beyan etmek ve onları tenkid 
I etmek yetkisini haiz değiliz. 

I Sayın Sarıgöllü arkadaşımızı dinlerken 
Cumhurbaşkanlığı bütçesi vesilesiyle Anayasa 
Mahkemesinin bir kararı üzerinde şu kelime
lerle durduğunu gördüm : 

«Ne hazindir ki, Anayasa Mahkemesi Tapu
lama Kanununu maalesef usul bakımından 
bozmuştur.» 

Bu söz kendilerine aittir. Şimdiki konuş
malarında da bu konuyu biraz daha ileri götü
rerek «böyle karar olmaz.» dediler. Şahısları adı
na konuşmuş olsalardı bunun üzerinde fazla 
durmaya belki lüzum yoktur. Ama, C. H. P. 
si Grupu olarak, mensupları olarak Anayasa 
Mahkemesine verdiğimiz değerin hürmeti içeri
sinde A. P. sini temsilen ve Grupu adına ko
nuşan bir arakadasın Anayasa Mahkemesinin 
bir tasarrufu üzerinde «böyle karar olmaz, ne 
hâzindir ki, bu kararı almıştır, maalesef bu 
kararı almıştır» gibi sözlerin bu kürsüden ifa-

I de edilmiş olmasını müesseseye beslediğimiz ve 
beslemeye mecbur olduğumuz saygının icabı 

i telâkki etmiyoruz. Şimdi bu sözlerin ötesinde 
bir de imada bulundular. Tarafsız olmaya mec
burdur, gibi. Şimdi bu sözleri top a.rlıy alım. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi 
yeni kurulmuştur. Mahkeme, meml ektimizin en 

; yetkili diye tanınmış ve Meclislerin iti-
J madını kazanmış, hâkimlik meslekinden gelme 
I yetişmiş insanların teşkil ettiği bir heyet ola

rak vazife görüyor. Eğer biz Senato veya Mec
lis kürsülerinde Anayasa Mahkemesinin aldığı 
kararları, - ae hazindir ki, bu kararı almıştır, 

ı usul bakımından değil de, esasa gitmesi lâzımdı. 
S Esasta beraber mütalâa edecekti. Bu maalesef 
j bu istikâmette karara gitmiştir, böyle karar ol

maz gibi - bakınız diğer konularına dokunmu
yorum, bir tenkidi itiyat haline getirir ve bu 
düşünceleri de grupların malı haline • getirecek 
olursak Anayasa Mahkemesi işte asıl o zaman 
tarafsızlığım kaybetme istikâmetinde tahrikle
re mâruz kalır. Bu itibarladır ki; kurduğumuz 
müesseseleri korumaya, kurduğumuz müessese
lerin fonksiyonlarına, kararlarına hürmet et
meye ve o kararları Meclis kürsülerinde bir tah
lil, tenkid, daha bu kadar da değil, böyle ka
rar olmaz, diye reddetmeye mezun olmadığı-

I mızı, hele gruplar adına konuşan arkadaşları-
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miza, mahkeme kararları üzerinde bu hükümlere 
varırken son derecede müteyakkız ve dikkatli 
olmaları icabettiğini hatırlatmak için huzuru
nuza çıktım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıgöllü. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri, ne hazindir ki, Parlâmento mü
zakerelerinde esas mevzuları bırakıp polemik 
yapma veya 'r>ektubatı Sırrı Paşa hikâyesinde 
de olduğu gibi, babası oğlunu Fransa'ya gön
dermiş oğlu bir hafta sonra mektup yazmış, ba
ba, demiş, Tarkçeyi unuttum; sana Fransızca 
mektup yazıyorum. Adamcağız şaşırmış sonra 
araştırmış mektubatı Sırrı Paşa diye kitapçılar
da bir kitap bulmuş karıştırmış, içinde baba
dan oğula, oğtıldan babaya, diye mektup ör
nekleri var. Aramış oğuldan babaya» diye oğ
lunun mektubunu bulmuş. Arkasında da cevabı 
var; o da cevap vermiş, demiş ki, oğlum ceva
bım mektubuatı Sırrı Paşa'nm 193 ncü sayfa-
smdadır, oradan oku. Gönlüm isterdi ki, mües
seseyi, müessesenin faydalı gördüğü, zararlı 
gördüğü taraflarını da lütfedip beyan buyur
sunlar, bu beyanlarında da benim konuşmala
rımı mahkemenin yetkilerine taallûk etmediği 
halde, takdir eyleyip huzurunuza getirmesin-
ler. «Nasıl karar», derken niçin iptal kararı ver
di demedim, esas hakkında da dâva açılmış
ken esası tetkik etmeyip yalnız usul hakkında 
karar vermesiyle yeni bir muamele, yeni bir 
•hâdiseyle karşılaştığımızı maalesef bu sebeple 
yerinde bulmadığımı ifade ettim. Neyi Ka
rarın aslının değil, verilmiş kararın tatbik şek
li karşısında kanun prosedürünün nasıl işleye
ceği üzerinde durdum. Eğer esasa girip de ka
rar vermiş olsa idi, dedik. Esasla usulü birleş
tirmiş olsa idi, o zaman gidilecek yol ayrı ola
caktı. Esası tatbik edip de, esasta, hayır bozula
cak bir nokta yoktur. Yalnız usul hakkında de
miş olsaydı kararda o zaman usulün başlama 
mebdeini ve dairesini tâyin ve tesbit etmek ko
lay olurdu. 

Hatırlarım, bir tarihte Sayın Bekata, Dahi
liye Bakanı "di ve bu kürsüye geldi, ayaklarının 
altından toprakların kaydığını ve ihtilâlin gel
mekte olduğunu beyan buyurmuşlardı. Neden
se, Sayın Bekata, daima mevzuları bırakır, mev
zuun dışına çıkar ve bu mevzuun dışında ne 
yapar ? 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü, sadece o mev
zu için konuşunuz. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
Onun için konuşuyorum. Daima işi polemiğe 
götürmeye çalışır, yani şimdi bizim, A.P. Grupu 
olarak, Anayasa Mahkemesinin karşısında oldu
ğumuzu beyan buyuracaklar ve binnetice C.H.P. 
Grupunun da Anayasa Mahkemesinin yanında 
olduğunu... 

E... konuşmalarımız ortada, Anayasa Mah
kemesine seçilen üyelerin yeterlikleri, vasıfla
rı ortada. Ortaya koyduğumuz mevzu, Mahke
menin yetkileri ve sairesi değil. Esef ediyoruz ki, 
böyle olmuş, olsaydı, diyoruz, daha rahat biz iş 
görecektik diyoruz. İlk defa bir hâdiseyle karşı
laşıyoruz ve bunun da bir mâsebakı var, başla
mış, gelmiş, gidiyor. Düşündüğümüz şeyleri söyle
mek günah mı? Hiç lüzum yokken, Cumhur
başkanlığı bütçesinde Johnson'nun mektubunu 
getirdiniz, giotine kadar gittiniz, sukut ettik. 
hani nerede Meclise vereceğiniz ehemmiyet de
ğer ve parlâmento üyelerinin parlâmentoya say
gısı? Binaenaleyh, mesele polemiği açmamak. 
Açarsanız, cevapsız kalmıyacağını bilmeniz lâ
zım hangi kanattan gelirse gelsin, mevzu bu. 
Yoksa, yalnız bir noktadan alıp bir kelimenin 
ifade tarzını bir partinin, bugünkü iktidar par
tisinin, bir mahkemeye karşı olduğunu göster
mek gibi bir yola gitmek bilmem ki ve bilhassa 
konuşanın sözlerdeki sarih ifadeye binaen biz 
Anayasa Mahkemesinin yetkilerine, Anayasa 
Mahkemesinin verdiği kararın esbabına netice
sine değil usul itibariyle böyle bir şekle gidişin 
karşısındayız. Çünkü son merci kararını bekle
miş olması maalesef memlekette hatalı netice
ler doğurmaktadır. Zatıâlinizde avukatlık yap
tınız. Bir küsur sene Tapulama Kanunu gibi bir 
kanun tatbik edilir binlerce onbinlerce tapu 
meydana gelir Ahmet'in hakkı, Hasan'dan Hü
seyin'e Hüseyin'den Hasan'a geçerse bu gecik
menin fayda vermediği bir bedahattir. Bunuda 
söylemek bizim vazifemizdir. Sebeplerini de yi
ne bakın söyledik. Anayasayı tanzim eden ku
rucu heyet, yani o Anayasayı hazırlıyan mües
sese bu getirdiği sistemin içinde hukukî bilgi
lerinin yeterliği ile bu derecesi gibi kanun
ları tavzifi kanunları tâyin ve tadadedip neş
rinden evvel bu mahkennenin tetkikine tâbi tut
ma gibi bir usu! getirseydi bugün Anayasa Mah-
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kemesi böyle güçlüklerle karşı karşıya bırak
mazdı. Binaenaneyh biz Adalet Partisi olarak 
hiçbir müessesenin ne karşısındayız, ne o mües
seseye kanunların gerektiğinden fazla yanında
yız. Müesseseleri kanunların tanıdığı yetkilerle, 
müstakil hüviyetleriyim devamlarına, hizmetleri
ne Hükümet olarak, parti olarak gayret sarf 
ederiz. Binaenaleyh, Sayın Bekata sözlerimi 
yanlış anlamışlar veya anlamak istemişler. Özür 
diledim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Bekata söz mü istiyorsu
nuz? 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Evet. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Sayın Se
natörler mahkeme kararlarının tenkid meselesi
nin burada konuşulması Başkanlık Divanını 
da ilgilendirir, bir meseleyi açıklamak isterim. 
Sayın Sarıgöllü, Anayasa Mahkemesinin, Ana
yasanın dışında, kanunla tanınan görev ve yet
kilerine müteallik meseleler için konuşuyordu. 
Dikkatimizi ve hiçbir sayın Senatörlerin dikka
tini de çekmedi. Bir yanlış anlama mümkün
dür, Sayın Bekata? nitekim kendileri de bura
da izah ettiler, Başkanlık da böyle anlamıştır. 
Lütfen konuşmaları burada bitirelim, söz ister-
misiniz. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem arkadaşlarım, bu konuya temas etmenin 
isbetli olduğunu şimdi Sarıgöllüyü dinledikten 
sonra biraz daha inandım. Ben buraya pole
mik için çıkmadım, sadece memleketin dokunul
maz hale gelmesi lâzımgelen müesseselerine 
saygı da iştirakimizin teyidine vesile buldur
mak için çıktım. Bir bakıma onu da hâsıl et
tiğim için memnunum. Yalnız, arkadaşımız ya
zısız konuştukları için belki kelimelerinin isti
kâmetine hâkim olamamışlardır. Bu itibarladır 
ki, ben o kısmı muhterem Adalet Partisi gru-
pundan ayırarak sadece Saim Sarıgöllü'nün ifa
desi diye alıp iki cümle ile cevaplandırıp inece
ğim. 

Arkadaşımız burada tahkik ve tesbit ettim, 
bizat da duydum şu ifadeleri kullandılar. Nite
kim kendileri de kullanmadım demediler. «Ne 
hazindir ki, Anayasa Mahkemesi Tapulama Ka
nununu usul bakımından bozmuştur, maalesef 
bozmuştur.» Ve biraz evvel de gene «böyle ka
rar olmaz», dediler. Bunun polemikle alâkası 
yok, bunlar zapta geçmiş sözlerdir. O halde 

zapta geçmiş bulunan bu sözlerin nıe için söy
lendiğini de şimdi arkadaşımız şöylece vasıflan
dırdılar. Niçin Anayasa Mahkemesi esası tetkik 
etmeden usul bakımından bozdu? Esası da tet
kik etse idi. Bir taraftan da avukatlık ve mah
kemelerden bahsediyorlar. Bilirler ki ve herkes 
bilir ki, hukukta usul ve esas vardır. Vaktinde, 
7 gün içinde itiraz vâki olmamışsa istediğiniz 
kadar haklı olsun, filân mevzuun 7 gün ise vâ
desi vâki itirazımız itibar görmez. Şimdi usul 
budur. Bir mahkemenin takdiri ile alâkalı bir 
karara sen niçin esası tetkik etmedin, böyle ka
rar olmaz, diye bu kürsüden söylenirse ve bir 
arkadaş da çıkar, bunu böyle söylemiyelim, ye
ni kurduğumuz müesseselere hürmet edelim, 
derse bunun polemikle ilgisi yoktur. Benim 
Dahiliye Vekilliğimden Anayasa Mahkemesinin 
şu konuştuğumuz konusu ile bir alâkası yok 
ama kürsüde ifade edildiği için arz edeyim; hâ
diseleri demek ki sezebilmişim. Nitekim benim 
onu ifade ettiğimden bir müddet sonra 21 Ma
yıs ihtilâli oldu ve o halde Dahiliye Vekilini 
takdir etmeniz lâzım. Hâdiseleri çok daha ev
vel olmadan sezebilmiş. Şimdi bir şey daha arz 
ederek huzurunuzdan ayrılacağım. Eğer hüsnü
niyete dayanan konuşmaları Johnson'un mek
tubuna kadar götürecek bir duruma girecek 
olursak, bu kürsülerde hele senatörlere yakı
şan rahat konuşma âdabını kaybetmiş oluruz. 
Konu ne ise o konuşulur, onun dışına çıkılmaz. 
Arkadaşımın sözlerine burada böylece cevap 
verdikten sonra bir noktayı hatırlatıp huzuru
nuzdan ayrılacağım. 

Sayın arkadaşımız Anayasa Mahkemesinin 
müddeti içinde konularını intacetmediğini be
yan buyurdular. Niçindir, doğrudur, eğridir 
bilmiyorum. Anayasa Mahkemesinin fonksiyo
nu ile ilgili bâzı hatalardan bahsettiler ve bun
ları zaıf olarak da - bu kelime kendisine aittir -
belirttiler. Böyle konular varsa bunlar Anaya
sa Mahkemesine vücut veren kanunda değişik
likler yapmak suretiyle halledilir. Teşhir ve 
tenkid kararlara kadar götürülmez ve bu nevi 
tenkidler yapan arkadaşlarımızın hiç olmazsa 
1962 den, 1963 ten 1966 yılma girdiğimiz 3 se
ne zarfında bizzat kendilerinin riyaset ettikleri 
komisyonlarda 60 aded evrakı henüz tetkik et
meden savsaklamaya gitmiyen kimseler tara
fından yapıldığı takdirde bu tenkidler değer 
taşır. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
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OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü, ne bakımdan 
söz istiyorsunuz ? 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Tamamen sözlerimi tahrif ettiler. 

BAŞKAN — Sataşma olduğunu söylüyor
sunuz. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Sözlerim tahrif edildi. 

BAŞKAN — O da aynı maddeye girer, bu
yurun. Yalnız şu noktayı açı'klıyayım, mevzu 
.kapansın. Anayasa Mahkemesi kararlarının ten-
kid edilmediği, beyan edilirse burada, bu mev
zu kapanır, ciddî bir mevzudur. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Konuşmaları dinlediniz efendim. Hakemi sizsi
niz, Anayasa Mahkemesi kararında Tapulama 
Kanununun iptal sebeplerine dokunmadım, pro
sedür itibariyle cereyan eden hususlara dokun
dum. Binaenaleyh biz burada söze başlarken 
Adliye Bakanını ilk tebrike gittiğimiz zaman 
bu Vazife ve yetkileri hakkındaki Kanunun de
ğişikliği zaruretine dolkunduk. Anayasa Mah
kemesinin üyelerine dokunmadık. Bu kürsüden 
mahkemelere intikal etmiş olan mevzular mü
nakaşa edilmez, ama yarın öyle mahkeme ka
rarları gelir ki, biz verilmiş bir karar üzerinde 
kararın asılma girmeden görüşürüz. Ben ne de
dim? Polemik yapmak kararandadırlar ve lüt
fettiler tenzih buyurdular, partimi ayırdılar, 
benim hakkımda lütfettiler. İşin tuhaf tarafı 
şurada; bir taraftan deriz ki, buraya lâyık olan 
'mevzuu getirelim ve mevzu kaybolmasın, pole
miğe ginmiyelim. Ondan sonra kendileri başka 
mevzuları getirirler, söz almıyacak oldukları 
halde söz alırlar. Sanıki kendi üstüne vazifeymiş 
gibi konuşurlar ve sonra derler ki, bunları ya
pan şu kadar sene, §unu yapan şöyle olmasay
dı, görüyorsunuz ki, aşmalar mütemadiyen ge
nişlemekte, bu sefer ne olacak? Anayasa Encü-
menindeki kararlara gidilecek ve kendilerinin 
istinadettiği 141 nci maddeye gelecekler, bir ay 
zarfında bunun intacı lazımmış, değilmiş diye.. 
Ama ne hazindir ki, orada ben yalnız değilim, 
15 tane üye var. 

FERİD MELEN (Van) — Hesap sormadık. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin Sa
yın Melen. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
Gayet tabiî, zaten hesap sormak itiyadınız. Bi
naenaleyh, mevzu şu. Bırakılacak bir tarafa ve 
polemik tarafına gidilecek, mevzuun zarafeti 
hukuki tarafı, bilgi tarafı, bir tarafa iti
lecek, ama bir iş yapılmış olacalk. Yani 
sözler şöyledir, böyle dedi. Ama ben anladım. 
Evet ama, vereceğim cevap bu. Mektubatı Sırrı 
Paşa hikâyesi üstadım. Cevabım, mektubatı 
Sırrı Paşa'nm 193 ncü sayfasında mevcuttur 
Sayın Bıökata, lütfen zabıtları bir daha oku
yunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı söz istemişsi
niz, istiyor musunuz? 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Evet is
tiyorum. 

BAŞKAN •— Rica edeceğim S'aym Ağırnas
lı, bütçe için söz veriyorum. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Çok 
muhterem arkadaşlar, Anayasa Mahkemesinin 
Anayasamızın hiç dokunulamaz bir müessesesi 
halindeki yerine eğer bir yanlış anlayışa git
me endişem olmasa söz almıyacaktım. Hiç şüp
he etmiyorum ki, kendileri de hukukçu olan 
Sayın Sarıgöllü ankadaşım burada da ifade 
buyurdukları gibi Anayasa Mahkemesinin ka
rarlarını burada münakaşa konusu yapalım di
ye bir eğilim taşımamalı ve taşıyamaz. Ancak 
Anayasa Mahkemesi usul bakımından esasa 
girseydi şeklindeki bir temenni düşünülebilir. 
Anayasa Mahkemesinin ittihaz ettiği kararlar
da benim de anlıyamadığım bir - iki tanesi var
dır. Ama hiçbir şekilde bunları bu kürsüye ge
tirmek ve münakaşa konusu yapmak yetkisin
de değiliz. Bu müesseseye, millet adına en yük
sek organ olan yasama meclisleri öylesine kud
ret tanımışlar, öylesine saygı duymuşlar ki, 
protokolda dahi kendilerinden önce yer vermek 
suretiyle onları onore 'etmişlerdir. Anayasa 
Mahkemesi üyelerini bizim seçiyor olmamızın 
ne onların yeterlikleri üzerinde artık seçildik
ten sonra söz söylemliye hakkımız ve ne de Ana
yasa Mahkemesinin görevleri, yetkileri veya 
prosedür bakımından kararları üzerinde bir mü
nakaşa mevzuu acımamız bundan sonra bir de
fa daha tekerrür etmemesi içindir ki, ben de 
noktai nazarımı söylüyorum. Bu konuşulamaz, 
hattâ öylesine Anayasa Mahkemesinin dışına 
çıkalım; bir Sulh Ceza Mahkemesinin lâalettâ-
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yin bir kararı üzerinde teşriî meclislerde müna
kaşa mevzuu yapılamaz. Anayasa bunları ayır
mıştır. Usul hakkında karar da bunların için
dedir. Bir mahkemenin, evvelâ böyle bir dâva 
huzuruna getirildiği zaman usul bakımından 
ıtetkik etenesi ve ondan sonra esasa geçmesi za
ten Usul Hukuku icabıdır. Anayasa Mahkeme
si de münakaşa yapılamıyacak bir isabetle ev
velâ bunu yapmıştır. Belki de esasa girse idi 
Tapulama Kanunu konusunda o zaman biz bu
rada konuşabilecektik. Şimdi mevzuun dışına 
çıkmamak için derinleştirmiyeceğim, zamanında 
bu kanun üzerinde ısrarla durduk, yanlış bir 
yola gidildiğini ifade ettik. Bunun Hazine top
raklarının paylaşılması mânasını ifade ettiğini... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Mev
zuun dışına çıkıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ağımaslı, bütçenin dı
şına çıkmayımız, mevzu genişliyor. 

NİYAZI AĞIRNASLI (Devamla) — Bu se
beple, bunların üzerinde duracak değiliz. Mev
zu tekrar edildiği zaman elbette üzerinde ge
nişliğine, derinliğime durulacaktır. Ama, icabın
da siyasi partilerin Anayasa dışına çıktığını 
tescil, tesbit etmek ve siyasi partinin hayatına 
nihayet venme, kapatma yetkisini de haiz olan 
bir müesseseyi burada didikleme hakkına hiç
bir şekilde, teşriî meclisler olarak da haiz olma
dığımızı bilmeliyiz ve bir daha bu mevzua dön-
miyecek şekilde Yüce Senatonun vakarı ile 
mütenasip, olgunluğu ile mütenasip şekilde bu 
mevzuu, kapatmalıyız. Bu mevzuun münakaşası
nı bir daha burada yapmamayılız, yapamayız ve 
zaten arkadaşımın öyle bir kastı olduğuna kaa-
ni değilim. Teşekkür ederim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usule devam ediyoruz Sayın 
Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Usul 
normal gitmiyor. 

BAŞKAN — Sayın Ege, gayet normal gidi
yor, dikkatinizi verirseniz anlıyacaksınız. 

Tümü üzerinde görüşmeler bitti. Sayın Ba
kan söz istediler. Buyurun Sayın Adalet Ba
kanı. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım, bütçesi konuşulmakta olan Ana
yasa Mahkemesi, benden evvel konuşan arka

daşlarımın da işaret ettikleri gibi, Anayasa
mızın getirdiği müesseselerin başında gelmek
tedir ve demokratik rejimimizin teminatların
dan birisidir. Bütçesi üzerinde konuşurken bu 
anlamı müessesenin bu itibarım ve bu yerini 
değerlendirmek suretiyle konuşmamız kadar 
tabiî bir şey olamaz. Alelûmum mahkeme ka
rarlarının Parlâmentolarda kabili münakaşa 
olmadığı hakikati bütün arkadaşlarımız tara
fından istisnasız kabul edilen ve üzerinde mü
nakaşa edilmiyen bir hakikattir. Burada cere
yan eden konuşmalar Sarıgöllü arkadaşımın 
beyanlarının bir münakaşa ve tenkid hududu 
içinde değil, fakat bir vakıaya değinmek mahi
yetinde olduğu kendisi tarafından açıklanmış
tır. Ve Sayın Riyaset Divanı da konuşmanın 
bu anlamda mütalâa ve takibedildiğini ifade 
etmişlerdir. Binaenaleyh, bu tavzih ve bu be
yan bize bir mahkeme kararının münakaşa ko
nusu olmadığı tesellisini vermiştir. Bunu kay
detmekle bahtiyarlık duyuyorum. Bundan iç-
tinab etmenin ne kadar lüzumlu bir hakikat 
olduğunu bugünkü müzakereler bir kere daha 
ortaya koymuştur. Mahkemelerin kararlarının 
hangi yönden olursa olsun siyasi mahiyet taşı
yan Parlâmentolarda müzakere edilmesi müm
kün değildir, doğru değildir. Ve her partiye 
mensup arkadaşlarımın ve grupların düşüncele
rinin ve ifadelerinin böyle olduğunu görmek
teyiz. 

Anayasa Mahkemesinin, kanunların Anaya
saya uygunluğunu neşrinden önce tetkik etme
sinin faydalı olduğu temenni edildi, Sarıgöllü 
arkadaşım tarafından. Fakat bu, ancak Ana
yasamızın 147 nci maddesinin değiştirilmesine 
vabeste bir olaydır. Anayasanın 147 nci mad
desi Anayasa Mahkemesinin kanun ve içtüzük
leri Anayasa aykırılığı bakımından tetkik ede
ceğini âmir bulunmaktadır. Binaenaleyh, neş
rinden evvel kanuniyet vasfını iktisabetmiyece-
ğine göre, neşrinden evvel, bugünkü mevzua
tımız ve bilhass Anayasamız muvacehesinde 
neşrinden evvel Anayasa Mahkemesi tarafından 
bir tetkik yapılmasına imkân yoktur. Zaten 
arkadaşlarımızın sözleri de bunun mümkün ol
duğunu ifade eder mahiyette değildir. Anaya
samızı tadil etmek suretiyle böyle bir yola gi
dilmesinde fayda olduğu mahiyetindedir. Şüp
hesiz konu, üzerinde derhal cevap verecek ka-
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dar, basit değildir. Üzerinde bir inceleme ve 
böyle bir yola gidildiği takdirde meselenin da
ha isabetli bir tetkik safhasına intikal ettiril
miş olup olmadığı noktasında kesin bir ka
naate varmakla mümkündür. 

Anayasa Mahkemesine intikal eden dâvala
rın müddetle mukayyet olması konusunda arka
daşım hakikaten Bakan olduğum zaman bu ko
nuda benimle yaptığı özel konuşmada fikirleri
ni açıkladılar. Biz de bu konu üzerinde Bakanlı
ğımızda bir tetkik açtık. Diğer memleketlerde 
durum nedir? Müddetle mukayyet olduğu zaman 
meselenin müşkülâtı, kolaylığı, faydası, mahzur
ları nelerden ibarettir? Bizden evvel bu yola 
gitmiş olanların geçirmiş oldukları safhaları da 
gözden geçirmek suretiyle meseleyi bir tetkik 
konusu yapmışızdır. Fakat henüz daha bunları 
huzurunuzda müddetle mukayyet kılmak lâzım
dır şeklinde bir görüşü getirecek kadar olgunlaş-
tırabilmiş değiliz. Şüphesiz birçok temenniler 
gerek Anayasada, gerekse kanunlarımızda yani 
Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerini tâ
yin ve tanzim eden kanunlarda yapılması lâ-
zımgelen değişikliklerle ancak mümkündür. 
Bunların dile getirilmiş olması, Anayasanın, 
tenkidi değil, Anayasa Mahkemesi müessesesinin 
tenkidi değil, daha ziyade bunları tanzim eden 
Parlâmentoların bizatihi kendi bünyeleri içeri
sinde kendilerini tenkid mahiyetinde kabili mü
talâa görünmektedir. 

Anayasa Mahkemesinin ihtiyaçlarına ve du
rumuna uygun, müesesenin yerine uygun bir 
binanın yapılması mevzuundaki temennilere ta-
mamiyle iştirak ediyoruz ve bu yolda çalışma
larımız vardır. Malî imkânları bulduğumuz 
zaman zaten meseleyi plânlamış durumdayız, 
kuvveden fiile çıkarmaktan memnuniyet duya
cağız. 

Anayasa Mahkemesinden bahsedilirken işle
rin gecikmiş olması konusunda Anayasa Mahke
mesine şimdiye kadar intikal etmiş olan dâvala
rın vüsati üzerinde bir nebze tevekkuf etmek su
retiyle meseleyi mütalâa etmekte zannediyorum 
isalbet vardır. Anayasa Mahkemesi yeni ihdas 
edilmiş bir mahkeme olması itibariyle Anayasa 
Mahkemesinin ihdasından evvel çıkmış olan ka
nunlar ve ihdasından sonra çıkmış olan kanun
lar, her yeni müesseseye yapılan müracaatların 
çokluğu gibi, pisikolojik olarak, birçok iptal dâ
vaları Anayasa Mahkemesine intikal etmiştir. 

1962 den bu yana Anayasa Mahkemesine intikal 
etmiş olan iptal dâvalarının yekûnu 594 tür. Ha
len, Anayasa Mahkemesinin elinde mevcudolan 
dâvalar, 16 . 12 . 1965 tarihine kadar 32 dir. O 
tarihten bu tarihe kadar çıkmış olan dâvaları 
bu adetten düşecek olursak, halen elimizdeki dâ
vaların 32 nin de hemen hemen yarısına düşmüş 
olduğunu ifade etmemiz doğru olur. Böyle ölün
ce, kısa bir süre içerisinde Anayasaya aykırılık 
gibi çok ciddî bir sebepten oraya sevk edilmiş 
olan dâvaların inceden inceye ve hatasız bir şe
kilde tetkik ve intacının zamana muhtacolduğu 
vakıasını da tesbit etmek icabeder. Bunun dı
şında Anayasa Mahkemesine yine bu süre içeri
sinde intikal etmiş ve Yüce Divan sıfatiyle görü
len dâvalar da vardır. Bunların adedi de 46 dır. 

Bu 146 dâva bugün ikiye düşmüş durumda
dır. Binaenaleyh, Anayasa Mahkememiz kurulu
şunu mütaakıp hakikaten gerek iptal dâvası 
mevzuunda, gerekse Yüce Divan sıfatı ile rü'yet 
ettikleri dâvaların konusu itibariyle kesif bir iş
le karşı karşıya kalmıştır. Binaenaleyh, mesele
lerin uzun süre alarak neticelenmiş olmasını böy
le bir mecburiyetin ve böyle bir iş hacminin kar
şısında mütalâa etmekte fayda olduğu kanaatin
deyim. 

Arkadaşlarımın, Anayasa Mahkemesinin büt
çesi için göstermiş oldukları hassasiyete ve Sa
rıgöllü arkadaşımın, Bekata arkadaşımın ve 
Ağırnaslı arkadaşımın bu müessese ve mensup
ları hakkında söylemiş oldukları takdirkâr söz
lere ve iyi temennilere teşekkürlerimi arz eder, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Tümü hakkında görüşmeler 
bitmiştir. Bölümlere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

(A/ l ) CARİ HAECAMMALAR 

12.000 Personel Giderleri 2 216 441 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 485 551 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 40 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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16.000 Çeşitli giderler. 5 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI 

II - Transferler 

35.000 Sosyal transferler 10 522 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Anayasa Mahkemesi bütçesi kabul olundu. 

Mutlu olsun. 

Başbakanlığa ve buna bağlı bütçelere geçi
yoruz. 

D — BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ : 
a) Devlet Plânlama Teşkilâtı : 
b) Danıştay : 
c) Devlet İstatistik Enstitüsü : 
e) Diyanet İşleri Başkanlığı : 

BAŞKAN — Sayın senatörler Başbakanlık 
ve Diyanet İşleri bütçesi üzerinde fazla üye ar
kadaşlar söz almışlardır. Müddetimiz azdır. 
Danışma Kurulu ayrı ayrı görüşülmesine karar 
verdiği için, bu türlü müzakereye devam et
me^ mecburiyeti vardır, başka bir şekle geçile
miyor, onun için konuşmaların ayarlanmasını 
takdirlerinize sunuyorum. 

Sayın Betil, grup adına. 
C. H. P. GRUPU ADINA ZİHNİ BETİL 

(Tokat) —« Yüce Cumhuriyet Senatosunun 
Başkanı, sayın üyeleri, 

1966 malî yılı Bütçe kanunu tasarısının 
Başbakanlık ile ilgili kısmı görüşülürken, Cum
huriyet Senatosu Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına söz almış bulunyorum. 

Sayın arkadaşlar, 
Bütün Türk vatandaşlarının Devlet idare

sindeki amaçlarım, 2 anaprensip halinde Özet
lemek mümkündür : 

1. Millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hu
kuk Devleti olan Türkiye Cumlhuriyetini, her 

çeşit sarsıntıdan koruyarak sağlam temeller 
üzerinde yaşatmak. 

2. Türkiye'nin ekonomik, kültürel ve sos
yal kalkınmasını, demokratik rejim içinde 
ve plâna bağlı olarak hızla sağlamak. 

Sayın arkadaşlar. 
Grupumuzun, 1966 malî yılı Bütçe kanunu 

tasarısı üzerindeki görüşleri dünden itibaren 
arz edilmeye başlandığı için, biz, burada, Baş
bakanlık Teşkilâtının giderleri ve bu giderleri 
karşılamak üzere bütçeye konulan ödenekler
den ziyade, biraz önce özetliyerek ifade etti
ğimiz 2 anaprensip üzerinde duracağız. 

Hemen bir kere daha belirtmek isteriz ki, 
Adalet Partisi, 10 Ekim 1965 tarihinde yapı
lan milletvekili seçiminde oy kullanan seçmen 
vatandaş çoğunluğunun oyu ile Anayasa düze
ni içinde iktidara gelmiş ve bugün iş başında 
olan Hükümet de, görevine, yine Anayasamı
zın koyduğu esaslara göre gerekli güven oyu
nu alarak başlamıştır. 

Hükümetin elbette görevleri ve sorumluluk
ları vardır. 

Muhalefetin de görevleri ve sorumlulukları 
vardır. 

Muhalefet, sadece iktidari tenkid etmekle 
görevini yapmış sayılamıyacağı ve sorumluluk
tan kurtulamıyacağı gibi, iktidarda, Anayasa
ya göre iş başındayım, partimin programiyle 
seçim beyannamesine ve güven oyunu alırken 
ilân ettiğim Hükümet programına göre iş gö
rüyorum. Demekle görevini yapmış sayılamaz. 
Ve sorumluluktan kurtulamaz. 

Bizim Anayasamız, demokratik bütün mem
leketlerde olduğu gibi, (Egemenlik kayıtsız 
şartsız Türk Milletinindir.) kaidesini koyduk
tan sonra, 

(Millet egemenliğini, Anayasanın koyduğu 
esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanır.) 
der. 

Hükümet bu organlardan sadece birisidir. 
Hükümet de her işinde, tıpkı diğer organlar 
gibi, Anayasanın koyduğu esaslara göre hare
ket etmek mecburiyetindedir. 

Demokratik düzenin işliyehilmesi, demokra
tik rejimin yaşıyabilmesi için, hiç şüphe yok ki, 
iktidar, memleketi sadece muhalefetin arzu ve 
isteklerine göre idare etmiyecektir. Ama, mem
leketi, muhalefeti nazara almaksızın idare 
edemiyeceğini de bilecektir. 
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Değerli arkadaşlar, 
Hükümetlerde büyük rol, en önemli görev 

Başbakanındır. Bu sebepledir ki, demokratik 
memleketlerde hükümetler, Başbakanlarının 
adiyle de anılır. Bizim Anayasamızın kabulü 
de böyledir. Nitekim, bakanları Başbakan se
çer ve Başbakan, gerekli gördüğü zaman Millet 
Meclisinden tekrar güven oyu istiyebilir. Ba
kanlar Kurulunun Başkanı olarak, Bakanlıklar 
arasındaki işbirliğini o sağlar ve Hükümetin 
genel siyasetinin yürütülmesini o gözetir. 

Sayın Süleyman Demire], sadece Adalet 
Partisi kongresinde kendisine oy veren Adalet 
partililerin Başkanı değildir, bütün Adalet 
Partililerin Başkanıdır. Başkanı bulunduğu 
Hükümet, milletvekili seçimlerinde sadece Ada
let Partisine oy veren vatandaşların Hükümeti 
değil, Adalet Partisine oy vermiyen ve oy kul-
lanmıyan vatandaşlar ela dâhil bütün Türk 
Milletinin Hükümetidir. Bu sebeple, Sayın 
Süleymen Demirel; her işinde her konuşma
sında ve her yazısında bu gerçeği dikkatle göz 
önünde bulundurmak mecburiyetindedir. 

Sayın arkadaşlar, 
Demokratik rejim, Türk Milleti için vaz 

geçilmez bir rejim olmuştur. Fakat, demokra
tik rejimin bizde, Batılı devletlerin çoğunda 
görüp imrendiğimiz gibi, henüz, hiçbir sar
sıntı kabul etmiyece'k kadar, başka deyimle 
her çeşit sarsıntıya dayanacak kadar sağlam 
olduğu iddia edilemez. Sonra, bizim ka-bul et
tiğimiz ve bütün gücümüzle yaşatmak zorunda 
olduğumuz rejim, sadece demokratik • değil, 
aynı zamanda millî, lâik, sosyal ve hukuka 
bağlı bir rejimdir. Binaenaleyh, biz, daha bir 
müddet rejimimizi, bütün vasıflariylc birlikte 
kökleştirme çabası göstermek mecburiyetinde
yiz. Bu müddetin uzun sürmemesi halisane te
mennimizdir. 

Değerli arkadaşlar, 
Bu, kâfi değildir. Bunun hemen yanı ba

şında ve bunun kadar hayati bir görevimiz da
ha vardır. Aşikâr bir gerçektir ki, vatandaş
ların insan hak ve hürriyetlerine sahibolarak 
yaşamaları yetmez. Vatandaşın, yaşarken ge
çinmeye de ihtiyacı vardır. O halde, her va
tandaşın mutlak işi ve gücü olmalı ve çalışan 
her vatandaş, iş ve gücünden elde ettiğiyle gü
ven içinde, insanca yaşayabilmelidir. Anaya

samız, bu amaca ulaşma çalışmalarımızı plâ
na bağJamaklığımızı emretmiştir. Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı bu emrin mahsulüdür. 
Bu itibarla, plânın 1966 yılma ait programına, 
vakit geçtiği halde, henüz kesin şekil verilme
miş olması tenkidini haklı saymak gerekir. Zi
ra, bizim gibi, iktisadi, sosyal ve kültürel kal
kınmasını plâna bağlamış bulunan memleket
lerde artık bütçe müstakil hüviyetini kaybede
rek plânın ve plâna ait yıllık programların uy
gulanması vasıtalarından birisi haline geldiğin
den, hazırlanmasından uygulanmasına kadar 
plân ve plâna ait yıllık programlar ile bütçe 
arasındaki sıkı ilgiyi önemle göz önünde bu
lundurmak gerekir. Plân ve plâna ait yıllık 
programların hazırlanmasında, gerçek tesbitle-
re dayanma ve kalkınma amacını gerçekleşti
rebilmek için tercihlerde isabet gösterme kadar, 
kaynakların sağlam ve yapılacak işleri mutla
ka karşılıyacak kifayette olmasını sağlama da 
önemlidir. Görüşülen bütçenin açığı hakkında 
grupumuz adına yeter bilgi bu kürsüden veril
diği için, biz, bu konu üzerinde durmıyacağız. 

Sayın arkadaşlar, 
Yine vatandaşın geçimi ile ilgili olarak fi

yat artışları üzerinde de durmak gerekiyor. 
Fiyat artışı inkâr kabul etmiyen bir gerçek
tir. 1964 Aralığında 277 puvanı gösteren top
tan eşya endeksi 1965 Aralığında 305 puvana 
yükselmiştir. Artış oranı % 10,5 dur. Bunun 
sefoepleri vardır, giderilmesi ted'birleri vardır. 
Vatandaş, giderilmesi tedbirlerinin daha fazla 
geçiktirilmeksizin alınmasını, hem de sabırsız
lıkla beklemektedir. 

Değerli arkadaşlar, 
Herkesin zihninde iyice asla silinmiyecek 

kadar yer etmelidir ki, Devletin geliri, vergi
den ibarettir. Vasıtalı olur, vasıtasız olur. Dev
letin Kafdağmda bitip tükenme bilmiyen Hazi
nesi yoktur. Kazanan her vatandaş, Devlete, 
kazancı ölçüsünde vergi verecektir. Bu, onun 
en başta gelen görevlerindendir. Kalkınma ya
tırımla olur. Çok yatırım, ancak çok vergi al
makla mümkündür. Fakat asla gözden uzak 
tutmamak gerekir ki, millî geliri artırmaksızın 
vergiyi artırmak da düşünülemez. Millî geliri 
artırma ise, yatırımı, gelişi güzel, siyasi nüfuz 
ve tesire tabi olarak ve verimsiz sahalarda de
ğil, plân hedeflerine göre millî geliri artıracak 
sahalarda yapmakla olur. 
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Sayın arkadaşlar, 
Biz, bu kısa konuşmamızla, dün ve bugün, 

istisnasız bütün vatandaşlarımızın dikkat, has
sasiyet ve önemle üzerinde durdukları anako-
nulara özet halinde temas ettik. Hükümetin 
Başkanı ve baş sorumlusu Sayın Süleyman De
mirci'den, bu konulara ait tedbirleri, vakit ge
çirmeksizin, milleti memnun edecek ve ferahlık 
içinde yaşatacak şekilde almasını ve millete, 
her vesileden faydalanarak, hattâ sabah, akşam 
açıklamasını diliyoruz. Kendisine ümit ile bağ
lananlar kadar, kendisinden ve partisinden 
oy esirgiyenleri de daima memnun etmesini, 
daima sevindirmesini diliyoruz. 

Yüce Cumhuriyet Senatosunun Sayın Baş
kanı, sayın üyeleri, 

Görülüyor ki, bir yandan, demokratik, de
mokratik olduğu kadar ela lâik, sosyal ve hu
kuka bağlı rejimimizi her çeşit sarsıntıdan ko
ruyarak sağlam temeller üzerinde yaşatmak, 
öte yandan da, kalkınmamızı bu rejim içinde 
hızla sağlamak için, yenmeye mecbur olduğu
muz güçlükler az değildir. 

Biz, bu güçlükleri iktidar ve muhalefet ola
rak, siyasi partiler olarak, Türk vatandaşları 
olarak el, gönül ve güç birliğiyle yenebileceği
mize inanıyoruz. 

Mülâhaza ve tenkidlerimizi bu inanca bağlı 
olarak arz ettiğimizi bilhassa belirtir, Yüce 
Heyetinizi en derin saygılarımızla selâmlarız. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, Grup adına... 
MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 

Yıldız (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun sayın üyeleri. 

Başkanlık bütçesi üzerindeki görüşlerimizi su
narken, Hükümetimizin politikasını, bir tüm ha
linde, ele alarak, çok önemli saydığımız bâzı hu
suslarla ilgili düşünce, kaygı ve temennilerimizi 
belirteceğiz. 

Herşeyden önce, Hükümetin politikasına bir 
teşhis koyarak başlamak gerekir. Bu bakımdan, 
tek tek konular üzerinde durmak ya da bölüm 
tenkidlerde bulunmak yerine, politikamızın tü
münü eleştirmeliyiz. Esasen, gelişmelerimizde bu
gün, böyle bir merhaleye gelmiş bulunuyor. 

Soğuk kanlı bir eleştirme yaparak, çare bul
mamıza yardım edeceği inancı ile, Sayın Hükü
mete ve A. P. ye bir teklifte bulunacağız : 

Hiçbir önyargıya kapılmadan, açık yürekle 
sunacağımız görüşlerimizi sorunluluk duygusu 
içinde, değerlendirilmelerini ve çare diye düşün
dükleri hususları da, aynı açık yürekle, belirt
melerini rica edeceğiz. 

. Toplumca çok muhtacolduğumuz böyle bir 
düşün ve görüş alış verişinin benimseneceği umu-
dundayız. 

Sayın arkadaşlar, 
Yüzeydeki belirtilerine bakarak, olaylara an

lam verenlerin ve karşılaştığımız güçlüklerle on
larda saklı bulunan tehlikeleri küçümsiyenlerin 
etkilerine kapılarak, yanlış ya da kusurlu sonuç
lar çıkarmamaya çok dikkat etmemiz gereken bir 
dönemdeyiz. Olayları hafife alanlar, ya da öyle 
göstermekte çıkar bulanlar, daima yetkili ve so
rumlu kimselere sokulmasını becerirler. Onları 
yanlış yönlere sevk ederler. Toplumsal koşulların 
bunaltıcı hal aldığı anlarda, gerçeği söyliyenler 
de, çoğu kez iktidarlarca yadırganır. Fakat ge
lişmeler de hep onları doğrular. 

Biz hoşa gitmeseler de, uyarıcı etkilerini um
duğumuz görüşlerimizi, en açık dille, ifade ede
ceğiz. 

Bütün belirtileri ile açığa çıkmış bulunan şu 
gerçeklerle karşı karşıya bulunuyoruz bugün. 

1. Demokrasimiz, henüz tam anlamı ile, ge
lişememiş ve temel kurumları da verimli dönem
lerine ulaşamamışlardır. 

2. Bir kutuptan diğerine değin bütün akımı-
lar yüzeye çıkıp toplumu etkilemektedirler. 

3. Umut kırıcı birtakım politik davranışların 
vebalini rejime yükleyip, kurmak istedikleri sis
temler için, fetva arıyanlar az değildir. 

4. Hükümet üyelerinin, birbirini yalanlıyan 
beyanlarına rağmen, enflâsyona girdiğimizi ulus
lararası otoriteler, rapor halinde, Hükümetimize 
bildirdiler. Fiyatlar, son aylarda görülmedik bir 
hızla artmaktadır. 

5. Bu ortam içinde : 
a) Kuruluşlarını bütünliyerek verimli bir 

çalışmaya başlama çabaları içinde bulundukları 
sırada, her etkiden korunmaları gereken Devlet 
kurumları en insafsız bir yıpratma kampanyası 
ile karşılaşmışlardır. Hükümet ve A. P. çevrele
rinden de bu kampanyanın desteklendiği görül
mektedir. Oysaki, Hükümet ve iktidar partileri
nin başödevlerinden biri de, Devlet kurumlarını 
her türlü yıpratmaya karşı korumaktır. 
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b) Devlet yapısının kilit noktalarında bulu
nan görevliler, hallaç pamuğu atar gibi, bir tâ
yin kasırgasına kaptırılmışlardır. Kara kışın geç
mesini dahi beklemeden, sabırsızlıkla girişilen, 
partizanlıktan başka da inandırıcı hiçbir gerek
çesi bulunamıyan ve Hükümetin olağan sayıl
ması gereken tâyin işlemlerinin hacmini ve kap
samını çok aşan bu hırslı alaborayı hayretle kar
şılıyoruz. Bir ihtilâl sonrasında bile, yerilen bu 
tutuma, normal bir seçim sonunda, niçin yöne-
lindiğini anlamak gerçekten güçtür. 

c) Danıştay gibi, en yüksek mahkeme, Hü
kümet tasarruflarını boyuna bozarak, Hükümetin 
kararlarını mahkûm edip duruyor. 

d) Alınmakta olan ekonomik ve malî tedbir
ler ise, durumu düzeltecek yerde, daha da kötü
leştirmektedir. 

6. Bu ortamı daha da kötüleştiren yayınlar, 
yangına körükle koşar durumdadırlar. Bir ma
halle kahvesinde bile söylense, dinliyenlerin tik
sinerek kalkıp gidecekleri bir üslûpla yapılan ya
yınlar, «utanç duvarı» nı da çoktan aştı. Bunu 
yapanlar arasında Parlâmento üyeleri bile var
dır. Yurdun acı gerçeklerini dile getirerek, çare 
arıyanlara da, sövme yada utanç verici suçlama
lardan ımedet umuluyor. Üniversite profesörleri, 
gençlik ve onların seslerini duyuran TRT yay
lım ateşine tutularak topluma yönelen bütün 
ışıklar söndürülmek isteniyor. Bu arada komü
nizmle savaşın her şeye yeter olduğu sanılıyor, 
dikkatleri komünizme savaşa yönelmekten umut
lananlara, halen yaşanılan çok ibret verici bir 
olayı incelemeyi sağlık vermek isteriz. 

Gerçekten, Brezilya'da komünistlerin adamı 
diye tanınan Goulart Komünizmi Brezilya'da hâ
kim kılmak için şu dört tertibi almıştı. 

1. İktidarı yapılamıyacak aşırı vaitlerde bu
lunacak ve yapamayınca da yaratılan hayal kı
rıklığı ile toplumu rejimden soğutacak, 

2. Komünistlerin sayısını çok fazla göstere
rek cesaretlendirecek, 

3. Sosyal reformları önliyerek, genel bir kö
tümserlik yaratacak, 

4. Memur ve aydınların geçim sıkıntılarını 
iterek ihtilâlin kadrosunu hazırlıyacak. 

İnsafla düşünelim bugün bunların hepsi Tür
kiye'de vardır. Sanki Goulart'm reçetesini uygu
lamaktayız. Bugün Türkiye'de. Bunun adına ko
münizmle mücadele denmez. Coulart'm plânını 
Türkiye'de tatbik etmek derler. Ortamı daha da 

kötüleştiren bir tutum bir aşırının diğerini des
tekleyici gerçeği henüz anlaşılamamıştır. 

Aşırı sağ en azgın bir tahrike girişmiş ve ik
tidarın desteğinde" olma çalımı ile, alabildiğine 
ortamı bozmaktadır. Hele, din sömürmesinin ve 
dini politikaya karıştırmanın bu ölçüde arttığı 
bir dönem yaşadığımızı hatırlamıyoruz. 

Sanki aşırı akımların akıl hocaları ve dikta 
heveslerinin reçetelerini Hükümet, sadakatle 
uyguluyor kaygısını duyuyoruz. Oysa ki, bu or
tamda, rejimi kökleştirerek kalkınmamızı ba
şarmada, karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bir 
dayanışma içinde, bir kısım insanların değil, hal
kın tümünün dertlerine çare aramalıyız. «Biz 
zor ve zulüm iktidarı olmıyacağız ancak sevgi 
iktidarı olacağız.» diyen Sayın Başbakan, bu ih
tiyacı en iyi şekilde dile getirdiği halde, aksini 
istiyenlerin yoluna sürüklenmeden Hükümeti 
kurtaramamaktadır. 

Gerçekten, 
Sayın Demirel'in bu sevgi ve kardeşliğine 

«yalnız kendi partisinden olanlar ya da onu 
körü körüne tutanlar» ancak lâyık olabileceğini 
gösteren tutumu çok hayal kırıcı olmaktadır. 
Milleti, bizden olanlar ve olmıyanlar şeklinde 
ikiye ayırıp, cepheler kuran bir zihniyetin ka
derini gördükten sonra, onu yeniden diriltmek 
istiyeııicrin ,A. P. ye yapmakta oldukları kötü
lüğü önleme tarihsel bir sorumluluk sayarız. 
Bunda payımıza düşeni yaptığımız inancındayız. 

Bu tutumun en kötü örneklerini Devlet kad
rosunda görüyoruz. «Dama taşına çevrilen me
mur ve dama tahtasına döndürülen Devlet ya
pısında» huzur ve kardeşlik tohumları yeşere-
mez. Hele, dürüst hareket ve üstün başarıları, 
bütün sağduyulu çevrelerce ve hattâ A. P. 
içinde de, övülen ve her türlü yıldırma hareket
lerine rağmen, mert ve cesur bir mücadele ile, 
yurt yararlarını korumada örnek veren kim
seleri tasfiye çok umut kırıcıdır. Devlet gücünü 
bu amaçla kullanmanın vebali ağırdır. 

Petrol alanındaki başarıları herkes tarafın
dan övülenlerin bir kartelin yüz yıllık tekelini 
yıkan kimsenin başarıları ortada iken, bunları 
övmek gerekirken onları tasfiye etmek sanırız 
ki, devlet düzeninde kolay tamir edilemez yara
lar açmıştır. Bunları gerçeklere örnek verecek 
ve övecek yerde tasfiye edildiklerini gördük. 
İşte bu tasfiyeyi yapan şu ifadeleri söylerken 
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inandırıcı gücü de kalmıyor bu ifadelerin. Şu 
ifadeler bu tasfiyenin zihniyetini temsil ediyor. 
«Bize ayak uyduramıyanları elbette ayıklıya-
cağız.» İşte bu sözler söylendikten sonra yapılan 
tasfiyeler ayak uydurulması istenen yol hakkın
da kaygı uyandırıyor. Sonra bu ölçüde uygun 
adımla Devlet yönetme hevesi de kaygı yaratı
cıdır. 

Devlet memurları, kasırgaya yakalanmış dal
lar gibi, koparılıp atılırsa, bu devlet ağacı ye
şereni ez. Yetişkin insanın pek kıt olduğu Türki
ye'mizde, adam harcarken yürekler çok daha 
merhametle çarpmalıdır. Hukuk Devleti düze
ninde ise, adam harcama diye bir şey olamaz. 
Kişilere değil yasalara ayak uydurulur. 

Dürüstlükleri, yeterlikleri ve tarafsızlıkları
na kimsenin gölge düşüremiyeceği insanları tas
fiye ederken, «tarafsız ve faziletli bir yönetim 
kuracağız» sözlerini ciddiye almak güçtür. Biz 
Devlet mekanizmasını hallaç pamuğuna çevir
meyi çok sakıncalı buluyor ve Hükümetin ilk 
dinamik icraatını da sadece bu konuda görmüş 
olmayı talihsizlik sayıyoruz. 

Sonucu daima kötü olmuş bir tutumla, me
murları şuraya buraya atmayı marifet sayarak, 
iktidar sahiplerine sokulmakta üstat olanların, 
dinmez hırs ve doymaz tutkularına Hükümetin, 
bu ölçüde, kapılacağını ummazdık. 

Sayın senatörler; 
Demokrasi bir kurumlar rejimidir. Kurum

lara iktidar özel bir dikkatle sahip çıkar. Bizim 
Hükümetin ise Devlet kurumlarına karşı tutu
munu kaygıyle karşılamaktayız. 

Eski hükümetler zamanında da, bir, iki ör
neğine tanık olduğumuz (Danıştay kararlarını 
hiçe saymak) bugün bir Hükümet huyu haline 
gelmiştir. Danıştayı arabanın 5 nci tekerleği sa
yan bu hastalık tedavi edilmelidir. Hele, bu Yü
ce Mahkemenin verdiği hakları kullanmak isti-
yenlere karşı, Devlet kapısına polis dikmeyi de, 
övgüye değer yeni bir buluş sayamıyoruz. 

Sosyal ve ekonomik kalkınmayı plânlı şekil
de yürütmeyi emreden Anayasanın Devlet Plân
lama Teşkilâtına verdiği öneme karşı, «Hükü
met emreder, Plânlama yapar.» sözünün Hükü
metten gelmesi kaygı uyandırıcıdır. Biz Devlet 
Plânlamanın emretmesinin ve Hükümetin de 
yapmasını da aklımızdan geçirmiyoruz. Ama, 
bilimin ve yetişkin bir uzman kadrosunun bu 

ölçüde küçümsenmemesini de çok sakıncalı bu
luruz. 

T. R. T. - Hükümet savaşı ise yeni bir destan 
oldu. Sayın Bakan, açıklanmaması gereken bir 
rapora dayanarak ve onu verenlerin yetkilerini 
de aşmak suretiyle, TRT ye hınçlı bir saldırı yö
neltmiş. Genel Müdür de «Saldırıların hiçbir 
dayanağı yoktur. Her an hesap vermeye hazı
rız.» deyip duruyor. Biz de bu üzücü düelloyu 
seyrediyoruz. 

Hükümetin plânladığı politikaya, başlıca en
gel saydığı devlet kurum, düzen ve sorumlu
larını da, bu gidişe uydurma çabaları içinde gö
rüyoruz. Anayasamızın öngördüğü düzen ve 
onun temel felsefesiyle asla bağdaşamaz. Say
dığımız bu tutum, iç çatışmaları şiddetlendire
cek bir buhranın tohumlarını taşımaktadır. 

Bir Bakan, emrindekiler için, devlet içinde 
devlet niteliğini yakıştırarak, istemediklerini 
tasfiyeye gerekçe bulur. 

En gizli kalması gereken sırlar, spekülâsyon 
piyasasının kolay sağladığı haberler haline geli
verir. Hem de yanlış ve tahrif edilerek. İnsan 
bunlara bakınca «Türkiye'de Devlet kavramı 
kriz geçiriyor.» galiba Devlet Türkiyede göç et
miştir demekten kendini alamıyor. Devlet yö
netimi böyle olamaz. 

Sayın arkadaşlar, 
Durumu açıklamada kullandığımız deyimler 

ya da, çizdiğimiz tablolarla, somut olayların ad
larını koymaktan ve ifade ettikleri anlamları 
dile getirmekten öte, hiçbir şey yapmadığımız 
halde, bizi karamsarlıkla suçlamaya yeltenecek
ler bulunabilir. Sorumluları uyarmada kullan
dığımız söz ve deyimler de hoşa gitmiyebilir. 
Fakat uyarmaların boşa gitmesi halinde, geli
şecek durum daha da az hoş olabileceğini kes
tirmek için kâhin olmak gerekmez. 

A. P. nin koynunda beslenmeye çalışan ve 
A. P. nin tümünü bunlardan tenzih etmek iste
diğimiz karanlık özlemcileri ile bu gidişten de
mokrasiyi suçlu göstermek istiyenlerin işbirliği 
halinde olduğunu görüyoruz. Türkiye'de demok
rasinin iflâsını bu yolda gerçekleştirmek istiyen
lerden A. P. sini haberdar etmek isteriz. Bu uyar
mayı iyi değerlendirmesi gerekir. 

Yurdumuzu kasıp ka vura gelen siyasal kav
gaları, artırıcı ve hızlandırıcı tutuma kendini 
kaptıranların zararlarını kontrol altına almada 
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daha fazla gecikmeyiniz diyoruz. Çizdiğimiz bu 
tablonun bir de dış etkenlerle bir kat daha kö
tüleşmesi belirtileri vardır. İttihatçı - ihtilâfçı 

. gibi ayrılıktan beslenenler, bir de Rus - Ameri
kan sempatizanlığı bölünmesini işlemektedirler. 

«1966 yılı bir kardeşlik yılı olacaktır.» diyen 
Sayın Başbakana «Bu dostluk ve kardeşlik kim
ler için?» sorusunu sorduran tutum, kişiler ve 
kütleler arası çekişmeleri gittikçe hızlandırmak
tadır. Bu durumdan kurtulması için iktidara 
her türlü yardımı yapmalıyız. Fakat her şeyden 
önce, sayıları az olmadığına inandığımız A. P. 
içindeki sağ duyulu arkadaşların harekete geç
meleri gerekir. 

Sayın senatörler, 
Bütün bu durumlarla toplumun huzuru ala

bildiğine bozulurken, af, seçim işleri ve bilmem 
servet beyanı gibi yurdun hiçbir derdine çare ol-
mıyan işlerle uğraşmaya dalmış Hükümetin bu 
gidişine, seyirci kalacak bir A. P., hepimizden 
daha ağır bir vebal altına girmiş olur. 

Gerçekten, geleceğimizi de etkiliyecek şekil
de, toplumumuzun içinde bulunduğu sayısız 
güçlüklerle boğazlaşırken, karanlık bir dönemin 
baş suçlularına, yabancı ülkelere sığınarak, İkin
ci Cumhuriyetin temeli olan hareket ve düzenle
ri şovenlere, bu temel üzerine oturan Hüküme
tin takındığı tutum, bir komedi temsiline konu 
olamıyacak ölçüde gariptir. Böyle tutum olmaz. 

«27 Mayısa bağlıyız; onun Anayasasını sa
vunmaya yemin ettik.» diyeceksiniz sonra da, 
onun baş suçlu saydığı kimseleri, ona sövüp du
rurken, bütün günahlarından temizlemeyi hattâ 
harap ve talan ettikleri Devlet kadrosu içine da
hi onları almayı öngören bir tasarı ile Meclis 
huzuruna geleceksiniz. Buna karşı da : «Biz 
hayatımızı bu vodvili seyretmek için ortaya koy
madık; ayıp ediyorsunuz.» diyenlere, bütün or
ganlarınızla hakarete kalkacaksınız. Eğer şaka 
yapmıyor ya da bir mantık buhranına düşme-
mişse iktidar, bu iki zıt kişiliği temsil eden oyu
nuna artık son vermelidir. 27 Mayısı başaran, 
benimseyen ve destekliyenlerin haysiyet ve 
inançlarına yönelen bu densiz tutuma seyirci 
kalacaklarını sanmak, çok yanlış bir hesaptır. 
Buhranı yaratanları uyarmakla bir görev daha 
yaptığımız inancındayız. 

Kızışmaları körükliyen ve bütün ahlâk ku
rallarını, toplumun moral yapısının temeli olan 

değer yargılarım bir yana iterek, en azgın şe
kilde ve başlıca hedef olarak da kişileri alan, 
en densiz yazılara sayfalarını açan bâzı basın 
organları, A. P. den kendilerini göstermektedir
ler. 

Bunlar gerçekten A. P. den iseler, bunların 
azgınlıkları önlenmelidir. Bu türlü akıl ve ah
lâk dışı saldırıların Hükümetten, iktidardan 
destek aldıkları kanısı Devlete beslenmesi gere
ken güven duygusunu kökünden sarsmaktadır. 
A. P., en azından, hangi organın görüşlerini 
benimsediğini ve hangilerinin bu niteliği olma
dığını kesin şekilde belirtmelidir. Hele, işine 
gelene sahip çıkmak ve işine gelmiyeni reddet
mek, ya da işine geldiği sürece ses çıkarmamak 
gibi bir tutum, iktidar ciddiliği ile asla bağda
şamaz. 

Sayın arkadaşlar, 
Durumdan duyduğumuz kaygıları ve üzün

tüleri belirtmeye çalıştık. Bu durum böylece 
sürüp gidemez. 27 Mayısın kurduğu düzende, 
böyle bir tutumun uzun ömürlü olması sosyo -
politik gelişmelerimizle tam bir zıtlaşma olur. 
Bunu Sayın Başbakanın umut bağlar göründü
ğü, duaları da gideremez. 

Buna düşün özgürlüğünü kısıtlamak yolu 
ile, çare aranması ise, durumu bir kat daha kö
tüleşmekten başka bir sonuç yaratamaz. Anaya
sa ve devrim felsefesine zıt hareketler ve yayın
lara gösterilen aşırı hoşgörürlük yanında, böy
le bir kısıtlayıcı tedbir çok yanlış olur. 

Biz Hükümetten, bu gerçekleri kavradığı
nı gösteren bir politikayı izlemesini bekliyo
ruz. Aksi tutum çok hayal kırıcı olur. İhti
lâlden normal düzene geçerken, karşılaştığı
mız büyük güçlükleri ve direnmeleri haklı çı
karmaya gerekçe verenlere, en azından «ayı-
bediyorsunuz, bizi yanlış göstermeyi başarabi
lirsiniz; ama bundan kazançlı çıkacak sizler 
değilsiniz; kendinizi düşünmüyorsanız bari 
memlekete yazık etmeyin.» demek de elbette 
bizim hakkımızdır. Keşke böyle bir hakkı kul
lanmak zorunda kalmasaydık. 

Bütün bu talihsiz oluşlara karşı, yine de A. 
P. içindeki sağduyulu kimselerin harekete ge
çeceğinden umut kesmiş değiliz. Hele, bir ba
takçı gidişin günahkârlarından bu yeni parti
nin kurulmasının temel koşul olduğunun an
laşılmasından daha fazla gecikilmiyeceğine 
inanmak istiyoruz. 
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Böyle umut veren bir iyiye yönelişin tem
silcilerini içtenlikle desteklemeyi ödev sayıyo
ruz. 

Görüşlerimiz her bütçede dinlenip sonra ya-
pılmıyan görüşler kısmına ithal edilmiyeceği 
inancı ile Yüce Senatoyu saygı ile selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Ter
men. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA ZİYA 
TERMEN (Çanakkale) — Muhterem Başkan, 
kıymetli Senatör arkadaşlarım; 30 milyonu 
aşan nüfusu, Batı - Almanya'da yükselen ve 
genişliyen müesseseleri, çoğalan aydını ve Ana
yasasına mal ettiği modern rejim felsefesi ile 
(Büyük Devlet) vasfını fiilen ortaya koymuş 
bulunan Devletimizin, idare ve icra alanında 
yüksek ve mütemayiz ilk müessesesi, muhak
kak ki Hükümettir ve dolayısiyle Başbakanlık 
makamıdır. 

Yüce Senato şu anda, 1966 malî yılı genel 
bütçesi çerçevesinde, Başbakanlık Bütçesini 
müzakere ve tetkik etmektedir. Teslim buyuru-
lacağı üzere Başbakanlık, bilcümle yüksek 
Devlet umurunun mihraklaştığı ve çözüm ka
zandığı, son ve mutena noktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Devlet vazife ve mesuliyetlerini, birinci 

plânda temsil ve ifa eylemekte bulunan Baş
bakanlığın, bütçesi münasebetiyle, bir yıllık 
istikbale tekabül eden umumi politikası üze
rinde Yüksek Senatoya bilgi sunması, tıpkı 
Batı senatolarında görüldüğü üzere, bizde de, 
isabetli bir usul hükmü kazanmıştır. Âdeta bir 
genel görüşme iklimini hatırlatan bu müzakere 
şekli, sert, isabetsiz ve hattâ yakışıksız ve 
çirkin safhaları hariç, memleket ve millet hay
rına müteveccih samimî ve müspet birtakım 
görüş ve temennilerin, direkt olarak Sayın Baş
bakana intikal etmesini temin bakımından, el
bette ki fayda yaratmaktadır. Bu itibarla, ce
reyan eden bu müzakereler süresince, Hüküme
timiz müstakbel icraatına ışık tutan beyanat 
sahibi sayın sözcü arkadaşlarıma, sözcüsü 
bulunduğum Adalet Partisi Senato Grupumuz 
adına, ilk vazife halinde, samimî teşekkür
lerimizi takdim etmek isterim. 

Değerli senatörler; 
(îdari, siyasi, malî ve sosyal) hizmet alan

larını toptan ihata eyliyen Başbakanlık Bütçe

sinin kürsü tenkidim, kolay ifa olunur Senato 
vazifelerinden addetmemek icabeder. Girift 
yön ve girift görevlerin içice yaşadığı bu büt
çe karakterinde, hattâ denilebilir ki, bütün 
memleket meseleleri yatmaktadır. Bu bakım
dan, grupum adina takdim edeceğim tenkid-
lerimde, Yüksek Senatonun alâka esirgemiye-
ceği önemli konuları intihabetmeye, bilhassa iti
na ve dikkat göstermiş bulunmaktayım. 

Başbakanlık Bütçesinin zati yapısı, dış gö
rünüş olarak, sair Bakanlık bütçelerinden tama
men farksızdır. 1966 bütçesi, 1965 bütçe yapısı
na nazaran, mucip sebep lâyihalarında belirtilen 
istikametlerde, 15 milyon 696 bin Tl. lık zaruri 
bir yükseliş miktarı tesbit etmiştir. Bendeniz, bu 
bütçenin maddi bünyesi ile alâkalı akçalı detay
lar üzerinde değil, bütçenin, Başbakanlık vazife 
ve salâhiyetlerinden gelen, umumi politik veçhesi 
üzerinde tenkidler ve temenniler arz etmenin, da
ha faydalı olacağı inancındayım. Bu bakımdan 
yüksek izinlerinizle, yekûn hizmet müddeti 105 
günü bulmıyan Adalet Partisi iktidarımızın, bu 
kısa zaman ölçüsü içerisinde mâruz bırakılmak 
istendiği, Türkiye umumi politikası çerçevesin
deki faaliyetiyle alâkalı, Grupum noktai naza
rının, arz ve izahına geçeyim. -

Aziz senatörler; 
İç ve dış politika âlemimizle alâkalı genel 

durumumuzun tahlil ve tesbitine geçmeden önce, 
milletçe yaşama ortamımızın bugünkü mevki ve 
durumunu tahlile medar olur ümidiyle, 1966 
Türkiye'sinin genel görünüşü üzerinde, bir neb
ze durmanın, mevzua aydınlık getireceğine inan
maktayım. 

Batı medeniyeti topluluğu içinde yer alan 
Devletimiz, yukarda arz ettiğim büyük devlet 
vasfına rağmen, son asrın yarattığı müspet kül
türden, zamanında nasibini alamamış bir Devlet 
olarak, esefle tebarüz ettirmek lâzımdır ki, Ba
tıyı ancak taklit, ve Batıyı ancak geriden takip 
mecburiyetinde yaşıyan, aşikâr bir kültür esare
tinin, fiilen emrinde yol almaktadır. 

Türk toplumu, ilmî ve medeni her hamleyi, 
uzun yılların ancak kazandırabileceği bir ağır 
tempo içinde takip mecburiyetindedir. 19 ncu 
asır teknik ve ilim terakkiyatmm din ve idare te
siri altında kalarak, zaman paralelinde takibede-
memiş bulunan Türk Cemiyeti, dünkü ihmalin 
yarattığı zor ç.areli ıstırabı, bugün yaşıyor. Bü-
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yük Atatürk'ün yarattığı ve yürüttüğü gene 
Devletimiz, yükselmesine yardımcı olacak hakiki 
vetirelerden, 45 yıllık ciddî Cumhuriyet gayret
lerine rağmen, elyevm uzaktadır. Medenileşme ve 
yükselmede, milletlerin öz dayanağını teşkil eden 
üniversiteler, araştırma lâboratuvarları ve ilmin 
gizli dallarım ilgilendiren özel faaliyet üsleri, ge
lip geçen cümle hükümetlerce itinaya mazhar tu
tulmamış ve üniversiteler, bir politika unsuru 
halinde telâkki ve ihmal olunmuştur. Her muk
tedir ekip, mesut gecelerin yarınından uzak anla
yışta, Türk içtimai bünyesinin her yıl. Batıdan 
asgari 5 yıl gerilerde kalmakta olduğumuzun he
sap ve şuuruna el uzatmamıştır. Komşumuz Yu
nanistan'ın, dünkü Mısır'ımızın, şu anda atom 
alanındaki özel araştırmaları ile ilgili madde se
viyelerine ulaşmış bulunmaları halini, ibret so
nucu reel bir misal halinde şu anda zikretmek, 
yerinde olacaktır. 

Çok partili hayata girmiş ve demokratik ni
zamı baş tacı yapmış olmanın, kültürde yüksel
me veya millî refahı elde etme mânalarını kap
samadığı hakikati, ortadadır. 1939 yılındaki 
Türk köy ve köylüsü, ruh dünyası ve madde ola
rak, bugün hâlâ çeyrek yüzyıl geride, eski seviye
sindedir. 1946 siyasi ihtirası, o yıllar hayatımız
da dün ne rütbe sunmuşsa, 1966 ihtirası, zerre 
fazilet kazanmadan, olanca hışmı ve inadı ile, 
bugün hâlâ ayaktadır. O halde, binbir müşkülât
la geçirilen çeyrek yüzyılın Türk Cemiyetine ka
zandırdığı madde ve mâna Türkiye'si, nerededir? 

Aziz arkadaşlarım; 
Samimî birtakım gayretlere rağmen, milletçe 

arzu edilir seviyeye bir türlü yönelemediğimiz-
den yakınmak istiyorum! Adapte veya tercüme 
vasıflı da olsa, yüksek ilim gayretlerimizin şark
lılık geleneklerinde acımadan critildiğine değini
yorum! Milletçe yükselmenin ilk ve tek şartını 
teşkil eden : (Fert yapısına!) gelmek istiyorum. 
Muhteşem binaların tek tek tuğlalardan vücut 
buluşu misali, Parlâmentoyu, Devleti, Hükümeti, 
orduyu ve yüksek şûraları, ve bilcümle medeni
yet kadrolarını bu topraklarda temsil eyliyen 
müesseselerin, terekkübüne esas olan, (faziletli 
vatandaştan) bahsetmek istiyorum.. 

Bugünkü Türkiye, salim fikirlerin gölgesine 
milletçe sığınmaz, kendisine çekidüzen vermezse, 
inanılmalıdır ki, gidicidir! Tabiatın engin lütfü 

halinde maliki bulunduğumuz Anadolu, 5 bin 
yıllık küçük Asya hüviyetinde, 26 bÜ3âik mede
niyetin inhilâli yahut esaretine, sahne olmuş yaş
tadır. Ne oluyoruz? Neyi bölüşemiyoruz? Ecda
dımızın kanlar, canlar pahasına bizlere yadigâr 
bıraktığı bu toprakları, iç çekişmelerimizle, ruh 
ve madde olarak devleşen Hristiyan istilâsına 
yahut ideasma mı hazırlıyoruz?.. 

Elverişsiz ve sonu çok boş, bir nizam çalkan
tısı içindeyiz. 

Mer'i Anayasanın bilcümle rejim meseleleri
mizin muallaktaki problemlerini cevaplıyan vas
fına rağmen, Senato ve Parlâmentoda karşılıklı 
olarak yürütülmek istenen politika, itiraf edil
melidir ki, millet açısına müspet hizmet götürmi-
yen, tatbikat vasfmdadır. Basit politika varyant
larında Meclislerce sarf edilen faydasız mesai, 
millet gözünden asla kaçmıyan niteliktedir. Dış 
tehlikenin, (bir hak yahut şeref ihlâli) muvace
hesinde, her an var olabileceği bu devrede, genel 
işsizliğin, gizli açlığın, geçim sıkıntısının, son on 
yıldan beri bayrak açtığı bu diyarda, Mr. John
son mektubunun mutlak okunmasında fayda mü
talâa eden anlayış, hangi fikir hangi meşgale 
yolundadır? 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Rejimi tesis etme istikametindeki çetin iç fi

kir mücadelelerimiz, memleketimizde, nihai an
lamda hal yoluna konulmuştur. Bugün artık, mil
letçe gözümüz önüne bakarak, kültür, ve refah 
istikametindeki millî yeni hedeflere yürümenin, 
çağındayız. Parlâmento ve Senato faaliyetleri
mizde, yapıcı ve hayırhah fikirlerin, millete, mil
let saadetine teveccüh etmesine, görev almış gö
revlileriyiz. Sen ben iddiasından, sen ben karala
masından, sen - ben iftira ve tehditlerinden, 
nratlaıka sıyrılmanın tayındayız. Millet arzu ve 
iradesinin hâkimiyetine, millet çoğunluğunun 
siyasi dünya görüşüne itibar atfetmiyen veya 
etmek istemiyen yıkıcı temayüllere, asgari va
tandaşlık şeref anlayışı muvacehesinde, mutla
ka dur diyebilmeliyiz. Sıkıştırılan kedinin, sı
kıştırana atlayıp göz çıkarması misali, tehlikeli 
tazyik ve tehditlere mâruz bırakılan milletle
rin, Dır kıvılcımın zuhurunu kâfi sebep addeae 
rek, tarihlin kanılı halik ihtilâllerini ortaya koy
duklarım hatırlamalıyız. Milletimizin, zaman 
zaman gayrıımesul binkaç kişi ağziyle, ağır ten-
ditlere muhatap tutulmak istendiğini, esefle ve 
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dikkatle takibetmekteyiz. Bu tutumun anor
mal ve gayricdddî vasfına rağmen, milletimiz 
için üzücü tahrikat teşkil ettiğini belirtmeliyiz. 
Mer'i Anayasamızın teçhiz ve tarif ettiği meş
ru nizam anlayışının ötesinde yer alan her dav
ranışın, millet haklarına, millet hükümranlığı
na tasallut teşkil etmekte bulunduğunu takdir 
etmeliyiz. 

Ekonomik buhranlarımızın kâffesine, yakın 
tarih hükümetlerimiz, asla çare bulamamışlar
dır. Köylü hâlâ karasapan, tüccar hâlâ tehli
keli borç, esnaf hâlâ himaye ve şefkat ve mil
let toptan bir iç sükûn ihtiyacı peşindedir. A. 
P. iktidarının, 105 gün. önce teslim aldığı Tür
kiye envanteri, bu levhadır.! Konuşmamızın bu 
safhasında 105 günlük A. P. iktidarının iç si
yaset sahnesine bizzarur getirdiği birkaç baş 
kakıncı unsurdan bahis açmak ve memleketi 
bu kısa zaman şeridi çerçevesinde, defaatle 
Anayasa ihlâlleri irtikâbı ile, ne hallere düşür
düğümüzün hesabını da vermek, yerinde ola
caktır. 

. Bu kona ile ilgili iîk mühim unsur olarak, 
bilhassa son iki aydan beri, meşruiyetten uzak
laşmış bir iktidar. şekline itilmek istenişimizin 
sunî ve siyasi sebeplerini teşkil eden ithamla
rın mahiyet ve istikametlerini de tesbit etme
miz icabetnıoktedir. Son iki aylık resmî iktidar 
icraatımız, hatırlarda olduğu üzere, 37 vali ve 
bir o kadar kaymakamı ve idareci nakli hâdise
si ile, henüz kanuniyet kespetmiyen kısmi af 
tasarısı ve keza Seçim Kanunu ile ilgili olarak 
yine kanuniyet iktisabeylemiyen bir tadil tasa
rısından ve keza bir Vergi erteleme Kanunun
dan ibarettir. 

Özel bir dikkate hacet kalmaksızın, konu
nun hemen bu noktasında derhal belirtmeliyiz 
ki, henüz kanun hükmünü kazanmamış tasan
lar, Anayasa ihlâli tehdidi altında, güya tehli
keli bir istikamete tevcih ve güya geri alınma
larını temin istikametinde, bir yüklü tehdide 
hedel yapılmaktadırlar. Tasarıların, umumi he
yetlerden, hangi prensip tadilleriyle geçirilip 
kanun hükmünü kazanacağı beklenilmez. Ana
yasaya mugayeret iddialaşma karşı, memleke
tin en mütemayiz hâkimlerimden kurulu Yük
sek Anayasa Mahkemesinin mevcudiyet ve açık 
kapısı hatırlanmaz! Bu yüksek müessesenin 
kontrol ve tasdik hakkı boklenilmekmzin A. P. 

iktidarı tarafından, zâti prensiplerinin zorunlu-
ğu tahtında Meclise sevk olunan kanun tasarı
ları, bu şekilde ve bu andan itibaren, (Anaya
saya mugayir) mânalara ilhak olunarak, lü
zumsuzluğu ve fazlalığı âdeta aşikâr olan Yük
sek Anayasa Mahkemesi görevi, kendileri ta
rafından ifa ve ilân olunur! Bu çirkin tutum, 
Hukuk Devleti nizamının emreylediği şekiller
den olamaz! 

Aziz senatörler; 
Her şeyden önce, sırası gelmişken bir lâzi-

mteiian ifasına koşmalıyız.. Siyasi çıkarlar uğru
na, siyasi partiler olarak iştirak ettiğimiz bu al
datma ve tertip furyasından, önce fert ve son
ra millet olarak, kendimizi mutlak kurtarmalı
yız! Tehlikeli iltisaklar yaratmak suretiyle, bu 
memleketin hal ve istikbaline tesir icra eden 
çirkin ve acı gerçekleri, günlük menfaatlerimi
zin bahis konusu olduğu sahalarda dahi asgari 
bir tenezzül ölçüsünde redde, muhakkak mah
kûm kılaibilmeliyiz. Son yıllar Türkiye'sini peri
şan iklimlere yönelten tertip ve iftira muvaze
nesizliğinden, siyasi heyetler olarak kendimizi 
mutlaka tenzih etmeliyiz. Aksi halde bu vesile 
ile tekrar edelim İd, samimiyet ve faziletten 
uzak düşen bugünkü tutumumuzla, bu memle
kete saadet tattırmamak kararımızı ortaya koy
muş oluruz.. 

Evet sayın arkadaşlarım; 
37 vali ve bir o kadar kaymakam ve idare 

âmirinin nakilleri hâdisesini taıkibeden günler
de, muhterem Anaımuhalefet Partisi Lideri, 
memleketin yakın geleceğini vahim günler ola
rak görürler. Hemen iki yıllık maziye dönüp 
icrayı incelerseniz, Sayın liderin bizzat tesbit 
ettikleri (ansızın tâyin görmüş 52 mesut vali
nin) nakil çizelgesi ile karşılaşırsınız. Muhte
rem lider 68 validen 52 sini yerinden oynatan 
iradeleriyle, bu memleketin yakm geleceğini 
(vahim günler) olarak yorumlamazlar ve bu 
neticeyi millete rahat bir Hükümet vazifesi ha
linde ilân etmekte beis görmezler ve ayrıca 
tam bu noktada arz edeyim ki, Muhterem Ah
met Yıldız arkadaşımız da bütün bu icraata o 
tarihte susar. 

Bu konu ile ilişkin son haftaların moda man
tığı bir cevap şeklinden de bahsetmeden geç
mek uygun okuyacaktır. C. H. P. li sayın ar
kadaşlarımızın son vali nakilleri ile ilgili biz
lere vâki dert yanışlarına, bizler; 
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Bu konuyu siz olsun şikâyet mevzuu etme
yiniz, icramızın iki mislini teşkil eden 52 vali 
naklini yapan, sizin iktidarınız değil mi idi, der 
demez: 

İnsaf yahu... cevabını alırız ve hemen ilâve 
olunur: (Biz bir hata işlemişsek, aynı hatanın 
sizler tarafından da islenmesine cevaz verile
bilir mi?) 

Hayır arkadaşlar!.. Bu mertebe mantık sil
sileleri ile hakikatlere ulaşılamaz. İktidarlar, 
okip kavramı çerçevesinde, kendi tempolarına 
ayak uyduracak Devlet memurunu, münasip 
addettiği mücavir her görevde kullanacaktır. 
Aksi halde, hükümetlerin Hükümet icra etme 
ve Devlet adına iş yürütme yetkileri, (memur 
esaretinde inleyen Devlet) fikilini ortaya koyar. 
En iptidai hukuk dahi Devleti, en mutena ve 
vâsi irade ve salâhiyetlerle teçhiz olunmuş, en 
yüksek müessese kabul ve ilân,eyler. 

Dar gelirli vatandaşlara aybeay vasati 14 -
48 lira civarında gelir yüksekliği temin edecek 
olan geçenlerdeki Erteleme Kanunu da, keza 
muhterem muhalefetin, Anayasa ihlâline kadar 
lâyık gördüğü mühim rejim suçlarımuzdan biri 
olmak talihsizliğini -.kazanmıştır. 1963 Ocak 
ayında zaruri gelir ve Hazine sebepleriyle, bu 
kanunun 2 yıl müddetle tatbikattan kaldırılma
sını öngören C. H. P. Hükümeti, o tarihteki 
Hükümet sızlanışlarını hatırlamıyarak veya ha
tırlamak istemiyerek, bu ertelemenin o tarihte
ki sözcülüğünü yüklediği Sayın Ferid Melen 
arkadaşımıza, bu seferde, bu ertelemenin aşi
kâr bir cinayet mânası taşıdığı görevini ver
miş. Ne hazin işkence ve ne garip tecelli?.. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Af ve Seçim kanunu tadili tasarıları da ay

nı perspektifin esaretindedir. Af, Devletin 
yüksekliği ile mütenasip, e M ulvi faaliyetidir. 
Büyük ceza müellifi İtalyan (Becaria'mn) afla 
ilgili tarifi budur. Devlet, şeffaf anlayışından 
hareketle, içtimai bünyeyi tazibeyliyen hâdise 
faillerine, şanının gerektirdiği atıfet ve ulüvvü-
cenabı, zaman zaman göstermelidir. İktidarı
mızın yüksek meclisler huzuruna sevk eylemek 
üzere bulunduğu af tasarısında, bâzı merkezle
rin tahmin ettikleri art düşünceden katiyen 
eser mevcut değildir. İtimat buyu imalıdırlar. 
Hükümetimiz, bu af teklifi ile. millete vadolu-
nan bir konuyu ikmal ve bilhassa tarih derin
liklerine intikal eyfiyen yakın geçmişteki sijra-

si hâdiselerin bakiye yaralarını, son tedavi neş
teri halinde, ıslah eylemek arzusundadır. 

Seçim Kanunu ile ilgili tadil tasarısı üzerin
de fazla durmamamız gerekmektedir. Türk Mil
leti, millî bakiye sisteminin denenmiş ve. Batı 
dünyasınca 75 sene önce sistemlerden tardedil-
miş mâna ve neticelerini, geçirdiğimiz son seçi
min gülünç tecellileri dalâletiyle, ya ki nen öğ
renmiştir. 34 bin rey almasına rağmen Mecli
se giremiyen politikacıya mukabil, 2 800 rey 
alan bir başka politikacının, muzaffer İçişi ola
rak Parlâmentoya iltihaıkındaki sakamct aşi
kârdır. Hele hele milletten rağbet görmiyen 
değerdeki bâzı zevatın, bu seçim entriğinden 
faydalanarak, âdeta yaran listesi halinde Meclis 
sıralarını huzur içinde nasıl işgal ettiklerini 
hayret ve dehşet içinde, 3 aydan beri Türk Mil
leti seyredegelm ektedir. Bu itibarla ve her şey
den önce, Türk Parlâmentosunun terkip tarzı
nı tersin istikametinde, 1961 Kurucu Meclisi
nin ortaya koyduğu nisbeten mâkul addoluna
bilecek prensipler çerçevesinde ve Sayın İnönü 
Hükümetinin değiştiırmeye ihtiyaç hissederek 
tadil ettiği zararlı formüllerin ilga ve ihyası 
istikametinde, bu kanunun düzeltilmeleri mec
buriyeti, millî ihtiyaç halini almıştır. İktidarı
mız, milletçe mizah konusu haline düşürülen 
bu hatalı sistemlerin ayalkta kalmasına direne
cek hukulk anlayışının, 20 nci Asır seçim sis 
temleri muvacehesinde, varolabileceğin© inan
mamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Uzun süren mâruzâtımın, son kısmına gel

miş bulunuyorum. Üç aylık gene iktidarımızın 
tasarruf ve tasavvurları olarak, şu ana kadar res
miyete intikal ettirdiği hususlar, en doğru tahlil
ler halinde, bu konu ve şekillerden ibarettir. Ada
let Partisi iktidarının, milletçe tevcih olunan ik
tidar vazifesi anlayışında, nizami (müddetinin 
son dakikasına kadar, kanunlarımızın emir ve 
işaret eylediği salâhiyet ve hudutlardan öteye 
çıkmıyan hakikî meşruiyet anlayışı çerçevesinde, 
iktidarda kalacağı hakikati, bütün çevrelerce, bi
linmelidir. İktidarımız boyunca, bir bardak suda 
fırtına yaratmak heveslerine, katiyen itibar at-
fetmiyeceğiz. İç ve dış kuvvetini tamamen mil
letten alan iktidarımız, genel yapımızdaki hizmet 
anlayışımızla, daima ve daima, (iyiye, doğruya, 
güzele) yönelecektir. Yeri değiştirilen bir ağacm 
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yeni yerine intibakı, nasıl bir tabiat zarureti ise, 
muhalefetten iktidara gelmiş bulunan hüviyetimi
zin de, ilk 3 aylık zaman ölçüsünde, (teslim al
dığı envanterin)! hiç olmazsa tasnifi uğrunda du
raklama geçireceğini, kabul etmek ieabeder. İkti
darımız, zengin programı ile alâkalı icraatına, 
bu yeni bütçe vasıtasiyle, ancak başlıyabilecek-
tir. Türlü yÖnlerdeki itham ve isnatlarla, iktida
rımızı derhal sarsmayı hedef tutan kişi ve top
luluklara, basiret, teenni ve adalet duygusu tav
siye etmek isteriz. 

Aziz Arkadaşlarım; 
Adalet Partisi Senato Grupu adına, Sayın 

Hükümetimizden bâzı dilek ve temennilerimiz 
olacağı, tabiîdir. Millî Savunma istikametindeki 
zaruri Devlet gayretlerimiz başta olmak üzere, 
Ziraatte, Maarifte Bayındırlıkta, Maliyede, Ada
lette, İmar ve İskân, Çalışma Bakanlıkları saha
larında, programımızda arz ve ilân olunan isti
kametlerde, mühim memleket vazifeleri ile karşı 
karşıya bulunuyoruz. Bu alanlardaki hizmetler 
elbette ki, gruplarımızın özel oturumlarında Hü
kümetimize intikal ettirilecek ve hattâ tetkik ve 
münakaşaya ayrıca girişilecektir. Şu anda, millet 
görevine, millî irade halinde mazhar olmuş Hü
kümet olarak hak bilinen yolda yürüme temenni
lerimizi, tüm bir kuvvet halinde Hükümetimize 
arz ederken, memlekette (Komünizm, irtica, ka
nun dışı tutumlar olarak) yer almak istiyen bil
cümle tasallutlara da, Türk Milleti adına ve onun 
muazzez varlığı namı hesabına, hiçbir şekilde mü
samaha gösterilmemesi hususunu grup olarak arz 
ve tavsiye eyler, bu uzun konuşmama nâzik anü-
samahalarmı esirgemiyen siz senatör arkadaşla
rıma grupum ve şahsım adına, tekraren teşekkür 
ve saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, şahısları adına 
söz alanları okuyorum: 

Sayın Demir, 
Sayın Alpaslan, 
Sayın Ademoğlu, 
Sayın Ulusman, 
Sayın Bahadırlı, 
Sayın Eyidoğan, 
Sayın Ağırnaslı. 

Konuşmalar tahdidedilmiştir 10 dakika ile, 
daha aşağıya indirmeye tüzük mânidir, ancak 
kendileri yapabilirler. Zamanımızı da bir daha 
hatırlatmak isterim, dünden intikal eden iki sa

ati daha kapatmadık, yarın da diğer bütçeler ge-
i liyor. Sayın Demir, buyurun. 
j Y. T. P. TOPLULUĞU ADINA MEHMET 
• ALİ DEMİR (Tunceli) — Sayın Başkan, muh-
| terem arkadaşlar, kişiler adına konuşmalar için 

on dakikalık bir zaman verilmişti. Topluluk adı
na da yapılacak konuşmalara 10 dakikadan fazla 
müsaade edilmedi. Yapacağım konuşma on daki
ka dahi olsa Yeni Türkiye Partisinin fikirlerini 
aksettirmektir. 

Y. T. P. Senato Topluluğu olarak Başba-
; kanlık Bütçesi üzerinde görüş, kanaat ve te-
• mennilerimizi arz etmek üzere söz almış bulu-
î nuyorum. 
j Muhterem arkadaşlar; Başbakanlık mevcut 
i bakanlıklarım topyekûn vazife ve mesul iyctle-
j rini bünyesinde bulundurması yönünden haklı 

olarak vatandaşın gözünde en fazla dikkati 
| çeken bir teşekküldür. Onun için Başbakan -
j lığın Devlet bünyes;ındeki kuruluşlarında daha 
I itinalı olması vatandaşlarla temasında âzami 
i dikkat ve aynı derecede sadakat »östermesi 

lâzımdır. 
j Hangi açıdan olursa olsun, vatandaşın hü-
I kümetlere olan güven hisleri sarsılırsa, vatan 
! sathında arzulunan demokratik rejim için ge-
j reketn ortam sağlanmıyorsa, bunun sorum-
İ luları her ne kadar Parlâmento üyeleri ise, bi-
' rinci derecede sorumlu Hükümet başkanları-
! dır. Topluluk bunu böyle bilmekte ve dü-
: şünmektedir. 

! Y. T, P. Cumhuriyet Senatosu topluluğu ola
rak inancımız budur ki, bir ihtilâli mütaaıop 
kurulan hükümetlere düşen en büyük görev 
yekdiğerinden uzaklaşan vatandaş topluluğunu 

[ ve bu topluluğun Parlâmentodaki temsilcile
rini birleştirmek yolları aranmalıdır, önemli 

; olan da budur. Topluluklar arasında her türlü 
; çekişmeler yalnız ve yalnız seçim zamanları

na inhisar ettirilmelidir. 
| Y. T. P. Topluluğu olarak ihtilâli mütaakıp 

4 yıldam beri hükümetlerin kuruluşlarında so-
i rumlu şahısların değişmesiyle gerçek kıymet-
, lerin bir kenara itilmesini, dostlar için yeni 
; makamlar icadedilmesini, aynı siyasi görüşe 

sahip kimselere birinci plânda yer verilmesi
ni, asla uygun bulmuyoruz. 

i 
| Hükümette görev alan sayın bakanlar, muh

telif kademelerde vazife görmeleri, ihtisas, 
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kabiliyet, hizmet ve hizmet . sürelerine bakıl
madan hissi ve partizanca düşüncenin^ hattâ 
muhtelif yönlerden gelen baskıların etkisi al
tında görevlerinden alınmalarını ve yenileri
min tâyin ettirilmesini, memleketin umumi 
menfaati bakımından olumlu bir işlem olarak 
kabul etmiyoruz. Zaman zaman basınımızda, top
lumda, ve Parlâmentoda şikâyet konusu olan 
iktidar hükümetleri aleyhinde kolayca istis
mar edilen ıstırabı milletçe çekilen bu mesele
nin tekrar filizlenmesini millet ve memleket 
menfaatlerine uygun görmüyoruz. 

Kısa da olsa, Devlet kapısından geçmek 
suretiyle bugünkü mevkilere ulaşan Saym.Hü
kümet Başkanının, Devlet kapısında hizmet 
gördüğü yıllardan edindiği tecrübeleri sayesin
de hâdiseleri değerlendirmelerini haktan ve 
hukuktan ayrılmamalarını bilûmum tâyin, 
terfi ve nakillerin değişmez prensiplere bağ
lanmasını kendilerinden bekliyoruz. 

Mevkilerini, değişen bakanların gözlerinin 
içine bakmak suretiyle arıyanlara değil, gör
düğü hizmetin verimli olup olmadığında 
ariyan kimselere yer verilmeli en alt kademe
den en üst kedemeye kadar bütün vazifelerde 
bu görüş, düşünce hâkim kılınmalıdır. 

Hükümet Programında yerini bulan kırtasi
yecilik yakıız Hükümet programlarında yor 
almakla kalmamalıdır. Gerçek olan şudur . ki, 
bugün için dairelerimizde • içinden çıkılmaz 
bir kırtasiyecilik mevcuttur. Merkez teşkilâtı 
bu kırtasiyeciliğin tasavvur edilmiyecek şekil
de gayet rahatlıkla öncülüğünü yapmaktadır. 
Hükümet Programında yerini bulan bu pa
ragrafın yerine getirilmesini görmek, yalınız 
bizleri değil, bütün vatandaşları bahtiyar kı
lacaktır. 

Y. T. P. C. Senatosu topluluğu olarak, Hükü
metin bilhassa şu noktaya dikkatini çekmek 
isteriz. Vatandaşların, icranın tatbikçileriyle 
temaslarında âzami kolaylık sağlanmalıdır. Va
tandaşlara karşı güler yüzlü idare, yalnız ta
mimlerde, radyo ve basma intikal eden be
yanlarda kalmamalıdır. Tatbikatta yerini bul
malıdır. 

Bugün git yarın gel, sözü dairelerden ar
tık dışarı atılmalıdır. Bu sözlerin artık son 
bulmasının şerefi, Saym Demirel Hükümetine 
nesibolursa, kendileri kadar bizleri de memnun 
edecektir. 

Siyasi görüş ve düşünceleri ve yakalarıın-
daki rozet ne olursa olsun, vatandaşlar idari 
cihaz karşısında eşit muamele görmelidir. Bu
güne kadar devam edip gelen acı tatbikatın 
şahidolduğumuz usullere artık son verilmelidir. 
idare meclisi âzalıkları, mülkiye âmirlerinin, 
genel müdürlerin ve hattâ en ufak memurla
rın tâyin ve terfilerinde hâkim olan siyasi 
mülâhaza ve görüşler. Artık son bulmalıdır. 
Bir memlekette en alt kademeden en üst ka
demelere kadar, parti himayesi kanat ge
rerse, orada ne huzurdan ne haktan, hukuk
tan ne adaletten ve ne de prensiplerden bahse
dilemez. 

Şu hususu da, topluluk olarak belirtmekte 
fayda mülâhaza etmekteyiz. 

iktisadi ve sosyal kalkınma istendiği kadar 
plân ve programa istinadetsm. Toplumun 
hizmetinde bulunan organlarda idari bir reform 
yapılmadıkça, halen tatbik edilen maaş ve yev
miyeler arasında uçurumlar kaldırılmadıkça, 
vazifeliler arasında sosyal adalet düzeni kurul
madıkça, ümit bağladığımız plân hayal mah
sûlüdür. Bu düzeni sağlamak amacı ile 160 
sayılı Kanunla kurulan Personel Dairesi 
Devlet sektörü, çeşitli âmme hizmeti erinde gö
revli personelin tabi oldukları rejimin ısla
hını gerektiren uzun yıllardan beri söyle
nen herkesin ümitle beklediği Personel Ka
nunu Parlâmentolardan bugüne kadar çıkarılan 
jet kanunlar arasında rekor kırmıştır. 

Kanunlaşan tasarının temizlenmesi asla 
mümkün olmıyacaktır. Zira, ilk cümlesinden, 
son cümlesine kadar kılçıklarla doludur. Büt
çenin tümü üzerinde şahsi görüşlerimi ifade 
ettiğim vakit söylediğimi bir kere daha toplu
luk adına tckralıyorum. Bu kanun bugüne ka
dar Türk Parlâmentosunun çıkardığı, fakat 
doğmadan ölen kanunlardan biri olmaya mah
kûm kalacaktır. 

Üst kademelerde görevli muayyen kimseleri 
memnun eden ve büyük çoğunluğu hayal kı
rıklığına uğratan bu kanunun alt kademe
deki görevlileri tatmin edecek bir tarafı yok
tur. Aksine hayal kırıklığına sevk etmiş ve bu
güne kadar devam edip gol en. bâzı haklarını 
da ellerinden almıştır. 

iktidarda bulunan Hükümet şunu iyice bil
melidir ki, bu kanunun tatbikatına girişiîdiği 
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zaman asgari bir yıl içinde 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanunundan daha fena bir duruma 
düşecektir. Zira, bu kanunun değiştirilmiyen 
hiçbir madde ve fıkrası kalmıyacaktır. 

Muhterem" arkadaşlar; ayrı ayrı zaman ve 
kanunlarla kurulan Personel Dairesi, Millî 
Savunma Yüksek Kurulu, Türkiye Orta - Doğu 
Âmme Enstitüsü, Atom Enerjisi ayrı bir ünite 
olarak Başbakanlığın bünyesinde vazife gör
mektedir. Matlubolan her gün yeni bir mües
sesesinin kurulması değil, kurulan müessese
lerin verimli, çalışır bir duruma getirilmesidir. 
Y. T. P. Cumhuriyet Senatosu topluluğu ola
rak Başbakanlığa bağlı bu müesseselerin bu- , 
gün için arzuluınan çalışmalardan yoksun oldu
ğunu görmekteyiz. 

Birkaç cümle ile de, 237 sayılı Taşıt Kanu
nunun bugünkü tatbikattaki şekline değinmek 
isterim. 

Taşıt Kanununun yasakladığı hususlarla 
arabanın bir kenarına Resmî Hizmete mah
sustur ibaresini yazmak, kangren durumuna 
giren bir meseleyi halletmez. Ve halletmemiş-
tir. Zira, bizzat tatbikçiler kanuna riayet et
medikçe, resmî arabalarda sürülen saltanatın 
sonunun gelmesi şöyle dursun, günden güne 
de artmaktadır. 

Üzerinde durulması lâzımgelen konulardan 
biri de, memur kadrolarının şişkinliği, özellikle 
kadroların merkezde teksif edilmesidir. 

Y. T. P. Cumhuriyet Senatosu topluluğu ola
rak, Hakkâri, Ağrı, Tunceli gibi vilâyetleri
mize bağlı kaza merkezlerinde vazife gören 
bir tapu ve nüfus memurunun yalnızlığına 
rağmen, hattâ hademesizliğine karşılık, Hü
kümet merkezinde bir umum müdürün birkaç ba
yan sekreteri istihdam etmesi sosyal adalet pren
sipleriyle bağdaştıramıyoruz. Sayın Başbakan 
ve Hükümet erkânının şu gerçeği iyice bil
melerini isteriz : Yalnız memur kadrolarının 
değil, bugün için bu memlekette topyekûn bir 
dengesizlik mevcuttur. Her alanda denge 
sağlanmadığı müddetçe İstanbul, Ankara ve 
İzmir'in her hangi bir semti, Hakkâri'nin Ulu-
dere, Çukurca, Tunceli'nin Çemişgezek'i, Ağ
rı'nın Tutak'ı aynı açıdan mütalâa edilme
dikçe bu memlekette dengeli kalkınmadan bah
setmek hayal olur. Daha doğrusu vatandaşları 
sonu gelmiyen yaldızlı kelimelerle avutmak 
olur. 

Y. T. P. Cumhuriyet Senatosu topluluğu 
olarak şuna inanıyoruz. Yıllık bütçeler ne 
olursa olsun, Başbakanlıkla bakanlıklarara-
smda bağılık kurulmadıkça Edirne'den Tun
celi'ne, Tunceli'nden, Hakkari'ye, Samsun'
dan - Mersin'e kadar alt kademeden üst ka
demeye kadar vatan sathında vazife gören 
bütün memur ve vatandaşlar arasında tam bir 
tesanüt sağlanmadıkça, vatandaşı Devlet ka
pısından usandıran kırtasiyeciliğe kesin ola
rak son verilmedikçe, vatandaşın zihninde 
politikacılar can kurtaran simiti durumun
dan çıkarılmadıkça, en kesin prensipler, ka
nunlar halk diliyle torpilin karşısında, işle
mez ve dayanamaz durumda olduğu vatan
daşların zihinlerinden silinecek şekilde, gözle 
görülür icraatta bulunmadıkça, Başbakan ola
rak görevini yaptığına kaani değiliz. 

Geçen bütçe müzakerelerinde de ifade et
tiğim gibi, memleketimizde demokratik re
jimin yerleşmesine Büyük Türk Milletinin ço
ğunluğuyla kabul edilen Anayasamızın hâ
kim kılınmasına çalışan ve çalışmasında sa
mimî olan iktidarlar, Y. T. P. senatör ve mil-
letvekilerini daima yanlarında, aksi istikâ
mette çalışan iktidarlar da bizi karşıların
da bulacaklardır. 

Topluluğum adına hepinizi hürmetle selâm
lar, 1966 yılı bütçesinin milletimize hayırlı 
ve uğurlu olmasını temenin ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Alparslan?.. Yok. 
Sayın Âdemoğlu. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) 

— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri, Sayın Hükümet Erkânı, Başba
kanlık bütçesi üzerinde şahsi görüş ve temen
nilerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyo
rum. 

Başbakanlık Hükümeti ifade eden bir ma
kam olduğundan bütçesi dolayısiylc Devletin 
umumi idaresinin gözden geçirilmesi, eksik 
ve hatalarının sayılıp dökülmesi gayet tabiî 
krr-danmalıdır. 

Bu vesile ile hemen arz etmeliyim ki, Dev
let dairelerimizin hemen her bölümünde bozuk 
düzen çalışma, işe lâkaydi, devamsızlık, me
suliyetten kaçınma; belli başlı kusurlarımızı 
teşkil etmektedir. Bu saydığımız kusurların 
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düzeltilmesinin para ile uzak yakın hiçbir alâ
kası yoktur. Bunlar disiplinli, muntazam, gö
nüllü ve arzulu çalışma isteğiyle temin olu
nacak hususlardır. 

Yukarda saydığımız eksiklik ve Şarklılık 
zihniyeti Türk kültürü alanlara has değildir. 
Avrupa'da, Amerika'da senelerce kalmış, yük
sek tahsil görmüş ve Garp çalışma metotlarını 
benimsemiş kıymetli gençlerimizde bile yurda 
döndükten ve çalışma hayatına başladıktan 
bir müddet sonra aynı zihniyetin hortladığı 
ve aynı Şarklılık havası içine girdiği müşahe
de edilmektedir. En küçük bir memurumuzdan 
tutunuz da en büyük Devlet adamlarımıza ka
dar bütün vazifelilerimizin zamana kıyınet ver
medikleri, kendisiyle işi olan vatandaşı saatler, 
günler, hattâ nadir ahvalde haftalarca beklet
tikleri birer vakıadır. Bugün umum müdür
ler ve yüksek mevki sahibi memurların çoğu
nu masaları başında bulmak bir saadettir. Me
sainin başlama saati olan dokuzda yüksek rüt
beli memurların hemen çoğunu yerinde bul
mak imkânsızdır. Yine bu zevatı diğer meaai 
saatlerinde toplantı veya başka bir iş dolayı-
siyle yerlerinde bulamamak hemen mûtat bir 
haldir. 

Memleketimizde alt kademenin üstüne göre 
çalışması bir gelenek halinde bulunduğuna gö
re Ankara'ya bir iş için gelen diğer şehirler 
halkımızın günlerce Ankara'da kalmasının ve
ya iki günde cevap verilmesi icabeden bir ya
zıya günlerce bekletmeden sonra karşılık ve
rilmesinin sebep ve hikmetini artık izaha lüzum 
olmadığı kanaatindeyim. 

Diğer taraftan kırtasiyeciliğin önüne geç
mek, geniş bir formaliteciliği daraltmak husu
suna da değinmek istiyorum. Bir saatte bite
cek bir işin daireden daireye havalesi ve me
murların bu havaleye önem vermemeleri sebe
biyle bir hafta, on günde neticelenmesi iş sa
hiplerine ıstırap vermektedir. 

İşte işlerin gecikmesinde büyük bir rol oynı-
yan bu kırtasiyeciliğin hiç olmazsa yarı yarıya 
azaltılması şarttır. 

Bir kısım Devlet memurlarının mesuliyet 
kabul etmemeleri de işlerin sürüncemede kal
masına sebebolmakta, bu yüzden de Devlet 
mekanizmasının yürümesi aksamaktadır. 

Milletlerin kalkınması birinci derecede ye
tişmiş elemanların mevcudiyetine bağlıdır. Bil-
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hassa bizim gibi geri kalmış ülkelerde bu ye
tişmiş elemenlara teknik sahadan tutunuz da 
Devlet dairelerine kadar şiddetle ihtiyaç var
dır. Bu yetişmiş elemanlarla Devlet idaremi
zin yeniden düzenlenmesi ve bugünkü meka
nizmanın halk hizmetine daha çabuk cevap ve
recek şekilde ele ıslahına ihtiyacolduğu kanaa
tindeyiz. İşte bu, bundan sonra vatandaşa 
itimat ve memnuniyet veren güler yüzlü, iyi 
muamele ile işleri yürüten bir mekanizma ile 
tahassul edecektir. 

Hükümetlerin, iş dolayısiyle memurla va
tandaş arasındaki münasebetleri güler yüzlü
lük ve sürat esasına göre tanzim etmesi bir za
rurettir. Ancak, bundan sonra Devlet idaresi 
halka inmiş olacaktır. Bugün köyde bir çocu
ğu dünyaya gelen vatandaşımız en aşağı 2 - 3 
defa kazaya gitmekte ve nüfus dairesinde her 
defasında saatlerce beklemek zorunda kalmak
tadır. 

Yine bugün satınaldığı üç beş dekarlık 
tarlanın tapusunu almak için vilâyete've kaza
sına giden köylülerimizin günlerce orada âvâre 
dolaştıkları acı birer hakikattir. Vergi ayların
da Devlete vergi vermek için vergi daireleri
ne koşan vatandaşlarımızın orada çok sıkışık 
durumda saatlerce beklemeleri bir işkenceden 
başka bir şey değildir 

Mahkeme kapılarında sabahtan öğleye hattâ 
akşama kadar bekken ve bu yüzden de bütün 
Türkiye'de binlerce çalışma saatini kaybeden va
tandaşlarımız namına üzülmemek elden gelme
mektedir. Halkımız bir kısım memurların asık 
yüzlülüğünden ve bugün git yarın gel hallerin
den müştekidir. Bu gibi memurlar sanki vatan
daşın işini lütfen ve hayırlarına yapıyorlarmış 
gibi bir havanın içindedirler. Yaptıkları işin kar
şılığını ay sonunda aldıklarını unutmakta ve pa
rasız çalışan bir insan hüviyetine bürünmekte
dirler. 

Türkiye'mizde memurların sicil müessesesine 
de önem verilmemektedir. Çok çalışan mesai saa
tiyle işe başlayıp mesai bittikten sonra da işin 
bitmesine kadar gayret sarf eden memur] arın ya
nında sabahtan akşama kadar gazete okuyan ve 
dalga geçen memurlar aynı sicili almakta ve aynı 
sürede terfi etmektedirler. 
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Bazan muhtelif vesilelerle âmirine hoş görün
mesini becoren; göze giren hattâ hiç çalışmadan 
muntazaman terfi etmek imkânını bulan memur
larımız da vardır. 

Bütün bu saydığımız kusur ve noksanlıklar 
çok eskiden beri devam edegelmektedir. Muhtelif 
manialara rağmen büyük aklıselim sahibi oldu
ğunu ispat eden ve tek başına A. P. sini iktidara 
getiren büyük Türk milleti hemen hemen bütün 
Devlet dairelerinde işleri sürüncemede kalan; 
mütaaddit defalar işini takip için Devlet dairele
rine gidip gelen, iyi muamele görmiyen asık yüz
le karşılanan; hattâ bazan da kovulan Türk köy
lüsü, Türk esnafı, Türk işçisinden aldığı oylarla 

BAŞKAN — 3 ncü oturumu açıyorum. 
Başbakanlık Bütçesi üzerinde görüşmelere 

devam ediyoruz. 
Sayın senatörler, elimizdeki kayıtlara göre. 

konuşacak 20 den fazla sayın üye var. 7 bütçe
miz vardır. Takdirinize sunarım. On dakikadan 
aşağı indirmek mümkün değildir. Konuşacak 
arkadaşlar, kendileri takdir edip konuşmalarını 
indirirle rse iyi olur. 

Sayın Ulusman? Yok. 
Sayın Bahadırlı"? Yok. 
Sayın Eyidoğan? Yok. 
Sayın Ağırnaslı? Yok. 
Sayın Öztürkçine, buyurun. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Muh

terem arkadaşlarım, hakikaten konuşmak arzu
sunda değildim. Söz de almamıştım. Fakat Baş
bakanlık Bütçesinin müzakeresinde atom enrjisi 
konusuna hiç değinilmedi. Halbuki bu müessese 
yeni teessüs etmiştir. Buna ilgi göstermek cidden 
yerinde olacaktır. Böyle bir ilmî mevzuun hiç ba
his edilmeden Senatodan geçmesine gönlüm razı 
olmadığından söz aldım, özür dilerim. 

iktidara gelmiştir, işte bu kadar büyük bir tevec
cüh ve sevgiye mazhar olan iktidarımızın halkı
mızın yukarda saydığımız şikâyetlerine çok kısa 
bir zamanda çare bulacağına emin olarak sözle
rime son verir 1966 Başbakanlık Bütçesinin 
memlekete hayırlı uğurlu olmasını Allahtan ni
yaz eder, tatbikçilerine muvaffakiyetler diler he
pinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, saat 19,00 a 
gelmiştir, Danışma Kurulunun aldığı karar ge
reğince Birleşime ara veriyorum. Saat 20,30 da 
oturumu açmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

5 Yıllık Plânın rahatlıkla tahakkuk ettirile
bilmesi için her şeyden evvel teknik elemanın lü
zumu kadar yeterli olması icabetmektedir. Tek-

. nik eleman olmadığı müddetçe para da olsa, 
I plân da olsa bunun tahakkukuna imkân yoktur. 
i Hal böyle iken şimdi bir de elimizden Devlet 
I Personel Kanunu geldi geçti. 65 'yaşını dolduran 
; bütün Devlet memurları otomatikman tekaüt edi-
| leceğine göre bir taraftan teknik elemanın azlığı, 
| öbür taraftan yaş durumunun bu gibi hâdiseler-
| de çelişme doğuracaktır. Bu bir. 

[ İkincisi, bu atom enerji kısmı yeni teessüs 
j eden bir teşkilât olduğuna göre bunu idare ede-
; cek teknik elemanlar da üniversiteden yardımcı 
| personel olarak gelmektedir! Bu durum karşısm-
! da ek görevler de ortadan kalkacağına göre Aca-
| ba Hükümetten sormak istiyorum; bu gibi teknik 
I elemana ihtiyacı olan müesseseleri hangi şartlar 
; altrıda işler bir duruma sokmak mümkün ola-
| çaktır. Bundan üç sene evvelki bütçe müzakere-
; lerinde reaktörden bahsetmiştik. Ve o zaman da 
I Duyurulmuştu ki; Yüce Senatoya, bunun işler 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 20,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Kadri Kaplan 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Ahmet Naci Arı (Tekirdağ) 
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bir duruma g-îmesi ve işledikten sonra durdur
mak için gene bir zaman geçtiğini ve bu her iki 
zamanda, iki saat gibi bir zaman aldığını "bu du
rum karşısında zaman mefhumunun daha iyi iş
ler bir duruma gelebilmesi için oradaki, teknik 
personelin hayat seviyesine uygun binaların ve 
meskenlerin yapılmasının lüzumlu olduğunu be
yan etmiştik. O zamanın Hükümeti bu teklifi
mizi uygun buldular ve binaların yapılacağını 
vadetmişlerdi. Yaptığımız temastan edindiğimiz 
neticeye göre üzüntümüz şudur ki, bu dileğimiz 
tahakkuk etmemiş. Ye bu suretle reaktörde çalı
şan teknik elemanlar saat 9 da vazifeye başladık
ları zaman da reaktör ancak saat 10 da işler bir 
duruma gelmekte, saat 5 te vazifeden ayrılabil
meleri için de reaktörü saat 4 ten itibaren dur
durmaya başlamaktadırlar. Bu iki zaman arasın
da geçen müddet ise bir sene gibi kısa bir zaman
da sarf edilecek iki, üç milyon liralık bir inşaatı 
kendiliğinden amorte edeceği meydanda idi. Ye
ni Hükümetimizden bu dileklerimizin de nazarı 
itibara alınmasını ve teknik elemana ihtiyacı 
olan müesseselere de ek görevlerinde yeni teknik 
elemanlar yetişineeye kadar müsamaha ile kar
şılanmasını dilemekten ibarettir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Önal. 
SAKIP ÖNAL (Adana) — Sayın Başkan, 

muhterem senatörler, Türkiye Devletinin Başba
kanlık Bütçesi münasebetiyle üç, beş söz de ben
deniz arz etmek istiyorum. Bugünkü Türkiye 
şartları içerisinde Devletin yükünü, Hükümet 
olarak, mesuliyeti üzerine almış bulunan genç 
ve dinamik Hükümetimizin mesuliyetlerinin 
ağır olduğunu biliyoruz. Bu Hükümetin bu 
mesuliyetleri bihakkin yapacağı inancı ve ima
nı taşıdığını da müdrikiz. Türk Devletinin 
Anayasa ve Anayasa Mahkemesi ile kanunları 
ile yeni girmiş olduğu bu nizam içerisinde mil
letinin refah ve saadeti uğruna yapmıyaeağı 
hiçbir fedakârlık olmıyacaktır. Şu çatı altın
da, mütaaddit partilere bağlı bulunan güzide 
arkadaşlarımızı serd etmiş oldukları uyarıcı 
fikirlerin Hükümetimiz için birer uyarıcı fikir
ler olacağı muhakaktır. Bugün Halk Partisi
nin tenkielçileri. sözcüleri ağır konuşmalar yap
tılar. Ama ağırbaşlılık içinde yapıcı, uyarıcı 
fakat Hükümetimiz de buna verdiği cevaplar, 
yarının mesuliyetini taşıyacak olan insanların 
ağırbağlılığı içinde devam etti. Şimdi burada 

bu milletin refah ve saadetini sağlamak, ya
rınki kuvvetli Türkiye'nin dünya devletleri 
muvacehesinde şerefli mevkiini alması yolun
da muhalif, muvafık bütün partili arkadaşla
rımızın büyük bir gayret içinde olduğunu gör
mekle bahtiyarız. Şuna emin olalım ki, bu ko
nuşmalarda Devlet nizamını idare edenlerin, 
Hükümetin bundan alacağı paylar, bunlardan 
alacağı tecrübeler, bunlardan edineceği fikir
ler ve tatbik edeceği esaslar vardır. Bir Hükü
met şayet muvaffak oluyorsa bunun muvaffa
kiyetinin sebebinin yüzde elli hisssesi muhale
fete aittir. Eğer bir Hükümet muvaffak ola
mıyorsa onun rnuvaffakiyetsizliğinin hepsi ona 
ait değildir, muhalefetin de bu işte payı var
dır. Bu itibarla burada şu güzide çatı altında 
bütün iman ve bütün inancımızla millî iradenin 
temsilcisi olarak bulunan bizler bütün gayemiz. 
bütün inancımızla bu Yüce Millete hizmet aş
kından başka bir şey taşımamaktayız. Ama 
görüyoruz ki, bu Anayasayı bu memlekete ge
tirmiş olanlara karşı bizim müdafaa etmemiz 
gibi bir duruma düşmesi de o arkadaşlarımız 
için pek iyi olmuyor. Tehditler geliyor. 

Arkadaşlar biz buraya bu Millete hizmet 
etmek için söz verdik. Onu muasır medeniyet 
seviyesine yükseltecek karar ve azimle geldik. 
Yakın bir tarihte de Avrupa'dan döndüm. Bin 
sene sanayide geri kalmış bir memleket halin
deyiz. Giyimde, yiyimde belki onlardan ileri 
tarafımız var. Ama sanayileşmede, çiftçilikte, 
işçilikte geriyiz. Birbirimizle uğraşacak vakti
miz yok. Muhalefet uyarsın, ağır tenkid yap
sın. Hükümet bu uyarıcı fikirler içinde bu 
memlekete büyük hizmetler yapsın. Tehdidedi-
liyoruz. Ne için? Anlamıyorum. Ben bu kür
süye çıkarken veya bu çatı altına gelirken bu 
Millete hizmet yolunda ölümü göze alarak gel
dim. Hepimiz de böyleyiz. Gayemiz Milleti 
refah içinde yaşatmak, sefaletten kurtarmak. 
kuvvetli bir Devlet ve Hîıkümet yapmak. Bu
nun için birbirimize çatarak, tehdidederek yü
rümekte hiçbir fayda görmüyorum. Millî var
lık haline geldiğimiz gün millî plânlamamız 
millî ruhu taşır. Türk Milleti bu millî ruha 
kendi asaletini, kendi geleneğini, kendi azmini 
ve imarımı katarak en kısa zamanda on sene 
gibi kısa bir müddet içinde, kendi yağı ile 
kavrulacak hale gelir yani bir kelime ile ik-
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tisadi istiklâline kavuşması mümkündür. Ama, 
biz birbirimizi çelmelersek, tehdidedersek bu 
olamaz. Buradaki konuşmaların Türk efkârı
na aksedişinde bu memelektin topyekûn, sevdi
ğinizin, sevdiklerimizin zararı vardır. Piyasa 
durgunlaşmıştır. iktisadi hayat mefluç hale 
doğru gitmektedir. Hususi teşebbüs yatırım 
azmi ile şahlanmış iken tereddüt geçirmektedir. 
Buna kimsenin hakkı yoktur. Bu memlekette 
siyasi düzen sağlanmadıkça, iktisadi düzen bir 
sağlam zemin üzerine oturamaz, oturamadığı 
gibi piyasanın iş hacmi daralır, bu memlekete 
yatırım yapmak istiyen insanlar paralarını çe
ker, bankaya bile yatırmaz, yastığa, çömleğe, 
döşeğe koyar. Bugün fiyat artışı var diyoruz. 
Bu fiyat artışının bir çok sebepleri ile birlikte 
yastıkta, döşekte, çömlekte gizlenmiş paraların 
da piyasaya emniyet hissederek girişi vardır. 
Bunun da payı var. Şimdi böyle bir düzen içe
risine girmiş iken bunu alt - üst edecek fikir
lerle bizleri tethdidetmeriin . mânası yok. Kimi? 
Ben kardeşin, bu dayım, o amcam. Türk Mil
leti birbirini tehditle değil, eğer tehdidedeeek-
sek başımıza musallat olan kara papazı teh-
didedelim. Ve öyle bir iktisadi güç kazanalım 
ki, askerî gücümüz de o nisbette artsın. Öyle 
bir kara papaz, sakallı papaz Türk Devletinin, 
Türk Milletinin karşısında, af buyurun köpek 
gibi ürümesin. Biz büyük bir ıstırap içindeyiz. 
Şu memlekete hizmet aşkı ile geldik ve halâ de
dikodudan eski devirden, yeni devirden kur
tulamadık. Eğer bu memlekete hizmet aşkı 
taşımak bir kusur ve kabahat ise veya bildik
leri var ise Hükümet icraata geçer, yapamazsa 
tenkidini yaparlar. Bunun için de üç, dört 
senelik zamanımız var. Bu zamanı dedikodu 
ile geçirmek değil yapıcı fikirlerle fikirleri des
teklemek, eğer noksanları varsa hiç gözünün 
yaşma bakmadan ağır tenkidi erde bulunmak 
onlara çalışma gücü, imkânı sağlamak muha
lefetin en büyük şerefli vazifesidir. Bu bakım
dan biz tenkidden kaçmıyoruz. Çünkü biz 
A. P. olarak bu memleketin nerede olduğunu 
biliyoruz, bu milletin nasıl bir sefalet içine 
düştüğünü biliyoruz. Buna çare bulmak için 
geldik. Omuzlarımız en ağır mesuliyeti taşıya
cak kadar kuvvet ve kudret taşımaktadır ve 
büyük bir inanç içindeyiz, arkadaşlarım. Bu 
itibarla Parlâmentodaki arkadaşlarım, birbi
rimizi tehdiderek değil, yapıcı bir ruhla 

Türk Milletini bugünkü sefaletten kurtularak 
istikbalin kuvvetli, kudretli Türkiyesini ya
ratmak hususunda elbirliği edelim, arkadaşla
rım. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Betil Grup adına söz is
temişsiniz, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA ZİHNİ BETIL 
(Tokat) — Yüce Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri, 1966 malî yılı Bütçe kanunu ta
sarısının Başbakanlığa ait kısmı görüşülürken 
Sayın Ziya Termen Cumhuriyet Senatosu A. P. 
Grupu adına bir konuşma yaptılar. Sayın Ter
men bu konuşmalarında Cumftıuriyet Senatosu, 
C. H. Partisi Grupu ve genellikle C H. Partisi 
üzerinde de durdular. Öyle anlaşılıyor ki, Sa
yın Termen önceden yazılı olarak hazırladığı 
konuşmasını grupuımız adına tarafımızdan ya
pılan tenkid ve temennileri göz önüne almak
sızın, burada okumakla yetindiler. 

Sayın Termen'in, konuşmalarının grupu-
muzla ilgili sandığımız kısımlarına dünkü ver
dikleri cevabın hangi grupa ve konuşanlardan 
hangisine aidolduğu hususunu tasrih etmedikle
ri için kısa kısa cevap vermekte fayda umuyo
rum. Bu cevabımız, hepimizin bildiğimiz Ana
yasamızın bâzı hükümlerini bir kere daha oku
yup hatırlatmaktan ibaret olacaktır. Grupu-
muz adına yaptığımız konuşmada da arz etti
ğimiz veçhile «Egemeinlik kayıttık şartsız Türk 
Milletinindir.» Fakat Anayasamızın 4 ncü mad
desinin 2 nci fıkrası diyor ki, «Millet egemen
liğini Anayasanın koyduğu esaslara göre yet
kili organlar eliyle kullanır» Hükümet de bir 
Anayasa organıdır. Görevleri vardır, yetkileri 
vardır, sorumlulukları vardır. Bunları Hükü
met de ancak Anayasanın koyduğu esaslara 
göre kullanır. 

Aynı maddenin 4 ncü fıkrası «hiçbir kimse 
veya organ kaynağını Anayasadan almıyan bir 
Devlet yetkisi kullanamaz.» diyor. Anayasamı
zın 5 nci maddesine göre, «yasama yetkisi Tür
kiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki dev
redilemez.» 6 nci maddesine göre, yürütme yet
kisi değil, yürütme görevi, kanunlar çerçevesin
de Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tara
fından kullanılır.» 7 nci maddesine göre, «yar
gı yetkisi Türk Milleti adma bağımsız mahke
melerce kullanılır.»' Anayasamızın 8 nci mad
desi ise, kanunların Anayasaya aykırı olamı-
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yacağı, kaydını koyduktan sonra aynen şöyle 
diyor. «Anayasa hükümleri, yasama, yürütme 
ve yargı organlarını, idare makamlarını ve ki
şileri bağlıyan temel hukuk kurallarıdır..» Tür
kiye Cumhuriyeti Devletinin vasfı, sadece de
mokratik Devlet değildir. Sadece Cumhuriyet 
de değildir. Aynı zamanda lâik, sosyal ve hu
kuka bağlı bir Devlettir. 

Sayın Ziya Terman konuşmalardan o mâna 
anlaşılmaktadır ki, Adalet Partisi 10 Ekim 1965 
Milletvekili seçimlerinde seçmen vatandaşların. 
oy kullanan seçmen vatandaşların, çoğunluğu
nun oyu ile iktidara gelmiş, bugünkü Hükümet 
de yine Anayasa düzeni içinde Millet Meclisin
den güven oyu almak suretiyle iş başına gel
miştir. O halde bu Hükümet tarafından yapı
lan her nev'i tasarruf peşinen millî iradenin 
tasvibine iktiran etmiştir, böyle şey olamaz 
arkadaşlar. Seçim meşrudur^ neticesi meşru
dur, grupum adma yapmış bulunduğum ko
nuşmada da bunu bilhassa tasrih ettim. Hü
kümet Anayasa düzeni içinde iş basma gelmiş
tir. Ama yetkilerini Anayasanın koyduğu te
mel hukuk kuralları içerisinde kullanmaya 
mecburdur. Bizim Anayasamız kuvvetler ay
rılığı prensibine istinadetmektedir. Yasama or
ganı, yürütme organının görevine, yargı or
ganı, yürütme organının görevine, yasama or
ganının yetkisine tecavüz ve müdahale edemez. 
Keza yasama organı da yürütme organının gö
revine müdahale edemez, yargı organının yet
kisine müdahale edemez. Yasama organı Hü
kümeti sadece murakabe eder. Bunun şekilleri 
Anayasada tasrih edilmiştir. Güven oyu ile 
Hükümeti iş başında tutar, onu esirgiyerek Hü
kümeti iş başından uzaklaştırır. Binaenaleyh, 
bütçe münasebetiyle bu kürsüden yapılan ten-
kidler Anayasanın kabul etmiş olduğu kuvvet
ler ayrılığı prensibine ve Anayasanın koymuş 
olduğu temel hukuk kurallarına uygunluğu, 
uygunsuzluğu nazara alınmak suretiyle Anaya
saya uygunluğu, uygunsuzluğu bahis mevzuu 
değilse, bu takdirde de bu tasarruf mu uy
gundur, yoksa bunun yerine baş'ka tasarruf mu 
daha uygun telâkki edilir düşünce ve ölçüleriy
le yapılmıştır. Biz 1966 malî yılı Bütçe tasarı
sının Başbakanlığa ait kısmı görüşülürken gö
revleri değiştirilen bâzı memurların Danıştay-
dan almış oldukları kararların üzerinde dur

madık. Onu yeri geldiği zaman ele alacağız. 
O konu üzerindeki mütalâamızı da samimiyetle 
izah edeceğiz. Sayın Termen görüşmeleri es
nasında kendilerine göre bir kurul kurdular 
ve o kurula göre Hükümetin yapmış olduğu ve 
bundan sonra yapacağı her nev'i tasarrufu caiz, 
Anayasaya uygun ve hukukî gördüler. Kendi
lerine göre kurdukları kural şu: 

Hükümet bir çalışma kampanyası içerisin
dedir. O kampanyanın bir temposu vardır, bu 
tempoya ayak uyduranlar, iş başında • kalır, 
uyduramıyanlar Hükümetin istediği şekilde ta
sarrufuna tabi tutulur. Başka yere verilir, 
emekliye sevk edilir, çıkarılır, şu olur, bu 
olur. 

Yine kendilerine göre kurdukları bu kura
lın bir neticesi de şu oluyor: Şayet Hükümet 
tasarrufuna mâruz kalmış memurlardan Hükü
metin bu tasarrufunu yargı organının deneti
mine arz etmiş olanlardan karar alınanlar var
sa lehlerinde o kararların da infazına lüzum 
yoktur. Sayın arkadaşlarım, böyle olamaz. 
Anayasamızın 132 nci maddesi, 114 ncü mad
desi; «idarenin hiçbir eylem ve işlemi, hiçbir 
halde, yargı mercilerinin denetimi dışında bıra
kılamaz.» der. 

O halde idarenin tasarrufu yargı organın
ca denetim yoliyle bir karara bağlandığı za
man idare bu karara uymak mecburiyetinde
dir. İdare bu karara uymazsa Anayasanın 
8 nci maddesine göre Anayasanın koyduğu te
mel kuralı nazara almaksızın icraat yapıyor de-
me'ktir. Anayasamızın 114 ncü maddesi «me
murların nitelikleri, atanmaları, ödev ve yet
kileri, hakları ve yükümleri, aylık ve ödenek
leri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.» 
diyor. 

Kanunu yasama organı yapar. Hâsıl olan 
lüzum ve ihtiyaç üzerine hükümlerini değişti
rir. Ama, kanunların hükümleri değiştirilin-
ceye kadar muteberdir. Ve Hükümet için da
hi mutadır. O halde Hükümetin memurlar üze
rindeki tasarruflarının hem Anayasanın koy-
duğu temel kurallara göre ve hem de yürür
lükteki kanunlara göre murakabesi Meclisle
rin hakkıdır, vazifesidir. Bu konuda Hükü
metin tasarruflarının isabetine veya isabetsiz
liğine göre Meclisler tasvibeder, tenkid eder. 

Muhterem arkadaşlar, yasama organı yü
rütme görevi ile görevli yüretme organının gö-
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revine müdahale edemez. Yasama organı Hükü
mete, misal olarak arz ediyorum. Ahmet Te-
miz'i vali yap, diyemez. Ama Ahmet Temiz'i va
li yapmıyan Hükümetten yasama organı güven 
oyunu esirgiyebilir. 

Sayın Termen'in konuşmalarından yine eğer 
yanılmıyorsam, iyi tesbit edebilmişsem Anaya
saya tamamen aykırı olarak şöyle bir netice 
de çıkarmak mümkündür. Sayın Termen'in ko
nuşmalarına göre Meclislerden çıkan kanun
lar otomatik olarak Anayasa Mahkemesinin 
murakabesine tabidir. Anayasa Mahkemesi bu 
kanunların Anayasaya uygun olmadığı kanısına 
varırsa iptaline karar verir. Kendileri dik
katli bir arkadaşımızdır. Bu mânayı çıkaran 
konuşmayı Anayasanın hangi hükmüne istina-
dettirdiler ben anlıyamadım. Kendilerini ga
yet dikkatli olarak dinledim. Geçenlerde bir 
başka vesile ile de İçtüzüğün Anayasa Mah
kemesince iptal edilen bir hükmünün Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulunda münakaşası 
sırasında yine bu yolda bir beyanda bulundu
lar. Dediler ki; Anayasa Mahkemesi İçtüzü
ğün Anyasaya uygunluğunu tetkik etmiştir ve 
hangi hükümlerinin iptali lâzımgeldiğini de 
kararlaştırmıştır. Münakaşa edilen İçtüzük 
hükmü Anayasa Mahkemesince iptal edilmediği
ne göre dediler, yanılmıyorsam gayet dik
katli dinledim, gayet dikkatli tesbit etmeye 
çalıştım. O halde bu hüküm Anayasaya uygun
dur, dediler. Anayasa Mahkemesinin kanunla
rın ve içtüzüklerin Anayasayasa uygunluğunu 
murakabe etmesi mekanizması otomatik değil
dir. Bunun usulünü Anayasa tesbit etmiştir. 
Anayasa Mahkemesi kanunların ve İçtüzüğün 
Anayasaya uygunluğunu murakabe etmek ba
kımından bir emniyet organıdır. Doğrudur. 
Ama her şeyden evvel Meclisler kanunlar hak
kındaki iradelerini izhar ederken, içtüzükler 
hakkındaki iradelerini izhar ederken; canım 
biz hata işlesek de Anayasa Mahkemesine baş
vurulur. Eğer Anayasaya aykırı ise Anayasa 
Mahkemesi iptal eder, diye iradelerini izhar 
etmezler, büyük bir titizlik ve ileri bir hassa
siyetle Anayasanın temel kurallarına uygun 
olarak kanunlara oylarını verirler, içtüzükle
re oylarını verirler, bütün bunlara rağmen bü
yük dikkat ve büyük hassasiyete rağmen bir i 
hata işlediği kanaatinde olanlar varsa onlarda, i 
'Anayasaya, Anayasa Mahkemesine denittm için j 

müracaat, etme imkânına sahipse müracaat eder
ler ve Anayasa Mahkemesi bunu inceler. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de Hükümet 
vardır, Türkiye'de hükümetlerin devamlı ol
ması bir Anayasa zaruretidir. Başarılı olması
nı biz yürekten bütün samimiyetimizle diliyo
ruz. Bu dileğimizi grupumuz adına yaptığı
mı konuşmada da açıkça ifade ettik. Ancak 
Türkiye Cumhuriyeti Devletini idare etme yö
nünden Türkiye Cumhuriyeti Devletinde Hü
kümet tek organ değildir. Görevi vardır, yet
kisi vardır, sorumluluğu vardır ve bunların 
sınırı içinde faaliyette bulunmaya mecburdur. 

Yine grupumuz adına yaptığımız konuşma
da açıkça ifade ettik ki ; - Hükümet sadece Ada
let Partisine oy verenlerin Hükümeti değildir. 
Seçmen vatandaşlardan Adalet Partisinden oy
larını esirgemiyenlerin de Hükümetidir. Sandık 
başına gelmiyenlerin de Hükümetidir. Konuş
mamızda açıkça ifade ettik, isterseniz yazılı 
konuşmamın bu hususa ait kısmını müsaade 
ederseniz tekrarlıyayım. Sayın Süleyman De-
mirel sadece Adalet Partisi Kongresinde ken
disine oy veren Adalet Partililerin başkanı de
ğildir, bütün Adalet Partililerin başkanıdır. 
Başkanı bulunduğu Hükümet, milletvekili se
çimlerinde sadece Adalet Partisine oy veren 
vatandaşların Hükümeti değil, Adalet Parti
sine oy vermiyen ve oyunu kullanmıyan vatan
daşlar da dâhil bütün Türk Milletinin Hükü
metidir. . Bu sebeple Sayın Süleyman Demirel, 
her işinde, her konuşmasında ve her yazısında 
bu gerçeği göz önünde bulundurmak mecburi
yetindedir. Sayın Termen konuşmalarında, ma
demki 10 Ekim 1965 seçimlerinde millî irade 
çoğunlukla Adalet Partisi lehinde tecelli et
miştir, mademki bugünkü Hükümet Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde Adalet Partisi temsil
cilerinin güven oylariyle işbaşındadır, progra
mına uygun olarak dilediği icraatı yapar mâ
nası da çıkmaktadır. Hayır arkadaşlar, Sayın 
Termen'in bu mülâhazası da Anayasamıza göre 
muteber, tasvibedilecek bir mülâhaza değildir. 
Biz grupumuz adına yaptığımız konuşmada bu 
hususa da temas ettik ve dedik ki ; de-
moktarik düzenin işleyebilmesi, demokra-

j tik rejimin yaşıyabilmesi için hiç şüphe yok ki, 
| iktidar memleketi sadece muhalefetin ve istek-
| lerine göre idare etmiyecektir. Ama memle-
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keti, muhalefeti nazara almaksızın idare ede-
miyeceğini de bilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, asgari geçim indi
rimi uygulamasını erteliyen kanun tasarısının 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulundaki gö
rüşülmesine de temas eden Sayın Termen, Sa
yın arkadaşım Ferid Helen'in Maliye Bakanı 
iken Hükümetten gelen erteleme teklifini des
teklediğini, fakat bu seferki erteleme görüş
melerinde ertelemenin aleyhinde bulunduğunu 
söylediler ve Ferid Melen tarafından o zaman 
ve sonradan yapılan vazifeleri tezatla ifade 
ettiler. Sayın Ferid Melen arkadaşım mülâha
zalarını Maliye Bakanı sıfatiyle erteleme le
hinde konuşurken açık açık izah ettiler. Bu 
defa bu ertelemenin uygun olmadığı hususun
daki düşüncelerinin gerekçelerini de zapta ge
çirdiler, gerekirse, kendileri ihtisaslarına dâ
hil olan bu konu üzerinde tekrar gerekli izahatı 
verirler. Yalnız bu konuda benim çok Sayın 
Termen'e vermek mecburiyetinde kaldığım 
bir cevap var. Bu erteleme kanun tasarısı Hü
kümetten geldi ve Cumhuriyet Senatosunda 60 
küsur oyla reddedildi. Lehinde kullanılan oy 
sayısı 40 küsur. Cumhuriyet Senatosunun Ada
let Partisi Grupunu teşkil eden arkadaşların 
sayısı 84 olduğuna göre neden bulunmadılar, 
neden ancak bulunmuşlarsa 40 küsuru Hükümet 
teklifinin lehinde oy kullandılar? Diğerleri oy 
kullamadılar ? Her halde bunun sorumlusu da 
biz değiliz. 

Sayın Termen arkadaşımın konuşmasında 
kim tarafından, ne zaman, nerede söylediği 
hakkında hiçbir delil zikredilmeksizin sadece 
söylendiği ileri sürülen birtakım sözler ele 
alındı ve bunlara da cevaplar verildi. Kim ta
rafından, ne zaman, nerede söylendiği tasrih 
edilmiyen sözlere izah şeklinde olsun, aydın
latma şeklinde olsun cevap vermeye imkân ol
madığını Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri takdir buyururlar. 

Burada bir noktaya daha kısaca temas ede
rek sözlerime nihayet vermek istiyorum. 1965 
malî yılma ait Bütçe kanun tasarısı Cumhuri
yet Senatosunda ve Millet Meclisinde iki defa 
görüşüldü, Hükümet değişikliği dolayısiyle 
birincisi görüşülürken Başbakanlık Bütçesini 
Cumhuriyet Senatosu Adalet Partisi Grupu 
adına yine Sayın arkadaşım Ziya Termen ten-

kid etmişlerdi vs o tenkidleri sırasında Başba
kanlık Bütçesi konuşuluyor fakat Üçüncü Kar
ma Hükümetin Başbakanı Cumhuriyet Senato
sunda hazır bulunmuyor, demişlerdi. Üçüncü 
Karına Hükümetin Başbakanı Sayın İnönü, 
Cumhuriyet Senatosunda hazırdı. 1966 malî 
yılı Bütçe kanunu tasarısını Cumhuriyet Sena
tosunda görüşürken Sayın Demirci kısmen ha
zır bulundular, kısmen hazır bulunmadılar. 
Ama ben biliyorum ki, Cumhuriyet Senatosun
da Başbakanlık Bütçesi görüşülürken Millet 
Meclisi gündeminde de mühim konular var
dı ve Sayın Başbakan Süleyman Demirel 
takdirlerine göre kısmen burada bulundu
lar, kısmen orada bulundular. Ben Sayın 
Süleyman DemirePin burada bulunmayışını bir 
tariz vesilesi yapabilmek için bulunmamaları
nın sebebini araştırdım. Sayın Termen buluna
na bulunmuyor, dedi. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 

Sayın Termen, buyurunuz. 
ADALET PARTİSİ GBUPU ADINA ZİYA 

TERMEN (Çanakkale) — Çok muhterem ar
kadaşlarım, Senato vakarına yakışır mânada çok 
muhterem C. H. P. si sözcüsü muhterem arkada
şım Zihni Bctil'in Başbakanlık bütçesi münasebe
tiyle A. P. Grupu olarak yaptığım konuşmaya 
C. II. P. Grupu adına verdiği cevaplar münase
betiyle kendilerine aynı nezaket çerçevesinde bâ
zı konular istikametinde arzı cevabetmek vazife 
olmuştur. 

Sayın Zilini Betil arkadaşım şurada vâki ko
nuşmalarının yekûnu esprisinde benim A. P. si 
sözcüsü olarak kendilerinin C. II. P. sözcüsü ola
rak yaptıkları konuşmanın sonunda kendi görüş 
ve nnktai nazarlarına mugayir ve muhalif isti
kamette ve bilhassa tenkit alanında cevap tak
dim etmeye çalıştığım gibi bir zannııı ve 
kanaatin içindedir. Evvelâ şu mevzuu arz 
edeyim ki; ben bu konuşmayı aylardan 
ve haftalardan beri iktidarda bulunmamı
za rağmen iktidarın bir memleketin mil
lî hudutları içinde mutlak mânada telkin etme
ye mecbur bulunduğu havanın suni birtakım 
teşebbüs ve tasarruflarla menfi istikamete gö
türülmesini hedef yapmış olan bir noktai naza
ra karşı Adalet Partisi olarak burada mesele
lerimizi savunmanın sözcülüğünü yapma iştiya
kı içinde metnini kıraat eyledim. Benim asla 
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Zihni Betil arkadaşımın Halk Partisi canibinde 
vâki tenkidlerine cevap arz etmek gibi bir arzum 
ve temayülüm, mevcut değil idi. Bu itibarla 
kendi konuşmalarına bir istikamette cevap teş
kil eder mânada takdim ve izah olunan anafikir 
yanlıştır. Bu konuda kendilerine benim beya
nımın ve samimî edamın hakikatin ta kendisi 
olduğunu arz ve izah etmek isterim. Ancak li
teratür istikametinde, yani Hükümetlerin mo
dern Anayasalar ve klâsik Anayasalar hüküm
leri muvacehesinde hangi salâhiyetten başlayıp 
hangi münteha noktalarına kadar gidebileceği 
hakkındaki kıritikleri cevaplandırmak ve mer'i 
Anayasamızın bu istikamette ortaya koyduğu 
hükünıi erin birgüna teşrihini yapmak şu vesile 
ile vazife olmuştur. O derecedeki Hükümetlerin 
salâhiyetlerinin vazife ve münteha olarak, baş
langıç ve son noktası halinde nerelerde başla
yıp nerelerde bittiğinin tesbitini bu akşamki 
bulanık izahlar muvacehesinde Adalet Partisi 
görüsü halinde bir defa daha tesbit ve tekrar et
mek faydalı olacaktır. 

Klâsik Anayasalar ta dini otoritelerden gelen 
devirlerden itibaren Hükümetler devlet namı hesa
bına memleket içinde cari ahkâmın kaza merci
leri olarak bir tarafta tutulması hâdisesi hariç, 
bilûmum idari tasarrufları Devlet namı hesabı
na Hükümetin yapmakta bulunduğunu ve yapa
cağını emreder vasfı hatırlardadır. 27 Mayıs 
İhtilâlinin sonunda hakikaten Turan Güneş ar
kadaşımız gibiv Kinin Paksüt arkadaşımız gibi 
ve daha şu anda hatırlıyamadığım pek çok kıy
metli zevatın iştirakiyle Kurucu Meclis Anayasa 
yapmanın esaslarını Fransız açısından, modern 
Fransa Anayasa tekniği ve hudutları çerçevesin
de Türkiye'de mâkes bulan bir mâna ve anlam 
içinde ortaya koymuşlar ve İhtilâlin tansiyonu
na rağmen modern bir Türkiye zaviyesinde mo
dern bir Anayasa yapmanın samimi iştiyakını 
ortaya eser halinde koymuşlardır. Şimdi biz 
yeni Anayasada Hükümetleri kuvvetlerin tefri
ki prensibinde bir kuvvet unsuru halinde müşa
hede etmekteyiz. Ama bu fikir hiçbir zaman 
muhterem hukukçu Zihni Betil arkadaşımızın or
taya koyduğu gibi kuvvetlerin tefrikinde yer 
alan iâalettâyin müesseselerden birisi hüviyeti 
ye sı fa tiyle- Hükümetin de faraza bir Şûrayı 
Devleti, bilmem bir kaza merciini, bir diğer 
Anayasa organı halinde., hüviyetinde yer aldı
ğının ifadesini ortaya koymaktadır. Ben konuş

mamın ilk kısmında Devletin Hükümetini şu şe
kilde arz ve tavsif ettim. Bu görüş bugünkü 
Anayasanın izahının mâna ve medlulünün ta 
kendisidir. 

Bakınız izah edeyim ve benim çok kıymetli 
Zilini Betil arkadaşım izahatımdaki samimiyeti 
bir defa daha kendi ağzımdan ve irticali mâna
da idrak buyursunlar. Yüce Senato şu anda 1966 
malî yılı genel bütçesi çerçevesinde Başbakanlık 
Bütçesini müzakere ve tetkik etmektedir. Bu mü
nakaşamızın esasına taallûk etmiyen kısımdır. 
Teslim Duyurulacağı üzere Başbakanlık bilcümle 
yüksek devlet unsurunun mihraklaşıp çözüm ka
zandığı son ve mutena noktadır. Bugünkü Ana
yasa hükümeti tefriki kuvva prensibi muvacehe
sinde meseleye tamami mânada vazuulyed yegâ
ne müessese tanır. Bu itibarla A im yasanın bir
biriyle ahenkli çalışmaya mecbur bulunduğu isti
kamette tarif ettiği, tarsin ettiği demokratik mü
esseselerin içinde Hükümeti, Devlet memurudur 
anlayışında nüfus kâtibini de ele almak misali 
hiçbir zaman Hükümeti diğer müesseselerle emsal 
addediei bir anlayışın sözcüsü olamaz, olmamalı
dır. Esasında bir Anayasa meselelerini ortaya 
koymuşken bir bütçenin günlük aktüaîitesi, gün
lük seyranı içinde anameselelere bir arkadaşın 
mütaarız mânada sunduğu bir fikri ipucu yap
mak suretiyle memleketin rejimi ile alâkalı bü
yük konuları münakaşa mevzuu haline getirmek, 
benim Adalet Partisi Sözcüsü olarak bu istika
mette bu mevzu hatırımdan geçmediği kada.r, 
muhterem Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun 
kıymetli Sözcüsü Betil arkadaşımın da bir ters 
anlamı bir büyük münakaşaya, rejimin esasları
na ve büyük müesseselerinin salâhiyet ve vazife
lerinin mebde ve münteha noktalarına götürmek 
temayülü hali yakışıksız olur. Anayasa neyi, ne 
şekilde nereye kadar söylediğini ortaya koymuş 
olan eserdir. Bendeniz meselenin insan ruhuna ta
biî mânada telkin ettiği heyecanların tamamen 
ötesinde muhterem Zihni Betil arkadaşıma o bü
yük ilmî tevazuu ve sükûneti içinde eş olabil
mek için ben de meselelerimi sükûnete avdet et
miş mâna halinde takdime devam etmek niyetin
deyim, bu hususu arz ederim. 

Betil arkadaşımın üç defa tekrar ettiği mü
him bir unsur vardır. Hükümet Adalet Parti
sinin Hükümeti değil, ondan oylarını sakınan ve 
hattâ, hattâ seçime iştirak etmemiş bulunan va-
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tandaşlarm dahi hükümetidir. Bu büyük fikir 
adamı eski Yunanlı Sokrat'm: «Güneş doğalı beri 
söylenmemiş söz kalmadı. Ve güneşin Şarktan 
doğduğunu iddiaya cevaz veririm fakat ispatı 
dinlemem.» Deyişi gibi büyük bedahat halinde 
ortada bulunan bir Anayasa hakikatinin bir gü-
ııa kürsüde malzeme olarak istimali fikrini or
taya koyar ki, Zihni Betil arkadaşımın siyasi tec
rübelerinin bu istikametteki faaliyete lüzum his
sedeceği gibi bir anlayışı asla kabul etmemek fik
rindeyim. Hükümetin, Adalet Partisinin Hükü
meti değil, Hükümetin; misakı millî hudutları 
içinde yaşıyan bilcümle Türk vatandaşlarının 
resmî, meşru yani kanunî Hükümeti bulunduğu 
vasfı aşikârdır. Adalet Partisi iktidara geldiğin
den bugüne kadar hangi istikamette, hangi hâ
dise sebebiyle sadece ve sadece Adalet Partisi 
Hükümeti olduğunu iddia ve isbata medar ola
cak istikamette çirkin bir faaliyet içine girmiş
tir. Aziz arkadaşımızdan sormak isterim. Asla. 
Türkiye'de politika maalesef ve maalesef konuş
mamın muhtelif noktalarında arza çalıştığım mâ
na ve istikamette bir tuhaf tezelzüle tabi kılınıp 
meselelerinden ' tamamen ayrı istikamette mem
leketin mahvına müncer mâna ve değerde bir
takım istikametlere sürüklenmek ımevkiiııdedir. 
Biz şu üç aylık iktidarımızın hiçbir gününde 
Adalet Partisi olarak Hükümetin Adalet Partisi 
olduğu hakkında bir fikri bir emareyi ortaya koy
muş kişiler değiliz. Başbakanımız Sayın Süley
man Demirel genç, hattâ ondan ve benden daha 
genç ve bu memleketin ihtiyaçlarına bihakkın el 
koymaya kararlı, haysiyetli ve şerefli, uyanık ha
kikî bir memleket çocuğudur. Onun Adalet Par
tisi istikametinde Başbakanlığı sair partileri ve 
Adalet Partisi dışında kalan çerçeveler istikame
tinde onlara gayribaş bakanlık yapmak gibi bir 
arzusunun eserini Zihni Betil arkadaşım değil hiç 
kimse ve hiç kimse bu tarihe kadarki iktidarınız 
zamanında ortaya koyamaz, koyamıyacaktır. 

Bu itibarla Hükümetin, Adalet Partisinin 
Hükümeti değil, ondan oylarını bile sakınan di
ğer vatandaşların da Hükümeti olduğu hakkın
daki mükerrer kürsü iddiasına daha derin mâ
nada cevap arz etmeye ihtiyaç hissetmemekte
yim. 

Zihni Betil arkadaşım erteleme kanunu mü
nasebetiyle çok muhterem arkadaşım Ferid Me
len acısında bâzı telmihlere teşebbüs ettiler.' Tür

kiye'de Parlâmento, hayatımızı iğlâk eden bir bü-
•yük unsur vardır. Asla samimiyeti kovalıyamı-
yoruz. 1963 yılında Sayın Millî Birlikçi arka
daşların seviyeli bir Devlet anlayışı ve vatandaş
larının gelir seviyesinde bir zait mâna yaratmak 
amacı ile ortaya koydukları, dar gelirlilerin ge
lir seviyelerinde nispî bir ferahlığı ortaya koya
bilmek ümit ve amacı ile kanunlaştırdıkları bir 
prensibin Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti 
tarafından, Sayın İsmet İnönü'nün 1963 yılın
daki Hükümeti zamanında Hazine imkânsızlığı, 
bilhassa ve bilhassa bu seviye yüksekliği vadeden 
ve intacedeıı mânayı karşılamak istikametinde 
Hazineye gelecek olan paranın hâsıla halinde ge
lememesi muvacehesinde, gelemiyen paraya mu
vazi mânada giderin de kısılmasını temin edici 
istikamette haklı, meşru, yerinde bir karar halin
de İsmet İnönü'nün 1963 te aldığı kararı, 1965 
yılının sonunda iktidara gelmiş olan Adalet Par
tisi aynı anların, aynı mucip sebep, aynı muva
zene görüşü tahtı tesirinde ertelemeyi öngörmüş 
ve bu istikamette bir kanun getirmiştir. Ben bu 
kanunda, ertelemenin vatan hiyanetine kadar 
gidecek isnatlarım, kendileri erteledikleri halde 
bize reva gören Cumhuriyet Halk Partisinin bu 
kanunini müzakeresi münasebetiyle vâki kürsü 
sözcülerinin hiçbirine - itimat buyurunuz - mü
nasip bir hal görmedim. Kendilerinin ilk yara
tıcı olarak, hattâ ve hattâ bu memlekette bu ko
nunun tahassul etmemesi istikametinde attıkları 
adıma rağmen Adalet Partisinin ilk ağızda 440 
milyon liraya baliğ olan mânada bir gideri ta-
zammun eden bu görüşünün ertelenmesinde ada
let sezinlemiyen ve köşe başında sıkıştırılıp sık
boğaz edilmek istenilen bir muhalif anlayışında 
Adalet Partisine Halkçı arkadaşların yüklenmesi 
halini evvelemirde Parlâmentonun gerektirdiği, 
ilimden gelen, ahlâktan gelen müsamaha ile mu
vazi mânada görmedim. O suçu siz işlememiş ol
sanız, o suçu sadece ve sadece ilk defa iktidara 
gelen Adalet Partisi işlemiş olsa bilcümle kuv
vetlerinizle saldırınız. Fakat farenin bir delik öğ
renip peynir çalması misali sizin ortaya koydu
ğunuz bir meselenin bizim tarafımızdan bizzarure 
taklidcdilmesi halini Anayasa ihlâline kadar gö
türücü töhmetlerle tel'in etmek Adalet Partisi
nin otuz şu kadar yıllık siyasi hayatına yakışmı-
yan mânada bir siyasi polemik konusudur. Bu
nu bütün vicdan anlayışı halinde ortaya koyma
mızda hakiki bir selâbet vardır. (Sağdan, 30 yıl-
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lık Halk Partisi sesleri) Bu: konuda, mevzuun 
Adalet Partisi değil, Halk Partisi olduğu aşikâr
dır muhterem arkadaşlarım. Adalet Partisinin 
muhasebatı yeni başlıyor. Bu itibarla biz elbette 
ki, kendimizi ortaya koymuyoruz. 

Memur tâyinleri konusunda mevzuu uzatmak 
niyetinde değilim. Gecenin bu saatinde başka 
bütçeler de Yüksek Senatonun karar ve iznini 
bekliyor. Ben sadece şu mühim noktayı Muhte
rem Zihni Betil arkadaşıma arz etmek isterim. 
Hukukçu değilim fakat meslekim dışında bir me
rak saikiyle çeşitli eserler okumuş bir arkadaşı
nızım. 

Şimdi Devletin memurunu ne yolda tasarruf 
eyliyeceği hakkında bütün dünyada iki mühim 
noktai nazar bulunduğu hakkında bir nebze ma
lûmatım vardır. Dünyada iki türlü memur isti
mal etme sistemi devletlerce caridir. Bunlardan 
en tipik numune İtalya'da hâkim bulunan sis
temdir. 

Memur devletin bir yıl kontratiyle hizmetine 
tâyin ettiği ve meselelerine eğilmek üzere tavzif 
ettiği kişidir. Memur akşamın saat beşinden iti
baren makarna fabrikasında, demiryollarında, 
bir barda veya her yerde çalışabilir. Bu büyük 
nüfus içindeki İtalya'nın büyük iş sürkülâsyonu 
muvacehesinde zaruri gördüğü sistemdir. 

Bir de klâsik Viyana yahut Fransız sistemi 
dediğimiz devlet memurluğu anlayışı vardır. 
Türkiye'de öteden beri cari ve hâkim olan bu 
usul, yüksek. itimadınıza sığınarak arz etmek is
terim ki, Devletin birgûna mahvına müncer ola
bilecek istikametlerde memleketin aleyhine neti
celer yaratacak mânada bir acayip sistem mânası 
ifade eder. Türkiye'de nüfusun 350 kişiye bir 
memur düşme prensibi muvacehesinde aşağı - yu
karı yüzde üçü memurdur. Yani Türkiye'deki 
memur statüsü Batı memur istimal etme anlayı
şına göre üç defa fazladır. Akşamları saat beş 
civarında Kızılaydan, lâalettâyin bir köşeden Ba
kanlıklarımızdan boşalan binlerce sevgili vatan
daşımızın memuriyetini vermiş olarak caddelere 
dökülüşü halini seyrettiğimizde merkezi hükü
met vazifesini gören Ankara'dan bu derece cesim 
adeclde memur kullanılmasının sırrını münevver 
kişi olarak, belki sizler tâyin ve takdir edebilir
siniz. Ancak bu durumun Haymana'lı bir.köylü, 
Gümüşane'li bir vatandaş yahut Edirneli bir ha
nım nazarında menfi tesir icra, ika ettiği husu-

j su bilinmelidir. Türkiye'de memuriyet hususun
da bilhassa 27 Mayıs İhtilâlinin sonundaki Ana
yasanın tefriki kuvva prensibinin ışığı ve mânası 
altında meselelerimizin memur statüsü, memur 
istimali, memur ve Devlet Muvazenesi ve müna
sebetleri açısından tarifini yapmamış, Devletiz. 
Memur üniversiteyi bitirip veya liseyi bitirip 
Devlete sırtını dayadıktan tabetabut memuriyet 

I vazifesinin devamının imkân verdiği tarihe de-
| ğin Devlete yük olan kişidir. Bu zavallı gelirler 
j muvacehesinde çırpınarak yaşama imkânı ariyan 
j Devletin o mânevi mânadaki varlığın hayrına ol-
j mıyan bir tutum ve statüdür. Bu itibarla ben me-
j mur konusunu şu şekilde arz ve izaha çalıştım. 
j Bu fikrin hukukla alâkalı olan cephesini Muh-
I terem Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü arkada-
I şımız Zihni Betil'in takdir edeceğinden eminim. 
| Tahmin ederim, zabıtları metin halinde ellerine 
i almadıkları cihetle benim konuşmalarımdaki me-

| mur anlayışı ve memur ile Devlet münasebetleri 
| istikametindeki konuyu bihakkın tahlil etmek ve 
I bir hükme bağlamak imkânını bulamamış olsa-
| 1ar gerektir. Bakınız muhterem arkadaşlarım, ik-
| tidarlar ekip kavramı çerçevesinde kendi tempo-
j larma ayak uyduracak Devlet memurunu müriâ-
| sip addettiği mücavir her görevde yani Devlet 
| Petrol Ofis Umum Müdürlüğü yapmakta olan 

zatı bir politik çerçeve içine düştüğüne kaani 
olarak veyahut sakalı şerifin bohça bohça içeri-

! sinde bulunuşu misali Devletin Hükümeti ile, 
I Hükümetin umum müdürü ile, umum müdürü

nün muaviniyle, muavinin şube müdüriyle, şube 
müdürünün mümeyyizle ilgi ve rabıtasının zaru
reti istikametinde Devlet Hükümeti vasıtasiyle 
petrol politikası istikametinde basma Devlet an-

| layışmın muhalifi mâna ve istikamette beyanat 
ı vermekten çekinmiyen bir zatı yani Devleti Şû-
1 rayı Devletin müstakbel ahkâmına güvenerek 

hiçe sayan bir anlayışı, alıp bir cımbızla, sen se-
| viyeli bir mühendissin, anlayışlı bir vatandaşsın, 
| bu tarihe kadar vâki işinde hakiki başarıya da 

ulaştın. Ancak seni benim politikama muvazi mâ
nada vazife vermiyen, veya, dikkat buyurun bu-

| raya, ilerde vermiyeceği muhtemel olan mâna 
1 görerek Devletin nefi hayrına seni alıyorum, Eti-

bankm Genel Müdür Muavinliğine veriyorum de
diği zaman teorik mânadaki Devletin sözcüsü ve 
icracısı olan Hükümet, mutlak ve mutlak bu sö-

| zünde hâkim vasfı ve neticeyi kararı ortaya koy-

— 173 — 



0. Senatosu B : 39 

malı, meselesinde hâkim netice istihsal etmiş ola
rak muzaffer bulunmalıdır. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Tehiri icrayı 
da yerine getirir. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Tehiri icrayı 
yerine getirmemek misalini zatıaliııizhı partisi
nin iktidarında İsmet Paşanızın başta bulundu
ğu devirde Fethi Çelikbaş vermedi mi? 

Şimdi Beyefendi zatıâliniz İstanbul politika
sı olarak Senatoyu bir basit havaya sokmak isti
yorsunuz. Beni dinleyiniz ve istifade'ediniz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Dinliyorum 
dinliyorum sizin istikametiniz belli zaten. 
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vazifenin, yeni vazifenin isabetsizliği hakkında 
İstanbul'daki çeşitli meşihat kapılarında hak
kını kabul ettirmek istikâmetinde dâva açma 
yetkisi değilse Cumhuriyet idaresinde sadece ve 
sadece mümasil ve mücavir vazife verilmek su
retiyle taltif gören kişi eski vazifesinde ibka 
olunması halanda Şûrayı Devlete vazife dâvası 
açmak konusunda birgûııa haksızlık içindedir di
yoruz. Ama Devletin şûrası her vakit hüküm
lerine kararlarına Hükümetler olarak Devlet 
olarak itibar gösterdiğimiz Şûra bu konuda or
taya koyduğu karariyle bu tarihe kadar Dev
letle memur münasebetlerinde görülmemiş bir
takım yeni prensipleri ve hukuk görüşlerini son. 
dört yıldır ortaya koymakta devam etmektedir. 
Muhterem Devlet Şûrasının yüksek .hukukçu
larına bu kürsüden bu istikamette sual sormak.. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Termen... 
ZİYA TERMEN (Devamla) — Vaktim dol. 

madı. 
BAŞKAN — Hayır şimdi şu mesele var, Da

nıştay'ın kararlarına intikal ediyor... 
ZİYA TERMEN (Devamla) — Sual sormak 

hakkımız yok muydu? Devlet Şûrasının Yük
sek hâkimlerinin cem olunduğu bir şûra halin
deki topluluğun ısdar ettiği karara Senatör 
olarak, Hükümet erkânı olarak. Devlet erkânı 
olarak aynen kaza merci]erinin kararlarının 
vacibül ittiba bulunuşu vasfında, bizim asla 
sual sorma hakkımız yoktur. Bu kararı ortaya 
koyanla kararı tatbik veya ademitatbik mev
kiinde bulunan hükümetlerin takdir ve tasvibi
ne kalmış bu istikamete iktiran etmiş, mesele 
bu. Ben muhterem Zihni Beti! arkadaşımın Dev
let memuru konusu istikametinde bizim yanlış 
kanaat içinde bulunmakta olduğumuz gibi bir 
zehaplarını tashih ötmek istikametinde, bu isti
kamette arzı cevap ettim. 

Aziz arkadaşlarım, meşru bir seçimle iş ba
şına gelmiş olan A.P. Hükümetinin Anayasanın 
vaz'ettiği temel hukuk kurallariyle hareket et
tiğini söyliyen muhterem arkadaşım, seçilmiş 
olarak gelmiş bulunmak mutlak mânada her 
şeye vazıülyecl olmamak demektir, şeklinde bir 
konuyu ihtar ettiler. Biz konuşmamızın hiç... 

SÜHİ BA.TÜR (Sinop) - Yanılıyorsun Sa
yın Termen. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Hayır benim 
tâbirim o. Sizin muradınız bu istikamette idi. 

BAŞKAN — Sayın özden, hatibe sataşmayın 
lütfen. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Başkan, te
şekkür ederim.. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bana hi-
tabediyof, cevap veriyorum. 

BAŞKAN — Cevabınız usule uygun değil 
Saym Özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sataşmaya 
devam ederse ben de cevap vereceğim. 

ZİYA TERMEN (Devamla) —• Sayın Özden 
ben size birşey söylemiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika Saym Termen.. Sa
yın Özden, evvelâ siz sataştınız, Başkanlık böyle 
tesbit etti, çok rica ederim, sayın hatibe sataş
mayın, devanı etsinler. Siz de konu içinde kal
maya gayret edin. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — İktidarlar 
ekip kavramı çerçevesinde kendi tempolarına 
ayak uyduracak Devlet memurunu münn.-dp ad
dettiği mücavir her görevde kullanacaktır. Akr.i 
halde, işte burada tecri başlıyor. Hüküm (îtlerin, 
Hükümet icra etmek ve Devlet adına iş yürüt
mek yetkileri memur esaretinde ini iyen Dev
let fikrini ortaya koyar. Bu Ziya Termen ar
kadaşınızın fikri değü beyefendi. Bu, Devlet 
anlayışını memur mevzuu üzerinde hâkim kılan 
felsefenin özüdür. Ve bir esere dayanan hü
kümdür. Devlet ve memur münasebetleri 1900 
yılının kış ayında, A.P. nin iktidara geldiği ta
rihte başlamadı. Türkiyede 735 yıllık, bir Os
manlı İmparatorluğu ve 45 yıllık bir Cumhuri
yet Devleti Hükümeti silsileleri vardır. 

Rüşvet olduğu zehabı ile Bağdat kadılığın
dan Basrayâ sürülen, kişi, o tarihte nasıl Dev
letin arzu ve iradesine inkıyat göstererek bu 
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Şimdi Batur benim Galatasaraylı arkadaşım. 
Batur benim eski politika arkadaşımdır, har
fendazdır. 

Velhâsıl muhterem Cumhuriyet Halk Partisi 
sözcüsü Zihni Betil arkadaşım benim konuşmala
rımda Devlet nizamına, Devlet anlayışına Anaya
sanın temel ilkelerine ve prensiplerine mugayir 
mânada birtakım meseleleri münakaşa mevzuu 
halinde ortaya koymuş bulunmalarına rağmen 
bendeniz yaptığım şu konuşmayla Adalet Par
tisi sözcüsü olarak esasta hiçbir ayrılık bulun
madığı mevzuuna geliyor ve bu istikamette ken
dilerinin bâzı yönlerde yanlış anlamalar için
de bulunduğu konusuna değiniyor ve kendisi de 
başta almak üzere, cümlenizi selâmlıyorum ar
kadaşlar. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Ne adına Sayın Betil? 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Grup adına söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Grup adına istiyorsunuz. 
Buyurun efendim. Mâni bir maddemiz yok. 

Yalnız sayın senatörler, gruplara da hatırlata
yım, takdir sizindir. Bütçemiz çok, zamanı de-
ğiştirımek imkânlarına da sahip değiliz, zaman 
yürüyor. Takdir sizlere aittir. 

ZİHNİ BETİL (Toikat) — Muhterem arka
daşlarım, çok Sayın Termen Cumhuriyet Sena
tosu A. P. Grupu adına Başbakanlık Bütçesi 
konuşulurken yaptıkları konuşmada seçim ka
nunlarındaki değişikliğe ve Af kanunu tasarı
sına da değindiler. Bizim C. H. P. Grupu adı
na yaptığımız konuşmada biz bu konulara te-
jnas etmemiş bulunuyoruz. Yeri geldiği zaman 
Grupumuz adına elbette görüşlerimizi izah ede
ceğiz. Bu hususu tasrih etmeyi demin unuttum. 
Hepinizden özür dilerim, ama tasrih etmekte de 
fayda gördüm. Birkaç cümle için söz almamın 
sebeplerinden birisi budur. 

İkinci noktaya gelince: Biz Başbakanlık 
Bütçesinin görüşülmesi sırasında görevleri de
ğiştirilen memurların durumunu ve bunlar ara
sında yargı organlarından karar alanların du
rumunu da bahis konusu etmedik. Binaena
leyh, Sayın Termenin bu konuya değinen ko
nuşmalarının bizim konuşmamızla ilgisi olma
dığı kanısında bulunuyoruz. Bu konunun da 
yeri gelecek Grupumuz adma, şahıslarımız adı
na gerekli açıklamaları yapacağız. Yalnız ida

renin hiçibir eylem ve işlemi yargı organının de
netimi dışında bırakılamaz. Bir umum müdür 
hakkında, bir memur hakkında Hükümet 
bir tasarrufta bulunmuş. O umum müdür, me-

• mur yangı organı ve idarenin bu tasarrufunu 
murakabe etme yetkisine sahibolan Danıştay 
nezdinde dâva açmış. Dâva henüz bitmemiş, ka
rara bağlanmamış. Ama Hükümet tasarrufu
nun icrasının tehiri hakkında karar allanmış. Sa
yın Termen arkadaşımız bu konuda burada 
uzun uzun görüştüler. Konu dâva mevzuudur, 
esası karara bağlanmamıştır, burada konuşu
lamaz. Biz kısaca konuşmalarından ele aldıkla
rı, ileri sürdükleri hususlardan. hangilerinin 
bizim konuşmamızla, hangilerinin diğer konu-

. şanlarla ilgilerini tesbiıt edemediğimiz için bâzı 
noktalara umumi olaraik temas etımek mecburi
yetinde kaldık. Muhterem arkadaşlarım, Tür
kiye'de demokratik rejim Türk Milleti için vaz
geçilmez bir rejim haline gelmiştir. Grupumuz 
adma yaptığımız konuşmada da belirttiğimiz 

; gibi, bu rejim henüz her çeşit sarsıntıya kar
şı koyacak sağlam temeller üzerine oturmuştur 
denilemez. Biz bu rejimin her çeşit sarsıntı kar
şısında sapasağlam yaşaması için daha bir müd
det çaba göstermek mecburiyetindeyiz. Sözle
rimi o konuşmamda ifade ettiğim halisane te
mennimiz odur ki, bu müddet uzun sürmesin söz
leriyle bitireceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bütçenin tümü hakkındaki ko
nuşmalar bitmiştir. 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Ben
deniz de söz istemiştim:. 

BAŞKAN — Saym Bozcalı bir silinti var, 
silinti olduğu için nazarı itibara almadık. Buyu
run efendim. 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Muh
terem arkadaşlarım, vakit daraldı. Konuşma 
mevzuum Başbakanlığın Personel Dairesi ile il
gili ve kısmen tatbika konulmuş bulunan 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanunu üzerinde olacak
tır. 

Mart ayma kadar bu kanun üzerinde yapı
lacak tatbikat ve incelemelerde belki faydalı 
olur ümidiyle bir kaç noıkta üzerinde durmak 
mecburiyetinde olduğumu arz ediyorum. He
nüz geniş çapta tatbikine girişilmiyen bu ka
nunun şimdiden şikâyetleri vardır. Ezcümle 
Maliye Bakanlığı metfkez ve taşra teşkilâtı me-
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mnr ve hizmetlilerinin yayınladığı uzun bir ya
zı ve rapor var. Sonunda aynen şöyle denilmek
tedir: Devlet Personel Dairesi tatbikattan uzak 
olduğundan kararları isabetli olmamış ve perso
nelin derdini hiç anlamamıştır. Bu sebeplerden 
Devlet Memurları Kanunu idareyi müşkül du
rumda bırakmakta, personeli de huzursuzluğa 
sevk etmektedir. Esasen her kurum ve idare 
kendi memurunu daha iyi bilir ve bu kanunu 
durdurmaz, şeklindedir. Bendeniz mâruzâtım
da birkaç, nokta üzerinde duracağım ve bu 
noktalarda isabet olduğunu kıymetli Personel 
Dairesi mensupları ve Bakanlık erkânı ve Baş
bakanlık yerinde bulursa ya beni bir kanunla 
veya bu kanunun tatbikatını geciktirmek sure
tiyle ileride birçok mağduriyeti mucibolacak 
hatalı tatbiklere yer vermemesi hususundadır. 
Anayasanın 117 nci maddesi, memurların bü
tün haklarının ve özlük işlerinin kanunlarla dü
zenleneceğini âmirdir. 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu ise memuriyetlerin sınıflandırılma
sı, aylıkların gösterge katsayısı ve kademe ay
lığı suretiyle tesbitd cihetine gidilmekte, yük
selmeler bâzı kayıt ve şartlara tabi tutulmak
ta, üst derecede açıkça yer olmadıkça yüksel
me önlenmekte ve en mühim hükümlerinden 
olan sınıfların tesisi, sınıflarda yaş haddi, sı
nıflarda öğrenim derecesi, sınıflarda aylık gös
tergesi, adaylık süresi, sınıflarda derece yük
selmesi gibi Anayasanın kanunlarla düzenlene
ceğini bildirdiği bâzı hakların tesbiti tüzük ve 
yönetmeliklere bırakılmaktadır. Devlet memur
larının öteden beri kanunlarla tâyin edilmiş 
olan haklarının bu kere tüzüklerle tâyini hiç
bir surette doğru olamaz. Anayasanın 107 nci 
maddesi ancak kanunların uygulanmasını gös
termek veya emrettiği işlerin icrasında açık
lık ve kolaylık vermek üzere ve kanunlara hiç
bir surette aykırı olmamak şartiyle tüzüklerin 
çıkarılmasına cevaz vermiştir. 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa Anayasanın 107 ve 
117 nci maddelerinin de sınırını aşarak bâzı 
hakların tesbiti hususunda tüzük yapılmasını 
emreden veya tüzüklere atıf yapan 41 nci mad
desi vardır. Bundan başka Devlet Memurları 
Kanunu, memurları birtakım sınıflar üzerine 
koymakta ve ona göre de bu kanunun intıba-
ıkını işletmekte ve fakat eski hükümlerle Dev
let teşkilât ve hizmetleri nazara alınmamakta
dır. Halen yürürlükte bulunan Devlet memur

ları maaşlarının teadülü hakkındaki kanunlarla 
konulmuş bulunan 14 derece bu kanunda na
zara alınmamış olduğundan 14 dereceye dağıl
mış bulunan memurların mühim bir kısmının 
derece ve unvanlarına karşılık bulunmamakta
dır. Bu sebeplerle sınıflandırmalarda Devlet 
daireleri aylardan beri zor durumlar içinde bu
lunmakta, ve memurlar ise huzursuz edilmekte 
ve aralarında ister istemez ihtilâflar başgöster-
mıiş bulunmaktadır. Bu kanunun kabul ettiği 
derece 7 - 8 e kadar olduğuna göre, 14 derece 
üzerinde dahi sıkışmış olan memurların terfi
leri tüzüklerle ne gibi bir veçhe alacağı bilin
memektedir. Halbuki 14 derece, istenilen elas
tikiyeti temin edemediği düşünülerek, en az 21 
veya ona yakın derece veya unvanlarla memur
ların terfi ve terfihleri sağlanmalı idi. Memur
ların sınıflandırılmaları mânasında unvan ve 
dereceleri karşılığı bulunmıyan bir kısım me
murların müktesep hakları da ihlâl edilımekte-
dir. Her ne kadar memurunun intibak ettiril
diği derece düşük ise geçici maddelere konu
lan hükümlerle farkın verileceği kabul edil
miş ve fakat evvelki kanunların kıdem ve eh
liyet gibi aradığı şartlara uygun olarak kaza
nılmış olan derece ve buna bağlı haklar geri 
alınmaktadır. Bu yüzden de memur manen ve 
maddeten mutazarrır edilmektedir. Bu itibar
la da bu kanunun memurlara hiçbir şey getir
memekte ve ancak onları huzursuz etmekte ve 
aralarında ihtilâf çıkarmaktadır. 

Devlet Memurları Kanununun 154 ncü mad
desinde, genel bütçede her yıl bu kanuna tabi 
kurumların sınıf tüzüklerinde tesbit edilmiş 
gösterge rakamları ile belirtilen aylıkların ey
lemli ödeme rakamlarına çevrilmesi için tek bir 
katsayı uygulanır, denilmekte ve son fıkrasında 
katsayı değişiminin aylığın artırılması sayıl
ın adığı kabul olunmaktadır. Katsayısının taban 
ve tavanı 70 - 1 000 arasında kabul edildiğine 
göre, bu bütçe yılı içinde tâyin olunacak kat
sayısı hiçbir zaman içtimai adaleti temin ede-
miyecoktir. Misal vereyim: Katsayısı 5 kabul 
edilse; en az aylık 350, en çok aylık 5 000 lira 
olur ki, küçük memurlara terfi sağlamadığı 
gibi, almakta olduğu aylığı da eline geçmez ve 
buna mukabil üst dereceli memur aylığı ara
sındaki nisbet fahiş ve hatalı oluş. Küçük me
mura bu gibi, hiç değilse aylığını verebilmek 
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için ıkatsayısım 6 veya 7 olması iktiza eder. O 
zaman da üst derece memurun aylığı nâsbetsiz 
ve haksız bir artışla yükselmiş olur ki, buna 
bütçenin ve memleketimizin malî durumu mü
sait değildir. Bundan başka bu kanunun 45 nci 
maddesindeki vasıflar içerisinde derecesinin 
görevinden başka bir görevde çalıştırılamıya-
cağı yazılıdır. Bugün tatbikatta bu maddenin; 
yani Türkiye'nin memurların bulundukları yer
ler, yaptıkları hizmetler bakımından tatbikine 
imkân yoktur. Yine bu kanunun 71 nci mad
desi Devlet memurunun bir sınıftan başka bir 
sınıfa geçmesini son derece güçleştirmekte, yu
karıdaki dereceler veya yukarı kısımların acık 
bulundurulmasını iktiza ettirmektedir ki, tat
bikatta mühim aksaklıklar doğurmakta. I 

Bundan başka yine bu kanunun 86 nci mad
desiyle bir memura vekâlet edecek memurun o 
sınıftan olması icabetmektedir ki, bugün bunu 
tenıin imkânı yoktur. Türkiye'nin kazaların
daki nüfus memurları, tapu memurları, hattâ 
kaymakama vekâlet eden tahrirat kâtipleri ye
rine bir kaymakam için ona vekâlet edecek 
kimseyi, ona vekâlet edecek kimselerin orada 
bulundurulması gibi imkânsız olan güçlükler 
içerisine düşmektedir. Bunlar için şimdiden bir 
tedbir alınması iktiza etmektedir. Bu kanunun 
44 ncü maddesinde Devlet memurlarının yaş 
hadleri de tâyin ve tahdidedilmiştir. Tüzük
lerle müddetinden evvel bir kısım memurları 
hizmetleri bakımından emekliye sevk etmek 
mecburiyetinde bırakan hükümler, ki, vaktiyle 
bunlar ve halen mer'i olan kanunlarla gayet 
sıkı tutulan hususlar bugün tüzüklerle bunla
rın tatbikine ve o memurları mağdur edilme
den bu kanunun tatbikatına geçilmesine imkân 
olmadığı kanaatindeyim. 

Bu itibarla bu konunun tatbikine geçmeden 
şu hataların, noktaların bir daha elden geçirile
rek tashihi cihetine gidilmesi veya tüzüklerin isa
betli olarak çıkarılması ancak memurlar arasın
da huzuru temin edeceği kanaatindeyim. Teşek
kür ederim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Grup ve şahısları adına konuş
malar bitmiştir, Hükümet adına konuşulacak mı 
efendim?... Buyurun Sayın Bilgehan. 

DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Sayın Başkan, muh
terem Senatonun değerli üyeleri, Başbakanlık j 

bütçesi üzerinde gerek gruplar adına, gerek şa
hısları adına konuşan çok değerli arkadaşlarımız 
gerçekten bize önümüzdeki faaliyetlerde ışık tu
tacak değerli fikirlerini büyük bir memnuniyet
le dinlemiş bulunuyoruz. C. H. P. Grupu adına 
Sayın Zihni Betil'in gerçekten çok yerinde ve 
tamamen objektif bir tarzda yapmış oldukları ten
kit sırasında Hükümetin işleyişi hakkındaki ko
nuşmalarına değinmek mecburiyetindeyiz. 

Yeni Anayasamızın gerekçesinde Bakanlar 
Kurulunun yasama organının çizdiği hukukî alan 
içerisinde Hükümet etme fonksiyonunu faal ve 
müessir bir şekilde yürütecek bir organ seviye
sine çıkarılmıştır, denmektedir. Bu suretle Ba
kanlar Kurulunun görevlerinin yani diğer tâbir
le Hükümetin görevlerinin ve hudutlarının ne 
olduğunu Anayasamız tesbit etmiş bulunmakta
dır. Bugüne kadar Hükümetimizin gerek faali
yetleri, gerek icraatı tamamiyle bu Anayasa Hü
kümleri içerisinde cereyan etmiş bulunmaktadır. 
Bunun dışında her hangi bir iddiayı kabul et
meye imkân yoktur. Esasen bu tenkidde bulunan 
değerli arkadaşlarımız bu hususda müşahhas bir 
hâdiseden de bahis etmemiş bulunmaları suretiy
le bizim bu iddiamızı teyidetmiş bulunmaktadır
lar. Değerli arkadaşımız Zihni Betil, kurulmuş 
bulunan Sayın Süleyman Demirel Hükümetinin 
sadece Adalet Partisinin Hükümeti değil, ama 
Türkiye'de yaşıyan 32 milyon insanın Hükümeti 
olması lâzımgeldiği yolunda beyanda bulundu
lar. Bu beyan doğrudur ve gerçekten Adalet Par
tisinin Genel Başkanı tarafından kurulmuş olan 
Hükümet hiçbir zaman sadece Adalet Partilile
rin veya Adalet Partisine rey vermiş olan insan
ların Hükümeti olmamıştır, olmıyacaktır. (Sağ
dan bravo sesleri) Türk Hükümeti misaki millî 
hudutları içerisinde yaşıyan her vatandaşın Hü
kümeti olmuştur ve öyle kalacaktır. Kaldı ki, bu
nu Sayın Başbakan mütaaddit vesilelerle muhte
lif yerlerde efkârı umumiyeye ifade etmiş bu
lunmaktadır. Yine Sayın C. H. P. Sözcüsü de
ğerli arkadaşım, Zihni Betil'in pahalılık mevzu
undaki sözlerine Maliye Bakanı arkadaşımız tek
nik mânada temas ettiler. Bunları burada ifade 
etmiyeceğim. Sadece Hükümetin bu konuda me
selenin üzerine önemle ve ciddiyetle eğilmiş bu
lunduğunu, gereken tedbirleri aldığını, bunun 
için lüzumlu teşebbüsleri yapmış olduğunu ifade 
etmem, öyle zannediyorum ki; Sayın Zihni Betil 
arkadaşımızı da memnun edecektir. Ancak ra-
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kamlar üzerinde kendileri ile mutabık kalmadık, 
bunu ifade ederim. Plâna bağlı programın hazır
lanıp, açıklanmamasını tenkide şayan buldular. 
Bugün çıkan Eesmî Gazetede program hazırla
nıp açıklanmış ve değerli senatör arkadaşlarımı
zın ıttılalarma arz edilmiş bulunmaktadır. Böy
lece bu tenkidin yeri kalmamış bulunmaktadır. 

Bunu takiben Millî Birlik Grupu adına Sa
yın Ahmet Yıldız arkadaşımızın tenkidlerine kı
saca arzı cevabedeceğim. 

Sayın Ahmet Yıldız'm pahalılık ve enflâsyon 
hakkındaki iddialarına demin arz ettiğim gibi, 
Sayın Maliye Bakanı arkadaşım cevaplarını ver
mişlerdir. Gene ifade edeyim ki, buradaki yükse
liş rakamları bizim tetkiklerimize aykırı bulun
maktadır. 

Sayın Ahmet Yıldız, «Kuruluşlarını bütünle
şerek verimli bir çalışmaya başlama sahaları 
içinde bulunduğu sırada her etkiden korunmala
rı gereken Devlet kurumları en insafsız bir yıp
ratma kampanyası ile karşılaşmışlardır. Hükü
met ve iktidar partileri, Devlet kurumlarını her 
türlü yıpratmaya karşı korumalıdır. Gerçekten 
Hükümetin görevi budur. Ve Hükümet bu göre
vini bugün kemali ciddiyetle yerine getirmiş bu
lunmaktadır. 

Bu arada diğer bâzı hatip arkadaşlarımız da 
temas ettiler. Görevlerinden hala e pamuğu gibi 
atılmakta olduklarından bahsettiler. Şimdi muhte
rem arkadaşlar, eğer müsaade buyurursanız, ben 
önce Devlet memurunun ne olduğunu bir defa 
daha, hafızalarınızı tazelemek bakımından arz 
edeceğim, hepiniz çok iyi bilirsiniz mutlaka, Sa
yın Sıddık Sami Onar, İdare Hukuku Kitabının 
819 ncu sayfasında der ki: Memur kendisine âm
me hizmeti verilen kimsedir. Vazifelerini tanzim 
eden kaidelere iki prensip hâkimdir. 

.1. Amme hizmetlerinin icabı ve menfaatleri 
daima üstün tutulmalı, ve memurun şahsi men
faatlerine tercih olunmalıdır. Çünkü hizmet me
murun menfaati için değil, birtakım umumi ihti
yaçların ve menfaatlerin korunmasını temin için 
kurulmuştur. Memur, onun mütemmim cüzü ve 
vasıtası olmaktan başka bir şey değildir. 

2. Âmme hizmetlerinin devamı ve istismarı
nı iyi bir surette görülmesinin icabettirdiği ted
birlerin alınmasına memurun şahsi durumu ve 
menfaatleri hiçbir zaman mâni olamaz. 

Şimdi bunun yambaşmda, yine çok değerli 
arkadaşım Turhan Feyzioğlu'nun bir mütalâası 

vardır. Sayın Turhan Feyzioğlıı arkadaşımız 
şunu kabul etmek lâzım ki, bir bakanın hergün 
birlikte çalışacağı yakın mesai arkadaşlarına ta-
mamiyle güvenebil m esi ve lüzum görülünce bir 
umura müdürü aşılmaz hukukî engellere uğra
madan değiştirebilmesi iyi bir idarenin şartla-
rmdandır. Biz Hükümete geldikten sonra bâzı 
genel müdürler ve bâzı valiler arasında birtakım 
tâyin ve nakiller yapmış bulunmaktayız. Bu he
pinizin malûmudur. İdarenin icabettirdiği ve ida
renin takdiri içinde bulunan bu meselenin sanki 
partizan birtakım gayelerle yapılmış olduğu
nun iddiasını insaf hududu içerisinde mütalâa 
etmek mümkün değildir. Bu, hizmetin gerektir
diği birtakım değişikliklerdir ve şuradan ayrıl
mış bulunan arkadaşlarımızın kabiliyetleri, kud
retleri üzerinde her hangi bir tartışmanın açıl
masını da biz Hükümet olarak uygun bulmayız. 
Hizmet bugün onu icabettirmiştir. Bursa'da bu
lunan bir vali İstanbul'a gitmiştir. Hizmet onu 
icabettirmiştir. Merkezde bekliyen bir vali Si
vas'a tâyin edilmiştir. Hizmet onu icabettirmiş
tir. Bir genel müdür başka bir yerde aynı hiz
mete devam etmiştir. Binaenaleyh, bu tâyinler 
ve nakiller gerek Sıddık Sami Onar'm, gerek 
Profesör Turhan Feyzioğlu'nun beyanlarında 
ifade ettikleri hudutlar içinde Hükümet icraatı
nın en iyi bir şekilde devam etmesini temin et
mek gibi bir gaye ile hareket edilmiş bulunmak
tadır. Bunun dışında meselenin partizanca bir 
tâyin olarak kabul etmeye imkân yoktur. Bu 
hususta müşahhas her hangi bir şey söylemenin 
de mümkün olmadığı meydandadır. Bu, her de
virde yapılmıştır, muhterem arkadaşlarım. Her 
hangi bir tenkit olsun için ifade etmiyorum, sa
dece bir sözlü soru münasebetiyle çıkarmış bu
lunduğum bir- hülâsayı Yüksek Huzurlarınıza 
arz etmekte fayda buldum. Filhakika geçen dört 
yıl zarfında Başbakanlık ve bakanlıklarda 26 
müsteşar, 31 müsteşar muavini, 134 genel mü
dür, 141 genel müdür muavini, 53 daire baş
kanı değiştirilmiştir. İktisadi Devlet Teşekkül
lerinde 32 genel müdür, 45 genel müdür mua
vini, 40 yönetim kurulu üyesi değiştirilmiştir. 
İllerden 57 vali nakledilmiş, 33 vali merkeze 
alınmış, 5 vali başka göreve ayrılmış, 5 vali 
emekli olmuş, 42 yeni valinin tâyini yapılmış
tır. Bu idarenin normal icaplarının yerine geti
rilmesinden ibarettir. Bu arada yine değerli ar
kadaşımız Ahmet Yıldız, - zannediyorum Zihni 

— 178 — 



C. Senatosu B : 39 2 . 2 . 1966 0 : 3 

Betil arkadaşımız da temas ettiler, hafızam be
ni yanıltıyorsa özür dilerim - Danıştay kararla
rının Hükümet tarafından icra edilmediğinden 
böylece Sayın Ahmet Yıldız'm tabiriyle Danış-
tayın arabanın 5 nci tekeri olduğu yolunda bir 
tenbihte bulundular. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Hükümet gö
rev ve yetkilerini, Anayasanın metnine ve ru
huna sadık olarak kullanmaktadır. Bugün Da-
nıştaya müracaat eden genel müdür arkadaşla
rımızdan birkaç tanesi tehiri icra kararı almış
lardır. Yani bugün infaz edilmediği iddia edi
len kararlar Danıştaym bir hükme bağladığı 
lâzımülicra ve kaziyei muhkeme haline getiril
miş bir kararı değildir. Binaenaleyh, arkadaş
larımızın bu noktaya değinen itirazlarını, ten
kitlerini kabul etmeye imkân yoktur. Yani, di
ğer bir tabir ile, Hükümet Danıştaym lâzimülic-
ra kararlarını infaz etmez bir durumda değil
dir. 

Böyle bir iddiayı sureti kafiyede reddediyo
ruz. Nedir? Yalnız şu, memur, Umum Müdür, 
Genel Müdür olan arkadaşlarımız Danıştay a 
'müracaat etmişler, dâva ikame edilmiş, bu ara
da tehiri icra kararı taldbinde bulunmuşlardır, 
ama hâdise nasıl olmaktadır, bunu da ifade ede
lim. Tâyin edilen genel müdür arkadaşımızın 
yerine başka bir genel müdür tâyin edilmiş bu
lunmaktadır. Ne oluyor 'böyle olunca ? idare al
mış olduğu (bir kararı icra etmiş bulunmakta
dır. Binaenaleyh; bir karar icra edildikten son
ra hunun tehirini istemek gibi bir şeyi ka'bul 
etmeye imkân yoktur. Filhakika 'bu hususta, 
Millet Meclisi zabıtlarından 'bir 'beyan da oku
yacağım. 24 . 9 . 1963 tarihli 141 nci Birleşimin 
'birinci oturumunda, «ama bir bakanlık emrine 
almayı tasavvur edin hir emekliye sevk mua
melesi telbliğ ile veya yerine göre Kesmî Gaze
tede neşri suretiyle zaten yerine icra edilmiştir. 
îcra olunmuş iken neyi tehir ediyorsunuz1: Te
hir etmek demek, o zaman Danıştaym kendi 
kendisini icrai bir karar alan bir makam say
ması demektir ki, buna imkân yoktur.» Bina
enaleyh, bizim 'bugün tenkid konusu yapılan 
husus esasen icra edilmiş olan bir kararın tehi
rini talöbetmeleri üzerine, Yüksek Danıştaym 
tehiri icra kararı vermiş olmasıdır ki, burada
ki, beyandan da anlaşıldığı üzere, nevama Da
nıştay bir icrai organ mahiyetine gelmek, gibi 

I bir duruma düşmektedir. Bunu Anayasanın 
I hükmü icabı kabul etmeye imkân yoktur. Bir 
I diğer tâbirle, Danşktaym tehiri icra kararı çık-
I tığı zaman halin muhafazasını âmir olup, eski 
I halin iadesi olmadığına göre buna dair Danış-
I tayın bir kararı da mevcuttur. Binaenaleyh, 
I 'biz Hükümet olarak Danıştaya, kurumlara Ana-
I yasa hudutları içinde daima saygılı olmuşuz-
I dur ve öyle kalacağız. Yine Sayın Ahmet Yıl-
I diz, bâzı gazetelerde yapılan, neşriyattan ya-
I kındılar. Şimdi muhterem arkadaşlar, kendile-
I ri de kabul buyururlar ki, Türkiye'de basın 

hürdür, sansüre talbi değildir, yalnız bu nokta
ya gelmeden önce bu kürsüden sarahatle ifade 

I etmeliyim ki, 'bugün Adalet Partisinin resmî 
organı olarak her hangi bir gazete mevcut de
ğildir. Hal böyle olunca şu veya bu gazetede 
yapılmış bulunan bizim tasvibettiğimiz veya 
etmediğimiz her hangi bir neşriyatın, Adalet 
Partisine ve dolayısiyle Hükümete izafe etmek 
mümkün değildir. İnsaf ile Sayın Ahmet Yıldız 
arkadaşımız tetkik buyurdukları zaman göre
ceklerdir ki, Hükümet hakkında, Sayın Başba
kan hakkında, Sayın Bakan arkadaşlarımız, 
hattâ ve hattâ icra ile hiçbir ilgisi bulunmayan 
Adalet Partisi mensupları hakkında hergün sa-

j ıbahtan akşama ağızlar dolusu küfürler yapıl-
j makta, hakaretler edilmekte, fakat Hükümet 
i gereken müsamahayı Basın Kanunu, basın hür-
! riyeti hudutları içinde mütalâa etmektedir. Biz 
J demokrasiyi ancak birbirimize tahammül gös-
j termekle yerleştirmek durumundayız. Yoksa 
i ibirtakım arkadaşlarımızın ifade ettikleri gibi, 
| bugün rejim yerine oturmuştur, oturmamıştır 
I şeklindeki düşünceler ve oturmamıştır yolun-
! daki iddialar zihinlerde 'birtakım tereddütlerin 
| teşevvüşlerin uyanmasına selbelbolmakta ve böy-
I leoe bu iddiaları yapan arkadaşlarım bütün iyi 
i niyetlerine rağmen, bütün samimî arzularına 
! rağmen eğer rejim yerine oturmamışsa bunun 
J oturmasını biraz daha uzağa atmak gibi bir ne-
! tice hâsıl etmektedir ki, biz bunu uygun bul-
| mamaktayız. 

j Hükümet hiç'bir zaman Sayın Ahmet Yıl-
j dız'm ifade buyurdukları gilbi uygun adımla 
j devlet yönetme hevesi içinde olmamıştır, olmı-
I yacaktır. Anayasaya saygılı olmuştur, öyle ka

lacaktır. 
Sayın arkadaşım 'bu arada, bir taraftan 27 

i Mayısa bağlıyız, onun Anayasasını savunmaya 
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yemin ettik, ondan sonra da, bunları affetmek 
için kanun tasarısı ile Meclis huzuruna gelecek
siniz, demektedirler. Bunun af kanunu tasarısı
nın Yüksek Heyette müzakeresi sırasında ceva
bı arz edilecektir. Ama biz gerçekten 27 Mayısa 
ıbağlılığımızı Hükümet programında da ifade 
etmiş bulunmaktayız. Bununla burada samimi
yetle bir defa daha ifade etmekte fayda mülâ
haza ederiz. 

Seçim Kanunu hakkındaki iddialara da ay
nı şekilde Seçim Kanununun müzakereleri sıra
sında gerekli cevaplar arz edilecektir. 

Yalnız şu noktayı ifade etmek istiyorum ki, 
•biz seçim sistemini 27 Mayısın getirmiş olduğu, 
Kurucu Meclisin hazırladığı bir metne irca et
mek suretiyle, öyle zannediyorum ki, 27 Mayısa 
olan samimî bağlılığımızı bir defa daha ifade 
etmek imkânını bulmaktayız. 

Sayın arkadaşlarımın bir kısmı Personel Ka
nununun, yeni personel rejiminin birtakım ak
saklıklar getireceği hususunda endişeler izhar 
ettiler. Gerçekten Devlet Personel Kanunu Mec
lislerden süratle geçmiştir. Bunun nasıl geçmiş 
ibulunduğunu hepiniz hatırlarsınız. O bakımdan 
'birtakım aksaklıklar olacağı hususundaki endi
şelere Hükümet olarak iştirak ederiz. Tatbikat
tan doğacak olan aksaklıkların düzeltilmesi yi
ne 'bir taraftan Hükümetin, diğer taraftan Yük
sek Meclislerimizin vazifesi olacaktır. Öyle 
zannediyorum ki, ıbu aksaklıklar giderilecek
tir. Bâzı arkadaşlarımız devlet dairelerinde 
memurların iyi çalışmadıklarından güler yüzlü 
bir idarenin henüz gerçekleşmemiş olduğundan 
şikâyet ettiler. Bu hususta şikâyetlere hak ver
memeye imkân yoktur. Yalnız bizim şu kısa 
•devredeki Hükümetimizin icraatından olarak 
memurların mesai saatlerinde görev başında 
'bulunmaları hakkında bir genelge, işlerin sü
ratle bitirilmesi ve yetkinin genişletilmesi, 
suretiyle müracaatların mahallinde, halli hak
kındaki bir genelge, âmme hizmetinin gerektir
diği mahremiyete riayet etme hususunda bir 
genelge, Devlet kapısının müracaatçılara açık 
bulundurulması ve aracılık ve iltimasa mahal 
bırakılmaması yolunda bir genelge, valilerin 
halkın dertleriyle alâkadar olmaları, idarenin 
vatandaşlara güler yüzle muamele yapması, 
eşit muamelede bulunulması yolunda bir genel
ge olmaik üzere beş genelge gönderilmiş bulu

nulmaktadır. öyle ümidediyoruz ki, idare va
tandaşa gerçekten güleryüzle bir karşılama 
yapmak ve bâzı arkadaşlarımızın değindiği gi
bi, Devlet kapısına gelmiş vatandaşlara hiçbir 
zaman yakasında bulunan rozete göre ayrı mu
amele yapılmaması hususu samimî arzumuzdur. 
Bunu size huzurunuzda bir defa daha Hükümet 
programında ifade edildiği gibi bütçe vesile it
tihaz ederek ifade etmekten büyük bir zevk 
duymaktayız. Türkiye'de her vatandaşa eşit 
muamele yapılacaktır. Bunun dışındaki iddia
ları sureti katiyede kabul etmiyeceğiz, buna 
asla imkân vermiyeceğiz. 

Resmî araçlar hakkındaki Sayın Y. T. P. 
topluluğu adına konuşan Mehmet Ali Demir 
arkadaşımın ifadeleri üzerinde durmak iste
mekteyim. Biz gerçekten bir resmî araba salta
natının kurulmasının karşısındayız. Böyle bu
gün için bir müşahhas bir hâdise olduğunu da 
zannetmiyorum. Ama bununla beraber resmî 
vasıtaların 237 sayılı Kanunun hükümleri dai
resinde kullanılması hususunu titizlikle taki-
betmckteyiz. Gerekli tamimler bir defa daha 
yapılmış bulunmaktadır. 

Bu gecenin geç saatinde sizleri daha fazla 
meşgul etmiyeceğim, bir defa daha değerli ve 
bize ışık tutan tenkidlerinize teşekkür ederek 
hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı bir soru 
var lütfen. Sayın Özden sorunuz vardı. 

EKREM ÖZDEN (İstantbul) — Sayın Mali
ye Bakanının sert ve yersiz cevapları karşısın
da Sayın Devlet Bakanının gayet nazik ve me
seleleri bize gayet iyi izah eden beyanları kar
şısında kendilerine teşekkürü bir vazife bilerek 
bir iki sual sormak isterim: Okudukları üç se
nelik değiştirme listesi acaba hangi koalisyona 
aittir ve listelerin icrasında Adalet Partisi ka-
ibinelcrde yer almış mıdır? 

DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Arzı cevabedeyim, efendim. 

EKREM ÖZDEN (Istanlbul) — İkinci sua
lim... 

BAŞKAN — Sayın Bakan nasıl arzu edi
yorsunuz, beraber sorsunlar mı, cevabını hep 
'birlikte verirsiniz. 

DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Hay hay efendim, sorsunlar. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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EKREM ÖZDEN (İstanbul) — İkinci sua
lim : Bir muhterem Bakan buyurdular ki, kazi
yeyi muhkeme halini alan idari kararları biz 
infaz etmekle mükellefiz. Anayasanın Hükü
metlere tevdi ettiği vazife ve mecburiyet bu
dur. Bunun haricinde tehiri icra kararının infa
zına lüzum yoktur. Biz bunu infaz etmeyiz. Bi
zim düşüncemiz budur, buyurdular. Bir hukuk
çu olarak biz hukuk kaidesini izaha çalışıyoruz. 
Eğer tehiri icra kararı ile kaziyei muhkeme ha
line gelen ve infazı lâzımiüittıba olan bir karar 
arasında hukukan icra noktasından bir fark varsa, 
bunun ilmî müstenidi nedir? Ve tehiri icra ka
rarının bizim kanaatimize göre lüzumülittiıba, 
kaziyei muhkeme haline gelen kararların da 
fevkinde bir karar olduğuna göre Hükümet ne 
düşünüyor? 

DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Erendim, Saym Özden arkadaşı
mın hakkımdaki lûtufkâr sözlerine teşekkür 
ederim? Bendeniz bu üsteyi okuduğum zaman 
geçen dört sene zarfında dedim. Öyle zannedi
yorum ki, zabıtta vardır. Geçen dört sene zarfın
da olunca bunun tahtında nmstedir olan mâna 
bir, iki ve üçüncü İnönü Hükümetleri ve Ür
güplü Hükümetleridir. Binaenaleyh, bunu tav
zihe lüzum yok, 

Sonra, ben infaza lüzum yoktur, demedim. 
Şu anda kaziyei muhkeme ile tehiri icra dâvala
rının hukuki münakaşasına girmeyi de uygun 
bulmam. Yahuz hukukçu olarak infaza lüzum 
yoktur, demedim. İfade ettiğim nokta şu okbı, 
dedim ki, zaten icra edilmiş olan bir kararın 
tehiri icrası bahis konusu olmaz. Arzım da şun
dan doğuyor. Diyoruz ki, bir kararname ile 
bir taraftan bir genel müdür arka. dasımızı al
mışız, onun yerine bir diğer genel müdür arka
daşımızı tâyin etmişiz. Böylece o kararın gerek
tirdiği muame'e esasen icra edilmiş bulunmak
tadır. İcra edilmiş olan bir muamelenin tehiri 
bahis konusu olmaz diyoruz. O bakımdan, öy
le zannediyorum ki, bir çelişmezliğin içinde de
ğilim. Nitekim hukukçu arkadaşım gayet iyi bi
lir, Danıştay Kanununun 94 ncü maddesi Da-
nıştayda idari dâva açılması ve kanun yolları
na başvurulması itiraz olunan idari işlemlerin 
veya yargı kararının yürütülmesini durdur
maz. Şu kadar ki, dâva daireleri ile Dâva Dai
releri Kurulu taraflardan birinin isteği halin

de, teminat karşılığında, yürütmenin durdurul
masına karar verebilir. Ancak halin icabına gö
re iptal dâvası denilmektedir. Biz Hükümet ola
rak, 94 ncü maddenin mânası içinde kalmış bu
lunmaktayız. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, buyurun suali
nizi sorun, 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Ba
kanın izahlarma çok teşekkür ederim. Yalnız 
buyurdunuz Vi, karar icra edildikten sonra te
hiri söz konusu değildir. Bu ifadeden hareket 
edersek, Hükümet her defasında kararı ala
cak, icra edecek. Binaenaleyh, fiilen Danıştay 
Anayasanın eylem ve işlemleri yargı denetimi 
dışında bırakılamaz hükmü işlemez hale gele
cek. Hükümet kararı alacak, icra edecek. O 
halde Danıştaym bir fonksiyonu yok, Danıştay 
açıkta kalacak.. Anayasanın, «eylem ve işlem
leri yargı denetimi dışında bırakılamaz» hükmü 
nasıl icra edilecek? 

DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Saym Yıldız arkadaşımız, öyle 
zannediyor ki, bu birazda benim meseleyi vuzu-
ıu anlatamam iş olmamdan doğuyor. 

Şimdi Saym Yıldız ifade ettiler, Anayasa
nın 114 ncü madesi av nen (idarenin hiçbir ey
lem ve işlemi iıiçbir halde yargı mercilerinin de
netimi dışında bırakılamaz.) 

Bir genel müdür arkadaş bulunduğu yerden 
alınarak başka bir yere tâyin edilmiş. Bu ara
da bu işlemin, bu muamelenin kanuna, huku
ka aykırı olduğunu iddia ederek iptal dâvası 
açıyor, iptal dâvası devam ediyor. Bu arada ka
rarın icrasının tahiri için ayrıca bir talepte 
daha bulunuyor, 94 ncü maddeye göre. Şimdi 
sizin tenkid ettiğiniz ve bâzı arkadaşların da 
üzerinde durduğu, Hükümet Danıştay kararları
nı infaz etmiyor şeklindeki iddiaları bir nokta 
üzerinde bir tetkike tabi tutmak gerekmekte
dir. Diyorum ki, eğer Danıştay şu talep sonunda 
bir karar ittihaz buyuracaktır elbette. Bu ka
rar lâzumülicra bir karar olacaktır, verilecek
tir. Ne olacaktır? Lâzumülicra bir karar geldiği 
zaman ne yapnak lâzungeliyor? 

Onun hükmünü gene sizin de tetkikleriniz-
geçnıij olan Danıştay Kanununun 95 nci 

maddesi bildiriyor. 
«Dâva dan eleri ile dâva daireleri kurulu ka

rarları kesin olup mahkeme muhkem kaziyenin 
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bütün hukukî sonuçlarmı hâsıl eder. Bu karar 
aleyhine ancak bu kanunda yazılı kanun yolla
rına baş vurulabilir.» 

İdare Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
132 nci maddesi gereğince Danıştay ilâmlarının 
icaplarına göre işlem veya eylem tesis etmeye 
mecburdur. Bagün için bize 95 nci maddede ya
zılı mahiyette bir karaı ibraz ve bunun icrası 
istenilmemiş olduğuna göre, Hükümet filhal bu 
kanuna, şu maddeye göre muhalif bir harekette 
bulunmamıştır. Yalnız tehiri icra kararı alın
mıştır. Ona karşı da diyoruz ki, karar icra edil
miş bulunmakta, bunun tehiri bahis konusu ol-
mıyacağma göre, zaten kendisinin de mânası, 
ve medlulü de budur, tehir kararı şöyle olu
yor umumiyetle. Farz edelim ki, bir istimlâk 
kararı almıyor veyahutta bir yerin maili inhi
dam olduğu hakkında idare bir karar alıyor. 
Bu karar kendisine tebliğ ediliyor; deniyor ki, 
15 gün içinde bu binayı yıkınız. Yıkmadığınız 
takdirde belediye tarafından yıkılacak ve bunun 
masrafları sizden alınacaktır. Bu esnada vatan
daş idari maliKemeye müracaat ediyor, tehiri 
icra kararı aJıyor, diyor ki bu aslında maili 
inhidam değiîdir, eğer yıktırılırsa bu müddet 
içinde dâvayı kazanmış olacak ama müddeabihi 
kaybedecek. Bunu önliyebilmek için tehiri icra 
kararı verilir ve dâva neticesine kadar yıkım 
durdurulur. Bu suretle kararın infazı da dur
durulur. 

Ama bizini hâdisemizde bu karar esasen in
faz edilmiş. Bir genel müdür arkadaşımız alına
rak onun yerine başka bir genel müdür tâyin 
edilmiştir. Ama bu dâva neticesinde şöyle veya 
böyle bir hüküm sadır olursa o hususta gayet 
tabiî kanunlara uygun bir şekilde, Hükümet 
hareket edecek ve böylece buyurduğunuz Ana
yasanın 114 ı.cü maddesindeki hüküm yerine 
gelmiş olacaktır. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Asıl karar 
çıkınca ne olacak? 

• BAŞKAN — Hükümet noktai nazarını açık 
olarak ifade etti. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sual. 

BAŞKAN — Bakanlar faaliyet ve davranış
larından mesul olduklarına göre, ayrıca mura
kabe usulleri var. Noktai nazarı ifade etmişler
dir, bellidir. 
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EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Gayelerini 
anlamak bakımından soruyorum. Tabiî icraat
ları da, mesuliyetleri de kendilerine aittir. 

Tehiri icra kararını infaz buyurmadılar. 
Çünkü nasıl yapalım yerine bir adam tâyin et
tik. Tehiri icra kararını infaz edersek o zatı 
yerinden kak! ırmak lâzımdır, buyurdular. Bu
nu bir defa tasavvur etmek dahi.farzı muhaldir. 
(Gürültüler) Hukukçular fazla telaş buyuruyor
lar, üzülmesinler. 

Şimdi, Deviet Şûrası karar verdi ve bu ta
sarrufu esasından iptal etti. Dedi ki, filân 
umum müdür o yere ipka edilecektir. Hüküme
tin tasarrufu bâtıldır. Ne yapılacak şimdi? 

BAŞKAN — Buyurun Devlet Bakanı. 
DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Devamla) — Şimdi muhterem arkadaşlar, is
tikbale muzaf olan bir hâdisedir. Yalnız ne ya
pılacağını kanun göstermiş. Bunun dışında her 
hangi bir şey yapıp, yapmamak bahis konu
su olmaz. Ne diyor? Kanun değişir. Başka, 
onu bilmiyorum. İdare Türfkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 132 nci maddesi gereğince Da
nıştay ilâmlarının icaplarına göre işlem veya 
eylem tesis etmeye mecburdur. Bu olmadığı 
takdirde ne olur? Altında var, Danıştay ilâmla
rını icaplarına göre eylem ve işlem tesis etmi-
yen idare aleyhine Danıştay'da maddi ve mâ
nevi tazminat dâvası açılabilir. Hepsi burada 
hükümler olarak tasrih edilmiştir. 

Sayın arkadaşlarımız, bir noktasını tavzih 
edeyim ben; yerine bir müdür tâyin edilmiş. Bi
naenaleyh bu müdürü ne yapalım, onun için bu 
kararı icra etmiyoruz yolunda, buyurdular. As
lında öyle değildir. Diyoruz ki, tehiri istenilen 
karar icra edildiği için bunun tehiri bahis ko
nusu değildir. Ve benim biraz evvel arz etmiş 
bulunduğum mütalâam bendenizin mütalâası 
değildir, sayın arkadaşımın mensup bulunduğu 
C.H.P. İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm 
ifadesidir. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Başbakanlık Bütçesi üzerimde
ki görüşmeler bitmiştir. Bölümlere geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum? Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul olunmuştur. 

Bölümleri okutuyorum. 
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415 - 416 Hüsamettin 
(A/ l ) Cari harcamalar 

11.000 ödenekler 78 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel .giderleri 32 081 209 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 070 720 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 3 091 712 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 5 862 593 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 6 769 895 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 2 050 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 3 910 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 1 160 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) (Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 1 

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

II - Transferler 
34.000 Malî transferler ' 750 700 

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

35.000 Sosyal transferler 86 743 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Başbakanlık Bütçesi kabul olunmuştur. Mut
lu olsun. 

a) Devlet Plânlama Teşkilâtı 

BAŞKAN — Devlet Plânlama Heşkilâtı Büt
çesinin müzakeresine geçiyoruz. Grup adına Sa
yın Pırıltı, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET PI
RILTI (Antalya) — Sayın Başkan, Cumhuri
yet Senatosunun ve Hükümetin muhterem üye
leri, 1966 yılı Bütçe tasarısının Devlet Plânla
ma Teşkilâtına taallûk eden kısmı üzerinde 
Cumhuriyet Senatosu C. H. P. Grupunun gö
rüşünü arz edeceğim. Geçen yıl reddedilen büt
çe münasebetiyle de vazife alan bendeniz gru-
pum adına Devlet Plânlama Teşkilâtının kuru
luş, görev, teşkilât ve çalışmalarım arza çalış
mış idim. 

Bu arada plânlama ve plân düşüncesinin, 
Türkiye'nin ancak plânla kalkınabileceği inan
cının geniş ölçüde yayılmış ve benimsenilmiş 
olmasını şükranla kaydetmiş, Devlet Plânlama 
Teşkilâtını kuranları, tarihin daima takdirle 
yadedeceğini belirtmiştim. Bu sene de bütün 
güçlüklere rağmen bugünkü olumlu neticele
rin alınmasında hizmetleri geçen Devlet Plân
lama Teşkilâtı görevlilerini ve plân tatbikatçı
larını tebrik ederek konuya gireceğim. 

Geri kalmış ülkelerin kalkınma meselesini 
inceleme konusu yapan modern iktisat ilmi 
plânlama dediğimiz bir tekniği getirmiş, bu 
teknikle hızlı ve aynı zamanda dengeli bir kal
kınmanın mümkün olabileceğini ortaya koy
muştur. 

Bu ilmi esası kabul eden Anayasamız 41 nci 
ve 129 ncu maddeleri ile ve işbu emredici hü
kümlere uyan Yasama Organımızca onanan ka
nunlar Hükümetin ekonomik ve sosyal politika
sının plânlarda ve yıllık programlarda ifadesi-. 
ni bulacağı anlamını taşımaktadır. 

Biraz evvel konuşan Sayın Başvekil Yardım
cısı Cihat Bilgehan kardeşimiz, arkadaşımız 
her ne kadar programın biraz önce dağıtılmış 
olması dolayısiyle program yönünden yapılan 
tenkidler hükmünü, ehemmiyetini kaybetmiş-1 

tir diye temas buyurmuş iseler de; malûmu
nuz olduğu üzere, bütçenin tetkiki Yüksek Se
natodan daha önce, Karma Bütçe Komisyonun
da başlamış olması dolayısiyle programın, 1966 
yılı programının süresi içinde dağıtılmamış ve 
basılmamış olmasını yine biz tenkidimize esas 
alınış bulunuyoruz. 
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Hal böyle iken; bu yıl tetkikinize arz olu
nan bütçe, bir mütemmim cüz'ünden «progra
mından» yoksun olarak Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Karma Bütçe Komisyonuna arz olun
muştur. Değerli komisyon üyelerinin tetkiki, 
tahmin ve Hükümet yetkililerinin indî beyan
larına dayanılarak yapılmış. Bizlere dağılan 
rapor da bu mülâhazaların ışığında kaleme alın
mıştır. 

Program, bir plânın gerçekleştirilmesi için 
kullanılacak vasıta ve imkânların ve zaman 
faktörünün de göz önünde bulundurulması su
retiyle, bölünebileceği parçalarıdır. 

Program, teknik bir iştir. Bu işin, plânın 
amaciyle bu amaca ulaşma vasıta ve imkânla
rını iyice bilen mütehassıslar tarafından yapıl
ması gerekir. Bütçelerin de programlara uy
gun olarak hazırlanması şarttır. 

Sayın senatörler; 
Bu durum muvacehesinde 1966 programının 

D. P. T. ce kanunum tâyin ettiği zaman zar
fında hazırlanmış olmasına rağmen, Bakanlar 
Kurulunca onanmayışı 91 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesinin osn fıkrası hükmünü ihlâl etmiş
tir. Bir bakıma Anayasamızın 41 ve 129 ncu 
maddesini de ihlâl etmiştir. 

Bu hukuka aykırı davranış neticesi plân
lamanın fonksiyonlarının yerine getirileme-
yişi, Hükümet edenler, kavlen ne kadar plân 
fikrine bağlı olduğunu ifade, ederlerse etsin
ler, fiilen ona karşı olmuş kılar. 

Bu cennet vatanımızda sevgili milletimizin 
kalkınmasını bizim kadar arzuladığını her ve
sile ile ifade eden A. P. Hükümeti ve bu teş
kilâtın sorumlusu Sayın Başbakan Süleyman 
Demirel'in bu arzusunun tahakkuku ancak ve 
ancak plâna samimî olarak inanmak ve muk-
tezasmı yerine getirmekle mümkün olabilece
ğini hatırlatmak isteriz. 

Bilindiği gibi, 1966 yılı programının büt
çeden önce yayınlanması gerekmekte idi. Bun
dan önceki yıllarda Bütçe Komisyonu, büt
çeden ence yıllık programları inceleme im
kânı bulurdu. Hattâ komisyon üyeleri D. P. T. 
uzmanları ile bir ön toplantı yaparak yıllık prog
ramın makro dengesini çeşitli alanlardaki ya
tırım hedeflerini ve öngörülen tedbirleri göz
den geçirirdi. 

Bütçe rakamlarının plâna uygunluğunu 
ölçü bilmek için, bütçe tasarısından önce ya
yınlanması şart olan 1966 programının bu yıl 
Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmayıp 
geciktirilmesinin. sebebi kesin olarak bilin
memekle beraber, yıllık programda plânlı devre 
ile plânsız devre arasındaki bâzı mukayesele
rin ve bütçenin açık olduğunu tesbit eden 
tabloların yer alması karşısında Bakanlar Ku
rulunun programı onaylamadığı ifade edilmek
tedir. 

Karma Bütçe Komisyonunun sayın üyeleri 
muhtelif vesileler ile programın ellerinde ol
ması lâzımgeldiğini belirtmişlerse de, kurduğu
muz hukuk düzeni içersinde kanun hâkimiyeti
ni her şeyin üstünde tutan Yüce Parlâmen
tonun şerefli üyeleri olarak müzakerelere dahi 
başlamıyabilirdi. Ancak Hükümeti bütçe de
netlemesi dolayısiyle daha müşkül şartların 
içerisine itmemek için müsamahalı harekete 
mecbur kaldılar. Bu müsamahada amil de 1966 
malî yılı bütçe tasarısına ait gerekçenin giriş 
bölümünde «5 Yıllık Kalkınma Plânının ve 1966 
programının esas ve hedeflerine uygun olarak 
hazırlanmış olan bu bütçeler, yatırım harca
malarına verdiği ağırlıkla ekonomiye güc ka-
zandıdıracak niteliktedir.» cümlesine ve Sayın 
Başbakanın Karma Bütçe Komisyonunda 
23 . 12 . 1965 tarihndeki D. P. T. bütçesi mü
nasebetiyle konuşmalrı esmasında temas bu
yurdukları «1966 bütçesi, 1966 programına uy
gun olarak hazırlanmıştır. Bütçe ile programın 
denkliği tesis edilmiştir.» Beyanlarına inanmış 
olmalarıdır. 

Sayın Başbakanın işbu beyanlarına inanmamak 
mümkün değildi. Zira aynı gün (23 .12 .1965) 
tarihindeki Karma Bütçe Komisyonunda «altı 
cilt halinde program basılmaktadır. Mecliste 
bütçe müzakerelerinden evvel bu doküman 
sizlere tevdi edilecektir; buyurmuşlardı. 

Bendeniz dahi o günkü ifadede kullanılan 
Meclis tâbirini, Senatoda bütçe ilk defa görüşü
leceğine nazaran Senato Meclisinizi kasdederek 
ifadede bulunduklarını sanmış idim. Fakat bir 
de bakıyoruz ki, beyanlarından 29 gün geçtikten 
sonra, 21 Ocak 1966 tarihinde Bakanlar Kuru
lunda 1966 yılı programı kabul edilmiştir. 
22 Ocak tarihli gazeteler «Dün Bakanlar Kuru-
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lunda 1966 yılı programı nihayet Hükümet 
üyeleri tarafından imzalanmıştır. Kararnameye 
göre, 1966 yılı programının, 30 Kasım 1965 ta
rihinden itibaren yürürlüğe konulması öngö
rülmüştür. işbu kararname de 4 - 5 Şubat ta
rihlerinde Eesmî Gazetede yayınlanacaktır.» diye 
haberleri yazıyorlardı. Nitekim saat 19 da bize 
de dağıtılmıştır. 

Sayın senatörler müsaadenizle burada bir 
eliştirme yapacak olursak Sayın Başbakan, prog
ramın Senatoya arzında bir sakınca mı gör
müştür.? 

Her ne kadar saat 19 da dağıtılmış ise de o 
saatten itibaren bizim tetkikimize imkân olma
dığını kabul edersiniz. 

Yoksa sadece Millet Meclisini mi bu mev
zuda yetkili kabul etmektedir. Çünkü progra
mın baskısı kendilerinin Karma Komisyondaki 
beyanlarını teyiden ancak bütçemin Millet Mec
lisindeki tetkikine belki medar olabilecektir. 

23 . 12 . 1965 tarihinde programın basılıyor 
olmasına imkân yoktur. Program son şeklini 
21 . 1 . 1966 tarihinde almıştır. 

Bütün çabalarına rağmen bendeniz saat 19 a 
kadar 1966 programını elde etmeye imkân bula-
mamışımdır. 

Muhterem senatörler, programı Sayın Başve
kilimizin Bütçe Karma Komisyonunda görüşme
leri sırasında katî şeklini almamıştı. Çünkü 
16 Kasım 1965 tarihli Cumhuriyet Gazetesin
de çıkan haberden öğrendiğimize göre 1966 prog
ramının iç finansman ihtiyacı ve bunun karşılan
ması konusu bugün ve yarın Süleyman Demirel 
Başkanlığında toplanacak olan Yüksek Plânlama 
Kurulunda görüşülecektir, deniyordu. 

Yüksek Plânlama Kurulu en son olarak, se
çimden önce Sayın Süleyman Demirelin Başkan
lığında toplanmış bu toplantılarda 2 milyar 790 
milyon liralık iç finansman açığının kapatılması 
konusunda her hangi bir karar alınamamış ve 
gerekli çözüm yollarının bulunması için Maliye 
Bakanlığı yetkililerine görev verilmiştir. «O za
manın Maliye Bakanı da bugünün Maliye Baka
nı Sayın İhsan Gürsan'dır.» 

Yine sızan haberlere göre, o tarihte açık beş 
husustan doğuyordu: 

1. Programda, plân dilimine göre vergilerde 
800 milyon liralık bir eksiklik. 

2. İktisadi Devlet Teşekküllerinin kaynakla
rında plân dilimine göre 290 milyon liralık olum -
suz fark. 

3. Devlet Personel Kanununun getirdiği 
yüklenimlerin karşılığında 600 milyon lira. 

4. En az geçim indirimlerinin 1 Ocak 1966 
tarihinden itibaren artmasından ötürü 400 mil
yon liralık bir yüklenim. 

5. T. B. M. M. nin geçen devre sonunda ka
bul ettiği ve malî yüklenim olan kanunlardan 
doğan ve toplamı 700 milyon lirayı bulan bir 
fark ki, ceman yekûn 2 milyar 790 milyon liraya 
baliğ oluyor. 

Plânlı kalkınma döneminin iç finansman ba
kımından en fazla açık veren yılı olarak kabul 
edilen 1966 programında beliren bu açığı Maliye 
Bakanı kabul etmiyor. 

îşte, Kasımın 15 inden sonra toplanan Yük
sek Plânlama Kuruluna iyimser gelir rakamları 
ile gelen Maliye Bakanı, açığı 650 milyon liraya 
düşürdüğünü hesaplarken, bütün ısrar ve zorla
malarına rağmen, D. P. T. ti hesap ve tetkikat-
ları neticesi 1966 programının iç finansman açı
ğını 1 milyar 738 milyon lira olarak bulunca Ma
liye Bakanı buna da itiraz ediyor, plân ve prog
ram tekniğine aykırı olarak İktisadi Devlet Te
şekküllerinin finansman ihtiyaçlarına ait raka
mın hariç tutulması gerektiği noktai nazarını 
ileri sürmüş ve bu şekilde çekişmeler devam et
miş, netice olarak: Bu mevzuda rakamların ter
simi demek olan plân, bu sahada müsbetlik ifa
de ettiği içindir ki; basıldı, basılıyor, gelecek de
nilen program her halde 1 milyar 738 milyon lira 
iç finansman açığı haşmetiyle arzı endam edece
ğe benzer. 

Sayın Senatörler, bu izahatımın aksi varit 
değildir. Çünkü: Basında muhtelif vesileler ile 
intişar etmiş olmasına rağmen, bu bilgiler yet
kililerce tekzibedilmemiştir. Aksine Sayın Maliye 
Bakanı İhsan Gürsan asgari geçim indiriminin 
ertelenmesine dair kanunun Senatomuzda müza
keresi esnasında bir şekil noksanlığı sebebiyle 
(1966 programının) taraflarından kabul edilme
diği beyanları zabıtlarımızda mündemiçtir. 

Bendeniz de, yetkilileri uyarmak maksadiyle 
Sayın Başbakan tarafından sözlü olarak cevap
landırılması isteği ile 29 Aralık 1965 tarihinde 
Senato Başkanlığına (1966 programı) niçin hâlâ 
onanmadı, bu gecikme 91 sayılı Kanuna aykırı 
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düşmez mi ve 1966 programının iç finansman 
açığının ne kadar olduğunu sormuştum. Soru
mun mahiyetinden de anlaşılacağı üzere kasdım, 
Hükümeti uyartmak idi, bu kanuni noksanlık 
yerine getirilsin ve istenilen murakabe teşriî or
ganı tarafından vuzuhla yapılabilsin. Maalesef 
bugüne kadar cevaplandırılmamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, soru muhatabı Sayın 
Başbakanın bu tutumu İçtüzüğümüzün 121 ve 
122 nci maddelerine aykırı düştüğü ve bugün 
T. B. M. M. ni müşkül şartlar içerisinde bir büt
çe müzakeresine ımecbur bırakması sebebiyle bu 
noktaya ilişmeden geçemiyeceğim. 

Hükümetin denetlenmesi için ısdar edilmiş 
olan soru müessesesi en son tekâmül etmiş şek
lindeki merhaleye büyük bir mücadele vererek 
gelmiştir. Buna gereken ehemmiyeti" vermemek 
murakabe istememeyi intaceder. 

İçtüzüğümüzün alâkalı maddelerini bir kere 
okuyalım. «Madde 121. — Soruya sözlü cevap 
istenmişse, soru Başkanlık yazısının Bakanlığa 
gönderilmesinden sonraki üçüncü birleşim gün
demine alınır. Bakan o gün soruya Cumhuriyet 
Senatosu kürsüsünden cevap verir.» «Madde 122. 
— Bakan kamu faydası düşüncesiyle veya ge
rekli bilgilerin elde edilmesi için soru cevabının 
bir ayı geçmemek üzere belli bir zaman gecikti
rilmesini kürsüden istiyebilir.» Şu halde her ha
lükârda bir ay içerisinde o da müsaadeye bina
en soru muhatabının soruyu cevaplandırması ik
tiza ederdi. Bendeniz soruyu 29 Aralık 1965 ta
rihinde tevcih ettim. Ay bugün 2 Şubat 1966 tam 
aradan 34 gün geçmiştir. Riyaset büyük bir vu
kufla üç birleşim sonra soruyu gündeme aldı, o 
gün Sayın Başbakan teşrif dahi etmediler. 

Demokratik rejimin aslî unsuru kanunlara 
ve nizamlara riayettir. Meşhur çan hikayesini 
bilirsiniz, eski Atina'da kiralın kanunsuz hareket
lerine boykot çeken zongoççubaşı çanı sürekli 
çalınca kıral çağırmış ve kendisine sormuş: Çan 
niçin sürekli çalıyor? Aldığı cevap, ne haktan, 
ne zadegandan, ne de hanedandan ölen yok ama 
kanun, nizam ayaklar altına alındığı içindir ki, 
çanı sürekli çaldım; demiştir. 

Eğer bugün kulağımıza nahoş akseden sesler 
geliyorsa, bu misillû hareketlerin aksi sedasıdır. 

Şimdi sorumun cevabı verilse neye yarar? 
Olan olmuş, atı alan Üsküdarı geçmiştir. Ben so
ruları cevaplandırdığımı sanıyorum ama, özetle
mekte de fayda görürüm. 

1. Maliye Bakanı ile Plânlama arasında an
laşmazlık doğmuştur. 

2. Programın bütçeden önce yayınlanması 
91 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin son fıkrası 
gereğince şarttır. Maddeyi aynen okuyalım. «Yıl
lık programlar bütçeler ile iş programlarından ev
vel hazırlanır, bütçelerle iş programlarının ha
zırlanmasında, Plânlama Teşkilâtının yıllık prog
ramları ile kabul edilmiş olan esaslara uyulur.» 
Bu fıkra ile öngörülmüş olan programın hazır-
lanmayışı kanuna aykırı düşer. Aksini iddia ede
mezler. Bu lâzimeye Hükümet de inanmıştır. 
Çünkü 21 Ocak 1966 tarihindeki kararname 1966 
yılı programının, «30 Kasım 1965 tarihinden iti
baren yürürlüğe konulması» şeklinde kaleme 
alınmıştır. Şimdiki dağıtılışı bile bunun bir teyi
didir. 

3. 1966 programının iç finansman açığı 1 
milyar 738 milyon liradır. 

Sayın senatörler, programdaki bu açık bütün 
canlılığı ile durup dururken bütçenin denklili-
ğinden veya bu bütçenin Beş Yıllık Kalkınma 
Plânının ve 1966 programının esas ve hedefleri
ne uygun olarak hazırlanmış olduğundan bahse
dilebilir mi? 

Plânın uygulama vasıtası olan yıllık program 
ortada olmadan plân uygulanıyor denebilir mi? 

Hep kanun hükümlerinden bahsettik, biraz 
da tatbikatın seyrine bakalım. 

Birinci 5 Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plâ
nının ilk uygulama yılını içine alan (1963 - yılı 
programı) 91 sayılı Kanunun hükümlerine göre 
ve plâna uygun olarak D. P. T. ı tarafından ha
zırlanmış, Yüksek Plânlama Kurulunun 21 . 1 . 
1963 günlü raporu ile Bakanlar Kuruluna su
nulmuş, Bakanlar Kurulunun 6/1328 sayı ve 
25 . 1 . 1963 Kararı ile kabul edilmiştir. Resmî 
Gazetenin 8 . 2 . 1963 gün ve 11329 sayılı nüs
hası ile yayınlanarak yürürlüğe giren 1963 yılı 
programı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve özel 
sektör için takvim yılı başından genel ve katma 
bütçeli daireler için malî yılbaşından itibaren 
uygulamaya başlanmış bulunmaktadır. Bu yılın 
gecikmesini takdir edersiniz ki, programlar plâ
na uygun olarak hazırlanır. 

Birinci 5 Yıllık 1963 - 1967 Kalkınma Plânı 
16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı uzun vadeli 
plânın yürürlüğe konması ve bütünlüğünün ko
runması hakkındaki konunun hükümlerine uy-
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gun olarak T. B. M. Meclisi Plân Karma Komis
yonu, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinde 
görüşülüp 21 Kasım 1962 tarihinde onaylanmış 
ve 3 Aralık 1962 tarihli ve 11272 sayılı Eesmî 
gazetede yayınlanmıştır. 

1963 yılında plânlı kalkınmaya giriş dönemi
nin kendine özel bâzı güçlük ve gecikmeleriyle 
karşılaşılmıştır. Plânın ilk uygulama yılı olan 
«1963 yılı programı» da plâna uygun olarak ha
zırlanarak 8 . 2 . 1963 tarihinde yayınlanmış
tır. 

Birinci 5 Yıllık Kalkınma Plânının ikinci uy
gulama yılını kapsıyan «1964 yılı programı» 91 
sayılı Kanunun hükümlerine göre ve plâna uy
gun olarak D. P. T. ca hazırlandıktan ve Yük
sek Plânlama Kurulunda müzakere edildikten 
sonra, bu kurulun 5 Eylül 1963 tarihli raporu 
ile Bakanlar Kuruluna sunulmuş ve Bakanlar 
Kurulunun 23 . 9 . 1963 gün 6/2232 sayılı Ka
rarı ile kabul edilerek 15 Ekim 1963 tarihli Res
mî Gazetede yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. 

Keza Birinci 5 Yıllık Kalkınma Plânının 
üçüncü yılını kapsıyan «1965 yılı Programı» 91 
sayılı Kanunun hükümlerine göre ve plâna uy
gun olarak D. P. T. ca hazırlandıktan ve Yüksek 
Plânlama Kurulunda müzakere edildikten sonra 
bu kurulun 1 Eylül 1964 tarihli ve 1964 - 1 sayılı 
raporu ile Bakanlar Kuruluna sunulmuş ve Ba
kanlar Kurulunun 1 Ekim 1964 gün ve 6/3788 
sayılı Kararı ile kabul edilerek 25 Kasım 1964 
tarihli Eesmî Gazetede yayınlanmış ve yürürlüğe 
girmiştir. 

Sayın Başbakan sırası gelince, bilhassa müş
kül şartlarda, bu memleketin kanunu var, tatbi
katçısı var, hâkimi var diyerek kendini savunur. 
Çok defa da anamuhalefet partisine hücum ede
rek kendini müdafaa etmek itiyadına başvura
rak, biz böyle nizam devraldık der. İşte bu vesi
leyle kendilerine şunu hatırlatmak isteriz ki, bi
zim C. H. P. nin devrettiği nizamın, biraz evvel 
arz ettiğim nizam tablosu olduğudur. 

Sayın Başbakanın Karma Bütçe Komisyo
nundaki programın gecikmesine verdiği cevap 
şöyledir : Biz, 11 Kasımda itimat oyu almış bir 
Hükümetiz. Nasıl olur da 19 gün içerisinde bu 
programı yetiştiririz diyerek yukarda arz ettiğim 
gibi hakiki oluşa uygun düşmiyecek şekilde prog
ramın basılmakta olduğunu beyan buyurmuşlar
dır. Yine mâruzâtımdan da anlaşılacağı üzere o 

günün programının hazırlanma safhasında Plân
lamadan sorumlu Başbakan Yardımcısı, bugü
nün Başbakanı Sayın Süleyman Demirci'dir. 
Programa itiraz eden, 4 ncü Koalisyonun ve bu
günün Maliye Bakanı Sayın İhsan Gürsan idi. 
Bu durum muvacehesinde cevap ve mazeret tat
min edici değildir. 

1966 yılı programı bugüne kadar Bakanlar 
Kurulundan Maliye Bakanı Sayın İhsan Gür-
san'm kararnameyi imzalamamasından ötürü 
çıkmaması neticesi bütçenin, programa göre ha
zırlanması gerekirken, tamamen tersi bir davra
nışla program bütçeye göre hazırlanmış ve 91 sa
yılı Kanun ihlâl edilerek plân hedeflerinden çe-
jitli alanlarda uzaklaşılmca neler olduğuna bir 
nazar atacak olursak; yıllık programlara uy
gulanan bu yayınlanma usulünün başlıca amaç
larından biri de İktisadi Devlet Teşekküllerini 
1 Ocak tarihine kadar yıllık programların ön
gördüğü hedefleri gerçekleştirmek için gerekli 
hazırlıkları yapmalarına fırsat vermektir. Bun
dan ötürü, yıllık programların Ekim ayı içinde 
Tîesmî Gazetede yayınlanması öngörülmüştür. 

Söz konusu 1966 programı önümüzdeki haf
ta içinde veyahut bugün yayınlandığını nazarı 
itibara alırsak, Resmî Gazetede yayınlandığına 
göre İktisadi Devlet Teşekküllerinin uygulama
ya başlıyabilmeleri için zorunlu bulunan Ekim -
Ocak arasındaki üç aylık hazırlık devresi orta
dan kalkmış olmaktadır. Bu gecikme yüzünden, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri yöneticileri ne gi
bi yatırım yapacaklarını bilememekte ve üretim 
hedeflerine ulaşmak için ne gibi tedbir alacak
ları konusunda kararsızlık içinde bulunmakta
dırlar. 

Program üzerinde ehemmiyetine binaen faz
laca durduk. Bu hassasiyetimiz kanun hüküm
lerine bağlı kalmaktan ve tatbikat teamüllerini 
terk etmeme arzumuzdan doğmakta, tekrarının 
tehlikelerini belirtmiş olmak içindir. İtiyat ha
line gelmiyeceği temennisiyle, endişelerimizden 
ikinci bir noktayı da belirtmek isteriz. 

Biz, kurduğumuz bu meüssesenin müessiriye-
thıi kaybetmemesi için plânlama kavramının bâ
zı kere Sayın Başbakan tarafından mahiyetini 
çok iyi bildiğinden şüphemiz olmamakla beraber, 
devlet yöneticisi olarak sorumluluğundan te-
cerrüdederek seçimden yeni çıkmış olmanın et
kisiyle olacak, seçmenin arzusunu' tatbikatla 
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yapmasak da, ifade ile tatmine çalışırız zihniye
tiyle konuştuğuna şahit oluyoruz. Bu ifadeler 
fiiliyata intikal edebileceği için üzerinde dur
mayı faydalı saymaktayız. Şöyle ki ; 

Hükümet programında «Plân; biçildiği şekil
de giyilmesi gereken bir caket değildir. Plânı, 
somusuzluk, hareketsizlik ve vatandaş ihtiyaç
larına sırt çevirmenin bir bahanesi sayan görü
şe katılmıyoruz.» diye ifadede bulundular. Bir 
kere böyle bir görüşte olan kimse yoktur. 

Plânlama fikri halkın ihtiyacından doğmuş
tur. Geri kalmış ülkelerde iktisadi kalkınma, 

• büyük halk kütlelerinin daha iyi yaşama için 
duydukları tabiî bir özlemdir, işte bu özlemin 
neticesidir ki, plânlama tekniği kabullenilmiş
tir. 

Plânlama, belli sonuçlar elde etmek için ikti
sadi hayatın hangi unsurlarına ne ölçüde müda
hale etmek gerektiğini gösteren bir vasıtadır. 
Bu vasıflariyle plânlama her yerde uygulanabi
len bir usul haline gelmiştir. 

Bu sebeple; memleketin iktisadi hayatının 
düzenlenmesinde rol oynayanların bir disiplin 
fikrine ve plânlama tarafından hazırlanan ce
kete alışmaları lâzım ve zaruridir. Esasen bu 
vasfiyle plân, plân olmak niteliğine sahibola-
cak ve şahsi takdirlerden ve müdahalelerden 
azade, istikrar içinde süratle kalkınmamıza yar
dım edebilecektir. 

Aksi halde, plânın tümlüğünün korunması 
mümkün olmıyacak ve halk katında plâna bağ
lanan ümitlerin zayıfladığı görülecektir. 

Yine bu cümleden olarak 18 Kasım 1965 ta
rihli Cumhuriyet Gazetesinde okuduğumuza 
nazaran; Süleyman Demirel, bir soru üzerine 
Yüksek Plânlama Kurulunun önümüzdeki gün
lerde toplanacağını bildirmiş, «D. P. T. ile Hü
kümet arasında ihtilâf olduğu söyleniyor, ne 
dersiniz?» şeklinde bir soruya da şöyle cevap 
vermiştir : «Devlet bünyesi içindeki dairelerle 
Hükümet arasında ihtilâf söz konusu olamaz, 
Hükümet emir verir, emir alan daire onu yerine 
getirir.» 

Bu cevabı plânlama için söylemediğine ken
dimizi inandırmaya çalışıyoruz. Çünkü Plânla
ma nevi şahsına münhasır bir kuruluştur. 

D.P.T. nm kurulması hakkındaki 91 No. lu Ka
nunun ikinci maddesi, teşkilâta aşağıdaki görev
leri vermiştir. 

Hükümete yardımcı olmak, müşavirlik yap
mak, kısa vadeli plânları hazırlamak; tavsiye
lerde bulunmak, plânın uygulanmasını takibet-
mek, tedbirleri tavsiye etmektir. 

İşte bu görevleri arasında emir alarak tesbit 
ettiği verilerde, hâsıl olan neticeyi rakamlarda 
değişiklik yapacağına dair bir kayıt yoktur. 
Emirle hareket eden bir daire haline gelirse, Hü
kümete yardımcılık, müşavirlik, tavsiyelerde bu-
lunmak fonksiyonunu nasıl yapabilir? 

Hedeflerin belli edilmesi, siyasi mahiyet ta
şıyan bir fonksiyondur. Fakat, hedefleri tesbit 
eden siyasi heyete, yapacağı tercihler bakımın
dan, hiç şüphe yok ki, teknik bir heyetin yardım 
etmesi de lâzımdır. 

Nihai karar alma yetkisinin yalnız siyasi or
ganlara bırakılması halinde alınacak kararların 
teknik ve ilmî zorunlukları ihmal etmesi, hızlı 
ve dengeli kalkınmayı geciktirmesi mümkündür. 
Bu. yüzden kararların alınmasında teknisyenle
rin yardımının sağlanması gerekir. 

İşte bu sebepledir ki, siyasi mahiyet taşıyan 
ve iktidar organınca birlikte tesbit edilecek olan 
hedeflerin kapsadığı mânada, hiçbir zaman emir 
anlamına gelmez. Kaldı ki, birinci 5 Yıllık Plân 
hedefleri tesbit edilmiş ve T. B. M. Meclisinden 
geçerek kanunlaşmıştır. Henüz bunun dördün
cü tatbikat yılında 'bulunuyoruz. Bugünlerde 
de ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının hedef
leri ve stratejisi ile ilgili danışma kurulu bu 
maksatla toplanmadı mı? İnşallah milletimiz 
ve memleketimiz için en iyi hedefler tesbit edil
miş olur. 

Yukarıdan beri arz ettiğimiz tenkid ve te
mennilerimizin ışığında A. P. iktidarının plân
lama sorumlularının politik mülâhazalardan 
uzak olarak devraldığı müessesenin anapren-
siplerine bağlı kalarak hedeflere yönelmesini 
ve Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngö
rülen hedeflere ulaşmasını candan temenni ede
riz. Cümlenizi saygı ile selâmlarım. (Soldan al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bozcah, bir önergeniz var, 
birleştirmeyi teklif ediyorsunuz. Baştan olsaydı, 
yani Danışma Kurulunun kararından evvel ol
saydı fayda sağlardı. Şimdi Başkanlık Divanı
nın aldığı hızı ela kaybettirecek durumda. Bunu 
oya koymıyalım, şimdi devam edelim. 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Ge
çen defa zaman kazanmıştık. 
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BAŞKAN — Kazanamıyacağız, hesabettik. 
Şimdilik vazgeçelim efendim lütfen. Buyurun 
Sayın Tarlan. 

A. P. GRUPU ADINA CEMAL TARLAN 
(Tekirdağ) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım, 

Devlet Plânlama teşkilâtı 1966 yılı bütçe ta
sarısı hakkında A. P. Senato Grupu adına görüş 
ve temennilerimizi açıklamak maksadiyle söz al
mış bulunuyorum. Hepinizi grupum adına hür
metle selâmlarım. 

Devlet Plânlama teşkilâtı, memleketimizin 
iktisadi sosyal ve kültürel bakımlardan kalkın
masını sağlamak maksadiyle kurulmuş bulunan 
bir Anayasa müessesemizdir. 

Bu teşkilâtın kuruluşundan bu yana sağlıya-
cağı faydalar hakkında kamu oyunda çeşitli tar
tışmalar yapılmıştır. 

Bu tartışmalar içerisinde Anayasamızın âmir 
hükmüne rağmen Adalet Partisi daima plâna 
karşı gösterilmek istenilmiş ve bilhassa muhte
rem C. H. P. si bu mevzuda dikkati çeker bir 
gayret ve itina içinde görülmüştür. Biraz evvel 
Yüksek Huzurlarınızda konuşan muhterem 
C. H. P. sözcüsü de bu gayret içinde idi. Şimdi 
kendilerinin konuştuklarına arzı ceva.beyliyeee-
ğim. Muhterem arkadaşlarım hakikatte durum 
böyle değildir. Böyle gösterecek ne bir tutum ve 
ne de resmî beyana raslanabilir. Aksine partimi
zin salahiyetli sözcüleri ve yetkilileri daima bu 
Anayasa müessesesine karşı hürmetkar bulun
duklarını ifade etmekle beraber, ayrıca plânlı 
kalkınmanın zaruretine inanarak, samimî savun
malarında hiçbir zaman ihmalkâr davranmamış
lardır. Nitekim bu fikir ve davranışlarımız, ilk 
Adalet Partisi Hükümet programında en kıy
metli yerini almıştır. Programda mevzua şöyle 
başlanmıştır. «Plânlı kalkınma bir Anamüessese 
olduğu gibi demokratik plân tekniğinin iktisadi 
kalkınmamıza çok müessir bir metot olduğu inan
cındayız.» Bu şekilde devam etmektedir. Sizleri 
daha fazla işgal etmemek için tamamını okumu
yorum. 

îşte Adalet Partisinin plân fikrine verdiği 
değer budur. Bunda hem samimî ve hem de ka
rarlıyız. Buna rağmen bu inanç ve tutumda ol
duğumuza inandıramadığımız siyasi muarızları
mızı samimiyetsizlikle ithama kalkışacak değiliz. 

Ancak hâlâ öğrenememiş olmalarının samimî iza
hını yapmaya muktedir olamadığımızı itiraf et
mekle yetiniyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Yalnız şu noktayı da belirtmek mecburiye

tindeyiz. Adalet Partisi ve iktidarı C. H. P. sin
den ayrı bir iktisadi görüşe sahiptir. İkinci Beş 
Yıllık Plânın hazırlanmasında elbette ki, bunun 
tesiri olacak ve eserin daha mütekâmil ve kabilî 
tatbik bir hale getirilmesine çalışılacaktır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, C. H. P. nin 
muhterem sözebüsü tenkidlerini üç yıllık bir ik
tidarın yapamadıklarına hasrü tahsis eylemişler
dir. Bendeniz kendilerinin mensubu bulundukla
rı partinin 4 seneye yakın iktidarları zamanın
daki tatbikata ait rakamları dile getirmeye ça
lışacağım. Yani kendilerinin üç senelik müddet 
zarfında yapmadıkları işlerin kapısını açıp içe
riye girmeye çalışacağım. 

İlk Beş Yıllık Plân, Koalisyon hükümetleri 
tarafından 1961 - 1962 senelerinin şartları için
de vücut bulduğu bir gerçektir. 

İlk hazırlık tatbikatı olması bakımından 
noksanlıklarının teşhisinde fazla, tecrübe sahibi 
olamamanın da güçlükleri tesir icra etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yüksek malûmları olduğu veçhile Birinci 

Beş Yıllık Plânımızın anahedefleri, istihdam, 
dış denge, sosyal dengesizliği önlemek, gelir 
seviyesini artırmak ve bunları temin etmek 
için de % 7 kalkınma hızını temindir. 

% 7 kalkınma hızının sağlanmasında muh
telif sektörler vazife almışlardır. Bu meyanda 
en mühim beş sektör vardır. Tarım, sanayi, 
enerji, ulaştırma, maden sektörleri en mühimi
dir. % 7 kalkınma hızının temininde bu sek
törlere büyük yükler düşmektedir. Yalnız bu 
sektörlerin kalkınma hızındaki yerlerinin he
sabında bâzı hatalar olduğu ve binnetice ak
saklıklar husule geldiği görülmüştür. 

Plân hedefleri ve stratejisi noktasından ol
mayıp tamamiyle plânın hazırlanmasındaki 
tahminlerin realist esaslara istinaclettirilmemesi 
ve dış finansman kaynaklarının, hacmmda ve 
şartlarında gereğinin temin edilememiş olmala
rı ile ilgili aksaklıklara misaller vermek de 
mümkündür. Nitekim imalât sanayii kalkınma 
hızımız olan % 7 ye % 12 gibi büyük bir pay
la iştirak eden bir sektördür. Maalesef bek
lenen sonuçlar alınamamıştır. 
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Keza konsorsiyom yardımları da palanın 
öngördüğü şartlara uygun olarak gerçekleşti
rilememiş ve bilâkis kısa vadeli ve yüksek 
faizli krediler alınmıştır. 

Tarım sektörüne gelince : Tarım sektörü ge
lişmede emniyetli bir sektör olma vasfını he
nüz alamamıştır. Bu sektörde üretim hâlâ ha
va şartlarına bağlı bulunduğu için beklenilen 
seviyeye ulaşamamıştır. Sulama ve gübreleme 
yoliyle hektar başına verim geliştirildiği tak
dirde bu sektör anasektör mahiyetini alacak
tır. Ancak şunu da tebarüz ettirmek işetiyo
rum ki bu sektörün gayrisâfi millî hâsıladaki 
yerinin bugünkü nisbetinden aşağı düşmesi ve 
buna mukabil sanayi sektörünün gayrisâfi 
millî hâsıladaki yerinin bugünkü seviyesinin 
üstüne çıkarılmasında zaruret vardır. 

Muhterem arkadaşlar, bu arada 1964 sene
sinde bilhassa tarım, ulaştırma sahalarında ge
niş duraklamalar olduğunu ve 1965 ten itiba
ren bu duraklamanın yavaş yavaş hareket ha
line geçtiğini; diğer taraftan maden ve enerji 
sektörlerinin de, plânda öngörülen % 7 hıza 
iştirak paylarının beklendiği nisbette verimli 
olamadığını kaydetmeden geçemiyeceğiz. 

Şimdi ilk Beş Senelik Plânın ilk üç sene
lik tatbikatına geçiyorum. 

Plânlı devreye geçiş senesi olan 1963 ten bu
yana genel ve katma bütçeli daireler, döner 
sermayeli idareler ve İktisadli Devlet Teşek
külleri, mahallî idareler yatırım programları 
için 1963 yılında 5 758 000 000 lira tahsis edil
miş iken 5 142 000 000 lira olmak üzere % 89,3 
nisbeti, 1964 yılında 6 844 400 000 lira tahsis 
edilmiş miktara karşılık 5 660 000 000 lira 
olmak üzere % 82,7 nisbeti gerçekleştirilebil
miştir. 

Bu realizasyon nisbetlerinin düşük olmasın
da bütçede mecburi tasarruf kararlarının alın
masının büyük tesiri vardır. Bilfarz 1962 yılı 
yatırım ödeneklerinde iptal edilen miktar 
554 985 140 liradır. 1963 yılında bu miktar 
243 352 000 liradır. 1964 senesinde ise sermaye 
terakümü ve transfer harcamaları kısmında 
iptal edilen meblâğın tesbit edilememesine rağ
men, bunun dışındaki yatırım ödeneği iptali 
tutarı takriben 190 000 000 civarındadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu kısa izahatımız gösteriyor ki plânın iç 

finansmanı; plânlı devreye giriş senesi olan 

1963 yılından itibaren tam olarak tahakkuk et
tirilememiş, yapılan vergi reformları yeteri 
derece kaynak teminine imkân sağlayamamış
tır. 

Diğer taraftan dış finansman temininde de 
güçlük ve gecikmeler meydana gelmiş, bilhas
sa ve 9 büyük projenin (Ambarlı Santralı, 
Sarıyer Hidro - elektik tevsii, Petro Kimya 
kompleksi, Batman - İskenderun boru hattı, 
Vakum ünitesi, Çaycuma Kraft tesisi, Muğla 
Sülfat Selülozu, Giresun Aksu Kâğıt Fabrika
sı, Azot Sanayi tevsii) ne ait dış finanasman 
temin edilememesi bu yatırım harcamalarını 
geniş mikyasta aksatmıştır. Nitekim bu dokuz 
projeye ayrılan tahsisat 2 137 000 000 a karşı 
1965 yılı sonuna kadar ancak 576 000 000 lira 
sarf edilmiştir, ki bu miktar genel miktarın 
% 27 nisbetine tekabül etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, muhterem Halk Par
tisi Sözcüsü arkadaşım buraya geldiler plân ha
zırlanmamış, 1962 senesi plânı 91 sayılı Kanuna 
göre matbaaya verilmiş, matbaadan çıkarılmış, 
Hükümete gitmiş, Hükümetten gelmiş Heyeti Ve-
kileye girmiş, saat tuttum 5 dakika bu mevzuda 
bize izahat verdiler. Bendeniz eğer kendileri bu 
yola girmeseydiler bu rakamların sonunda bu 
şekilde kendilerine arzı cevabetmiyecektim. 

Yine bu meyanda konuşmalar sırasında, yan
lış tesbit etmediysem, şöyle bir noktaya temas 
ettiler. Dediler ki, biz Plânlama Teşkilâtından 
«Kurduğumuz şeklinde bahsettiler.» Biraz evvel 
buradan Suphi Gürsoytrak arkadaşım geçiyordu, 
belki bir yanlışlık yaparım diye dedim ki, muh
terem arkadaşım plânlama teşkilâtı galiba sizin 
zamanınızda kurulmuştur? Evet dedi, 91 sayılı 
Kanun bizim zamanımızda çıktı. Muhterem ar
kadaşlar, bu şekilde plâna sahip çıkılmasına asla 
cevaz vermiyoruz. Plân ne Sayın C. H. P. lilerin, 
ne Sayın ve Muhterem Millî Birlik Krupun malı 
ve eseridir, plân Türk Milletinin imalıdır, arka
daşlar. 

Yukarda zikrettiğimiz dış finansmanın nok
san tahakkukuna ait sebeplere gelince: (C. H. P. 
sıralarından siz yaptınız, sesleri) zâtıâliniz gibi 
olamayız, hiç merak etmeyin ve malûmdur. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın. Devam 
edin. Zaman uzaymca sıkıntılar başladı Sayın 
Tarlan o çeşni olur. Sayın Özden lütfen susunuz. 
Arkadaşlar bugün bu bütçe de bitmiyeeek za
ten. 
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CEMAL TARLAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, 

Yukarda zikrettiğimiz dış finansmanın nok
san tahakkukuna ait sebeplere gelince; 

1963 senesinde konsorsiyom mutabakatı mu
kabilinde 237 300 000 dolar, ahiren 212 300 000 
dolara inmiş ve buna mukabil 187 000 000 do
lar şeklinde kullanılmak suretiyle o seneki hesap
lar bağlanmış bulunmaktadır. 1964 senesinde 
216 000 000 dolar üzerinden mutabık kalınmış, 
197 000 000 dolar üzerinde katı anlaşma olmuş 
ve bundan ancak 127 000 000 doları kullanılabil-
miştir. 

Yukardan itibaren verdiğimiz kısa izahat gös
termiştir ki, yatırımların, programın tâyin etti
ği nisbette realize edilememesi iç ye dış finans
man aksaklığından meydana gelmiştir. 

Bundan ayrı, mevzuat, organizasyon ve bil
hassa karar alma mevkiinde bulunan dairelerin 
ürkek davranışları müessir olduğu gibi, bâzı ka
bul edilen projelerin kabul tarihinden uzun bir 
müddet geçtiği halde bu projeleri tahakkuk etti
recek organların dahi teşekkül ettirilmemiş bu
lunması işlerin aksamasında büyük rol oynamış
tır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
Bu pek gönül açıcı olmıyan tatbikat karşısın

da fuzuli çekişmeler yerine, bundan sonra tat
bikatta, güçlerimizi millî bir muvaffakiyet sağ-
lıyacak netice istihsalindeki birlik ve beraberliğe 
teksif etmeliyiz diyor ve bu maksatla yatınan-
larm iç ve dış finansmanının, programın gerek
tirdiği seviyede ve zamanında temini zaruretini 
tebarüz ettirmeyi ve aksi halde bundan sonraki 
senelere ait yatırımların yine aynı talihsiz neti
celerle karşı karşıya kalacağına işareti bir vazi
fe saymaktayız. 

Hulâsa muhterem arkadaşlarım; 
A. P. Plânı, milletin sahip çıkacağı, seveceği, 

gönüllü olarak işbirliği arzusu duyacağı ve tatbik 
edenlerin inanacağı bir millî vesika haline getir
mek kararındadır. Bu yalnız bizim için değil bü
tün iktidarların da vazifesi olacaktır. 

1966 yılı plânlama devresinde plân hedefleri
ne ve % 7 kalkınma hızına tüaşılıması ve bu teş
kilâtta çalışan arkadaşlarımızın bundan sonra da 
muvaffak olmaları en samimî dileğimizdir. 

Mâruzâtımıza son verirken Plânlama Teşkilâ
tının 1966 yılı bütçesinin memleketimize hayırlı 
olmasını dileriz. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Demir. 
Y. T. PARTİSİ TOPLULUĞU ADINA 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, 

Y. T. P. Cumhuriyet Senatosu Topluluğunun 
Plânlama Bütçesi üzerindeki görüş ve düşünce
lerini ifade maksadiyle söz almış bulunuyorum. 
Memleketimiz için pek yeni bir tarihe sahibolan 
plânlama fikri ve çalışmaları aslında yeni bir 
düşüncenin mahsulü değildir. 

Bugün kalkınmanın zirvesine çıkan millet
ler hiç şüphe yok ki, bu kalkınmayı kendi bünye 
ve millî gelir kaynaklarına göre hazırladıkları 
plân ve programa borçludurlar. 

Cumhuriyetten bu yana memleketimizi, mil
letimizi yerinde saymak gibi bir bedbahtlığa gö
türen hükümetlerin de elîm hatalarını aynı nok
tada aramak gerekir. 

Bugün emsallerine nazaran üstünlük kazan
mış bir millet tasavvur ve tahayyül edilemez ki, 
bu üstünlüğünü plân ve programa borçlu ol
masın. 

30 . 4 . 1960 tarih ve 91 sayılı Kanunla ku
rulan bu teşekkül, geniş bir selâhiyete dayanmak
tadır. Millet ve vatandaş olarak bu teşekkülden 
beklenen şudur : 

Plân'da yerini bulan işleri zaiyat verdirme
den hedefine ulaştırmak, neticelerini kıymet
lendirme yollarını araştırmak, esası teşkil eden 
unsurları arayıp bulmaktır. Esaslı unsurlar 
arasında vatan sathında nirengi noktalar tes-
bit edilmeden, atılan temellerin verimli olaca
ğını önceden kabullenmek veya savunmak güç 
olur. 

Muhterem arkadaşlar; biz Y. T. P. Cum
huriyet Senatosu topluluğu olarak, Türk Mil
letini saadete götürecek çözüm yolları ara
sında Devlet Plânlama Dairesinin önemine inan
mış bulunmaktayız. Ancak, Türk ekonomisi 
ve Türk sosyal hayatındaki gelişmeleri teşhis 
masasına getirmekle görevli Devlet Plânlama 
Teşkilâtı bu görevi doğru, bitaraf ve bütün et
kilerden uzakta yapmalı, gerçek yarayı bulup 
neşteri oraya vurmalıdır. Hakkâri'nin Çukur
calından - Edirne'nin İpsala'sına kadar bütün 
yurt sathında bu memleketin gerçeklerinin bi
linmesi, kavranması ve hattâ yaşanması bile 
mümkündür. Bundan yoksun olan şahıslardan 
teşekkül eden bir plânlama organından isteni-

| len hizmeti beklemek hayaldir. 



C. Senatosu B : 39 2 . 2 . 1966 O : 3 

Y. T. P. nin mensupları olarak şuna inanı
yoruz ki, inhisarcı bir zihniyetten kendimizi 
kurtaramadığımız, az gelişmiş bölgelerle, nis'be-
ten gelişmiş bölgeler arasındaki mesafeyi kapa
tacak ekonomik faaliyetlere imkân hazırlama
dığımız müddetçe, tüm olarak bu vatan sathın
da dengeli bir kalkınmadan bahsedilemez. Beş 
Yıllık Kalkınma Plânında ve iktidar hükümet
lerinin programlarında az gelişmiş bölgelere ön
celik tanınacağına dair açık kayıtlar bulunma
sına rağmen şu gerçeği itirazsız kabullenmek 
lâzımdır ki, bu lâzimeye asla riayet edilmemiş
tir. Bunun en açık ve tipik misalini 4 ncü Ko
alisyon Hükümetinde Enerji Bakanı olan Sayın 
Mehmet Turgut rakamlara istinadettirerek ver
mişlerdir. Yalnız 1963 yılı Bütçesinde yatırım
lara ayrılan tahsisatın % 68 i yine gelişmiş böl
gelere, geri kalan % 32 si de az gelişmiş bölge
lere yapılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; görülüyor ki, yal
nız plânsız devrede değil, plânlı devrede de ay
nı ayrılık, aynı fark hiç değiştirilmeden devam 
ettirilmektedir. 

Tarih boyunca kaderleri ile başbaşa bırakı
lan muayyen bölge sakinleri, plânlı devrede de 
yine kaderleriyle başbaşa bırakılmıştır. Diye
biliriz ki, gözle görülebilir, hayatlarında hiç
bir değişiklik hâsıl olmamıştır. İşbaşında bu
lunan iktidarların zihniyetlerinde ve görüşle
rinde bir değişiklik olmadığı müddetçe, bu gnV 
kimselerin hayatlarında bir değişiklik olacağıır 
tahmin etmemekteyiz. Bu, az gelişmiş bölge 
sakinlerinin alın yazıları ve kara kaderleridir. 

Muhterem arkadaşlar; Çok basit bir istatis
tik ve Ihesap ameliyesi iddiamızın doğruluk de
recesini bütün çıplaklığı ile meydana koyacak
tır. Cumhuriyet hükümetlerinin iktidarları 
devrinde her bütçe yılında yurt sathında yap1-
lan yatırımların toplamını yüzdelersek, gelişmiş 
bölgelere nisbeten az gelişmiş bölgelere her yıl 
yatırılan yatırımların yüzde itibariyle miktarı 
% 2 yi geçmiye,ce'ktir. Bu bir realitedir. 

Az gelişmiş bölgelere üvey evlât muamele
si yapan bir zihniyetin tezahürünün devamı 
müd'detince, bu vatanda ne bölgeler ne vatan
daşlar, ne yatırımlar ve ne de gelirler konu
sunda denge sağlanamaz. Yaşadığımız asnn 
bütün nimetlerinden tarihin acı ve tatlı günle
rini aynı derecede yaşıyan ve hisseden ve bu 

vatan sathında yaşıyan vatandaşların cümlesi 
eşit şartlar altında mütalâa edilmedikçe, bu 
memlekette eşitlik ve dengeden kimsenin söz 
söylemeye hakkı olmasa gerek. 

Şu anda, hislerine tercüman olmaya çalıştı
ğımız vatandaşların dertlerine derman olmak 
bir yana, yıllar yılı hatırları bile soruimamış-
trı. Bu gibi kimseler, hükümetlerin varlıkla
rını yalnız muayyen kimselerde görmüşlerdir. 

Haklı olarak bu bölge sakinleri temsilcileri
ne ve hükümetlere küskündürler. Çünkü bol 
keseden yapılan vaitlerin hemen hiçbiri yerine 
getirilememiştir. Düne kadar Doğu'nun çeşitli 
tabiat güzelliklerinin edebiyatının yapılması 
suretiyle sakinleri avutulmaya çalışılırken, 
bugün de plân ve kalkınma edebiyatiyle avutul
maya çalışılmakta ve Doğu'ya götürülecek ya
tırımların rantabl olmayacağı gerekçesiyle sâ
kinlerinin karşısına çıkılmaktadır. Mütaddit 
defalar bu kürsüden ifade ettiğim gibi bu vata
nı kurtaran yalnız birkaç vilâyetin sakinleri de
ğil, bu vatan birkaç vilâyetten İktidar Hükü
metinde görevli bakanlardan bâzıları ile nüfuz 
sahiplerinin ve sayın bakanların yakınlarının 
seçim bölgelerinden ibaret olmadığını bilmek 
ve buna vatandaşları da inandırmak lâzımdır. 

M'uüıterem arkadaşlar; Y T. P. si Cumhu
riyet Senatosu Topluluğu olarak vatandaşın 
her şeyi Hükümetten, Devletten beklemesi fik
rine inanmıyor ve katılmıyoruz. Biz, şuna ina
nıyoruz ki, başarıya ulaşmak yolunda sadece 
yöneticiye ihtiyaç duyan vatandaş gereği şekil
de yönetilmemekte sevk ve idare edilmemekte
dir. Üzerinde önemle durulması gereken me
selelerden biri de, budur. 

Kalkınma plânlarının başarı ile sonuçlandı
rılabilmesi, bölge plânlamalarının tatbikina ge
çilmesi ile orantılıdır. Bunun gerçekleşmesi 
bugün için önemli bir problem olan muayyen 
merkezlere doğru vukübulan nüfus akımını da 
durduracaktır. Bu bakımdan bölge plânlama
larının kalkınmamızdaki önemi dikkate alına
rak, çalışmalar bu istikamette yapılmalıdır. 

Yabancı memleketlerde olduğu gibi, bizde 
de bölgelerin hususiyetlerine ve ihtiyaçlarına 
göre kalkınma plânları hazırlanmalıdır. Şu 
hususa da birkaç cümle ile değinmek isterim. 
Devlet Plânlama Dairesi 'kanunun çizdiği vazi
fe ve salâhiyetler dâhilinde çalışmalıdır. Bil-



C. Senatosu B : 39 2 . 2 . 1966" O : 3 

hassa, yatırımcı dairelerin faaliyetlerini kısıt-
lıyan ve köstekliyen bir çalışma yapılmamalı
dır. Özel teşekküllerin inkişafını sağlamak 
emek ve kaynaklarını değerlendirmek imkânla
rı aranmalı ve sağlanmalıdır. Özel sektörün 
faaliyet ve yatırımlarını köstekliyen unsurlar 
artık bertaraf edilmelidir. Bu yolda yapılacak 
çalışmaların en verimlisi olacağına inanmakta
yız. „ Başarı yollarından biri de istihdam edilen 
elemanların meslekin ve işin ehli olmaları key
fiyetidir. Yukardan beri plân hakkında izaha 
çalıştığımız görüşlerimizi şöylece hulâsa edebi 
liriz: 

Üzülerek ifade etmek isteriz ki, 3 - 4 yıllık 
tatbikatın neticesi yalnız Parlâmento üyelerini 
değil, büyük vatandaş topluluğunu da ümitsiz
liğe sevk etmiştir. Plânın ilk hedefi, kalkınma 
hızını % 7 hin üstünde bulundurmaktır. Bu 
kısmen 1963 ylmda tahakkuk ettirilmiştir. Fa
kat, 1964 yılında % 3 oranına düşmüştür. İl
gililer kalkınma hızının düşüş ve yükselişini 
havaların iyi veya kötü gitmesi dolayısiyle 
malhsulün bol veya noksan oluşu arasında... bir 
irtibat kurmaktadırlar. 

BAŞKAN — Bağlıyorsunuz değil mi Sayın 
Demir? Vaktiniz bitti. 

MEHMET ALİ DEMİR (Devamla) — Peki 
efendim. Topluluğum adına hepinizi hürmetle 
selâmlar, 1966 yılı Bütçesinin Devlet Plânlama 
Dairesine ve memlekete hayırlı ve uğurlu ol
masını temenni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Baysoy. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; plânlama mevzuun
da 'bâzı hususları belirtmek istiyordum, fakat 
akşam bize 1966 plân ve programı gelince şöy
le karıştırmak istedim, iyi bir tesadüf temas 
edeceğim kısma geldi, başka tarafı da açmadım. 
Sadece burayı açtım. Şimdi bunu beraber mü
talâa edelim; dengeli kalkınmanın, araçların 
uygulaması plânları; 1. Plân hedefleri ve stra
tejisinde, yatırımların yurt sathında dengeli 
bir dağılım göstermesi esası kabul edilmiştir. 
Bu aımaçla stratejide üç aşmalı bir metot tatbik 
edilmiştir, diyor. 

1. Birinci aşma, yatırımların kuruluş yeri 
kararlaştırılırken bu denge göz önünde tutula
rak eşiıt avantajlı görülen projelerden geri kal
mış yerlerde yapılacak olanlar tercih ;edileeek-

tir, diyor. Ondan sonra devam ediyor, geri kal
mış çevreler için plânın verdiği genel direktif 
stratejisinde birinci ve ikinci aşma olarak he
men faaliyete geçme yönünde olmuştur, diyor, 
ondan sonra 1963, 1964, 1965 yıllarındaki yatı
rım miktarından bahsediyor ve netice itibariyle 
şöyle.diyor; «Ancak geri kalmış yerlerin... 
(«Duyulmuyor» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Baysoy sesiniz duyul-
muyormuş, biraz ayarlasanız. 

FEHMİ BAYSOY (Devamla) — Ancak ge
ri kalmış yerlerin tamamını yapmak için baş-
lıyan çalışmalar bilgi toplamadaki zorluk yü
zünden uzun sürmüştür. Bunlar devam ediyor, 
1966 yılında belli 'edilecektir.» Yani demek is
terim ki, plân tatbikatında geri kalmış bölge
lerimizin ön plâna alınması lâzımgelirken, işte 
nihayet burada da belirtildiği gibi, kâfi mik
tarda evvelce malûmat bulunmadığı ve malû
mat toplama da güç olduğu için buradaki ça
lışmalar bugüne kadar geç kalmıştır, sürünce
mede kalmıştır. Nihayet şu kısımda da 1966 yı
lında bu bilgiler toplanacaktır, diye bir kayıt 
vardır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Doğu'da ha
kikaten çok geri kalmış yerlerimiz vardır. Her 
nedense tabiat da buraya biraz kıskanç dav
ranmıştır. Bizim Doğu ve Orta - Anadolu'muz
da çok zaman köylü İki senede bir mahsul alır, 
onu da hava şartları müsait gitmezse zaman 
zaman kıtlıkla da karşılaşır. Şu halde burala
ra bugün ilmi, tekniği, fenni götürüp hiç olmaz
sa her sene bir mahsul alma imkânlarını ara
mamız lâzımdır ve bu imkân dahilindedir. Bu
gün Avrupa'dan kalkan bir vasıta, İstanbul'
dan kalkan bir vasıta yazın ta İran'a kadar gi
debilir. Fakat kış mevsiminde gelir Refahiye'
ye kadar, orada kalır. Ondan sonra geri dönüp 
ya sahil yolunu, ya Cenup yolunu takibetmek 
mecburiyetinde kalır. Öbür taraftan Erzincan'
dan kalkan bir vasıta yine hududa kadar gide
bilir. Nihayet aradaki 85 Km. lik mesafe üç 
senedir yapılamamaktadır. Ama ele alınmıştır. 
3 mütaahhide ihale edilmiştir, ilki tanesi bitir
miştir, birisi hâlâ bitirememiştir ve o yüzden 
Avrupa'yı Doğu'ya bağlıyan yolumuz kış mev
siminde tamamen kapalıdır. Ortada bir sebep 
vardır. Dün de bu söylendi, bugün de bu söy
leniyor. Nedir Artırma Eksiltme Kanunu? El-

— 193 — 
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birliğiyle bunu biran evvel çıkarma yoluna git
memiz lâzımdır. Diğer taraftan arkadaşlar; 
Doğu'da yapılan işler tam lâyıkiyle tetkik edil-
mıeden yapılıyor. Meselâ binalar yapılmıştır, 
altı - yedi ayı kış içinde geçen yerlerde zemin 
taımaımiyle betondur ve kapısını açar açmaz içe
ri girersiniz. Buna ımukabil Trabzon'da çift 
'kat camlı binalar yapılmıştır. Şu halde lütfe
dip bu binalar yapılırken mahalline göre bâzı 
araştırma merkezleri kurup bunlara göre plân 
tatbikatını yürütmemiz herhalde faydalı olur. 

Ben şahsan çok lüzumlu gördüğüm bir ko
nuyu huzurunuza getirmek isterim. Muhterem 
arkadaşlar, Doğu'nun ve hattâ Güney Doğu'-
nun bir kısmının geçimi çok sıkıntılıdır. Bugün 
kış mevsiminde ısınmak için hayvanı ile, çoluğu 
ve çocuğu ile aynı yerde yatarlar. Bunu belki 
görmiyenler ımüıbalâğa ©diyor, dersiniz. Çünkü 
bizde seyahatler ekseriya yazın olur. Merak 
edenler varsa, şu bütçeden sonraki tatilde gi
dip beraber gezeriz. 

Simdi şartları böyle olan yerde, Türkçeyi da
ha doğru dürüst konuşamıyan yerlerde bir de 
sağdan ve soldan gelen cereyanlara rağmen eğer 
bunlar mukavemet edebiliyorlarsa memleketleri
ni çok seven iyi kısanlar olmaları bakımından 
bu cereyanlar burada bir faalivet göstermemiş
tir. Ama zaman geçiyor ve devir değişiyor. Bunla
rın üzerlerine eğilmezsek, bunları okutmaz ve 
yazdırmaz ve omların istihsallerini artırmazsak gü
nün birinde bu kötü cereyanlara kapılmak ihti
malleri olur. Türk Milletinim bekası için çok 
zararlı bir durum hâsıl olur. Bu bakımdan alâ
kalıların bu konuda ilgisini rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bir de zamanın çok ak
tüel bir mevzuu var. Yağ konusu.. Nebati yağ
lar konusu. Ordu'da bir fabrika kurulmuş; Soya 
Fabrikası. Geçen gün elime bir rapor geçti. 10 
bin ton kapasiteli bir yağ fabrikası. Fakat in
şaatı, işleyeceği işe göre natamam. Sadece yağ 
istihsal ediliyor. Halbuki bunum yanında bir 
ilâve yapılıp da eğer soyadan istihsal edilen diğer 
şeylere de girecek olursa daha rantabl olacağı 
söyleniyor. Soya sanayide aşağı - yukarı 380 
işte kullanıldığından bahsedilir. - Belki biraz 
mübalâğalı ama.. - Fakat asıl mühim tarafı,, bi
zim memlekete uyar tarafı şudur arkdaşlar: 

Soya nisbeten kurak ve kıymet bakımından 
düşük topraklarda pekâlâ yetişen bir nebat, üs

telik yetişdiği yere azot veren bir nebattır. Çün
kü bakliye nebatıdır. Bunu götürüp nakil mın-
takasma yaymaktansa îç Anadolu'ya doğru ya
yıp hem yağ ihtiyacımızı artırmak, hem de diğer 
yağ ürünlerinden faydalanmak, hem de bu şekil
de toprağımızı kıymetlendirmekte çok büyük fay
dalar temin edileceğine kaaniim( Tarım Bakan
lığı bütçesinde söyle sesleri). 

BAŞKAN — Bir dakikanız, var bağlayınız. 
FEHMİ BAYSOY (Devamla) — Tarım Ba

kanlığı ile ilgili ama umumi plânla da ilgili mev
zudur, onun için burada vaz'etmek lüzumunu 
duydum. Ama çok sıkıldınız. Vakit de geçti kı
sa kesiyorum, orada da konuşuruz. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Eyidoğan. 
AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Sayın 

Başkan ve muhterem arkadaşlarım, plânlama gibi 
en feyizli bir bahsi gecenin hangi saatinde ve kaç 
arkadaşla müzakere ediyoruz, hayret ediyorum. 
Bendeniz on satırlık bir maruzatta bulunacağım. 

Seçimi çevremin alâkadar olduğu, fakat seçim 
çevremde tesisi istenilmeyip memleketin diğer 

taraflarında tesisi matlûbolan bâzı hayırlı işler 
önümüzdeki İkinci Beş Yıllık Plâna acaba girer 
mi diye bunun hazırlık döneminde muhterem Hü
kümet erkânına bâzı telkin ve tavsiyelerde bu 
lunmak isterim. 

Biz Zonguldak'ta kömür ihracederiz. Demir -
çelik imal ederiz, cevherimizi Divriği'den getiri
riz ve uzun bir demiryolunu katederek Kara
bük'e isal ederiz. Bu demiryolunun kabiliyeti 
nihayet senede 450 bin ton kadar nakletmeye el
verişlidir. Bu kabiliyeti artırmaya ihtiyaç var
dır. Bunu artırmak için Kayseri'ye kadar inen 
Keçi Memesi'ni ihtisar edip Irmak'tan Yozgat 
üzerinden Kalın'a, yahut Yenihan'a bağlanacak 
bir demiryolu («Yıldızeli'ne» sesleri) Evet efen
dim, Yıldızeli'ne bağlanacak bir demiryolu bizim 
taraftan imalâtımızı artırır, muvaredatımızı ko
laylaştırır, bir taraftan da, 42 Cumhuriyet 
devrinde nüfusu gerilemekte olan son 60 tarihi 
müstesna, gerilemiş olan üç vilâyetimizden biri
si Yozgat vilâyeti bundan feyizyabolur ve Do
ğu vilâyetleri Ankara'ya 105 kilometre daha kı-
salmış bir yoldan bağlanmış olur. (Kayseri ses
leri Kayseri'ye birşey yok. İkisinden de işliye-
cek. Kayseri'nin taşıyamadığı, geçiremediği mik
tarı geçirebilsin diye rica ediyorum. Bunun mu-
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vazisi daha Şimal'e de yapılabilir ama Hükümet 
merkezi ile Doğu vilâyetlerini daha kısa yoldan 
bağlamak bir de arz ettiğim gibi koltukta kalan 
ve nüfusu gerileyen bir yeri şenlendirmek için 
buna ihtiyaç var. 

ikincisi, Birinci Beş Yıllık Plân 60 milyarlık 
yatırımı ihtiva ediyordu. Tahmin olunuyor ki, 
ikinci Beş Yıllık Plân daha ileri projeksiyonlara 
göre belki 90 milyarlık bir yatırımı ihtiva edecek
tir. istiyorum ki, bu 90 milyarın içerisinde şöy
le aklımızda kalacak gibi 9 tane milyarlık iş, 90 
tane yüz milyonluk iş, 900 tane 10 milyonluk iş 
ve 9 000 tane milyonun üzerinde iş. Yani hülâ
sa milyonun üzerinde 9 999 projenin bedeli ola
rak bütün yatırım hacminin yarısına muadil iri-
kıyım ne gibi teşebbüsler Türkiye vilâyetlerinin 
nerelerine dağılacak. 

Üçüncüsü; genç, enerjik, idealist, iştahı ve, 
eşkini açık muhterem Başbakanımıza diksiyon 
adamı olarak rol almaya heves etmeyip aksiyon 
adamı olarak şu feyizli, bereketli işleri günden 
güne çıkararak bize aylık devre mi olur; üçer ay
lık devrede mi olur, şu kıymetler artışlar, şurada 
ilerlemeler, şu istihdam hacmmda ilerlemeler 
daha şu kadar adamımız işe yerleşti. Bun
ların hesabını peyderpey olarak bir inşiraha va
ralım. içeriden,^ dışarıdan ajan haberlerini alı
yoruz, insanın içi kararıyor. Ama sabah erken 
kalkıp saat 7 de köye haber postasını 4 satırı 
dinledin mi içim açılıyor. 

Arz ettiğim gibi yatırımların ikinci yarı hac
mi yani milyonun altında yapılacak işler ki, ço
ğu muhtelif müesseselerin vilâyetlerin, belediye
lerin ve köylerin gayretleri ile olacak ufak tefek 
işlerdir. Hakikatte karıncaların çalışması ile fe
yiz verecek hani onların toprağı kabartması ka
bilinden bereketi artıracak en iyi işlerdir. Bun
ların dikkatle zevkle ve bütün memleketçe parti 
farkı kanaat farkı gözetmeden elbirliği ile vücu
da getirilmesine başarılı olmalarını temenni edi
yorum, Geç vakte kadar çalışıldı, en son söz de 
bana nasiboldu. Dinlemek lûtfunda bulunduğu
nuz için çok teşekkür ederim. Plânlama bütçesi
nin memlekete hayırlı olmasını dilerim efendim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Başba
kan, buyurun. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (İs
parta Milletvekili) — Muhterem Başkan, Yüce 

Senatonun muhterem üyeleri; huzurunuza sade
ce bir iki hususu tavzih etmiş olmak için geldim. 

C. H. P. Grupu adına konuşan Mehmet Pı-
rıltı'nm konuşmasında açıklanması gereken hu
suslardan birincisi şudur: Sayın Pırıltı konuşma
sının büyük bir kısmını tahsis ettiği 1966 prog
ramının geç basılmış olması kritiğini, zannedi
yorum ki, bir miktar doğru olmıyan bir neticeye 
getirdi. Bir defa şunu kaydetmek lâzımdır ki, 
1966 yılının bir hususiyeti vardır. Hakikaten 
1966 programının hazırlanmasına 1965 senesi
nin Nisanında başlanmış, Mayıs sonuna kadar 
projeler tetkik edilmiş ve Temmuz sonuna kadar 
kıymetlendirme yapılmış ve 26 Ağustos 1965 ta
rihinde 1966 programının Yüksek Plânlama Ku
rulu tarafından tetkiki yapılabilir hale gelmiştir. 
19 Eylül 1965 tarihinde seçim başlamıştır. Ma
lûmunuz olduğu üzere 1965 senesinin 24 Ekimi
ne kadar mevcudolan Hükümet dörtlü bir koa
lisyondu. Bu itibarla 26 Ağustosta başlanan ça
lışmalar seçimin başlangıç tarihine kadar bitiri
lememiştir. Esasen bitirilseydi yeni gelen Hükü
metin bu çalışmalara yeni bir şekil vermesi gayet 
tabiî idi. Bu sebeple de programa nihai şekli ve
rilememiştir. Hükümetimiz 11 Kasım 1965 tari
hinde güven oyu aldıktan sonra ilk işi, 1966 

programının nihai şeklini alması ve buna göre 
Anayasaya uygun olarak Kasım ayı sonunda ve
rilecek bütçenin hazırlanıp nihai şekline getiril
mesi olmuştur. 1966 programına nihai şekli ve
rilmiş, buna göre 1966 bütçesine de nihai şekli 
kazandırılmış ve Kasım sonunda bütçe Yüce 
Meclislere verilmiştir. Şunu belirtmek istiyo
rum ki, 1966 bütçesi, Komisyonda da arz etti
ğim şekilde, 1966 programına göre yapılmıştır. 
Burada noksan olan cihet nedir? O şudur: 1966 
programının basılıp dağıtılamamış olmasıdır. 
Hakikaten bu basılma işi mumlu kâğıtta yapıl
mış altı cilt halinde tutan baskı ameliyesi de va
kit almıştır. 

Bu itibarla ancak bugün huzurunuza getirile
bilmiştir. Bunu, seçimin 10 Ekim'de yapılmış ol
ması, seçim sonunda teşekkül eden Hükümetin 
ancak 11 Kasımda güven oyu alabilmiş olması, 
Kasım sonunda da bütçenin verilmesi mecburi
yetinin bulunması şeklinde izah etmek mümkün
dür. Esasen burada kanuni bir icapsızlık yoktur. 
Çünkü 15 nci madde, 91 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesi yıllık programların Plânlama merkez 
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teşkilâtınca hazırlanarak, Yüksek Plânlama Ku-
•ruluna sevk edilir, diyor. Yıllık programlar, büt
çelerle iş programlarından evvel hazırlanır. Büt
çelerle iş programlarının hazırlanmasında plân
lama teşkilâtının yıllık programlarla kabul edil
miş olan esaslara uyulur. Yani yıllık programla
rın neşredilmesi diye bir şey yok. Bütçeden ev
vel neşredilir. Neşredilmesi şayanı arzudur. Fa
kat aslolan mesele yıllık programlara uygun ola
rak bütçenin yapılmasıdır. 15 nci madde bunu 
âmirdir. Böylece de hareket edilmiştir. Bu hu
susu belirtmek isterim. Esasen buna benzer bir 
husus plân yılının ilk devresi olan 1963 yılında 
da tahaddüs etmiştir ki, Sayın Pırıltı konuşma
sında bunu belirtmiş bulunuyor. Şimdi Saym 
Pırıltı konuşmasının bir yerinde 21 Ocak 1966 
tarihini Bakanlar Kurulunda bu programın tet
kik ve tasdik edildiğini beyan ediyor, ki, bu doğ
ru değildir. Saym Pırıltı, gazeteye istinaden be
yan ediyor. 21 Ocak 1966 tarihli Bakanlar Kuru
lu toplantısında bu mevzu konuşulmamıştır. 30 
Kasım 1965 tarihi itibariyle program muteber
dir ve 30 Kasımdan evvel programa nihai şekli 
verilmiştir. Gazete malûmatına istinadediliyor. 
Hakikaten gazetede bu malûmatı ben de gördüm, 
fakat bu malûmat doğru değildir. Bunun üze
rine bina edilmiş bulunan muhakemenin de doğ
ru olmıyaeağı gayet tabiîdir. Şimdi burada, aca
ba Saym Başbakan programın Senatoya arzında 
bir sakınca mı görmüştür, deniliyor. Gayet tabiî 
ki, bu mantıkla yani bu suale cevap verebilmek 
için sakınca görmeye imkân olmadığını söylemek 
gerekiyor. Yani bir sakınca görülmesi gibi bir 
şeyin akıldan geçmesini düşünmemek gerekir. 
Eninde sonunda bu program basılacaktır, dağıtı
lacaktır ve bütün senatör ve milletvekillerinin 
tetkiklerine arz edilecektir. Hal böyle olunca, sa
kınca görülmesini anlamaya imkân olmuyor. 

Şimdi 23 . 12 . 1965 tarihinde programın 
bastırılıyor olmasına imkân yoktur deniyor. Ya
ni benim Karma Bütçe Komisyonunda konuştu- I 
ğum zaman program basılıyordu demiştim. Muhte
rem senatörler, o tarihte program basılıyordu. 
Bunu tahkik etmek mümkündür. Bu program 
Başvekâlet matbaasında basılır. Ne vakit veril
miştir? Diye sorulduğu zaman bunun tahkiki 
mümkündür. Binaenaleyh böyle bir mütalâanın 
üzerine de, böyle bir farzın üzerine de bir müta
lâa bina etmek doğru değildir. Ondan sonra da, o I 

I tarihlerde programın katî şeklini almadığından 
! bahsediliyor. Program o tarihlerde katî şeklini 

almıştı. Yine bunun izah tarzı da burada izah 
edildiği tarzda mefruzdur. 

Bir husustan daha bahsediliyor, kendilerinin 
vermiş bulunduğu bir takrire aradan 34 gün 
geçmiş gündeme alınmış, cevap verilmemiş. Bu 
hususta kendilerinin gösterdiği hassasiyete ha
kikaten şükran borçluyum. Böyle bir şey olmuş
sa bunu bizim Hükümet olarak Parlâmentoya 
karşı, Parlâmentonun murakabesine karşı en 
ufak bir lâkaydimize vermektense bir koordinas
yon noksanlığı olarak bir kusur şeklinde bize 
izafe edilseydi, bunu kabullenmek çok daha ko
lay olurdu, doğru olurdu. Ve yine bunun altın
da, eğer bugün kulağımıza nahoş akseden sesler 
geliyorsa bu misillû hareketlerin aksi sedasıdır 
deniyor. Tabiî ki, bu nahoş akseden seslerin neler 
olduğunu tahmin etmek imkânından mahrum ol
duğum için bu hususta mütalâada bulunmayaca
ğım. 

Şimdi yine 91 sayılı Kanunun 15 nci maddesi 
Sayın Pırıltı . tarafından da burada ileri sürül
müştür. Deniliyor ki, «programın bütçeden önce 
yayınlanması 91 sayılı Kanunun 15 nci maddesi
nin son fıkrası gereğince şarttır.» Böyle bir şart 
yok. Yayınlanması diye bir şart yoktur. Bir şart 
var bütçe programa uygun olacak... İşte kendi
sinin de zikrettiği maddeye göre «yıllık prog
ramlar bütçelerle iş programlarından evvel ha
zırlanır. Bütçeler ile iş programlarının hazır
lanmasında Plânlama Teşkilâtının yıllık prog-
ramlariyle kabul edilmiş olan esaslara uyulur.» 

Bu şartın bu maddeden nasıl çıktığını anla
mak imkânsızdır. 

Yine bu vesile ile programların hakikaten 
bütçeyle birlikte basılmış olmasına itina ile alâka 
çektikleri için kendilerine teşekkür ederim. 

Benim Bütçe Komisyonunda programın ba
sılmasının gecikmesinde arz ettiğim esbabı muci
be doğrudur. Kendileri diyorlar ki, ben daha ev
vel plân işlerine bakan Başbakan yardımcısıy-
dım. Maliye Bakanı da eski Maliye Bakanıydı. 
Doğru. Ama, biz o gün başka türlü mesuliyetler 
içinde ve icra etmeye mecbur olduğumuz husus 
bir parti programı ile değil, bir protokolle testoit 
edilmiş bir Hükümet içinde vazifeliydik. (Sağ
dan bravo sesleri ve alkışlar) Bu itibarla iki za
man içinde olan mesuliyetleri birbirinden ayır-
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mak lâzımdır. (Bravo sesleri) 
Şimdi burada, bir hususu daha münakaşa et

mek istiyorum. Bu da şudur: Bu husus zannedi
yorum ki, Sayın Yıldız tarafından da münaka
şa edilmiştir. Plân biçildiği şekilde giyilmesi ge
reken bir ceket değildir. Hakikaten öyledir. Plâ
nın memleketin şartlarına, icaplarına yeniden 
çıkan imkânlara, mevcut gelişmelere ayak uydu
racak, fleksibiliteyi haiz olması lâzımdır. Böyle 
olursa plân bir gaye olmaktan kurtulur, bir va
sıta olur. Memleketin mamur ve müreffeh olma
sının vasıtası olur. Aksi halde plân bir gaye 
olursa memleketin mamur ve müreffeh olması 
bir kenara itilmiş olur. Plân dar bir ceket değil-
dirden maksadımız budur. Bunu hiçbir şekilde, 
plânın yapılıp bir kenara konulması ve bunun 
icaplarının dışında da hareket edilmesi şeklinde 
anlamak doğru değildir. (Bravo sesleri ve alkış
lar) 

Şimdi mühim addettiğim bir husus daha var. 
Bu husus zaman zaman münakaşa mevzuu ol
muştur, olmakta da bir müddet devam edecektir. 
Yanlış anlaşılan hususlardan biridir. Bana soru
lan sual şu: Devlet Plânlama Dairesi ile Hükü
met arasında ihtilâf olduğu söyleniyor, ne der
siniz? Ben de buna şöyle cevap vermişim: Dev
let bünyesi içerisindeki daireler ile Hükümet 
arasında ihtilâf söz konusu olamaz. Zannederim 
verdiğim cevap doğrudur, yani Hükümetle Dev
let daireleri arasında ihtilâf olursa bu Hükümet 
değil bir kaos olur. Devam etmişim, Hükümet 
emri verir bu emri alan daire bunu yerine geti
recektir. Bu da doğrudur. Bu her daire için doğ
rudur. Plânlama da dâhil bütün daireler için 
doğrudur. Yani biz kumanda zincirimizde, sevk 
ve idarenin en birinci kaidesi olan kumanda 
zincirimizde birtakım yeni yeni kumanda kade
meleri yaratıp bu zinciri bozarsak bu devleti na
sıl idare edeceğiz? 

Şimdi iki şeyi birbirinden ayırmak lâzımdır. 
Kanun maddesine de geleceğim. Bir defa sevk 
ve idare zaviyesinden ayırmak lâzımdır. Kanun 
zaviyesinden ayırmak lâzımdır. Zannederim iki 
şey karıştırılıyor. Bunlardan birisi siyasi mesu
liyettir. Diğeri de administration'un yüklenmiş 
olduğu teknik mesuliyettir. 

Yüce Senato'nun muhterem üyeleri; siyasi 
heyetler siyasi mesuliyetlerini ancak kendi ka
rarlarının neticesinden alırlar. Yani kendisini 

karar vermiyen bir siyasi heyet başka bir heye
tin, teknik heyetin, idari heyetin nasıl olursa ol
sun, bir heyetin kararını tasdik etmiş ise siyasi 
heyet bundan mesul olur. Bu kararı tasdik etme 
keyfiyeti, usulden olmaz. Yani siyasi heyetler 
karar tasdik ederken takdir haklarını kullanmak 
mecburiyetindedirler. Siyasi heyetlerin sorumlu 
oldukları âmme efkârı halk oyu seçim zamanın
da halkın karşısına çıkma durumu Parlâmento
lar, Parlâmentolarda siyasi heyetler, bunu idari 
ve teknik heyetler yaptı, biz de bunu kabul et
tik, karşımıza getirdik demeleri mümkün değil
dir. Nitekim ben de Muhterem Senatomuzun 
plân mevzuunda Hükümet icraatı konusunda so
racağınız suale, biz bunu bilmiyoruz, Plânlama 
Dairesi böyle yapmış, biz de tasdik ettik, dersem 
sizin güveninizi kaybederiz. Şimdi, burada me
sele gayet tabiîdir ki, böyle olacaktır: Yani si
yasi heyetler mesul oldukları her kararı kendile
ri vermek durumundadırlar. Bu demek değildir 
ki, Plânlama Dairesini veya başka bir daireyi 
bir kenara atınız, oturup kendiniz plân yapınız. 
Bu da değildir. Buna maddeten imkân da yok
tur. Bu idare hayatında her gün cereyan eden 
muamelelerden birisidir. Yani bir teşrii mesai ve 
koordinasyon meselesidir. Esasen kanun da böy
ledir ve böyle olunca doğrusunu' isterseniz filân 
idare ile Hükümet arasında bir ihtilâf var mı
dır şeklindeki sualleri yadırgamak lâzımdır. Şa
yet yadırgamazsak bu, devletin tecezzisi demek
tir. 

Bu şekilde Devlet idare etmeye imkân yok
tur. Yani Devlet içinde birtakım yeni devletler 
yaratırsak o zaman ne siyasi kuvveti müessir 
hale getirme imkânı olur, ne de Hükümetler ida
re etme imkânı vardır. 

Şimdi kanuna bakalım, kanun ne diyor? Plâ
nın hazırlanması, 10 ncu maddeden başlıyor. 
12 nci madde: «Başbakan Bakanlar Kurulunun 
tasvibettiği esaslar dâhilinde, uzun vadeli ve 
yıllık plânların hazırlanması hususunda, plânla
ma müsteşarlığına direktif verir. Plânlama Teş
kilâtı ilk olarak uzun vadeli plânı hazırlar.» Ya
ni direktif gayet tabiî Hükümetindir. Şimdi bu
rada bir hususu daha kaydetmek isterim, o da 
şudur: Hükümet plânı hazırlayıp geliyor. Mec
lislere, bunu aynen geçirmeye mecbursunuz, bu
nu ben hazırladım binaenaleyh, aynen geçirme
ye mecbursunuz, siz Meclis olarak siyasi heyet-
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siniz, plânı bilmezsiniz, demiyor ki. Getirdiğini 
Meclisler münakaşa ediyor, siyasi bir heyet ola
rak, plâna nihai şeklini veriyor, tasdik ediyor, 
Beş Yıllık Plân meydana çıkıyor. Aynı şekilde 
Hükümetin hiçbir dairesi biz teknik daireyiz, sız 
siyasi heyetsiniz, bizim yaptığımız şeyi aynen 
Meclislere getirmeye, müdafaa etmeye mecbursu
nuz demiyor, diyemez. Çünkü böyle bir şey düşü
nülemez. Bunlar mütemadiyen birbirine karıştı
rılıyor. Geliniz bu münakaşayı bir yere bağlıya
lım. Her meselede olduğu gibi, plân meselesi de 
hiçbir şekilde diğerlerinden farklı değildir. Plân 
meselesinde de teknik daire olan Plânlama Dai
resi plânla ilgili bütün hazırlıkları yapar, za
man zaman direktif alır. Plâna nihai şeklini ve
rir, Yüksek Plânlama Kuruluna gider. Yüksek 
Pânlama Kurulu bunu tetkik eder, gerekli deği
şiklikleri yapar, plân Hükümete gider. Bu yıllık 
programsa Hükümet gerekli değişiklikleri ya
par, nihai şeklini alır. Yıllık program değilse 
'beş yıllık plânsa veya beş yıllık plânda değişikli
ği icabettiriyorsa aynı mekanizma ile Meclislere 
gelinir. Meclisler bunu tetkik eder, tashih eder, 
tasvibeder, nihai şeklini alır. Siyasi kuvvetle 
idarenin zaman zaman birbirine karıştırdığı gö
rülmektedir ki, bu, acaba siyasi kuvvet bir şeyi 
yanlış mı yapar korkusundan gelmektedir. Böyle 
bir korku Devlet hayatını felce uğratan bir kor
kudur. Bu hususu hassaten belirtmek isterim. 
Bu Sayın Pırıltı'nm izah ettiği şekilde veya an
ladığı tarzda değildir, benim izah ettiğim şekil
dedir. Esasen Sayın Pırıltı da bunu söyledikten 
sonra şöyle diyor: 91 sayılı Kanunun ikinci mad
desini alıyor. Kendisi aynen okudu; gayet dik
katle dinledim. Şöyle diyor: Plânlama Teşkilâtl
ımı maddelerini okumadı. Hükümete yardımcı 
olmak, müşavirlik yapmak kısa vadeli plânları 
hazırlamak, tavsiyelerde bulunmak bunlar, as
lında, müşavirlik fonksiyonu nihai bir fonksi
yon değildir. Yani karar vermek mevkiinde olan 
kimse müşavirin dediğini aynen tutmak mecbu
riyetinde değildir. Müşavir iyi ise karar meka
nizmasına iyi yardımcı olur ve tavsiyelerinin ço
ğu tutulur, iyi müşavir değilse - ki, idare ha
yatından gelenler bunu çok iyi bilirler - verdiği 
tavsiyelerin ancak bir cüzü tutulur, büyük bir 
kısmı tutulmaz. Müşavere fonksiyonu böyledir. 

Şimdi bunun müşaverede karar veren kade
meyi bağlıyan bir durumu yoktur. Bu hususu 

böylece belirtmekte fayda buldum. Çünkü, za
man zaman çok yanlış bilhassa dışarıda, müna
kaşalar yapılıyor. Bunun bir kısım inikasını da 
Sayın Pırıltı'nm mütalâaları içinde buldum. 
Zalbıtlara böyle geçmesine gönlüm razı olmadığı 
için gecenin geç saatinde sizin vaktinizi aldım. 

Diğer hususlar Maliye Bakanının izahları 
içinde vardır. Sadece bir hususa daha dokun
mak isterim. 91 sayılı Kanunun 15 nci maddesi
nin son fıkrası hükmü ihlâl edilmiştir, deniliyor. 
Böyle bir ihlâl mevzuubahis değildir. Bir ba
kımdan da Anayasanın 41 ve 129 ncu maddeleri 
de ihlâl edilmiştir, demliyor. Böyle bir ihlâl' de 
mevzuubahis değildir. Acaba hangi bakıma ihlâl 
edilmiştir bu. Anayasanın 41 ve 129 ncu mad
deleri? Bunu anlamaya da imkân yoktur. Her 
fırsatta Anayasamızın muayyen bir maddesinin 
ihlâl edildiğini ortaya atmak hakikaten Anayasa
mızın ihlâl edilmesi keyfiyetini çok çok kullan
mak kanaatimce Anayasayı lüzumsuz yere çok 
kullanmaktan ibarettir. (Bravo sesleri ve şiddet
li alkışlar) Fikirlerimizi destekliyecek başka şey
ler bulabiliriz. Her defasında Anayasanın şurası 
ihlâl edilmiştir demek, aşağı yukarı Türkiye'de 
herkesi Anayasa müfessiri haline getirmek gibi 
bir durumun içine itmek oluyor. (Bravo sesleri 
ve alkışlar) Bu itibarla hakikaten gönül ister ki, 
bu gibi iddialar biraz daha, hele teknik olan bu 
mevzularda biraz daha az yapılsın. Tabiî ki, hiç
bir şekilde mütalâam Sayın Senatörün söz ve 
fikir hürriyetiyle bir çelişme halinde değildir. 

Şimdi bir iki diğer hususa temas edeceğim. 
Sayın Demir'in çok kere dinlediğim mütalâaları 
içinde rasladığım iki hususa dokunacağım. Bun
lardan birisi, Sayın Demir konuşmasının başın
da dediler ki, «dmgün üstün olan memleketler 
varsa, bu üstünlüklerini plân ve programa borç
ludurlar» bu, bir defa hür demokratik memleket
lerde, bugün kalkınmış olan memleketlerde doğ
ru değildir. Yani kalkınmış olan memleketlerin, 
hür demokratik memleketlerin kalkınması bu
günkü anladığımız mânada plân dönemleriyle 
yapılmamıştır. Bu sebeple bunun bir misali de 
yoktur. Ne İngiltere, nede Amerika, ne Fransa. 
ne Almanya, hattâ ne de İtalya kalkınmaları ve 
bugünkü seviyeye erişmeleri plânla olmamıştır. 
Esasen kalkınma, 1945 yıllarında İkinci Dünya 
Harbinden sonra kalkınma bir dünya meselesi 
haline gelmiş, kaynakların en iyi şekilde kulla
nılmasını yine kalkınmış memleketlerin iktisatçı-
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lan bir plân konsepsiyonu ile plân mefhumuna, 
plân metoduna bağlamışlardır. Binaenaleyh, 
plân kalkınmış memleketlerin metodu olarak de
ğil, bugün kalkınmamış memleketlerin kalkınma
ları için ortaya konmuş bir metottur. 

Bundan dönerek de kalkınmış memleketlerde 
dahi bugün daha ileri gitmek için değişik şümul
de plânlamalardan istifade edilmektedir. Bunu 
da kaydetmek isterim. Yalnız plâna bağlanan 
ümidin ve beyanı şümullendirmek için yapıldı
ğını zannettiğim bu hususun zabıtlara geçerken 
tashih edilmesi gerektiği kanısında olduğum için 
bu açıklamayı yapıyorum. 

İkinci noktaya gelince; Sayın Demir bölge 
plânlamalarından bahis buyurdular. Sayın De-
mir'in üzerinde durduğu mevzua yani memleke
timizde kalkınmamış bölgelerin biran evvel kal
kındırılması arzusundan ileri geldiğini tahmin 
ettiğim fikre ancak hürmet ederim. Fakat yine 
bizim Anayasamızın plânla ilgili maddelerinin 
gerekçelerine baktığımız zaman, Kurucu Meclis 
gerekçelerinde bizim Anayasamızın plânı bütün 
ve millî bir plân olarak aldığını görüyoruz. Bi
naenaleyh, bölge plânlarının yapılamıyacağını 
da sarahaten bizim Anayasamızın müzakerelerin-
deki gerekçede bulmak mümkündür. İyi hatırlı
yorum, gerekçede şöyle bir kayıt vardır. Bizim 
plânımız italya'nın Vanonip plânı gibi bölgesel 
plânlamaları içine almaz, der. Sadece bölgesel 
plânlamalar yapılır, ama bu plânlama da umumi 
topyekûn plânın hazırlığına medar olsun diye 
yapılır. Yoksa, kaynakları topyekûn, imkânları 
topyekûn, ihtiyaçları topyekûn düşünmeye, kay
naklarımızı içtimai zaruretler bakımından en 
çok mustar vaziyette bulunduğumuz hususlara 
ve iktisadi imkânlar bakımından da en çabuk 
ve en çok randıman verecek istikametlere yönet
mek icabeder. Esasen plancılığın da en mühim 
hususiyeti priorite, rüçhan hakkı dediğimiz im
kânların hakkı rüçhan kaidesine göre kullanıl
ması ile yeni yeni imkânların daha çabuk yara
tılması meselesi dediğimiz bu noktaya gelir ru
hu. Şimdi az gelişmiş bölgeler mevzuunda Sayın 
Demir'in söylediği hususlarla mutabıkım. Yani 
az gelişmiş bölgelerin dert ve ıstıraplarını Sayın 
Demir muhtelif vesilelerle bu kürsüden ifade et
mişlerdir. Hakikaten kendileri bu ıstırabı çok 
güzel dillendirmişlerdir. Bu ıstırabı bilmemeye 
ve paylaşmamaya imkân yoktur. (Bravo sesleri 

ve şiddetli alkışlar) Sadece Türkiye'de bir va
kıa daha vardır ki, az gelişmiş bölgelerimiz sa
dece Doğu ve Güney - Doğu illerimizde değildir. 
Türkiye'de ıstırapları ve dertleri çeşit çeşit olan 
ve birbirinden kötü olan yerler vardır. Bunlar 
şümul meselesidir. Bugün bir orman köylüsü me
selesi vardır ki, Türkiye'de az gelişmiş bölgeler
de bu sefaleti bulmanın imkânı yoktur. Bolu'nun 
güzelim ormanları içerisinde bir Yığılcak kazası 
vtrdır ki, burada vatandaş hâlâ başının altına 
ağaç dalı koyarak yatmaktadır. Yine Torosların 
Taşkent'inde, Hadim'inde birçok yerlerinde süt
çülerinde yine aynı şekilde birtakım sıkmtıla-
riyle karşı karşıya bulunmaktayız. Şunu demek 
istiyorum ki, Türkiye'de az gelişmiş olma sıkın
tı ve zaruretlerin içinde olma bir bölge meselesi
nin dışındadır. Ama yaygın olduğu yerler var 
dır. Hakikaten Doğu ve Güney - Doğu bölgeleri
mizde çok kısa zamanda el konulması zaruri olan 
meseleleri vardır. Bunlara el koyulması zarure
tinde Sayın Demirle beraberim. Sadlece bu hu
susu belirtmek istedim. 

Yine bir hususu belirteyim ki, Doğu'nun enf-
rastrüktür tesisleri bugün memleketimizin baş
ka bölgelerinde, başka yerlerinde yoktur. Meselâ, 
yine Batı - Karadeniz bölgesini ele alalım. Bugün 
Ankara'dan Karadeniz'e gidemezsiniz, muhterem 
senatörler. Zonguldak'a kış aylarında 12 saatte, 
yaz aylarında 7 saatten aşağı gidemezsiniz, lâsti
ğiniz eskir, otomobiliniz parçalanır. Kastamonu'
dan denize inemezsiniz. Sinop'a gidemezsiniz. 
Ama, Diyarbakır'dan Van'a hem Van Gölünün 
üstünden, hem Van Gölünün altından gidersiniz. 
Bugün Hakkâri'ye de gidersiniz. Bu çok şayanı 
memnuniyet bir şeydir. Aslında yol gitmiyen 
belde o memleketin malı değildir. (Bravo sesleri 
ve şiddetli alkışlar) Sırf bir misal olarak veriyo
rum. Yine bugün Muğla - Antalya arasında ka
lan bir kesim vardır. Afyon'dan Akdeniz'e bir, 
ve Afyon'dan Ege Denizine bir amut indirildiği 
zaman arada husule gelen bölge, burada Kaş ve 
Kalkan mıntakaları vardır ki, hakikaten ıstırap 
verir. Böyle bir yeri Muş'ta, İğdır'da, Kars'ta 
bulmanıza imkân yoktur. Bu mmtakalara artık 
birşey yapılmasın demdyoruım. Hayır. Bu mm
takalara daha çok şey yapalım. Ama mesele
miz şümullüdür. Meselemiz mıntıkavi olmaktan 
ziyade bütün Türkiye'nin değişik yerlerinde, 
değişik veçheler alan bir meseledir. 
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Sayın Baysoy, Artırma Eksiltme Kanunu
nun ıslahı lüzumundan 'bahsettiler. Muhterem 
senatörler, kalkınma plânının geçen üç senelik 
devresi bize çok şeyler öğretmiştir. Bu üç sene
lik devrede yatırımların muvaffakiyetle yapıl
dığı iddia olunamaz. Yatırımlarda büyük aksa
malar vardır. Tedbirler, çareler aktif bir şekil
de tatbik edilmezse yatırımlarda yine büyük 
aksamalar olmaya devam edecektir. Bu tedbir
ler meyanında Devlet İhale sisteminin düzel
tilmesi mühim foir yer işgal eder. Bu bakımdan 
Sayın BaySoy'un üzerine parmak bastığı Devlet 
ihale Kanunu meselesinde büyük bir hakikat 
payı vardır. Devlet ihale Kanunu 1937 sene
sinde çıkarılmıştır. Bu ihale kanununda idareye 
yetki aşağı - yukarı hiç tanınmamıştır. Yani 
suiistimal esas alınmış, buna göre yazılmış bir 
kanundur. iş esas alınıp yazılmış bir kanun de
ğildir. Bu zihniyetle kalkınmamıza imkân yok
tur, muhterem senatörler, imkân yoktur buna. 
Yani mutlaka salâhiyet verdiğiniz adamlara, 
idareye güvenmemiz lâzımdır, aksi halde hiçbir 
şey yapmamak daha doğru olmaktadır. Nite
kim böyle olmaktadır. Bu kanunun tatbikatın
dan doğan 'birçok şeyleri gecenin bu geç saa
tinde sayacak değilim. Yalnız şurasını söyle
mek isterim ki, Hükümete geldiğimiz ilk gün
den itübaren bu konuya önemle el koyduk. Esa
sen bu mıevzu ürerinde de on senedir emek sarf 
edilmiştir. Bu kanun üzerinde 1954 ten beri 
mesai sarf edilmiştir. Bir yerlere kadar gelin
miş ve sonra dönülmüştür. Hükümetimiz, prog
ramına göre en son revizyonlarını yaparak çok 
kısa bir zaman içerisinde ihale kanunu tasarı
sını Meclislere getirecek ve Meclislerde bu ka
nunun biran evvel kanuniyet kesbetmesi husu
sunda sizlerden ricada bulunacaktır. 

Sayın Baysoy 'bir yağ meselesine, temas et
tiler. Hakikaten Ordu'da bir soya yağı fabrika
sı vardır, onbin tonluktur. Küçük bir fabrika
dır. Muhterem senatörler, Türkiye'nin yağ ihti
yacı 140 bin tondur. Türkiye senede 30 milyon 
dolarlık yağ ithal ediyor. 80 bin tonu kendisi 
çıkarmaktadır, G0 bin tonunu da dışarıdan te
min etmek medburiyetindedir. Ve buna 30 mil
yon dolar ödemektedir. Bu, Türkiye gibi bir 
ziraat memleketi için çok mühim bir me'blâğ-
dır. Türkiye yağ sanayiini ve yağ ziraatini ihya 
etmek mecburiyetindedir. Nüfus artıyor, istih

sal hemen hemen aynı seviyede kalıyor ve her 
şene daha çok yağ ithal etmek mecburiyetinde 
kalıyoruz. Ve onun içindir k i ; Türkiye zirai 
mahsulleri bakımından kendi kendine yeten 
bir memleket haline gelmeye doğru giderken 
halletmeye mecbur bulunduğu en mühim zirai 
mahsullerden birisi yağdır. 

Bu itibarla yağlı tohumların ekimini teşvik, 
yağlı tohum sanayiini teşvik Türkiye'nin kal
kınmasının bir numaralı meselelerinden 'birisi
dir. Sayın Baysoy bu meseleye temas ettiği için 
kendisine teşekkür ederim. Hassasiyetle üzerin
de duruyoruz. 

Sayın Eyidoğan'm hakikaten ç'ok güzel vaz'-
ettiği birç'ok hususlarla iştirak halinde olma
maya imkân yok. Ben sadece bir hususa temas 
edeceğim. Karabük'te kurulmuş bulunan De
mir - Çelik fabrikamız, ki memleketimizde ku
rulan ilk demir ve çelik falbrikasıdır. 1937 sene
sinde kurulmuştur. O zaman Türkiye'de demi
rin mevcudiyeti nazara •alınımadan kurulmuş, 
yani demirin mevcudiyeti bilinmeden kurul
muştur. Askerî icaplar seibelbiyle de sahilde ku
rulması yerine içeride kurulmuştur. Bugün as
kerî icaplar değişmiştir. Kömür mmtakası olma
sı sebeibiyle de Karalbük'te kurulmuştur. Son
radan Sivas - Erzurum hattı yapılırken, Türki
ye 'de" birçok şeyler tesadüfler halinde önümüze 
çıkar, tesadüfen Çetinkaya madeninin yarmala
rının içinden geçerken 'bunun normal taştan 
farklı olduğu, çok yüksek tenörlü demir oldu
ğunun farkına varılmıştır ve o sebeple de sene
lerden beri 1 000 kilometrelik bir yoldan de
miryolu nakliyesi ile demiri getiririz. Bu yüz
den de bizim demir fiyatlarımız pahalıdır. Nor
mal olarak Avrupa'da demir satış fiyatı 80 - 100 
kuruş iken bizde 150 - 180 kuruş arasındadır. 

Hakikaten bu yolun kısaltılması, daha eko
nomik taşıma imkânlarının bulunması üzerinde 
hassasiyetle durulmaya değer bir mevzudur. 
Şayet Karaibük Faibrikasmm blânçolarmda kâr 
görünüyorsa bunu Devlet Demiryollarının gün
de bir milyon zararından mahsulbetmek lâzım-
gelir. Şayet Devlet Demiryolları navlununu ar
tırırsanız bu kâr ortadan kalkar demek istiyo
rum. Binaenaleyh, bu Devlet Demiryolları me
selesi üzerinde, bu ikinci Beş Yıllık Plânda 
hassasiyetle duracağımızı beyan etmek isterim. 
Mâruzâtımı burada bitireceğim. Hepinizi hür
metle selâmlarım. (Sürekli ve şiddetli alkışlar.) 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Pırıltı. 
C.H.P. GRUPU ADINA MEHMET PIRILTI 

(Antalya) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Başvekilin nazik cevaplarına candan teşekkür 
ederim. Fakat, bâzı hususların tavzihine lüzum 
hissettiğim için iki dakikalık bir konuşma ya
pacağım. 

Programın 21 . 1 . 1966 tarihinde Bakanlar 
Kurulunda kabul edildiği havadisini gazeteler
den öğrendiğim yolunda bir fikre dayanarak 
görüşlerimi arz ettiğim kanısına varmış bulu
nuyorlar. Sayın Başvekil, böyle buyurdular. 
Bendeniz görüşmelerim arasında arz etmiştim, 
asgari geçimin ertelenmesine dair olan kanu
nun Yüce Senatoda görüşülmesi sırasında Mali
ye Bakanı bu 1966 programını kabul etmedim, 
şahsi bir görüşüm, şekil noksanlığı sebebiyle im
za etmedim diye buyurmuşlardır. Onun için ben 
kabul edilmediğini iddia ediyorum. Bakanlar 
Kurulu kararnamesine bakıyoruz, muhalefet 
şerhi oimadığma göre, Resmî Gazete de yok, şu 
halde gazete havadisi doğrulanmış oluyor 
20 . 1 . 1966 tarihinde 1966 programı kabul 
edilmiş oluyor. Bakanlar Kurulunda program 
kabul 'edilmedikçe tekemmül etmediğine göre 
bunun basılması, dağıtılması veyahut programa 
uygun bütçe hazırlandığı iddiası da beni mazur 
görsünler, bendeniz tarafından ve Yüce Senato
nun değerli üyeleri tarafından da kabul edile
ceği kanısında değilim. 

İkinci olarak, 91 sayılı Kanunun 15 nci mad
desinin son fıkrasında bir yayınlanır mecbu
riyeti yoktur, buyurdular. Evet, fakat ne di
yor yıllık programlar; bütçe ve iş programından 
evvel hazırlanır. Hazırlanmış bir programın ya
yınlanması veya basılıp dağıtılmasında bir sa
kınca olmadığı için ben hazırlanır tâbirini bir 
mecburiyet olarak ;kabul ediyorum. Haddizatın
da bütçe buna göre hazırlanacağına göre, her 
halde illâki 'bu madeye dağıtılır, yayınlanır di
ye bir mecburiyet ıkoymaya kanun vâzıı lüzum 
görmemiş olsa gerekir. 

Plânlama teşkilâtının daire olduğu hususun
da Sayın Başbakanla Parti olarak* aramızda 
ciddî bir görüş ayrılığı vardır. Gecenin bu geç 
saatinde bu noktai nazar ihtilâfımızı halletmeye 
im'kân olmadığından sadece fikirlerine iştirak 
etmediğimizi tesbitle yetiniyorum. 

Anayasamızın 41 ve 129 ncu maddelerinin 
dolaylı surette ihlâl edildiği keyfiyetini, benim 

bir göz dağı vermem veyahut da mübalâğalı 
bulduklarım ifade ettiler. Hayıt arkadaşlar, 
Anayasanın 41 ve 129 ncu maddeleri Hükümet 
verenleri plân yapma, plânlı kalkınmanın gerek
lerini yapmasını tahmil etmiş olması dolayısiy-
le ben yine dolaylı olarak 41 ve 129 ncu madde
lerin ihmal halinde yahut da aksatılması halin
de bir ihlâl keyfiyeti görürüm. Dolaylı diyo
rum, direkt demiyorum. Bununla gerekli işlem
lerin fiiliyata konmamış olması dolayısiyle bu 
şekilde bir dolaylı ihlâl keyfiyetini görmüş ol
dum. 

Mâruzâtım bu kadar. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs

parta Milletvekili) — Sayın Başkan, muht ereni 
Senatörler; huzurunuzu işgal ettiğim için özür 
dilerim. Sadeöe bir hususu teyiden arz etmek 
isterim ki, 1966 programı 1966 bütçesinden ev
vel hazırlanmıştır. Ve 30 Kasım 1965 tarihinde 
bağlanmış olan bütçe 1966 programına göre 
bağlanmıştır. Bu hususları Plânlama Dairesinin 
resmî kayıtları açıktır. Başbakanlık matbaası 
açıktır. Karine ile çıkarmak yerine Sayın Pı
rı] ti'ya buralardan tahkik etmesini telkin ede
rim. Kendisine her türlü malûmat verilecektir. 
Her türlü dosyalar açılacaktır. 

Şimdi ikinci husus, şudur ki; aynen kendi 
yazısından okuyacağım, aynen de okudular, za
bıtlara geçmiştir. 

«Programın bütçeden önce yayınlanması 91 
sayılı Kanunun 15 nci maddesinin son fıkrası 
gereğince şarttır.» Böyle bir şart yoktur. 91 
sayılı Kanunun 15 nci maddesinde. Çünkü 91 sa
yılı Kanunun 15 nci maddesinde sadece progra
mın bütçenin programa göre yapılması şartı var
dır. Yayınlanması şartı yoktur. Hemen bunun 
altında da, kendisi yazmışlar zaten, maddeyi 
aynen okuyalım diyor. Yıllık programlar, büt
çeler ve iş programlarından evvel hazırlanır. 
Plânlama Dairesinin Yıllık programlariyle ka
bul edilmiş olan esaslara uyulur.» Buna da uyul
muştur. Binaenaleyh, bununla bu maddeden, 
bu mânayı çıkarmaya imlkân yoktur, kendisinin 
çıkardığı mânayı ve bu çıkarılan mânaya göre 
de Anayasanın 41 ve 129 ncu maddelerinin ih
lâl edilmiş olmasına imkân yoktur. 41 ve 129 ncu 
maddeler şunlardır : 
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«İktisadi ve sosyal hayatın düzeni: İktisadi 
ve sosyal hayat plâna göre yapılmaktadır. Plân
sız bir düzen ilerisinde değiliz. İktisadi ve sos
yal hayat, adalete, tam çalışma esasına ve her
kes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşa
yış seviyesi sağlanması amacına göre düzenle
nir.» 

41 nci madde : 
«İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı de

mokratik yollarla gerçekleştirmek; bu mak
satla, millî tasurrufu artırmak, yatırımları top
lum yararının gerektirdiği önceliklere yönelt
mek ve 'kalkınma plânlarını yapmak Devletin 
ödevidir.» 

1966 programı 1 nci 5 Yıllık Plânın bütün 
gayelerine stratejisine yatırım dilimlerine uy
gun olarak hazırlanmış. Bir aydan fazla Karma 
Komisyonda tetkik edilmiş ve bu uygunluk da 
tesbit edilmiştir. Bu itibarla bunun neresinin 
ihlâl edildiğini anlamaya imkân yoktur. Böy
le bir ihlâl keyfiyeti mevzuubahis değildir. Bunu 
Anayasa üzerindeki hassasiyetimize, plân üze
rindeki hassasiyetimize bu beyanlarımı, hağışlı-
yacağmızı tahmin ederim. Hürmetlerimle. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 7 057 148 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 701 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 750 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 261 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 195 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000 Malî transferler 1 

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

35.000 Sosyal transferler 23 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi kabul edil
di. Mutlu olsun. 

b) Danıştay Bütçesi : 
BAŞKAN — Danıştay Bütçesine geçiyoruz. 

Söz istiyen yalnız A.P. grupu adına Sayın Or
taç vardır, başka söz istiyen yoktur, bunu da 
çabukça bitirebiliriz efendim. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Ne zamana ka
dar devam edeceğiz, yarın ne zaman geleceğiz1? 

BAŞKAN — Elinizdeki programa göre yarın 
saat 10,00 da geleceğiz yine bu program ile Büt
çenin zamanında bitirilmesi esasdır. Program 
daha evvel verildi size efendim. 

A. P. GRUPU ADİNA CAHİT ORTAÇ (Bur
sa) — Sayın Başkan değerli senatörler; Danış
tay bütçesi dolayısiyle grupum adına görüş ve 
düşüncelerimizi arz etmek üzere söz almış bulu
nuyorum. 

31 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe girmiş 
olan 521 sayılı Danıştay Kanunu, eski Danıştay 
mevzuatına nazaran daha randımanlı bir çalış
mayı ve yeni Anayasamızın öngördüğü esaslara 
uymayı hedef tutmakta, teşkilâtın bünyesi, iş
leyişi, yargılama usulleri mensuplarının nitelik
leri, seçilme ve atanmaları görevleri, ödevleri ve 
hakları bakımlarından mahkemelerin bağımsızlı
ğı ve hâkimlik teminatı ilkeleri dâhilinde birçok 
yeni ve farklı hükümleri kapsamaktadır. 

Bir Anayasa kuruluşu olan Danıştayın, yük
sek bir idare mahkemesi, aynı zamanda danış
ma ve inceleme mercii sıfatı ile ihtiyaçları karşı
layabilecek bir kadroya malik olması lüzumlu 
görülmüş ve bu amaçla dördü idari ve beşi dâva 
dairesi olmak üzere dokuz daireden ibaret bu
lunan Danıştayın daire adedi yeni kanunla 12 ye 
çıkarılmış ve bunların üçü idari ve dokuzu da 
dâva dairesi olmak üzere tertiplenmiştir. Bun
dan «başka, dairelerin ve kurulların, kuruluş şe
killeri ve görevlerinde değişiklikler yapılmış ve 
esasen çok kifayetsiz olan personel kadrosunda, 
iş hacmi ve dairelerin ihtiyaçları göz önünde 
bulundurulmak suretiyle artış husule gelmiştir. 
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Evvelce bütün dâva dairelerinin tebligat 
ve dosya işleri tek büro halinde yürütülürken, 
tatbikatta mahzurlu neticeleri müşahede edilen 
bu sistem kanunla değiştirilmiş ve halen her bir 
dâva dairesi, müstakil birer mahkemenin gerek
tirdiği şekilde ayrı ayrı bürolara sahip kılmış
tır. 

Danıştayda iş durumu : 
İdari dairelere gelmekte olan işler zamanın

da çıkarılabilmekte ve sonraki yıllara fazla de
vir kaydedilmektedir. Ancak, yeni personel re
jimine uygun olarak çıkarılan Memurlar Kanu
nu hükümlerine göre, bu kanunun şümulü içine 
giren bütün kurulların (Bu kurumların adedi 
Öğrendiğimize göre 270 e yaklaşmaktadır.) tü
zük tasarılarının Anayasa hükmü gereğince Da-
nıştaym incelemesinden geçmesi gerektiğinden, 
Danıştaym ilgili dairesinin ve Genel Kurulunun 
bu hususta sarf edeceği çalışmaların epeyce bir 
zaman alacağı, bu sebeple de diğer idari ve yar
gı işlerinin sekteye uğrayacağı muhakkaktır. 

Dâva dairelerinin çalışmalarına gelince : 
1951 yılından 1954 yılma kadar Danıştaya 

her yıl 11 000 civarında dâva açılmakta iken 
1954 yılında bu miktar 17 000 e yaklaşmış, 1960 
yılında 31 000 i ve sonraki yıllarda da 35 000 
civarında idari dâva açılmış ve bu sayılar kadar 
dâva karara bağlanmış olmakla beraber eski yıl
ların terakümü ile birlikte 1966 yılma 54 000 e 
yakın dâva dosyası devredilmektedir. 

Danıştayda işlerin artmasında birçok sebep
ler vardır. Nüfus artışı, halkımızın hak arama 
gücünün demokrasi hareketleri ile birlikte art
mış bulunması, bütün dünya memleketlerinde 
olduğu gibi, toplumun ticari, iktisadi, malî, 
idari ve sosyal alanlardaki ihtiyaçlarına göre 
yeni tedbirleri ihtiva etmek üzere çıkarılmakta 
olan ve adedleri devamlı olarak çoğalan kanun
larla bunların tatbikatına ait çeşitli tüzüklerin 
Danıştaym müstakar içtihatları karşısında em
sal hâdiselere ait tasarruflarında ısrar etmekte 
bulunması, bu sebepler meyanmda zikredilebilir. 

Esasen Anayasamızın idarenin hiçbir eylem 
ve işleminin hiçbir halde yargı mercilerinin de
netimi dışında bırakıl amıyacağı hakkındaki 
114 ncü maddesi hükmü karşısında da vatandaş
lar pek tabiî olarak mâruz bulundukları mua
mele ve kararlara karşı idari dâva yoluna git
mektedir. 

Son 521 sayılı Danıştay Kanununun yürür
lüğe girdiği tarihten beri : 

A) Kanunda belirli süre içinde yeni daire
lerin kurulların, idari kısım ve büroların teşki
lâtlanması ; 

B) Evvelce nıevcudolan münhaller dâhil ye
niden kurulan dairelerin başkanları ile üyele
rinin seçilmeleri, 

C) Yine hâkimlik teminatına mazhar ikin
ci kısım meslek mensubu ile bunların dışında ka
lan diğer idari personelin bir kısmının kanun 
ve buna dayanılarak çıkarılan Yönetmelik hü
kümlerine göre sınavdan geçirilerek atanmala
rı ve bir kısım daire ve kurulların görevlerinde 
vukua gelen değişiklikler ve yeni kuruluşlar 
dolayısiyle gerek idari, gerek dâva daireleri 
dosyalarının yeni ilgili dairelere devir ve inti
kalleri, 

E) Teşkilâtın genişlemesi sebebiyle Danış
taym ihtiyacı olan yeni binaların bütçedeki öde
nek imkânları çerçevesi içinde ve Danıştaya ya
kın bir yerde temin edilip kiralanması, kirala
nan binaların ihtiyaca elverişli bir hale getiril
mesi için gerekli tedbirler ve tadillerin yapıl
ması ve taşınma işleri, 

F) Lüzumlu demirbaş eşya, malzeme ve dö
şemenin imkân nisbetinde sağlanması, yerleşti
rilmesi, çalışmaya elverişli bir hale getirilmesi, 

İşleri ile uğraşıldığı anlaşılmıştır. Bunun ne
ticesi olarak 1965 yılı içinde Danıştaym iş ran
dımanında arzu olunan ve beklenen bir gelişme 
olamamıştır. Ancak, bundan sonra tam randı
manla çalışma imkânına erişilmiş olacaktır. 

1963 te gelen 35 302 dosya, çıkan 35 672, de
vir 51 284 dosya, 1964 te gelen 32 152, çıkan 
33 894, devir 49 542 dosya, 1965 yılında 11 ay 
itibariyle gelen 25 700, çıkan 20 750 dosyadır. 
1966 yılma devir ise 54 000 e yakın dosyadır. 
Görülüyor ki, Danıştay daire adedini ve perso
nelini artırmak bu dâvayı halletmeye kâfi gel
miyor. Şu halde buna çare olarak başka mem
leketlerin yaptıklarını yapmak ilk derece mah
kemelerini kurmaktır. 

T. C. Anayasanın 140 ncı maddesi, Daııış-
tayı, kanunların başka idari yargı mercilerine 
bırakmadığı konularda ilk derece ve genel ola
rak üst derece idare mahkemesi olarak tarif et
mektedir. Bu suretle- idari yargı sistemimiz 
içinde kademeli bir yargı esası alınmıştır. Şu 
hale göre, memleketimizde de Fransa, Almanya 
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ve diğer bâzı yabancı memleketlerde olduğu gi
bi, ilk derece idare mahkemelerinin kurulması 
yoluna gidilmesi zarureti ortaya çıkmaktadır. 

Ayrıca, yürürlükteki kanunlara göre mevcut 
yargı mercilerinin kuruluş ve görevlerini de 
Anayasamızın 7 nci maddesindeki (Yargı yetki
si, Türk Milleti adına bağımsız mahkemeler ile 
kullanılır.) esas ve prensiplerine uydurmak ve 
bu prensibin ışığı altında yargı yetkisini haiz 
idare mercilerinin yargı yetkilerinin devam edip 
etmiyeceği hususunun da düşünülmesi gerekmek
tedir. 

tik derece idare mahkemelerinin kurulması 
konusunda ilk önce göz önünde tutulması lâ-
zımgelen iki husus mevcudolup bunlardan birin
cisi personel, ikincisi de yargı görevinin hu
dutlarının tâyini meselesidir. Bu konuda bir
kaç yıl evvel Danıştayda yapılan inceleme de 
ilk derece idare mahkemelerinin 15 - 20 bölge
de kurulabileceği düşünülmüş buna göre 200 
kadar meslek mensubuna ihtiyaç hâsıl olacağı 
ve bu ihtiyacın İçişleri, Maliye Bakanlıkları ile 
Danıştay mensuplarından karşılanması mümkün 
olabileceği neticesine varılmıştır. 

İlk derece idare mahkemelerinin yargı yet
kisi ve görevlerine gelince: Anayasamızın 114, 
140 ncı maddeleri hükümlerine sadık kalınarak 
bir kısım işlerin bu mahkemelerde nihai olarak 
karara bağlanması ve bir kısım işlere de ilk de
rece mahkemesi olarak karar verilmesi esası ka
bul edilebilir. 

Kuruluş itibariyle ilk derece mahkemeleri, 
yurdun coğrafi, ekonomik ve malî şartları göz 
önünde tutularak birkaç ili içine alacak şekil
de bölgeler esas alınarak kurulması ve her mah
kemenin iki kısımdan ibaret olması, bu kısımlar
dan birinde vergi ihtilâflarının, diğerinde ise 
diğer idari dâvaların çözülmesi düşünülebilir. 

İlk derece idare mahkemelerinin kurulması 
ile, Danıştaym işleri azalacak ve esas olarak bir 
içtihat mahkemesi olması gereken Danıştaym, 
aslî görevini zamanında ve düzen içinde yürü
tülmesi sağlanacaktır. Bu itibarla, alt derece 
idare mahkemelerinin kuruluşu hukukî olduğu 
kadar Danıştaym işleyişi bakımından da lü
zumludur. Alt derece idare mahkemelerinin ku
ruluşu ve bu kuruluşun hukukî, idari ve malî 
yönleri ve tatbikatı itibariyle çok mühim ve çe
şitli konuları ihtiva etmekte olduğundan bu 
husustaki tetkiklerin ve hazırlanacak tasarının 
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Danıştay Başkanlığı ve ilgili bakanlıklarla müş
terek bir çalışma yapılması suretiyle ve biran 
evvel meydana getirilmesi temenniye şayandır. 

Danıştaym bir başka derdi de var. 
521 sayılı Danıştay Kanunu ile genişlemiş 

olan teşkilâtta kadro bakımından yüzde 60 ora
nında bir artış vardır. Bu sebeple Danıştaym 
eski teşkilâtı için dahi çok yetersiz ve gayrisıh-
hi olup yıllardan beri üzerinde durulmakta 
olan bina ihtiyacı mevzuu, bugün en önemli bir 
problem olarak önplânda yer almıştır. Yalnız 
personel ihtiyacı için değil, Danıştaym yıllar yı
lı artmakta olan dosya miktarı karşısında arşiv 
konusu da yetersizlik yüzünden ehemmiyet kes-
betmcktedir. Başbakanlık Devlet Matbaasının 
Danıştaym tamamiyle alt kısmını işgal etmekte 
bulunması, Danıştayı bu bakımdan biraz daha 
tazyik etmektedir. 

Bu ihtiyaçları karşılamak üzere 19.65 yılı 
bütçesine konmuş olan tahsisat ile aynı yılın 
Ağustos ayı içinde Danıştay binası bitişiğindeki 
iki bina kiralanmak suretiyle teşkilâtın bir kıs
mı bu binalara taşınmış ve böylece sıkışık du
rum geçici olarak kısmen giderilmiştir. 

Esas görevi itibariyle daire ve kurullarının 
bir arada çalışması zaruri olan Danıştaym, biran 
önce ihtiyacı olan yeni bir binaya kavuşturul
ması, böylece iş veriminin artırılması gerekmek
tedir. Yıllardan beri bu konuda Danıştayca 
epeyce gayret sarf edildiği ve Danıştay binasının 
bitişiğinde iki arsanın da bu maksatla Maliye 
Bakanlığınca kamulaştırılmış olup mevcut bina 
ile bu arsaların üzerine yeni bir bina yapılması 
için gerekli teşebbüslere geçildiği ve hattâ Ba
yındırlık Bakanlığınca bina plânının hazırlan
dığı ve 1966 malî yılı Bayındırlık Bakanlığı 
bütçe tasarısının yatırımlar bölümüne Danıştay 
binası için bir milyon lira ödenek konulmuş ol
duğu memnuniyetle haber alınmıştır. Bu sebep
le 1966 malî yılı içinde inşaata başlanarak bir
kaç yıl içinde inşaatın bitirilmesini temenni ede
riz. Bütçelerinin Danıştaya hayırlı olması dile
ğiyle Yüksek Senatoyu saygı ile selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Ba$ka görüşmek istiyenl. Yok. 
Hükümet konuşacaık ımı? 

DEVLET BAKANI ALİ FUAT ALIŞAN 
(•Samsun) — Müsaade ederseniz buradan cevap 
vereyim. İlk 'derece idare mahlkenıeleri üzerin-
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deki çalışmalar son safhaya gelmiştir. Hükü
metin hazırlığı bitmiştir, Danıştay Başkanlığı
nın 'mütalâası alınmak üzeredir. Yakında Par
lâmentoya gelecektir. 

BAŞKAN — Sayım senatörler, bir takrir 
var. Diyor ki, «Vaktin ıgecikmiş olması dolayı-
siyle ıbırakalım.» Yalnız şöyle bir durum var. 
Bundan sonra İstatistik Enstitüsünde konuşa
cak yolk. Diyanet İşleri var. Müsaade iederseniz 
İstatistik Enstitüsü ile Diyanet İşlerinde biraz 
var. Arkadaşlar öze dokunurlarsa, bugün al
dığımız" 2 saat gecikmeyi bir saat telâfi etmiş 
oluruz. Saat 2 de de bitiririz. Diyanet İşlerin
den sonra (keselim. 

Bölümlerıe geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olun
du. 

[Bölüm 11 000 (A/ l ) Cari harcamalar] 
12.000 Personel giderleri 11 529 236 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri . 1 034 081 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 25 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 54 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

60 000 
II — Transferler 

35.000 Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Danıştay Bütçesi kabul olunmuştur, mutlu 
olsun 

c — Devlet İstatistik Enstitüsü Bütçesi : 

BAŞKAN — İstatistik Enstitüsü Bütçesine 
•geçiyoruz. Söz istiyen? Yok. Bölümlere geçilme
sini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul olundu. 

(Bölüm 12.000 den bölüm 36.000 e kadar ka
bul) 

BAŞKAN — İstatistik Entitüsünün Bütçesi 
kabul olundu. Mutlu olsun. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
12.000 Personel 'giderleri 12 763 565 

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

13.000 Yönetim giderleri 1 269 950 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 4 716 004 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 479 201 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırını harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 

alımları ve onarımları 2 773 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşlkili ve transfer harcamaları 

II - Transferler 
34.000 Malî transferler 

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

35.000 Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 000 

89 700 

c) Diyanet İsleri Başkanlığı Bütçesi : 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığı Büt
çesine geçiyoruz. 

Grup adına Sayın Omay, buyurunuz. 
C. H. P. GRUPU ADINA İBRAHİM SAF

FET OMAY (Ankara) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler, 

C. H. P. Grupu adına Diyanet İşleri Bütçe
si üzerinde ıkonuşmaık memleketin irtica bata
ğına doğru kaymakta olduğu bir dönemde be
nim için ayrıca elem vericidir. 

Mânevi sahada vazifeleri ve mesuliyetleri 
çok ağır din personelimizin bağlı bulundukları 
müessese son bir yıl içinde (maalesef büyük hu
zursuzluklara sahne olmak bedbahtlığına uğ-
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ramıştır. Halbuki Devlerimizin gücü ndebetmde 
ayrılan ödenekleri içine alan bütçenin gayesi 
istikametinde uygulanabilmesi için her şeyden 
evvel bu müessesede dengeli bir iç düzen bu
lunması ve idare çarkının rahat ve arızasız iş
lemesi lâzımdır. 

Konuya girerken şu ilki cümleyi başa almak 
işitiyorum. 

İslâm dini birinci plânda ve her şeyin üstün
de ahlâkiliğe önem verir. Ve herhalde eşitlik 
'duygusunu esas tutar. Aıma ne yazık iki, bâzı 
tasarruflar ve tatbikat hu ulvi prensipler mu
vacehesinde şaşırtıcı olmuş ve biraz alklı eren
leri kara kara düşünımek zorunda bırakmıştır. 

Bu iddiada bulununken müşahhas misâlle
re istinadedeceğim. Fakat daha evvel mües
sese bünyesinin ağır ölçüde hırpalanmasından 
gelen huzursuzluk sebeplerine umumiyetle bir 
gö'z atmakta fayda 'umuyorum. 

Üçüncü inönü Hükümetinin istifasından son
ra Devlet Bakanlığına ıgelen zat ile o zaman
ki Diyanet İşleri Başkanı arasında başlıyan zih
niyet çatışmasının zaman içıinde Devlet idare
sinde emsaline raslanamıyacak üzücü bir çe
kişme halini aldığını görüyoruz. 

Arkadaşlar, cemiyetimizde az veya çok her 
sahada ve teşekkülde olduğu gibi Diyanet İş
leri teşkilâtında da Allaha şükür ,ki, adedleri 
çok oknıyan birtakım gerici insanlar vardır. 

Gerici tabiriyle kasdettiğim kimseler; islâm 
dininin icaplarına hürmetkar ve riayetkar olan 
sayın din adamlarımız değildirler. 

Kasdetıtiğim kimseler; Devleti kendi çıkar
larına alet etmek istiyen ve cemiyetimizi me
deniyet yolunda ilerlemekten alıkoyan zihniye
tin sahipleridir. 

İşte İnönü Hükümetinim istifasından sonra 
bu cins gerici insanlar bir anda Diyanet İşleri 
müessesesine her ne pahasına olursa olsun mut
laka yerleşme emelindedirler. 

Çarhtaki aksama şöyle başlar. O zamanki 
Sayın Bakan tarafından kanunen Diyanet İşle
ri Başkanının salâhiyetine mevdu tasarruflar da 
dâhil olmak üzere tâyin ve nakiller uzun süre 
durdurulmuştur. İşte bu arada Sayın Bakan ta
rafından harekete geçirilen tahkik heyetleri
ni ne gariptir İki, daha çok aydın müftülerin 
bulundukları mahallerde görüyoruz. 

Buralardaki müftülerden bâzılarının başla
rına gelenleri sıra düştükçe arz edeceğim. 

İşte bu çekişmeyi fırsat bilen Saidi Kürdi'-
nin müritleri nurcular; Süleyman Hoca'nm 
Çamlıca'daki karargâhında yıllar yılı yetiştir
diği Süleymancılar... Yani katıksız gerici, Ata
türk'e, devrimlere düşman, şeriat kanunlarının 
hasretiyle yanıp tutuşan kimseler teşkilâtın ki
lit noktalarını ımutlaka ele geçirme gayretleri
ni artırmışlardır. Fakat o zamanki Başkan Sa
yın Gerçeker bütün gücüyle bunların ve ayrı
ca Bakanca arzu edilen nakil ve tâyinlerden 
ciddî mahzurlara istinaden bâzılarının karşısm-
dadır. 

Başkanı uzaklaştırmak için bunu fırsat bi
lenler... teşkilât mensuplarına şöyle fısıldıyor
lar: «Ne yapalım... Başkan Teşkilât Kanununun 
tatbikine engel oluyor ve bu yüzden de perso
nel mağdur hale geliyor.» 

İşte bu ideyim teşkilât mensupları arasında 
dalga dalga âdeta bir slogan halini alıyor ve 
sonunda da işin ince tarafına nüfuz edemiyen 
bir kısım masum personel ile bu vasatı gaye
leri hesabına hazırlıyanlar arasında Başkan 
aleyhinde münferit ve toplu hareketler başlı
yor. 

Kanunun uygulanabilmesi için o kanunla 
ihdas edilen Personel Dairesi Başkanlığına ev
velemirde bir atanma gerekiyordu. Ancak Sa
yın Bakan ile Başkan her hangi bir kimse üze
rinde birleşemiyorlardı. 

Sayın Bakanın; aydın bir din adamı olan 
Beyoğlu Müftüsünün Arapkir'e nakli, Perso
nel Dairesi Başkanlığına bir İmam - Hatip Oku
lu Müdür yardımcısının tâyini isteklerini Baş
kan ciddî sebeplere istinaden yerine getireme-
yince Sayın Bakan, (Emirlerimi yapmazsanız 
hakkınızda muamele yapacağım.) demeye baş
lıyor. 

Ve nihayet meydana gelen tatsızlık; sebep
leriyle Başbakan olarak .Sayın Ürgüplü'ye in
tikal ediyor. Bakanın çıkarmak istediği karar
nameler geri kalıyor, ama Sayın Gerçeker'e de 
bir -müddet izinli olmasının uygun düşeceği tel
kin olunuyor. 

Çünkü Gerçeker mezuniyetle de olsa, ay
rıldıktan sonra istenilen nakil ve tâyinlerin 
muavine yaptırılacağı umulmaktadır. 

Konuyu biraz daha aydınlığa kavuşturmak 
istiyorum. 
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O zamanki Sayın Bakan ismi mahfuzumuz 
olan bir vaizi Teşkilât Kanununun ihdas ettiği 
İlmî Başkan Yardımcılığına 'getirmek ister. Ora
nın yolu da tabiatiyle bilâhara Başkanlık ma
kamına açılacaktır. Sayın Bakan; bu zatı bir 
gün beraberinde İmam - Hatip Okulunun te
mel atma töreninde bulunmak üzere Bursa'ya 
da götürür. 

Bu zat; daha evvel Kayseri'de vaizlik yap
mıştır. Ancak bu bölgede çok sevilen, halkın 
geniş ölçüde teveccühünü ve saygısını kazanmış, 
kelimenin mânasiyle müslüman bir hocaya (is
mi mahfuzumuzdurr) zina isnadettiğinden ga
leyana »gelen halkın elinden güçlükle kurtarıl
mıştır. Diyanet İşleri Başkanlığından meseleyi 
yerinde tahkik için gönderilen muhakkik; hal
kın, (Sen bu kurtarmıya mı geldin?) 
sesleriyle bir kere daha galeyana ıgeimesi üze
rine muhakkik hattâ tahkikata başlıyamadan 
zabıta himayesinde Kayseri'den ayrılmak zo-
rund kalmıştır. Bu bilgiler resmî evrak meya-
nındadır, mumaileyhin sicil dosyasındadır. An
cak bu zat filhakika ikna kabiliyeti yerinde, 
cerbezeli, hitabeti kuvvetli bir insandır. Ancak 
lyu hâdiselerden ve bâzı zihniyet çelişmelerin
den dolayı ımenkezde pasif bir iş olan hadis der
lemesi konusunda çalışmaya memur edilmiştir. 

Bakan bulunduğum sırada mensubu oldu
ğum partinin bâzı (milletvekilleri ve ayrıca C. 
H. P. ve A. P. mensupları olarak mahallinden 
gelen karma heyet bendenizden bu zatın Bur
sa Müftülüğüne tâyinini ısrarla istediler. Her 
türlü ısrara mukavemet ettim ve (her hangi 
bir açıklama yapmadan) : 

«Merkezde lâzım, hadis işlerinde çalışıyor, 
olamaz.» cevabını verdim. Bu yüzden bana gü-
cenenler de oldu. 

Şimdi yine Bakanın seyahatlerine dönüyo
rum. Bursa'ya götürülen bu vaiz okulun temel 
atma töreninde konuşturulımuştur. 

Anayasaya «hayır» denilmesini kasdederek 
Bursalılara Sayın Bakanın da huzuriyle, «Sizin 
hayır demenizin ecrini Allah ahirette verecek
tir.» demek cüret ve cesaretini de göstenmiştir. 
Bu hâdiseye törende bulunan milletvekilleri 
ve ayrıca Sayın Senatör Şeref Kayalar şahit
tirler. Hattâ Sayın Şeref Kayalar çok üzülmüş
tür. Sayın Kayalarla bu konuda tek kelime ko
nuşmuş değilim. Şahsiyetlerine inanırım. Mâ
ruzâtımı reddedeceklerini zannetmiyorum. 

İşte o zamanki Sayın Bakanın Diyanet İş
leri Başkanlığının ilmî görevli, yani dinsel mua
vinliğine getirmek istedikleri zat budur. Bugün 
ise bu zat vekâleten Teftiş Kurulu Başkanlığı 
s andaly esindedir ve dahası var, geçen Pazar 
günü kendisine Yüksek Din Kurulu üyeliği yo
lu da açılmıştır. 

Mevzua dönüyorum. 
Bütün meselle evvelâ bir Personel Dairesi Baş

kanı getirmek idi, demiştim. Sayın Altmsoy ni
hayet Gerçeker'in izinli bulunduğu sırada bu gö
reve İstanbul Müftüsü Sayın Elmalı'yı Diyanet 
İşleri Batşkanlığı va'diyle ve (Başbakan'm da 
arzusudur) diye getirmeye muvaffak olmuşlardır. 

Bütün bu işlerin sair ihtilâtları da vardır. Ve 
konu nihayet Güvenlik Kuruluna kadar akset
miştir. Bâzı nurcu ve Süleymancı çevrelerin mü
esseseyi el geçirmek çabasında olduklarının üze
rinde durulmuştur. 

Ama o zamanki Sayın Bakan yine davranış
larından vazgeçmemiştir. 

Bütün bu hâdiseler sırasında ve Sayın Gerçe
ker izinle vazifesinden ayrılmış olduğu halde 
bâzı basında aleyhine alabildiğine kampanya açıl
mıştır... öyle ki beyanatlar veriliyor, bildiriler 
yayınlanıyor... Bu yüzden de camia ister istemez 
her gün biraz daha tedirgin hale getiriliyor... öy
le ki Gerçeker Teşkilât Kanunu sabotörlüğiyle 
itham olunuyor. Ve isteınilmiyen adam ilân 
ediliyor. 

Hükümet değişikliği sebebiyle Sayın Refet 
Sezgin Devlet Bakanlığı görevine başladıktan 
sonra bu müessesede beklenen huzur maalesef 
avdedetmemiş, hattâ artmakta devam etmiştir. 

Vazife değişikliğinden sonra da Sayın Altın-
soy'u Refet Sayın Refet Sezginle sık buluşur 
görmek mümkün olmuştur. 

Bu cümleden olarak geçen Aralık aynım ilk 
haftasında toplanan Hayrat Hademesi Federas
yonunun kongresine şöyle bir göz atalım... 

Bir dergide bir delege tarafından açıklan
dığına göre kongre başlamadan evvel üyeler ku
laktan kulağa «Türkiye'nin artık mânevi bir oluş 
halinde olduğu, o... ruhun doğmaya başladığı » fı
sıldanmaktadır. Kongre açıldıktan sonra okunan 
faaliyet raporunda Diyanet İşleri Başkanı Ger-
çeke'in ismi her geçişte salonda «yuh... kahrol
sun» sesleri yükselmektedir. Ve (Moskova'ya) 
diye bağıranlar vardır. 
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Kongreye Sayın Altınsoy ve Sayın Refet Sez
gin de katılmışlardır. Bâzı delegeler «biz, bizi 
idare edenleri istemiyoruz, Tevfik Gerçeker'i is-
tenmiyen adam ilân ediyoruz.» diye bağırmakta
dırlar. 

Bir delge de şöyle ilâve eder... «Grup halin
de Başbakanı ziyaret ettik. - Ayın sekizine kadar 
Reisin işi tamamdır - dedi. Aradan iki hafta geç
ti, hâlâ bir şey çıkmadı, ama dâvamızda muvaf
fak olacağız.» Nihayet kürsüde Sayın Altınsoy 
vardır. 

Dileklerin kendi zamanında da mevzuları ol
duğuna işaretten sonra, 

«Hakaret değil, türlü işkenceler altında da ka
lacaksınız... 

Hapislere gireceksiniz, bu haller sizi hiçbir 
zaman mücadeleden alıkoymasın. Mücadeleniz 
maaş aşkına değil, Allah aşkınadır. Siz Hükü
metten emir beklemeyin siz emri Allahtan aldı
nız, onu yerine getirin» dedikten ve sonra nur 
risalelerini okuduğu için kendisine nurcu denil
diğinden bahsettikten sonra bir sayın Korgene
rali hedef alan ve en azından nezaket kurallariyle 
bağdaşmıyan şu sözleri ilâve eder: 

«Bakanlığım sırasında mücadelelerimin nere
ye vardığı ve nelere çarptığı hakkında size bu
güne kadar hiçbir yerde açıklamadığını hâdiseyi 
bildirmek isterim. Bir gün makamımda otu
ruyordum. Halen de Millî Güvenlik Kurulu Ge
nel Sekreteri olan Korgeneral Refet Ülgenailp 
geldi. Hemen lâfa başladı: «Siz bizim adamımız
dan ne istiyorsunuz? Onunla fazla uğraşıyorsu
nuz? Dikkatinizi çekerim» dedi. 

Kendisini dairemden kovdum. O vakitten beri 
de taraflarından sicillendim.» diyorlar. 

Bendeniz Sayın Altmsoy'un, Sayın Korgene
ral Ülgenalp'i makamından kovmak şöyle dur
sun kendilerine münasip düşecek bir nezaket üs-
lübiyle karşıladıklarına ve böylece de teşyi ettik
lerine inanırım. 

Ama, her nedense kitle önünde böyle konuş
mayı tercih etmişlerdir. 

Sayın Altmsoy'un şüphesiz daha geniş olarak 
polis teypinde de olması lâzımgelen bu konuşma
sı bugüne kadar taraflarından tekzibolunma
mıştır. 

İşte bütün bunlardan ve tafsilâtı saatlere sığ
mayacak nice nice müteferri hâdiselerden sonra 
bugünkü Hükümet nihayet Sayın Gerçeker'i 
uzaklaştırmıştır. Ve daha evvel Sayın Altınsoy 

tarafından Personel Dairesi Başkanlığına getiril
diğinden bahsettiğim eski İstanbul Müftüsü olan 
zat da Diyanet İşleri Başkanlığına tâyin olun
muştur. Sözün burasında o kongrede Sayın Baş
bakan tarafından söylendiği ileri sürülen «Ayın 
sekizine kadar Reisin işi tamamdır» cümlesi do-
layısiyle tarihteki bâzı sultanların «Falanın kârı 
artık tamam olsun» sözlerini tebessümle hatır
lamamak mümkün olmuyor. 

Mâruzâtımın başmdanberi bütçe tatbikatı 
ve teşkilâtın yönetimi bakımından endişeli oldu
ğumuzu sebepleriyle arza çalıştım. Nasıl olma
yalım ki, bakımız bir ölçü arz edeceğim: 

Bugünkü Başkan İstanbul Müftüsü iken aylı
ğını almak üzere Müftülüğe gelen bir dersiam, 
emekli bir hâkim? Söz Atatürk'e intikal ettiğinde 
«Büyük Atatürk» der. Elmalı «O kâfiroğlu kâ
fir nasıl büyük dersin» cevabını verir. 

Dersiam «Ölülerin hayırla yâdı lâzımgeldiği-
ni» söyleyince de «Elbette.... ama bizden olanlar 
hayırla yâdedilir» demiştir. 

Bu zat daha geçenlerde yaptığı bir basın top-
lantısıında Alevîlik hakkında memlekette esefle 
karşılanan bir konuşma da yapmıştır. 

Birleştirici, telif edici ve uyarıc olan dinimi
zin bu vasıflarını Diyanet İşleri Başkanı; bir ta
rafa bırakarak Alevîlik, Sünnilik mevzularma do
kunurken bulunduğu muallâ makamın icapla
rından nasıl olup da tegafül eyler? Diyanet İşleri 
Başkanı çok, hem de pek çok dikkatli ve basiretli 
olmaya kelimenin tam mânasiyle mecbudur. Bu 
mecburiyeti hiçbir zaman hatırından çıkarma
malıdır. 

Ayrıca aslında bir Anayasa müessesesi olan 
tarafsız radyoyu da lâik Devlette dindarlık si
perine çekilerek hele iktidar çevrelerinde bir 
Anayasa müessesesi olan tarafsız radyoya da 
lâik Devlette dindarlık siperine çekilerek hele 
iktidar çevrelerinde radyonun âkibetinin 
hararetle mevzuubahsolduğu günlerde hücum 
eden yine bu zattır. 

Şimdi başka misallere geçiyorum. 
Bursalıların önünde, arz ettiğim üzücü ko

nuşmayı yapan zat teftiş ve murakabe meka
nizmasını kendi zihniyetine göre yönete dur
sun, Sayın Elmalı'dan açılan Personel Daire
si Başkanvekilliğine getirilen İlahiyat Fakülte
si mezunu zat Bolu'da bir âyet ve hadis mev
zuunda halkın şikâyetine mâruz kalınca mese
le Bolu Müftüsü tarafından incelenmiş idi. 
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Bu zat Personel Dairesi Başkanlığına gel
dikten sonra çok şayanı dikkattir ki Bolu'nun 
herkesçe sevilen, sayılan ve hattâ daha evvel 
Diyanet İşleri Başkanlığına getirilmesi dahi 
düşünülen âlim ve zarif müftüsü emekliye sevk 
olunmuştur. Halk müteessirdir. Mazbatalar 
yapmaktadır. Buradan cevaplar verilirken yaş
tan bahsedilemez. Çünkü müftüler için zinde ve 
vazifelerini ifa ettikleri müddetçe böyle bir 
şey yoktur. Kaldı ki, bugün mumaileyhten çok 
daha yaşlı müftüler vardır. Şu halde Bolu 
Müftüsünün emekliye şevkinin şahsi iğbirara 
dayanıp dayanmadığının Sayın Bakan tarafın
dan inceleneceğini umarım. 

Şimdi de aydınları uzaklaştırmak için gi
rişilen çalışmalardan birkaç misal arz edece
ğim : 

1. Altındağ ilçesinin filhakika aydın, uya
nık, çalışkan bir müftüsü vardı. Evvelce Si
vas Müftülüğü de yapmış idi. Bu zat sebepsiz 
nakledilmiştir. 

2. Radyoda yaptığı dinî ve ahlâki sohbet
lerde halkımızın yakından tanıdığı; neşriyat 
sahibi, din bilgisi herkesçe malûm ve müsel
lem, zamanımızda en yüksek dinî organ olan 
Müşavere Kurulu üyeliğinde çalıştırılan ve 
son çekişmeler sırasında bir aralık Personel Da
iresi Başkanlığına tâyini de mevzuubahsolan 
Hukuk Fakültesi mezunu, Halen Başmüfettiş 
Mehmet Oruç'a bilinmiyen bir sebeple mecburi 
izin verilmiş ve sayın Bakan Refet Sezgin ta
rafından kendisine başka bir iş araması da tav
siye olunmuştur. 

3. Maraş'm keza aydın, devrimci, uyanık 
ve çalışkan Müftüsü, komünist temayüllü ol
duğu uydurmasiyle evvelki Bakan zamanında 
merkeze alınmış idi. Mumaileyh bir müddet 
sonra Kırşehir Müftülüğüne atanmıştır Bu zat 
hakkında valinin Başkana yazdığı mektuptan 
bir pasaj arz ediyorum : 

«Mumaileyh bilgili, çalışkan, Atatürk'çü, 
milliyetçi ve tertemiz bir vatan çocuğudur. 
Kendisini buradan attırmak istiyen küçük bir 
zümre hariç; bütün Maraşlılarm sevgi ve tak
dirini kazanmıştır. Buradan alınması için bir
çok mizansen tertiplenmiş ve üzülerek ifade 
edeyim ki bu nakli sağlamakla Nurcu cephe 
başarı kazanmıştır.» 

Bu da böylesi.... 

Başka ve bir önemli kanunsuzluk misali daha.. 
Yeni kanun eski (Müşavere ve dinî Eserler 
İnceleme Kurulu) nu (Din İşleri Yüksek Ku
rulu) haline getirmiştir. Ve kadrosunu da ge
nişletmiştir. 

Geçici birinci madde ile de (Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte görev başında olanla
rın müktesep hakları saklıdır.) Hal böyle iken 
Müşavere ve Dinî Eserleri İnceleme Kurulu
nun üyeleri ihtisas yeri olan bu hizmetlerden 
alınarak üçü mütercimliğe, birisi vaizliğe ve
rilmiştir. 

Başbakanlık da bu konuda Devlet Şûrasın
dan mütalâa istemiştir. Danıştayın Üçüncü Da
iresi işi inceledikten sonra geçici birinci mad
denin (A) bendi mucibince bu zevatın yeni 
ihdas olunan Din İşleri Yüksek Kurulu üyeli
ğine atanmış sayılacaklarının mütalâa edildiğine 
oy birliğiyle karar vermiştir. Ve umumi heyet
ten böylece geçmiştir. Buna rağmen idare; çok 
dikkate şayan acayip bir zihniyetle «Bu karar 
istişaridir, uymam gerekmez.» der. Bereket 
versin ki, hak sahipleri şahsan da dâva açmış
lardı. Devlet Şûrası ayrıca bu dâvaları da 
lehlerine intaeetti. 

Fakat bu sefer de; vazifelerinize yine dö
nemezsiniz. Çünkü karar tashihi talebinde bu
lunuyoruz cevabı verilir. Bu; muhakkak vakit 
kazanarak yerlerini başkalariyle doldurma em-
rivakiini hazırlamak içindir. 

Sözün burasında yüksek dikkatlerinize önem
le arz edeyim ki ; bu kurulun sonradan getiri
len bir üyesi hariç, diğerleri Nurculuğu dini
miz .açısından inceliyerek Bakanlığım zama
nında herbirinize takdim olunan Nurculuk 
broşürünü hazırlıyan zevattır. Buna mukabil 
dinimiz açısından Komünizmle mücadele bro
şürünü hazırlıyan bunlardır. Ne buyurudur ? 
Ben bu açıklamamı; sayın Bakanın; cevabı 
gerektiren bir konu olarak telâkki buyuracak
larını ümidetmek isterim. Endişemiz varit de
ğilse kanuna ve Devlet Şûrası kararlarına rağ
men direniş sebebinin ne olabileceğini de me
rak etmemek mümkün değildir. 

Sayın Senatörler; 
Diyanet İşleri teşkilatındaki üzücü olayları; 

Dördüncü Koalisyon Hükümetiyle başladığı za
manda bugüne kadar gittikçe artan bir tempo 
ile hızlanmıştır. Ve nitecede bütün bu olaylar-

— 209 — 



C. Senatosu B : 39 2 . 2 . 1986 O : 3 

dan ve Hükümetin aşikâr müsamahalı davranış
ları yüzünden, sözlerime başlarken temas etti
ğim mânada olan gericiler cür'et ve cesaret 
bulmuşlar ve bu sebeple bugün memlekette 
akıllara durgunluk verecek mertebe irtica 
hortlamıştır. Yurdumuzda yıllar sonra neler 
oluyor, nereden, nereye geldik. Ve hangi is
tikamette yol alıyoruz İnsanlar bunu sorma
ya başladılar. Endişe büyüktür. 

Bugün ve hele geçirdiğimiz mübarek Ra
mazan ayında vaaz kürsüleri çoğunlukla poli
tika kürsüsü haline geldi. 

Birkaç misal vereceğim : 
Meselâ Ankara'da, Devlet otoritesinin mih

rakı Hükümet merkezindeki olaylardan birka
çına temas edeceğim. 

Ankara'da Ahıelvan ve Arslanhane camile
rinde hususiyle arefeden evvel üç gün üst üste 
bakınız neler olmuştur. 

Ahıelvan camiinde öğle namazlarından evvel 
genç bir vaiz konuşmuştur. Bu vaiz kaçak ola
rak Mısır'a gidenlerdendir. Ezher'den aldığı bel
ge Maarif Vekâletince tasdik olunmamıştır. Po
lisçe takip altındadır ve zamanımda İsrarlara 
rağmen vaiz vesikası verilmemiştir. İsmi mahfu
zumuz olan bu vaiz bu Ramazan ayında tedarik 
ettiği vesikaya istinaden vaizlik yapmıştır. 

Aynı günlerde ayrıca Arslanhane Camiinde 
öğle namazlarından sonra da başka birisi vaizler 
vermiştir. Onun da ismi mahfuzumuzdur. 

Bunlar tam bir ağız birliğiyle ve aynı naka
ratla bakınız neler söylemişlerdir. Özetin özeti: 

«Muhterem Başbakanımızın makamında na
maz kıldığını Meclistekilerden bâzıları tenkid edi
yorlarmış. Bu dinsizler, imansızlar, komünistler 
bizlere de gerici diyorlar. 45 senedir dilimizi 
kesmişlerdi. Ama bugünkü Hükümetimizin saye
sinde ağzımız açılmıştır. 

Seçimle kendi iktidarımızı kendimiz getirdik. 
Hamdolsun dinimize sahibiz. Polis efendi nerede
sin gel bakalım? Yakala beni, şimdiden sonra, ba
kalım götürebilecekmisin? Artık müslümanlarm 
iplere, sehpalara götürüldükleri devir geçti. Rad
yo üç, dört komünistin elinde... Sahurda müslü-
manlara Kuran değil, şarkılar dinletiyorlar. Bun
ları protesto edelim. Radyoyu ellerinden kurtara
lım, Şayet radyo ellerinden almamıyorsa biz de 
birleşip bir müslüman radyosu kuralım. Bekle
diğimiz zaman gelmiştir. Birleşelim.» İşte bu ve 

daha buna benzer yurdun dört köşesinden kurul
muş bir zenberek halinde yükselen nice, nice iğ
renç, yersiz ve gaddarca konuşmalara ne zabıta 
ne savcılık, ne Diyanet İşleri Başkanlığı ne Dev
let Bakanlığı ciddî hiçbir müdahalede bulunma
mıştır. 

Başka bir misal : 
Evvelce Sivas'ta bir va'zı sırasında, «Baraj 

yaptırmnam Allah'ın azametini anlamamak oldu
ğunu, ona ellerimizi açarak yağmur istemek var
ken toprağa milyonları gömmenin günah olduğu
nu söylediği için bu vazifeden çekilen bir vaizi 
bugün Diyanet İşlerinde müfettişliğe atanmış bu
lunuyor. İşte bu zihniyetli müfettiş 30 Ramazan
da vaiz verme imkânını bulabilmiştir. 

Gelelim Maltepe Camiindeki başka bir hâdi
seye : 

Arefe günü sabah namazında şöyle bir mi
zansen hazırlanmıştır. Cemaatten birisi yüksek 
sesle, «Aramızda Adalet Partisinin Adana Mil
letvekili Sayın Hasan Aksay Bey vardır. Ken
dilerinin şöyle bir fikirleri var. Her sabah na
mazında cemaatten birisi âyetlerden bahsetsin bu 
sayede birbirimizi tanımış oluruz diyorlar. Evve
lâ kendilerinin konuşmasını rica ediyoruz» der. 
Orada bulunan ve hazır bekliyen Hasan Aksay 
Bey davet üzerine mikrofona gelir ve bir konuş
ma yapar. 

Bu konuda diyeceğim şudur : 
Camilerde böyle konuşmalar için Diyanet İş

lerinin resmî müsaadesinin alınması gerektiğini 
her halde bilen bu milletvekilinin bu lâzimeye 
riayet ettiğini ummak istiyorum. 

Bu vesile ile Sayın Bakandan öğrenmek iste
diğimiz hususları arz edeyim. 

Biraz evvel bahsettiğim alevilik beyanatın
dan TRT ye olan maksatlı tecavüzünden dolayı 
Başkan hakkında ne muamele yapılmıştır. Ne dü
şünülmektedir? Gerek arz ettiğim vaizler ve ge
rek memlekette irtica yolunda faaliyetlerini artı
ran bu mâkûle diğer vaizler haklarında ne ya
pılmıştır. Yapılmamışsa şimdi ne düşünülüyor. 

Camide konuşan milletvekilinin ruhsatı var 
mıdır? Yoksa ruhsatsız bir kimseyi mikrofonda 
konuşturan imam hakkında ne muamele yapıl
mıştır ve yapılacaktır. 

Bütün bunlar dini siyasete âlet etmek değil 
midir? 

Anayasanın 19 ncu maddesine aykırı değil 
midir? 
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Bu hususlarda da Sayın Bakanın ne düşün
düklerini öğrenmek isteriz . 

Muhterem arkadaşlar... 
Hükümet merkezinde bu ve buna benzer mü

essif hâdiseler hususiyle Ramazan ayı boyunca 
pervasızca devam etmiş ve neticede gerici akım 
ımemleket sathına alabildiğine kanalize olmuş ve 
bu sebeple de taassup; Atatürk Türkiyesinde ay
dınlara, gerçek müslümanlara dehşet verecek 
mertebe kabalaşmıştır. Sebepleri: Hâdiselerle ye
gân yegân izaha maalesef vaktimiz müsait değil. 
Ancak cereyan eden ve etmekte olan müessif olay
ların Yüksek Senatonun sayın üyelerince bilin
diğine ve üzüntü ile fakat dikkatle takibedildiği-
ne inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar.. 
Hepimiz bu mübarek vatanın evlâtlarıyız. Ve 

şu kutsal çatının altında umumiyetle hepimiz 
Cumhuriyet Türkiyesinde yetişmiş insanlarız. So
rarım?.. Türkiye Cumhuriyetine birdenbire ne 
oldu? İrtica; Atatürk Türkiye'sinin bağrında bu 
derece pervasızca tepinme cesaretini nereden, na
sıl ve kimden alabiliyor?.. 

Tereddüde düşmeden ifade edeyim ki, bugün 
memlekette nurcular, Süleymancılar gözleri dön
müş halde devrimlere, rejime saldırıyorlar. Bu 
gafillerin yarattığı ortam içinde de, «tam havası
dır» diye komünistler faaliyettedirler. Bütün 
bunlara mukabil Devlet otoritesi bir müsamaha 
politikasiyle uyuşukluk içinde bocalamaktadır. 

Maruzatımın sonlarına yaklaşırken; lâik dev
letimizin; Arap harflerini bilmediğini söyliyen, 
vakit vakit Atatürk'e inancından ve devrimcilik
ten bahseden Başbakanın bayram mesajlarına 
değinmemek mümkün değildir. 

Metni hepinizce bilindiği için tekrarlamak is
temediğim bu mesajla müslüman halkımızın din 
duyguları istismar ve büyük milletin gözüne ba
ka baka din; politikaya alet edilmektedir. Bir 
Başbakan en büyük siyasi sorumluluğu taşıyan 
insan böyle bir tutumda ve davranışta olunca 
gözlerimizin hadekaları yerlerinden fırlamış ola
rak karanlık uçurumlar önünde irkilmemek, ürk-
memek mümkün değildir. Şüphesiz Başbakanın 
bu mesajının islâmiyete, ve mânevi birliğimize 
ve beraberliğimize taallûk eden nasihatları hak
kında bir diyeceğimiz yoktur. Çünkü bunlar esa
sen dinimizin kabul ettiği prensiplerdendir. Ve 
hepimiz şüphesiz aynı duygu ve inanç içindeyiz. 

Ancak bir Başbakanın bu tertemiz inançları, si
yasi istismar konusu yapmasını çirkin ve tehli
keli buluyoruz. Kaldı ki, bu tutum bir Başbakan
dan sâdır olduğu zaman Anayasanın 19 ncu 
maddesine sarahaten aykırıdır, suçtur, ayrıca si
yasi Partiler Kanununun 94 ncü maddesine de 
aykırıdır. 

Böyle bir tutumun ve gidişin Başbakan için 
ve partisi için sadece felâket hazırlamakta oldu
ğunu hulûs ile söylemek isteriz. 

Yüce Senatoyu saygılarla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bu türlü 
konuşma ile bütçe çıkmaz. Cevap verirken oku
nabilir. 

Sayın Zaloğlu, buyurun. 
Efendim, lütfen saat çok ilerledi, usulleri 

kendiliğimizden değiştirmiyelim, biraz daha sab
redersek bitecek. Yalnız arkadaşlar özüne temas 
ederlerse geniş bir mevzu. Lütfen buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA REŞAT ZALOĞLU 
(Trabzon) — Milletçe mânevi varlığımızı temsil 
eden yegâne unsur olarak topluluğumuzun ahenk 
ve nizamını teşkil eden, hakikaten milletçe varlı
ğımızın idame ve bekasının, hattâ tekâmülünün 
tek âmili olarak addinde asla şüphe olmıyan Di
yanet İşleri, Diyanet hizmetleri üzerinde 1966 
bütçesi münasebetiyle tenkid ve temennilerimizi 
Yüce Senatoya arz etmeden evvel onun Sayın 
Başkanı ve sayın üyelerine, sözcülüğünü yaptı
ğım Adalet Partisi Grupu adına, saygılarımı sun
mayı şerefli bir vazife bilirim. 

Muhterem arkadaşlarım, her insan gibi her 
topluluğun da iki varlığı, iki kuvvet kaynağı 
vardır. Biri maddi, biri mânevi. Mânevi kuvvet
ten, yani iman ve inançtan mahrum bir varlığın 
maddi strüktürü, bünyesi ne kadar muhkem olur
sa olsun, ne kadar kuvvetli olursa olsun, eninde 
sonunda, o mahvu perişen olmaya, yıkılmaya 
mahkûmdur. Maddi kuvvet yaratıcılık kabiliyeti
ni haiz değildir. Daha bir diğer tâbirle, açıkça 
bir ifade ile söyliyeyim, maddi kuvvet vücudu, 
mânevi kudret de ruhu temsil eder. Ruh ne ka
dar kuvvetli olursa irade kuvveti de o nisbette 
kuvvetli olur. Vücut sakat ve meflûçolsa dahi 
mânevi kuvvet ruh kuvveti dolayısiyle irade kuv
veti onu daha enerjik ve canlı kılar. Muhterem 
arkadaşlarım, bir milletin maddi kuvvetlerinin 
kaynağı teknik, mânevi kuvvetlerinin kaynağı ise 
iman ve inançtır. İmansız, inançsız, mukaddesat 

— 211 — 



C. Senatosu B : 39 2 . 2 . 1966 O : 3 

mefhumlarına iltifat etmiyen dinsiz cemiyetlerde 
hak ve hakikat, adalet, ahlâk ve fazilet, feragat, 
fedakârlık gibi cemiyetleri önce sosyal emniyete 
ve sonradan da sosyal adalete götüren mânevi 
kuvvetler ve bu cemiyetleri yükseltmeye matuf 
olan kıstaslar bulunmaz. Böyle topluluklarda 
menfaatlerinin, mevkilerinin ihtiraslarının, hat
tâ cehaletlerinin kölesi olan bu insanlar menfaat
lerini, mevkilerini gayrimeşru yollardan çeşitli 
hile ve desiselere başvurarak zulüm ve haksızlık
larla korurlar. Diğer taraftan bunlara karşı olan
lar da aynı şekilde zulüm ve haksızlık yapmak 
suretiyle mücadele ederler. Hulâsa hayatlarını, 
birbirlerinin hayatlarını yok etmeye çalışırlar, 
cemiyetlerin Devlet ve hukuk mekanizmaları da 
hak ve adalet tevzi etmekten ziyade haksızlık ve 
zulüm tevzi ederse, böylelikle o cemiyet zulüm ve 
anarşinin karanlığına boğulup gider. Böyle ce
miyette insanlar canavarlaşır, vahşileşir. Sanki 
insan insanın kurdu olur. Böyle huzursuz bir ce
miyetin •mensupları en zalim insanları bile hak 
ve adalete hasret çekmeye başlarlar, feryada 'baş
larlar ve nihayet din, dinin vaz'ettiği hak ve ada
let, ahlâk gibi prensiplere inanmak inancı içeri
sinde bulunmak zarureti kendiliğinden doğar. 

Muhterem arkadaşlarım, bir milleti, bir cemi
yeti huzura, refaha, saadete götürecek imkân
ların, desteklerin başında din ve ahlâk gelir. Din
ler beşeriyetin kuruluşundan bu yana cemiyet 
hayatında fertlerin akıl, irade ve hisleri yönle
rinden ilmin ışığına kavuşup da aydınlatamadığı 
hayat meselelerini, kendi zaviyesinden izah ede
rek, insanları birbirinin şerrinden masun kılar 
ve hayat mücadelesinde birbirilerinin yardımcı 
olmak suretiyle yanyana yaşamalarını birtakım 
vaz'ettiği kuvvei müeyyidelerle mümkün kılan 
iman, inanç, ahlâk, hukuk kaynaklarıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, beşeriyet ne kadar 
tekâmül ederse etsin, ilim ve teknik vasıtalariyle 
istihsal olunan ekonomik kıymetler insanların 
hudutsuz ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kalır. 
Çok uzak kalır. Madde ihtiyaçlarını maddi im
kânlar tam mânasiyle karşılansa bile mânevi 
inançtan mahrum olmak insanları huzursuz ve 
bedbaht kılar. Her insan, kendi maneviyatının 
kendi ruhi disiplininin sayesinde mesut ve bah
tiyar yaşar. Hemen şurada arz edeyim ki; bir 
milletin madde bakımından yükseleceğini düşün

mek, insan denen varlığına madde ihtiyacını tat
min suretiyle refaha kavuşacağını sanmak büyük 
bir dalâlettir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün içinde bulun
duğumuz ve hepimizi huzursuzluğa mâruz bıra
kan, cidden bizi mustarip kılan buhran, iktisadi 
buhran değildir. Ahlâki buhrandır, mânevi buh
randır. Bir memlekette her davranış yalana tes
lim edildikçe, her çare yalana istinadettikçe, her 
mücadele, her iyi faaliyet yalana istinadettikçe, 
iftiraya istinadettikçe, bir gün gelir, o memle
kette bütün müesseseler bir enkaz yığını haline 
döner. Moloz yığınları arasında mânevi varlığı
mızı bir ceset şekline sokup üzerinde çiğneye çiğ-
neye, tepinmek kıpkızıl şeytanlarla kolkola ce
hennem dansına girişmek bu memleketi felaha 
götürmez, uçuruma sürükler. 

Muhterem arkadaşlarım, bir milleti mukad
desatına kadar vurgulamak, açtıkları yaraya 
avuç avuç barut doldurmak ananeye, imana ge
leneklere, kıymetlere birliğe, saldırmak, namusu, 
haysiyeti, şerefi günün 24 saati içinde, 24 saatin
de dişliye dişliye kemirmek ve bunun gayreti ve 
bu gayretin adı şu memlekette ne oldu? Biliyor 
musunuz? İlericilik. İşte böylesine korkunç zih
niyetlerle ruhlarımıza acılar, elemler, hicranlar 
doldu. Hudutsuz yalan, iftira ve isnatların ka
sırgasından da hırslar, kinler doğdu. 

Muhterem arkadaşlarım, şu vatan toprakları, 
senelerdir böylesine hazin, böylesine korkunç ah
lâki bir anarşi ile mânevi buhranla çalkalanıp 
duruyor. Güneşe sırtını çevirip zifiri karanlığa 
iltifat eden zalim bir zihniyetin zebunu olup gi
diyor. Kurban olup gidiyoruz. Soruyorum, şu 
memlekette senelerdir ekilen nifak tohumlarının, 
mânevi çöküntülerinin meydana getirdiği mahsul 
nefret ve husumetten başka ne oluyor? Vatan
daşların birbirlerine diş gıcırdatması, yan bakış
ları, neden geliyor? Düşmanlıklarımız neden? 

İşte böylesine içtimai düzensizlik ve sıkıntı
larımızı gidermek için millet olarak, topyekûn 
Devlet olarak, Hükümet olarak cidden Anayasa
dan da, kanundan da evvel gelen ahlâk dâvasını 
halletmek ve bu memlekette ahlâk nizamını tesis 
etmek mecburiyetindeyiz. Biraz evvel bahsetti
ğim, zikrettiğim veçhile ahlâk ve bunun kaynağı 
din ve millî geleneklerimizdir. Dinî bağlarından 
çözülmüş, şuurlaşmış milliyet hislerinden yoksun-
laşmış yurttaşların birbirleriyle yardımlaşması 
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icaplarından tamamiyle uzaklaşmış; hulâsa ma
neviyata, mukaddesata inançsız bir milletin sonu 
ne olur? Hemen cevap veriyorum: İnkıraz olur, 
izmihlal olur, hüsran olur. 

Muhterem arkadaşlar, bir cemiyeti nizam ve 
emniyet içerisinde tekâmüle sevk eden ahlâk ve 
din duygusudur. Soruyorum, dinimizin gericilik 
vasıtası ve aynı zamanda mâni telâkki olduğunu 
söyliyenler ahlâki ve terbiyevi hiçbir zorunlulu
ğunun bulunmadığını iddia eden münevverler 
hangi fikir sistemiyle ortaya çıkıp da karanlık 
ruhları aydınlatmış bulunuyorlar? Bu konularda 
hangi müspet ilmin mütalâası ile Türk Milletine 
eserlerini vermiş bulunuyorlar? Eserler vermiş
ler de... 

BAŞKAN — Sayın Zaloğlu, lütfen konu dı
şına çımayınız. İslâm Dininin münâkaşasını 
yapmıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı bütçe
sini görüşüyoruz. O kısımları lütfen dikkate ala
rak konuşun. 

REŞAT ZALOĞLU (Devamla) — Biliyorum. 
Hayır efendim mevzuum tamamen din üzerine
dir, katiyen başka bir maksada makrum değil
dir. Diyanet işlerinde konuşuyorum, efendim. 
Bakınız bu sıkıntılarımızın, bu ahlâki çöküntüle
rimizin nerelerden geldiğinin gerekçelerini izah 
etmeye çalışıyorum. Müsaade buyurun temen
nilerimle birlikte söyliyeceğim. Müdahale edi
yorlar. Biraz şey etmek lâzım. 

Eserlerini vermişler de gerici diye addettik
leri insanlar tarafından tecavüz edilerek bu eser
leri tahribedilmiş ? Yok. Münevverlerin de 
çok büyük hataları vardır. Bir diğer taraftan 
ilerici adiyle sosyalizim perdesi arkasında ko-
minist propagandası yapanlarada sesleniyorum. 
Ve iddialarınız hilâfına diyorum ki; hakiki mâna-
siyle sosyal emniyet, sosyal adalet İslâm ruhunu 
taşıyan insanların cemiyetinde olabilir. İslâm 
Dinini ne suretle olursa olsun Türk Milletinin 
vicdanından sizler asla silemiyeeeksin.iz. En za
yıf anında bile olsa islâmiyet komünizim mik
robunu yaşatmıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Diyanet İşleri 1966 
yılı bütçesi cidden her sene olduğu gibi yetersiz
dir. Türk Milletinin şiddetle duyduğu mânevi 
ihtiyaçları karşılamaktan çok uzaktır. Ahlâk ve 
fazilet telkininde milletin moralmatı kalkınma
sında çok mühim rolleri olan din adamlarının, 
aydın din adamlarının yetiştirilmesinde Diyanet 

İşleri cidden müstağnidir. Muhterem arkadaş
lar, din ve din adamlarının tezyife kadar varan 
hareketlerden, her türlü kötülemelerden uzak 
tutulmaları lâzımdır. Bâzı basın, dernekler ve 
radyonun maalesef zaman zaman yaptığı neşri
yat ve din düşmanlığına bir nihayet vermenin, 
mukaddesata iltifat etmenin memleketin huzu
ru ve emniyeti bakımından mutlak lüzumuna 
işaret etmekte fayda görüyorum. 633 sayılı Di
yanet İşleri Kanununda intibakları unutulan 
vaktiyle birçok yılları imamlıkta ve imam kur
sunda, Kuranı Kerim kursunda geçen vaiz, 
müftü ve din görevlilerinin vazifelerinin de
ğerlendirilmesi çok büyük bir haksızlığı da ön
lemiş bulunacaktır. Adaletle hiçbir surette bağ
daşını yan bu hususların önlenmesini genç, ener
jik ilgili Devlet Bakanından rica ediyorum. Sa
yın Bakanın göstereceği gayret memnuniyet 
bahşolacaktır. Ve bunu bekliyorum. 

Vaiz, aydın din adamlarının tâyininde, imam
ların tâyininde liyâkat, dirayet, bilgi göz önün
de tutulmalı, bunların siyasi akidelerini ve içti
hatlarını açrkca izharla her hangi bir siyasi 
teşekkül lehine istismardaki tutumları hassasi
yetle takibedilmcli, ileri memleketlerde din 
adamlarının zaruri ihtiyaçlarını sağlamalarına 
ve şerefli yaşamalarına imkân verilmektedir. 
Maalesef bizde böyle değildir. Bâzı yerlerde iane 
ve sadakaya da muhtaç durumdadırlar. Din, 
adamları maddi, mânevi her yönü ile onore 
edilmeli, seneler senesi ihmale uğrıyan bu mu
kaddes görev teminatlı ve tatminkâr kılınmalı
dır. Dinle ilgili öğretim ve eğitim meselesine 
gelince: Bu dâva da ciddiyetle ele alınmalı, rad
yo ve çeşitli eserlerle dinî ahlâkî neşriyatın ar
tırılmasına ve dinimizin hurafelerden kurtarıla
rak gerçek yönü ile tanıtılmasına önem veril
melidir. 

Muhterem arkadaşlarım, okullarda okutulan 
din dersleri sembolik mahiyettedir. -Bu derslerin 
islâm dininin kudsiyetine ve toplum ahenk ve 
ana nizamını sağlamadaki rolüne inançlı olmı-
yan birtakım materyalist ruhlu kişilere değil, 
İmam - Hatip okullarından, İslâm Enstitüsünden, 
İlahiyat Fakültesinden mezun olanlara verilmesi 
de maksut gayeye uygun düşecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, milletimizin moral-
man yapısı ahlâk ve gelenekleri ile yekinen il
gili dinî hizmetlerimizde Diyanet İşleri Kanunu
nun getirdiği yetki ve imkânlarla teşkilâtın ida-
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renin daha ilmî ve verimli çalışarak mânevi ih
tiyaçlarımızı geniş ölçüde karşılryacağma ina
nıyorum ve 1966 Diyanet İşleri Bütçesinin mem
lekete hayırlı olmasını Tanrıdan niyaz ediyo
rum, saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Koçaş grup adına söz is
tediler. 

Bir dakika Sayın Koçaş, demin arkadaşlar 
ben müsaadenizi alırken saat 2 de, Diyanet İş
leri Bütçesini beraber mütalâa ettim. Şimdi saat 
2 yi geçiyor dâlâ bütçe müzakeresi devam edi
yor. 2 üye grupları adına 7 üyede kendi adla
rına söz aldılar. İstirham edeceğim; özden bah-
sedilirse bu bütçeyi bitiririz, yoksa bitiremeyiz. 
(O hakle grup sözcüleri de lütfetsinler, sesleri). 

Onlar da kısa olmak suretiyle, onlar da öz 
olarak 'konuşurlarsa bu bütçeyi bitirebiliriz, 
yarma az kalır. 

Buyurun Sayın Koçaş. 
KONTENJAN GEUPU ADINA SADİ 

KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye) — 
Sayın Başıkan, Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri, sayın Hükümet temsilcileri, 
Benden evvel konuşan iki arkadaşım Diyanet 
İşlerinin birçok yönlerine temas ettikleri için ge
cenin bu vaktinde konuşmaktan vazgeçecektim. 
Fakat grupumuz adına bütçenin fasıllariyle il
gili bir teklifimiz olduğu için mecburen 10 daki
kanızı alacağız. Ancak Sayın İbrahim Saffet 
Omay'm madde zikrederek ileri sürdüğü hâdise
ler tüylerimi ürpertti. Bir Müslüman olarak 
Diyanet İşleri Teşkilâtının içyüzü hakkındaki 
bu ithamların ıstırabını duyuyorum. Bâzı sayın 
arkadaşlarımın yerlerinden gösterdikleri hassa
siyetin de bu ıstırabın neticesi olduğu kanaatin
deyim. Hemen yarın bir önerge ile bu konuşma
ların mahiyetini Hükümetten soracağız. İnşallah 
bunların büyük kısmının vâridolmadığına bizi 
ikna ederler de huzura kavuşuruz. Bu konu üze
rinde önemle, ciddiyetle duracağımızı; Hüküme
tin ve Sayın Bakanın da bu konuda aynı hassa
siyeti göstermelerini bilhassa arz ve rica edece-
giz. 

Saym arkadaşlarım, 
27 Mayıs Anayasasının kesin hükümleri ile 

vicdan hürriyetinin din anlayışının ve ibadet ser
bestisinin garanti altında bulunduğu memleketi
mizde, Diyanet İşleri Teşkilâtımızın ve bütün 
Aydın din adamlarımızın üzerine büyük hizmet
ler düşmektedir. 

Milletin uyarılması, üstün ahlâk ve moral 
kuvveti verilmesi voliyle çağdaş refah ve mede
niyet seviyesine ulaşabilmesinde, bu teşkilât men
supları, ancak Anayasanın kendilerine verdiği 
hak kadar vecibelerini de yerine getirmek sure
tiyle üzerlerine düşen vatani görevlerini en iyi 
şekilde yapmış; mensuboldukları büyük ve aydın 
İslâm dininin gereğini yerine getirmiş olurlar. 
Biz aydın din adamlarımızdan bunu bekliyoruz. 
Bunun dışında az da olsa şahsi çıkarlarına ve 
politik düşüncelere âlet olan din adamları çjkar 
da, sağ duyu sahibi büyük ekseriyetin bu hali 
önliyeceklerini ümit ve temenni ediyoruz. 

Sayın İstanbul Müftüsünün bugün gazeteler
de çıkan (dini istismar ve şahsi çıkarlara alet et
mek irficadır) mealindeki beyanatı bu ümit ve 
temennimizde haksız olmadığımızı ispat eden bir 
müspet adım ve tutumdur. Yüce Senatoda huzu
runuzda bu zihniyetteki aydın din adamlarına 
takdir ve teşekkürlerimizi arz etmek ve kendile
rini bütün din adamlarına örnek göstermek iste
riz. 

Saym senatörler, bu müspet tutumun yanı-
sıra, çok önem verdiğimiz, bir noktaya Hüküme
tin bilhassa dikkatini çekmek istiyoruz. 

Büyük Atatürk'ün kısa zamanda başardığı 
en büyük eserlerinden biri, bu memlekette asır
larca kardeşi kardeşe, müslümam müslümana 
kırdırtan, şu veya bu menfaat zümreleri tarafın
dan zaman zaman istismar edilen mezhep tefriki 
ve mezhep düşmanlığı zihniyetini ortadan kaldı-
rabilmiş olmasa idi. Esasen bu hal evvelâ İslâ-
miyete aykırıdır. Hazreti Peygamber İslâmiyet-
te tefrikayı tel'in etmiştir. Buna rağmen mem
lekette son zamanlarda bâzı münakaşalara se-
bebolaıı ve bu konuyu yeniden su üzerine çıkar
mak istiyen olumsuz ve çok mahzurlu bir gidişe 
şahidoluyoruz. Bu çok tehlikeli bir oyundur. Bu 
memlekette iki büyük İslâm mezhebine mensup 
milyonlarca türü vardır. Birinin diğerinden ve 
Türklük ne de Müslümanlık bakımından zerrece 
farkı da yoktur. 

Asırlarca Osmanlı İmparatorluğunu meşgul 
eden bu konuya ve münakaşaya lâik Türkiye 
Cumhuriyetinde yer ve imkân vermek kanaati
mizce affedilemiyecek en büyük suçtur ve bu 
memlekete sadece zarar getirir. Bu durumu ve 
önemini çok iyi bildiklerinden emin olduğumuz 
Saym Hükümeti bilhassa bu noktada samimiyetle 
önemle ve ciddiyetle ikaz etmek isteriz. 

— 214 — 



C. Senatosu B : 39 2 . 2 . 1966 O : 3 

Kısacası temas etmek istediğim bir konu da 
hac meselesidir. Gerek Orta - Doğu seyahatimiz
de temas ettiğimiz zevat, gerek Ankara'daki Arap, 
diplomatları, gerekse Hacca gidip gelenler, Türk 
hacılarının perişan ve pejmürde durumlarından 
acı acı bahsettiler. Bu hususu Hükümete verdi
ğimiz raporda da belirtmiş olmamıza rağmen, 
geçen yıl hiçbir tedbir alınmadı. Bu dâvayı, bir 
millî haysiyet meselesi telâkki etmelerini Sayın 
Hükümetten istirham ediyoruz. Diyanet İşleri 
Teşkilâtı ve din adamlarına sağlanan maddi im
kânlar tahsis edebildiğimiz bütçe, görevleriyle 
ölçülemiyecek kadar azdır. Bunu hepimiz biliyo
ruz. Üzülüyoruz. Ama bu memleketimizin umu
mi, malî ve iktisadi sıkıntısının tabiî bir neticesi 
mi, malî ve iktisadi sıkıntısının tabiî bir neticesi
dir. inşallah en kısa zamanda milletçe bu du
rumdan kurtulmamız ve her hizmet dalı ile be
raber Diyanet İşleri Teşkilâtı ve din adamları
mızın da lâyık oldukları imkâna kavuşmaları en 
samimî arzu ve temennimizdir. 

Samimî düşüncemizi kısaca ifade eden bu mâ
ruzâtımdan sonra bütçe bakımından doğrudan 
doğruya, mahiyeti itibariyle de endirekt olarak 
ve kısmen Diyanet İşleri ile ilgili bir teklifte bu
lunarak mâruzâtıma son vereceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu kürsüden mütaaddit defalar dış politika

mızın hangi esaslara istinadetmesi gerektiği hak
kında düşüncelerimizi arz ettik. 

Bu arada uzun yıllar kader birliği yaptığı
mız tarihî sosyal ve bilhassa dinî bağlarımız bu
lunan Müslüman memleketlerle olan münasebet
lerimiz üzerinde durmuştuk. 

Bunun iki sebebi vardır : 
Birincisi : Menfaatlerimizin bir oluşu, 
İkincisi : Dış politikaların, kuvvetlerini hü

kümetler arasındaki dostluk ve münasebetlerden 
ziyade, milletler arasındaki dostluk ve münase
betlerden aldığı hakikatine olan inancımızdı. 
Bugün Müslüman memleketlerin çoğunun hükü
metleri de, halkı da Türkiye'ye dost, Türk'e 
âşıktır. Hükümetlerinin Türkiye'ye karşı tutum
ları müspet oimıyan tek türk Müslüman memle
ketin ise, halkının büyük kısmının Türkiye ve 
Türklere karşı en samimî hislerle meşbu olduk
larına bizzat şahidolduk. 

Binaenaleyh, Türk dış politikasını idare eden
lerin bu gerçeği görmeleri ve tedbirlerini buna 
göre almaları zamanı gelmiştir. Sayın Hüküme

tin son zamanlarda bu konudaki açıklamalarını 
büyük bir memnuniyet ve tasvip ile karşıladığı
mızı da arz etmekten huzur duyuyoruz. Müslü
man devletlerle olan münasebetlerimiz uzun yıl
lar soğuk bir devre geçirdikten sonra ilk adımı 
biz attık. Dost elimizi uzattık ve dostluk gördük. 

Bu bağları geliştirmenin bir yolunun da, 
müşterek bağ ve eserlere müşterek ilgi göster
memiz olduğu kanaatindeyiz. 

Sizleri temsilen geçen yıl Müslüman memle
ketlere yaptığımız ziyarette, hem her gittiğimiz 
yerde büyük bir heyecanla bizi bütün Müslü
manların müşterek malı sayılan tarihî asar ile 
(emakini mukaddese) dediğimiz mukaddes ma
betlere götürdüler, hemen hepsinde de vaktiyle 
Türk Devletinin bu mabetlere hediye ettikleri 
halılar, avizeler, örtüler, gümüş ve altın eşyayı 
gösterdiler. Türklerin hediyesi olan halılar lime 
lime olduğu halde onların muhafazasına önem ve
rildiğini gördük. 

Ve daha oradan döner dönmez Hükümetten 
bu mabetlere birer halı hediye edilmesini teklif 
etmiştik. Bugüne kadar yapılamadı. 

Bugün huzurunuzda bu teklifimi tekrar edi
yor, 1966 bütçesinde çok mütevazı bir ödenek 
ayrılarak bu ilginin önümüzdeki Kurban Bay
ramından evvel gösterilmesini arz ve teklif edi
yorum. Bu iş için bir önerge takdim ediyorum, 
yekûnu 45 bin lira tutan bir ödenekle 8 muhte
lif mukaddes cmakine ve tarihî mabede birer 
Türk halısı hediyesi maddi bakımdan küçük, 
fakat mânevi tesiri çok büyük bir hareket ola
caktır. 

Bu 8 mabet şunlardır Suudi Arabistan'da 
Kabe ve Ravzai Muta'hhara (Hazret! Peygam
berin türbeleri), Ürdün'de Kubbetülsahra, Mes-
ci'dül Aksa, İbrahim Peygamber Camii, Irak'ta 
Kâzimiye ve Azamiye camileri, Şam'da Hazreti 
Ömer Camii( ki avlusunda ilk hava şehitlerimiz 
medfundur) bahis konusu 45 bin liranın Diya
net İşleri bütçesinde yeni açılacak bir fasla ko
nulması ve bu paranın Diyanet İşleri bütçesin
den şimdi arz edeceğim iki fasıldan sağlanma
sını teklif ediyorum. 

Diyanet İşleri bütçesine bu sene ilk defa 15 
bin lira konferans ücreti konmuştur. Böyle bir 
maksatla aydın ve feragatli din adamlarımızın 
bir yıl daha konferanslarını ücretsiz vermeyi 
seve seve kabul edeceklerin'den emin ve müste-
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rihiz. Esasen bu usul memleketimizin hemen her 
sah asında böyledir. 

Bütün meslek hayatımızda ve hâlâ zaman 
zaman istenen konferansları, hepimiz masrafla
rını. bile ke'ndimiz yaparak "hiçbir maddi karşılık 
göz et m e d en y ap a rı z. 

İkinci fasıl1 olan dış seyahatler geçici görev 
yolluğu geçen yıl 40 bin lira iken bu sene 30 bin 
lira ilâvesiyle 70 bin liraya çıkarılmış. Aynı mü
lâhaza ile bu sene ilâve edilen 30 bin liranın da 
bu teklifimiz için kullanılmasını ve dış görevler 
geçici görev yolluğunun bu yıl da 40 bin lira 
ile karşılan'ma'smT teklif ederken yine Diyanet 
İşlerimizin bunu memnuniyetle karşılı'yacakla
rından şüphe etmiyoruz. 

Hâsıl olan 45 bin lira Diyanet İşleri bütçe
sinde yeni bir fasla nakledilerek ve Dışişleri 
Bakanlığı ile Devlet Bakanlığımızın ve Diya
net İşleri Başkanlığımızın! bu para ile 8 Türk 
halısı alıp ilgili memleketlerdeki temsilcilerimiz 
vasıtasiyle zikrettiğimiz mukaddes mabetlere 
gönderilmesinin, Müslüman Türk halkı ile dost, 
komşu Müslüman memleketler halkı arasında1 

yeni bir birlik, beraberlik ve kardeşlik anlayı
şının. sembolü okvcağı kanaatindeyiz. Teklifleri
mizin Hüküm etin ve komisyonun ve Yüce Heye
tinizin tasvibine mazhar olacağından emin ve 
müsterih olarak Kontenjan Grupu adına hepi
nizi1 saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil sözcü olarak 
şimdi mi konuşacaksınız, sonra mı? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Şimdi 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Çok 

muhteerm arkadaşlar, geçenin geç vaktinde za
manınızı alacak değilim. Esas itibariyle İslâm 
dini Allah ile kul barış içinde olmak demektir. 
Arkadaşlarımız ne söylerlerse söylesinler hakikî 
bir mümin olan ve bunu vicdani bir kanaat edi
nen insan, karşısındaki insanların fikrine hür
met ederek onunla barış içinde olan insan de
mektir. Bu bakımdan hakikî müminler kendisi
ne bühtanda bulunan insanlarla dahi barış için
de olacaktır. 

Arkadaşlarım, bendeniz grupum adına Di
yanet İşlerinin bu kürsüden sözcülüğünü yap
tım, Sayın Omay arkadaşım da: Devlet Bakanı 

idi. Ama, tahmin etmiyorum ki, benim o sözcü
lüğüm esnasında grupları bu meseleleri daha 
çok girift hale sokucu değil, yapıcı bir açıdan 
tenkidlerim oldu. Yine Bütçe Komisyonunda 
Diyanet İşlerine ait iki tane rapor verdim ve bu 
raporlarımda aynı parti kanatlarından olan ar
kadaşlarını. raporlarımı iyi karşıladılar ve bu 
raporlarım bir samimiyet eseri idi. Dini tam 
mân asiyle siyasetin, dışında bırakmak keyfiye
ti idi ve bizim parolamız odur ve tutmaya1 gay
ret edeceğiz. Yalnız şu meselelere kısaca temas 
edeceğim. Bu arada buna geçmeden önce Sadî 
Koçaş arkadaşıma' iyi, yapıcı konuşmalarından 
dolayı; İslâm memleketlerini tanıyan, Türk 
Milletinin yapıcı bir unsur, önder- bir hale ge-
lici vasfını da takdir edip bilen bir arkadaşım 
sıfatiyle bu konuşmalarına hakikaten teşekkür 
edeceğini. Ben bunu bir vicdani borç biliyorum. 
Sadi1 Bey dinler dinlemez, o zabıtlara geçer, ya
ni hakikaten tekrar teşekkür ediyorum, arka
daşlar. Fikrimi söylüyorum, Sadi Beye yaran
mak için değil. 

Şimdi muhterem, arkadaşlar, benim kanaatim. 
şn merkezde : Eğer partiler dinî meseleleri ele 
alırken kendi açısından alır, mütalâa eder ve ya
pıcı olmayıp da biraz da onu büyütme yoluna 
giderse mutlaka içine gömülmeleri, gruplaşma
ları temin eder. Eğer gruplaşmaları temin et-
miyeceksek, dini siyaset dışında tutaeaksak, bu 
memleketin mânevi hayatını kalkındırmak isti
yorsak artık bunları karşımıza almak parola
sından vaz geçmeliyiz. Bendeniz hademei hay
rat kongresinde bulundum, arakdaşım da bu
lundu. Orada konuşma, yapmış bir arkadaşınız 
da değilim. Yalnız arkadaşıma şunu soy üye
yim ki, orada aksettirilen meseleler biraz mü
balâğalı olmuştur, çokçası. Biz Devlet adamı 
olarak zamanımızda başkan yaptığımız bir 
insanı müdafaa ediyorduk ve ondan sonra gelen 
insanı da yeriyorduk yine bu yerdiğimiz insan 
vazife gördüğümüz zaman İstanbul gibi bir 
yerde müftülük yapmış bir insandır. Eğer bu 
insanın kusuru var idiyse İstanbul gibi koca 
bir vilâyette müftü olarak tutmamıza lüzum 
yoktu. Arkadaşlar Cumhuriyet tarihinin baş
langıcından bugüne kadar hakikaten kıymetli 
Diyanet İşleri Reisleri gelmiştir. Bunlar Diya
net İşleri Reisliği makamını doldurmuş insan
lardır ve böyle idi. Meselâ Allah rahmet eyle-
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sin, Rifat Börekçi, Şerefettin Yaltkava, Ilamdi 
Aksekili, Eyüp Sabri Hayırlıoğlu; dört kişi 
gelmiş görüyorsunuz. Fakat 1960 yılından za
manımıza kadar da değişenin miktarı 3 - 4 ol-
mu, O devirde bu müesseselere saygı gösteril
miş ve ehliyetli insanlar oraya oturtulmuş, mes
lekten gelen insanlar yer almış orada. Hali 
ile, tavri ile, ilmi ile, fazlı ile örnek ve numune 
olmuş. Ama o meslekin dışından getirtilip de 
bütün et var ve hareketiyle, her haliyle, eserle-
rilye orayı dolduramıyorsa bu teşkilât karşı
sında âmme vicdanında yer edemez, etmemelidir. 
Arkadaşım emin olsunlar ki, benim kanaatimce 
bâzı arkadaşlardan bahsetti. İsim vermiyece-
ğim ben. Meselâ bir müftü övdü.. Ben de o 
müftüyü ilerici dediği müftüyü bilirim ki, orta
okul mezuniyetini verememiştir. Bir taraftan 
alıyor, bu böyledir diyor. İstarham ederim. 
Bunun dışındaki arkadaşlarımızda kıymetlidir. 
Bâzı hatalar olabilir. Bütçe raporunda belirt
tiğim gibi, Diyanet İşlerinin tam mân a siyi e si
yaset dışında tutulması şarttır. Vekil arkadaş 
da bunu kabul etti. Şimdi Diyanet İşlerinde meş
gul olan arkadaşlarıma da, her temas ettikçe. 
rica ediyorum; eğer dinimizin gelişmesini isti
yorsanız el birliği ile dini siyasetin üstünde tut
mak mecburiyetindeyiz ve siz de tutmak mec
buriyetindesiniz ve bu olmadığı takdirde Tür
kiye'de mânevi bir rabıta kuramayız. Ama bu
nun dışında politikacılarda devamlı surette din 
müesseselerini ele alıp da yerli veya yersiz, hak
lı veya haksız konuşmalar yaparsa arkadaşlar 
bu işi düzeltemeyiz ve düzeltilmesine de imkân 
yoktur. 

Şimdi şu noktaya kısaca temas etmek iste
rim. Bu bakanlığın vazifeye getirdiği arkadaş
lar yine bu teşkilâtta vazife görmüş arkadaşlar
dır, vaizlik yapmışlardır. Ve arkadaşınım ifa
de ettiği gibi, bizaat kendi zamanında bakan
lıkta vazife almışlardır. Eğer onun o zaman 
yersiz konuşmaları varsa hakikaten Devlet va
zifesini yapmalı idi. Ben de kendisine arz ede
yim, olabilir insanın hayatında böyle seyer. 
Milliyet Gazetesinin baş makalesinde okudum. 
Orada diyor ki, hakikaten bu sene vaazlarda 
çok seviyeli konuşmalara rasladık. Güzel ye
tişen imam - hatip okulları mezunları ilmi, ir
fanı camie soktular, arasını bir mektep haline 
getirdiler. Bunun dışında ufak tefek hatalı ko
nuşmalar da oldu. Diyanet İşleri Teşkilâtının 
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İslâmiyet, birliği, vahdeti kabul eder. Bir 
noktayı belirteyim. Hazreti Peygambere sorul
muş, sizden sonra ne ile amel edeceğiz ya Re-
sululLıh? Cevap : Kuran ve Hadis ile. O halde 
İslâm Dini, bizatihi, parçalanmanın aleyhinde
dir. Vahdet ve birliği savunuyor. Bunun dışın
da Diyanet İşleri vahdeti, beraberliği yıkıcı ha
reketleri tecviz etmez. Bunlar arkadaşlar kanun 
zoru ile olmaz, olmamıştır. Dünya ve dinler ta
lihinde görülmemiştir. Bu, kaliteli din adam
ları-yetiştirmekle, tenvir etmekle, irşat etmekle, 
neşriyat yolu ile dur . Siz saldırdıkça, ona hü
cum ettikçe, bu böyledir dedikçe mütemadi su
rette gruplaşmaları doğuracaksınız ve Türkiye 
tezatlar memleketi olacaktır. Bunun yolu ve Di
yanet İsleri Teşkilâtının bizatihi içinde faali
yetiyle, irşatlariyle, tenvirleriyle olacaktır. He
men şunu da arz edeyim ki, biz ve hiçbirimiz 
Türkiye'de ne aşırı tarikatları isteriz ve ne de 
mezhep cereyanlarına doğru gitmesini, vatandaş
ların birbirine düşmesini isteriz. Haddi zatin
de İslâmiyetin içinde böyle parçalanma, böyle 
dağılma yoktur. Hepsi Allah'ta birleşir, hepsi 
vahdette birleşir. Tek gayesi birliği, vahdeti ko
rumaktır. O halde biz insanların da vazifesi 
millî vahdeti korumak olacaktır ve böyle olmalı
dır. 

Ben sözümü burada bağlıyorum. Arkadaş
larımdan rica edeceğim; Devlet Bakanlığı yap
mış arkadaşım, kardeşim do vesikaları ile bera
ber sayın ilgili bakanlığa verir-, ilgili bakanlık 
tahkikatı yapar. Arkadaşlar, irtica, irtica diye 
bağırmıyalım, hakiki din adamları yetiştirelim. 
Yetişiyor... Muş'un Valisi kendisine gönderilen, 
bana bizzat söyledi, Yüksek İslâm Enstitüsü me-

nazarı dikkatini çekeriz. Bunlara fırsat ve mey
dan vermesin. Elbetteki Diyanet İşleri Teşki
lâtına bir müracaat olduğu takdirde yeni kabul 
etmiş olduğumuz kanun gereğince müfettişlerini 
gönderecek, tahkikat yapacak, suçlusu varsa 
cezasını görecek.. En ağır müeyyideler koyduk. 
Şimdi Ankaraıı'ıı içinde böyle konuşmalar ol
muşsa böyle bir müracaat Diyanet İşleri Teşki
lâtına gelmiş midir? ünce bu vatandaşların vazi
fesi, zaptını tutmak ve Diyanete bildirmek ve 
ilgili Bakanlığın soruşturma neticesini bize ver
mesidir. Ben arkadaşıma arz edeyim ki, bir ar
kadaşımız falan yerde konuştu ise tasvibetmem, 
konuşmamalıdır. 
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zuıra bir müftü ile iftihar ettiğini. Biz geç kal
mışız, dedi. Cumhuriyette hatamız, din adamla
rı yetiştirmemek olmuştur, dedi. İmamlara kon
ferans verdirdim, araba verdim, şuna kaaııiim 
ki, dedi, bu insanlar Türkiye'nin kalkınmasın
da çok faydalı olacak insanlardır. Niçin bu gibi 
insanları görmüyoruz, bunların gayretlerini di
le getirmiyoruz, okşamıyoruz da birkaç tane fi
re veriyor, olmaması lâzım, ama bu fireleri ele 
alıyoruz ve onlara yükleniyoruz. Bırakalım bu
nu, iyi olanlarını övelim, bu içine gömülenler 
ortadan kendiliğinden kalkacaktır ve kalkması 
1 azimdir, zaruridir. 

Arkadaşlarımızı hürmetle selâmlarken Türk 
Milletinin mânevi, maddi kalkınmasına hizmet 
etmek mecburiyetindeyiz ve bu vazifemiz olma
lıdır ve bunun için de kendimizdede sevgi esası 
başlamalıdır. İslâmiyet sevgi esası üzerine ku
rulmuştur. Bu Müslüman Türk Milleti biribiri-
ni sevdiği gün yükselmiştir. Ama biribirimizden 
ayrıldığımız gün de paramparça olunmuştur. 
Şu güzel gecenin saatinde ve bir mânevi kuru
luşun esası olan Diyanet İşleri Teşkilâtının hır
palanmasında hiçbir şey kazanılmaz. Elbirliği ile 
hatalarını düzeltiriz ve dolayısiyle eğer aşırı ha
reketler varsa, aşırı hareketlerin de önlenme yo
lu budur. Zıt]aştırmak, memleket menafime de
ğildir, bunu böyle yapalım. Ben şahsan Saffet 
Omay Bey arkadaşımızın samimiyetinden emi
nim. Ama bâzı meseleler dolayısiyle mağdur gi
bi gözükenler tarafından fazla doldurulmuşlar 
gibi geliyor bana. 

Arkadaşlarımın hepsini hürmetle selâmla
rım. Bu bütçenin yine hayırlı olmasını Allah'tan 
niyaz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat siz gahsınız 
adına mı söz istemiştiniz efendim ? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Efendim, grupları adına konuş
malar bitti. Şimdi şahısları adına konuşmalara 
geçiyoruz. Buyurunuz Sayın İnceoğlu. Sayın İn
ceoğlu, tabiî 10 dakika konuşmak hakkınız ama, 
biz istirhamımızı tekrar edelim de arkadaşları
mız takdir etsinler. 

Konuşacaklar; Sayın İnceoğlu, Sayın Tar
lan, Sayın Yeşilyurt, Sayın Ulusman, Sayın De-
mirdağ, Sayın Hancıoğlu, Sayın Bozcalı ve Sa
yın Tunçkanat. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Xarahisar) — Sayın Başkan, sayın senatörler, 
auhterem bakan ve bakanlık erkânı, 

Yüksek Diyanet İşleri Bütçesi münasebetiy
le şahsını adına konuşmaya başlarken yıllardan 
beri hasretle sözünü ettiğimiz Diyanet İşleri Teş
kilât Kanununun çıkarılmış ve tatbikatına henüz 
başlanmış olmasının bahtiyarlığı içinde bunda 
emeği geçenlere en derin minnet ve şükran his
lerimi e teşekkürlerimi arz etmeyi zevkli bir ve
cibe saymaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, 
Konuşmamızın 10 dakika ile tahdidedilmiş ol

ması sebebiyle geçmiş zamanlarda söyledikleri
me zaruret olmadıkça dokunmaksızm kısaca 
mütemmim tenkid ve temennilerimi arz edece
ğim. 

Şu dünyada her şeyin başında gelen ve ce
miyetlerin yükselmesine âmil olan ilâhi ahlâk 
kaidelerine ve prensiplerine sahibolabilmek için 
en müessir kuvvet dinî inançlar olduğunda hiç 
kimsenin şek ve şüphesi olmaması gerekir. Bu
nu temin için : 

1. Gençlerimize liseyi bitirinceye kadar di
nimizin esaslarının, ilâhi ahlâk kaidelerinin 
Türkçe olarak öğretilmesi lâzımdır. 

2. Her köyde yeteri kadar öğretmen bulun
durmak gayemiz olduğu gibi, her köyde ve ka
sabada yeteri kadar münevver din adamı bulun
durmayı da gaye edinmeliyiz. Esasen bir köyde 
muhtar, öğretmen, imam fikir birliği yapma
dıkça o köyde iyi bir düzen kurulmasına ve kö
yün kalkınmasına imkân yoktur. Bunun için 
de imam hatip okullarının adedini fazla!aştır
mak, ihtiyaca göre münevver din adamı yetiş
tirmek suretiyle din adamlarını hurafelerden 
ve tenkidlerden kurtarmak lâzımdır. 

o. İmam hatip okullarına bir, iki sene daha 
ilâve edilerek lise seviyesinde bilgi vermek su
retiyle arzu edenlerin yüksek okul ve fakültele
re devam edebilmeleri sağlanmalıdır. 

4. Yüksek okul mezunu olmıyan din adam
ları için her sene açılan kursları takviye ederek 
bunlara ilmî kifaye verilmelidir. Bu sayede din 
adamları arasında topluma örnek olacak şekilde 
ahenk temin etmek suretiyle din adamlarımızın 
kötülenmesinin ve gelişigüzel hakaret ve teca
vüz edilmesinin önlenmesi lâzımdır. 
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5. Kuran kurslarında okuyan öğrencilere 
ilâhi ahlâk kaideleri bir program dâhilinde mut
laka öğretilmeli ki, bu suret]e kulaktan dolma 
hurafelere sapmamaları sağlanmalıdır. 

6. — Halkımızın münevvel din adamları ta
rafından vaiz yoliyle aydınlatmak hususunda 
Devlet radyosundan âzami derecede istifade edil
melidir. Ancak Devlet radyomuz geçen sene (üç 
dört ay önce) din ile ahlâk arasında bir irtibat 
olmadığına dair neşriyatı efkârı umumiyece tas
vip görmiyerek yadırgandığından bu gibi neşri
yat yapılmasının da önlenmesi lâzımdır. 

7. Kuranı Kerim gelişigüzel basılmakta, ga
zete kupürleri halinde dağıtılmakta ve hattâ ge
lişigüzel istiyen herkes tarafından kasıtlı veya 
kasıtsız ticaret maksadiyle tercüme edilmekte
dir. Mukaddes kitabımızın gelişigüzel tercüme 
edilmesine veya basılmasına, ambalaj kâğıdı ola
rak kullanılmasına katiyen müsaade edilmemesi 
lâzımdır, 

Muhterem arkadaşlar; 
'Lâiklik bizde yanlış anlaşılmıştır. Maalesef 

dinsizlik olarak yayılmıştır. Muasır Avrupa 
memleketlerinde olduğu gibi tatbik edilmemiş ol
duğundan cemiyetimiz bundan çok zarar görmüş
tür. 

Hulâsa: Diyanet İşlerinin tamamen müsta
kil ve politik mülâhazalardan tamamen âri bir 
müessese haline gelmesini, bütçelerinin dahi 
Parlâmentodan geçmemesini gaye edinmeliyiz. 

Muhterem arkadaşlar; görülüyor ki, tenkid 
ve temennilerimizin çoğu Millî Eğitim Bakanlı
ğı yetkileri içinde olduğu halde bizzarure Diyanet 
İşleri Bütçesinde temas etmek mecburiyetinde 
kalıyoruz. 

Sosyal hizmete tahsis edilen Vakıflar Diyanet 
İşleri ile birleştiği ve memleketimizde papaz ye
tiştiren okullar ruhani reislerin emrine verildiği 
gibi din adamları yetiştiren okullar da Diyanet 
İşleri Reisliği emrine verildiği takdirde vakıf 
mallar ona göre artacağından yavaş yavaş Diya
net İşlerinin Devlet Bütçesine yük olmaktan kur
tulacağına inanmaktayım. 

Sözlerime son vermeden önce şu hususa da kı
saca değinmek isterim. 

Gayrimenkul kiraları hakkında 25 Mayıs 1955 
tarih, 6570 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
son fıkrasında; mabetler kiraya verilemez. Ve 
ibadethane haricinde hiçbir iş için de kullanıla

maz. Diye âmir bir hüküm olduğu halde Ayasof-
ya Camimin şimdiye kadar ibadete açılmaması
nın bu kanun hükmüne muhalif olup olmadığını 
da Sayın Bakandan öğrenmek isteriz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Tarlan. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, gecenin ilerle
miş saatinde yüksek huzurlarınızı ikinci defa iş
gal ettiğim için özür dilerim. Ancak Sayın Ko-
çaş'm konuşmasını zevkle dinlemiş bulunuyorum. 
Kendine has üslûbu ile ve objektif ölçüleriyle 
Diyanet İşleri ile ilgili aktüel meselelere cidden 
büyük bir vukufla temas etmiş bulunmaktadır
lar. Kendilerine şahsım adına teşekkürü bir borç 
bilirim. 

Bu muhterem arkadaşımın temas ettiği mevzu
lar arasında önemli gördüğüm husus din adam
larına ait bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, dini siyasete alet et
memek ve İslâm dinine saygı göstermek hakika
ten gelenek haline gelmiştir. Ve bu geleneğin te
essüsünde din adamlarımızın rolleri vardır ve 
büyüktür. Memleketimizde halkımıza camilerde 

irşadedici ve ahlâk yolundan ayrılmamalarını 
hedef tutan uyarıcı telkinlerde bulunan genç 
din adamlarımızın mevcudiyeti ve bunları yetiş
tirmekte olan İlahiyat Fakültesi ve Yüksek İs
lâm Enstitüsü gibi eğitim müesseselerimizin va
zifesi başında bulunması hepimizin malûmu ve 
memnuniyetimizi mucibolan birer vakıadır. Mev
cut veyetiş mekte olan din adamlarımızın sadece 
bu mânaya gelen bir inanç gayreti ve çalışma yo
lunda olmaları da en halisane temennimiz oldu
ğunda kimsenin şüphesi olmaması lâzımdır. Diğer 
taraftan, muhterem arkadaşlarım, vatandaşları
mızın birbirleriyle olan medenî münasebetlerine 
dair söylenenler ve iddia olunanlar hiç de hoş 
şeyler değildir. Bilhassa dar muhitlerimizde ya-
şıyan bir kısım vatandaşlar araşma daha ziyade 
politik sebeplerle ikilik hissi girdiği ve birbirle
rine karşı alıngan olanlardan tutun da kanlı bı
çaklı hale gelmiş bulunanlarına kadar çeşitli şe
killerine rastlandığı bu iddialar meyanmdadır. 
Bu arzulanmıyan halin Önüne geçilmesinde biz
lere düşen vazifeler vardır. Müessir olacak fak
törler arasında din eğitiminin rol ve tesirini ih
mal etmemek lâzımdır. 

Nitekim, camilerimiz, bu birbirlerine küskün 
olan vatandaşları da bir araya getirebilen birer 
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ibadet yeri ve buralarda çalışan din adamları
mızda vaiz ve telkinleriyle bu haleti ruhiyede 
olanları dahi birbirlerini affetmiş ve birbirleri
ne yaklaşmış olmalarını temin eden müessir birer 
vasıta haline getirebildiğimiz takdirde dâvanın 
büyük ölçüdeki kısmının halledileceğine şahsan 
inanmaktayım. Bu anlayışa aykırı ve bu gelene
ği tesise matuf gayretleri aksatıcı her türlü dü
şünce ve tutum karşısına çıkacak olan Hükümet 
ve dolayısiyle bu işleri tedvire memur Devlet Ba
kanlığı icraatının hep birlikte destekleneceğinden 
asla şüphe edilmemelidir. Bu hususu böylece tes-
bit ettikten sonra diğer şahsan önemli gördüğüm 
bir mevzua geçiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Müftülük binalarının inşaatiyle ilgili bulunan 

ve yeknazarda önemli telâkki edilmeye pek mü
sait bulunmıyan bir mevzu hakkındaki mâruzâ
tımı dinledikten sonra yüksek heyetinize maksa
dımın hudut ve şümulü üzerinde bir fikir vermiş 
olacağımı ümidetmekteyim. 

Diyanet İşleri Bütçesinde müftülük binaları
nın inşaatı ile ilgili, bir tahsisat vardır. Bu tah
sisattan yararlanarak ihtiyaç görülen bâzı yer
lerde müftülük binaları inşaasına başlanmıştır. 
Bunlardan bir tanesi de İmroz'da yapılmaktadır. 
Evvelce bu bölgede vazife görmüş bir insan ola
rak, bu bölgemiz hakkında bâzı bilgi ve müşahe
delerim vardır. Bu münasebetle bunlara da temas 
etmekte fayda mülâhaza etmekteyim. İmroz beş 
köyden müteşekkil, Çanakkale ilimize bağlı bir 
kazamızdır. Burada 7 bine yaklaşan vatandaşı
mız yaşamaktadır. Bunların 6 bini rum ve müte
bakisi Türk vatandaşımızdır. 

Kaza merkezinde Rum vatandaşların dinî iş
lerini yürüten bir metropolit ve ayrıca merkezde 
ve köylerinde kiliselerde ayrı ayrı papazlar var
dır. Metropolit aynı zamanda İstanbul'daki Pat-
rikane sensinot âzasıdır. Zaman zaman bu böl
geye gelerek çalışmalarını yaptıktan sonra tek
rar İstanbul'a avdet eder. Metropolite ait her 
türlü ihtiyacı karşıbyacak bir bina hizmettedir. 
Bu dinî teşekküle karşı Türk vatandaşlarımızın 
dinî işleriyle meşgul olan bir müftümüz mevcut
tur. Son senelerde Hükümetin gösterdiği isabetli 
alâka ile Adada bir camiin ikmal edildiğini ve 
halen bir müftülük binasının inşa halinde oldu
ğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Müf
tülük binasının, ayrıca lojman olarak kullanıla

bilecek ayrı bir kısma sahibolup olmadığını bil
miyorum. Yoksa bu ihtiyacın karşılanmasında ve 
kazamıza çok aydın ve çok dikkatli din adamla
rımızın gönderilmesinde isabet ve zaruret gör
mekte ve genel olarak % 90 mm Türkçe ko
nuşmaktan mahrum Rum vatandaşları ile mes
kûn bu kazamıza Hükümetimizin bilhassa eğitim 
bakımından özel bir itina göstermesine mutlak 
zaruret hissetmekte olduğumu arz eder, hepinizi 
hürmetle selâmlarım, muhterem arkadaşlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — .Sayın Yeşilyurt. 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 

Başkan Cumhuriyet Senatosunun muhterem 
üyeleri, şu geç saatte konuşmıyacaktım. Fakat 
daha önce konuşmuş bulunan Saffet Omay Bey 
arkadaşımız bu kürsüden millet*1 hitaben bugün 
halen Diyanet İşleri Reisi olarak bulunan İbra
him Elmalıoğlu haltında söylemiş bulundukları 
sözler eğer hakikat ise üzüntülü olduğumu, 
teessürJü olduğumu ifade etmekten kendimi 
alamıyorum. Yalnız şuna işaret etmek istiyorum 
ki, İbrahim. Elmaboğln, muhterem Omay Beyin 
söylediği gibi, bir şahsiyet ise Omay Bey de 
Bakanlığı zamanında İbrahim Elmalıoğlu İstan
bul gibi ilini ve irfan yuvası bulunan, Türkiye'
nin en büyük vilâyeti olan İstanbul vilâyetinin 
müftüsü olarak bulunmakta idi. Eğer muhterem 
arkadaşım, burada beyan etmiş bulunduğu ma
lûmatı bakanlığından sonra elde etmiş ise bence 
bu da bir kusurdur. Bakanlığı zamanında bu 
işin üzerine eğilerek dediği gibi bir insanı İs
tanbul müftülüğünde çalıştırmış olması bir gaf
lettir. Eğer muhterem arkadaşlarım, bunu son
radan öğrenmişlerde, ben şuna işaret etmek iste
rim, acaba iktidara gelen insanlar, kişiler Ba
kanların iktidara gelince basiretleri bağlanıyor 
da, muhalefete gelince mi bunları görüyorlar? 
İşte benim işaret etmek istediğim, üzüntümü 
belirtmek istediğim mevzu budur. Eğer söyle
nenler hakikatse, hakikaten teessür vericidir. 
Cidden daha evel konuşan Sayın. Sadi Bey kar
deşimiz gibi, ben de şu anda ürperiyorum ve 
titriyorum. İstirham ediyorum, bunu yanlız bu 
kürsüden bu şekilde dedikodu olarak değil, 
mutlaka kendileri bir önerge ile müracaat ede
rek, söylenenler doğru ise gereken, cezaların ve
rilmesini, eğer doğru değilse memleketin namus
lu ve memleketin kıymetli din adamlarını töh-
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met altında bırakmanın vebalinin büyük oklu
ğunu hatırlatırım. Muhterem arkadaşlarım, ben 
mânevi varlığa inanan ve bir insanın maddi var
lığından daha ziyade mânevi varklda dolu ol
masını gönülden arzu eden bir arkadaşınızım. 
Bir milletin kalkınmasının teme] şartı, inanıyo
rum ve ifade ediyorum, maddi varlığından zi
yade mânevi varlığıdır. Tü ikiye iıı izin de kal
kınma çabası içinde bulunduğu şu anlarda onun 
fertlerinin mânevi varlıkla dolu olması, mevcut 
bulunan ve bilhassa arkadaşlarım şunu ifa
de etmek isterim ki, bizim anladığımız mâ
nada ve netice itibariyle tarihî bir vakıa olan şu 
hususu bu kürsüden tesbit etmek istiyorum. Mil
letlerin terakki ve tealilerinin başlıca sebebi mâ
nevi varlıkla dolu, hüsnü ahlâkla meşbu fert
lerden müteşekkil olmasına bağlıdır. Bu ise an
cak ve ancak ahlâk ve faziletin menşeini almış 
bulunduğu modern anlam mânada dinî bilgilerle 
insanın mücehhez olmasına bağlı bulunmakta
dır. Muhterem arkadaşlarım, bizim anlayışı
mıza göre vicdan ve din hürriyetini tekmil va
tandaşlarımızın kutsal ve tabiî Irakları olduğu
na ve bu haklarına da, diğer tabiî haklar gibi, 
Anayasamızın teminatı altında bulunduğu keza 
insanın hürriyeti ile din hürriyetinin sıkı sıkıya 
bağları bulunduğuna ve ibadet serbetsisinin va
tandaşlarımızın en tabiî bir hakkı olduğuna 
inanıyoruz. Laiklik prensibine işaret etmek iste
rim ki ve tescil etmek isterim ki, vatandaşların 
dinî ihtiyaçlarını baskı altında tutan, din ve iba
det hürriyetini, din eğitimini (kısıtlayan mâna
da almıyoruz, modern hayatın icaplarına uygun. 
kültür seviyesi yüksek vatandaş kütlelerini tat
min edecek çok iyi din eğitimi görmüş adamla
rın yetişmesinde memleketin yüksek menfaatle
ri bulunduğuna inanıyoruz ve bunun gerçekleş
mesini gönülden istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün ufuklarımı
zı karaltmak istiyen kötü niyetli ve bedbaht in
sanların bu milletin mânevi varlığını sarsmak 
için çalıştıklarına hepimiz şahit oluyoruz ve 
netieeten diyoruz ki, millet olarak kalkınmanın, 
•silkinmenin mânevi varlıkla dolu ol a raf: bilhas
sa bugün komünistlik nasıl bir zehir ise, bunun 
panzehiri olan islâm dininin ilmî ve dinî akidc-
leriyle dolu, mânevi varlıkla dolu din adamları 
yetiştirmeye ve buna göre de din eğitimini yap
maya mecbur olduğumuza inanmış bulunuyo

rum. Muhterem arkadaşlarım ben şu anda biraz 
teessürlü teellümlüyüm. Bunun sebebini de ko
nuşmama başlarken izah ettim, heyetinizi yor-
mıyacağım, vakit çok geçtir. Yalnız ben şuna 
inanarak sözlerimi bitireceğim. Sevgili arkadaş
larım din, benim anladığım mânada vatan sev
gisini ulvileştiren, mabetleştiren, vatan ve mil
let uğrunda can veren insanları şahadet mer
tebesine ulaştıran, kalanları ise netice itibariyle 
gazi unvanına eriştiren mânevi bir varlık olarak 
kabul ediyor ve bu duygu ile dolu olarak, sami
mi olarak Allah Türk Milletini korusun diye te
menni ediyorum. 

1966 Diyanet İşleri bütçesinin din adamları
mıza, Diyanet Reisliğine ve memlekete hayırlı 
jlmasını gönülden temenni eder, hepinizi hür
metle ve tazimle selâmlarım arkadaşlarım. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Sayın Ulusman. 
ALİ RIZA ULUSMAN (Kırşehir) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar, biz, dinin yüksek 
bir ahlâk müessesesi ve üstün bir fazilet kay
nağı olduğuna samimiyetle inanmakta ve bu 
imanı, nurdan bir meşale gibi vicdanımızda 
ebediyyen yaşatmayı gerçek bir bahtiyarlık 
saymaktayız. Temeline ahlâkı, mânevi kıymet
leri ve fazileti harç yapmıyan cemiyetler ve mü
esseseler er - geç yıkılmaya mahkûmdur. 

Tarihin derinliklerinden gelen hayatiyet, 
imân ve ahlâk kudretine payan olmıyan Türk 
Mîlletinin bir fazilet sembolü olarak dimdik 
ayakta kalacağına ise, bu sebeple, şüphe yok
tur. 

Dinimizin kudsiyeti ve mükemmeliyeti hak
kındaki görüş ve inancımızı, dahi Atatürk şu 
sözleriyle de teyidetmektedir : 

«Bizim dinimiz en mâkul ve en tabiî dindir 
ve ancak.bundan dolayı son din olmuştur. Bir 
dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve man
tığa tetabuk etmesi lâzımdır. Bizim dinimiz bun
lara tamamen mutabıktır.» 

Memleket ve milletimizi muasır medeniyet 
seviyesine ulaştırmak ve hattâ onun da üstüne 
çıkarmak gibi, ulvî bir gaye ile devrimize hu
susiyet veren Atatürk ilkelerinin ve Anayasa
mızın temel prensiplerinden biri olan ve ka
naatimize göre: Din işlerinin dünya işlerinden 
tamamiyle ayrılmasını, din adamlarının asla 
Devlet işlerine ve Devletin de din umuruna ka-
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rışmamalarmı gerektiren lâikliği batılı ölçüler 
içinde alarak, samimiyet ye sadakatle tatbik et
menin lüzumuna inanıyoruz. 

Bu itibarla Diyanet İsleri Başkanlığını, Dev
let kadrosu dışında ve her türlü Devlet faali
yetlerinin ve günlük politika cereyanlarının üs
tünde kalması ve tutulması gereken nıuallâ ve 
ihtirama şâyân bir makam olarak telâkki et
mekteyiz. 

Dünyanın medenî memleketlerinde din adam
larına tanınmış olan haklar, vazife istiklâli, te
min olunan imkânlar ve refah seviyesi yanında 
gerek Diyanet İşleri Reisine ve gerek derece 
- derece bütün cliıı adamlarına verilen içtimai, 
tanınmış olan vazife istiklâli ve geçim şartları 
çok üzücüdür. 

Diğer taraftan, vazife ve salâhiyetleri dâhi
linde olmıyan bâzı olaylar hakkında FETVA 
ve beyanat vermeieride vazifelerinin mahiyeti 
ve durumlarının kudsiyeti ile telif edilemez ve 
lâiklik buna mânidir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yakın tarihimizin ve dünün en yüksek me

suliyet makamlarını işgal etmiş ve Atatürk'ün 
fikirlerine ortaklık iddiasında bulunan bâzı 
Devlet adamlarımızın din telâkkilerini ve bası
na da intikal etmiş olan nutuk ve beyanatından 
alman şu ürpertici ifadelere dikkat buyurul-
raasını rica ederim : 

«Din, hürriyet ve medeniyet içinde bir ha
yat tarzı bulunmasına mâni bir zehirdir.» 

«Milletin kafasından din fikrini söküp atmak 
için bize otuz sene daha lâzımdır-.» 

«Din zehirdir.» 
Bir mümine yakıştıramadığımız ve hele bü

yük ekseriyeti müslüman olan bir memleketin 
mukadderatını ellerinde tutmuş bulunan kimse
lerden bu sözlerin sâdır olduğuna gönlümüz 
inanmak istemezdi. Fakat ne hazindir ki, ba
sma da intikal eden bu «Zehir» li sözlerin tek
zibine şahit olmadık. 

Evet, mayesinde meknuz olan hayatiyet, 
iman ve ahlâk kudreti sayesinde ayakta duran 
ve kalacak olan Türk Milleti; faziletli ve yük
sek karakterli bir insan cemiyetidir. Yaratılmak 
istenilen bu «zehirli» ve boğucu hava, O'nun 
bünyesinde, umulan tahribatı yapamaz, onu, bir 
kül olarak, hak yolundan yaramaz; fakat bu 
meşum fikir sahiplerinin, gayelerine adım - adım 

yaklaşabilmek hülyasiyle tatbik edegeldikleri 
metodlarm, maşerî vicdanda üzüntü yarattığı 
ve bâzı kimselere, içlerindeki safrayı kusmak 
için imkân ve cesaret verdiği de inkâr edile
mez. 

Sultan Fâtih'in Fethin kıymetli bir hâtırası 
olarak milletimize hediye etmiş olduğu «Aya-
sofya» camimin, 1570 sayılı Kanuna ve mak
sadı tahsise aykırı anlayışla müze haline ge
tirilmesi, «Dolmabahçe» camimin ibadete ka
patılması, yurdun her tarafında binlerce cami 
ve mescidin - türlü sebep ve bahanelerle - yık
tırılması veya yıkılmaya mahkûm bir hale ge
tirilmesi ve resmî makam ve mercilerce göste
rilen umumi alâkasızlık, vicdan hürriyetine 
mânevi bir baskı sayılmaz mı? 

Bu konudaki, dünün ihmal ve baskısı ve 
bugünün tutumu - hangi mülâhaza ile olursa 
olsun - bir Alman yazar tarafından da vuzuh
la ve realitelere uygun bir şekilde dile geti
rilmiştir ve günün mevzularmdandır. 

Kim ne derse desin «Ayasofya» nın - hele 
günün şartları içinde - cami olarak ibadete açıl
ması konusunda, milletçe gösterilen geniş ve 
isabetli hassasiyeti takdirle karşıladığımızı ve 
Hükümetten ciddî ve müspet alâka beklediği
mizi samimiyetle ifade etmek isteriz. 

Bu arzuda bir irtica ve Atatürk'e karşı bir 
davranış mahiyeti sezmek ve böyle göstermek 
samimiyetin ötesinde bir teşhis ve izah olur. 
Bizden daha medeni olduklarını iddia eden 
Balkan ve Batı memleketlerinde vaktiyle 
bırakmış olduğumuz binlerce cami ve mescit
ten hiçbiri (Müze) haline getirilmemiş ve hattâ 
hepsi ele hâk ile yeksan edilmiştir. Binaenaleyh 
siyasi gelişmelerin bugünkü safhasında, aşırı 
bir iyimserliğe ve Kıraldan ziyade Kıralcılığa 
bilmem ki, lüzum var mıdır? 

Bu sebeple, «Ayasofya» nm kısmen müze 
ve kısmen cami olması gibi bir mütalâa ve bu 
yolda tavizci tatbikat da, konunun mahiyeti, 
millet çoğunluğunun arzusu ve Hükümetin de
mokratik temayül ve ciddiyeti ile bağdaştırıla-
maz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Diyanet İşleri Başkanlığının 1963 yılı Büt

çesi Yüce Senatoda müzakere edilirken bir 
üzüntümüze işaret etmiş ve aynen şöyle de
miştim : 
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«En samimî inancımızın bir ifadesi olarak 
ısrarla ve büyük bir üzüntü ile arz edelim ki, 
din problemi ve bununla sıkı sıkıya alâkalı di
ğer mevzular, memleketimizde affedilmez bir 
ihmale uğramış bulunmaktadır. Bu hazin gi
dişin doğurduğu ve doğuracağı tehlikelerin 
vehametine işaret etmek isteriz.» 

Bugün maalesef bu görüşü doğrulıyan bâzı 
hâdiseler eksik değildir. 

Gerçi, dini bir «zehir» telâkki ve «milletin 
kafasından din fikrini söküp atmak için» ken
dilerine «otuz sene daha lâzım» olduğunu beyan 
etmiş olanların tesbit ettikleri vâde henüz gel
memiştir. Ama, attıkları fikir tohumları filiz 
vermeye başlamıştır. Bugün memlekette yara
tılmak istenilen hava, özlenen ve vicdan hür
riyetini boğmak istidadı gösteren o zehirli ha
vadır. Bu hoyrat beyan ve telkinler yapılma
mış, aynı gayeye matuf imkânlar yaratılma
mış olsaydı, mimar ve mühendislerin resmî bir 
toplantısında, sözüm ona Müslüman geçinen 
bir bedbahtın; (Ayasofyanın cami değil tekrar 
kilise haline getirilmesi ve çan takılması, hattâ 
cami yapılmasını istiyenleri - kiliseye getirile
cek papaza sevk ederek günahlarının cıkarttı-
rılması gerektiği) yolunda tefevvühatta ve he
zeyanda bulunması mümkün olur mu? 

Hayır arkadaşlar, hayır, bu, iyi niyete ve 
meslekî bir görüş ve inanışa dayanan masum bir 
ifade tarzı değildir. Şimdiye kadar rahat ra
hat teneffüs ettikleri zehirli havanın dimağla
rında ve ciğerlerinde husule getirdiği tahriba
tın, malûm telkinlerin ve müsamahalı davra
nışların istikrah veren neticelerinden biridir. 

Dindarlığın, cemiyetimiz ve onun medeni 
hayat ve inkişafı için getirebileceği gölge ve 
endişeli durum tevehhümü yanında, dinsizlik
ten doğması mukadder ve muhakkak olan za
rarların tahmin edilemiyecek kadar büyük ve 
hattâ cemiyeti temelinden yıkacak kadar teh
likeli olacağından asla şüphe edilmemelidir. 

Hükmi şahsiyeti ve müstakil mevcudiyeti haiz 
kiliseleri; ilahiyat fakülteleri, kolejleri ve diğer 
okulları, hastaneler gibi müesseselere de olan ve 
çok şümullü ve esaslı dinî teşkilâtı bulunan Ame
rika Birleşik Devletlerinde, aynı durumdaki Ba
tı - Almanya'da, İngiltere'de din ve vicdan hür
riyeti terakkiye ve taaliye mâni telâkki edilmek 
şöyle dursun, bunlara en mukaddes vasıflar izafe 
olunduğu, en yüksek saygı ve itibar, alâka göste

rildiği halde bizdet tersine düşünen ve hareket 
edenlere sadece acınır ve hayret edilir. 

Muhterem arkadaşlar, hem dinî bilgiler, hem 
de müspet ilimlerle mücehhez, hakiki ve faziletli 
din adamları yetiştirecek müesseselere, bu vasıf
ları haiz din adamlarına milletçe çok muhtacız. 
Din adamlarımıza yüksek itibar, huzur ve refah 
sağlıyacak şartların ve imkânların sağlanması 
hakkındaki görüşlerimizi ve daha evvelki yıllar
da ifade ve izah etmiş bulunduğumuz fikirleri
mizi teyit ve tekrar eylediğimizi arz eder, hepi
nizi derin hürmetlerle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Demirdağ?.. Yok. Sayın 
Hancıoğlu. 

RASİM HANCIOĞLU (Afyon Karalıisar) — 
Sayın Başkan, Senatonun sayın üyeleri; sözleri
me başlamadan evvel 4 seneden beri bu kürsüler
de Diyanet İşleri Bütçesi konuşulurken şahısla
ra ve müesseselere bu kadar şen'i tecavüzlerin 
yapıldığına şahidolmadığım için, bu defa vâki 
olan böyle bir beyan dolayısiyle üzüntülerimi be
lirterek, bir zihniyetin, bütün hatlariyle i el ir
miş olmasını da zabıtlara geçirtmek maksadiyle 
birkaç cümle sarf etmek istiyorum. 

Arkadaşlar; Diyanet camiasmdaki insanların 
daima bir töhmet altında bırakılmasını, uzun se
nelerden beri töhmet altında bırakılması karşısın
da aklıselim harekete gelmiş ve onları Devlet dai
releri üzerinde şahsiyetli kılacak bir teşkilât ka
nununa kavuşturmak imkânını araştırmış ve yü
ce Meclislerimiz de böyle bir kanunu meydana 
getirmiştir. Bunun şerefi bu Meclislere aittir. 
Fakat buradaki, kanunun eıkmasmdaki esbabı 
mucibe şu esasa dayanır ve kanunun müzakere
lerinde de, komisyondaki müzakerelerinde de bu
na mukavemet eden zihniyetin karşısında çok çe
tin mücadele yapılmıştır. 

Teşkilât Kanunu bu şahsiyeti din adamlarına 
verirken, din adamlarının iftiralara uğramama
larını temin edecek idi ve etmiştir, şimdiden son
ra da edecektir. 

Sayın Saffet Omay, Diyanet İşlerini tedvire 
memur bir vekil, gayet iyi bildiğim, doslarmı 
gezdirmiştir diye ifade ettiği insanlar hakkında 
düzme zabıtlar tanzim ettirmek suretiyle her gün 
onları bir şantaj olarak ortaya atmış ve bu atışı 
o zihniyetin ifadesi olarak millet huzurunda tes
cil ettirmek isterim. Bunların gayesi şudur : Za-
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bıtlar tutulur, nasıl tutulur? Onu anlatayım, 
kaymakamların veya valilerin.... 

BAŞKAN — Sayın Hancıoğlu, ithamlarınız 
ağır oluyor, sataşma ağırdır, tesbit ediyorum, ona 
göre zabıt tutulma şeklinde kullanma falan şah
sa hitabediyoruz. Lütfen bu kısma... 

İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — 
Söylesin Reis Bey, ben gayet sakin dinliyorum. 

HASIM HANCIOĞLU (Devamla) — Bunlar 
tanzim edildikten sonra kendisi, Bakan Kayseri 
de bir vaizden bahsediyor. Bu adamın şu şekilde 
hareketler yaptığını, zabıtlarda da görülebilece
ğini, dosyasında da mevcudolduğunu bildiriyor 
ve kendisine merkezde vazife veriyor. Tasavvur 
edin, böyle bir işi işlemiş, kabahat yapmış ve bu
gün tel'in edilen, bu şekilde Meclislerimize tak
dim edilen adam hakkında hiçbir muamele/yapıl
mıyor. Sebebi gayet basittir, arkadaşlar. Merkez
de bulduğunuz halde tahkikatı ilerletip, nihayet 
işini bitirirdiniz. Bunu burada münakaşa etmeye 
lüzum.yok. 

Çünkü bunlar burada bugün müdafaasız iıı-
lanlardır, memurlardır. Kendilerine bu şekilde, 
ağır ithamlarda bulunmak doğru değil; yakışmaz 
Senatoya. Ne yapılacak? Bu dosyalar kendisine 
gösterilecek veya gösterilmiyecck; sen benim riya
setime alet olursaın, şahsiyetimi yer bitirirsen sana 
bir şey yok, vazifeye devam. Yok şahsiyetimi göste
rir de hayır diyecek olursam, günü gelir seni millete 
teşhir ederim. Bugünkü teşhirdeki mâna nedir? 
Yapsaydı muamelesini. Binaenaleyh arkadaşlar bu 
şekildeki konuşmaları dört senedir bu kürsüde 
yapmamıştık, yapılmasını da hiçbir zaman arzu 
etmezdim, ufak tefek kusurlar her zaman için 
muamele görmüştür ve muayyen cezalarını da 
alır, orada kalır idi. Bunlarda din adamları 
smflara ayrılır ve bunlara Süleymancı Nurcu ve 
sair gibi adlar takılmak suretiyle de daimî bir 
itham altında bulundurulur. Böyle bir şey var
sa, varitse, muamele o gün yapılmalıdır, yapıl
dıktan sonra da itham herhangi bir muameleyi! 
icabettireeek durumda değildir. 

Aydın din adamı hususunda da anlaşmaya 
mecburuz arkadaşlar. Aydın din adamı tarifini 
dine aykırı hareketleri yapan insanlara vermek 
suretiyle çok kötü bir çığır açlımış bulunuyor. 
Meselâ dinin haram kıldığı bir içkiyi içen müftü 
taltif edilir ve aydın diın adamı olarak da ilân 
edilir. Eğer aydın din adamının tarifi yapıl-

mıyacaksa, bu şekilde filân aydındır, falan ka
ranlıktır gibi ifadelerin muğlâk bir şekilde. 
din adamlarını itham edecek şekle konulmasını 
memleketin yüksek menfaatleri için uygun bul
mamaktayım. 

Bir de mezhep meseleleri ortaya atılmak 
suretiyle tekrar hâdiseler çıkartılmak ve kö
rüklenmek istemiyor, islâmiyet vardır orta yer
de, mezhepler yoktur, dediği zaman bir Di
yanet İşleri Bakanı aleviler darıltıldı efen
dim, memlekette. Çok rica ederim, bir taraf
tan mezhepler yoktur diyoruz, mezhepler 
kalkmıştır, açın nüfus cüzdanlarınızı mezhep 
hanelerinde hiç kayıt yoktur, herkes îslâm-
dır. Diğer taraftan da aleviler gücenmiş efen
dim, Diyanet işleri Başkanının beyanatından 
dolayı. Bu. ne perhiz, bu ne. lahana turşusu. 

Üçüncü bir nokta; camilerdeki muayyen va-
ızlarm zabıtları tutulmuş. Bunlar zabıta vaka
ları ise adalete intikal eder, şikâyeti muci-
bolan şeylerdir. Kendilerinin camilerde bulun
madığı hakle ondam şundan duyarak şöyle 
dedi, böyle dedi demek suretiyle bizzat şahi-
dolduııı elemiyor da aldığım istihbarat rapor
larına göre din adamlarını itham ediyor. Bu 
da doğru bir şey değildir. Suç unsurları 
varsa memleketin mahkemeleri' vardır. Alâkalı
ları vardır. Şikâyet mercilerine bunların ulaş
tırılmasında fayda görürüm. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kısa görüşlerimi 
bugünkü hâdiselerle izah ettikten sonra. 

Diyanet işleri bütçesi münasebetiyle Müslü
man Türk Milletinin bu müesseseden ve dola-
yisiyle Hükümetten beklediği hizmetleri kısa
ca dile getirmek istiyorum. Bugüne kaçlar Di
yanet İşleri bütçesi görüşülürken hâkim olan 
istek Devletin üvey evlât muamelesi yaptığı Di
yanet camiasının ıstıraplarını dile getirmekten 
ibarettir. Bu yoldaki isteklerin haklı oluşu ve 
ısrarlar neticesi Diyanet camiası yepyeni bir 
Teşkilât Kanununa sahiboldu. 

Bu hususta Yüksek Meclislerin göstermiş ol
duğu gayreti tarih hayırla yadedecektir. Fa
kat işimiz bu kadarla bitmiş olmamaktadır. 
Bundan sonrabu kanunun getirdiği zihniyet 
inkılâbı içinde Müslüman Türk halkına lâyık 
bir çalışma, tempo ve anlayışına girmesi için 
hükümetleri ikaz vazifemizi aynı ısrarla yürüt
mek zorundayız. Çünkü Meclislerimizin kabul 
ettiği bir kanunu yürürlüğe koymıynn bir zili-
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niyetin tezahürlerine şahidolduk. Gecikmenin 
husule getirdiği maddi mânevi sıkıntıları şim
dilik bir tarafa bırakarak, Müslüman Türk hal
kının dinî hizmetlerini Devlet eli ile görmeyi 
amaç.bilen Anayasayı hiçe sayan bir zihniyetin 
kısa da olsa hüküm sürmüş olduğunu kaydet
mekle yetineceğim. 

Bu sene huzurunuza getirilmiş olan bütçe 
Teşkilât Kanununun bu yeniliğini de getirmiş 
bulunuyor, oda köyler için imam kadrolarının 
verilmesidir. Köy kadrolarının Hükümet ta
rafından bu sene için konulmamış olmasını ya-
dırgamıştık. Fakat Karma Bütçe Komisyonu
nun samimiyetle bu konuya el atması ve müs
pet bir sonuca bağlanmasını temin etmesi mem
nuniyet verici olmuştur. Teşkilât Kanununun 
öngördüğü bir hizmeti hükümetler ihmal ede
mezler. Bundan sonraki bütçelerde de bu nev'i 
ihmaileri görmiycceğimizi ümit ediyorum. Ye
ni Teşkilât Kanunumuzun yeni bir zihniyetle 
ele alınmasını ve bunun akislerinin bütçede gö
rünmesini beklerdik. Maalesef bunu görmeme
nin üzüntüsünü taşıyoruz. Bu seneye gelince
ye kadar her Hükümetin dikkatini çekmeye ça
lıştığımız bir nokta vardır, o da îslâmiyete düş
man olan başta komünizm olmak üzere, her 
türlü zararlı cereyanlara karşı Diyanet camia
sını teçhiz etmek ve Müslüman halkın inanç
larını her türlü tecavüzden korumaktır. Bu
nun için de bir taraftan Diyanet İşleri Baş
kanlığınca kuvvetli bir neşriyat yapılmasını 
temin etmek buna ait hiçbir masraftan kaçın
mamak ica'bederdi. Diğer taraftan halkın dinî 
bilgisini artıracak yayınlarda bulunmaktı. Hal
buki bütçemizde bu fasıl için aynlan para bir 
hıristiyan misyonerine sarf etmesi için verilen 
miktardan da azdır. Bunun için malî imkân
sızlıkları ileri sürerek Hükümete şimdilik pa
ra istemeden de yapabileceği hususları işaret 
etmek istiyoruz. Teşkilât Kanununun öngör
düğü halkın dinî bilgilerini artırmak için rad
yonun öğretici yayınlarından Diyanet İşlerine 
de bir zaman ayırmasını temin etmesidir. Böy
le bir imkân mevcuttur. Fakat ilgisizlik yü
zünden aksi şekilde tecelli etmektedir. Şöyle 
ki, radyo idaresi böyle bir yayın yapmak lü
zumunu duymuş din aleyhtarı kimseleri radyo 
başında konuşturmuş ve Müslüman Türk "hal
kının dinî hislerini rencide etmiştir. Bunun 

adına da, öğretici neşriyat koymuştur. Öyle 
sanıyoruz ki, dünyanın hiçbir yerinde böyle 
bir tezat içerisinde bulunan ülke yoktur. 

Lâik Devlet anlayışında hükümetler hal
kın dinî hizmetlerini üzerine almayı taahhüt 
ettikten sonra, bu kabîl davranışlara sessiz ka
lamazlar. Kalırlar ise halkın itimat ve tevec
cühünü kaybetmeye mahkûm olurlar. 

Muhterem senatörler, 'bütçede din hizmet
leri için kadrolar daima ihtiyacın çok altında 
tutulmuştur. Bilhassa müvezzin kadrolarının 
azlığı şikâyet konusu olmakta bu sene de de
vam edecektir. Müslüman Türk halkının dinî 
hizmetlerini üzerine alan Hükümetin bu tip 
kadro darlıklarına samimiyetle eğilmesini bek
liyoruz. Yeni bir teşkilâtlanma içerisinde bu
lunan ve şahsiyet kazanmış olan Diyanet İşleri 
Teşkilâtının bu faaliyet anında her türlü poli
tik mülâhazaların dışında tutulmasını Hükü
metten bekliyoruz. Muhterem arkadaşlar, ya-
bancı memleketlerdeki işçiler mevzuuna bir 
cümlecikle değinmek isterim. Gösterilen gay
retleri yakmen işitiyoruz. Bunların biran ev
vel yapılmasını ve oradaki vatandaşlarımızın 
dinî ihtiyaçlarının biran evvel giderilmesini 
b ekle m e kt eyiz. Hür m etle ri mi e. 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı. 
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) ^ - Muh

terem arkadaşlarım, bir kelime ile bir hususu 
arz edeceğim; Sayın Saffet Omay Bakanlığı 
zamanında bu kürsüden Diyanet İşleri Teşki
lâtında gerici olmadığını defalarla söyledi ve 
zabıtlara geçti. 

İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — 
Her zaman söyledim, 10 yerde vardır belki, 
orada daha az vardır. 

ÖMER LÜTFİ BOZCALI (Devamla) — Bu
gün şimdi biraz evvelki 'konuşmasında bu teş
kilâtın nerede varsa gericilerle dolu olduğunu 
bahse yeltendiler. Şu beyanı ile din adamlarını 
tezyif ve terzile matuf konuşmalarımın da da
yanmış olduğu sebeplerin hakikatle ilgisi ol-
rv:ıd'ğı aşikârdır. Din adamlarını tezyif ve ter
zil etmek, malûm olduğu gibi dinsizlerin ve din 
düşmanlarının yapageklikleri ve zihniyetleri ar
zularına uygun onlara bir fenalık yapmak veya 
bundan başka şey umdukları içindir ki, din 
adamlarına vâki tecavüzler öteden beri devam 
eder gelir. Fakat din ımukaddes ve âli olduğu 
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gibi, o dinin malikleri olanları yersiz sözler kü
çültmez, ancak söyliyeni küçültür ve onun se
viyesini gösterir. Bu itibarla aziz Türk Mille
tinin medarı iftiharı ve mensubiyetiyle öğündü-
ğü müslünıanlık dinine vâki olacak tecavüzleri 
hiçbir şekilde, hiçbir arkadaşımızın taBvibetmi-
yeceğini yakinen (biliyorum. Bu konuşmaların 
böyle bir kasıtla yapıldığını zannetmemekle 
beraber, böyle bir kasıt tahtında konuşan kim
selerin de bu konuşmalarını şahıslarına bırakı
yor, sizleri hürmetle selâmlıyarak sözlerime 
son veriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat... 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, takdir 

yine size ait, fakat çok tekerrürler var, tek
rarlar var, herhalde konuşmanızı kısaltarak 
lütfedersiniz. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun muhterem üyeleri; gecenin 
ilerlemiş bir saatinde Diyanet İşleri Bütçesi ve
silesiyle muhterem senatörlerin göstermiş bu
lundukları hassasiyete Diyanet İşleri Teşkilâtı 
adına teşekkürlerimi takdim ederim. Bu iler
lemiş saatte durumu dikkate almak suretiyle 
kısa arzı cevaıbetmeye ve terikidleri bu suretle 
huzurunuzda teşrih etmeye gayret edeceğim. 
Buna girmeden evvel bir - iki cümle ile, asli 
maksadımı izm anlaşılması bakımından, Diyanet 
İsleri konusunda düşüncelerimizi arzda fayda 
mülâhaza etmekteyim. İki günü birbirine mü
savi insanların zavallı olduğunu bir hadisi şe
rif ile tesbit eden dinimizin bu esasları ıbize İs
lâm Dininde tekâmülü, İslâm Dininde medeni
yetçiliği, İslâm Dininde ileriye gidişi ifade et
mektedir. Biz tetkiklerimizde Batı medeniyeti
nin islâmi kültür ve 'medeniyet üzerine bina 
edilmiş bulunduğunu tesbit etmiş bulunmakta
yım. Aydın din adamı tabiriyle ifade edil/inekte 
bulunan mücadelemizin menşei bu düşüncemiz
den doğmaktadır. Bu cümleden olarak vazife
ye başladığımız andan itibaren her kademede 
bu ölçüler içerisinde din adamlarını vazifeye 
getirme kararma varmış bulunmaktayız. Bir 
an isal olarak şunu arz etmek isterim ki, bir ka
za ımüftüsü eğer vilâyet müftülüğüne talibol-
makta ise, asgari lise seviyesinde bir tahsili, 
bir dinî eğitim veren mektepten mezun olma-
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mışsa bu talepler 633 sayılı Kanunun nitelik 
hükümlerine uygun olmasına rağmen, bu mü
cadele uğruna taraflarından kabul edilmemek
tedir. Diyanet İşleri teşkilâtını hu suretle bir 
düşünceye sevk etmiş bulunmanın huzuru içe
risinde muhterem senatörlere Türkiye'de irti
caın hortlamasının mümkün olmadığını, Ata
türk ilkelerinden ve inkılâplardan ayrılmanın 
da mümkün almadığını hiçbir suretle dereleri 
ters akıtmanın kimsenin gücünde bulunmadığı
nı arz ve ifade etmekten müstesna bir zevk 
duyduğumu belirtirim. Şurada veya burada, 
basında veya dedikodu olarak halk arasında ya
yılmakta bulunan hâdiseler Bakanlığıma intikal 
ettiği zaman hassasiyetle takibedikııektedir. Bu 
cümleden olarak bayram ertesinde matbuatı
mızda çeşitli yerlerde, birkaç yerde mevcut va
izlerde iddia edilen hususlar bayram ertesinde 
tarafımdan Diyanet İşleri Başkanlığına verilen 
kesin bir talimat ile merkezden gönderilen mü
fettişler marifetiyle tetkik ve tahkik edilmek
tedir. Aynı emirde Diyanet İşleri teşkilâtına 
durum gerektiriyorsa derhal ilgili şahısların, 
bir tedbir olarak, tahkikat neticesine kadar va
zifeden alınmaları da emredilmiştir ve bu emir 
yazılıdır. Sayın İbrahim Saffet Omay'ın bah
settiği Ankara içerisinde cereyan eden vaızlara 
ait iddiaları hu akşam kendilerinden dinledim, 
ihbar telâkki ediyorum ve onu da tetkik etti
receğim. Ancak münferit hâdiseleri emsal al
mak suretiyle Türkiye'de bir irtica hareketinin 
başlamış olduğu düşüncesine Hükümetiniz işti
rak etmemektedir, bunu da arz ederim. 

Bu hususa işaret ettikten sonra izin verirse
niz Sayın Saffet Omay'm konuşmalarında bahsi 
geçen bir iki hususa değineyim. Ben mesuliyet 
mevkiinde bulunduğum sürece, Hükümetlerin 
devamlılığı prensibine istinaden, Sayın Saffet 
Omay'm da Bakan bulunduğu zamanın hesabını 
vermek isterim. Malûmatım tali tında olduğu tak
dirde, arzu ederdim ki, selefim Sayın Altmsoy'a 
matuf hâdiseler hakkında bilgim olsun ve Yüce 
Senatoyu tenvir etmek imkânlarına sahibolayım. 
Ancak, bahsedilen hâdiseler bilgim dışında oldu
ğu için bu konuda beyanda bulunmak mümkün 
değildir. Beni affetsinler, gayet hassas bulundu
ğum bir noktaya yanlış olarak işaret ettiler. Bu
nun üzerinde hassasiyetle duracağım. 

Hasbelkader denilebilir, vekillik ile tavzif 
edilmiş bir arkadaşınızım. Ama yetkilerini hiç-
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bir şahısla paylaşmıyan bir arkadaşınızım. Sayın 
Altmsoy ile sık sık buluştuğum bu kürsüden ifa
de edildi. Reddediyorum. Ve bir Bakanın takibe-
dildiğini de bu suretle öğrenmiş bulunuyorum. 
Sayın Altmsoy'la vazifeyi devralmak maksadiyle 
Bakanlıkta beş dakika görüştüm, resmen Bakan
lık vazifesini devraldım. Ondan bir hafta veya 
10 gün kadar sonra bana bir nezaket ziyaretinde 
bulundular. Bunun dışarısında Sayın Saffet 
Omay'la ne kadar ahbaplığım, buluşmam ve dost
luğum varsa Sayın Altınsoy'la da o kadar mev
cuttur. O itibarla tasarruflarımızın mesnedinin, 
Sayın Altmsoy'un fikirlerinden heş'et ettiğine 
mütedair beyanı huzurunuzda ve kendilerinin de 
müsaadesiyle reddetmek durumundayım. Ama 
eğer benim yaptığım tasarruflarla Sayın Altm
soy'un düşünceleri arasında İbrahim Saffet 
Omay Beyefendinin manzuru olan düşünceleri 
arasında bir ayniyet varsa, kendilerini ve Yüce 
Senatoyu temin ederim ki, bu müşterek veya mü
şavere neticesinde verdiğimiz bir kararın mahsu
lü değil, 1,5 ay zarfında Diyanet İşleri Teşkilâ
tında İstanbul'da ve Ankara'da yaptığım tetkik
lerin mahsulüdür. Vazifeyi devraldığım zaman 
Diyanet İşleri Teşkilâtı çalışmamakta idi, mus
tarip idi, 633 sayılı Kanun hükümleri tatbik edil
memekte idi, intibaklar yapılmamakta idi. Ama 
ben bunun mesullerini huzurunuzda düe getir-
miyeceğim, getiremem. Bir kısmı vazifede, bir 
kısmı değil, ama hiçbirisi burada kendisini mü
dafaa edecek durumda değil.' 

Bilmünasebe Millet Meclisinde de arz ettim, 
tasarruflarımız münhasıran hizmetin icrasına 
mütaallik olacaktır. Sayın Tevfik Gerçeker ve 
muavinini ilk gördüğüm zaman kendilerinden 
633 sayılı Kanunun 25 nci maddesinin hassasi
yetle tatbikçisi olacağımızı, kendilerinin de olma
sını rica ettim. Dedim ki, sureti mutlâkada hangi 
siyasi akıma hizmet ederse etsin, Diyanet İşleri 
Teşkilâtından bu kabil düşünce sahiplerini uzak
laştırma veya bunlara hiç olmazsa imkân verme
me emel ve kararı içinde bulunmalıyız. Bunu her 
zaman tekrar etmekteyim. 

ITademei Hayrat Kongresine gittiğimden 
bahsettiler. Bundan tabiî ne olur. Sayın Ahmet 
Yıldız da orada idiler. Kendilerini işhadederim, 
ama şu anda yok. 

Ben orada kısa bir konuşma yaptım. Ve ilk 
konuşmayı yaptıktan sonra oradan ayrıldım. 

Ama Hademe - i Hayrat Kongresinde bâzı şeyler 
ifade edilmişse, suçlar varsa orada Hükümet Ko
miseri vardı, onun muktezasmı yapması iktiza 
ederdi. Bana intikal etmiş bir hâdise yok. Evet 
İbrahim Saffet Omay Beyefendinin orada cere
yan eden, suç teşkil eden şeyleri salâhiyetle mer
cilerine bildirmek durumu evleviyetle mevcut idi. 

Sayın İbrahim Elmalı'nın, kendilerinin Ba
kanlığı zamanında İstanbul Müftülüğüne tâyin 
edilmiş bulunduğunu arkadaşlarımın izahından 
öğrenmiş bulunuyorum. Şunu arz edeyim; Cum
huriyetin ilânından bu yana sekiz tane Diyanet 
İşleri Başkanı değişmiştir. Bunlardan beş adedi 
1960 tarihinden sonra vazifeye getirilen şahıs
lardır. 1960 ta Hayırlıoğlu, 1960 ta Ömer Nasuhi 
Bilman, 1963 te Hüsnü Erden, 1963 te Tevfik 
Gerçeker, 1965 sonunda veya 1966 başlarında da 
İbrahim Elmalı. Dikkat buyurulursa şu beş sene 
zarfında Diyanet İşlerinde yapılan, Riyasette ya
pılan değişikliğin, hemen birisi müstesna, tama
mı C. H. P. nin zamanı iktidarına ve Devlet ve
killiklerinin onların elinde bulunduğu zamana 
tesadüf etmektedir. Yapacaklar bunu. Buna iti
raz etmiyorum. Başbakanın bir heyete veya bir 
şahsa, ayın sekizine kadar o zatın işi tamamdır 
şeklindeki Sayın Saffet Omay Beyin beyanını, 
Sayın Başbakanın konuşma metnini basın büro
sundan alarak tahkik ettim, reddettiler, böyle bir 
beyan benden sâdır olmamıştır dediler. 

Yine İbrahim Elmalı'nın büyük Atatürk hak
kında menfi olarak serd edildiği ileri sürülen ve 
hakikaten okuduğum zaman beni de en az 1. Saf
fet Omay Beyefendi kadar muazzebeden sözlerin 
vâridolup olmadığını başka bir tahkik yolu bu
lunmadığı cihetle ve kendisine itimadım da bu
lunduğu cihetle Diyanet İşleri Başkanından tah
kik ettim ve sordum, bu akşam araştırdım. Hu
zurunuzda inşirah içinde arz edeyim ki, bunu 
katiyetle reddettiler ve bunun yalan olduğu
mu ifade ettiler. Bu bizim başımıza da gel
mektedir. Muhterem senatörler ben izniniz 
olursa bu konuda bir cümle arz etmek iste
rim. Bitlis'te doğan, lise tahsilimi Erzurum'da 
ikmal eden, babası vefat ettikten sonra tahsil 
imkânları bulamayınca ailesi ile birlikte yal
nız bu maksatla İstanbul'a nakleden, babası ha
len Doğu - Bayazıt'ta yatan, bütün sülâlesi 
Şark'ta olan bir Türk olmama rağmen daha üç 
gün evvel çıkan bir gazetede beni Doğu'dan Ba-
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tı'ya sürülmüş, diye, kürtçü diye ifade eden dü
şünce ne kadar merdut ise, yanlış ise, İbrahim 
Elmalı hakkımda da Sayın Saffet Omay'a böyle 
bir şeyin intikal etmesi muhtemel bulunmak
tadır. Kendisine her halde yanlış bir beyan 
intikal etmiş. O da, muazzebolmuş olacak ki, bu 
meseleyi haklı olarak buraya kadar getirdiler. Sa
yın Elmalı'nın radyoya hücum ettiğinden bah
sedilmektedir. Sayın Elmalı radyoya hücum 
etmemektedir, muhterem senatörler. Çeşitli 
yerlerden şikâyetler aldık. Şikâyetler şudur : 
Biz gönderdik Diyanete, radyoda yapılan dinî 
neşriyat .yanlıştır, diyorlar. Vatandaşlar böyle 
müracaatta bulunuyor. Hakikaten Diyanet İş
leri yetkilileri de diniliyorlar, yanlış olduğun
dan bahsediyorlar. Programı tanzim eden Di
yanet İşleri değil, radyo idaresi. Keis de bunu 
ifade ediyor, basma bunu açıklıyor, ıstırabını 
ifade ediyor. Ama ben amlıyamadım Muhterem 
Saffet Öma.y Beyefendi bunu Elmalı'nın TRT 
ye hücumu şeklinde nasıl vasıflandırıyorlar. Ga
liba bu, Saffet Omay'ın İbrahim Elmalı'ya hü
cumu. 

Alevilik meselesinde basma hakikaten dedik
leri şekilde bir beyan intikal etmiş bulunmakta
dır. Ama bu beyanın şu şekilde olması 
icabeder idi. Tahkik ettim zamanında İbrahim 
Elmalı basım toplantısında şunu ifade edi
yor, «Her zamandan ziyade birlik ve beraber
lik halinde bulunmaya mecbur olduğumuz 
bugünlerde Türkiye'de Sünnilik ve Alevilik 
diye bir mesele yoktur.» Mesul Bakan olarak 
ben de buna iştirak ediyorum» Ama bu bâzı ga

zetelerde Sayın Saffet Omay'ın, beyan ettiği 
çıkmış ve bâzı itirazlara sebebolmuş bulunmakta
dır. O zaman bunun tekzibi cihetine gitmeyi Re
isle konuştum. Yeni polemik mevzuları yarat
ma bakımından, yeni hâdiselerin çıkmaması ba
kımından bir münasip fırsatta bunu açıklamayı 
kendini üzerine aldığını cihetle bu yola gitme
dik. 

Bolu Müftüsünün durumundan bahsettiler ve 
benden bir sual sordular. Bolu Müftüsü hakikaten 
dinî bakımdan iyi bilgiyle mücehhez bir zat idi. 
Bizim eski milletvekili arkadaşımızın babasıdır. 
Hem de benim mensubolduğum partiye men
suptur. Şunu da arz etmeye mecburum ki, 
yaşlılığı, hakikaten yaşlılığı sebebiyle vazife 
ifa edemez bir halde idi. Bu sebeple emek

liye ayrılmıştır. Hizmetlerinin derecesi, ken
disine yazdığım özel bir mektupla bildirilmiş 
ve teşekkür edilmiştir. Bilgisinden, Din Şûrası 
sırasında da istifade edilcektir. Sebep budur. 
Başka hiçbir sebep yoktur. .Bu beyanımı te
minat olarak kabul etmelerini rica ede
rim. Maraş Müftüsünden bahsettiler. Ba
kanlık vazifesini aldığım zaman Ma
raş Müftüsü Başkanlık emrinde iken 
Kırşehir Müftülüğüne ben tâyin ettim. Mehmet 
Oruç Beyden bahsettiler. 25 seneden beri kendile
rini tanırım. Müfettişliğe başmüfettişliğe de ben 
getirdim. Ama sual üzerine şunu arz etmeye mec
ram, Sayın Mehmet Oruç'un imtihansız vaizliğe 
atandığı ve gerekli nitelikleri haiz bulunma
dığı sabit olduğu gibi kendisime tarafımdan 
mecburi izin vermeden evvel makamıma gele
rek emekliliğe şevkini talebettiği bir vakıadır. 
Bu hususi halleri daha fazla dile getirmek 
suretiyle şahısları ve vazifelileri tedirgin et
mek istemiyorum. Müsade ederseniz memur ve 
vazifeliler hakkında bunların dışında bir izahat 
vermiyeyim. 

Müşavere Kurulunun Din İşleri Yüksek 
Kurulu adedi hakkında Devlet Şûrasından bah
settikleri şekilde bir istişari karar çıktığı doğ
rudur. Ancak karar istişaridir. Bilâhara Din 
İşleri Yüksek Kurulunun teşkilinden bir gün 
evvel Devlet Şûrasından istihsal ettikleri ka
rara karşı Diyanet İşleri Başkanlığı Devlet Şû
rasında tashihi karar yoluna hukukî bir mese
leden dolayı başvurmuş bulunmakta ve bu mü-
racatçıları haksızlığa uğratmamak için kendi
lerini seçime tabi tutmuş bulunmaktadır. Secim 
sırasında maalesef müracaatçılardan yalnız birisi 
seçimi kazanabilmiş, diğerleri birkaç oy alarak 
seçimi kaybetmişlerdir. Şunu da arz edeyim ki, 
bu şahıslardan dördü 633 sayılı Kanuna göre 
kendilerinde bulunması icabeden niteliklere sa
hip değillerdir. 

Camide ruhsatsız konuşan bir milletvekilinin 
mevcudiyetini Sayın Saffet Oımayın konuşmasın
dan öğrenmiş bulunmaktayım. Bu meseleyi de 
tahkik edeceğim. 

Süleymancılardan bahsettiler. Muhterem se
natörler Süleymancılık ve Süleymancılar bugü
nün konusu değil, bana verilen bilgiye göre. Bun
lar 25 sene kadar evvel tâ eskiden Cumhuriyet 
TTalk Partisi. iktidarı devrinde Üsküdarda talebe 
.yetiştiren bir düşüncenin salikleridir. 
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Sayın Başbakanın bayram gazetesindeki me
sajı ile bu memlekette tehlikeli akımların mürev-
viei olduğunu ifade etmektedirler. İzniniz olur
sa, fazlaca vaktinizi almıyacağım, bir zaruret 
var, kendilerinin ifadesi ile Hükümeti ve bizi fe
lâkete düşürecek bir mesele okluğu cihetle üze
rinde durmak lâzım, okumama müsadelerinizi 
rica edeceğim. Evvelâ bu bir mesaj değil. Bu 
bayram mesajı değildir. Bayram gazetesine yazı
lan bir makaledir. Nitekim Sayın İnönü de aynı 
şekilde bir makale yazmıştır, zannediyorum, bay
ram gazetesine. Makale şudur : 

«Büyük Milletimiz Mübarek Ramazan Bay
ramını idrak ediyor. Küsler barışır. Dargınlıkları 
bir tarafa bırakacağız. Kırgınlıklarınızı unutu
nuz. Kimsesizleri, fakirleri sevindiriniz. Yoksul
lara yardım ediniz. Ana ve babalarınızın gönlü
nü alınız. Komşularınızla beraber oturunuz, yiyi
niz, içiniz. Kimsenin hakkını yemeyin, daha çok 
çalışın. Şerre ve fesada alet olmayın. Müsrif ve 
münkir olmaktan kaçınınız. 

Tırnak içerisindeki bu sözlerden sonra Süley
man Demirci diyor ki, «Bunlar güzel yurdumu
zun dört köşesinde 50 bine yakın cami ve mescit
te bayram namazından önce vaizlerin, vatandaş
larımıza nasihatlarmdan bâzılarıdır. Allah rah
meti ve bereketi ülkemizden esirgemesin. Allah 
millet uğrunda ve hak yolunda olanlara yardımcı 
olsun. Allah hepimizin kusurunu affetsin.» 

Bunlar da yine 50 bine yakın cami ve mescit
te vatandaşlarımızın semalara yükselen duaları
dır. 

Mübarek Ramazanda bir ay hemen hemen her 
gün bu dualar ruhları yıkamış, vatandaşlarımız 
tazelenmiş imanları ve kazandıkları yeni güçle 
dostluk, sevgi ve kardeşlik havası içinde yeniden 
işlerine koyulmuşla rdır. 

Çeşitli dert ve meseleleri olan memleketimiz
de milletimizin en büyük hasletlerinden biri olan 
barışçılık ve dostluk anlayışının cemiyetimizin 
en küçük topluluğuna inmiş ve yurdumuzun en 
hücra köşesine kadar yayılmış olmasını çok bü
yük bir kuvvet addetmekteyim. Milleti tanımı-
yanlar, millete hürmeti bilmiyenler ne derlerse 
desinler, ne kadar karanlık ve bedbin tablolar 
çizerlerse çizsinler vakıa şudur ki. Büyük Türk 
Milleti hürriyetinden, haysiyetinden, hakkından, 
maneviyat ve (mukadderatına saygı gösterilmesin
den emin olarak bir bayram daha idrak ediyor. 
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Büyük Türk Milletinin iyi günlere erişmesi biz
zat o tükenmez hayatiyetinin garantisi altında
dır. Bugünkü neticede, yarın ki, neticede kendi 
iradesinin ve bizzat kendisinindir. Ve kendisinin 
olacaktır. Fakirliğine rağmen, çaresizliğine rağ
men, sıkıntılarına, acılarına, dertlerine rağmen 
yüksek medenî vasıflarına, yüksek ahlâki haslet 
ve vatanperverliği, cefakârlığı her türlü öğün-
menin üstünde bulunan büyük milletimizin aklı 
selimi, idrak ve izanı daima doğruyu, iyiyi, gü
zeli, ileriyi tesbit ve tâyinde emsalsizdir. Bu has
letteki- Türk Milleti kendisine yegâne hamiyi, ye
gâne vasiyi bizzat kendisi olarak tâyin etmiştir. 

Aziz milletimizin gönül huzuru ve ağız tadı 
ile nice bayramlara erişmesini temenni ederim. 
Cenabı Hak milletimizi serden, fesat ve nifaktan 
korusun.» 

Bendeniz buna şunları sormak istiyorum. 

KAMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Beyefendi imza kimin? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Başbakan Süleyman Demirel. Aynen 
yazıyor. Yazan, Süleyman Demirel. Başbakan. 
Gazete böyle efendim. 

KAMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Tamim yani. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Tamim değil efendim makale. (Âmin, 
âmin, sesleri) O sizin bileceğiniz şey; âmin der
siniz, onu bilmem. Herkesin dinî özgürlüğü var
dır Beyefendi. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Başbakanın resmî sıfatı vardır efendim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN. (De
vamla) — Efendim bu makaledir. Ben bunu 
şimdi tahlil ediyorum müsaade ediniz, arz ede
yim. Burada bana sual tevcih eden arkadaşımın 
veya arkadaşlarımın burada yazılı olan fikirlere 
iştirak edip etmediklerini öğrenmek istiyorum. 
Bunlar yanlış fikirler midir? Tabiî herkes iş
tirak etmiyebilir. Burada ifade edilen tırnak 
içinde ifade edilen ve Türkiye'nin her tarafında 
tekrar edilen ve tekrarı 'hiçbir suretle suç ol-
roıyan ve mümkün bulunan fikirlere iştirak et
memek serbesttir. Ama biz bu fikirlerde ne 
irticaın teşvikini ve ne de tehlikeli bir akışın 
gidişini görmemekteyiz. Hele bu yazının, bu 
makalenin bir felâketi hazırlayıcı işaret ol-
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duğuna dair Sayın Saffet Omay'm mütalâ-
lanııa Hükümet olarak katılmamıza imkân yok-
4 ur. 

Sayın Sadi Koçaş'm tenkidlerine, temennile
rine ve irşatlarına şükranlarımı takdim ederim. 
Bir önerge ile Sayın İbrahim Saffet Omay'm 
izah buyurduğu hususları Hükümetten sormasını 
memnuniyetle karşıladığımızı arz ve ifade etmek 
isterim. Bu meselelerin hepsini burada ariz ve 
amik görüşürüz. Bunda memleket için, Diya
net İşleri Teşkilâtı için ancak fayda melhuzdur. 
Bilhassa hali mevzuunda, İslâm memleketle
riyle münasebetlerimizin tarsini bakımından 
gönderilmesini düşündüğünü ve evvelce Hükü
mete teklif ettiğini tuttuğum notlardan tesbit 
ettim. Bu hususu biz şükranla telâkki etmek
teyiz. Diyanet İşleri bütçesinden ve bahsettiği 
fasıllardan böyle bir ödeneğin ayrılmasını biz de 
teşvik edeceğiz, yardımcı olacağız, temenni ede
riz ki bunu reaiize etmek mümkün olsun. 

Hacıların durumunun hassasiyetle takibedi-
leceği ve evvelce bu konuda vermiş oldukları 
raporu bulup ondan da istifade edeceğimi be
lirtmek isterim, 

Sayın Cemal Tarlan İmroz'daki müftülk bi
nasının durumunu sordular. 400 küsur bin 
liranın üzerinde bir meblâğ sarf edilmek sure
tiyle İmroz'da lojmanı ihtiva eden bir müftülük 
binası kilisenin yanında müftüye ve müftülüğe 
yakışır bir bina inşa edilmektedir. Bu seneki 
Diyanet İşleri bütçesinde bu işe ait 70 bin lira
lık bir ödenek de vardır. Tamamlanması, kati 
rakam olmamakla beraber, 200 bin lira civarında 
bir paraya ihtiyaç göstermektedir. 70 bin liranın 
haricinde bakiye kısmı Vakıflar Genel Müdür
lüğü bütçesindeki hayrata yardım fonundan bu 
sene karşılanacak ve ikmal edilmiş olacaktır. 

Ayasofya'mn durumunu birkaç arkadaş sor
dular. Şunu arz etmek isterim, Ayasofyamn 
çeşitli cepheleri mevcuttur. Vaki .ti arla ilgisi 
mevcuttur, 6570 sayılı Kanunla ilgisi mevcuttur, 
1934 senesinde ısdar edilen bir Bakanlar Ku
rallı kararı ile ilgisi mevcuttur, Türkiye'nin dış 
politikası ile ilgisi mevcuttur. Bütün ihtimaller 
dikkate alınmak suretiyle Ayasofya'mn hukukî 
durumu bakımından inceleme yapılmaktadır. 
O itibarla suali soran arkadaşlarıma bunun dı
şında bir izahatta bulunmam mümkün bulun
mamaktadır. 

Yabancı memleketlerdeki işçilerimizin du
rumundan bahsettiler. Yabancı memleketlerde 
bulunan işçilerimiz maalesef çeşitli tehlikeli 
akımlara mâruz bulundukları cihetle birkaç se
neden beri bunu izale etmek maksadiylc aydın 
din adamları gönderme hususunu düşünmektey
ken, buna ancak bu sene içinde imkân hâsıl ol
muş bulunmaktadır. Münhasıran Yüksek İslâm 
Enstitüsü veya İlâhiyet Fakültesi mezunların
dan ve gideceği yabancı memleketlerin dillerini 
bilenlerden tercih edilmek ve asgari 2 sene 
Türkiye'de vazife görmüş olanlar arasından ya
pılan mülakat yolu ile bir secim sonunda dokuz 
aydın din adamı tesbit edilmiş bulunmaktadır. 
Bunların gitmelerine mütedair muamele der
desttir. Önümüzdeki günlerde- vazife mahalleri
ne gitmiş olacaklarını arz etmek isterim. 

Daha fazla zamanmızî almak istemiyorum. 
(Sorular var sesleri). 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın özden soru
nuz. 

EKREM .ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Bakan 
ifadelerinde radyoyla yapılan dinî neşriyatın 
birtakım şikâyetlere sebebolduğunu ve bu şikâ
yetlerin Diyanet 'işlerine intikal ettirildiğini ve 
bunların tahkik edildiğini beyan buyurdular... 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Tahkik mi efendim? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bunun üze
rinde durulduğunu beyan ettiler. Şimdi, bu şi
kâyetlerin neticesi alınmış mıdır? Netice alın
mışsa ne gibi kusurlar meydana çıkmıştır, ufak 
bir izahat lütfederlerse... 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Bendeniz beyanlarımda eğer, radyo
daki dinî neşriyattan vâki şikâyet tahkik edil
mektedir demişsem, affmızı rica eder tashih 
ederim, böyle değil. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — İyi hatırlıyo
rum, bize şikâyetler vâki oldu dediler. Ben de 
diyorum ki bu şikâyetlerin neticesi alınmış mı
dır, alınmışsa nedir? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Şikâyet şudur: TRT nin yapmış oldu
ğu dinî neşriyat yanlış bulunmaktadır. Yanlış
tır. Gereğine tevessül ediniz. Diyanet İşleri Baş
kanlığına intikal ettirilmiştir. Diyanet İşleri 
Başkanlığı bana evvelce verilen bilgiye göre 
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-gerekli mesul makamlar nezdinde teşebbüste bu
lunmuş ise de bu programın tebdiline muvaffak 
olamamışlardır. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Netice ne ol
muştur, ne gibi hatalar vardır? Kusurlar ne
dir? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Şu anda hataların nelerden ibaret ol
duğunu arz etmek durumunda değilim, mümkün 
değil. Hatalar şunlardır diyemem ama, bildiğim 
husus bundan ibarettir arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Karavelioşlu buyurunuz. 
KAMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

Sayın Bakan geçen haftanın başında Cumhuri
yet Gazetesinde neşredilen bir yazıda nurcuhı-
ğun Berimden veya Doğu - Almanya'dan bes
lendiğine dair bir yazı çıktı. Bu konu üzerin
de durmak imkânını bulabilmişler midir? Yani 
memleketimizdeki türlü tarikatların siyasi cere
yanlara alet olduğunu ve bunun için sorumlu 
bir bakan olarak tedbirler alınmasına ihtiyaç 
duydunuz mu veya bu imkânı bulabildiniz mi? 
Bunu öğrenmek istiyorum.. 

Başbakanın Bayram gazetesinde neşredilen 
ve Başbakanın tamimi olarak yorumladığımız 
yazının savunulmasını yadırgadığımı arz etmek 
istiyorum. Sorumlu Bakan olarak memleketi
mizde yapacağı siyasi tesirleri takdirinize bıra
kıyorum. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Efendim, Nurculuk hakkında Cum
huriyet Gazetesinde geçen hafta çıkan yazıyı, 
samimiyetle arz edeyim ki, görmüş değilim. 
Şu anda muttali oldum, bu bir kusur da kabul 
edilebilir, kusursa da kabul ediyorum. Sayın Ka-
ravelioğlu'nun şu beyanı ile muttali olduğum bu 
yazıyı tetkik edeceğim. Ancak şunu arz etmek 
isterim, Türkiye'de ben vazifeyi devraldığımdan 
beri nurculuk, süleymancılık gibi çeşitli akım
ların mevcudolduğunu öğrenmiş bulunmakta
yım. Böyle akımlar vardır. Bu hususta bir çok 
mercilerden, açıklamamamı mazur görmenizi 
rica ederim, muhtelif raporlar, bilgiler gelmek
tedir. Bu çeşit akımlarla meşgul olduğumu
zu arz etmek isterim. İtimadınızı rica ederim, 
daha fazla açıklamada bulunamıyacağım bu 
konuda. 

Sayın Başbakanın Bayram Gazetesindeki ma
kaleleri ama Sayın Karavelioğluna göre tamim
lerini izahımı yadırgamalarını bende yadırgıyo

rum, tamim demelerini yadırgıyorum. Tamim 
Devlet daireleri arasında istimal olunan bir sis
temdir. Bir makaledir. Tabiatiyle düşünce öz
gürlüğü içinde her şahıs bunu dilediği şekilde 
değerlendirmekte serbesttir. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Bilhassa yanlıştır. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De-
vamla) — Olabilir, takdir meselesidir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika efen
dim soru vardır. Sayın Ergün, bir dakikanızı 
rica edeyim. Sayın Omay tekrar söz istediniz. 
Konuşmalarınız tekrar Bakanın cevap vermesi
ni icabettirecek şekilde ise lütfen soruya tah
vil ediniz. Bunu bitirelim. Sual şekline getirir
seniz kısa bitiririz. Sayın Ergün buyurunuz. 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) — 
Muhterem Başkan; istismara müsaidolan bir ko
nu üzerinde sualim ve mâruzâtım olacaktır. 

Komşu ülkelerde Kolera Hastalığı olduğunu 
gazetelerden okumuş bulunuyoruz. Bu salgın 
hastalık karşısında Güvenlik Kurulu vatandaş
larımızı korumak bakımından Haç seferlerini 
yine vatandaşlarımızın lehine ve hayrına olarak 
tehir etmiş durumdadır. Böyle bir vaziyeti ga
zetelerden yine okuyoruz. Bunun karşısında bu 
kararın iptal edildiği hususunda bir Hükü
met görüşü var mıdır ? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Arz edeyim efendim. Şu ana kadar 
bu sene hac farizasının eda edilmemesi hakkın
da bir karar yoktur. Bakanlar Kurulunun bu 
sene de hac farizasını dileyen vatandaşların eda 
edebileceği hakkında kara, deniz ve' havayol
ları ile eda edebilecekleri hakkında bir karar 
vardır. Bu karar bildiğime göre bugüne kadar, 
şu dakikaya kadar değişmemiştir. İptal edilen 
bir karar da mevcut değildir. 

İran'da bâzı yerlerde kolera olduğundan ba
hisle böyle bir mesele komitede bahis konusu ol
muştur. Komite meseleyi tezekkür etmiş, iş Ba
kanlar Kuruluna intikal etmiştir. Bakanlar Ku
rulu da gerekli tedbirlerin alınmasına tevessül 
etmiştir. Tedbirler alınmıştır. Ve tesbit edilen 
duruma göre bir mahzur mülâhaza edilmediği 
ve İran'da kolera mmtakaları kontrol altına 
alındığı ve mevzii bir hale getirildiğinin tesbit 
edilmesi hasebiyle bu sene hac farizasının edası 
hususunda karar ittihaz edilmiş bulunmaktadır. 
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ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
—• Hac maksadiyle geçen yıl memleket dışına 
kaç vatandaş çıkmıştır. Ve ne miktar döviz 
ödenmiştir. Mümkünse bu sualin cevabını öğ
renmek istiyorum. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) —• Aflarmızı ri'ca ederim. Bu hususta 
bir bilgim yoktur. Ama arkadaşıma özel olarak 
taki'beder arzı malûmat ederim. Hürmetler ede
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Saym Omay. 
İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — 

Pek muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakana çok 
nazikâne bir üslûp ve beyanla olan cevapların
dan dolayı son derece teşekkür ederim. Şimdi 
evvelâ şahısları adına konuşan bâzı arkadaşlar 
bakımından arz edeyim ki, bendeniz Bakan ol
mazdan evvel ve olduktan sonra gerçek mânası 
ile din adamı olan muhterem zevatı her türlü 
şaibeden ve isnattan her zaman tenzih ettim ve 
ederim. Bu benim dâvamdır. Ben burada mem
leketimizde her yerde ve her teşekkülde oldu
ğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığında da maale
sef ve Allah'a çok şükür ki, adedleri çok az olan 
bâzı kimselerin zihniyetlerinden bahsettim. 
Maksadım budur. Yoksa her zaman saygı ile an
dığım Diyanet İşleri Teşkilatındaki büyük küt
leyi zerrece kasdetmiş değilim. Kendilerine her 
zaman sevgim vardır, saygım vardır. Kaldı ki, 
bu kütleyi huzura, refaha kavuşturmak için ha
yatını harcarcasına çalışan, çabalıyan bir Ba
kan olmakla ayrıca iftihar ederim. 

Şimdi bir tavzih yapmak istiyorum, Sayın 
Bakanın huzurlarında; bendeniz Altmsoy'la bu
luşmada sadece kongreyi kasdettim. Yoksa ken
dilerini hayrat hademesi kongresine gittikleri 
için asla ayıplamıyorum. Bu kongrelere bende
niz de seve seve zamanında katılmışımdır. Bu
rada söylemekten maksadım, eğer bir yanlışlık 
olmuşsa tashih ediyorum, burada söylemekten 
maksadım o kongrede Saym Sezgin'in huzu
runda o zamanki reis aleyhinde maksatlı teza
hürat yapıldığını arz etmek içindir. Bir yanlış 
anlam varsa tavzih ediyorum, tashih ediyorum. 
Saym Elmalı hakkında böyle bir şeyin vâridol-
madığmı kendilerinden istihbar ettiklerini söy
lediler. Şu hal'de azıcık, küçücük bir kelimelik 
bir açıklama yapayım. Bu mevzudaki vesika 
Saym Suad Hayri1 Ürgüplü'nün Başbakan bu

lundukları zaman kendilerine takdim edilmiş
tir. Her halde yedlerinde olacaktır. Saym Başba
kanın bayram mesajının içindeki fikirlerden de
ğil, Anayasanın 19 ncu maddesine göre suç ol
duğundan bahsetmiştim. Bu vesile ile Saym Ba
kanın -radyodan bir kere daha okumak fırsa
tını buldukları Sayın Başbakanın malûm mesa
jının Müslüman halkımızın din duygularını 
açıktan açığa istismar, dini siyasete alet demek 
olup olmadığı hakkında Büyük Türk Milletinin 
karar verme imkânını tanıdıklarından dolayı 
da ayrıca bendeniz müteşekkirim. Saygılarımla 
efendim. 

BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etnıiyenler... 
Kabul edildi. 

(A / l ) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 153 888 382 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutu
yorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1. Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin bö

lüm 12.000, madde 12.430 da gösterilen 15 000 
Türk Liralık konferans ödeneğinin tamamının, 
bölüm 12.000, madde 12.853 te gösterilen yurt 
dışı geçici-görev yolluğu ödeneği olan 70 000 
Türk Lirasının 40 000 Türk Lirası yerinde bı
rakılarak bakiye 30 000 lirasının kesilerek aşa
ğıda yer ve isimleri yazılı ve bütün İslâm âle
minin müşterek mali olan Emakini Mukaddese 
ve tarihî mabetlere Müslüman Türk Halkının 
bayram hediyesi olarak birer Türk halısı gön
derilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı bütçe
sinde (Müslüman ülkelerdeki Emakini Mukad-
deseye hediye edilecek 8 halı bedeli başlığı al
tında bölüm 35.000, madde 35.730 olarak yeni
den açılacak bir fasıl ile 45 000 liranın tahsi
sine, 

2. Halıların Dışişleri Bakanlığı ve Diyanet 
İşlerini tedvire memur Devlet Bakanlığı tara
fından müştereken 1 Nisan 1966 tarihindeki1 

Kurban Bayramından evvel ilgili büyükelçilik
lerimizde bulundurulmasına müsaadelerinizi arz 
ve teklif ederim. 

Sadi Koçaş 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

1. Suudi Arabistan'da : Kabe, 
2. Suudi Arabistan'da : Ravzai Mutahhara, 
3. Ürdün (Kudüs) te : Kubbetül Sahra, 
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4. Ürdün (Kudüs) te : Mescidül Aksa, 
5. Ürdün (El Habil) de : Hz. İbrahim Camii, 
6. Irak (Bağdad) da : Âzamiye Camii, 
8. Suriye (Şam) da : Hz. Ömer Camii. 
BAŞKAN —. Hükümet iştirak ettiğini söy

lemişti. Komisyon iştirak ediyor. Oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... 
Kabul edilmiştir, önergeyi dikkate alarak oku
tacağım. 
12.000 Personel giderleri 153 843 382 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 539 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 369 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy eni er... Kabul edilmiştir. 
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16.000 Çeşitli giderler 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I I - Transferler 
35.000 Sosyal transferler 336 393 

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

36.000 Borç ödemeleri 4 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Diyanet îşleri Başkanlığı Bütçesi kabul 

edildi, mutlu olsun efendim. 
Bugün saat 10 da toplanmak üzere Birleşi

mi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 04,15 

>e< . . .<». . 
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II 
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