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î. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç oturum yapılan Genel Kurulda : 

Başkan M. Tekin Anburan, 1977 Malî Yılı Büt
çesinin Türk Milletine mutlu neticeler getirmesi di
leğinde bulundu. 

1977 malî y;Iı Bütçe Kanunu tasansmm tümü üze
rindeki görüşmeler tamamlanarak, maddelere geçil
mesi kabul olundu ve 1 nci madde okundu. 

4 Şubat 1977 Cuma günü saat 09.30'da toplanıl
mak üzere Birleşime saat 0ö.5ö'de son verildi. 

Başkan 
Başkan Başkanvekili 

M. Tekin Arıburun Mehmet Ü naldı 
Divan Üyesi Divan Üyesi 

Kastamonu Burdur 
Mehmet Çamlıca Ekrem Kobay 

SORULAR 

Yazılı Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil

mi Nalbantoğlu'nun, kalkınmada öncelikli yörelere 

ssvfcdîmıek üzere, 1973 - 1974 - 1975 ve 1976 yılla
rında verilen paralara dair yazılı soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (7/693) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 9.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem 

DİVAN ÜYELERİ : Sabahattin Sav-ı (Diyarbakır), İsmail İlhan (Muş) 

BAŞKAN — 29 ÎÎCU Birleşimi açıyorum, Görüşmelere başlıyoruz. 

n . — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi : 1/494; 
Cumhuriyet Senatosu ': 1/492) (S. Sayısı : 614) (1) 

A) CUMHURİYET SENATOSU BÜTÇESİ 
B) MİLLET MECLİSİ BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Yüce Genel Kurul tarafından kabul 

edilen program gereğince Cumhuriyet Senatosu ve 
MiMet Meclîsi bütçelerinin görüşmelerine başlıyorum. 
Komisyon Iıaznw Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
MecHsi Başkanlık Divanı adına Cumhuriyet Senatosu 
Başkam hazır. Her iki Meclîsin Bütçeleri birlikte gö
rüşülecektir. 

(1) 614 S. Sayılı basmayan 3 . 2 . 1977 tarihli 
28 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Bütçeleri 
üzerinde grupları sdına ve kişisel olarak söz isteyen 

~ say m üyeleri Genel Kurulun bilgilerine sunuyorum. 

Sayın Abdullah Köseoğhz, Cumhuriyet Halk Par-
tisi Grupu adına; Sayın Cevdet Aykan, Adalet Par
tisi Grupu adma; Sayın Hamdi Özer, Sayın Niyazi 
Ürısaî, Sayın Selâhaddin Babüroğlu, Sayın Mehmet 
Ali Ankan, Sayın Mehmet Fcyyat, Sayın Kâzım Ka-
raağaçkağiu şahısları adma söz istemişlerdir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ab
dullah Köseoğlu, buyurun efendim. Sayın Köseoğlu 
SÖ3 süreniz malamamız olduğu veçhile 45 dakikadır 

efendim. 
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C. H. P. GRUPU ADINA ABDULLAH KÖ-
SEOĞLU (Kocaeli) — Sayın Başkan, muhterem üye
ler; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına bu yılki, 
Millet Meclisi ve Senato Bütçeleri üzerindeki görüşle
rimizi açıklayacağız. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğîu bir saniye. Sayın 
üyeler, Millet Meclisini temsilen İdare Amiri Sayın 
Mete Tan, ayrıca Cumhuriyet Senatosunu ternsilen 
îdare Amiri Sayın Suphi Karaman da gelmişlerdir. 
Buyurun... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bir şey is
tirham edeceğim efendim. Şahsı adına söz alanları da 
lütfeder misiniz?., 

BAŞKAN — Okudum efendim, arz ettim; ama bir 
daha takdim edeyim. 

Sayın Hamdi Özer, Sayın Niyazi Unsal, Sayın 
Se!âhaddin Babüroğîu,- Sayın Mehmet Ali Arıkan, 
Scyın Mehmet Feyyat, Sayın Kâzım Karaağaçla oğ-
hs'ndan müteşekkil söz isteyen altı sayın üye vardır. 

Buyurun Sayın Köseoğîu. 

C. H. P. GRUPU ADINA ABDULLAH KÖSE-
OĞLU (Devamla) — Say m Başkan ve muhterem ar
kadaşlarını; 

1977 senesi Millet Meclisi Bütçesi 42455 milyon li
ra olarak, Cumhuriyet Senatosunun Bütçesi ise 105 
milyon lira olarak huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 
Geçmiş senelerde ise, Meclis Bütçesi 1975'te 215 mil
yon, 1976'da ise 352 milyon lira idi. -Senatomuzun 
Bütçesi ise, 1975'te 99 milyon, 1976 senesinde 66,7 
milyon lira idi. Bu seneki artışların bir kısmı 1977 se
nesinde yapılacak seçimlerden ötürü, bir kısmı ise 
zarurî ihtiyaçların karşılanması gereğidir. 

Rakamlar üzerinde durmak istemiyorum. Çünkü, 
Karma Komisyonlarda kabul edilen meblâğlarda ne 
artırma ve ne de eksilme yapamıyoruz. Bu yüzden 
Parlamentomuzun iki kanadının da çalışmaları üze
rinde görüşlerimizi dile getirmeye çalışacağım. 

Aziz arkadaşlarım; 
1,5 seneden beri Parlamentodayım. Meclislerimi

zin bütçe müzakerelerini komisyonlarda ve Meclisler
de aralıksız takip etme fırsatını buldum. 1971 sene
sinden beri yayınlanan Tutanak Dergilerini de ince
ledim. Ne komisyonlarda ve ne de Meclislerde ufak 
tefek değişiklikler hariç rakamlarla kadrolar üzerin
de tartışmalara rastlamadım. 

Sayın Çelebi'nin 1975 Bütçesinde «Personel ta
yinlerindeki bir yönetmeliğin olmaması nedeniyle mey
dana gelen aksaklıkları» Sayın Kabay'ın «Başkanlığın, 

İçtüzüğün amir hükümlerine rağmen, İdare Amirleri
nin mütalaası alınmadan yapılan tayinlerden şikâye
ti» ve diğer bazı arkadaşlarımın, herkesçe bilinen me
mur, müstahdem noksanlığı veya memur ve müstah
demlerin lüzumsuz tayinleri, Meclis binasının yeter
sizliği, ziyaretçilerin kapı önlerinde bekletilmemeleri 
temennileri ile telefonların yetersizliği, komisyonların 
kuruluşlarındaki gecikmeler, Meclislere devamsızlık
lar, Başkanlık Divanlarının taraflı tutumları gibi 
eleştirilere şahit oldum. Bu mütalaalara aynen katılı
yoruz. Ba vesileyle eski bir hatıramı zikretmeme mü
saadenizi rica edeceğim. 

Eski arkadaşlarım hatırlayacaklardır. O günün 
politik görüşlerine göre, bugünkü Meclis binamızın 
lüks olduğunu, yüzbinlerce liranın taş yığınlarına har
canmasını tasvip etmediklerini 1946 - 1950 Mec'is 
duvarları çınlaya çanlaya dinlemiştir. Bugün artık o 
günleri geride bıraktık. Meclislerin yetersizliğini bü
tün arkadaşlarımız kabul etmektedirler. Hatta Yüce 
Senatomuzun da müstakil bir binaya sahip olmasını 
arzu etmektedirler. Buna da katılıyoruz. 

Geçmiş senelerdeki sözcülerimiz, temenniler 
Elasında Meclislerimizin ve parlamenterlerin itibar
larının zedelendiğini dile getirmişler ve yöneticileri
mizden her şekilde ve acilen bunun üzerine eğilmele
rini istemişlerdir. Bu temennilerine de aynen katılı
yoruz. 

Aziz arkadaşlarım; 
Şimdi, insaflı düşünelim. Meclislere devamı doğru 

dürüst sağlayabiliyor muyuz, komisyonları doğru dü
rüst çahştırabiliyor muyuz, yasaları istenilen mü
kemmeliyette geçirebildik mi, çıkarabildiğimiz ka
nanlar da daha üzerinde bir sene geçmeden ihtiyaçla
ra uygan olmadıkları için tadillere uğranıyorlar mı?.. 

Saym arkadaşlarım; 
Memleket huzursuzluk içindedir, milletimiz te

dirgindir, hepimiz çare aranmasını istiyoruz. 
Üniversitelerimiz sabah açılıyor, akşam ajansla

rında, bir ölü, bilmem kaç yaralı olduğundan şu, şu, 
şu üniversiteler süreli ve süresiz kapanmışlardır ha
berlerini almıyor muyuz?.. 

Meclisler olarak ne tedbir alabiliyoruz; bu husus
taki Senato Araştırması isteklerimiz iktidar grupla
rınca ya Meclislerde ekseriyet yaptırıîmayarak veya 
5 kişinin ayağa kalkmak suretiyle yoklama isteyerek 
ekseriyet kalmadığı bahanesiyle önlenmiyor mu?.. Ba
kanlara sorduğumuz soruların yazılı cevaplarını ay
larca alabiliyor muyuz?.. 
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Sayın arkadaşlara»; 
Yasalar, toplumların ihtiyaçlarının ifadeleri olarak 

çıkarılırlar, Bu İhtiyaçlar ne kadar süratle karşılanır
larsa toplumlarda, sosyal ve ekonomik huzur o ka
dar erken temin edilmiş olur. Süratle İlerleyen toplu-
mamarûn ihtiyaçlarına cevap verecek kanunları sü
ratle çıkarahilmemiz için yöneticilerimizin, Başkan-
hk Divanlarının hiç vakit kaybetmeden, mevcut arsş-
ürmalarına geçmeleri ve büyük gayretler sarfe'meli-
dirier. Meclislerimizin devamını sağlayacak tedbirleri 
almaEsdıdar. Meclislerimiz yaîmz bütçe aylarında de
ğil, normal günlerde de aynı çabayı göstermelidirler. 
İşte Parlamentonun itibarı böyle sağlanır. 

1961 Anayasası sonucu kurulan çift meclis 17 nci 
seneyi -dolduruyor. Hâlâ bizler her oturumumuzda 
tüzük tartsşınaîan yaparak vakit öldürüyoruz; boş ye-
re birbirimizi kmryoruz. Anayasa beyle diyor, tu
zak böyle diyor tartışmaları sürüp gidiyor. Meclisle
rimizin birbirleriyle accouple çalışacak yönetmelikleri 
mevcut değildir. Meclislerin Başkanlık Divanları da 
bu düzenleyici ve Meclisleri rahatlatıcı yönetmelikle
ri, vazifeleri oldukları halde, neye bir türlü hazırla
yamazlar, akı İh insanların anlayışları dışında bir şey
dir. Bunlar Başkanlık Divanıma vazifeleridir. 

Şöyle ki, Anayasamızın 78 nci maddesi, «Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeliği ile bağdaşmayan diğer 
görev ve işler kanunla gösterilir:» diyor. Soruyorum, 
milletvekilliği ile bağdaşmayan işlerle kaç arkadaşı
mız çalışmaktadır?.. Varsa, Başkanlık Divanı bunları 
kamuoyuna açıklaraaluhr. Süratle Anayasa hükmü 
yerine getirilerek milletvekilliği ile bağ'laşrnayan gö-
rev ve işlerin neler olduğunu bildirir kanunların çıka-
rılmasma yardımcı olmalıdır. 

Anayasanın 85 nci maddesi, «Türkiye Büyük Mil
let Meclis: ve Meclisler, çalışmaların!, kendi yaptık
tan İçtüzüklerin hükümlerine göre yürütürler» der. 
Başkanlık Divanları uygulamada ne derece Tüzüğe 
uymuşlar ve salim bir çalışma ortamı yaratmışlardır?.. 

Anayasana! 94 ncü maddesi de, «Bütçelerin Mec-
llslerdeki görüşmelerini sınırlamıştır. «Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üj/eleri, bütçe kanunu tasarılarının ge
nel kurullarda gülüşülmesi sırasında.,. Yukarıda da 
beiirtilğ'm gibi «„. gider artırıcı veya belli gelirleri 
azaltıcı teklifler yapamazlar» der, Karurmzca bu da 
kesin açddrğa kavuşmalıdır. Önümüzde müşahhas mi
salimiz var. 

Katsayının Meclislerde 12 yapılabilmesini ik'Idar 
kanadının Bütçe Karma Komisyonu Başkanı «imkân
sızdır» der, İktidar kanadından diğer bir parti genel 
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f başkanı ve yardımcısı «olabilir» der. Başkanlık Divam 
ve kanun sözcüleri ne derler?. Bu husus da vuzuha 

• kavuşmalıdır. 
j Aziz arkadaşlarım; 
j Şimdi biraz da İçtüzüğümüzün «Başkanın vazife-
j ?ex°;» hakkındaki maddelerinden bahsedeceğim: 6 neı 
| maddenin 5 nei fıkrası «Cumhuriyet Senatosu Bütçe-
I sini ve kesir» hesaplarını düzenlemek» 7 nci maddenin 
: 2 nci fıkrası, «Genel Kurul oturumlarına ve Divana baş-
I kanlık etmek;» 3 ncü fıkrası, «Birleşimi açmak, göraş-
j meleri İdare ve oylama sonuçlarını ilân etmek;» 7 nci 
i fıkrası «Cumhuriyet Senatosu memurlarını, Divanın 
I mütalaası aldıktan sonra, tayin etmek;» 9 ncu fıkrası, 

«Hizmetlileri, idare amirlerinin teklifi üzerine tayin 
j etmek ve gereğinde bunlann işine son vermek;» 11 nci 
I fıkrası, «Komisyonların ve büroların çalışmalarına ne-
j zar et etmek» 

Başkaavekiîleri ise 9 neu maddede yazılı olduğu 
i gibi, «Başkanın mazeret!» olduğu veya bulunmadığı 
I halici de onun hukukî yetkilerini kullanmak» der. 

12 nci maddede ise, «Başkana yazılı ve sözlü soru-
Ş îar sorulabilir» der. 
I 51 nci madde, «Genel Kurullarda yoklamada bu

lunmayanlar, toplantıya katılmamış sayılırlar ve bun-
I lann isimleri Tutanak Dergilerine geçirilir» der. 
| 52 nci madde «Oturum esnasında yeter sayı olup 

olmadığından Başkanlık Divanı tereddüt eder veya 
üyelerden beşi sözle veya yazılı olarak yeter sayı 
©'madiğini ileri sürerse yoklama yapılır.» der. 174 

j KCÜ madde «Cumhuriyet Senatosu Bütçesinde Iıarca-
i malarla ilgili verile emri, Cumhuriyet Senatosu Baş-
i kanı tarafından imzalanır» der. 

Yukarıda okuduğum İçtüzüğün bazı maddeleri, Baş-
• kana birtekım vazifeler yüklemektedir ve yetkiler ver-
J mektedir. Saym Başkan yetkilerini aşarak, bilhassa 
| memur atamalarında Divandaki arkadaşlarından mü

talaa almadığı, vazifeleri arasında ise, memur tayinleri 
j için gerekli yönetmelikleri hazırlamadığı ortadadır. 

Bsşkanvckllleri, Başkanın mazereti olduğu zaman 
i oturumu idare ederler. Acaba5 Başkanımız' hiç bir otu-
İ rumu idare etmediklerine göre, süresiz olarak maze-
i rc=li midirler?.. Cumhuriyet Senatosunun Bütçesinin 
i £Ci"î yetkisi kendisinde olduğuna göre, bütçelerin ge

rek komisyonlarda, gerek Genel Kurullarda eleştirilere 
vcvİlecek yanıtlan bizzat kendisinin vermesini isteriz. 

I Bu sene Bütçe Karma Komisyonunda, Komisyo-
j nun aldığı karara rağmen, Başkanımızın karara iiti-
I faî etmemesini kunyoraz. Bazı temsil ödeneklerini lü-
j zumecîz harcadıkları baklandaki iddialara, bu iddl-

İ42 — 



C. Senatosu B : 4 . 2 . 1977 O : 1 

alar Meclîs koridorlarında da dolaştıklarına göre, 
bizzat kendilerinin cevap vermesini ve bizleri belgelere 
dayah olarak ikna etmesini bekliyoruz. 

Şimdi, bir cümle ile de Başkanvekiîlerinln tutum
larından bahsetmek istiyorsa, Oturumlarda bazı ar
kadaşlarımız, hatibin sözlerine müdahale etmelerine, 
Bcşkanvekiileri; «Lütfen efendim, bir dakika efen
dim, arkadaşımızın sözünü kesmeyiniz» den başka 
ne yapmaktadırlar?. Daha aktif hareket ederek kür 

Senato ve Meclis bütçeleri de iki misli olsa, memle
kete 'huzur gelmeyecektir. 

Milletimiz, memleketi acılardan acılara boğan 
iktisadî sefalet ve yoksulluğa sürükleyen, son zaman
larda varlığı île yokluca âdeta belli olmayan böyle bir 

İ Hükümete bugüne kadar zor tahammül etmiştir. Ar-
iik sabrı da kalmamıştır ve aziz Müietimiz gene evlât
larımızı öldüren katilleri yakalayamayan, âdeta hima
ye eden bu Hükümeti basımızdan uzaklastırmadîğrmrz 

sü hürriyetinin teminini rlea ediyoruz. Bazı arkadaş- i için, biz parlamenterleri ne kadar snçîasa haklıdır, 
lanınız, hassaten bazı arkadaşlarımızın konuşmaları
na tahammül edemedikleri, alîcrji duydukları ola
bilir. Müdahaleleri ve söz atmaları ile Genel Kuru
lumuzun ahengini bozacakları yerde, koridorlarda 
biraz istirahat etmelerini tavsiye ederiz. Genel Ku
rullarımızı huzursuz kılan ve üyeleri birbirine katan 
her iki kanattaki bazı arkadaşlarımızın buna hak
ları yoktur. İdarecilerimizden ve Bnşkanvekiilerimlz-
den daha anlayışlı, daha insancd çıkışlarla bu hadise
leri önlemelerini bekliyoruz. 

Sayın senatörler; 
Oturumları yöneten Sayın BaşkanveklMerimizden 

biri, bir gün «Kişisel tüzük anlayışım budur, uygu
lamanı, anlayışım doğrultusunda olacaktır» dediler. 
Tüzük açık ve seçiktir. Kaldı ki, yıllardan beri uy
gulanarak, ortak anlayış gelenekleri de doğmuştur. Bu 
tip anlayış ve uygulama sistemin bütünlüğünden sap
maları meydana getirir. Sonuçta da tarafrunlşğın yerini, 
taraf tutma gibi istenmeyen bir gidiş alır. Bizce çözüm 
Başkanlık Divanı ortak görüş içerisinde bulunarak 
tutarlı, uyumlu, ayrıcalığı olmayan uygulama üzerin
de birleşmelidirler. 

Sayın arkadaşlarım; 
Faydasız olmasına rağmen, yalnız bir kadroya de

ğineceğim. Senato bütçesindeki sağlık kısmında, bir 
hayatî kimya kadrosunun lüzumsuzluğuna kaniyiz. 
Bir doktorla iş bitmeyecektir. Bir laboratuvarm tek
nik cihazları hesap edilmiş midir?.( Bugün tam te
şekküllü hastanelerde bile laboratuvarlar birbirlerini 
tamamlarlar. Tek basma hayatî kimya mütehassisi ne 
yapabilir? İleride bir Meclis hastanesi yapacak isek 
diyeceğim yok; ama bir doktor arkadaşıma iş temini 
içinse, meslektaşım namına sevinirim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bu bütçeler Meclislerden geçecektir, Meclis büt

çesi ve Senato Bütçesi de kabul' edilecektir. îstenen 
kadrolar da verilecektir; fakat bu bütçelerin sarf yet
kisi • olan bugünkü Hükümet iş başında kaldrğı müd
detçe, bu seneki 225 milyar değil, SCö' milyar da olsa, 

Saygılarımla.. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Köseeğlu. 

Adalet Partisi Grupu aıima Sayın Cevdet Aykan. Bu
yurun efendim. 

Sayın Aykan size de hatırlatıyorum, süreniz 45 da
kikadır efendim. 

A. P. GRUPU ADINA CEVDET AYKAN (To
kat) — Sayın Başkan, değerli senatör arkadaşlarım; 

Parlamento ve parlamenterlerimiz, özellikle gaze
telerimizin ve aydınlarımızın mizah yönü ağır basan 
eleştirilerin devamlı konusudur. Milyonlarca sade 
Anadolu halkı için de parlamenter, kendi adamıdır, 
ütmşcı isidir; devletle olan işlerinde güveni ve umu
dudur. Bu kuruluşa her gün yüzlerce vatandaş urnuî-
5a gelir ya da parlamenterine işleri için mektup gön
derir. 

Ba kuruluşun neler yapması, neler yapamayacağı 
ve bu kuruluşta parlamenterlerle vatandaşlar arasın
daki ilişkiler ve vatandaşların sorunları Bütçe görüş-
rnelerlndc her yzl dile getü-urnektedir. Daha önceki 
bütçe görüşmelerimize baküğirnızda, konuşmacıların 
akla gelebilecek hemen her şeyi söylediklerini görürüz. 
Süz gellmi konuşmacılar, özellikle şu kcnularm üze-
r iîde durmuşlardır s insanların, insanları birbirleri
nin kurdu haline getiren önseçim sisteminin değişti-
v'îmesi lâzımdır. Parti organlarının çalışmalarının hu
kuka bağlanması gerekmektedir. Senatonun ya yet
kisi arîınîmahdır ya da kaldırılmalıdır. Şayet Sena
to, Meclisin yaptığuu tastik etmekle yeriniyorsa, ge
reksizdir. Senato, Meclisin yaptığı kanunlara karşı 
çıkiığmda da, siyasî parti grupları bunu engellemek
tedirler. Bu davrnmş mahzurlu sayılmaktadır. 

Meclisin kitaplığı, kütüphanecilik tekniği dışında, 
yarama tekniğinde Parlamento üyelerine ve komis
yonlara yardımcı bir uzmanlık bürosu şeklinde yeni-
leşUrlimelidir. 

Kanun tasar; ve tekliflerinin, kanun tekniğ'ne uy
gun hale getirilmesi için çareler bulunmalı ve uygu
lanmaya konmalıdır, Mecliste denetim, işler kmnma-
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hdır. Mecliste Genei Kural ve Komisyon çalışmala
rında Parlamento adabı korunmalı ve yerleştinimeîi-
dL. Meclislerin İçtüzükleri düzeltilmelidir. Yasama 
Meclislerinin dış münasebetlerinin turistik gezi oî-
maktan çıkartması zorunlu hale gelmiştir. 

Millî sarayların değerlendirilmesinde, korunma
sında daha ciddî bir iîgfnin gösterilmesi gerekmekte
dir. 

Kamu İktisadî Teşekküllerinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisince denetlenmesinin yeni bir şekle bağ
lanması gerekmektedir. Parlamenter yürütme işleri-
îî'u çağdaş bir şekle bağlanması zorunludur. Meclis
lerin yozlaştırılmalarma, Başkanlık Divanlarının se
bep olmaları önlenmelidir ve buna parlamenterler tep
kilerini göstermelidirler. 

Hepsi bilinen ve yıllarca tekrarlanan konularımız
d a . Görüşlerin tutarlı tekliflere dönüştürülememesi 
ve bunların uygulamaya konulamaması da yine ku-
rumlarumzm, bilinen zaaflarıdır. Bu konuların çoğu 
ile ilgili Tüzük hükümleri ya da yönetmelikler aslın
da mevcuttur. Bunların işlememesi de bir gerçeğimiz-
dir. 

Sayın senatörler; 
Parlamentoya yönelen eleştirilerin bu yıl mikta

rında artma, niteliklerinde de gelişme görülmektedir. 
Parlamento üyelerinin Başkanların;, Parlamento li
derlerinin de üyelerini eleştirmedeki sertlikleri âdeta 
Parlamento hayatımızın bir yeni gelişmesi olarak gö
rülüyor. 

Parlamentoda çalışan personelin de bu eleştiriler 
için kaynak olabilecek belgeleri sağlamadaki tutumu, 
bu konuda yeni bir gelişmedir. Yasama Meciisüeriır'n 
iç çalışma düzeni ve Yasama Meclislerinin toplumu
muzdaki yeri ile ilgili mevcut eğilimler gelişmeli de
vam ederse, birkaç yıl içinde Meclis personelinin de 
bazı eylemlerini bekleyebiliriz. Bütün bunlar, Yasama 
organımızın îç işleyişinin ve dış ilişkilerinin nitelikle
ri üzerinde daha etraflı bir değerlendirmeyi gerekli 
kılmaktadır. 

Parlamentomuzun işîeyişindeki eğilimler nelerdir?.. 
Bunları geliştirmek için yapabileceklerimizi, yapabil
mek için imkânlar kimlerde ve nerelerdedir. 

Sayın senatörler; 
Bu yılın bütçe tasarısında bilindiği üzere Millet 

Meclisi giderleri 425 milyon, Cumhuriyet Senatosu 
giderleri de 105 milyon Türk lirasıdır. Her iki Mec
lisin Bütçe giderleri toplamı 530 milyon Türk lirası
dır. Bu miktara millî sarayların korunması ve idare
si için harcanması öngörülen 67 milyon Türk lirası 
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i dahildir. Yasama çalışmaîan için öngörülen harcama 
i 460 milyon Türk lirasıdır. Yasama çalışması giderleri 

olarak 1977 malî yılında öngörülen 460 milyon Türk 
lirasının yeterli ya da çok oluşu ya da bu miktarın 
harcanmasında tutarlı davramlıp davramlmadığı ön
de gelen bir soru değildir. 

Bu Bütçe tasarısının bazı bölümlerindeki harca
maları dile getirerek, bazı sorulan yöneltmek ya da 
kuşkular yaratmak şüphesiz mümkündür. Söz gelimi 
Meclislerin temsil, ağırlama, tören ve tanıtma gider
leri 3 milyon Türk lirasıdır. Bu rakama dayanarak 
bazı duygusal büyük bir ihtimalle gerçekçi ve yarar
lı olmayan eleştirilerde bulunmak da mümkündür; 
ama bu yaklaşım, konuyu saptırmak olur. Konumuz 
için önceliği olan ve önemi olan sorun, bir yılda 460 
milyon Türk lirası harcayan Parlamentomuzun ne 
yaptığıdır. Yaptıklarının miktar ve nitelik olarak ne 
olduğudur. Aslında söz gelimi malî denetimle ilgili ba
zı yasalar çıkarmak, söz gelimi Artırma - Eksiltme 
Kanununu yeniden düzenlemek, Hazineye milyarlar 
kazandırabilir. Söz gelimi, temel sermaye piyasasını 
düzenleyecek bir kanun çıkartmak, iş hayatımızı bü-

• yüîür ve gelir dağılımının düzenlenmesine yardım 
i eder. Söz gelimi, Meclîs gündeminde üç yıldır bekle

yen ilaçların denetimi ile ilgili bir kanun çıkartmak, 
sağlığımıza ve ekonomik yaşantımıza milyonlarla öl
çülemeyecek derecede katkıda bulunabilir. 

Önceliği olan sorun, Parlamentomuzun ne yaptı-
I ğıdır. Önceliği olan sorun, parlamenterlerin ne aldığı 

değil, yine ne yaptığıdır. Bütünle ilgili bu temel soru
lara verilecek cevap öncelik taşır. Önce ayrıntılarla 
ilgili sorunların cevaplarını araştırmak, dikkatinizi 

I yanıltmak olacaktır. 

Sayın senatörler; 
Yasama faaliyetlerinin, Devlet faaliyetleri arasın

da üst yeri tuttuğu teoride kabul edilir. Anayasamı
zın değerlendirmesi ve milletimizin bekleyişi de bu 
yöndedir. Yasama faaliyetlerinin önde gelenleri de 
bilindiği üzere şunlardır : 

Kanun yapmak, hükümeti denetlemek, Devletin 
gelir ve giderlerini gözetmek, halkın siyasal eğitimini 
sağlamak, anayasal görüşler içinde, kamuoyunu oluş
turmak, politik liderlerin, devlet adamlarının yetiş
mesine yardım etmek» Bu hizmetlerden Yasama or^ 
ganinin kanun şeklindeki işlemlerinin geçen yasama 
yılındaki durumuna bakalım. 

Müîet Meclisi Başkanının ifadesine göre, Türkiye 
i Büyük Millet Meclisi geçen yasama yılında başanh 
J ve verimli bir çalışma yapamamıştır. Geçen yasama 
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yılında 98 tasarı ve teklif kanunlaşmıştır. Bunların 
63'ü uluslararası anlaşmaların onaylanması Bütçe ve 
aktarma kanunlarının kabulü, kadro kanunlarının ka
bulü ile ilgilidir. Bunların dışında kalan 35 kanun da 
toplumda yeni düzenlemeler ve haklar getirecek nite
likte kanunlardır. Bu rakamın ayrıntılarına girdiği
mizde şunları görmekteyiz. Bu 35 kanumın dördü, 
birer kişiye vatanî hizmet tertibinden maaş bağlan
masına dairdir. Yine bu kanunlardan 28 adedi de, da
ha önce mevcut olan kanunların genellikle bir mad
desinin ya da nadiren de iki maddesinin değiştiril
mesine dairdir. 

Geçen yasama yılında Meclislerden, daha önce 
mevcut olmayan üç yeni kanun çıkmıştır : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanunu, 
Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden 167 dönüm 

500 metre karelik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması hakkındaki Kanun, 

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimse
siz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması hakkında 
Kanun. 

65 yaşını doldurmuş, muhtaç, güçsüz, kimsesiz 
Türk ; vatandaşlarına aylık bağlanması hakkındaki 
Kanun, sosyal hizmetlerimiz ve Devletin sosyal so
rumluluğuna yeni bir boyat getirmesi yönünden son 
derece önemli bir yasadır. Yakın bir gelecekte kap
samının genişletileceğini ve uygulama ile eksiklikle
rin giderileceğim ümit ederim. 

Geçen yasama yılında, yaşayışımıza yeni kurallar, 
düzenlemeler getiren ve 1 milyon civarında vatanda
şımıza yeni haklar sağlayan tek kanun budur. Bu ya
sama dönemi içinde, yani geçen üç yıl içinde 777 
adet kanun teklif edilmiştir. Bunların halen 520 ade
di komisyonlarda, 160 adedi de gündemlerde bekle
mektedir. 1973 Kasımından bu yana kanunlaşan tek
lif adedi 80'dir. Kanunlaşan tekliflerin büyük çoğun
luğu, mevcut kanunların bir iki maddesinin değişti
rilmesi niteliğindedir. 

Bu yasama döneminde, yani geçen üç yıl içinde 
528 adet kanun tasarısı Meclise sunulmuştur. Bunla
rın hemen hemen yarısı Bütçe kanun tasarıları, Ke
sin Hesap Kanun tasarıları, Aktarma Kanun taşan
ları, Milletlerarası Sözleşmelerle ilgili tasarılar, kadro 
kanun tasarıları, özel afla ilgrii kanun tasarılarından 
oluşmaktadır. 33 adet kanun tasarısı geri alınmıştır. 
Bu tasarılardan 270 adedi komisyonlarda, ya da gün
demlerde beklemektedir. 

Kanun tasarı ve tekliflerinin ve kanunların d?ş ve 
iç unsurlarındaki eksikliklerin, başka bir deyimle ka

nun nitelik metinlerisin teknik yönden düzenlenmesi 
ve kanun üzerindeki bazı çelişkilerin uygulamada ya-
raitığı güçlükler yine bilinen konulardandır. 

Bilindiği üzere, Millet Meclisi İçtüzüğünün 86 ncı 
ınaddesi kanun tasan ve tekliflerinin Anayasa dili, 
kanun yazılış tekniği bakımından incelemekle görev
li bir tetkik kurulu kurulmasını öngörmüştür. İfade 
edildiğine göre, Millet Meclisi kadrosunda, bu kadro 
ile görevliler mevcuttur. Yine ifade edildiğine göre, 
bu kurul bugüne kadar yasama hizmetlerinde hizmet
te bulunamamıştır. 

Sayın senatörler; 
Yasama organının bir diğer temel yetkisi, yürüt

menin denetimidir. Yasama organında denetim bilin
diği üzere, parti gruplarında ve Meclis Genel Kurul
larında yapılır. Meclis Genel Kurullarında yapılabi
lecek denetimi yasalarımız soru, genel görüşme, Mec
lis Soruşturması, Meclis araştırması ve Gensoru ola
rak tanımlamıştır. Bu faaliyetlerin bu yasama döne
mindeki durumu ile ilgili anılarınızı müsaadenizle ta
zeleyeceğim. 

Bu yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Mec
lisine 109'ü aşkın Meclis Soruşturması önergesi veril
miştir. Bu önergeler nedeniyle kurulan 40 komisyon
dan ancak 7'sinde başkanlık divanı seçimi yapılabil-
în'ştîr. 67 komisyon için üye seçimi dahi yapılama
mıştır. Bu önergeler Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
gündemindedir. 

Yine bu dönemde Meclis Araştırması için verilen 
önerge sayısı 151'dir. Bu önergelere dayanılarak ku
rulan komisyon sayısı ise, 15'tir. Önce, geçen üç yıl 
içinde yalnız bir komisyon çalışmalarını tamamlamış 
ve tek bir rapor hazırlanmıştır. Bilindiği üzere, 468 
sayılı Yasa, Kamu İktisadî Devlet Teşekküllerinin 
denetimini Türkiye Büyük Millet Meclisine yetki ola
rak tanınmıştır. 1967 yılından, 1974 yılma kadar Ka
mu İktisadi Devlet Teşekküllerinin denetlemelerini 
kapsayan karma komisyon raporları bugüne kadar 
Meclislerde görüşülememiştir. 

Meclis Başkanlık Divanın soru, Genel Görüşme, 
Meclis Araştırması ve Soruşturması konularında tak
dirlerini kullanmalarına imkân veren Meclis İçtüzü
ğümüzün 94, 95, 99 ve 102 nci maddeleri de bugüne 
kedar işlerliğini göstermemiştir. 

Sayın senatörler; 
Yasama organkmmızdaki yasa yapma ve denetim 

çalışmalarının durumu hepimizin bildiği konulardır. 
Bunları bazı örneklerle tekrarlamadaki amacım, Par
lamentonun çalışmadığım, ya da parlamenterin çalış* 
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madiğini kanıtlamak değildir. Böyle bfr varsayım 
yanlıştır, haksızda ve ayrıca toplumumuza her an
lamda zararlıdır. Ayrıca, soruyu parlamenter çalışı
yor mu, ya da parlamenter yeteri kadar çalışıyor ısa 
diye ortaya koynrs&k yine sorumuz yanhş olacaktır. 
Samimî inancını, parlamenterlerin büyük çoğunluğu
nun Türkiye'de çok çalışan insanlar olduğu yönünde
dir. Bu varsayımdaki çalışma kelimesini uğraşma ya 
da meşgul olma deyimleri ile değiştirebiliriz. Konu
yu anlatmada duygusallığa kaymak istemem, fakat 
hiç olmazsa sizlerin ve milyonlarca sade Anadolu 
halkının bildiği bazı gerçekleri tekrarlamak isterim. 
Anadolu'nun değişik yerlerinden hergün Ankara'ya 
£0 binin üstünde vatandaşımız gelir. Bunların önemli 
bir bölümü işleri için parlamenterleri sabahın pek 
erken saatlerinde başlayarak ararlar ve ziyaret eder
ler. Bu sade vatandaşlarımız için parlamenter bir gü
vencedir ve bir dosttur. 

Politikaya girmeyenler, politik fonksiyonu, 3rasa-
ma faaliyeti ya da politik amaçlı çalışmalar olarak 
Hürler, Politika, dünyanın her yerinde ve özellikle 
ülkemizde sosyal bir fonksiyondur. Genel olarak po
litikacı, bürokrasinin zorlukları, sertliği karşısında 
sade vatandaşa yardım eden bir hizmetlidir. Ülke
mizde pnr!amenterieı-in hemen hepsi, sade vatandaş 
için sosyal hizmet yaparlar. Bütün parlamenterler için 
sade vatandaşa hastanede, Devletin tüm dairelerinde 
yardımcı olmak, onlara iş aramak hem sosyal bir 
ödev, aynı zamanda mutluluk veren bir uğraşıdır. Bu 
tecrübeler, siz değerli parlamenter arkadaşlarımın bil
dikleri; ama çoğu aydınlarımızın bilmedikleri, hatta 
anlayamadıkları yönieriraizdir. 

Türkiye'nin pek çok alanında değerli hizmetleri 
ile itibar sahibi olmuş, Devlete yıllarla hizmetlerle 
itibar sahibi olmuş arkadaşlarımız bu sıralarda otu
rurlar. Gerçek, hayatla yaşamakla oluşur. Sorun, par
lamenterlerin çalışıp çalışmadığı ya da parlamenterin 
nitelik yönünden, moral değerlere bağlı yönden top
lumun gerisinde olup olmaması meselesi değildir. So
ran, Parlamentonun neden yararlı çalışmalar yapama
dığıdır. Sorun, nasıl bir seçim sistemi, nesil bir İçtü
zükten önce kuralların kimle, n&yle ve nasıl işlerlik 
kazandıniahilceeğklir. 

Bilindiği üzere, seçim sisteminin Partiler Kanunu
nun düzeltilmesi ile ve Meclis İçtüzüklerinin değişti
rilmesi ile ilgili teklifler dalma öne sürülmüştür. Par
lamentomuz dünya ve Avrupa Parlamentolar Birliği
nin üyesidir. Başka ülkelerin ve başka parlamentola
rın tecrübelerinden yararlanması da daima teklif edil-
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liiişilr. Şüphesiz bu İmkân her zaman mevcuttur. So
run, doğru fikri bulmak değil, sorun doğru fikri uy
gulanabilir kılmaktır. Aslında bu sorun tarih içinde 
ve günümüze özgür gelişmeye ve değişmeye açık top
lum yaratmak isteyen her milletin önde gelen soru
nu olmuştur. 

Sayın senatörler; 
Konuşmalarımı yasama organımızın yasa yapma

da ve Hükümeti denetlemede verimli çalışmalar yap
makta, sınıfları olduğu şeklinde özetleyeceğim. Par-
meniemaz, verimsiz uğraşlar içinde kalmıştır. Parla
menterlerimiz daima meşgul olmuşlar; ama özledik
leri ölçüde verimli çalışmalar yapamamışlardır. Bu 
ifadelerden amacım, parlamenter düzenin bize uygun
luğu ya da uygunsuzluğu yönünde bir düşünce yarat
mak değildir ya da Parlamentonun çalışmalarını ıs
lâh amacında uğraşanların cesaretlerini kırmak değil
dir, Aksine, amaçları geçerli kılmanın yolları üzerin
de düşünceleri çekmektir. 

Yasama organının, yasa 3'apraa ve hükümeti de
netleme görevindeki sınırlılıkların hükümetin, muha
lefetin ve parlamenterlerin tutumları üzerinde değişik 
etkileri olmaktadır. Hükümet ve hükümeti oluşturan 
siyasi parti grupları pek önemli konular dışında yasa
ma organının ve grupların çalışmalarına ırak kalmak
tadırlar. Ülkede mevcut yasal kurallar içinde yürüt
meye çalışmaktadırlar. Ülkede siyasal desteği, hizmet
leri ile oluşturacakları görüntüye dayanmak istemek
tedirler; ya da, sosyal amaçlı diye tanımlanan ve ba
zı sosyal hakları genişleten, büyüten ve hiç bir siyasî 
parti grupunun karşı çıkmayacağı yasaların çıkarıl
masına öncelik vermektedirler. 

Çağımızda yönetimin temel görevlerinden birisi, 
kanan yapmaktır. Akılcı, sosyal ve ekonomik bir dü
zenin kurulması yeni kanun düzenlemeleri ile müm
kündür. Toplamların gelişmelerinin yarattıkları yeni 
soranları karşılayabilmek; çözümleyebilmek ic:n yeni 
kanarihu* gereklidir. Demokrasi her ülkede ve her dö
nemde değişmenin amili ve uygulayıcısı olmuştur. 
Ülkemizde rakamların b.'ze gösterdiği, Parlamentonun 
çıkardığı kanan sayısının azalma eğilimi gösterdiği
dir. Tüm demokrasilerde, hükümetler çıkarttıkları ka
nunların aracılığı ile kaynakları geliştirmeyi ve sos
yal dengenin sağlanmasını hürriyetin korunmasını 
amaçlarlar. Ülkemizdeki genel eğil'ın, çıkarılan ka
nun sayısında düşme şeklindedir. Bu eğilimin ülkemi
zin gelişmesi ve özlüklerimizin korunması amacı ile 
orta vadede ne ölçüde bağdaşabileceği yine takdiri
nize ait bir sorudur. 
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Muhalefetin Mecliste denetim görevini yapmama
sı pek çok konuda kavram kargaşalığının devrilmeye 
karşı çoğu haksız şüphenin büyümesinin ya da devam 
etmesinin nedeni olmakladır. Muhalefet yasama or
ganında çalışma yerine, toplumda genel anlamda eleş
tiri yapmayı ve genel anlamda çoğu durumda haldi 
bekleyişler yaratmayı kendi siyasî amaçları için daha 
kolay ve yerinde görmektedir. 

Efendim, Grup Başkam dinlemiyor onu haksızlık 
kabul ediyorum. Yani bu kürsüde konuşulduğu za
man ille küfretmek lâzım değil. Bazı şeyler söylendiği 
zaman da... 

BA,ŞKAN — Efendim, siz buyurun Sayın Aykan, 
devam edin. 

A. P. GRUPU ADINA CEVDET AYKAN (De
vamla) — Parlamenter kuralların işlememesi ya da 
Parlamento hizmetlerinin güven verici, itibarlı küın-
maması, parlamentere istemese de ufak bir partili 
grupun iradesine bağlı kılmaktadır. Önümüzdeki se
çim, Parlamento aritmetiğinde bugünküne benzer bir 
tablo çıkarır ise, mevcut eğilimlerin daha da güçle
neceğini ve toplumun gelişmesi ile ilgili amaçların da 
kaygıların artıracağını düşünebiliriz. Önümüzdeki se
çimin bir partiye çoğunluk sağlaması da, Parlamento 
işleyişi ilgili güçlükleri çözihıılemeyecektir. Daha ön
ceki yasama dönemlerinde, teori ne olursa olsun, 
Parlamentoya yürütme hâkimdi. Yürütmenin, yasama 
organının üstünlüğü siyasal bir gerçekti ve o dönem
lerde yürütme yasama görevini üslenmişti. Parlamen
to hükümetin ve ona hâkini parti organının rengini 
yansıtmakta idi. Muhalefet de, denetim görevini yap
makta idi. O yularda iç denge ile ilgili ve sosyal gö
rüşlerin çatışmaları ile ilgili güçlükler de günümüz
deki ölçüler içinde değildi. Yasama organlarının Baş
kanlık Divanlarının ve partilerin grup yönetimîeriyîe 
ilgili zaafları, gene! tablo içerisinde kendini pek belli 
etmemekteydiler. İktidar ve muhalefet partileri poli
tika ve hizmet alternatiflerinin daha sınırlı olması ne
deniyle kendi içlerinde disiplini işler kılabiliyorlar
dı. 

Günümüzde yasama organları ve üyeîikîeriyîe il
gili şartlar değişmiştir. Toplum, genç kuşaklar poli
tik anlayışlarında, bekleyişlerinde değişmişlerdir. Bü
tün bunlar, soranlarımıza eski alışkanlıklarımızdan 
sıyrılarak, yeni bir bakışa zorunlu kılmaktadır. Ba
kışlarımızda, tercihlerimizde yasama organlarını ve
rimli şekilde işler kılabilmek istiyorsak, değişmeye 
mecburuz. Bu değişmenin yalnız bu Parlamento üye
leri arasında olması yeterli olmayacaktır. Toplumun 

özellikle, Anayasal kuruluşlarımızın yasama organla
rına bakmalarının da değişmesi ve bu kuruluşların es
ki düşünce alışkanlıklarından sıyrılması henı zorunlu 
ve hem de yararlıdır. Parlamentonun saygınlığı ve iş
lerliğe Parlamentoya hayat veren toplumumuzun 
müşterek çabası ile gerçekleşebilir. Şüphesiz yeni ba
kışı ve uygulamayı başlatmak, önce politik liderleri
mizin ve sonra da Anayasal organlanmızdaki toplam 
liderlerimizin anlayışlarmdaki değişme vo. çalışmaları 
ile olacaktır. 

Sistemdeki bazı eksiklikleri giderme ve bütünü 
gellşilrme hepimizin müşterek görevidir. Bu duygu
larla Adalet Partisi Senato Grupu adına Yüce Sena
toya saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aykan. 
Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Par

tisi Grupları adına görüşüldü. Cumhurbaşkanlığınca 
Seçilen Üyeler Grupu adına ve Millî Birlik Grupu 
adma bir söz talebi olmamıştır. Var mı efendim?.. 
Yok. Olmadığına göre Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pvı adına ikinci kez söz talebi var mıdır?.. Yok. Ada
let Partisi Grupu adına ikinci kez söz taUbi var mı 
efendim?.. Yok. 

Kişisel görüşmelere geçiyoruz efendim. Sayın 
Hamdi Özer, buyurun efendim. 

Sayın özer, söz süreniz 10 dakikadır efendim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya; — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1977 yılma alt 
Büieesi üzerinde görüş ve dileklerimi sunmaya çalışa
cağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Ulusunun çar
pan kalbi, düşünen dimağıdır. Öz kişiliğimiz ne olar
sa olsun, bu Yüce Parlamentonun kişiliğinde kendi
mizi topîayrp, ondan olmaya özen göstermek zorun
dayız. Hiç kimse, kendini onun üstünde göremez. Bu
raları eşken bir yasa, ittifakla çıkmazsa bile, o yasa ar-
t-k ne tcklf ve ne de tasan sahibinin değil, Pa/ia-
menİGnuiî yasasıdır. O yasa, artık şu veya bu parti
nin değil, Parlamentonun iradesidir. Hiçbir parlamen
to çıkardığı yasadan ötürü kınanamaz, hiçbir parla
mento kendi iradesini kişi ya da kimilerin tekeline tes
lim edemez. Eğer gerçek demokrasi varsa ve eğer par
lamento yapmacık değil ise. 

Sayın senatörler; 

Yıllardan beri bu kürsüde şu gerçeği açıkça Türk 
mllîe'tiae ilân ederim. Anayasamızın sözünde ve ru
hunda demokrasi var; fakat Parlamentomuzda parti 
diktası hâkim bulunmaktadır. Hemen hemen tüm par-
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fili parlamenterler, bu kürsüde ettikleri .yemini boz
muşlardır. Çünkü, kendi vicdanım parti otoritesine 
teslim etmiştir. Çünkü, kendi vicdanı ile duyar; fa
kat partisinin dili ile konuşur. Belki de dünyadaki par
lamenter rejimlerin büyük çoğunluğu böyledir; fakat 
bu tutum insan haklarına aykırı ve demokratik ruha 
saldırıdır. 

Gönül arzular k'i, siyaha herkes siyas, beyaza da 
'herkes beyaz aiyebilsin, İşte bu yok... Çünkü, herkes 
kendi partisinin gözlüğünden bakarak konuşuyor, bu 
yüzden de bir çok kısır çekişmelerle zamanımız bo
şuna akıp gidiyor. îşîe bu nedenle, tüm parti tüzük
lerinde köklü bir reform yapılmasını dilemekteyim. 

İkinci ve çok önemli bir konu da, parlamento üs
tünlüğünü korumaktır. Bir .parlamento kendi irade
sinde haklı ise güçlüdür. Haklı olduğuna inannnşsa, 
bu inancına bağlı kaldığı ölçüde haysiyetlidir. Kendi 
iradesine dil uzatıldığı an, paniğe kapılan bir parla
mento milletin malı olamaz ve milleti temsil edemez. 
Kendisini suçüstü yakalananların telâşı içinde hisse
den bir parlamento, milletin malı olamaz. Bence bu 
Parlamentomuz kendi kendini feshederek, derhal se-
çüme gitmelidir. Çünkü, yıpranmıştır, yaralanmıştır. 
Çünkü, kendi Başkanlarının ve parti liderlerinin yü
zünden milletin yüzüne bakamaz hale gelmiştir. 

'Bu durumdan ne basma ve ne de hiç kimseye si
tem etmeye hakkımız yoktur arkadaşlar. 

Sayın senatörler; 
Bir de şu konuda ısntria dilekte buîunacağuı?. 

Parlamenterler Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği 
i'e 'bağdaşmayan işler yapmamalıdır. Bu kamudaki ka
nun teklifim ele alınmalıdır. Bir parlamenter tüm 
milletin vekilidir. Adliye koridorlarında avukatlık 
cüppesi i'e doîaş^rs'k, bir tarafın vekâletini alıp, öte
kinin karşısına dikilmesi Anayasaya aykırıdır, öze! 
muayenehane ve bil/olarda çalışarak Parlamentodan 
da aylık ve ödenek alması vicdana aykırıdır. Bazen 
bir kişinin yokluğu yüzünden Parlamentomuz çoğun
luk sağlayamadığı için çalışamıyor ve her oturum 
re illetimize yarım milyon liraya maloluyor. Parlamen
terlik işine bazen günün 24 saat» yetersiz kalıyor. 
Brşka işlerle uğraşmaya bilemem ki> nasıl vakit bula
biliriz. 

'Sayın senatörler; 
Konuşulacak daha bir çok şeyler var; ama vnkit 

çok sınırlıdır. Bütçemizin Yüce Mille İlmim ve Yüce 
Parlamentomuza hayırlı ve uğuriu olmasını diler, he
pinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Özer. 
Buyurun Sayın Niyazi Unsal. Sayın Unsal, on da

kika süre ile kısıtlısınız. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, sa-

yın senatörler; 

Millet Meclisi ve Senato Bütçesi üzerinde Komis
yonda yeterince konuştum. Burada sadece kafama ta-
k'îan iki konuyu işaretlemek için söz aldım. 

Yalnız sözlerime başlamadan önce, size bir hikâ
ye anlatmak isliyorum. Anlatacaklarımı sanıyorum ki, 
bu hikâye size daha iyi yansıtmış olacaktır. Bizim ora
larda İbiş isminde birisi köye imam olmuş. İlk cena
zeyi yıkayıp, kefenlediği ve kefenin başını bağlaya
cağı ssrada, eğilmiş öiünün kulağına bir şeyler fısılda
mış, Defin işi bitip odaya döndükleri zamanda, İmam 
îbiş'e sormuşlar; Hoca iyi has yaptıklarını anladık, 
pima şu kefenin başım bağlarken cenazenin kulağına 
fısıldadığım anlayamadık. Ne yapmak istedin onun
la?,. Demiş ki, meı'huma söyledim ki, öbür tarafa git
tiğin zaman da sana köyden bir şeyler soracaklar. On
lara hiçbir şey anlatmadan sadece İbiş'in köye 'imanı 
olduğunu söyleyin, onlar köyün ne duruma geldiği
ni anlarlar, demiş. 

Sindi ben de, Parlamentoda birtakım önemli olay
lar oluyor. Bu önemli olaylar üzerine pek çok şey
ler yasilıp çiziliyor, pek çok şeyler söylüyorlar. Ba
kıyorum ki, bu konuda Parlamento içinde, Parlamen
to dışında lam hukukçular sustular. Hukuk profesör
leri sustular; bir eğitimci tamamıyîe konusu hukuksal 
o'nu bir konuda sise hukuk dersi vermeye, hukukî ko
nuları anlatmaya ve izalılarnaya çalışıyor. Bizim Par-
iaıiKirionun ne hale geldiğini'anlamamız bakımından 
bu çok önemli bir örnektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yukarıda yeterince konuştum burada sadece iki 

konuyu işaretleyeceğim demiştim. Bunlardan birisi, 
parlamenter ödenekleri üzerinde grupların aldığı ka-
rsr ve ba kararlar doğrultusunda Millet Meclisi ve 
Senato Başkanlarına yazılan yazılardır. Anayasanın 
82 ncl ve Î905 sayîh yasaların gereğinin yapılmaması 
için ilk defa Cumhuriyet tarihinde bu sene, grup baş
kanları, grup bsş'knn vekilleri, Cumhuriyet Senatosu 
Başkanına ve Millet Meclisi Başkanına yazı yazarak 
«"Bu iki yasanın gereğini yerine getirmeyeceksiniz» 
dediler. Bu müessesenin vesayetini gruplar kendi el
lerine aldılar. Bir yasanın uygulanmadığı zaman, bir 
jpre.'İK yapılmadığı zaznan bu kurumların, kuruluş
ların başkanların ikaz edildiğini gördük; ama bir ya
sanın gereğinin yerine getirilmemesi için, grup baş-
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kanvekillerinin, hiç de yetkileri ©3mad?ğs halde, böyle 
bir yazı yazmasını ilk defa bu sene gördük. 

Değerli arkadaşlarım; 
Önemli günlerde yapılacak işler geleceğe kalır. 

Önemli günlerde söylenecek sözler daima geleceğe 
ışık tutar. Benim adım bu konuya karışmasın, grup 
olarak bizim adımız ba konuda bulunmasın diye 
birtakım çekinser davranan kimselerin, bu çekinser-
liği de aşarak yasaları ve hukuk düzenini çiğneyerek 
böylesine yazı yazması son derece düşündürücü, son 
derece tehlikeli bir konudur. Bunu görev anlayışı
mın ve bu kürsüde ettiğim yeminin gereği olarak tu
tanaklara geçirmek için altını çize çize söylüyorum. 
Gelecek kuşaklar, bizden sonra gelecek parlamenter
ler bu yazıları ve şurada yapılan şu konuşmaları işa
retlemeleri İbretle okumalıdırlar. 

Arkadaşlar; 
Değerli hukukçular bu konuda yarışa girdiler. Grup 

başkanvekillerinin giriştiği bu yarıştan geri kalma
mak için, ihtisas komisyonlarından biri olan, hem de 
çok önemli bir isim taşıyan Anayasa ve Adalet Ko
misyonunda geçen gün çok ilginç konuşmalar geçti. 
Çok ilginç değil, çok korkunç konuşmalar geçti. Ne 
diyor sayın üyeler orada : «Bu yeni yapılan parlamen
ter ödenekleri ile iîgili öneri, Anayasaya özünden ay
kırıdır; ama biz burada politik bir karar alıyoruz. 
Bir yasa yapmıyoruz, bir yasanın üstünde görüşmü
yoruz.» 

Söz aynen bu. Bir hukukçu parlamenterin Anaya
sa ve Adalet Komisyonunda söylediği söz ba. 

«Biz burada her ne kadar bu maddeler Anayasa
ya aykırı ise de, kazanılmış hakların özüne dokunu
yorsa da, kazanılmış hakları, eski terimle istirdat edi
yorsa, yeni terimle geriye alıyorsa da, biz burada si
yasî bir karar alıyoruz.» 

Sanıyorum ki, bu sözü işittikten sonra değerli hu
kukçular boradaki tehlikenin önemini,, buradaki teli-
likenin büyüklüğünü anlamış olacaklardır. 

Değerli arkadaşlar; 
Üzülerek bunu da tutanaklara geçireyim; bu ar

kadaşlar darda kaldığı zaman da, daha tehlikeli konu
larda da görüşlerini böyle bildirebilirler. Ne artık bu
rada ettikleri yemin kalmıştır, ne de halka verdik
leri güvence kalmış, ne de vicdanî sorumluluk kal
mıştır, bu sözden. 

Bir konu Anayasaya aykırı ise, anayasal açıdan 
tutarlı değilse, Anayasanın 1 nci, 2 nci, 4 ncü, 7 nci, 
11 nci, 36 nci maddelerine, bir de değil, aykırı ise, 
bunun üzerinde politik karar alınacakmış... 

Politik kararlar Anayasaya aykırı olur mu arka
daşlar?.. Kaldı ki, bir yasa üzerinde hangi politik ka
rar alınır, bunu anlamak son derece güçtür. 

Komisyonda da söyledim, değerli gazetecilerin 
açık açık yazmalarını istedim. Türk kamuoyunun bü
tün konuları iyi bilmesini, aydınlıkla, açıklıkla bilme
sini istedim, tekrar arz ediyorum : 1905 sayılı Yasa
yı değiştirmek için teklif edilen yasa, tam anîamıyle 
bir gasp yasasıdır. Sağ olduğumuz sürece bu Mec
lislerden gasp yasasını çıkarmayacağız, gasp yasaları
nı bu Meclislerden geçirmeyeceğiz. Ne kadar yazı ya
zarlarsa yazsınlar, ne kadar üstümüzde politik bas
kı kurarlarsa kursunlar, burada gelip açık açık görüş
lerimizi savunacağız. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, söz süreniz şu anda 
bitti. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Toparlıyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hay hay, buyurun. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Başkan, bu 

konularla ilgili pek çok örnekler var. 6195 sayılı Ya
sa ile Cumhuriyet Halk Partisinin malları Hazineye 
devredilmek istendi. Anayasa Mahkemesi bu konu
yu, demin andığım Anayasanın 2 nci, 4 ncü, 7 nci, 
11 nci ve 36 nci maddelerine aykırı bularak bu hük
mü bozdu. 

Sosyal Güvenlik Sandıkları üzerinde pek yakında 
yine burada aldığımız bir karar, Cumhurbaşkanının 
Anayasa Mahkemesine götürmesi üzerine, demin söy
lediğim Anayasa maddelerine dayanarak, kazanılmış 
hakların özünü zedelediği için yine aynı şekilde bo
zuldu. 

Ben dilerdim ki, hukukçular derin hukuk görüş
leriyle, hukuk anlayışlanyle bu konuyu halkın kar
şısında açık açık söylesinler, savunsunlar, ondan son
ra da konu parlamenterlerin alacakları para ise, bu
na da ayrıca akılcı bir çözüm yolu öner'sinler. Ana
yasa ile siyasî kararları bir araya getirerek bu şekilde 
soysuzlaşmaya meydan vermesinler. 

Sayın Başkan, Bütçe Karma Komisyonunda tem
sil ödeneği ile ilgili harcamalar üzerinde bir rakam 
vererek, büyük harcamalara gidildiğini, özellikle hedi
ye faslının çok fazla tutulduğunu söylemiştim. Sayın 
Suplîi Karaman Bey her nasılsa bunu yalanladılar, 
dediler ki, «Bir yanlışlık var, bunun tutarı 110 bin 
liradır.» Ben ise sanıyorum bu rakamı o zaman 634 
bin lira olarak bildirmiştim. 

Şimdi elimde, tek tek çıkarılmış, kime, nereye, 
hangi ada, ne zaman hediye edildiğine dair bilgileri 

— 149 — 



' C. Sene: osu B : 29 

Ihijva eden bir dosya var. Bu dosyadaki rakamların 
tuîarı maalesef ne Suphi Karaman Beyin dediği gibi, 
ne de benim dediğim gibi. Bu seneki Tnîiiiasebe ka-
yıilanna göre 752 515 ikadır. 'Bu> benim dediğimi pek 
çek aş'h; fakat Supisi Beyin her nn-s;î.sa verdiği 110 
bin İhDya düşmedi. Bu konuyu da harada özelikle 
belirtirim. 

Zamanım dolduğu içlîis teşekkür ediyorum, hepi
nizi saygıyîe selâmlıyorum. (€. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Unsal. 
İSKENDER CENA? EGE {Aydın) — Sayın Baş

kan, öz'dr dilerim; Sayra Ünsal'm konuşmasünda be
lirdiği bir nokta Grupumuz için çok ehemmiyetlidir. 
Müsaade ederseniz o hususu lavzih sadedinde iki da
kikalık söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 

Başkan, anlayış göstermeniz dolayısıyla bana söz 
veı meniz münasebetiyle size önce saygılarımı arz ede
rini, sayın arkadaşlarımı da saygıyla selâmlarım. 

Muhterem ark a daşlar im; 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin iki tane Başkanı 

vardır; birisi Türkiye Büyük Miliet Meclisi Eaşkan-
hğıru da üzerinde taşıyan Millet Meclisi Başkanıdır, 
ikincisi Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıdır. 

Bu makamlar, hepimizin malumu olduğu üzere, 
şrhısîarîa kaim elan değil; fakat çok muallâ olan 
makamlardır. Bu makamlara karşı bizlerin kendi 
seçtiğimiz kişiler olan Başkanlarımıza büyük saygılı 
elmamız gerekir. Bu anlayışın içerisindeyiz. O ba
kımdan Sayın ÜnsaS'm burada ifade ettiği bazı grup
ların, grup başkan veya vekillerinin Cumhuriyet Se
natosu Beşkamna veyahutta Meclis Başkanına maaş
larla ilgili yürütmeyi durdurması için yazı yazıldı
ğını ifade etmişlerdir. Böj'Ie bir yazı Cumhuriyet 
Senatosunun Adalet Partisi Grupundan asla vaki ol
mamıştır. Böyle bir şeye tevessül etmek bizim ne 
skkmızdan geçer, ne de böyle bir harekete geçmek 
bndriimizdir sayarız. O bakımdan ha noktayı sara-
haîla belirtmek isterim. 

Bizim anlayışımıza göre. Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı bizini terafim;zdsn seçilmiş kim olursa ol
san, daiisra saygıya değer zattır. O makama karşı 
ssyg?hyız ve böyle onların bizimle ilgisi olmayan, 
kendilerine alt bir görevde şu veya bu şekilde hare
ket etmesine d^ir direktif mahiyetini is-şıyacak her-
hsngî bir yazı veya sözde bulunmak haddimiz oiıira-
dığım biliriz ve biz haddfmizln içerisinde kalmasını 
bilen kişileriz. 
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Bu noktayı bilhassa belirtmek isterim. Çünkü, 
| basına da aksedecektir; bizim böyle bir teşebbüsümüz 

olmamıştır ve olamaz. 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Ege. 
Sayın Bsbürcğlu, buyanın efendim. 
SELÂHABDİN BA3ÜROĞLU (Cumhurbaşka-

] n:nca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
i Sezısîo Bütçesi üzerinde grup sözcüleri konuşur-
j ken Süiçe Karma Komisyonunda olan bir olay eğer 

yeterince buraya getirilmiş olsaydı söz almayacak
tım. 

Bu c'ey, Cumhuriyet Senatosu Başkanının Bütçe 
Karma Komisyonuna gelmeyi reddetmesi olayıdır. 

Değerli arkadaşlarını; 
Eüîçe, rejimin doğuş nedenidir denilse hata ya-

pî'mr.z. Bütçe, vergilerin konulmasına bir araçtır 
denilse yerinde söz söylenmiş olur. 

Genel kurullarda konuşma olanağını bulamayan 
kişiler, küîçzâe de konuları daha genişlemesine ve 
derinlemesine eleştirebilme olanağına sahiptirler. Üs
telik Anayasamızın 126 ncı maddesi, özel ve ka-

| mu varlıklanyle Türkiye'nin havasında, sınırlarının 
dıçısaa, yerin a: tındaki tüm varlıkların; yani küre
sel varlıkların sahibinin, gerçek sahibinin Parla-

i nıenio olduğunu öngörmüştür. 

I Böyle bir SEİıip arlına Parlamento iç bünyesinde 
Meclisler olarak örgütlenmiştir. İç bünyesinde yet-
ki'cri smırlı olarak vermek kaydıyla kişileri ya da 
kırnlinrı görevlendirmiştir. Yetkileri alan kişiler 
bu smırlar içeririnde çalışmak zorundadırlar. 

İçtüzük ve Anayasanın verdiği sınırlardan başka 
bu yetkili kişiler kendilerinde başka yetkiler vehmet-
mciidlîler. Yetkiler ve yükümlülükler birbiriyle be-
rEİrDr verilmiştir. Yetkiyi kullanan kişi yükümlülü
ğünü de bilmelidir. Senatör ve mliletvekitleri ara-
smda sstîık, üstlük müessesesi yoktur, sadece veri-
fcır görevlerle sınırlıdırlar. Öyle olanca, Türkiye 
Pliyük Mîllet Meclisi adına; yani iki Meclis adına 
girer yrvppn, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ma
nevi k'ş?Hf"i adına göre yapan Bütçe Karma Komis
yonuna Sayın Başkarın gelmesi gerekirdi. Bu, en 
rzm:İ£i?. bir moral, bir örf sorunudur. 

Bir kısmı anayasacdar, Başkanların seçimden se
çime düşeceklerini söylerken, öte yandan da böyle 
bir hareketin zımnen istifa demek olduğunu da sa
vuşurlar. 

Geçen yıllar çok uygarca bu Komisyona gelmiş 
j olan Ssrym Başkanın, bu kez bir inatlaşma diyece-
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ğirn, nedeniyle gelmemesi, Türkiye'de her yerde, 
her konuda bir bunalım ©hırken, Türkiye'nin en üst 
düzeyimle de bir bunalım yaratılması anlamına gel
diği için, dile getirmek istiyorum ve üzüntü ile 
ille karşılıyorum. 

Değerli üyeler, Başkanlarla üyelerin, üyelerle 
bîrbîrlerinin ilişkisinin uygarlık düzeyi, parlamento
ların itibarlarıyla düz orantılıdır. O özendiğimiz de
mokrasi ülkelerinde, örneğin İsveç Parlamentosuîi-
da 52 yıldır hiç kavga olmamıştır ve hemen hemen 
çek az urul tartışması yapılmıştır. Çünkü, İçtüzük
leri o denli E çık ve seçiktir ve Başkanlar o denli ob
jektiftir ki, böyle bir olaya neden olmazlar. Yine 
bu özendiğimiz üîkeîerde Başkanlarla tartışan üyeler, 
seçmenler nezdinde sempati kaybederler ve o ülke
lerin komisyon başkanları ve divan başkanları parla
menterleri paylayamazîar. Payladıkları zaman seç
menlerinden kötü pun alırlar. O ülkelerin komis
yon başkanları ve genel kurul başkanları hem kendi 
üyelerine karşı, hem diğer parti üyelerine karşı ob
jektif davranırlar, ayrıcalık düşünmezler; gizli anlaş
mayla dahi yapılacak ayrıcalığın bir gün belii olaca
ğını hesaba katarfar. Aslında onların ahlâk anlayışları 
böyle bir işlemi yapmayı 4xendi iradelerinin içerisine 
sokmaz. O nedenle, o ülkelerde parlamenterler ara
sında ve başkanlar arasındaki münasebetler, ilişkiler 
uygarbk düzeyindedir ve haralarda özellikle komis
yonlarda parlamenterlerin konuşması sınırsızdır; ya
ni sınırlanmaz. Hiçbir komisyonda hiçbir sorun ha
sır altı edilemez, hiçbir parlamenterin teklifi öteye 
atılamaz, sırası bozulamaz. Eğer, bu tür ülkelerde 
dîvrm başkanları ya da komisyon başkanları takdir 
hakkına kalım bir konuyu bir kez kullanmış ve bunu 
hele hele kendi üyelerinden birinin lehine kullanmış
sa, onu artık hiç değiştirmez ve bunu değiştirmeye
ceği için de saygınlığını yitirmez. 

Ben, beş yıldan beri burada yaşadığım olayları 
sıralamaya hem vaktim müsait değil, hem de bah
settiğim Divan başkanlsğma karşı duymaya mecbur 
olduğum ve içimden de duyduğum saygı nedeniyle 
sıralamak istemiyorum, sadece dile getiriyorum. 
Esefle şunu da söylemek isterim ki, Türkiye'de Se
nato Başkanlığının muhasebe rakamları yetkili kişi 
razında 112 bin. Bütçe Karına Komisyonunda 659 bin 
ve şimdi de eğer 752 bin lira gibi bir müzayedeye 
çıkıyor ise, böyle bir tereddüdün olması dahi bizûm 
için ayıptır ve böyle bir kurulun, demin tarif ettiğim 
Türkiye'nin, Türk toplumunun ve Türk ü'kesİEİn kü
resel yararına çalışıp çalışamayacağı hakkında başka
ları tereddüt ederlerse haksız olmazlar. 

! Saygılarımı sunuyorum. (C. H. P. sıralarından al-
kışiar) 

EAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Babüroğhı. 
Sayın Mehmet Ali Arıkan, buyurun efendim. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Muhte

rem arkadaşlarım; 
Divan üyesi bulunmam hasebiyle bir noktayı tav

zih etmek meehuritini hissediyorum. 
Bendeniz, Divan adına ve Bütçeyi savunmak 

msksadıyle bu kutsal kürsüye çıkmış değilim. Bir 
konuyu açıklığa kavuşturmak için söz almış bulun
maktayım, Bu nedenle hepinizi hürmetle selâmlıyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Geçe«Ierde burada Sayın Ahmet Demir Yüce ar-

kfrdr:fimiz benim ismimi de, yaptığı konuşma sırasın
da, 3 - 4 sefer zikretmek suretiyle bir gündem dışı 
konuşma yaptılar ve bu konuşmalarında şahsen yü-
küıiî'ü bulunduğum vazifem icabı yaptığım bir işlemi 
diio getirmeye çalıştılar. 

Evvelemirde şunu arz etmek isterim: Biz geçen 
yıl Cumhuriyet Senatosunda İdareci Üyeliğe; yani 
İdare Amirüsği görevine başladığımız zaman, Cura-
huriyet Senatosu idaresini tam bir lâçkalık içinde bul
duk. Bunu, pek muhterem Passınız, Saym Başkanı
mız beşta oimqk üzere bütün Divan kabul etti. Baş
ta Ssyın Başkanımız oîduğu halde, İdare Amirleri 
G'srek, Divan olarak, ve müdür arkadaşlarımız ol
duğu halde süratle bu lâçkalığı giderici tedbirler al
maya boşaldık. Başarılı olduk. Bugün Cumhuri
yet Senatörü idaresi rayına oturmuştur; gsyet mü
kemmel bir şekilde işlemektedir. Bunu sizlere te
min etmek isterim. 

Yalnız, disinFine sokamadığımız bir tek memu
rumuz vardır. İşte bu memur, geçen gün çok de-
ğsrü arkadaşım Ahmet Demir Yüce'nin söz konusu 
eitlğ', «çek kuvvetli, çok çalışkan» diye tavsif ettiği 
mensurdur. 

Bu memur, Anayasa ve Adalet Komisyonunda 
çr.'ışan bir memur arkadaşımızdır. Hukukçu olması 
münasebetiyle biz kendisini 5 nci dereceden 3 ncü 
dereceye terfi ettirmek suretiyle; yani iki üst derece 
vermek suretiyle Hukuk Raportörlüğü unvanı ile 
teltif ederek, vazifesini daha iyi görebilmesine im
kân verdik. 

Şimdi, ne yazdi ki, bu arkadaşımız bir türlü di-
sipüne riayet etmemekte, bir türlü emirleri diısîenıa-

j inekte, müdürlerle kavga etmekte, verdiğimiz gö-
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reyleri savsamakta, haberimiz olmadan her türlü 
işe müdahale etmekte ve bir türlü lâf dinlememek
tedir. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Kolun
dan tutar atarsınız; burada konuşmaya ne lüzum 
var? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Naîbant-
oğ?u. 

MEHMET ALİ ARÎKAN (Devamla) — Muh
terem arşadaşlarım, ben bir memuru karşmıa almak 
niyetinde değilim. Böyle bir niyet içinde değilim; 
ama hâdiseyi, meseleyi tavzih bakımından bazı açık
lamaları yapmak mecburiyetini hissediyorum. Çün
kü, şahsıma hücum edilmiştir. 

Şimdi, bu arkadaşımızın bir iddiası vardır. Ken
disi Cumhuriyet Senatosuna Hukuk Müşaviri ol
mak ister. Hukuk Müşavirliği kadromuz boştur ve 
1 ECİ derecedendir. Kendisi halen 3 ncü dereceden 
maaş sumaktadır. Bendenize ve ügili diğer arkadaş
larımıza, en azından 20 - 30 senatör ve milletvekili 
aı kadaşımızı göndermiştir, Hukuk Müşavirliğine 
atanmasını sağlamak için tavassutta bulundurmuştur. 

Bunun mümkün olmadığım kendisine söyîemişiz-
dir; bu vazifenin Başkanlık Divanına ve Başkana ait 
bulunduğunu ifade etmişizdir; ama bu arkadaşımız 
kendi kendine Hukuk Müşavirliği unvanım vermiştir. 
Birim nam ve hesabımıza muhterem Senato idare
cilerinin hiçbirinin haberi olmadığı halde, maaşlar 
konusunda kendi kendine Sayıştaya gitmiştir, Baş
kanlarla ilişki kurmuştur, Başkanları tehdit etmiş
tir. 

İşte, çalışkan, dikkatli ve terbiyeli dediğiniz me
mur budur. 

Netice, bu arkadaşınuzm işlediği suçlar konu
sunda meseleyi Başkanlık Divanına götürmek mec
buriyetinde kaldım ve Başkanlık Divanı bu arkada
şımız hakkında 7 - 8 maddeden tahkikat açılmasına 
karar verdi. Muhakkik de Sayın Ekrem Kabay ar
kadaşımızdır. 

Bu arada Yiğit Köker arkadaşımız imzasıyle bi
ze bir yazı gelmişti?. Bu yazıda denir ki, «Cumhu
riyet' Senatosu İdare Amirliğine; 

Komisyon Başkanlığımızda Hukuk Müşavirliği 
görevinde çalıştırılan Avukat Atilla Yıldıran'a Komis
yonumuz ile ilgili kanun tasan ve tekliflerinin Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulundaki gönismelerinde 
Komisyon Başkanının ve Komisyon Sözcüsünün be
raberinde ve hizmetinde bulunması yolunda emir 
verilmiştir. 
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Bilgilerine sunarım.» 
Muhterem arkadaşlarım, Tüzüğümüz açık ve ke

sindir. Hiçbir komisyon Başkanı, Cumhuriyet Se
natosu veya Millet Meclisi memurlarından herhan
gi bir kimseyi yanında alıp, getirip Komisyona ay
rılan yerde oturtamaz. Bu kesindir. 

Nitekim, bu konu Cumhuriyet Senatosu Baş-
kanhk Divanında müzakereye tabi tutuldu ve Yiğit 
Köker arkadaşımıza şu cevap Sayın Karaman'm im-
zasıyîc yazıldı : 

«İîği : 22.12.1976 gün ve 26 numaralı yazınız.» 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş

kan, Divanın bir iç problemini sayın arkadaşımızın 
Parlamentodan hangi karan, hangi dileği almak 
için getirdiğini ben anlayamadım. Divanın iç işidir. 
Mürssdc ederseniz, tahkikat da yapılmış; ondan son
ra. . 

MEHMET ALİ ARÎKAN (Devamla) — Efendim, 
r-kadaşlarımız meseleyi kavrayamadıîar yahut ben
deniz anlatamadım, biraz daha beklerseniz konuyu 
anlayacaksınız. Biraz daha rica edeyim sizden, 
müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Sayın Ankan.. 
MEHMET ALİ ARÎKAN (Devamla) — Evet, 

g "'yo-.um efendim, esasa geçiyorum. Bu yazıyı 
okuduktan sonra geçmem lâzım. 

«İlgideki tezkerenizin Cumhuriyet Senatosu Baş
kan?-;k Dîvanının 22 Aralık 1976 tarihli toplantısına 
gündem dışı sunuluşunda; 

a) Komisyonların yazışmalarında muhatap Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı olduğu, 

b) Komisyon Başkanının memurlara kanunen ve-
ri'en unvanlar dışında yeni unvan tevcihine yetkili 
bulunmadığı nedenleriyle konunun gündeme alınıp 
görüşülmesine mahal olmadığına karar verilmiştir. 

Ayrıca, Genel Kurul çahşmalarınm sükûnet ve 
güven içinde yapılabilmesi için özel kıyafetli görev
liler dışında memur ve müstahdemin tonlantı salo
nuna girmemeleri Divanca prensip kararına bağlan
mıştır» 

Muhterem arka flaşlarım; 
tşîe benim geçen gün bu memuru oturmakta bu-

lun'luğu kami.-yon yerinden kaldırmaya matuf hare
kelim bu Divan kararma müstenittir. Divan, bu ar
kadaşımızın muhtelif zamanlarda sık sık gelip ko-
mvyc;ı yerinde oturduğunu tespit etmiş, bunu tezek
kür etmiş ve hiçbir zaman burada oturmaması lâ
zım geldiğini karara bağlamış ve bu görevi de bize 
vermiştir. Benim bu arkadaşı komisyon yerinden 
kaldırtmaktaki hareketim bu karara müstenittir. 
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Sayın Ahmet Demir Yüce arkadaşım bunu bir 
mesele hallinde gündem dışı bir konuşma ile kürsü
ye getirdiler ve beni de kınadılar. 

Ben arkadaşımı kınamıyorum, Yalnız, fuzulî şe
klîde kürsünün işgal edilmiş bulunmasını ben de hoş 
karşılamıyorum ve üzüntümü belirtiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İş buraya gelmişken müsaade buyurursanız şu iki 

fıkrayı da huzurunuzda okuyup kürsüden ayrılmak 
isterim. 

Değerli arkadaşlarım, Tüzüğümüzün 35 nci mad
desinin üçüncü fıkrası kesin olarak şu hükmü sevk-
ediyor: 

«Raporu görüşülen bir komisyonun başkan ve 
sözcüsü ve üyeleri komisyonlara ayrılan kısımda 
oturur ?ar.» 

Bitti. Demek kî, komisyona ayrılan yerde ko
misyon başkan», sözcü ve üyeler oturur. Başka 
b!r kimsenin oturmasına cevaz yoktur. 

Ahmet Demir Yüce arkadaşım 168 nci madde
yi ileri sürmek suretiyle memurların Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulu salonuna girebileceklerini bu
yurdular. 

Değ u, buna itiraz emiyorum. Hfjk'katen 168 
nci maddenin birinci fıkrası şu hükmü getirmiş bu
lunuyor: 

«Toplantı salonuyla komisyon odalarına; Cumhu
riyet Senatosu üyeleriyle milletvekillerinden, Cumhu
riyet Senatosu memur ve hizmetlilerinden, Hükümet
ten iş için gönderilmiş memurlardan ve davet edilen 
uzmanlardan başkalarının girmeleri yasaktır.» 

Doğru, memurlar girer; ama kendilerine ayrılan 
yerde otururlar. Komisyona tahsis edilmiş bir yer
de bir memur oturamaz. 

Bunu böylece belirttikten sonra, diğer bir noktaya 
temas etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bendeniz bu memuru söz konusu toplantı gürü 

komisyon j'erinde oturduğu sırada kaldırtmadan ön
ce kendisine bir yazı yazdım. «Burada oturmasının 
Tüzük gereğince ve Başkanlık Divanı kararı uyarın
ca mümkün olmadığım, oradan kalkmasmı» istedim. 
Sc'oiîda vazifeli olan memur Lâtifi de gönderdim, 
knlkmadılar. Bunun üzerine toplantıya Başkanlık 
yapmakta olan Ergün Ertem Beyefendiye bir yazı 
yazdım. Ergün Ertem Beyefendi, zabıtlara geçmiş 
olduğu gibi, (Zabıtlar elimdedir) anons ettiler ve be
ni vazifeye davet etiller, ondan sonra kendilerini 
kaldırttım. 
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I Hâdise bundan ibarettir. Ben bunu açıklamak 
i mecburiyetini hissettim. Sizi meşgul ettiğim için özür 

dîierim. 
Saygılar sunarım. 
EAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ankan. 
Sayın Mehmet Feyyat?.. Yoklar. 
Sayın Kâzım Karaağaçîıcğlu, buyurun efendine 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Aryorjkarah-isar) 
— Sayın Başkan, Yüce Senatonun çok değerli üye
leri, sözlerinle başlamadan evvel hepinizi saygı iU se-
iâın^arım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bütçe müzakereleri esnasında ve parlamento çakş-

nîîjlrrı içeririnde rast geldiğim bir kaç olaya değin
mek suretiyle sözlerime başlıyorum. 

Hiç şüphenin ki, parlamenter nizamın en mukad-
dta müessese îe::Irjden birisi ba Senato ve Meclis kür
dileri, banların teşkil etliği çatının allında hizmet gö
ren krikolardır. 

Müesseselerin ssygrîîliğı, tabiatıyie o müesseselere 
hayatiyet veren incanl&nn, kadroların kişilikleriyle öl
çülür. 

Demokratik nizam içerisinde, bilhassa batı demok-
r:.':ileiii:;kn yeni demokrasiye geçmiş olan ülkelerde 
dzhl bu göıüş ağırlık kazanmış ve buna ir^aıiınüş olan 
İKsr;nlr:rın da saygı duyar olduğu bir keyfiyet olarak 
o:"ada, hakikaten ağırlığını muhafaza edecek nicelik
te mevcuttur. 

Biz her şeyden evvel ba kürsülere çak saygılı ol-
nr.cjya mecburuz. Senelerdir yapılan müzakereler es-
îTi.rrrrla Başkanlık Divanlarına olan saygınım yiar-
diğ'miz anda hn müzakerelerin insicamı kayboluyor 
ve vak;t vakit ba müzakerelerden beklenen maksatlar 
hâsıl o'rmıycr. Ben biüimnla şunu demek isliyorum : 

Değerli arkadaşlarım; 

Senato İç lü^ğü ve Anayasanın biılakmı hüküm
leri y»raî in?kânlar içerîslrde bu kürsülerden konuş
ma ha'kkma, fikir ve kanaatlarmı ifade etme hakkına 
ST;II"gürler. Ancak, ne var ki, Tüzüğün göstermiş ol
duğu hususlara harfiyen de riyaet etmek mecburiye
tindedirler. 

Geçenlerde bir hadise olclu; Başkanlık Divanı sa
det d'ş: konuşan bir arkcirtşarızö ve maksadın dı-
ş'^rr taşan fiklrl'erinJn burada ifade edilemeyeceğini, 
bjî.aeral-yh, sözünü keseceğini ifade etliler. Şaşıran 
kî, o snyı.ı üyenin yapacağı tek şey, burada saym 
Er^Vmlığın ikalarına uyntEk sure'Iyle demokrasilin 
C". füze! anlayışiiiî, en güzel İşleyiş tarzını göstermiş 
olmasıydı. 
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Başkanlık Divanına saygı duyması demek, aslında 
rejime, kanıma, Anayasaya saygı duyması idi; sözü 
kesikli, bırakt?, celse kapandı, açıldıktan sonra da 
Başkan davet eiroeden kürsüye geldi, görüşmeye baş
ladı. Böyiece fiilî bir eylemin işaret okra Parlamen
toya da, dışarıda, sokakla kınadığımız hadiseleri yan
sıtma gibi bir darama arkadaşlarımızm, çak değerli 
üyelerimizin bilerek veya bilmeyerek gelmiş olmaları 
keyfiyeti cidden bani üzdü. Bu hususta saym arka
daşlarımızın elbette anlayış gösterecekleri muhakkak-
t*r; ama bunun üzerinde hassasiyetle durmalarını 
ehemmiyetle işaret efene den geçemeyeceğim. 

İkinci bir konu : Bütçe müzakereleri esnafında 
Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanımızın ve Mîllet 
Meck'ei Başkanının müzakere sebebiyle craıla Bütçe 
Karma Komisyonunda bulenmalar.nde ilgili birtakım 
münakaşalar cereyan etti. 

Benden evvel konuşan çok değerli suuf arkada
şın, fikirlerine saygı doyduğum arkadaşım da aynı 
•rarrra üzerinde kanaailarmı ifade etti. 

Muhterem a r k a d a ş ı m ı ; aslında Cumhuriyet §c-
nntasa Başkanlığı ve Millet Meclisi Başkanlığı gibi 
makamlar çok kutsî, hakikaten saygı değer müesse
selerdir. Demokratik nizamın içerisinde nirengi nek-
trfarmı teşkil ederler. O makamları zedelemeden, o ms-
kamlara yönelecek konuşmalarımızda biraz daha ölçü
lü olmak, ori!a-m haysiyet ve şereflrrim müdafaa et
mek, korumak, en az kendimizin, bizim taşsnrş ol
duğumuz şerefleri korumak kadar mühim olduğunu 
da ifade etmek isterim. 

Şayet, Cumhuriyet Senatosu Başkanı o müzakere
lere icabet etmemişse, İm bir İçtüzüğün gs~eğ'r?den 
ileri gelmektedir. Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğümün 
7 i: e i maddesmm 11 nei fık~a§? diyor ki, «Cumhuriyet 
Senatom Başkanları komisyonlara ve onların çakş-
mrJarına nezaret eder.» 

Bu mana içerisinde şayet mutlaka ve mutlaka 
sayın Başkanlar - C T J 3 bfr-m-1™-» k—P?~-'! icm 
ediyorsa, ke*- n ' ~ t \tf I »"?• * *» t*" * * «.-
mak suretiyı *•»' t 'ı~ı g ^m ' ; ^ * *" J r ık 
bayie ifade t o P -
Meeliei Başka.;;! ^ k : i ol-^ak li/̂ -r».-, bu kt,r„da ^..e-
a;:'a bulımuyorla~sa, o ıu eleştirmemizin Arayana ve 
©na ilişkin İçtüzüğün hüldtm'.eri içerisinde saımsnn 
ki, biraz çok ileriye gitme manasını taşır gibi geli
yor. 

Mühim o'an mesele şu : Gelmerreş, gelmem5? key
fiyeti de&L basün bu kabil Ihtüâflara sebelrveî ve

recek oîan birtakım noksanlıkları, açık kapıları teş
riî organ olan bizlerin ele almak suretiyle değerlen-
dkesesi ve bu şekilde birbirimizi rencide edecek ve 
makamları hakikaten huzursuz kılacak olan mesele
leri Mr an evvel önlememiz keyfiyetidir. 

Bir üçüncü konuya dalıa değinmek istiyorum. 
Muhterem arkadaşlarım bütçe müzakereleri esna

sında Mecliste çalışan arkadaşlarımızm kadroları, 
terfiki iyi e ilgili orada birtakım önergeler veriyorlar. 
Elbette ki, Bütçe Karma Komisyonunun sayın üyele
rinin kararîarıyle bunlai' da tekevvün ediyor, neticeye 
«"aşıyor. . 

Değerli arkadaşîarmı; 
Devlet demokratikte olsun, monarşlkte olsun, oli-

g^-rşjkie olsun, disiplinden mahrum olduğu nispette 
devlet olmak "an çıkar. Devleti yöneten, devlete yön 
veren, teşriî, icraî, kszaî hakların birtakım kısımla
rını kullanan bu Meclislerin her şeyden evvel disipline 
ılıyci c/meleri gerekti;'. Bunun dışına çıkamayız. 
Onun ita amirleri vardır, kadrolarısun şefleri vardır, 
şomlar vardır, bunlar vardır. Samıyo-rran ki, o komis-
y&ı?!arda verilecek kadrolardır, onların tabrslsatlarıd'r. 
Yoksa, isme mımnsses doğrudan doğruya önerge ile 
bk Irkîm kişilere şu veya bu şeklîde haklı veya hak
ir? z fcrsrmn mürıksşssma girmiyorum, bu konuları 
!e?'im etmiş olmanın bence yersiz olduğunu, her şej'-
den er-_vel kanun yapıcı oîan bir müesseseden böyle 
b:r komm^n çıkmaması gerektiğini, cidden hepimi
zin savunması Bütçe Karma Komisyonunda görev 
yapsm arkadaşlarımızın da hatıra meb.ni bu kabil dav-
ra~sşksr:Iari vareste kalmalarım samimiyetle arzu et
mekteyim. 

Değerli ark a d uslarsın; 
Blfrr bsşka bir konuya geçiyorum. Bütçelerin 

müzakereleri Anayasanın 94 ncü maddesi ile çift 
meeTI«Ierde oluyor. Zaten demokratik nizamın en ile
ri çörüşü iç'nde çift mecl's, Cumhuriyet Senatosu ve 
Ml'kı Meclisleri en ileri demokrasilerde vardır. Bu
gün bu çift nıecris sistemimizin de hakikaten siyasal 
entepr^-yemı temin edecek n'V elikte çalışıp çabşma-
d:ğ* dr kabili münakaşa. Onun hakkında da görüş'e-
rimî. biraz sonra arz edeceğim. 

Ye. Issız bsmuiîîa şunu demek istiyorum : Aynı me
seleleri, aynı konuları aynı görüşler içinde, siyasal 
perililerin teşkil ettiği siyasî görüşler içerisinde Cum
huriyet Senatosunda ve Millet Meclisinde ayrı ayrı 

mr^rkaşa etmek, muzsken etmek zaman isratmdan 
br-şka bir şeye j^aıamıyor. Binaenaleyh, ben kanun, 
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yapıcı bir müessese olarak, Teşriî Organ olarak bu
nun Anayasanın 94 ncü maddesini bütün partiler as
garî müştereklerde birleşmek suretiyle süratle değişti
rilmek suretiyle müşterek toplantılarımızda bu mese
leye el atmak suretiyle daha geniş bir zaman peryodu 
içerisinde meseleleri tümüyle değerlendirmenin yararı 
olduğunu sanırım ki, hepimizin de takdir edeceği şe
kilde faydası olduğunu ifade etmek isterim. Çünkü, 
aynı konuyu radyo veriyor, televizyon veriyor, basın 
veriyor. Aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Taşrada bir otel 
kahvesinde kırık plak misali millete dinletiyoruz ve 
gma geliyor. Aslında, saygıyı yitiriyoruz, bu mües
seselerin saygınlığı yitiriliyor. Aynı şeyi burada söy
lüyorsunuz, öbür tarafta tekrar ediyorsunuz. Hiç ol
mazsa demokratik nizamın mesuliyet anlayışı içinde 
zamanın değerlendirilmesi içerisinde birtakım bekle
yen kanunların süratle çıkmasına imkân verecek şe
kilde burada geçirdiğimiz 10 - 15 günlük müddeti, 
orada kaybedeceğimiz 10 - 15 günlük müddeti 10 - 15 
gün!ülk bâr periot içerisinde çift meclislerde müzakere 
etmek suretiyle daha randımanlı bir çalışma yoluna 
girmiş olmamızın zaruretine işaret ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçhoğhı, şu anda süre
niz bitti efendim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Bağlayacağım efendim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sözlerimin arasında bir konuya da değinmiş de

miştim ki, bugün Cumhuriyet Senatosu hakikaten ka
nunun mütearifeleri içerisinde seçkin, çok güzide kad
roların teşkil ettiği bir müessesedir. 40 yaşı koymuş
sunuz. Özel ve kamu sektöründe tecrübeyi esas kıl
mışsınız. Yüksek tahsil demişsiniz. Muayyen bir for
masyonun üzerinde olan kadroyu burada getirmek 
isîemsîşSaîMZ. 6 sene demişsiniz, iktidarın tesirinden 
azade sadece görüşlerinin, kanaatlarımn, vicdanî hü
kümlerinin ağırlık kazanacağı bir siyasal davranış içe
risinde meseleleri mütalâa etmeye imkân vermişsiniz; 
ama gelmişsiniz hükümetleri gensoru ve güven oyla
masında bu hizmeti yapmaktan mahrum etmişsiniz. 
Bu siyasî hakkın tanı manası ile kemali ile kullanıl
dığının ifadesi olamaz. 

Batı demokrasileri de bu yollardan gelmiş geçmiş, 
senelerce bunun mücadelesini yapmışlar. Haklar ve
rilmez alınır. O halde 1961 AnayasasınMn o zamanki 
görüşü ve o Anayasanın içerisinde Cumhuriyet Sena
tosunun terekküp tarzı itibariyle millî iradenin dışın
daki birtakım kuruluşların burada mevcudiyeti şayet 

bir mahzur teşkil ediyorsa, Anayasada yapılacak bir 
tadille bunların da hukukî yerleri tarif edilir ve bu 
suretle müştereken yapılacak olan bütçe müzakerele
rinde güvenoyu da bütün senatör arkadaşlarımız aynı 
şekilde kullanırlar. Aksi halde natamam bir demokra
tik nizamın nevi şahsına münhasır bir demokratik 
usulün kaidesinin Türkiye'de devam etmesinden baş
ka öteye gidecek bir şey yoktur. Bunun için eğer bu
nu yapamıyorsak, Cumhuriyet Senatosunu lâğvederiz, 
«Fakir Millet» edebiyatları ile Millete dönük konuş
malar yerine, daha rantabl, daha ekonomik 450 kişi
lik bir Meclis içerisinde Türkiye'nin meselelerini tem
silciler mecîisi mahiyetinde öten o mecliste hallederiz. 
Aksi halde, bugünkü görüşler içerisinde biz, mesele
lere rüyet etmede, siyasî ağırlığımızı göstermede hü
kümetler nezdinde çok zayıf siyasî müşavere heyet
lerinin ötesine geçmeyen, müşavir konseyi ötesine 
geçmeyen bir mana içerisinde bulunuyoruz. Buna he
pimiz sahip olmaya mecburuz. Bu Milletin bize millî 
irade ile vermiş olduğu hakları hepimiz korumaya 
mecburuz. Her meselenin halline yöneliyoruz, kendi
mize ait olan meselelerde daima kulaklarımızı tıkıyo
ruz, affedersiniz mazur görün, devekuşu gibi başımızı 
kumun içerisine sokuyoruz, gövdemiz dışarıda kalıyor 
hiç bir şeyden de haberimiz yok. 

Müsaade ederseniz konuşmamı iki kelime ile bağ
layacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Parlamenter olarak ıstırap duyuyorum. Sanırım 

ki sizler de aynı ıstırabı duyuyorsunuz. Seçmenleri
mizi ve ziyaretçilerimizi getirdiğimiz zaman şu Mec
lis içerisinde, hakikaten dünyanın sayılı meclislerinden 
biri olan bu Meclis içerisinde oturtacak, onlara bir 
çay ikram edecek, dertlerim dinleyecek, onlarla soh
bet edecek bir yerimiz yok. Çok yazıktır. Türkiye'yi 
imar ettik diyoruz, falanı yaptık filânı yaptık diyoruz. 
Her şeyi yapacağız vazifemiz; ama kendine hayrı ol
mayanın başkasına hayrı olamayacağı gerekçesiyle 
evvelâ seçmen dediğimiz, hakikaten hürmet ettiğimiz 
ve hürmetle karşılamak mecburiyetinde bulunduğu
muz o insanları oturtacak, bizim de rahatlıkla çalışa
cak bir büromuz, bir odamızın olması lâzımdır. Bu 
fakir Millet onu bizden çok görmez. Çünkü onun me
selesine eğilen insanların, haysiyetiyle namusuyla çalı
şan insanların yapacağı bu nevi tasarrufların karşı
sında millet değildir. 

Bir de yemek meselesi var. Lokantada yemek ye
mek mümkün değil. İstirham ediyorum Başkanlık 
Divanlarından. Yukarıda büyük bir yer var. Misafir-
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teriyle yemek yiyecek parlamenter arkadaşîaramz 
aşağıda yesinler, diğer arkadaşlarımız da yukarıda ye
meklerini yesinler. Yemek yemek mümkün olmuyor. 
Bir saatlik zaman fasılası var öğlen üzeri, gidiyoruz 
bulabildiğimiz, peynir ekmek ne varsa onu yiyoruz, 
ondan sonra dönüp geliyoruz. İdare amirlerini, saym 
Başkanları bu konuya eğilmeye davet ediyorum.; 

Sözlerimi burada bağlarken bütçenin Meclise, 
memlekete hayırlı uğurlu olmasını diler hepinize hür
metler ve saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Karaağaçlıoğ-
lu. 

Söz sırası sayın Ömer Ucuzal'm ise de bir önerge 
ile söz sıralarım saym Ahmet Nusret Tuna'ya verdik
lerini bildirmişlerdir. 

Buyurun sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muh
terem arkadaşlar; 

Bu sene Bütçe Karma Komisyonunda geçen bir 
hadise doîayısıyle sizleri rahatsız etmek üzere huzu
runuza geldim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Mevzuun mahiyetinin münakaşalı olduğunu gör

mekteyiz. Bu sene Bütçe Karma Komisyonumuz 
Cumhuriyet Senatosu saym Başkanının ve Millet 
Meclisi sayın Başkanının Komisyonda muhakkak bu
lanmaları için bir yazı yazmîşttr. Herhangi bir baka
na bir yazı yok. Sadece iki Başkanın Komisyonda 
bizzat bulunmaları lâzım geldiği hususunda bir yazı 
yazmışlar. Sayın Başkanlardan birisa gitmiştir Cum
huriyet Senatosunun Başkanı gitmemiştir. 

Muhterem arkadaş'ar; 
Şimdi daha evvel konuşan saym Babüroğlu arka

daşımız, Başkanın gelmeyisin] huzurunuzda kınadı
lar. Ben şimdi, buradaki hukukî duruma temas etmek 
istiyorum. 

Bizim İçtüzüğümüzün 173 ncü maddesi ve Millet 
Meclisi İçtüzüğünün ilgili maddesi, Meclislerin büt
çesinin İdare Amirleri tarafından hazırlanacağını, 
kendi Başkanlık Divanlarında müzakere edildikten 
sonra alınan karara uygun bütçenin, umumî bütçeye 
katılmak üzere Meclis Başkanlığına verileceğini amir. 
Sonra bülün kanunların müzakeresinde diğer ko
misyonlarda geçen müzakerelerde müdafaa edecek 
şahısların kimler olduğu, bunun hükümetin, birinci 
dereceden, yüksek dereceli bir memurunun katılma-
sıyîe dahi görüşmenin mümkün olduğunu belirtmek
tedir; fakat Komisyonumuz muhakkak Başkan gele
cek demektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Oraya temsil edilen kimse gönderilmiştir. Mutlak 

Başkan gelsin. Bunun taşıdığı bir başka mana var. 
Böyle bir kararı isabetli bulmadığımızı, üzüldüğümü
zü peşinen ifade etmek isterim. 

Şimdi niye lüzum yok? Arkadaşlar, metin şu : 
«Madde 173. — Cumhuriyet Senatosu bütçesinde : 

Cumhuriyet Senatosu üyelerine Başkan ve Başkan
lık Divanı üyelerine ait ve Cumhuriyet Senatosu İç
tüzüğü gereğince kurulan teşkilâtın ve Cumhuriyet 
Senatosu iç hizmetlerinin gerektirdiği bölüm ve mad
deler gösterilir. İdareci üyelerin hazırladığı bütçe, 
Başkanlık Divanında görüşülerek kesin şeklini alır. 
Genel Bütçede ve ayrı olarak gösterilmek üzere Büt
çe Karma Komisyonuna verilir.» 

Demek ki, bütçeyi İdareci Üyeler hazırlıyor. De
mek ki, bütçe Başkanlık Divanında müzakere edil
mek suretiyle karara bağlanıyor. O halde bütçe, hiz-
deki duruma göre 13 biş'îik... 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Bütçeyi memurlar hazırlar. 

AFIMET NUSRET TUNA (Devamla) — Lütfen 
dinlerseniz arz edeceğim. 13 kişilik bir heyetin tasar
rufudur, bir heyetin kararıdır. Başkanlık Divanı top
lanıyor, kerar budur diyor. Heyetlerin vazife gördüğü 
ahvalde Başkanın veya herhangi bir üyenin muhalif 
kalması mümkündür. Heyetler vazife görürken, ken
di görüşlerini kim müdafaa edecek?.. Bunu bir sözcü, 
bir temsilci marifetiyle hallederler. Eğer, sayın Cum
huriyet Senatosu Başkanı bütçesini yapar, Genel Büt
çeye katılmak üzere Başkanlığa gönderir deseydi, ar
kadaşlarımızın belki bu hususla ısrarları kısmen haklı 
görülebilirdi. Halbuki burada, bütçenin bir heyet ta
rafından karara bağlanacağı hükmü vardır. Bir heyet 
hizmet görüyorsa, kendi tasarrufunun kim tarafından 
en isabetli şekilde müdafaa edilebileceğini tespit et
me hakkına haizdir. Nitekim, Senato Başkanlık Di
vanı da bütçeyi müdafaa etmek üzere bir Başkan-
vekiK, bir idareci üye arkadaşı vazifelendirmiş ve gön
dermiştir. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Yani, gelirse zarar 
mı eder?.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, çok ri
ca ediyorum, çok istirham ediyorum efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım; Başkanın gelmesi başka, illâ Baş
kan buraya gelecektir demek başka. İllâ buraya gele
cektir diye üzerinde ısrar edilen adam, Devletin iki 
numaralı adamıdır. Şimdi rica ediyorum, acaba ısra-
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rtn sebebi, sayın Başkandan daha munzam bir bilgi 
alabilmek için mi?.. Hayır arkadaşlar. İnsanoğlu hük
metme arzusundadır. İnsanoğlunun tabiatında bu 
vardır. Biz, Başkam da getiriyoruz. Hayır arkadaş
lar, bizim Komisyonumuz İçtüzükle mukayyettir. 
İçtüzük, bütçenin bir heyet tarafındaki görüşülmesine 
ve karar alınmasına amirdir. Heyetli kararlarda, he
yet kendi sözcüsünü seçer. Bu, hukukun ana kaide
cidir. Hayır, buna rağmen gelecektir... 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — İşte bu inatlaşmadan dolayı Türkiye 
böyle oluyor, bu bunalımlar oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Babüroğîu, çok istirham edi
yorum, rica ediyorum efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar; hukukî statü bu. İnatlaşan birisi var; 
Var, ama ille biz herkesi önümüze getiririz diyenler
dedir. Rica ediyorum, belki bu heyet bir gün Reisi
cumhur da gelsin bütçesini müdafaa etsin gibi... 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Komisyon karar 
verdi. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayın çok 
rica ediyorum. Sayın Tuna, karşılıklı konuşmak sure
tiyle üyelere fırsat verecek şekilde konuşmayın. Çok 
rica ediyorum. Gördünüz ikaz ettim. İstirham ediyo
rum. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Sözümü 
şu şekilde bitirmek istiyorum. Bütçenin hazırlanma
sının müzakeresi vardır, kesin hesapların müzakeresi 
değil. Bütçeyi bir heyet hazırlar, heyetlerin vazife 
gördüğü yerde, heyetler kendi sözcüsünü seçer. Tat
bikatın bu şekilde cereyan etmesi gerekir. Mutlak ge
lecek, gelmezse efendim, bütçeyi konuşmuyoruz gibi 
hukuka uymayan davranışlardan vaz geçilmesini rica 
eder, büiçensin memlekete hayırlı olmasını temenni 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Tuna. Sayın 
üyeler, sırada sayın Fahri Özdilek, sayın Ömer 
Ucuzaî, sayın Cevdet Aykan, sayın Fethi Çelikbaş ve 
sayın Lûîfi Bilgen var ise de, bir kifayeti müzakere 
takriri vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayettim arz ederim. 

Ömer Ucuza! 
Eskişehir 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Aleyhinde söz is
tiyorum. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Ben de aleyhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Bir sayın üyeye söz vermek imkânı
mız var. Sayın Aykan, daha evvel istediler. 

Aleyhinde buyurun sayın Aykan. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Kendi hakkını devret

tikten sonra, yeterlik vermemeliydi. 
BAŞKAN — Efendim, o takdir hakkı kendileri

nin, karşılıklı konuşmayın çok rica ediyorum. 
Buyurun Sayın Aykan. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Kendi işleyişimizle ilgili bu kuruluşun bütçesini 
ve çalışmasını eleştiriyoruz. Hepimizin bildiği üzere, 
toplumumuz meselelerini ciddiye almamaktadır. Ba
zı meseleleri ciddiye almamız lâzım. Şayet bunları 
ciddiye almaksak, ileride bunlar daha büyük sorunlar 
olarak karşımıza çıkmaktadırlar ve o zaman onları 
ciddiye almak imkânımız dahi olmamaktadır. Sayın 
Fahri Özdilek, sayın Fethi Çelikbaş ve diğer arkadaş
larımız Senatonun tecrübeli bilgilerinden, görgülerin
den istifade etmemiz gereken üyeleridir. 

Ben bu nedenle Senatonun fonksiyonu ve çalışma-
terıyîe ilgili görüşlerin açıklığa kavuşmasına imkân 
vermeniz dileği ile yeterEk önergesine iltifat etmeme
nizi rica ediyorum. 

Arzım bu kadardır, teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Aykan. 
Sayın üyeler, görüşmelerin kifayeti hakkındaki 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Görüşmelerin yeter
liliğini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir efendim. Müzakerelere devam ediyoruz. 

Buyuran sayın Özdilek. 

FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlar; 

Ben Meclîsin dış ve iç hizmetlerine ait bir kaç 
konudan bahsedeceğim, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız Birliğinin 
görevi, Meclîsin emniyeti için olması lâzım gelir. Tra
fik ve giriş kontrolünde muhafız birliklerinin çalış
tırılması doğru mudur?... Birliğin, Meclisi koruma va
zifesi ile bu husus bağdaştınlamaz. Erler belli zaman
da terhis edildiklerinden bu hizmete ahştırılsalar dahi, 
yenileri ile tekrar meşgul olmak gerekebilir. Halbuki, 
Meclisin emniyet teşkilâtından vazifeliler bu işi daha 
iyi yapamazlar mı?... 

Sayın Karaağaçhoğlu arkadaşımın dokunduğu ko
nuya ben de dokunmak istiyorum. Parlamenterler ve 
Parlamento hizmetlerinin ihtiyacı için tahsis edilmiş 
olan yerlere içtinabı kabil olamayan sebeplerle gelen 
ziyaretçiler de alınınca, tabldottan yararlanma kabil 
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olamıyor. Mümkün olur yeni tesisler yapılırsa, bun
ların faydalı bir halde kullanılmasına imkân bulunun
caya kadar, bu sıkıntılı durumdan kurtulmak için Mec
lis binası içinde tasarruf edilecek boşluklardan istifa
de ve buna göre yeni bir tedbir alınması lüzumu aşi
kârdır. Tabldotta ki servisten bir çok defa hatırlatma 
yapılmadan yararlanamıyoruz. Burada vazife bölümü
nün yapılamaması bu işte müessir olduğu kadar, hiz
met edenlerin de servisle alâkalı, bilgileri ve mümare-
seleri noksandır. Turizm ve Tanıtma Bakanlığının bu 
iş için yetiştirmekte olduğu gençlerle uğraşan bazı 
kurslar vardır. Bizim memurumuz daM olsa, araların
dan bazılarını ayırmak suretiyle oralara gönderip bir 
defa daha bilgilerini tazelemek, eksik bilgilerini orada 
görecekleri yeni hizmetlerle bağdaştırmak suretiyle 
hern bize, hem de yanımızda tabldotta misafir ettiği
miz arkadaşlara karşı hizmetin doğru cereyanına im
kân bulmak kabil olamaz mı?... 

Sayın Senato ve Meclis Başkanlık Divanlarından 
bu duruma iyi bir istikâmet verecek tedbir almalarını 
rica ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özdilek. 
Sayın Ömer Ucuzal?... Yoklar. Buyurun Sayın Ay-

kan. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Genellikle İngiltere Parlamentosundaki konuşma 

tarzı ve İngiliz parlamenterlerinin konuşmadaki kısa
lıkları, konuyu anlatmada bilgili, dikkatli davranma
ları örnek olarak gösterilir, Parlamentomuzda bu itina 
yerleşmiş bir alışkanlık ve gelenek değildir* Bağışlarsa
nız ben de size iki tane hikâye anlatacağım. Bir tane
si Nurettin Hocanın helva hikâyesi. Hepiniz bilirsi
niz, «yağ var, şeker var, un var niye helva yapıp ye-
miyorsunuz.» Bir toplumda belli imkânların olması, 
o toplumun helva yapmayı bilebilmesi anlamına gel
mez. Helva yapmak bir yetenek meselesidir. Soru şu: 
Biz toplumumuzda yeteneğe ne ölçüde itibar ediyoruz, 
ya da helva yapmasını bilmeyene tepkimiz ne oluyor?.. 
Bunu cesaretle sormamız lâzım. İnsanların ilk vazifesi 
korkuya hâkim olmaktır. Korkan insanların, cesur ol
mayan insanların, iç dünyalannda cesareti olmayan 
insanların hayatta başardıkları hiç bir şey yoktur. 

Değerli arkadaşlarım; 

Size başka bir hikâye anlatacağım. İskenderin ba
bası Kral Philip bir gün der ki, benim oğlum büyük 
adam olacak. Niye derler?. (Bilirsiniz Kral Philip ile 
oğlu İskender geçinemezlerdi.) Çünkü der, benim oğ
lum kurallara itaat etmesini biliyor. 

Bizim toplumumuzda verilen öğüt şudur: «Oğlum 
sana ne? Sana sorarlarsa... Kavakta ayva yetişir mi?... 
Başım gibi diyeceksin» ve bu tutum itibarlı olan kişi
ye güven veren bir yaklaşımdır. Yine hepiniz padişa
hın sadrazamı ile olan konuşmasını bilirsiniz. Padişah 
patlıcan yemeği geldiği zaman yemeği reddeder ve sad
razam patlıcanın kötülüğü ile ilgili edebiyat yapar. Bir 
gün sonra yine patlıcan yemeği gelir padişah, bu sefer 
patlıcan yemeğine verdiği değeri ifade eder ve sadra
zam da onu överek göklere çıkarır. Padişah sorar; 
dün patlıcanı ben reddettim, sen patlıcan için söyleme
diğini bırakmadın; bugün patlıcanı beğendim, sen ak
la gelecek her şeyi söyledin. Niye bunu yaptın?... Ce
vap basit, bizim toplumumuzun gerçekleri. Sadrazam 
şöyle der: Efendim bizler patlıcanın dalkavuğu değil, 
efendimizin dalkavuğuyuz. 

Şimdi biz, padişahlık döneminde değiliz. Cumhuri
yet dönemindeyiz, Anayasa dönemindeyiz. Demokra
tik düzen, hukuka bağlı düzendir, kişiye bağlı değil
dir. Demokratik düzen değişmeye yönelik düzendir. 
Demokratik düzen, bir toplumda değişmeyi ve adaleti 
sağlayamazsa hiç bir şekilde işleyemez. Şimdi karşı
mızda bulunan sorun bu değerli arkadaşlarım. Yıllar
dan beri söylersiniz, 

Efendim, Sayın Gündoğan diyor ki, bizim Meclis 
koridorları Balkan Harbinden kaçışan muhacirlerin 
gezdikleri yere benziyor. Yine dersiniz, Meclis kori
dorları Kızılay'daki şunlara benziyor; ama Î85 tane 
üyesi ve toplumda büyük hizmetleri bulunan herbiri-
nin ayrı ayrı hizmet yeri olmuş olan bu Senato, ufa
cık lokantayı düzeltemiyor. 

Hepinizin bildiği şeydir, cesaretle ifade edeyim; 
burada dış münasebetlerle ilgili bir yönetmelik vardır, 
kanun vardır. Onu, yasama organlarının nasıl düzenle
yeceğini belirten bir yönetmelik vardır. Arkadaşımız 
Niyazi Unsal diyor ki, biz gittik orada, bırakın ko
nuşmaları takip etmeyi, izlemeyi; konuşmaların ne ol
duğunu anlayacak güçte dahi değildik. Gülünç olduk 
diyor, söylüyor bunu. Yine hepiniz bilirsiniz, ufak 
birtakım naylon kravatla yıllarca bu Senato'da seçim
ler idare edilmiştir; ama bunları cesaretle karşılama
nın imkânlarını biz uygulamaya koyamıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bizim tarihimizin bir özelliğidir; tarihimiz huzur

suz olduğu zaman, her zaman huzursuzluğunu belli 
şahıslara yöneltir; ama bizim tarihimize baktığınız za
man, sadrazamın kellesi kesilir, padişah değiştirilir; 
ama tarihimiz yeteneği gösterememiştir; müesseseleri-
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ni değiştirebilmek. Çağdaş toplumun en büyük özelli
ği, en büyük niteliği müesseseler kurabilmek ve onları 
işler kılabilmektir. 

Yasama faaliyetlerimizden ben size misal verdim. 
İnsaf edin, ba yıl bu Meclisten, bu Senato'dan hangi 
yasa çıktı?... Size rakamlar verdim. Geçen yıl bir ya
sama yılında bu Meclislerden çıkan yeni yasamn ade
di 3 tanedir. Dördüncüyü biliyorsanız lütfen söyleyin?.. 
Bir tanesi Meclis Kitaplığı Yasası, (yürürlükle beraber) 
11 maddedir. Bir tanesi Atatürk Orman Çiftliğinden 
bir kısım arazi satılması Yasası, bir tanesi de 65 yaş
la ilgili Kanım tasarısıdır. Onunla ilgili düşüncelerimizi 
de arz ettim size. 

Soruyu şu şekilde kendimize vaz etmemiz lâzım: 
Biz niye, bu parlamenter düzeni işler kılamıyoruz?.. 
Şayet müşahademiz şu olursa, efendim parlamenter 
düzen, Türkiye'deki Parlamento bu toplumun 10 yıl 
gerisindedir; ya da ifademiz şu olursa, Türkiye'de 
parlamenter düzen işlemiyor. O zaman şu soru ka
çınılmazdır. Parlamenter düzen bizim bünyemize uy
gun mudur, değil midir? Bu soru kaçınılmadı. Şa
yet, bu sorunun doğuşuna imkân vermek istemiyor
sak, parlamenter düzeni işler tutmamız lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Gençlerimizden, gençlerimizdeki yeni eğilimlerden 

ve onlara karşı büyüklerin tutumlarından sık sık Söz 
ediliyor. Onlara değinmeyeceğim. Türkiye'nin değiş
tiğini, siyasî otoritelerimiz, liderlerimiz devamlı ola
rak söylüyorlar. Türkiye değişti ise, değişiyorsa, dün
ya değişti, değişiyorsa bizim de ona bakışımızın de
ğişmesi lâzım. Biz eski alışkanlıklara bağlı kalarak ve 
eski alışkanlıkların içerisinde birbirimizi kötüleyerek 
birbirimizi suça iterek bir yere varamayız, varama
dık da. 

Benden önce konuşan arkadaşım bu yıl Sayın Se
nato Başkanının komisyona gelip gelmemesi üzerinde 
fikirlerini ifade ettiler; aslında bu önemli bir ko
nu değil. Sayın Senato Başkanı Tüzüğümüze göre 
gelmek zorunda değildir, gelse de kıyamet kopmaz, 
ama biz bunu niye mesele yapıyoruz, mühim olan o. 

Şimdi başka parlamentolara baktığımız zaman, 
İngiltere'de parlamentoya baktığımız zaman görüyor
sunuz ki, parlamentonun başkanının komisyonlara gel
diği bir kaç tane örnek var ve o literatüre geçiyor ve 
Başkanın, Meclis Başkanının komisyona gelmesi üye
lerin tepkisi ile karşılanıyor. 1 850 civarında böyle 
bir şey vardır; Meclis Başkanı, Avam Kamarası Baş
kam toplantıya gelmiştir, kilise ile ilgili bir konuda 
gelmiştir ve o da tepki ile karşılanmıştır. Bütün me-
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sele, Sayın Senato Başkanı Bütçe Plan Komüsyonuna 
gelirse birtakım meseleleri çözüp çözmeyeceğimize im
kân vermesi değildir. Biz huzursusuz, rahatsısız. Onu 
eleştirmek, onun şahsında bazı şeylere hücum etmek 
istiyoruz; yoksa, birtakım soruları çözümlemek değil. 

Değerli arkadaşlarım; 
Komisyonlarla ilgili çalışmaların tarihlerine bazı 

arkadaşlarımız değindiler. Ben size örnek verdim, 
Meclisin gündeminde kaç tane Araştırma önergesi, 
Soruşturma önergesi var ve kaç tanesi çalışmış, iş 
yapabilmiş. Meclis Araştırma önergelerinden bir ta
nesi raporunu hazırlayabilmiştir. İçinizde bilmiyo
rum, bir komisyonda rapor hazırlayan insan var mı? 
Ben çalıştım ve hazırladığım rapor, bu Mecliste çı
kabilmiş raporlar içerisinde yaşamak şansına sahip 
olmuştur. 

İlâç mevzuunda, Türkiye'de ilâç yapımının eko
nomik ve sosyal yönlerini incelemekle ilgili bir ko
misyon kurulmuştu ve ben onun raportörü idim, ça
lıştım ben. Kapandım, altı ay memur gibi çalıştım. Bu 
Parlamentoda hiçbir memurun çalışmadığı kadar ça
lıştım. O şekilde o rapor, yaşamak imkânına sahip 
oldu. Yüz tane önerge vereceksiniz, aklınıza gelen Gü
neydoğu Anadolu'daki sosyal ve ekonomik mesele
lerin nedenleri hakkında bir araştırma raporu vere
ceksiniz ve bununla Parlamentoyu çalıştıracaksınız, 
mümkün değil, bu... 

BAŞKAN — Sayın Aykan, süreniz bir dakika 
da geçti efendim. 

CEVDET AYKAN (Devamla) — Teşekkür ede
rim, bağlayayım efendim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tarihimizin bir dönüm yerindeyiz. Bizim sorunu

muz ekonomik değil, kaynak sorunu değil. Dün, Ma
liye Bakanı konuşmalarında rakamlar verdi. Bizim so
runumuz kaynak sorunu değil, ekonomik bir sorun 
değii. Bizim sorunumuz müessese kurabilmek ve on
ları işler kıla'bilmektir. Bizim sorunumuz tarihimiz- j 
den gelen bazı güçlükler değil. Biz itibarlı büyük bir 
milletin evlâtlarıyız. Büyük bir kültür tevarüs etmîşiz, 
devlet kültürümüz var bizim. Bizim sorunumuz, kül
türümüzü çağımızın imkânları içerisinde geliştirip, on
lara yaşama gücü kazandırabilmektir. Bizim sorunu
muz devlet olabilmektir. 

Efendim, hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. 
(Aikışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykan. 
Buyurun Sayın Çelikbaş. 
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FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — I 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri; 

İki konuya temas etmek için huzurunuza çıktım. 
Birisi, Meclislerin çalışmaları ile alâkalıdır. I 

İkincisi de, basının Parlamento ile münasebetleri
nin tanzimi ile alakalıdır. 

Birinci konuda Parlamentoların bir taraftan ka
nunların yapılmasında, diğer taraftan da kanunları 
uygulamakla yükümlü olan Hükümet azalarını, Ba
kanları murakabe etmesi. 

Hükümetin murakabesi île alâkalı konularda mü-
şahadem maalesef bazı bakan arkadaşların üzerine 
aldığı vazife ve mesuliyetin gereğini murakabe yö
nünden yerine getirdikleri noktasında değildir. Bun
dan evvel huzurunuzu işgal ettim, bir kaç kere bu ko
nuya değindim. Çok teşekkür ederim, bir konuşma
mı teksir ederek Başbakan ve onun delaletiyle Bakan
lara intikal ettirdikten sonra Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı, bu murakabe vazifemizin yapılması konu
sunda bakanlarda bir hassasiyet peyda olur gîbi gö
ründü. Fakat yazılı sorularımıza cevap alabildiğimiz 
hallerin dışında, sözlü soruların cevaplandırılması için 
haftada bir gün Meclislere maalesef bazı bakanlar yi
ne gelmemektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Batı alemi, hürriyetçi, demokratik parlamenter 

rejimi tarif ederken, bunun mesuliyete dayanan bir 
rejim olduğunu aslında hürriyet dayanağının mesuli
yet duygusu olduğunu belirtiyorlar. Bu itibarla, nihayet 
sözlü ve yazılı sorunun dışında gensoru nadiren açılı
yor; ufak konularda bakan arkadaşlar sorularımızın 
cevaplandırılması için gelseler, Parlamentonun ça
lışmaları daha verimli hale gelecektir. Aksi takdirde 
hakikaten Parlamento üyelerindeki kayıtsızlık artarak 
gidecek tir. 

Bu yönden Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının ko
nuşmamı Başbakanlığa intikal ettirmesinden sonra 
alınan netice, itiraf edeyim ki, ümit verici olmuş
tur, ama sözlü sorularda da biraz daha bakan ar
kadaşların büyük mazeretleri olmadıkları takdirde 15 
- 20 dakika için haftanın bir gününde Meclislerin hu
zuruna gelmelerinin temin edilmesini rica edeceğim. 

Bu son derece mühimdir, 20 dakikada memleke
tin mühim bir meselesine değinilir, ondan gerekli po
litika değişikliğini veya tedbirini almak bakana im
kân verir. Bu mekanizmada yazılı sorulara benzer 
bir şekiîde çalıştırılsın temenni ediyorum. J 
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İkinci konu; son günlerde Meclis ve Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlarının aldığı bir tedbir basında ten
kit edildi. Sayın arkadaşların parlamenter rejimi biz
den çok evvel girmiş olan ülkelerin tatbikatı var ve 
Türkiye uzun yıllardan beri Dünya Parlamentolar Bir
liğinin üyesidir. Dünya Parlamentolar Birliğinin sek-
reteryasına yazılarak, o memleketlerde bu konuları 
tanzim eden yönetmelikler ceibedilip getirilse, bunlar 
tercüme edilse, herkes okusa ve öğrense bunun ya
dırganacak bir tarafı yoktur arkadaşlar. 

Bu itibarla, Türkiye bu demokrasi rejimini sorum
suz bir hürriyet anlayışı içerisinde yürütmek istiyor, 
pek çok meseleler bu yüzden çıkmaza giriyor. Bunun 
temelinde bir sorumluluk var arkadaşlar. Bunu bizden 
daha evvel, bu usulleri tatbik eden ülkelerin geçmiş 
yıllardan süzüle süzüle gelen tatbikatını görmekte bi
ze büyük şeyler kazandıracağı kanaatim taşıyorum. 
Bakınız, İçtüzüklerimizi kendi bildiğimiz esaslara gö
re tadil ettik, bir çok noktalarda İçtüzük hükümleri 
Parlamentoların çalışmalarına imkân vermiyor. Hal
buki, evvelki İçtüzük uzun yıllar tatbik edilen Belçi
ka'dan alınmış pek çok meseleler mükemmel yürüye
biliyordu. Şimdi bazı noktalarda Tüzük hükümleri 
muayyen tıkanmalar meydana getiriyor ve Parlamen
to çalışamıyor. 

Bu bakımdan ben Cumhuriyet Senatosunun Baş
kanından rica edeceğim, Millet Meclisi Başkam ile be
raber; yalnız basınla, parlamento muhabirleri ile alâ
kalı hususlar değil, İçtüzüklerini de getirtmek suretiy
le Meclislerin ve Komisyonların nasıl verimli çalışa
bileceğini, o ülkelerin tatbikatından öğrenelim ve ona 
göre kendi çalışmalarımızı tanzim edelim diye tavsi
yeye değer görüyorum. 

Bu iki noktada eğer biraz hassasiyet gösterir gere
ğini yerine getirecek olursak; kanaatim odur ki, Mec
lislerin çalışmaları daha verimli olacak ve Meclisler 
talep ettiği itibarı ancak bu ölçüler içerisinde iktisap 
edebileceklerdir. Aksi takdirde birbirimizi üzmekten 
öteye bir manasız boğuşma içine girecek ve bundan 
kurulmasını ve normal çalışmasını istediğiniz Parla
menter düzen müteessir olacaktır. 

Benim bu iki temennimi arz etmek îçin huzuru
nuza geldim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Çelikbaş. 
Sayın Bilgen söz sırası slzinse de, size son söz 

üyenindir hükmüne göre de Divan adına konuşma
dan sonra da söz verebilirim. Nasıl isterseniz. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Fark etmez... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilgen. 
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LÛTFİ BİLGEN (İçeî) — Sayın Başkan, değerîi 
arkadaşlarını; 

Ben Cumhuriyet Senatosu Bütçesinin tedavi gider
leri üzerinde görüşlerimi arz etmek istiyorum. Mesle
ğim gereği onu tetkik ettim. 

1974 yılında Türkiye'de takriben 1 milyar liralık 
ilâç kullanılmış. 1975 yılında ise, 2 milyar liralık 
ilâç kullanılmış. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — 5 milyar liralık 
ilâç kullanıldı. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Ortalama rakam
lar veriyorum ben. Türkiye'de bu bir yıl içerisinde 
ilâç fiyatlarının yüzde yüz arttığını görmedik. % 20 
ilâ 40 arasında arttı. Halkın da % 60 - 80 zenginleş
tiğini görmedik. O da en çok % 8 oranında olmuş
tur, kalkınma hızı ile; eğer paralel giderse. Öyle ise 
burada bir ilâç israfı var demektir. Bunun nedenini 
bulmamız gerekir. 

Türkiye'de bütün tedavi kurumlarında, Sosyal Si
gortalarda memur tedavilerinde ve emekli tedavilerin
de ilâç israfı, tedavi masrafları israfı maalesef fazla
dır. Ben, «iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına ba
tırmak iç'in», Cumhuriyet Senatosundaki tedavi gider
lerinin üzerinde durmak istiyorum. Buradan bula
cağımız bir formülle belki diğer kuruluşlara geçebili
riz. 

Biz bütün tedavilerimizi rahatlıkla yaptırıyoruz. 
Emekliler bütün hastaneleri işgal etmişlerdir. Boştur
lar, Ankara'da bir hastaneye giderler, heyet muaye
nesi yaptırır gibi 7 - 8 doktoru gezerler, o bittiği zaman 
öbür hastaneye giderler ve bir nevi vakit geçirme 
yeridir. Şimdi yaşlıların muayenesi de milyonlarca 
saat almaktadır. Böylece Anadolu'dan gelen hastalar 
orada normal sürede randevu alamadığı için bizi bur 
larîar, biz de hastanenin yetkilisine telefon ederek ve
ya bizzat giderek, halkın tabiri ile torpil yapmak zo
runda kalırız ve ne Parlamenterin saygınlığı kalır, ne 
de orada sıra bekleyen insanların bir başkasının sıra
sını aldığımız zaman bize saygınlığı kalır ve bu bo
zuk düzen böylesine sürer gider. Bu neden böyledir? 
Sosyal Sigortalarda, sigortalı olan hastalar çok kısa 
bir an içerisinde muayene olmak zorundadırlar. Çün
kü, ortada gerçek dışı bir tasarruf zihniyeti vardır. 
Bir doktor günde 150 hasta muayene etmek zorunda 
bırakılır. İki, üç doktora verilecek para tasarruf için 
düşünülür, ama 150 hastaya muayene etmeden pal-
yatif tedbirler olarak semtomatlk olarak yazılan ilâç
ların iki üç katı para verildiği düşünülmez. 
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Ben kendi bütçemizde gösterilen tedavi giderleri
nin kısıtlanabileceği kanısındayım şöyle. Tamimler çı
kartılır, doktorlar fazla ilâç yazmasınlar falan... Böy
le şey olmaz. Doktor gereği kadar ilâç yazar, hasta 
geldiği zaman. Bunun bir tek çaresi vardır, «iğneyi 
kendimize, çuvaldızı başkasına batırır» isek tedaVi gi
derlerinin belli bir yüzdesini kendimiz öder isek, işte 
o yüzde kadar eksilmez, o yüzdenin bir kaç katı ek-
siîir. 1 000 liralık bir tedavinin % 10'ııu 100 lirasını 
biz ödersek, Devletin masrafı 900 lira olmaz, belki 
500 lira olur. Çünkü, biz insan olarak kendi cebimiz
den çıkacak 100 lirayı 50 liraya indirme gayretine 
gireriz ve böylece tedavi masrafı 500 liraya iner. 

Hastane hekimliği yapan arkadaşlarımız bilirler. 
Üç tip hasta vardır oralarda. 

1. Fakir fukaradır, bir yolunu bulmuştur, hasta
neye kapağı atmıştır. Çok kalmaz, çok Hâç almaz, te
davi olmak yolundan başka bir şey düşünmez, o onun 
tabiî hakkıdır. 

2. Serbest işadamları gelir. Zaman en kıymetli 
şeydir onun için. Bir an evvel tedavi olmak, işine dön
mek ister. Hesabını da elbette ki, çok pahalıya çıkart
mak istemez. 

3. Üçüncü tip hasta, Devlet memurlarıdır. Has
tanede kalabildiği kadar kalmak ister. Çıkarken, ala-
biMiği kadar rapor almak ister. İhtisas yapan asis
tanlar için, arayıp da bulunmayan hastalar bunlar
dır. Üzerinde asistanın tetkik yapmak, araştırma yap
mak, istediği her şeye hazırdır. Çünkü, masrafı Dev
letten çıkmaktadır. İstediği kadar film çekilsin, iste
diği kadar tahlil yapılsın, hepsine peşinen razıdır, is
teklidir. 

Şimdi benim önerim şu : Evvelâ kendimizden baş
layalım. Tedavi giderlerinin, sıhhî araç giderlerinin, 
ilâç giderlerinin belli bir yüzdesini mutlaka kendimiz 
ya peşinen, ya da ödeneklerimizden her üç ayda bir 
kesilmek suretiyle karşılayalım. Biz buradan başlar 
isek, bir yıl sonra elde edeceğimiz tasarrufun verdiği 
cesaretle diğer kurumlara sıçrayabiliriz. Sosyal Sigor
talar kapsamı genişliyor bir gün gelecek bütün Türki
ye'de herkes sigortalı olacak. °/0 4 sağlık primi kesi
lir. Bunu % 3'e indiririz, ama sigortalı bir hastanın 
da tedavisinin doktor parası, gözlük parası, ilâç para
sının belli bir yüzdede katkıda bulunursa, onlar da 
ilâç ıc an yapmazlar. Keza emekliler için de aynı şey. 

Bu sene bir uygulama oldu. Devlet memurlarına 
kaplıca tedavileri için doktorun yazdığı kaplıcadaki 
bütün giderini değil de, kendi maaşının harcırah se
viyesi ne ise o oranda bir harcırah verdiler. Daha 
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önceden, Yalova Kaplıcalarının dört aylık en verim
li yaz tatillerini Devlet memurları işgal ederdi. Bu 
yaz işgaî etmedi. Çünkü; 150 - 160 lira yevmiye ala
cak, oraya 300 lira veremeyecektir. Gönen'e veya baş
ka bir yere gidecektir, çünkü; eşit paydadır onlar da. 

Emekli Sandığı bütün masrafı aynen verdiği için 
bütün emekliler Yalova Kaplıcalarım doldurdular. 
Böylece yazın İsveç'ten ve Arap ülkelerinden Ter-
mal'de kalmak isteyen yabancı, para bırakacak tu
ristlere, sağlık turizmine yardım edecek kişilere yer 
bulamıyoruz; kendi kendimize oraları işgal ettiğimiz 
için. Biz evvelâ kendi olanaklarımızı israf etmekten 
kurtulmalıyız. 

Benim şu anda bir önerim de var. Fazla uzat
mak istemiyorum. Bunun, yüzdesini, % 1 olur, % 99 
olur ne ise bir rakam bulunabilir. Onun üzerinde dur
muyorum. Yalnız bir başlangıç olması için şu öneriyi 
sunuyorum. 

«Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1977 Bütçesinde görülen tedavi giderleri üzerinde 

Başkanlık Divanının aşağıdaki esaslar dairesinde bir 
çalışma yaparak, yeni esaslar getirmesini saygı île arz 
ederim. 

1. Her türlü tedavi ve sıhhî araç giderlerinin, 
2. Her türlü ilâç giderlerinin belli bir yüzdesi

nin üyeler tarafından tedavi anında veya ödenekler
den kesmek suretiyle karşılanmasını sağlamak.» 

Amaç bu. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdiki tedavi yönetmeliğinin hazırlanmasında ben 

de bulundum çalıştım, gayret ettim. Bir hekim olarak 
görev vermişlerdi, ama Nasrettin Hocanın dediği gi
bi şimdi ben de beğenmiyorum bunu. Hatamızdan 
dönmek sanırım ki, fazilettir. Bu noktada kendi Se
natomuzda bir çalışma başlatır isek, bunda başarıya 
ulaşırsak, sonra diğer kuruluşlara aktarırız ve Tür
kiye'de esas Devlet yardımına muhtaç olan kesime de 
bir miktar olanak aktarmış oluruz. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Bilgen. 
Efendim, Divanlar adına Sayın Karaman buyurun. 
Sayın Karaman malumunuz olduğu veçhile, süre

niz sorulacak suallere cevap verme süresi de dahil 
bir saattir. Buyurun efendim. 

CUMHURİYET SENATOSU İDARE AMİRİ 
SUPHİ KARAMAN (Tabu Üye) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Cumhuriyet Senatosu Bütçesi üzerinde görüşen 
sayın üyelerimiz, konuşmalarım çeşitli konularda 

yapmışlardır. Bu konuları benim Cumhuriyet Sena
tosu Bütçesinin sözcüsü olarak cevap vereceğim bö
lümleri ile tasnif etmek gerekirse; 

Bir; İçtüzüğe ilişkin temennilerde bulunulmuş
tur. 

İki, Başkanlık Divanına oturumları yöneten baş
kanlara ait temennilerde bulunulmuştur. 

Bir başka bölüm, yasa çalışmalarına, komisyon 
çalışmalarına ilişkin temennilerde bulunulmuştur. 

Bir diğer konu, Sayın Cumhuriyet Senatosu Baş
kanının Karma Bütçe Plan Komisyonuna gelip gel
memesi konusu görüşülmüştür. 

Ve nihayet bir de idarî işlere ait; yani bütçenin 
uygulamasına ait yönlerle ilgili temenni ve dileklerde 
bulunulmuştur. 

Bunlardan İçtüzüğe ilişkin olan kısımlar, Başkan
lık Divanı ve oturumları yöneten başkanlara ait olan 
kısımlar, yasa çalışmaları ve komisyon çalışmalarına 
aii olan kısımlar, Cumhuriyet Senatosu Bütçesinin Cum
huriyet Senatosunda bir sözcü olarak yalnız bende
nizi birinci derecede ilgilendirmez. Benim de Cum
huriyet Senatosunun sayın üyeleri gibi bu hususta 
düşüncelerim vardır ve bu yoldaki temenniler hepi
mizi ilgilendirmektedir. Ben bunların her birine ay
rı ayrı cevap verecek durumda değilim. 

Yalnız, idarî işlere ait hususlarda bilgi arz ede
ceğim. Bu arada bir de Sayın Başkanın, şu anda kür
süye çıkma durumunda olup olmadıklarını bilemiyo
rum. Karma Plan Komisyonuna gelip gelmemesi hu
susundaki kişisel görüşümü, müsaade ederseniz evve
lâ bunu arz edeyim ve sonra diğer hususlara cevap 
arz edeceğim. 

Arkadaşlar, 
Yüce makamlan işgal eden kişileri bir ölçüde el

birliği ile parlamenterler olarak, kamu görevlileri 
olarak ve ulus olarak, millet olarak korumamız lâ
zımdır. kanısındayım. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi komisyonda görüşülür
ken, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri muhatap ad
dedilmektedir. Cumhurbaşkanlığını da burada yapı
lan tenkitler misüllü bazı işler vardır, olabilir. Ya
ni, harcamalarda tenkit edilebilecek her parlamenterin 
yasama hakkıdır tenkit etmek: bazı işler vardır; ama 
Cumhurbaşkanı gelsin, o da hesap versin. Herhalde 
bir parlamenter bunu düşünemez. 

Kaldı ki, Cumhurbaşkanı Anayasaya göre icra
nın başıdır. İcra Parlamentoya karşı hesap vermekle 
sorumludur; ama bunu yapamayız. Şimdi Türkiye' 
de protokol ve mevki itibariyle iki numaralı ve üç 
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numaralı kişiler, Cumhuriyet Senatosu Başkanı ve 
Millet Meclisi Başkam. Anayasamız bu makamları 
tarafsızlıkla teçhiz etmiştir. Parti çalışmalarına, par
ti gruplarına giremezler. Seçimlerinde bile parti ka
rarı alamazlar, hükümlerini getirmiştir. Her ne ka
dar başkanlarımız birer partilidir; ama yüceliklerim 
korumanın birinci şartı tarafsız olmalarıdır. Tarafsız 
olan kişiyi bir yürütmenin başında bulunan bir bakan 
gibi çağırıp hesap soramayız. Onlara ait hesapları Di
vanın diğer üyeleri, kendi partisine mensup olan üye
leri vermelidirler ve bir Senato Başkanının, bir Mil
let Meclisi Başkanının çağrılıp uzun boylu orada hır
palanması halinde, işte Parlamento haysiyeti dediği
miz, yıllardan beri üzerinde titreyerek durduğumuz 
bir konunun en başta gelen üyelerini elbirliği ile tah
rip etmiş oluyoruz, konısmdayun. Bu kanaatimde 
yanılmış olabilirim. 

Sayın Başkanımızın böyle düşünüp düşünmedikle
rini bilmiyorum. Kendileri gelmemişlerdir, esasen büt
çenin uygulamasına ait konular İçtüzüğümüze göre 
Başkanlık Divanının görevidir. Başkanlık Divanı bu 
işleri yürütmek üzere idare amirlerinden birisini söz
cü seçer ve bütçenin uygulaması böyle olur. 

Sayın arkadaşlar; 
tdarî konulara geniş ölçüde cevap vermek için 

huzurunuzu işgal edeceğim, idarî işlere ait sayın ar
kadaşlarımızın temennileri olmuştur. Meclis içi dü
zenlemelere ait temenniler, sağlık hizmetlerine ait 
temenniler ve bir de temsil ödeneğinin kullanılması
na ait dilekler ve eleştirmeler. 

Arkadaşlar; 
Meclislerimizin iç düzenlemelerinin nasıl olacağı 

yönetmeUklerle saptanmış ve bunlar Resmî Gazetede 
ilân edilerek yıllarca önce yürürlüğe konmuştur. 
Bunun iki yönü varda*. Bir tanesi, Parlamento içeri
sinde düzeni sağlamak, disiplini sağlamak, güvence
yi, emniyeti sağlamak. 

Bir diğer yönü de, parlamenterlerle vatandaş ara
sındaki, seçmenler arasındaki ilişkilerin korunması 
ve düzenlenmesi. Bu iki konu bazı noktalarda birbir
leriyle çelişirler. Yönetmeliklerle parlamento içi dü
zenlemelerin yapılmasında hüner, bu çelişkiyi asga
rî nispete düşürmek ve ne Parlamentonun halktan 
kopmasına, seçmenlerden kopmasına sebep olmak ne 
de Parlamentonun bizzat içindeki düzenlemenin bo
zulmasını sağlamaktır. 

itiraf ediyoruz, geçmiş yıllarda bu tamamiyle uy
gulanamamıştır, bu denge sağlanamamıştır, Bu den
genin seçmen vatandaşlara ilişkin yönünü ağır bas

masını bizzat parlamenterlerin kendileri, özellikle 
grup başkanları ve belki de bîr kısım Başkanlık Di
vanı üyeleri ve komisyon başkanları bozmaktadır; 
ama başta grup başkanları gelmektedir. Diğer yönün 
ağır basması, yani Meclisin içerisinin düzenlemeleri
nin çok daha mükemmel bir hale getirilmesi, Meclis
te güvenliğin sağlanması konularında ağır basmak is
teyen de (Hiç şüphe etmeyiniz tabiî inanıyoruz) Baş
kanlık Divanıdır ve idareci üyelerdir. 

Son günlerde, özellikle bir aydan beri Meclisin 
içerisi bir panayır yeri halindedir. Üst koridorlarda, 
grupların bulunduğu yerlerde, her bir grup başkanı
nın kapısının dışında 70 kişilik, 100 kişilik gruplar do
laşmaktadır; yani oralardan geçerken kendinizi Mah-
mutpaşa Yokuşunda zanediyorsunuz ve bunda çok 
ağır olan, bu durumu daha da ağırlaştıran parti grup
ları vardır, ama hepsi vardır, hepsi yapmaktadır. 

Grup başkanlarının bu yoldaki yardımları olma
dıkça, idareci üyeler hergün emniyet amiri gibi, bir 
polis görevlisi gibi bu koridorları gezerek, bunlarla 
başetmesi mümkün değildir ve bu takdirde Parlamen
tonun içerisinde güven kalmamaktadır. Türkiye'nin 
bugün içinde bulunduğu çok kritik durumlar, sokak
taki cinayetler, bir gün Parlamentonun içine sıçraya
bilir ve parlamentonun içerisinde bu cinayetlere he
def olacak kişiler vardu*. Biz idareci üyeler olarak, 
bundan büyük ıstırap duymaktayız; ama ben şahsen 
kendim bir aydır bıraktım ipin ucunu. Çünkü; başet-
mek mümkün değil. Ne Millet Meclisi idare amirleri 
arkadaşlarımız ne Cumhuriyet Senatosu idareci üye
ler arkadaşlarımız, geçen sene içerisinde üç dört defa, 
beş altı defa bir araya geldik. Birçok düzenlemeler 
yaptık, çok başarılı işler yaptık, ama bu konuyu çöze
miyoruz. Çünkü, bu konunun çözümlenmesinde grup 
başkanları bize yardımcı olmuyorlar. 

Arkadaşlar; 
Biz bundan yalnız şikâyetçi değiliz. Bundan biz

zat parlamenterler de şikâyetçidirler. Kulislerimizde 
ohırulamıyor, parlamento muhabirlerini denetlemek 
için çıkardığımız bir yönetmelik var. O yönetmeliğe 
göre bu 4 numaralı kapının üstünden basın bürosun
dan içeriye yalnız Parlamento muhabirleri kartım taşı
yanlar, san kart taşıyanlar sokulmaktadır. Orada kü
çücük bir memur, bir basın memuru gayet güzel dü
zenlemeler yapmak suretiyle, özellikle yeni meslek 
hayatına atılmış gazetecileri sokmuyor, ama onlar o 
sokmadığı insanları, 10 dakika sonra bu kapılardan 
girmiş kuliste görüyor. Böyle bir Meclis içi yönetim 
olamaz ve fevkalâde disiplinsiz bir haldeyiz. Bundan 
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şikâyetçi olan senatör ve milletvekilleri var; kulisler
de oturacak yer bulamıyorsunuz. Bundan şikâyetçi 
olan milletvekili ve senatörler var; aynı partiye men
sup kişiler aynı partinin grup başkanından şikâyetçi. 
Aynı ilin milletvekili, aynı ilin milletvekili oîan grup 
başkanından şikâyetçi. Diyor ki, «O getiriyor, dengem 
bozuluyor, ben de getireceğim.» 

Bunun çaresi, gruplar, grup başkanları Meclisin 
dışarıda bulunan, kulislerin beri tarafında bulunan 
bölümünü tamamiyle hiç bir kimsenin girmeyeceği 
şekilde yöneticilere yardımcı olacak kararlar alma
larıdır ve bize yardım etmeleridir, başka çaresi yok
tur ve bir yönetici üye, Sayın Arıkan, Karamaiî, Sa
yın Mete Tan, Sayın Ali Yılmaz bunlar her gün bu
rada polis gibi dolaşamaz arkadaşlar. Her gün her
kesle kavga edemeyiz, biz de senatörüz. 

Gruplar eğer bu yetkiyi verirlerse, burada İdare 
Amirlerine «Evet» derlerse, biz on günde Parlamen
to içerisinde kuş uçurmayız. Bunu trafik hizmetleri
nin düzenlenmesinde gösterdik. İlk günlerde buna da 
karşı koyan arkadaşlarımız oldu. «Ben çok itibarlı 
bir parlamenterim. Utanıyorum, nedir bu zincirler 
filan. Burası kışlaya döndü.» dediğini biliyorum, on 
gün sonra gelip özür dilediğini biliyorum. 

Yani, yapılabilecek işler vardır. Aslında, bu Mec-
ilsin dışındaki trafik düzenlemesini içerinin düzenle
mesine bir temel olsun diye yapmıştık; ama içeriyi 
d üzenley emiyoruz. 

Lokanta meselesine gelince : 
15 - 2ft gündür lokantaya sayın üyeler girememek

tedirler. Lokantada sayın üyelerin yemek yemesinin 
bir tek yolu vardır; komisyon çalışmasını, grup ça
lışmasını saat 12*ye çeyrek kala terketmeleri. Böyle 
çalışma olmaz. 12'yi çeyrek geçe oralara girmek 
mümkün değildir; ancak 14,30'dan sonra yemek yiye
bilirsiniz. 

Yeni bir lokantamn açılabilmesi birçok teşebbüs
lerimiz oldu. Aslında bu iç düzenlemeler büyük öl
çüde Millet Meclisine aitir. Yalnız parlamenterlerin 
tek başlarına, misafirleriyle değil, belki de eşleriyle 
birlikte yemek yiyebilecekleri bir salon bizim kabul 
salonunun önündeki küçük salonlarda olabilir, bura
lar yapılabilir; ama Millet Meclisine bunu kabul et
tiremiyoruz. Onun için Cumhuriyet Senatosu İdare 
Amirleri çaresizlik içindedir. 

Arkadaşlar; 
Sağlık hizmetleri arasında bu sene Cumhuriyet 

Senatosunda bir biyokimya bölümünün kurulması için 
kadrolara bir doktor bir laborant bir hemşire ve bir 
sağlık memuru kadrosu ekledik. 

Şimdi, bunu Sayın Köseoğlu arkadaşımız tenkit 
ettiler, «Eğer bir hastane yapdnıaya gidilecekse, bu 
doğrudur; değilse, yanlıştır.» dediler. 

Şimdi ben de kendim öteden beri eski mesleğim
de de lüzumsuz kuruluşların daima karşısında ol
muşumdur. Yalnız bilinen bir şey var; Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin hepsi 40 yaşını aşkın, çoğu da 
daha yaşlı insanlardır ve dışarıda, hastanelerde çok 
güç şartlar altında tahliller yaptırmaktadırlar. Hasta
nelerde tahliller için bir hafta sonraya gün verilmek
tedir. Bunun dışarıda özel kliniklerde acele kaydıyle 
yaptırılması, tedavi giderlerimizdeki masrafları bü
yük ölçüde artıracaktır. Biz Başkanlık Divanı olarak 
hesap ettik, düşündük, taşındık, bir de örneğimiz var, 
biraz sonra arz edeceğim, o örneği de dikkate alarak 
yaşlı bulunan parlamenterlerimizin dışarıda hastane 
koridorlarında saatlerce beklemesini önlemek, eğer özel 
kliniklerde yapılacaksa, oradaki tedavi giderlerinin 
masrafını düşürmeye bir tedbir olur düşüncesiyle, bir 
küçük laboratuvar tipinde, yalnız tahlillerin yapıla
bileceği.. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Hangi tahliller? 

CUMHURİYET SENATOSU İDARE AMİRİ 
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Kan tahlilleri, 
idrar tahlilleri. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Bir tek
nisyen kâfi. 

CUMHURİYET SENATOSU İDARE AMİRİ 
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Evet. 

Bunların yapdabilmesini önermek üzere böyle 
bir şey koyduk. Ancak, Sayın C. H. P. Grupu Söz
cüsü arkadaşımızın ifade ettikleri gibi, kişilerin alı
nıp, bu hizmetin yerine getirilmemesini önlemek üze
re, bunu tespit ettiğimiz Divan kararında, öncelikle 
hizmetin yürütüleceğine dair «tesisler kurulacak, son
ra personel tayini yapılacak» kaydım koyduk. Yani, 
onun için önceden personel tayin edilmesi söz konusu 
değildir. Eğer, bunu başarabilirsek.. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Yazık yazık, olur 
mu böyle şey? Mümkün mü? 

BAŞKAN — Müsade buyurun efendim. Çok rica 
ediyorum. 

CUMHURİYET SENATOSU İDARE AMİRİ 
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Şöyle bir örnek 
var; 4 - 5 sene önce bir ecza dolabı açılmıştır. Ma
lûm, eczane açmak hususunda bir yasa vardır, bu 
yüzden bir eczane açılamamıştır, bu yasaya aykırı olur 
diye. Bir ecza dolabı açılmıştır. Bu ecza dolabı ve 
oraya yapılan bir eczacı tayininden ötürü hepimiz, 
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ben de dahil, geçmiş yularda tenkitlerde bulunduk; 
ama geçen sene İdare Amiri olduktan sonra bu ecza 
dolabı açılmasmdan ötürü tayin edilen bir eczacının 
ücreti ve ilâç harcamalarıyle birkaç yıl önceki ilâç , 
harcamalarını bir araya getirdim ve gördüm; müthiş 
bir tasarruf vardır. 

Arkadaşlar; 
Geçen sene üaç harcamaları 170' - 180, bin lira ci

varında oldu; bütün Senatonun personeline ve sayın 
üyelerine. Bu sene 252 bin lira civarında bir harcama 
oldu; ama iki sene, üç sene öteye de giderseniz, bu 
harcamaların 750 - 800 - 900 bin lira civarında oldu
ğunu görürsünüz. 

Değişen ilaç fiyatlarıyle, artan ilaç fiyatlanyle şu 
düşen rakamlar arasında görülen şudur: Demek ki, 
bu ecza dolabım kurmak teşebbüsü büyük bir tasar
ruf sağlamıştır. 

Bu nedenle biz biyokimya için kuracağımız bu bö
lüme de bir biyokimya mütehassısı tayin edilecektir, 
eğer tesisleri kurulabilirse, tabiî yer bulunabilirse, 
yer bulunması da şüphelidir. Meclis içerisinde yer 
bulmak son derece güçtür, yapılabilirse böyle bir şey 
düşünülecektir; ama aksi halde zaten kadro da kuru» 
lamayacaktır, 

Arkadaşlar, konuşmacılardan Sayın Bilgen, teda
vi giderlerine sayın üyelerin katılmaları hakkında bir 
öneride bulundular. 

Bu, yalnız Tabiî Senato için değil bütün Türkiye 
çapında düşünülecek bir konudur. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Evvelâ Se
nato için. 

CUMHURİYET SENATOSU İDARE AMİRİ 
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Evet. 

Şimdi, tabiî meselelere en büyük yerlerden baş
lamanın da faydası vardır. Türkiye'de son yıllarda 
büyük ölçüde artan ilaç sarfiyatı ilaç harcamaları 
vardır ve bu büyük ölçüde ilaç harcamalarım körük
leyen, isteyen, hatta yasaların da bunu bu hale ge
tirmesini arzu eden egemen çevreler vardır. Yani ilaç 
sanayicileri vardır, yabancı ilâç firmaları vardır. Çün
kü, bütçelerde 5 - 6 sene evvel birkaç yüz milyon tu
tan sarfiyat birden bire milyarları bulmuştur, belki 
de 10 milyar lirayı bulacaktır. 10 milyarlık bir sir
külasyon ilaç piyasasında büyük zenginliklerin doğ
masına sebep olacaktır; ama bir şey daha var, Türki
ye sosyal devlete doğru yönelmiş bir ülkedir. Sosyal 
devlete yönelmiş bir ülkede bütün kamu görevlile
rinin, hatta bütün vatandaşların sağlık hizmetleri bir 
ölçüde devlet tarafından karşılanır. Yalnız, biz bu 
sosyal devlete yöneldiğimiz ülkemizde Sayın Cevdet 
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Aykan'ın burada bizim halkça, milletçe tutumuzu be
lirten bazı ince fıkraları oldu, o fıkralar doğrultusun
da hastalıklarımız vardır; yani bundan 10, sene evvel, 
8 sene evvel İktisadî Devlet Teşekkülleri, bankala
rın dışında, 1961'de de askerlerin dışında hiç bir 
kamu personelinin sağhk hizmetleri Devlet tarafından 
karşılanmıyordu. Tabiî Devlet tarafından sağhk hiz
metlerinin kamu personeli için karşılanması yalnız o 
noktada değil, giderek halkın da genel sağlık sigortası 
kapsamına alınması suretiyle onlara yönelik bir ha
reketin başlangıcı olarak düşünülmüştür. 

Şimdi, biz böyle bir yöne döndüğümüz vakit, 
maalesef çok yanlış uygulamalar oldu. Hepiniz bili
yorsunuz, biz Cumhuriyet Senatosunu bundan tecrit 
ediyoruz; ama başka müesseselerde ilaç yerine par
füm alındığını, ilâcın alınıp başka yere satıldığını ve 
hatta bizde de buna benzer işlerin olduğunu duyuyo
ruz. 

Bu, şimdi ulus anlayışımıza, ulusça olan anlayışı
mıza, bir sağlık güvenliğine ne derecede hepimizin 
tasarruf zihniyetiyle hareket ederek» Devleti düşüne
rek katkıda bulunmamızı, o bizi korurken, bizim de 
onu korumamız lâzımken, maalesef yapamıyoruz; 
ama bu tabiî bütün Milletçe değil, ama bazdarınca 
yapüıyor. 

Bunu önlemenin elbete çeşitli tedbirleri vardır. 
Devlet Personel Kanununda da buna ait bir hüküm 
var mı, kondu mu; şimdi iyice hatırlayamıyorum. 
Fertlerin de bir ölçüde % 20 - % 30 katılması sure
tiyle bir fren yapmak ciheti düşünülebilir. Bu mesele
ye ben bazı yönleriyle karşı olabilirim şahsen; ama 
bu fikre katdabilirim de. Sayın üyelerin ve personelin 
sağlık giderlerinin bütçelerle karşılanması konusu 
Sağlık Yönetmeliğimize göre yapılmaktadır. Bu yö
netmelikte değişiklik yapılmak suretiyle bu cihet dü
şünülebilir. 

Ancak, mesele bu noktaya gelmişken, hiç bir sa
yın üyenin temas ermediği; ama fısıltı halinde kulis
lerde konuşulan bazı konulara da değinmekte, bun
lara açıklık getirmekte fayda umuyorum. 

Arkadaşlar; 
Bu yılki bütçemizde 252 bin lira civaruıda ilâç 

sarfiyatı yapıldığım ifade etmiştim. Oysa kulislerde 
bazı üyelerimizin, iki ayda 70 bin liralık ilâç aldığı 
söylendi. Yani, iki ay içerisinde 60 bin liralık, 70 bin 
liralık ilâç almış ve tabiî bunu duyunca insan kanı ba
şına vuruyor, böyle şey olur mu diye.. 

Bazı arkadaşlarımızın 15 bin, 20 bin liralık ilaç 
aldıkları söyleniyor ve geçmiş yıllarda ben şahsen, 
meselâ bir daktilo sayfası.. 
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Varsa, on
ları ortaya koyun. Bunlar söleniyor demeye ne lüzum 
var? 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
CUMHURİYET SENATOSU İDARE AMİRÎ 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — İşte koyuyorum. 
Saym Ege, ortaya koyacağım, şimdi. 

Bir daktilo sayfası yazılmış olarak doktora veri
len reçete; yani ilâç tekliflerini ben de bir defa gör
düm. Ama, şimdi bir yönetici üye olarak bu şayiala
rı duyup da susmak olmaz, ben de araştırdım; yani bi
zim ilgili şubelerimizden fotokopiler almak suretiyle 
meseleleri ortaya getiren arkadaşlarımız elbette bir 
noktada görevlerini yapıyorlar. Ben de bir üye gibi 
ve bir yerde sorumlu bir üye olarak araştırmamı yap
tım ve gördüm ki, 1 Mart 1976 dan 1 Ocak 1977'ye 
kadar on aylık sre içerisinde ilâç sarfiyatım en çok 
sarfeden üyelerimizin on tanesinin ismini tespit ettim 
ve bir tek saym üye, hepinizin bildiği çok sayın bir 
arkadaşımız, en hasta ve yaşlı bir arkadaşımızda 6 609 
liralık alınmış ilâç gördüm ve bu ilâçların Senato Ecza 
Dolabından alınanları ayrı, dışarıdan eczanelerden 
alınanları ayrı olarak tespit ettim; yekûn bu tutuyor. 
Onun dışında diğer 9 arkadaşın ilâç sarfiyatı da 2 bin 
lira ilâ (Yani on aylık üaç sarfiyatı; yalnız kendisinin 
değil, ailesinin, bakmakla yükümlü bulunduğu kişi
lerin) 3 500 lira arasında değişmektedir. 

Arkadaşlarım; 
Ben bu rakamı şunun için verdim: Temsil öde

neği konuşuldu; ama ilâç da konuşulmadı; ama ko
nuşulabilirdi de, çünkü hep kulislerde duyuyoruz; 
İdare Amiri olmadan evvel ben de duyuyordum bun
ları. Ama, işte on aylık ilâç sarfiyatının dökümü bu
dur. Demek ki, bunun dışındakilerin hepsi dedikodu
dur. 

Arkadaşlar; 
Tedavi giderlerinden bu yıl içerisinde yapılan har

cama ilâç bedeli olarak 252 678 liradır. Üyeler için 
ve personel için. Tedavi yardımı ve cenaze giderleri 
bölümünden 912 bin liralık harcama yapılmıştır. Bu
nun içerisinde, sayın üyelerin diş, gözlük, kaplıca te
davisi ve yolluğu, eczanelere ödenmiş bulunan para
larla, muhtelif tedavi kurumlarına ödenmiş olan 95 bin 
Türk Liralık hastane masrafları dahildir. 

Arkadaşlar; 
Dış ülkelerde 6 arkadaşımız tedavi görmüştür. Bu 

tedavilere yıl içerisinde 275 bin lira sarfedilmiştir. 
Bunların içinde bir arkadaşımıza 115 bin lira en fazla 
olmak suretiyle 28 bin lira da e» az olanma harcan
mıştır. 
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Ayrıca, yurt içinde kaplıca tedavisi şeklinde yapı
lan tedavi için dört arkadaşımız için 47 bin lira mas
raf edilmiştir. Bu harcamaların büyük bir harcama 
olduğunu sanmıyorum. Çünkü, mevcut yönetmeliğimi
ze göre, bunları yapmakla yükümlü olduğumuza göre, 
saym üyelerimizin yaşlanmn da ortalaması 57 oldu
ğuna göre, içlerinde 65 - 70 yaşında bulunanlar da 
bir kısmım teşkil ettiğine göre ve bunların da sa
yısı bir yıl içinde 5, 6, 7 kişi olduğuna göre, yani 
büyük bir rakam olduğu kanısında değilim. Arka
daşlarımın da bu kanaati paylaşacaklarını sanıyorum. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Yurt dışı 
tedavi giderleri ne kadardı? 

CUMHURİYET SENATOSU İDARE AMİRİ 
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Yurt dışı tedavisi 
275 bin lira. Altı arkadaş; bunların isimlerini arz et
miyorum; çeşitli partilerden altı arkadaş yurt dışında 
tedavi görmüştür. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bütçelerimiz, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec

lisi bütçeleri Bütçe Karma Komisyonunda görüşülür
ken diğer bakanlık bütçelerinde genellikle olmayan 
bazı yöntemlere tabi tutulmaktadır. Bu yöntemlere 
Anayasal açıdan bakddığı vakit bir ölçüde yasama
nın yürütmeye müdahalesi şeklinde oluyor. Her ne 
kadar burada Cumhuriyet Senatosunda ve Millet 
Meclisinde yasama ve yürütme çok iç içedir; yani bir 
yürütmemiz vardır. Bu yürütme yasama içindedir, ya
samanın hizmetindedir; ama ne de olsa bir yürütme
dir. 

Saym üyelerimiz hiç bir bakanlığın bütçesinde, 
hiç bir genel müdürlüğün bütçesinde önergelerle, beş 
imzalı önergelerle o bakanlık bütçesinin, o genel mü
dürlük bütçesinin içerisinde bulunan bir personele is
men üç derece yukarıya bir kadro vermezler. Şu me
muriyetten alıpta bu memuriyete vermezler. Bir oda
cıyı çevirip, memur sınıfına ithal etmezler. Olmaz 
böyle bir şey. Bu, yürütmeye müdahaledir. Ama, yıl
lardan beri Bütçe Karma Komisyonundaki uygulama
da Senato ve Millet Meclisi bütçelerinde beşer imzalı 
önergelerle bu iş yapılmaktadır. 

Bu sene Millet Meclisi bütçesinde bir önerge geç
ti; ondan sonra durum kavrandı, durdular. Geçen se
ne bendeniz birden çok hızlı girmiştim, bütçenin içe
risine. Bu konulardaki çalışmamın derinliğini gören 
sayın üyelere anlatabîlerek frenlemiştim; ama Millet 
Meclisi frenleyememişti, Millet Meclisinin bütçesi al
lak bullak olmuştu. 
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Şimdi, bütçeleri Başkanlık Divanları hazırlıyor. 
Başkanlık Divanlan içerisinde bu meseleyle daha de
rinliğine uğraşan İdareci Üyeler var ve nihayet bü
rokrasinin başında bulunan Genel Sekreter, şube mü
dürleri var. Her meseleyi bir ölçü içerisinde planlı
yorlar. O ölçülere göre bütçe teklif ediliyor. Bu öl
çünün bir önerge ile filâna yapılan bir zam birden 
dengeyi altüst ediyor. 

Bir örnek vereyim : Geçen sene bizim bütçemiz
de bir görevlinin emekli müktesebi 8 iken bir üst de
receden; yani 7 nci dereceden maaş alıyormuş. Biz, 
personel arasındaki dengesizliği kaldırmak için bir uy
gulama yaptık, üst derecelerde bulunanlara az dere
celer, daha aşağıda bulunanlara daha yüksek derece
ler vermek suretiyle personele istisnaî memuriyetin 
gereği ilâveler yaptık. Bu arkadaşımızı, emekli mük
tesebi 8 olan ve 7 nci dereceden maaş almakta olan 
arkadaşımızı 6 nci dereceye getirmişiz. 

Beş imzalı önerge; ismini veriyor, unvanım veri
yor; «Yapılan haksızlığın düzeltilmesi için 4 ncü de
receye getirilmesi...» 

Yani, buıruı aynen böyle Komisyona sununca, 
Komisyon irkildi. Hangi haksızlığın düzeltilmesi? Ko
misyonlarımızın bu türlü davranışları Senato ve Mil
let Meclisi yönetimini Iaçkalaştırmaktadır. Bugün 
Millet Meclisinde ve Senatoda yardımcı hizmetler sı
nıfından; yani eski deyimi ile hademe ve odacı sını
fından teşrifatçı memur sınıfına geçenlerin sayısı 50 -
60'tır. 

Biz 1977 Türkiye'sinde seçmen vatandaşımızı, bu 
kadar kültür seviyesi kazanmış, bu kadar yüksek tah
sil düzeylerine gelmiş seçmenlerimizi karşılarken ilk
okul mezunu memurlarımızla karşılıyoruz. Oysa, bu
ralarda biz üniversite mezunu teşrifatçılar kullanma
lıyız. Ama, fırsat verilmemiş ki, bugün 50 tane teş
rifat memuru var, yardımcısı var. Neden olmuş bun
lar? İşte bu türlü önergelerle olmuş. 

Ben tutanaklara geçsin diye böyle biraz detaylı an
latıyorum. Ümit ediyorum ki, bundan sonraki bütçe
lerde Bütçe Karma Komisyonunda bu hatalar yapıl
maz. 

Sayın Özdilek bir temennide bulundular. Memur
ların teşrifat işlerinde yetişfirilebilmesi için (Ki, çok 
önemli) kurs açılması, Turizm Bakanlığındaki kurs
lara gönderilmesi dileğinde bulundular. 

Çok doğru. Hatta buralardaki boş kadrolara o 
kurslardan geçmiş kişilerin tayin edilmesi mümkün 
olabilir; ama şimdi boş kadro yok. Bizim teşrifat me

murlarımızın % 99'u yardımcı hizmetler sınıfından 
geçmiş kişiler olduğu için böyle kurslara daha büyük 
Ölçüde ihtiyaç içindeyiz. 

Başkanlık Divanlarının bu meseleyi bu yıî içinde 
görüşeceklerini sanıyorum. Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlık Divanı her halde görüşecektir. 

Arkadaşlar; 
Yine Bütçe Karma Komisyonunda bu türlü öner

gelerle yapılan işlerden bazı denge bozulmaları mey
dana gelmektedir. Millet Meclisi ve Senato İdare 
Amirleri, özellikle itiraf ediyorum; yani Sayın Millet 
Meclisi İdare Amiri arkadaşlarım alınmasınlar, biz 
büyük bir koordine içerisindeyiz; yani meseleleri be
raber alalım, her meseleyi beraber götürelim diyoruz. 
Bizim koordinemizin olduğu yerde beraberlik sağla
nıyor; ama onların aklına gelmiş bir konuda bizimle 
koordine yapılmadığı için beraberlik bozuluyor. 

Şimdi bir örneği var; Millet Meclisi ve Cumhuri
yet Senatosu bünyesinde çalışan emniyet görevlileri 
vardır. Polisleri kastediyoruz. İçlerinde bazı sayın se
natör arkadaşlarımızın da bulunduğu bir önerge ile, 
Millet Meclisinin Bütçesinin (R) formülüne bir fıkra 
eklemek suretiyle yıl içerisinde Millet Meclisi bünye
sinde çalışan emniyet görevlilerine bir maaş tutarın
da toptan ödeme yapılması karara bağlandı. Bütçeler 
basıldı, Millet Meclisinde var, Senatoda yok. 

Arkadaşlar; 
Aynı bina içinde oturuyoruz. Senatoda yok. Yani, 

koordinenîn daha çoğu bizden geliyor; ama o taraf
tan çıkan bir fikirden bizim haberimiz olmuyor ve 
bu işi de atladık. 

Şimdi burada bir önerge ile bu işi düzelttirelim di
yoruz. Sayın Komisyon Başkanı «Bu, gelir arttırıcı 
bir önergedir.» buyurdular. Oysa bizim boş kadrola
rımız, tayin yapmadığımız kadrolardaki bu fasıldan 
artacak paralarla karşılamak mümkündü; ama böyle 
dediler. Bu nedenle şimdi Başkanlığa bir önerge tak
dim ettik. Temenni olarak bir karar alınmasını istir
ham ediyoruz; bizim de (R) formülümüze bünyemiz
de bulunan emniyet görevlilerine yıl içerisinde bir 
maaş tutarında toptan ödeme yapılması için bir te
menni kararı alınmasını ve bunun bütçe Cumhuriyet 
Senatosundan çıktıktan sonra Millet Meclisine gitme
den evvel Bütçe Karma Komisyonuna gidecek, o ara
da teemmül edilmesini istirham ediyoruz. Bunun yü
ce oylarınızla kabul edilmesini istirham ediyoruz. 

Bu arada bir şeye daha değinmek istiyorum, bir 
detay olarak. 
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Şimdi, tabiî emniyet görevlilerinden kastımız po
lislerdir; ama Meclis bünyesinde güvenlik hizmetle
rinde çalışan bir de Muhafız Taburu var. Muhafız 
Tabanındaki personelin subay ve astsubay olarak al
dıkları yan ödemeleri vardır. Emniyet görevinde bu
lunan polislerin de fazla çalışma karşılığı aldıkları 
yan ödemeler vardır. 

Şimdi, polis görevlilerini bu işin içine sokunca, 
Muhafız Taburunun personelinin bunun dışında kal
ması bir noktada yine dengeyi bozuyor. Tabiî Muha
fız Taburu kadroları Cumhuriyet Senatosu bünyesin
de olmadığı için bu konuda ben bir temennide bulun
mayı kendim için lüzumlu göremiyorum; ama mese
leyi ortaya koymak için arz ediyorum. 

Emniyet görevlilerine (R) formülünden bir maaş 
ikramiye gibi bir şey polisler için öngörülmüşse, biz 
Millet Meclisiyle dengeyi kurmak için bunun temen
ni kararını alacağız, o takdirde sanıyorum ki, Bütçe 
Karma Komisyonu bunu düşünmeli, «Güvenlik kuv
vetleri» denilerek, Muhafız Taburu personeli için de 
bu olabilir ya da tümünden kaldırılabilir; yani Millet 
Meclisinden ve Senatodan. Bu, yüce Meclislerin bile
ceği iş; ama şu anda en âcil ihtiyaç, Millet Meclisiy
le Cumhuriyet Senatosunda bozulan dengenin düzel
tilmesi için araya bu formülü bir temenni haline ge
tirmektir. 

Arkadaşlar; 
Şimdi temsil ödeneğinin sarfı konusuna geliyo

rum ki, üzerinde gerek Bütçe Karma Komisyonunda, 
gerek bugün burada en çok konuşulan konu bu ol
muştur. 

Arkadaşlar; 
Bu yıl; yani 1976 yılında gerek Millet Meclisinin, 

gerek Cumhuriyet Senatosunun temsil ödenekleri mik
tarı bütçelerinde 1 milyon 500'er lira idi. Geçen yıl
larda Millet Meclisi 1,5 milyon lira koyardı, Senato 
500 bin lira koyardı. 

Şimdi, Senato Başkanlığı ile Millet Meclisi Baş
kanlığı Başkanlık ve makam olarak aynı düzeydedir
ler. Bunların birisi için 1,5 milyon lira koymak, diğe
rine 500 bin lira koymak olmaz; ama bu para sarfe-
tlrlir, sarf edilmez, o başka bir konu. Geçen sene Cum
huriyet Senatosu için de 1,5 milyon lira oldu ve hiç 
bir zaman ne Millet Meclisinde, ne de Cumhuriyet 
Senatosunda bu miktarlar harcanmamıştır. Nitekim, 
bu sene benim tespitime göre, Millet Meclisi bu 1,5 
milyon liralık ödeneğin 492 bin lirasını sarfetti. De
mek ki, daha 1 milyon lirası kaldı. Cumhuriyet Sena
tosu da 752 515 lira sarfetmiş durumda; yani Cumhu

riyet Senatosunun harcaması, Millet Meclisinden 262 
bin lira fazladır, 

Şimdi, Millet Meclisinin bu harcamasının 10 bin 
lirası misyon şeflerine gönderilen hediyeler, cenaze
lere gönderilen çelenkler, 23 Nisan'da çocuklara ve^ 
riîen hediyeleri ihtiva etmektedir ve bunun için har
cama toplamı 10 bin liradır. Cumhuriyet Senatosun
da bu bölümlerde yapılan harcama cidden fazladır; 
yani bundan çok daha fazladır; ama dış ülkelere gö
türülen hediyeler ve dış ülkelerden ülkemize gelenle
re, yabancı elçilere yapılan harcamalar vardır; onda 
aşağı yukarı bir denge vardır. Biraz sonra teferruatı
na gireceğim açıklamada göreceğiz ki, bir denge var
dır. 

Nitekim, bu konularda memleketimize Meclis 
Başkanlarının davetlisi olarak gelen yabancı parla
mento heyetlerini ağırlama ve verilen hediyelerle, ya
bancı parlamenterlere, gidişinde götürülen hediyele
rin bedeli Millet Meclisinde 482 bin liradır. 

Şimdi, bunun ışığı altında Cumhuriyet Senatosun
da teferruatlı bilgi vermek istiyorum. 

Arkadaşlar; 
Sayın Ünsaî'm konuşmalarıyle benim Bütçe Kar

ma Komisyonundaki cevaplarım arasında bir ufak 
karışıklık var. Bu karışıklığı tabiî çok aydınlığa çı
karmamız lâzım. Çünkü, ben burada bir tarafsız se
natör olarak bu görevi yaparken bir ölçüde Başkanı 
ve Başkanlık Divanını düşünürüm; ama bir ölçüde 
de hiç kimsenin usulsüz bir savunması varsa, onun 
savunucusu olamam. 

Şimdi, Sayın Ünsal'ın Bütçe Karma Komisyonun
da konuşmaları sırasında şöyle bir akış vardır zabıt
lardan okuyorum : «Sayın Başkan dış ülkelere gitmiş, 
birçok yerlere girmiş; elimde bir liste var, incelediği-
ğimiz zaman neler neler var. Bu listeler hediye liste
leri; yani 1975 Bütçesinde temsil ödeneği işte şuraya 
çıkarılmışken, bunun toplam miktarı 264 665 lira.» 
demişlerdir. 

Dış ülkelere gidilerek denmek suretiyle konuşul
maya başlandığı için ve bunun sonunda hediyeler 264 
bin lira dendiği için ben dış ülkelere götürülen hedi
yeler diye bu meseleyi kabul ederek, ona cevap ver
dim ve bunun 110 bin lira olduğunu söyledim; ama 
sayın arkadaşımızın konuşmasının son kısımlarına 
geldiğim vakit, «genellikle hediyeler» diye mütalaa 
edildiğini görüyorum. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Gelen hediye var 
mı? 
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CUMHURİYET SENATOSU İDARE AMİRİ 
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — «Genellikle» de
dim, zahâlinÜz «Gelen» anladınız. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Gelenleri tespit et
tiniz mi? 

CUMHURİYET SENATOSU İDARE AMİRİ 
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Onu bilemiyorum 
efendim. 

Bu nedenle belki konuşmalarımızda bir uyum
suzluk olmuştur; benim cevabım onun tam sorusunu 
karşılamamıştır. Yalnız kendileri dış ülkelere yapılan 
seyahatlardan bahsederek hediyelere girdiği içîn ben 
öyle anlamış olabilirim. 

Şimdi meselenin detayım birazca açmak istiyo
rum ki, iyice aydınlansın. 

Bu sene temsil ödeneğinden yapılan harcamalar 
752 bin liradır. Temsil ödeneğinde yapılan harca
malar bütçe formüllerine göre, biliyorsunuz ki, ma
kam salhiplerinm bizzat keridi tasarruflarında olan 
harcamalardır; ama bizim tüzüklerimizde bazı 
boşluklar var; biz Başkanlık Divanı olarak her 
hafta toplanırız, 75 liralık bir gözlük çerçe
vesini Başkanlık Divanından, senatörlerden ku
rum 13 kişilik Heyetten geçiririz; ama meselâ 5 bin 
liralık alınmış olan antifrizleri Başkanlık Divanına 
getirmeyiz. Antifiriz alınır, bütün arabalara dağıtıl
dığı söylenir. HaJbuki bütün arabalar antifriz kul
lanmamış olabilir. Daha da başka büyük harcamalar 
ohır, bu harmacalardan Başkanlık Divanınm haberi 
olmaz. Başkanlık Divanı neden böyledir?.. Çünkü, 
Sağlık Yönetmeliğinde madde ile konmuş. Kim koy
muş?.. Birisi koymuş. 75 liralık çerçeve için Senato 
Başkanlık Divanı toplanır. 

Demek ki, Başkanlık Divanının çalışmasını Tü
züklerde ve yönetmeliklerde biraz daha idarî işleri, 
biraz daha bütçe harcamalarını kapsayacak bir dü
zeye getirmeye ihtiyaç var. Aksi halde çalışmalarımız 
komik olmaktadır. Hakikaten her hafta toplanır ve 
diş tedavilerine ve gözlük çerçevelerine onaylar ya
parız. Hem de nasıl onay yaparız?.. Diş tedavisi için 
750 fatura almıştır; ama Ankara Tabipler Odasının 
ölçülerine uymadığı için 300 lira düşülerek 400 lira 
ödenmesine karar veririz, ödemelerimiz böyledir ve 
Senato Başkanlık Divanı bunlarla uğraşır; ama ba
karsınız ki, çok büyük harcamalar vardır, onlar hiç 
Divana gelmez. 

Onun için mutlaka yönetmeliklerde ve tüzükler
de değişiklik yapmaya ihtiyaç vardır. Hatta ben bu 
İhtiyacı Sayın Başkanın Bütçe ve Plan Karma Ko

misyonuna gelip gelmemesi konusuyla da bir noktada 
bağlamak isterim. Bir noktada komisyon haklıdır; 
çünkü ita âmirleridir Başkanlar. Başkanlar ita amiri 
olunca olur; ama Sayın Cumhurbaşkanı ita âmiri 
değildir, pekâlâ Sayın Senato Başkanı ve Millet Mec
lîsi Başkam da ita âmiri olmayabilir. Mutlaka ita 
âmiri olmasına dair bir kural yoktur. Demek ki, ita 
amirliğinden Başkanları ayırmak, onlann tarafsızlığı
nı, onlarm yüceliğini, hatta bu tür eleştirilere de he
def olmamasını sağlayan bir yöntem olur. 

Demek ki, bu noktaya kadar da Tüzük değişik
liğine ihtiyaç vardır. İta âmiri pekâlâ bir Başkanve-
kişi olabilir, aynı partinin diğer Başkanvekiîi ita 
amiri olabilir, ya da İdare Amirlerinden birisi olabi
lir. Yani, siz İdare Amirini küçük mü görüyorsunuz 
arkadaşlarım? Hepimiz kocaman birer senatörüz. Sı
rasında bakan oluyoruz. O nedenle pekâlâ ita amiri 
olaibiliriz. O zaman kontrol ve murakabe daha da 
kolay ohır ve hatta bir ita âmiri Suphi Karaman'ı, 
Mehmet Ali Arıkan'ı, Sakıp Hatunoğlu'nu burada 
kürsüde eleştirmek çok daha rahat olur, hatta Parla
mentomuzun Başkanları şahsındaki kişiliğini de zede
lememiş oluruz. 

Arkadaşlarım; 
Tören ağırlama giderleri 752 bin lira idi. Bende

nizin Sayın Ünsal'a verdiğim cevap, genel hediye 
kavramının dış ülkelere götürülmüş kısmım anlamı-
şımdır ve kendileri dış ülkelere ziyaretlerden ötürü 
bu konuya girdiği için böyle anîamışımdır ve onun 
110 bin lira diye cevap vermişimdir. Binaenaleyh, dış 
ülkelere götürülen hediyeler yine 110 bin liradır, faz
la değildir. 

Bu 752 bin liranın arasında... 
TALÂT DOĞAN (Rize) — Dökümü var mı? 

CUMHURİYET SENATOSU İDARE AMİRİ 
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Dökümü var 
efendim. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Onu merak ediyoruz. 
CUMHURİYET SENATOSU İDARE AMİRİ 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Evet Efendim. 
Yardımlar var. Birçok yerlere... 

VELİ UYAR (Yozgat) — Derneklere. 

CUMHURİYET SENATOSU İDARE ÂMİRİ 
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Derneklere yapı
lan yardımlar. Bunlar falan ilin; teferruatını söyleme
me gerek yok, isterseniz anlatırım. Şavşatlılar Daya
nışma Derneği, Giresunlular Derneği,. Çankaya Lisesi 
Okul ve Öğrenci Koruma Derneği, Anadolu Lisesi 
Koruma Derneği, Toraks Hastalıklar ve Yardım Der-
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neği, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanına 
büst yaptırılması için verilen bir 5 bin lira var, Türk 
Anneleri Derneği, Ankara Rehabilitasyon Merkezî, 
Körleri Işıklandırma Derneği, Ankara Olgunlaştırma 
Enstitüsü Derneği, Çağdaş Sanat Kuruluşu, Türk Kadın
ları Derneği, Resim ve Heykelcilik Sanat Derneği ve 
bir de Kuzey Kafkas Kültür Derneği ve Halk Evleri 
Genel Merkezine yapılan 4'er bin liralık harcama
lar var. Bunların her birisi diğer dernekler 2 - 3 bin 
lira civarındadır. 

Sayın arkadaşlarım, 
Temsil ödeneğinin harcama biçimi bizzat Sayın 

Başkanların, sayın bakanların kendi inisiyatifinde kal
dığı sürece, ki bir yerde Devlet anlayışı da bunu böy
le gerektiriyor, bu küçük harcamaların 3 - 4 bin lira 
bir derneğe yardımın... 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — 750 bin 
lira küçük mü?.. 

CUMHURİYET SENATOSU İDARE AMİRİ 
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Daha arz edece
ğim. Şimdi dernekleri anlatıyorum sadece. Dernekler
de ifade ettiğim 65 bin liradır. 65 bin liralık kısmını 
ifade ediyorum. Bunları normal karşılamak lâzım. 
Bu 65 bin liranın içinde büyük bir kalem vardır, 30 
bin lira. Bu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına ve
rilmiştir. Bu Alaya verilir, verilmez, başka bir konu; 
ama bir alaya verilen para da, resmî kuruluşa verilen 
bir para da verildiği yer itibariyle belki şey sayılabi
lir; ama alınan yer itibariyle de bir usulsüzlük sayıl
ma?, her halde Alay Komutanının cebine verilmedi 
bu para. 

Demek ki, bu 30 bin lirayı düşersek, 35 bin lira 
derneklere yapdan yardımlar vardır. 

Kitap ve dergilere verilen 10 870 lira vardır. Çeşit
li kitaplar; Çanakkale Halk Müzesinden alman kitap, 
Kubbealtı Cemiyetinden alman kitap, 400 lira, 300 
îira; 3 bin üra, böyle, Türk Kültürünü Araştırma Ens
titüsüne verilen 3 bin lira v.s. Bu da 10 870 lira tu
tuyor. 

Dış ülkelere ki, bu sene başlıca 4 ülkeye ziyaret 
yapıldı, Güney Kore'ye, Avusturalya'ya, Pakistan'a 
ve Yugoslavya'ya. Buralarda otel harcamaları ve bah
şişler namı altında 61 308 liralık bir harcama var. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Bahşişleri de mi Dev
let kesesinden veriyor? 

CUMHURİYET SENATOSU İDARE AMİRİ 
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Ziyafetler var. 
Bu ziyafetler 19, 20, 26 Ocak tarihlerinde yapılan zi
yafetlerdir, Bunların 172 bin liralık harcaması var-

j dır. Ayrıca Anıtlar Dizisinin çeşitli toplantıları oldu, 
I o toplantılar dolayısıyle Meclis lokantasında verilen 
I yemekler vardır, yapılan çaylar vardır, onlar için de 

her birisi 6 bin, 6 900, 3 300, 2 290 gibi rakamlar var. 
I Bu bölümde yapılan harcamalar 225 229 liradır. 
I Şimdi asıl konu, hediyelik eşyaya sarfedilenler ve 
i ambarda bulunan hediyelik eşya meselesidir. 
j Sayın arkadaşlarım; 

Bnnlar da 170 424 lira tutmaktadır. Bunun 110 873 
I lirası dış ülkelere götürülen hediyelik eşyadır, diğer-
I leri içeride çeşitli elçiliklere, Başkanlık Divanı ve 
I müdürler seviyesine kadar ayda cüzî olarak verilen, 
I verilmesi bence hiç uygun olmayan; yani hiç verilme-
I yebilir de, bir müdüre ayda 5 paket sigara veriyorsu-
j nuz, verilmemesi daha uygundur belki, bunların hep-
I sinin kaldırılması çok daha iyidir. Muhafız Taburuna 
I verilen bazı hediyeler vardır. Bunların tümü 47 bin 

lira tutmaktadır. Hepsi beraber 170 bin lira tutmak
tadır. 

I Bir de hediyelik eşya alınmıştır; fakat ambarda 
I durmaktadır. O da, 158 461 lira. Bu ambarda bulunan 
I eşya ile birlikte bütün harcamamız 752 bin liradır. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Ye babam, ye. 
CUMHURİYET SENATOSU İDARE AMİRİ 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Şimdi arkadaşla-
I rım, biraz önce arz ettiğim gibi, bunlar temsil ödene-
I ğinden yapılan harcamalardır. Başkanlığın bizzat ken-
I dişinin yetkisi dahilinde yapılan harcamalardır; ama 
I bu harcamalar Divandan geçmez. Divanın haberi 
I yoktur. Bendeniz de ancak Sözcü olduğum için habe-
I rim vardır. Millet Meclisiyle mukayese ettiğimiz va

kit... 
ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Niçin 

I Divandan geçmez efendim?.. 

CUMHURİYET SENATOSU İDARE AMİRİ 
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Yönetmelik yok 

I buna ait efendim. Temsil ödeneğinin ilgili Yasada 
I maddesi var, ilgili Bakan tarafından sarf ediliyor. Ya-
I ni, bir nevi ödenek gibi kullanılabiliyor. 
I BAŞKAN — Sayın Karaman 10 dakika süreniz 
I kaldı efendim. 
I Bu arada sorular da var, gözönünde bulundurma-
I nızı rica ediyorum. 

CUMHURİYET SENATOSU İDARE AMİRİ 
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Bitiyor efendim. 

I Şimdi efendim, tabiî ben Senatonun bu tür har-
J camalan çok konu edildiği için biraz detayına gir-
I mek ihtiyacım duydum; ama biraz evvel ifade etti-
J ğim gibi aynı bölümlerden Millet Meclisinde yapılan 
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sarfiyat 432 bin liradır. Bizde ziyafetler fazladır, ora
da ziyafetler yoktur, 225 bin lira o bölümden yapılan 
harcamayı düşerseniz, aşağı yukarı iki tarafın da har
caması birbirine denktir; ama bizde detayı konuşul
maktadır, Millet Meclisi Bütçesinin detayı konuşul
mamaktadır, aradaki fark bundan ibarettir. Demek 
ki detaya girilirse onda da böyle şey bulunabilir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bu arada bir konuya değinmek isterini; Sayın 

Başkanlarımızın bu konuda, bu ödenekleri bu az daha 
dikkatli sarf etmelerinde bir zorunluk var hiç şüphe 
yok; ama Saym Başkanlarımızın her meselede böyle 
larj olmadıklarım da bir örnekle vermek isterim. Ne 
Millet Meclisi Başkanı, ne Sayın Cumhuriyet Senato
su Başkanı kendilerine bütçede konulmuş faallardaki 
konut ödeneğine rağmen, bu konut ödeneğini hiç biri
si kullanmaz. Her ikisinin evlerinde resmî telefonlar 
vardır, özel telefonları vardır. Ay sonlarında resmî 
telefonların faturası Devlet tarafından ödenir, özel 
telefonların faturası kendileri tarafından ödenk ve bil
miyorum; ama sanmıyorum ki, aralarında pek büyük 
fark olsun. Müsaade ederseniz bunu da hakkaniyet 
olsun diye meselenin detayına girmiş bir arkadaşınız 
olarak söylemek ihtiyacı içindeyim. 

Başka söyleyeceğim bir husus yoktur. Saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karaman. 
Efendim, soru sormak isteyen sayın üyeler var. 

Buyurun Saym Talât Doğan. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Efendim, sayın söz
cü, Mecliste bir laboratuvar açılacağından bahsetti. 
Senatörlerin kan ve idrar tahlillerini yapmak için. 
Bir hekim olarak müdahale etmek istiyorum. Bunun 
için hemotoloji laboratuvarı kurulması lâzım. Bu 
5 - 1 0 milyondan aşağı kurulamaz. Bir biyokimya la
boratuvarı kurmanız lâzım 3 - 4 milyondan aşağı 
kurulmaz. Bir bakteriyoloji laboratuvarı kurmanız lâ
zım 1 - 2 milyondan aşağı kurulamaz. Ankara'da üç 
yerde hemotoloji laboratuvarı vardır. Yüksek ihti
sas Hacettepe, Tıp Fakültesi, 

Şimdi nasıl kuracaksınız da burada kimin idrar 
ve kanına bakacaksınız?.. Yani ikaz ediyorum, günah
tır. Bu millete acıyın. Her aklına gelen bir püskül dik
mesin. Nereye yerleştireceksiniz?.. Gidin Yüksek İh
tisas hematoloji laboratuvarına bakın bir katı işgal 
etmiş. Aletlerin her biri 500 bin liradır. Sonra neden 
bu kadar ayrıcalık?.. Rica ediyonım. 3 dakika 5 da
kika beklemek zorunuza mı gidiyor. Gidelim o mille
tin çektiğini de görelim ca'nım. Onlar, orada sürünü

yorlar. Biz yiyen hiç olmazsa servis şefinin odasında 
çayımızı kahvemizi içiyoruz. Bu cinayettir, millete 
hıyanettir. Onu kim akıl etmişse onu, öbür dünyaya 
kadar takip etmek lâzımdır. 

BAŞKAN — Soru sorun Sayın Talât Doğan. 
TALÂT DOĞAN (Rize) — Sorunun içinde bun

lar. 
Benim, Senato Başkanını eleştirmek zaten had

dim değil; ama boyuna yemekler verilir. Ben hiç bi
rine gitmedim. Çünkü o yemeklerin, (giden arkadaş
ları ayrı tutuyorum), helâl olduğuna inanmıyorum. 
Ne lüzum vardır, birbirimizi tanıyalım diye. Kim ki
mi tanıdı?.. Ben Senato Başkanını görsem belki zor 
tanırım. O ben!, mümkün değil tanımaz. Bunun ucuz 
yollan vardır. Senato Başkanının saray gibi, büyük 
Atatürk'ün görmediği debdebe içinde oturduğu yer 
vardır. Çağırır 3 - 5 kişiyi kendi kesesinden Rize, 
Trabzon, Gümüşhane diye bir grup yapar bir çay 
içirir sohbet yaparak daha iyi tanışırız. Bu şekli öne
riyorum. 

Bir de, 750 bin lira temsil gideri dökümünü iyice 
anlayamadım. Bu seneki de 1,5 milyon lira imiş. 

Şu kadar söylüyorum; bu millete lütfen acıyın, bu 
para helâl para değildir. Bunu yiyenler, çoğunu ilâç 
parası olarak kullanmaya mecbur kalırlar. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buyurun Nal-
bantoğhı?.. Yoklar. Sayın Özer. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Saym Başkanım, 
sayın Sözcüden şunu öğrenmek istiyorum. Dış ülke
lere gönderilen hediyelerin karşılığı Devlet Hazinesin
den verilmektedir. Dış ülkelere giden kişilere de ora
dan verilen hediyeler vardır. Madem ki, verdiğiniz 
hediyelerin karşılığı Devletin Hazinesinden çıkmak
tadır, onun karşılığında gelmekte olan hediyeler ne 
olmaktadır?.. Onun da Devlet Hazinesine verilmesi 
lâzımdır. Bu yolda bir kanun teklifim de vardır; fa
kat daha henüz Meclislere intikal etmemiştir. Onu 
öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Saym Köseoğlu. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Sayın 
Başkan, bugüne kadar bazı yönetmeliklerin yapılma
dığım Sayın Sözcü kabul ettiler. Acaba, bu yönetme
likleri kimler yapacak, ne zaman yapacak?.. Anaya
sa ve İçtüzüğümüzün amir hükümleri karşısında bu 
yönetmeliklerin yapılmasını bekliyoruz. Bunun ne 
zaman yapılacağının cevabını da istiyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Salihoğlu. 
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OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Efendim, 
Sayın İdare Amirlerimizin beyanlarında Meclis için
de, Senato kanadı ve Meclis kanadmda görevli bulu
nan emniyet mensupları ile ilgili kısmı esefle karşıla
dım. Hakikaten aynı çatının altında, aynı hizmeti gö
renlerden Meclis muhasebesine bağlı olanlar ikrami
ye alacak; aynı hizmeti gören ve aralarında hiç bir 
fark olmayan düğer Senato kanadında olanlar alama
yacak. Bu tabiî idarenin birbirleriyle olan koordinas
yon bozukluğunun bir ifadesi, bir delilidir. Bunun hal
li mutlaka lâzımdır kanaatindeyim. Şimdi burada ve
rilecekse; bizim burada Anayasa gereği artırma yap
mak yetkimiz olmadığına göre, indirme yapılabilirliği 
açikâî'dır. Öteki tnrafmkinin de kaldırılması gibi bir 
yolun İdare Amirliğince bir önerge verilerek girişim
de bulunması, adaletin sağlanması bakımından uygun 
olacağı kanaatmdayım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Küçük. 

SAMÎ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Efendim, Mec
lisin giriş kapılarından gelen zİ3'areîçiIeri kontrolü, 
gelen halkın kontrolü çoğunlukla muhafız taburunun 
erleri tarafından yapılmaktadır. Bilindiği gibi Meclise 
tabi olan bu erlerin kontrollan yeteri ölçüde yaptıkla
rına kani olmuyoruz. Bu bakımdan, bu hizmetin po
lise devri uygun olur mu?.. 

İkincisi, ihtiram nöbeti Türkiye Büyük Millet 
Meciisi adına bir yerde tutulması suretiyle nöbet hiz
metlerinin yapılması düşünülüyor mu?., 

Teşekkür ederini, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Küçük. 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Bir sual da

ha sorabilir miyim?.. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Efendim, 
Sayın Sami Küçük sorusunu sorarken aklıma geldi; 
hakikaten, bu askerlerle bizim emniyet mensuplarının 
parlamenterlerin giriş kapısında hiç uygun olmayan, 
hoş karşılanmayan 'bir durumları daha vardır. Ora
da subay ve astsubay vardır, er vardır. Bir taraftan 
da bizim emniyet mensubu memurlar vardır. Çoğu 
kere parlamenterleri tanıyan emniyet mensubu olu
yor. Geçerken emniyet mensubu selâm veriyor, öte
ki sanki tamamen selâm verenin aksine lâubalilik 
içine giriyor. Bu mutlaka kaldırılmalı. Tabiî oradaki 
subaylar, askerler parlamenterleri tanimaj'abiSir, bu 
doğrudur. Tanımayacaklarına göre oraya konmasın
lar yahut ta emniyet mensuplarına tabi olup onlar da 
davranışlarını düzeltsinler. Bu çirkin manzaranın kal
dırılması lâzımdır, kanaatmdayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Efendim, Sayın 
Hamdi Özer'in sualinden başlayarak cevap veriniz; 
dışarıda verilen hediyeler ne oluyor, diyorlardı. 

CUMHURİYET SENATOSU İDARE AMİRİ 
SUPHİ" KARAMAN (Devamla) — Sayın arkadaşla
rım, çok kısa olarak maruzatta bulunmak istiyorum. 
Evvelâ bu biokimya laborafuvarı meselesi teknik 
yönden cadden büyük harcamaları gerektiren lüzum
suz, anlamsız bir mahiyet kazanıyorsa (ki, ben bilemi
yorum) elbette ki, ortaya koyduğumuz durumda bu 
yürümez, yürümeyecektir. Zaten, bir kişinin oraya 
kaydırılmasını önlemek üzere Divan kararında bü
tün bu tesislerin yapılmasından sonra tayinler ya
pılır kaydımı koyduk. Belki de bu husus işlemeyecek
tir. Hani, sayın dektor arkadaşlarımız, doktor üyele
rimiz bu hususta Başkanlık Divanım aydınlatırlarsa 
bu bölüm burada ölü olarak kalır, seneye de kaldı
rılır. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Doktor 
üyeleri toplayıp sorun. 

CUMHURİYET SENATOSU İDERE AMİRİ 
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Yani, böyle 
Meclis binası içerisinde bir hastane niteliğinde büyük 
salonlar söz konusu olamaz. Çok küçük tahliller. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Onun hiç manası 
olmaz. 

CUMHURİYET SENATOSU İDERE AMİRİ 
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Ama çok küçük 
tahlilin ifade edeceği mana var mıdır, yok mudur 
onu da bilemiyorum. 

İkincisi; alınan hediyelerin durumu, Bu bir yasa 
meselesidir. Türkiye'de yıllardan beri bu konu gün
demdedir. Konuşulur, yalnız Meclis Başkanları için 
değil, tabiî bir kısım bakanlar için, başbakanlar 
için Cumhurbaşkanları için söz konusudur ve zaman 
zaman gündeme gelmiş bir konudur; ama bir yasa 
meselesidir. 

Tarihe mal olan insanlar zaten bu türlü hediye
leri müzelerinde teşhir ediyorlar. Önemli olan in
sanların tarihe mal olacak bir düzeye çıkıp çıkama
ması meselesidir. Çıkmaması halinde o zaman dev
let kesesinden hediye vermek ve mevcut hediyeleri 
kendisine almak cidden demikrasi anlayışı ile uygun 
olmayan bir durum meydana getirir. O takdirde bu
nun bir yasa düzenlemesine ihtiyaç vardır; ama şu 
anda da böyle bir yasa yoktur ve böyle bir yasa tek
lifi de yapılmıştır; fakat gündemlere girmemiştir. 

Sayın Köseoğîu, noksan olan yönetmelikler üze-
| rinde konuştular, boşlukları ifade ettiler. 



C, Senatosu B : 29 4 . 2 . 1977 O : 1 

Geçen sene, daha evvelki seneler yoğun çalışma
lar yapılmıştır. Bazı yönetmelikler geçen sene. içeri
sinde yürürlüğe girmiştir: fakat en önemlileri hazır
lık çalışması içindedir; ama Başkanlık Divanında 
görüşülememektedir. Başkanlık öivam 75 liralık göz
lük çerçeve gündemleri ile, ya da 350-509 liralık diş 
faturaları ile meşgul olmakladır. Yanı Tüzük öyle 
ayarlanmış, öyle götürülmüş. Asimda, Başkanlık Di
vanlarının küçük ait komisyonları kurulmuştur. Bu 
alt komisyonlar rneslclcri hazırlam<şhr, hatta Ana
yasa Komisyonu İle., hatta gruplardan yardımlar ya
pılarak bu yönetmeliklerin geliştirilmesi lâzımdır ve 
geliştirilmiştir, şu anda büyük bir ölçüde geliştirilmiş
tir; ama Başkanlık Divanından geçememiştir. En 
önemli yönetmelik personel yönetmeliğidir. 'O orta
dadır ve birçok karışıklıklar ve sürtüşmeler de bu 
yüzden olmaktadır. 

Sayın SalinoğUrnun emniyet görevlileri hakkında
ki temennileri var. Tümden kaldırılması önerisi ola
bilir; fakat böyle bir öneri verilmiş değil. Biz, Mil
let Meclisindeki dengeyi sağîamak üzere bir temen
ni kararı alması önergesini verdik. Sanıyorum ki, 
Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu emniyet görev
lileri arasmdaki bozulan dengenin yanında, emniyet 
görevlileri ile Mec'is personelinin arasında bozulan 
bir denge vardır. Yani, bu bir maaş ikramiye veriS-
mesi konusu biraz da bu bozulan dengeyi düzelt
mek için verilmiştir, Binaenaleyh, bozuk bir denge
yi daha da bozmaktansa, kendi arasında biraz daha 
dengelendirmenin daha faydalı olduğunu sanıyorum. 

Sayın Küçük giriş kapılarında erlerin vatandaş
ların kontrolü görevinin iyi yapılamadığını, bu gö
revin polislere devredilmesi lâzım geldiğini söyledi
ler. 

Millet Meclisinin yakın günlere kadar kadrosunda 
26 polis vardı. Bu 42 ye çıkarıldı. Bizim 12'dir. Bu
nun 8'i polis görevlisidir, Kadromuzda geçen sene 
6 boşluk vardı dolduramamıştık. Bu sene ihtiyaca 
göre, açılan yeni kapılardan artan nöbetlerden Ötü
rü bir 6 kadro daha koyduk: ama onu da doldura
madık. Henüz daha çıkmış değil 

Mevcut polis kadrosu ile bu kadar geniş bir sa
hada, bu kadar çok geniş nöbet yerlerinin bulundu
ğu, dinleyici localarının kontrol altına alınması lâ
zım geldiği yerde, daha fazla polis istihdam etmek 
mümkün değil; ama bu kadro biraz daha artırılır. 
Bu görevlerden askerler çekilir (ki, ideali de budur) 
vatandaşın her girdiği yerde polisle karşılaşması çok 

j daha uygundur. Asker görünümüyle olmak iyi de
ğildir. 

Geçen sene trafik uygulamasını yaparken, elimiz
deki emniyet görevlileri yetmediğinden ötürü, bir
çok yerlere askerler dizdik ve çok daha rahatsızlık 
oldu. Bir kere asker, meseleleri pcüs kadar yapamı
yor ve mevzuatı bilmiyor. Askerle bir parlamenterin 
sürtüşmesi çok daha iyi olmayan sonuçlar getirebili
yor. Bu nedenle ilk trafik uygulamasında yaptığımız 
bu çalışma yavaş yavaş yerine oturunca askerleri ge
riye çektik. Bu nedenle bir ölçüde dış kapılardaki 
hizmetlerin yürütülmesinde askerlerin yardımcı ol
malarına ihtiyaç vardır. 

Sayın Salihoğîu'nun söyledikleri çok yerinde bir 
j konudur, birkaç ay evvel bu konu aslında gündemi-
I mise gelmiş ve gerekli tedbirler alınmış, gerekli emir

ler verilmiştir. Yani, bir polis oradan geçen parla
mentere lüzumlu bir ihtiram içerisinde, kısa bir an 
geçiyor selâmını veriyor; ama yanında bulunan er, 
Astsubay aynen durumunu muhafaza ediyor. Bu bir 
yanlışlıktır. Yani, ya bu türlü emniyet görevlerinin 
yapıldığı yerde, bilhassa emniyetin ciddî olduğu yer
lerde aslında ihtirama da gerek yoktur. Bu bir anla
yış farkıdır. Başka ülkelerde bu böyledir, hiç yapıl
maz; ama Yüce Parlamentonunun üyelerine bir say
gınlık içinde bulunmakta da bu kadar büyük güven
lik sorunları söz konusu olmadığı yerde ihtiyaç var
dır. O takdirde polisin bu türlü davranışını gören 
asker görevlinin de o anda ona uymssmda zaruret 
vardır ve bu orada bulunan kişinin askerin gururu
nu herhangi bir şekilde kırmaz, bilâkis gururunu 
yükseltir. Çünkü, bir parlamentere selâm vermek, 
ihtiram duruşunda bulunmak, bir saygıda bulunmak; 
aslında o saygıda bulunulan insana karşı da ayrı bir 
saygîpJık kazandırır. 

Efendim, maruzatım bundan ibarettir. Saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Buyurun Sayın 
Tekin Arıburım. 

Efendim, Sayın Senato Başkam kendilerine soru
lan sualleri bizzat cevaplandırmak istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI M. 
TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Yüce Senato'nun 
çok kıymetli üyeleri; sayın arkadaşlarım; 

Senato Başkanı olarak beni seçmiş bulunuyorsu
nuz. Senato Başkanının İçtüzükte gösterilmiş vazife
leri vardır. Bir numaralı vazifesi, Yüce Senatoyu 

j temsil etmek vazifesidir, tşîe huzurunuza beni se-

73 — 
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çen sizler olduğunuz için, sizi temsil ettiğim için, 
sizin tarafınızdan yalnız hesap sorutabileceği kanaati 
ile huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Siz davet et
tiğiniz zaman iki elim kanda olsa gelirim. İstediği
niz her hususta özel veya resmî cevap verebilirim, 
verebilecek de durumdayım. Sayın arkadaşlarım, hiç 
gizli bir şeyim yoktur. 

Anlaşılıyor ki, dışarılarda bazı dedikodular şu ve
ya bu sebeple dönmekte ve hiç şüphesiz bunlar da 
vaktiyle de yapılmıştır. Efendim, rakamlara şunlara 
bunlara dayanan mübalağalara hedef teşkil etmekte
yiz. Bundan fevkalâde çekinirim. Sebebi, yine sizi 
temsil ettiğim için. Özel olarak da, resmî olarak da 
evvelalîâh veremeyeceğim hiç bir soruya cevap yok
tur. 

Sayın arkadaşlarım; 
Komisyona niçin gitmediğim, araştırıldı. Kanun

lara en çok riayet edenlerden birisiyim sizlerin için
de ve zannediyorum ki, bu kadar senedir müteaddit 
defalar Başkan seçmeniz de hiç şüphesiz amilin bir 
tanesi de bu idi. Kanunlara kıskançlıkla riayet et
meye çalışırım; benim bilgim, benim görgüm, be
nim okuma, anlama kabiliyetimin yettiği nispeîde, 
Bunun dışında belki hatalı bazı şeyler yapmış olabi
lirim, ikaz edilirsem derhal dönerim. En küçük arka
daşımdan dahi derhal özür dilerim. Hele sizlerden 
hiç şüphesiz evvelemirde özür dilerim eğer bir ku
surum, hatam olursa; ama bilin ki, Senato Başkanı 
ve Başkanlık Divanı kontrolsüz değildir. Yine sizle
rin koymuş olduğunuz kontrollere tabidir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Hesaplar: Bir Denetçimiz vardır, senatör arka

daşımızdır. Bu kadar senedir epey Denetçi değişti. 
Zannediyorum şimdiye kadar Senato Başkanı, ka
nunsuz olarak (Allah kimseye göstermesin) kendi 
şahsına Devlet parası kullanmıştır demediler; 10 pa
ra için dahi bir ikazda bulunmadılar. Tanrı hepimi
zi korusun. İnsandır hata yapabilir, elbette bilme
den de yapabilir. Yapmamaya çalışıyoruz. Onların 
vazifesi de bizi, kanunların dışına çıktığımızda ikaz 
etmesidir. Şimdiye kadar olmadığına göre, belki yal
nız kanaat davasında bazı hususlar olmuşsa eğer, 
bunları da söyleyebilirler, biz de yolumuzu ve ade
timizi ona göre değiştirir düzeltiriz. Bundan sonra 
da Hesapları İnceleme Komisyonu vardır. Her üç 
ayda bir hesap verilir, bunlar huzurunuzda burada 
izah edilir. Şimdiye kadar herhangi bir şey çıkmadı
ğına göre, demek ki, bir kanunsuzluk bahis konusu 
değildir. 

BAŞKAN — Sayın Başkanım, bir saniye efendim. 
Sayın üyeler şu anda çalışma süremiz dolmuş

tur. Sayın Başkanımızın görüşmesinin bitimine ka
dar müzakerelerin devamını oylarınıza sunuyo
rum efendim. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. Buyurun Sayın Başkanını. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI M. 
TEKİN ARIBURUN (Devamla) — Teşekkür ede
rim efendim. 

Binaenaleyh kontrolsuz değildir. 
Burada hiç şüphesiz ki, 185-186 tane senatörü

müz, 200 küsur memurumuz vardır. Nereden 10 
para sarfetmişsek, ne hareket yapmışsak onları mut
laka görürler ve icabedenieri, lüzumlu olan ikazları 
yaparlar. Bunu, temenni ederim ki yapmış olsunlar 
ve doğru yapmış olsunlar. Ben arkadaşlarımdan 
eminim, yapmışlarsa her halde doğru yapmışlardır. 
Eğri haber veya eğri bilgi vermemişlerdir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Şunu iftiharla söyleyebilirim, çünkü bizim gele

ceğimize, evlâtlarımıza bırakacağımız bir tek husus 
vardır o da şanlı şerefli, lekesiz bir mazi ve lekesiz 
bir vazife anlayjşı ve görüşü.. 

Hatırlatmak istemem; ama Hava Kuvvetleri Ku
mandanı iken biliyorsunuz karı-koca ikimiz de Yas-
sıada'ya gittik ve orada gayet sıkı incelemeden geç
tik. Evdeki gümüş sigara tablamıza kadar sayıldı 
ve tek kuruşumuza kadar bütün bankalar, iç ve dış 
bankalar dahil olmak üzere hesap verdik, Benim ve
recek bir şeyim yoktu. Ne eşimin ne de benim. Her-
şeyimiz açıktı. Biz maaşa bağlı insanlarız, aldığı
mızı sarfeden insanlarız. Emlakimiz de ancak, ya 
babadan kalma bir iki ufak parça (Mühim bir şey 
değil) yahut da kendi alın teri ile kazandığımız maaş
lardan kooperatiflere girmek suretiyle edindiğimiz 
bir veya iki ufak mülk. Meselâ benim bir arsam bir 
evim, kendi eşimin de öyle, 2 katı bir de ufak evi 
ve arsası var. Bütün gürültü patırtı bu. Şimdiye ka
dar o yönden çok şükür hiç bir zaman şaibe altın
da kalmadım. Burada da kalmayacağımıza benim 
kanaatim vardır. Yeter ki, lüzumlu olan izahat var
sa eğer, o izahatı ağzımdan işitesiniz. 

Komisyona gelmedim; sizi temsil ettiğim için Ko
misyona gelmedim ben. Başkan, ister Meclis Başka
nı olsun, ister Senato Başkanı olsun, Başkanın emri 
altmda bulunan, onu kontrol ile mükellef olan bir 
Komisyona hesap vermez. Buna, adet de, kontrol 
de, gelenek de kanunlar da, İçtüzüğümüz de manidir. 
Ben sizin şerefinizi korumakla mükellefim. Verilecek 
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hesap varsa, bu makamı küçültmek suretiyle, öyle 
bir mana verdirecek surette hareket etmekle Komis
yona çağırmamaları lâzım gelir. Bana gelirler sorar
lar, istedikleri hesabı, istedikleri tarzda veririm; ama 
oraya gelip de ölçüsüz lâflarla Başkanınızı zedeleye-
mezler. Ben varken bunu yaptırmam. Çünkü sizin 
şerefinizi koruyorum ben. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Şimdiye 
kadar da olmamıştır böyle bir şey. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI M. 
TEKİN ARIBURUN (Devamla) — Şimdiye kadar 
böyle bir şey vaki değil. Senato ve Meclisin tarihin
de vaki değil. Bu hassasiyeti göstermek için bu konu
ya değindim; sırf Senato şerefini korumak için de
ğindim. Beni buraya çağırabilirsiniz, burada hesap 
sorabilirsiniz. Bakınız kendiliğimden çıktım. Size kar
şı, sizin sorunlarınıza karşı benim cevap vermem hem 
görevimdir hem de şerefimdir, benim için bir şeref
tir bu. Başkanınızın ne olduğunu her türlü hususi-
yetleriyle bilmeniz lâzım gelir. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Orada kimin adı
na hesap vereceksiniz? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, çok 
rica ederim. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI M. 
TEKİN ARIBURUN (Devamla) — Elbette sizin na
mınıza hesap veriyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Orada da bura
nın amirine hesap verecektiniz, 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Unsal. Buyurun 
Sayın Başkanım. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI M. 
TEKİN ARIBURUN (Devamla) — Sayın arkadaş
larım. 

Eğri veya doğru benim kanaatim bu idi. Kanunî 
yönden danıştığım birçok arkadaşlarım (Danışma
dan hiç bir şey yapmam, adetim değildir, çünkü ku
sur edebilirim. Kusuru istemem, sizin karşısınıza ku
surlu çıkmam.) Bana kanun ve teamül yönünden 
«Haklısın» dediler. «Siz Senatonun şerefini taşımak
tasınız, onu hırpalatamazsınız her şeye rağmen, Şah
sınızı evet; ama makamınızı işgal ettiğiniz müddetçe 
hayır. Her şey usulü üzere yapılsın» dediler. 

Hâlâ kanaatini bakidir. Ben onun için Komisyo
na çıkmadım. Bu tarzda bir hesap vermeye çağrıl
maya girmedim. Bu işin kusurlu, hatalı tarafı varsa, 
siz beni isterseniz cezalandırırsınız, isterseniz tâ'zil 
edersiniz (Eski terimle söylüyorum) yani azarlarsı
nız, bu sizin hakkınızdır, «sterseniz yaparsınız. «İs

tifa et» derseniz, «Şerefimizi koruyamıyorsunuz» 
dersiniz ben istifa ederim elbette, vazifemiz de bu« 
dur. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sizin ma
kamınız şu tarzda bile konuşmaya müsait değil Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, mü
dahale etmeyin Sayın Salihoğlu rica ediyorum efen
dim. 

Buyurun Sayın Başkanım devam ediniz. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI M. 
TEKİN ARIBURUN (Devamla) — Bazı izahatları 
vermek mecburiyetinde kaldım onun için efendim, 
kusura bakmayın efendim. Şüpheyi devam ettirmek 
doğru olmazdı. Bunda da hata ettiysem yine Heyeti 
Umumiyeden özür dilerim. Bir daha yapmam ve bir 
daha yapılmaması lâzım geldiği de tescil edilmiş olur. 

Sayın arkadaşlarım; 
İkinci husus sarfiyat konusudur. Ben Başkan se

çildikten sonra, belki 15-20 memleketten çağırıldım; 
gerek özel, yani şahsen, gerekse senatörlerle beraber. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak yapılacak ziya
retlerde (karşılıklı adettir, kanunu da var zaten) 
geçen seneye kadar, yani 1976 senesine kadar hiç 
bir tarafa gitmedim. Verilmiş olan bir tek vazife var
dı, Danimarka Kralının vefatında Sayın Reisicumhu
ru temsil etmek üzere, yalnız oraya gittim. Demek 
ki, beş altı sene hiç bir yere gitmedim, kısmet olma
dı; fakat geçen 1976 senesinde Hariciye Vekâletimiz 
ve bazı sefaretlerdeki dostlarımız «Siz neden bizim 
davetlerimize gelmiyorsunuz, önem vermiyorsunuz, 
bizi saymıyorsunuz?..» dediler. Dışişleri Bakanlığı da 
«Gitmeniz lâzım gelir» dediler. 1976 yılından itiba
ren çağrıldığımız dört ayrı yere gittim. Beş ayrı ye
re gidecektik, bir tanesine yine vazife doîayısıyle git
mek kısmet olmadı, oraya bir Başkanvekili arkada
şımız gitti, Avustralya'ya yapılan davete. Pakistan'a, 
Kore'ye, Yugoslavya'ya.. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Güney 
Kore'ye 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Avustral
ya'ya 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI M. 
TEKİN ARIBURUN (Devamla) — Avustralya'ya 
ben gitmedim efendim. Avustralya'ya arkadaşımız 
gitti. Bir de şimdi İran'a gitmek bahis konusudur. 
İran'ın da ne kadar almgan olduklarım arz etme
me müsaade ettiğinizi kabul ediyorum. 
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Sayın arkadaşlarını; 
Giderken teamüle baktık, adete baktık. Oradaki 

bizimle aynı seviyede olan bazı zevata, makam sa
hiplerine hediyeler götürmek adet. Onlarda geldiği 
zaman aynı adet. Meselâ Kore'ye gittik, Kore'den, 
başta Reisicumhur olmak üzere. Senato Başkanı, 
Meclis Başkanı, Başbakan, bazı vekiller ve bazı va
liler ve bazı belediye reisleri bizim Heyetimizi misa
fir ettiler, yemekler verdiler. Biz her birisine yemek 
vermek durumuna düşmedik. Olmuyor da zaten. Biz 
tek yemek verdik, o da bizim Sefaretimizde. Diğer-. 
lerine borçlu kalıyoruz. Bunların hem gönüllerini al
mak lâzım, hem de eski Türk misafirperverliği gere
ğince derhal karşılık vermek gibi bizim necip ve bü
yük hasletimizi derhal orada da göstermek lâzım. 
Onun için onlara da, hakikaten onlarda da geçerîî 
olacak, bizde de değerli ve geçerli olacak bazı he
diyeleri götürmek lâzım geliyor. Meselâ bir gü
müş leğen ibrik. O zaman fiyatı aşağı yukarı 3 500 
lira idi şimdiki fiyatı 5 500 lira, aradan şu kadar ay 
geçti. Bunu mahsus söylüyorum çüîikü, arz edece
ğim bir husus var; depodaki eşyalar meselesi. 

Tabiî onların eşlerine buradan gidecek işleme 
vesaire hususlar da mevcut. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bu gibi şeyler ziynet eşyası sayıldığı için parası 

da biraz fazlaca oluyor; ama baktığınız zaman pek 
büyük bir şey tuttuğu yok. Sayı bir değil, sayı en az 
12 ilâ 14'ü tutuyor. Şimdiye kadar edindiğimiz tec
rübe budur. Demek ki, buna benzer bazı hediyeler 
almak zarureti oluyor. Bunlar yerine masruftur ve 
bizim Türk civanmertliğini, Türk cömertliğini de gös
terir elbette. Çünkü, ben Türkiye Cumhuriyeti Sena
tosunu temsil etmekteyim, oraya küçücük bir şey ile 
gidemem, mukabele edemem. Cebimden para sarfe-
derim alırım, vermişimdir de. Bizim görgümüz bu, 
bilgimiz bu ve bizim şiarımız bu. Siz bana koruma 
vazifesi verdiniz. Benim için her şeyden üstün olan 
bu, sayın arkadaşlarım. Küçük düşemem hiç bir za
man, düşürmem de evvelâllâh. 

İşte hediyeler bunlar sayın arkadaşlarım. 
Sonra baktık ki, zaman geçtikçe bu hediyelerin 

fiyatı artıyor önümüzde de gitmemiz lâzım gelen 
Rusya seyahati var. Beni 5 seneden beri çağırırlar 
gitmem, her gelen Rus Sefiri «Niçin gelmiyorsunuz 
siz Sayın Başkan..» derler. Olmuyor, kasıtla gitmiyor 
değilim. Şu veya bu sebeple gidemiyorum, gideme
dim. Bunun gibi daha çok memleketler de var, çağı-
mışlardır. Bunu Meclis Başkanlığı da bilir, Dış mü

nasebetleri tanzim eden oradaki memur arkadaşları
mız da bilirler. Nasıl olsa gidilecek, o haide, paramız 
varken temsil tahsisatını şuraya, buraya vermeyelim, 
bu hedeyeleri alalını bu sene olmazsa gelecek sene 
veririz yarı fiyatına şimdiden alınabilir, daha az 
masraf olur diye düşündük, hakikaten gidilmesi muh
temel, ne kadar ziyareti gerektiren davet varsa say
dık, ona göre peşinen elimizdeki para ile onları al
dık, dîîhn ucuza geldi. Bugünkü depodaki kıymet 
eşyasını bugün almış olsan zannediyorum fiyatı bir 
misli daha fazladır, bu vesile üe kazançlı oîmuş ol
duk. 

Şu halde bu bir öngörüştür, bu bir kasta makrun 
yapılmamıştır. Sarfiyatın bir kısmı da budur. Gidil
memiş yere hediye verme meselesi bazı arkadaşlarda 
yanlış bilgi nedeniyle yanlış anlamaya sebebiyet ver
miş. Meselâ, «Başkan Avustralya'ya gitmek için çok 
hediye aldı. Kendisi gidemeyip, bir Başkanvekili gi
dince o hediyelerin hepsini depoda muhafaza QÎÜ9 

göndermedi.» şeklindeki düşünce yanlıştır arkadaş
larım. Şu kadarını söyleyeyim ki, benim yerime ora
ya gitmiş olan arkadaşımız, yani Başkanvekili arka
daşımız, giden Heyetteki arkadaşlarımız da bilir; ne 
olur olmaz, orada bir kimse sizi çağırır hediye ver
mek mecburiyetinde kalırsınız, mukabele etmek mec
buriyetinde kalırsınız diye hiç olmazsa 5-6 parça faz
ladan eşya götürdüler ve bunun bir kısmını geri ge
tirdiler. Depodaki eşya budur. Bir, geri gelenler, bjr 
de bundan sonra gidilecek yerler için alınmış olan 
eşyalardır. Hepsi hesaplıdır, hepsi kitaplıdır, kimlere 
verilmesi ihtimali olduğu da yazılıdır. Zaten bu hu
sus çok daha evvelinden tespit edilir. 

Şu halde sayın arkadaşlarım, hediye davasına, 
temsil ödeneklerinin sarfiyat davasma lütfen biraz 
da bu gözle bakın. Yine oraya g'ttiğimiz zaman sizin 
şerefinizi düşünüyoruz, Türkiye Cumhuriyeti Sena
tosunun Heyeti gidiyor oraya, onun Başkanı gidi
yor oraya. Verilecek hediyeler de daima yüzümüzü 
ak çıkartacak, küçük düşürmeyecek bir hususu istih
daf ettiği için alınmıştır veya sarfedilraiştir. 

Memleket dışından bize ne hediye verilir?,. Hepi
nizin huzurunda arz ediyorum sayın arkadaşlarım; 

Memleket dışından heyet şahıslarının hepsine 
ufak tefek bazı şeyler verilebilir. İki yerde nişan ve
rilmiştir, en büyük devlet nişanları verilmiştir. Nasıl 
mukabele edeyim?.. Edemem. Buna mukabil tarafı
mızdan kendilerine, kendi eserlerimizden gümüş ib
rik, leğen gibi eşyalar verilmiştir. Nişanlar duruyor, 
teşrif eden arkadaşlarımız olursa, lütfen bir kahve 
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içmek üzere teşrif ederlerse, bana ne hediye verilmiş
se hepsini görürler. Herkes kendi memleketinin ade
tine göre hediye getirir. Yalnız bizim tarzda kıymetli 
hediyeler, yabancı memleketlerden gelmiyor. 

Meselâ, yünden yapılmış mahallî bir yatak ör
tüsü vardır, hediye olarak verilmiştir, gözüm gibi sak
lıyorum duruyor. Hediyenin birisi budur. Gümüş ve
ya bakır tabaklar verilir ekseriya. Lâmba verilmiştir 
bir tane, deve derisinden masa lâmbası etrafı kaplı. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Paşam ge-
reği yok bunların Allah aşkına. 

CUMHURİYET SENATOSU BAKANI M. 
TEKİN ARIBURUN (Devamla) — Rica ederim 
efendim söyleyeyim ki, arkadaşlarımın merakı bu 
suretle giderilmiş olsun. Çok kıymetli hediyeler di
ye ifade edilen şeyler bunlardır. 

Bilirsiniz, Senato binamızın ufak bir köşesinde 
Senato Başkanlığına gelen hediyeler teşhir edilmek
tedir. Birçok arkadaşlarımız gelip görmüşlerdir. 

Arkadaşlar; 
Gittiğimiz yerde bazı arkadaşlarımıza saat veril

miştir. Bana saat verilmemiştir. Niye?.. Bana Baş
kan olarak nişan verilmiştir de onun için.. Misal ola
rak arz ediyorum, şu elimdeki saat kendi paramla 
aldığım saattir. Yani kıymetli eşya olduğu zaman, ri
vayet edilenlerin hepsine inanmayın. Başkanınızın 
çok daha evvel, iğneden ipliğe kadar, her şeyi kuru
şuna kadar büyük bir titizlik içerisinde hesabını ver
miş olduğunu ve bunun hâlâ böyle olduğuna lütfen 
inanmanızı isterim. Dedikodulara inanmayın lütfen. 

Bu kadar teferruata indiğim için belki canınızı 
sıktım, özür dilerim. 

Bazı arkadaşlarım yemek meselesinden bahsetti
ler. Beni, Senato Başkanınız olarak bütün sefaretler 
senede bir veya iki defa şeref masasına oturtmak 
suretiyle yemeğe çağırırlar. Bir nevî âdet edinmişler
dir. Biliyorsunuz biz de senede bir defa olmak üze
re kordiplomatiğe mensup zevata bir yemek veriyo
ruz. Bu şanlı şerefli bir yemek oluyor, herkes mem
nun ediliyor. Folklorumuzla, müziğimizle herşeyi-
mizle onlara «Biz bu işleri biliriz, hatta bazı husus
ları da sizden daha iyi yapabiliriz» demek ve göster
mek için yapıyoruz. Bunu bilhassa kastı mahsusla 
yapıyoruz, gerçi biraz masraflı oluyor, ama kendimi
zi de çok iyi tanıtıyoruz. Peki, temsil tahsisatı niye 
veriliyor bize acaba? Temsil tahsisatı ismi üstünde, 
eğer ben para sarf etmezsem sizlerin şan ve şerefini 
nasıl koruyabilirim. Bu hususta benim kanaatim bu.. 

Senato Başkam olarak şimdiye kadar nereye git
miş isek, daima şeref masasında yer almışızdır, hür-
met ve itibar görmüşüzdür. 

Bir de buralarda hiç bahsedilmeyen bir husus 
daha var, onu da arz edeyim: Bu, yalnız Devlet para-
sıyle olan husus değildir. Biz kendi mütevazı daire
mizde oturmaktayız. Senenin muayyen günlerinde 
bütün sefaretlerin sefir ve sefirelerini ayrıca devlet 
arkânını da (Yalnız sefir ve sefireleri değil) sıra ile 
evimize davet ederiz. 10 kişilik bir masamız var, biz 
karı-koca 2 kişiyiz. Geriye kalan 6 veya 8 kişi de 
davetli olarak bulunur. Orada ne yemek yiyorsak, 
icabına göre onlara da takdim ederiz, güzel vakit ge
çirir, konuşuruz ve selâmetleriz. Bunun parası ne 
temsil tahsisatından ne şuradan ne buradan gider 
sayın arkadaşlarım. Evimin kendi masrafından gi
der; elektriğim öyle, suyum öyle, telefonum öyle, 
her şeyim öyle. Bizim kapıdan başka bir şey girmez. 
Böyledir bizim adetimiz. 

Temsil tahsisatı buraya sarf edilmiyor; ama tem
sil görevimi (af buyurun açıkça söylüyorum) buraya 
kadar ince düşünceli olarak götürmek mecburiyetin
deyim ve götürüyorum. 

Bir zamanlar, «Başkan birkaç tane araba kullanı
yor, araba israfıdır bu» diye tutturdular bazı arka
daşlarımız, öyle söylüyorlardı. 

Sayın arkadaşlarım; 
Emin olun benim ayda vermiş olduğum taksi pa

rası belki bir çok kimselerin vermeyeceği kadar çok
tur. Gerek eşim, gerek ben, taksiyle dolmuşla, tram
vayla da gidip geliriz ve çok yerde görürler böyle. 
Sebebi?.. Otomobile binmek davası değil, o büyük 
bir dava değil, ama burada biz birşeyi daha temsil 
ediyoruz, Türk Milletini temsil ediyoruz. Onun haliy
le ahvaliyle, hayat tarzıyle ilişiğimizi kesmememiz 
lâzım gelir, kesmemeye çalışıyoruz. Dolmuşa da bi
niyoruz, taksiye de biniyoruz, yaya da yürüyoruz biz. 
İcap eden bu gibi masrafları eşimle birlikte yap
maktayız. Binaenaleyh, araba davası şu davası bu 
davası, lütfen inanız ki, bir arkadaşımızın alınması 
davası değil; ben de alınmadım; fakat söz gelişi bir 
şey söylediler. «Bu paralar helâl değildir» dedi. 

Sayın arkadaşlarım; 
Allah korusun benim şimdiye kadar gırtlağından 

helâl olmayan hiç bir şey geçmemiştir, ailemin de 
geçmemiştir. Yoktur böyîe bir şey, çünkü en çok 
buna dikkat ediyoruz. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Sizin boğazınızdan 
geçeni değil, «Bize verdiğiniz yemeklere gelmedim, 
onlar helâl değil» dedim. 
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BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayınız, 
efendim. Çok rica ediyorum. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI M. 
TEKİN ARIBURUN (Devamla) — Ben şahsım 
adına söylüyorum.. 

BAŞKAN — Siz söylediniz, kendileri de cevap 
veriyorlar efendim. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Sizin yediklerinize 
ben karışmam, bize yapdığmız masraflar için dedim. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, rica ederim kesme
yin konuşmacının sözünü efendim. 

Sayın Başkanım, Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Bütçelerine ayrılan süre çok taştı. Divan adı
na süre 1 saat iken, 1,5 saati geçiyor.. Bu hususu 
gözönünde bulundurmanızı rica ediyorum, bağlayın 
efendim. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI M. 
TEKİN ARIBURUN (Devamla) — Bağlayayım 
efendim, teşekkür ederim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bazı arkadaşlarımın hüsnüniyetinden hiç şüphe 

etmem, nitekim burada bazı ikazlarda bulundular. 
«Başkan senin çıkıp burada bunlara cevap vermeni
ze lüzum yoktu, lüzumsuz bir hareket yapıyorsun» 
dediler. Hatta, bazı arkadaşlarım da bu iş epey za-
mandanberi devam ettiği için, «Kanunî değildir, 
Başkan sen çıkma efendim» dediler, ikaz da ettiler. 
Ona rağmen çıktım. 

Sayın arkadaşlarım; 
Kusur işledlysem hepinizden özür dilerim, fakat 

mecbur oldum; çünkü, şayet çıkıp da bazı hususla
rı söylemezsem, siz Başkanınızın hususiyetini bil
mezseniz, dışarıdaki dedikodular öyle yıpratıcı olur 
ki, aklınızda bir şüphe kalır. Başkanınız sıfatıyle siz
lerde bir tek ufacık şüphe dahi kalmasına benim 
gönlüm kail olmaz, ben bunu kabul edemem. Onun 
için çıktım huzurunuza, eğer bir kusur işlediysem, 
özür dilerim hepinizden; ama bu hassasiyeti lütfen 
mazur görün. 

Sayın arkadaşlarım; 
Veremeyecek hiç bir cevabımız yoktur, iç idare

mizde şu veya bu sebeple bazı kusurlar olabilir el
bette; her türlü teşkilâtta oluyor, ben saym arkadaş
larıma medyunum. Az evvel bir arkadaşımız, «Bazı 
işler çok gevşek gidiyor» dedi. Elbette gevşek gider. 
Öteki arkadaşlarımıza medyunu şükranım; çünkü her 
birisi cam gönülden yardım ediyorlar, Senatomuz için 
yardım ediyorlar; benim için yahut birbirimizin da
vası için değil, Senatomuz için, Senatoyu düzgün gö

türmek için yardım ediyorlar. Bu hepimizin şerefi
dir, hepimizin istediği şeydir. Elbette onun için mü
teşekkirim; ama bazı kusurlar hâlâ oluyorsa, demek 
ki, Başkanlığa geldiğimden bu yana üstesinden gele-
miyoruz, bazı sebepler vardır. Bunları da elbirliğiyle 
yine gidermeye yahut halletmeye elbette çalışacağız, 
vazifemizdir, görevimizdir; ama ben istirham ede
rim, lütfen eğer içinizden «Acaba bizim bu Başkan 
da böyle mi, şöyle sÖ3^Iediler, böyle söylediler, acaba 
bir şey mi var?» demeyin. Lütfen bana gelin sorun, 
beni tenkit edecek arkadaşlarımdan da istirhamım, 
hiç bir başkam buraya illâ, zorla çıkarıp böyle ufak 
tefek şeylerde olsa, (Belki sizi de gücendirecek) hat
tâ size fazla gelecek konularda «Çıkma hatâ ediyor
sun» dedirtebilecek hususlarda, lütfen sizlerden de 
istirham ediyorum, Başkanlarınızı koruyun. Bizim 
dediğimize inanın; çünkü b!z burada sizin adınıza 
hizmet etmekteyiz, sizin şerefinizi, sizin hesapları
nızı, sizin her türlü hususlarınızı emin olun sizden 
daha aşağıya olmamak üzere dikkatli ve itinalı ve 
titiz olarak yürütüp, korumaya çalışmaktayız ve böy
le vazife görmeye çalışıyoruz. 

Efendim beni dinlediğinizden dolayı çok teşekkür 
ederim, saygılar sunarım hepinize efendim. (A. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Bir dakika Saym Başkanım, soru 
sormak isteyen var efendim. 

Buyurun Saym Cidal. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Sayın Başkan, biraz 
evvel yapmış olduğunuz konuşmaya katılmıyorum. 
Kendileri komisyona katılmadıklarını ifade ederek, 
bizim şerefimizi koruduklarını ifade ettiler. Komis
yonlar Meclislere niyabeten vazife görürler. Komis
yon toplantısına katılmamak, bir bakıma Heyeti Umu
miye toplantısına katılmamak anlamına gelmez mi?... 

İkinci sorum, yasalara saygılı olduklarını belirtti
ler. 1905 sayılı yasayı niçin tatbik etmezler?... Lütfen 
bunların bize açıklasınlar. 

BAŞKAN — Buyurunuz Saym Başkanım. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANİ M. TE
KİN ARIBURUN (Devamla) — Saym arkadaşlarım, 

Birinci hususu arz ettim efendim daha evvel. Lüt
fen şimdi soru soran sayın arkadaşımız hukukçu 
arkadaşlara, İçtüzüğümüzü, kanun ve teamülü iyi bi
len, başka kanunları iyi bilen arkadaşlarımıza lüt
fen danışsınlar ve görsünler bana verilen tavsiye ne
dir. İçtüzüğün 7 nci maddesinin birinci fıkrası. «Tem
sil eder» demektedir. Ben Senatoyu temsil ediyo
rum. 
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Arz ettiğim gibi kanun, teamül diğer maddeler 
hepsi eğer isteseydi, (Hukukçu arkadaşlarımızın tef
sirlerine arz ediyorum.) Başkanlara komisyonları 
kontrol vazifesi vermezdi. Tüzük bütün ko
misyonların işleme vazifesini, kontrol vazi
fesini Başkana verilmiştir, mevdudur. Kont
rol vazifesiyle mükellef olan bir kimsenin bir 
yere ille çağrılıp da «Hesap ver, şunu sor, bunu sor.» 
denmesi keyfiyeti temsil şerefiyle uygun bulunmadığı 
için «Böyle yapma» dediler bana; ama benim kanaa
tim böyledir. Bir askerî usul içinde yetişmiş olan bir 
insanım. Meselâ ben diyelim ki, bir levazım amir
liğini kumandan olarak teftiş etmekle mükellefim; 
ama levazım amirliği beni çağırıp da «Gel Başkan 
buraya, hesap et şunu şöyle yaptın, bunu böyle yap
tın» demez, âdet değildir. Zannediyorum ki, bu tarz
da bir hiyerarşi de vardır, bizim aramızda vardır. 
O yönden dememek lâzım gelir. 

Yine arz ediyorum bu tetkike muhtaç bir şeydir. 
İçtüzüğü değiştirmek de sizin elinizdedir. Yanlış gö
rüyorsanız, lütfen teklifi yapın, İçtüzüğü ona göre 
tadil edin, Başkanlar da ne yapacağını daha iyi ola
rak bilirler, öğrenirler ve bir daha bu gibi hatalar, 
kusurlar veya bu gibi durumlar tahaddüs etmez. Bi
rinci cevabım bu efendim. 

Efendim ikincisi... 
NACİ CİDAL (Hakkâri) — Efendim, Genel Ku

ralda bundan önce konuşan Adalet Partisi Grup Baş-
kanvekili Başkana saygıları icabı bu hususta bir öne
ride bulunmadıklarım açıkladılar. Bütün bu açıkla
malar karşısında bu sorumun cevaplandırılmasını is
tiyorum. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANİ M. TE
KİN ARIBURUN (Devamla) — Teşekkür ederim, 
sağ olun efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başkan. 
Efendim, Saym Başkanım, suallerine cevap isti

yorlar. 1905 sayılı Kanunu... 
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI M. TE

KİN ARIBURUN (Devamla) — O söylediğiniz söz 
için zannetmiştim efendim. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Yani Grupunuzun 
herhangi bir öneride bulunmadığım Sayın Grup Baş
kanı açıkladılar. Buna rağmen bunu neden, tatbik 
etmiyorsunuz?... Bunu anlamak istiyorum. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI M. TE
KİN ARIBURUN (Devamla) — Saym arkadaşla
rım; 

Bu suale vereceğim cevap... 
NACİ CİDAL (Hakkâri) — Kamuoyundan gizle

necek bir şey yoktur. Burada söyleyebilirsiniz. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI M. TE
KİN ARIBURUN (Devamla) — Vereceğim cevap 
belki herkesi tatmin etmez, yalnız ben şu kadar söy
leyeyim. Bu soruya lütfen siz Başkan olun, ve Baş
kan olarak mütalaa buyurun durumu ve siz cevap ve
rin kendi kendinize. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Ben Başkan olsam, 
yasalara uyarım. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI M. TE-
TİN ARIBURUN (Devamla) — O, yönden ben de 
arz edeyim efendim. 

Saygılıyım yasalara^ ama yasalara olan saygıyı 
zemin, zaman ve durumla ve işin önemiyle gayet mü-
debbirane hareket etmek suretiyle göstermek lâzım
dır, tatbik etmek lâzım gelir. Başkanınız bu kanaat
tedir, kanunlar yapılıyor, şu oluyor bu oluyor, neti
ceyi beklemek daha hayırlı olur efendim. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Teşekkür ederim, 
ama hiç tatmin olmadım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Arıburun. 
Sayın üyeler, 
İlk oturum için tayin edîfen süre ve biraz evvel 

almış olduğumuz karar gereğince, («Oylayalım» ses
leri.) 

Efendim daha görüşmeciler var efendim, son söz 
isteyen üyeler var efendim. 

Saat 1453ö'da toplanmak üzere Birleşimin Birin
ci Oturumunu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 13,30 

179 — 



C. Senatosu B : 29 4 . 2 . 1977 O ; 2 

ÎKÎNCÎ OTURUM 

Açılma Sartî : 14,30 

BAŞKAN * Başkam ekili Rahmi Erdem 

DİVAN ÜYELERİ : Sabahattin Savjı (Diyarbakır), tsmail İlhan (Muş) 

BAŞKAN — 29 ncu Birleşimin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

Görüşmelere başlıyoruz. 
Sayın üyeler; 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi bütçele

rinin görüşülmesine devam ediyoruz, İçtüzüğümüzün, 
«Son söz üyenindir» hükmü gereğince son söz Sayın 
Veli Uyar'm. 

Buyurun Saym Uyar. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli 
parlamenterler; 

Bu sabahtan itibaren Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Meclisi bütçeleri üzerinde değerli ar
kadaşlarım gruplar ve şahıslan adına görüşmeler yap
tılar. Bendeniz, Senatonun si?ier adına temsilci olarak 
denetçisi bulunan bir kişi, Sayın Senato Başkanımı
zın da «Denetçimiz» diye bahsetmemiş olsaydı huzu
runuzu işgal etme3'ecek ve belki de vaktinizi israf et
meyecektim, ama kısaca bazı konulara birkaç dakika 
içerisinde değinmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Elbetteki kanun yapan Parlamento, evvelâ yapmış 

olduğu veyahut önceki Parlamentolarca yapılmış olan 
kanunlara uymak zorundadır. Eğer bir kurum yap
mış olduğu kanun veya yönetmeliğe uymuyorsa, baş
ka kurumların yapmış olduğu kanunsuz davranışlara 
gerektiği şekilde ağırlığını koyması imkânı olmaya
bilir. 

Yılardır uygulanmakta olan 1050 sayılı Genel Mu
hasebe Kanunumuz vardır. Genel Muhasebe Kanu
nu, bütçelerin nasıl hazırlanacağım, kimlerin ne şekil
de amiri ita olacağını açıkça, belirtmiştir. 

Sayın Senato ve Sayın Meclis başkanlarımız ken
di bütçelerinin amiri italarıdır Bu, bütçe kanunların
da senelerden beri de açık açık belirtilmektedir. O 
halde, bütçelerinin amiri itaları olan Sayın Başkan
larımı?: elbetteki Parlamentomuzun da saygınlığını 
dikkate alarak önce Parlamentonun saygınlığını, bi-
lâhara da tabiatiyle Parlamentoyu temsil eden kendi
lerinin saygınlığını kanunlara uymakla belirtmeleri 
gerekir. 

Günlerdir bir çalkantı halinde, Sayın Senato Baş
kanımızın Bütçe Karma Komisyonunun müzakerele
rine iştirak etmemesi dolayısjyle basında ve üyeler 
arasında geniş konuşmalar, sohbetler, (Tâbirimi ma
zur görün) dedikodular olmaktaydı. 

Sayın Senato Başkanımız bugün buraya çıktılar, 
konuyu kendi görüş açılarından izah ettiler. Bende
niz, Sayın Senato Başkanımız bağışlasın, o görüşte 
değilim. Senato İçtüzüğünün, başkanları komisyonla
rın çalışmalarını deentlemekle yetkili kıldığı doğru
dur. Ama, bir Bütçe Karma Komisyonu, o yıl içeri
sinde alınacak ödeneklerle yapılacak icraat ve bir ev
velki yılda verilmiş olan ödeneklerin sarfının hesabı
nın görülmesi ve dolayısıyle amiri itaların orada ha
zır bulunup izahat vermeleriyle kaimdir. 

Cumhurbaşkanı makamı elbetteki yüce bir ma
kam. Ama, Cumhurbaşkanlığı amiri ita değildir, Ana
yasa Mahkemesi Başkanlığı amiri ita değildir. Elbet
teki amiri ita olmayınca, eski deyimle «ita amiri», 
olan başkanların veyahut Bakanların komisyona ge
lip de izahat vermesinden hiç bir surette gocunmak, 
(Tâbirimi hoş görün) veya kaçınmak doğru değildir 
benim şahsî kanaatime göre. İçtüzükteki o hüküm, 
normal olarak diğer komisyonların faliyetîerini, orada 
çalışan personelin davranışlarını ve hizmete adapte 
olup olmamalarını kontrol edecek. Yoksa, bir yıl 
Parlamentodan verilen ödeneklerin ne şekilde sarf 
edileceğini, nerelere sarf edileceğini ve bir evvelki 
yılda alınmış ödeneklerin nasıl harcandığının elbetteki 
sorulması hiç bir zaman sigaya çekilme anlamını ta
şımaz ve büyük, hukukçularımızdan Sayın Başkanım 
sormuşlar. Büyük hukukçularımız beni mazur gör
sün, elbetteki bunu istedikleri yönde yorumlarlarsa, 
başka bir meselede başka türlü yorumlanabilir. O 
halde, yalnız; efendim komisyonların yönetimi ile 
amiri durumunda olan komisyonların çalışmasını de
netleyen Başkanlarımız, Bütçe Karma Komisyonu 
normal bir komisyon olmadığı için, «Ben komisyon
lara gelemem» demesi benim anlayışıma uygun değil. 
Komisyonlara gelip gelmemek meselesi burada bitti. 
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Sayın Başkanım; 
Elbetteki, Sayın İdare Amirimizin de kalem ka

lem izah etmiş olduğu temsil ödeneği meselesinde 
bendenizin denetçi olarak herhangi bir öneride veya
hut ilişikli bir husus belirtmediğime deyindiler. 

Eski bir Sayıştay üyesi ve uzun müdet hasbelka
der Maliyede çalışmış bir kişi olarak elbetteki ka
nunların vermiş olduğu yetkileri, kanunların vermiş 
olduğu bu yetkiler istikamesinde denetçi olarak 
bana düşen görevlerin de ağırlığım veyahut görevi
min ne olduğunu bilen bir kişi olarak elbetteki tem
sil ve ağırlama giderlerinde herhangi bir şekilde Baş
kan, şu ziyafeti veremezsin veyahut şu hediyeyi ala
mazsın gibi, bir çelişki içerisine düşmem bahis mev
zu değildir. Takdir buyurursunuz ki, «Temsil ve 
ağırlama giderleri» Başkan ve Bakanların tasarrufuna 
terk edilmiştir. Bazı üyelerimiz değindiler; bir başka 
deyimle, «örtülü ödenek» misali. Gerçi bu örtülü 
ödenek gibi değildir. Takdir buyurursunuz ki, örtülü 
ödenek Başbakanların emrine verilmiş ve bunların 
sarfiyatı yalnız ve yalnız Sayıştay Başkanına bildiri
len sarf belgeleri ve dokümanları yalnız Sayıştay Baş
kanlarına bildirilen bîr ödenektir. Ama, temsil ve 
ağırlama ödenekleri öyle değildir. Başkanların ve ba
kanların tasarrufunda olmakla birlikte sarf belgeleri, 
tabiatiyie Meclislerimizde Hesapları İnceleme Ko
misyonuna, diğer idarî kademelerde ise doğrudan 
doğruya Sayıştaym açık denetimine tabidir. Bu du
rumda bunu aynı mütalaa etmemek gerekir. 

Bir mesele daha var: iki senedir temsil ve ağır
lama giderleri senede, 1,5 milyon liraya çıkarılmış ve 
750 küsur bin lira 1976 yılında harcanmış; (Daha 
yıl bitmedi) ama bunun yanında sağlık hizmetleri 
için 250 bin lira sarfiyat yapılmış. Demek ki, bir 
yönde temsil ve ağırlama giderleri, sayın 100 küsur 
üyenin tedavi giderlerinin üç katı, ama diyeceksiniz 
ki, sen denetçiydin, niye bakmadın?... Demin arz et
tim; denetçinin görevi, sorumluluğu ve yetkisi var. 
Ben tabiatiyie temsil ve ağırlama giderinde daha faz
la bir şeye girmem mümkün değil. 

Sözlerimin başmda, elbetteki kanunlara evvelâ 
kendimizin riayet etmesinden yani Parlamentonun 
ve Parlamento Başkanlarımızın riayet etmesine de
ğinmiştim. 

Şimdi, bir Devlet Personel Kanunu var. Devlet 
Personel Kanununda bütün kuruluşların, Devlet Per
sonel Kanununa tabi personellerin tayini için açıktan 
tayinlerde öncelikle bir imtihan şartım kabul etmiş
tir ve bunun için bir tüzük de yapılmıştır, ama Mec

lis kanadımız kendisi bir yönetmelik yapmıştır, dışa
rıdan alacağı memurlar için ilân eder, imtihana tabi 
tutar. Ama sayın Senatomuzda maalesef bu lâzimi-
ye eski - deyimle söylüyorum, özür dilerim - riayet 
edilmez ve açılttan personel alınır. İşin asıl garip ta
rafı, ben ta başından beri buna karşıyım, memuriyet
ten gelen bir kişi olmama rağmen gene karşıyım, 
Parlamentodaki memurluklar istisnaî memuriyetten
dir. Burada çalışan memurlarla Devlet dairelerinde 
çalışan memurlar arasında, katiyetle söylüyorum, hiç 
bir fark yoktur; ama Sayın İdare Amirimiz Kara
man Bey bağışlasın, ta onların zamanında 231 sayılı 
bir Kanun çıkarılmış, 3656 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desi, «Meclislerin memurlarına da uygulanır» ibare
si konduğu için, o ibare değiştirilmemiş ve 1327 sa
yılı Kanun çıktığı zamanda Meclislerin memurları 
istisnaî memuriyetten çıkarıldığı halde, yahut da 657 
sayılı Kanunda, 10 madde sonra nasılsa herhalde me
mur arkadaşlarımız beni bağışlasın, uyanmışlar, dik
kat buyurursanız, on madde sonra, evvelâ «Özel ka
lem müdürleri» tâbiri var, on madde sonra Senato
nun ve Meclisin memurları da şu maddeye tabi diye 
bir madde tedvin ettirilmiş burada. 

BAŞKAN — Sayın Uyar, şu anda söz süreniz bit
ti eîendim, lütfen. 

VELİ UYAR (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim. 

O halde biz bu kanunlarımızı yaparken iyi tet
kik etmezsek, kanunların uygulamasında da doğacak 
aksaklıklara ister istemez göz yummak zorundayız. 
Biz, 1974 yılında Sayın Başkanlarımız lütfettiler, Büt
çe Komisyonunda bu yapılacak olan eleştirileri gö
ğüslemek ve yapılacak olan müracaattan, sorulacak 
sorulan cevaplandırmak üzere Komisyona teşrif et
tiler. O zaman teamül değildi de şimdi teamül mü 
oldu komisyona iştirak etmemek? Ben bunu anlaya
madım. 

Bir biyokimya mütehassısı alınacak buraya. 1974 
yılında sanıyorum, eczacı önceden alındı, nihayet ba
kıldı ki, eczane açılması mümkün değil, ama eczacı 
tayin oldu. Şimdi doktor arkadaşlarım diyorlar ki, 
tahliller için şu kadar milyon liralık alet, edevata ih
tiyaç var, Bizde daima islim arkadan geliyor, kusu
ra bakmayın. Önce biyokimya uzmanı tayin edile
cek, bakılacak ki, bu alet edevat falan filan pahalı, 
o orada dursun, çalışsın, para alsın denilecek. Bu
nun için bence her şeyin tetkik edilip eğer labora-
tuvar yapılması gerekiyorsa îaboratuvar yapıldıktan 
sonra doktorun alınması lâzımdı. Mecliste iki tane 
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doktor vardır. Bunlar asabiye uzmanıdır. Dahiliyeci 
yok. Senatoda iki tane doktor vardır, ikisi de dahili-
yecidir. Birisi hiç olmazsa bir başka branşta olsun da 
sayın parlamenterler gittiği Z2man doğru bir muaye
ne olsunlar. 

Beni bu yönden dinlediğiniz için size teşekkür ede
rim. Saygılar sunar, bütçenin memleketimize, milleti
mize, Senatomuza hayırlı olmasını dilerim. (C. EL P. 
sıralanndan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Uyar. 
Saym üyeler; Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec

lisi bütçeleri üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Cumhu
riyet Senatosu ve Millet Meclisi bütçelerinin bölüm
lerine geçilip geçilmemesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Bölümlere geçilmesini kabul edenlere. Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. Bölümler okunup oy
larınıza sunulacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Bütçesi 
Bölüm 

(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 37 960 000 

BAŞKAN — Bölümle ilgili bir önerge vardır, 
okunacaktır efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1977 yılı Bütçe kanunu tasarısının Millet Meclisi 

bölümünün (R) cetveli «150 ek çalışma karşılıktan» 
kısmına (Millet Meclisi emniyet mensuplarına da, 
aydan aya almakta oldukları fazla çalışma ücretleri 
hariç, bir aylık maaş tutarından aşağı olmamak üzere 
toptan ödeme yapılır.) ibaresi Karma Bütçe - Plan Ko
misyonunda eklenerek, Cumhuriyet Senatosuna her 
nasılsa aym ibarenin eklenmesi unutulmuştur. 

Bu nedenle Cumhuriyet Senatosunda müzakereleri 
bitirilip tekrar Karma Bütçe Plan Komisyonuna gön
derildiğinde, Cumhuriyet Senatosu «R» cetveline de 
aym ibarenin Karma Bütçe - Plan Komisyonunca 
eklenmesi için, Cumhuriyet Senatosunca bir temenni 
kararı alınmasını saygı ile arz ederim. 

C. Senatosu İdare Amiri 
Tabiî Üye 

Suphi Karaman 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Başkan, 
temenni kararı alınmasının manasım anlayamadım, 
Sayın idare Amiri izah ederlerse memnun olurum. 

BAŞKAN — Sayın Adalı, sizin bulunmadığınız 
sabahki oturumda bu konuda geniş tafsilât verildi. 
Ben bir daha size ve Genel Kurula arz ediyorum. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Başkan, 
o zaman size tevcih ediyorum; temenni kararının ma
hiyeti nedir? 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
Millet Meclisi zabıta kuvvetlerine, Senatodaki 

zabıta İla ilgili memurlarda görülmeyen bir ödeme, 
bir ikramiye tensip edilmiş. Millet Meclisinin kana-
dıyie Senato kanadı arasındaki zabıta görevleri ara-
smda bir eşitsizlik meydana geliyor. Senatodaki bu 
görevi yapan memurlara bu hakkın tanınması için bir 
temenni karan alınması isteniyor. Bu temenni karan 
ile birlikte bu bölümü tekrar Bütçe Karma Komisyo
nuna gönderdiğimizde temenni karan gereğince Se-
todaki zabıta memurlarına da ikramiye verilmesi hu
susu temin edilmiş olacaktır Sayın Adah. Buna mü
teveccih bir temenni karan anılmasına dair önergedir 
efendim. 

Komisyon, katılıyorlar mı? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA İB
RAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — Senato 
ve Millet Meclisi bütçeleri Yüksek Senato görüşül
dükten sonra Bütçe Karma Komisyonunda bu konu
nun eşitlik sağlamak için ele alınması hususundaki ve
rilen önergeye katılıyoruz, temenni mahiyetinde ve
rilmesini istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Divan?... 

MİLLET MECLÎSİ İDARE AMİRİ ALİ YIL
MAZ (Hatay Milletvekili) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Saym Karaman, sizin önergede imzanız var. 
Okunan bölümü yine okunan temenni karannı 

ihtiva eden önergeyle birlikte oylannıza sunuyorum.: 
Kabul edenler.,. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

î î l Yasama hizmetleri 66 800 000 
I BAŞKAN — Bölümü oylannıza 
I sunuyorum. Kabul edenler... Ka-
I bul etmeyenler... Kabul edilmiş

tir. 
900 Transferler 297 000 

I BAŞKAN — Bölümü oylannıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Efendim, Millet Meclisi Bütçesinin bölümlerinin 
| oylamasına geçiyoruz. 
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Millet Meclisi Bütçesi 
Bölüm 

(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim 183 207 900 
BAŞKAN — Bu bölümde bir önerge vardır, oku-

nacaktır efendim. 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Millet Meclisi Bütçesine bağlı 
Kadro Cetvelinde bulunan kadrolardan aşağıdaki I No.' 
lu cetvelde gösterilen kadrolann düşülerek II No.'lu 
cetvelde gösterilen kadrolann ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Afyonkarahisar Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Kâzım Karaağaçhoğlu Selâhaddin Babüroğlu 

I No.'lu Cetvel 
Sınıfı D Unvanı Adedi 

G.l.Hz. 
:» 

» 
» 

» 

» 

Yr. Hz. 
» 

G,l.Hz. 

G.Î.Hz. 
» 
» 
» 

» 

» 

» 

Yr. Hz. 
» 

G.l.Hz. 

4 
4 

1 
2 

2 

2 

6 
8 

2 

4 
7 
4 
6 

2 

2 

2 

6 
8 

2 

Grup Amirliği ___ 
Büro Amiri 
Büro Amir Yardımcısı 
Muhasebe Müdürlüğü 
Müdür Yardımcısı 
Müdür Yardımcısı 
Bütçe Müdürlüğü 
Raportör 
Kitaplık Müdürlüğü 
Müdür Yardımcısı 
Daire Müdürlüğü 
Hademe 
Hademe 

Millî Saraylar Müdürlüğü 
Müdür Yardımcısı 

II No.'lu Cetvel 
Grup Amirliği 
Büro Amiri 
Büro Amiri 
Büro Amir Yardımcısı 
Sekreter 
Muhasebe Müdürlüğü 
Müdür Yardımcısı 
Bütçe Müdürlüğü 
Raportör 
Kitaplık Müdürlüğü 
Müdür Yardımcısı 
Daire Müdürlüğü 
Hademe 
Hademe 
Millî Saraylar Müdürlüğü 
Müdür Yardımcısı 

5 
. 2 

1 
1 

2 

3 

25 
11 

2 

4 
1 
1 
1 

2 

3 

2 

24 
12 

1 

G E R E K Ç E 
Malumları olduğu üzere kanun yapmak Yasama 

Organının, bu kanunları yürütmek de İdarenin yetki
lerine ait bir husustur. Bu meyanda memurîann tayin, 
terfi ve tecziye işlerinin de idarenin görevleri içerisine 
girdiği açıktır. 

1977 yılı Millet Meclisi Bütçesinin Bütçe Kar
ma Komisyonunda görüşülmesi sırasında bir kısım 
memurîann terfi ve tayinlerini hedef alan bazı öner
geler verilmiş ve bu önergeler kabul edilerek İdarenin 
yetkilerine müdahale edilmiştir, 

Memurların kadroları verilirken belirli objektif 
kıstaslar gözönüne alınmış, İdareci üyelerin ve Başkan
lık Divanının tetkik ve kabulleriyle Yüksek Karma 
Komisyona sunulmuştur. Komisyonda kabul edilen bu 
önergeler kadrolar arasında kurulmuş bulunan denge
yi de bozmakta ve bazı haksızlıklara da neden olmak-
tadırj 

Bu uygulama ileride bir âdet haline gelebileceği 
gibi, kabul edilen kdarolara istenilen memurîann atan
maması halinde de memurlar açıkta kalacak, dolayı-
sıyle Devlet, 657 Sayılı Kanunun 91 nci maddesi ge
reğince, memura çalışmadan para ödeyecek, ayrıca 
şahıslar da hiç bir yan ödeme alamadan sadece maaş-
lannı alacaklarından mağdur olacaklardır. 

Yukanda açıklanan nedenlerle ileride doğacak hak
sızlıkların ve mahzurların önlenmesi amacı ile öner
gemize iltifat gösterilerek kabul edilmesini arz ve ri
ca ederiz» 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Başka
nsın söz istiyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Söz istiyo
rum i 

BAŞKAN — Efendim, önergeler üzerinde müza
kere kabil değil, mümkün değil. 

Komisyon katılıyor mu efendim? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA İBRA

HİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — Sayın Baş
kan, yukanda kadrolar üzerinde bir artırma oldu. 
Bunun bugün burada düzeltilmesi isteniyor ve doğ
rudur. Eşitliği sağlamak için Senatoda da kabul edil
memiştir ve Mecliste de bir kısım bu şekildeki teklif
ler de kabul edilmemiştir. Komisyonumuz bunu ida
renin yetkilerine müdahale olarak kabul etmektedir. 

Önergenin kabulünü istirham eder, dengenin es
kiden olduğu gibi muhafazası hususunun karar altına 
alınmasını istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — önergeye katılıyor musunuz? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA İBRA

HİM KUTLAR (Gaziantep) — Evet. 
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BAŞKAN — Divan önergeye katılıyor mu? I 
MÎLLET MECLÎSİ İDARE AMÎRÎ ALİ YIL

MAZ (Hatay Milletvekili) — Katılıyoruz. ' 
BAŞKAN — Divan önergeye katılıyor efendim, 
Divan ve Komisyon önergeye katılıyorlar. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kanım...,! 

BAŞKAN — Efendim, istirham ediyorum. Bir 
önerge var, Önergeyi usulüne göre müzakere aç
madan». 

FİKRET GÜNDOĞAN — (İstanbul) — Müzake
re etmek istemiyoruz Sayın Başkan.- müsaade buyu
rumuz efendim, 

Şimdi bu önerge yeni kadrolar ilâvesine lüzum 
yoktu anlamına gelen bir önerge vesaire vesaire.. Sa
yın Başkan biz tabiî ki usulleri biliyoruz; ama ş;m-
di Sayın Başkan, bizini oyumuza sunacaksınız. Hiç 
olmaca anlama imkân; verin. Sabahleyin Millet Mcc -
lisi mensuplarıma bir kaç tanesine de söyledim. Şöy
le bir düşünce arız oldu, Belki de gerçekten o kadro
ların böyle birlikte yukarıya çıkmasından dolayı Mil
let Meclisi ve Senatonun idare mekanizmasında, hiye
rarşisinde şu veya bu olacaktır; bu düşünce ile ba 
mümkündü!'. Şimdi bir kişiyi de koruduğum zehabma 
kimse kapılmasın, böyle bir şey görülmemiş; ama ben 
biliyorum ki bir Kitaplık Kanunu çıkardık. Kitaplık 
müesresemiz? 3/eniden düzenlemeyi öngördük. Orada
ki birtakım kadrolara ihtiyaç hâsjl olduğu için madde
ler de koymuştuk. Bu okunan önergeden anladığıma 
göre buraya da sokulmuş, birbirine benzemeyen şey
ler bir araya getirilmiş. cemedilmesînden husule gel
miş bir önergeyi de hemen oylamak mümkün değîk 

BAŞKAN — Efendim arz edeyim. Bir noktayı arz 
edeyim. Katiyetle sizlerin aydınlanmanız için sual sor
manıza mani olmak isteyen bir zihniyet içerisinde de
ğiliz, 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul* — Ama dedi
niz ya. 

BAŞKAN — Hayır; «Görüşme açmıyoruz» dedim. 
Burada söz veremem dedim. Yoksa gayet tabiîdir 
ki, savın üveler Komisyondan ve Dîvandan soru sor-,. 
mak hakkına haizdirler. Soru soracaklardır, aydmla-
raacaklarchr. ondan sonra edindikleri kanaate göre oy 
vereceklerdir. Tabiî efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Demek isti-
yorum ki kn önergeyi böyle top yekûn herkesi içine 
alacak şekilde düzenlemek ve takdim etmenin usule 
aykırı olacağı kanaatindeyim; çünkü her memur me
selâ kitaplıkta olduğu gibi bazen özel kanunlara ta

bii olarak burada bulunuyor. Belki hizmetin görülme
si için o hizmet böyle bir şeyi gerektirebilir, öbür
leri için gerektirmeyebilir, öbürlerinin ihtiyacı yok
tur; ama bunu Komisyon teker teker açıklamalı. O da 
girer, şu da girer denilmeli ki, biz de ona göre oy ve
relim., 

BAŞKAN — Hay hay efendim. Komisyon dinledi
ler efendim. 

Buyurunuz efendim, 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA İBRA
HİM TEVFÎK KUTLAR (Gaziantep) — Sayın Baş
kan, Kitaplık Kanunu ayrıdır, kitaplığa ait kadrolar 
da ayrıdır. Bununla ilgisi yoktur. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — İçinde. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA İBRA
HİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — Bununla il
gisi yoktur. Esasım Yüksek Senatoya arz edeyim. 

Her memur geçen seneler de olduğu gibi beş arka
daşı yakalıyor, imza attırıp yüksek bir derece alma pe
şinde koşuyordu. Bu sene de Karma Bütçe Komisyo
nuna bu şekildeki müracaatlar tomar halinde geldi. 
Evvelâ bir kaç tanesi göz yumularak geçti; fakat ar
kası gelmiyor, bitmiyor. Onun üzerine Komisyon bir 
karar aldı. Bunu idarenin yetkisine de tecavüz kabul 
ederek, kademe ilerlemeleri idarenin teklifi ile Mec
lisin ve divanların kararı ile olur, binaenaleyh burada 
münferiden her memurun kendisine göre kadro iste
me usulünü kaldıralım dedik ve kaldırdık. Orada tek
riri müzakereye imkân olmadı, buraya geldi. Burada 
bunu kaldıracağımızı söyledik. Bu şekilde. Senato ile 
ve Meclisin diğer memurlanyle bunlar kaldırıldığı tak
dirde eşitlik olacaktır. Kabulünü İstirham ederira= 

JSKENLER CENAP EGE (Aydın) — Efendim 
müsaade olunur mu? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ege, 
Efendim dikkat buyurunuz, lütfen. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Usul hak

kında bir noktaya değinmek istiyorum. Gelebilir mi
yim? 

BAŞKAN — Tabiî efendim, buyurunuz efendim, 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Teşekkür 

ederim. 
BAŞKAN — Usul hakkında buyurunuz efendim, 
İSKENDER CENAP EGE (Aydra) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Burada benim ortaya koymak istediğim husus 

şu: Sayın Başkanın usul hakkında söz vermesinden 
doiayî kendilerine teşekkürlerimi arzla söze başla
yacağım, 
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Şimdi Sayın Komisyon temsilcisi burada yap
mış oldukîan muamelenin bir nevi haksızlıklara 
sebebiyet verdiğini ve bazı memurların, tanıdıkları 
bazı parlamenterler vasıtasıyle kendi durumlarını 
garantiye almak ve kadrolarını yükseltmek imkânı
na sahip olduklarını itade ediyorlar. Şimdi ben 
Anayasanın 94 ncü maddesi muvacehesinde Ko
misyon çalışmalarının bu meseledeki biraz ciddi
yetten (Kusura bakmasınlar) uzak davranışım ifa
de etmek istiyorum. 

Sayın arkadaşlarım : 
Bütçe Komisyonu, Anayasanın 94 ncü maddesi

nin kendisine vermiş olduğu yetki ile bir nevi, bir 
noktada Parlamentonun üstünde karar alma imkâ
nına sahip kılmıştır. Bu kanun koyucunun bunu 
bu şekilde tespit etmesinin de birçok sebepleri var
dır. Burada onlara girecek değilim; ancak ilgili dai
resince hiçbir teklüf olmadığı halde, Komisyon üye
lerinin kendi indî görüşleriyle kadro vermek ve 
ksdroîar ihdas etmek, kadroları yükseltmek gibi bir 
davranışın içine girmesine, Anayasanın imkân ver
diği ve Anayasanın bunu onlara bağışladığı bir an
layış içinde değilim. Biz biraz önce burada kendile
rine terfih ettirmek, memur almak gibi yetkileri Ana
yasanın tanıdığı kişileri dahi sığaya çekmek gibi bîr 
hassasiyetin içinde bulunacağız denetleme olarak, 
öteden denetlemenin içerisinden çıkmış olan bir 
Komisyon, iki arkadaşın, üç arkadaşın imzasıyüe, 
zaten Komisyonun kaç kişiden mürekkep olduğu ka
rar almada hepimizin malûmu, şu veya bu kişiye bu 
yolla kadro temin edeceğiz. Bu çok yanlış bir şey. 

İşte bu yanlış «Bağdat'tan döner», hesabı veril
miş oîan önerge, Komisyonun hatasını ve batak dav
ranışını ve hatalı kararını ortaya koymaktadır. Ko
misyon temsilcisi de bunu burada kabul ediyorlar. 
Diyorlar- ki, bu böyle oldu da onun için. Şimdi, veril
miş oîan önergeyi biz de kabuî ediyoruz ve hata
dan dönüş oluyor; ama şunu belirtmek isterim ki, 
böyle bir karar almaya kendi ilgili dairesinden tek
lif gelmediği takdirde kadro ihdas etmeye, kadro 
yükseltmeye Komisyonun yetkisi yoktur. Bu yet
kisinin üzerinde bir hareket olur, bu devanı ettiği 
takdirde Devletin kadroları, Devletin kadro yük
seltmeleri meselesi Komisyona havale edilmiş bir 
vazife haline getirilir ve her şey alt üst olur. 

Dikkat ederseniz, senelerden beri bu çarpık ve 
yanlış tatbikat süregeliyor. Nerede süregeliyor muh
terem arkadaşlarım? Meclis ve Cumhuriyet Senato
sunun kadrolarında, diğerlerinde yapmıyorlar. Ma-
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üye Bakanlığının ve iSgili bakanlıkların, umum mü
dürlüklerin müsaadesi olmadan, onlardan böyle bir 
teklif gelmeden yapmıyorlar; ama Meclisin ve Se
natonun memurları içeride olması hasebiyle, o me
murlara yakınlık, hatta sıhrlyyetten doğan h^zı dav
ranışlar bu noktalara itiyor Komisyonu. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu bizim Türkiye'nin şu kadar büyümüş bütçe

lerini, ba kadar yükselecektir, bu kadar büyüyen 
Türkiye diye söylediğimiz Türkiye'nin burada en 
büyük denetçisi olan Parlamentonun kendi içinde 
kendisini suiistimale gitmesini ve bir nevi onun ör
neğini koyuyor ortaya, bu çok yersiz ve manasız bir 
şey olur. 

O bakımdan, Cumhuriyet Senatosunda verilmiş 
oîan bu önergenin Karma Komisyonda yapılan bir 
hatayı ortaya koyması bakımından Komisyonun 
dikkatini ve bilhassa hassasiyetle dikkatini bu nok-
teya çekmek isterim ki, kendi ilgili olduğu Başkan
lıklardan teklif gelmediği takdirde, Başkanlıkla
rın rızası olmadığı takdirde bu şekilde önerge veril
memelidir. Elbette Komisyonda üyeler önerge ve
rebilirler, bunlar onların tabiî ve Anayasa! hakkı
dır; fakat Cumhuriyet Senatosu Başkanının haberi 
olmadan, Millet Meclisi Başkanının haberi olma
dan ve s'öneiici üyelerin haberi olmadan orada ar
kadaşlarımız istediği gibi kadro verecek. Neye gö
re verecek bu kadroyu, neye göre yükseltecek? Ken
di arzusuna göre. O zaman memur hakkında tutu
lan sicil ne oluyor, memuriyet içerisindeki hiyerarşi 
nereye gidiyor? Hepsi alt üst oluyor, Bu sefer Cum
huriyet Senatosunun bu işle ilgili idaresini, Millet 
Meclisinin bu işîe ilgili idaresini Komisyona dev
retmiş oluyoruz, Başkanlıkların yetkisi Komisyon
da tecelli etmiş gibi bir hal doğuyor, bu çok yaıı-
liş ve tatbikatta büyük zararlara yol açan, bilhas
sa Parlâmentonun dışında büyük dedikodulara se
bebiyet verebilen bir olaydır. Zaten bu müesseseye 
(Dayısı olmadan kimse giremez) şeklinde yaygın bir 
söylenti vardır, bir de bu şekilde kadro ihdasları ye
lliyle biz kendi içimizde kendimiz bu tezatlara dü
şersek, başkasını kontrol etmeye, başkasını denet
lemeye kalkmamızda hiçbir mânâ yoktur. Yalnız 
parlamenter maaşları meselesinde hassas olma
yalım, hassiyetin bu noktalarda da olması lâzım gel
diğini arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. 
Bir dakika Sayın Saîihoğiu, bir konuyu hallede

lim ondan sonra efendim. 
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Sayın Komisyon, Sayın konuşmacı bu teklifin 
Anayasanın 94 ncü maddesinin son fıkrasına aykırı 
olduğunu, yani gider artırıcı mahiyette bir teklif 
olduğunu ileri sürdüler. Bir. 

İkincisi; ilgili dairesinin, yani Divanın böyle bir 
teklifi olmadan resen Komisyon tarafından yapıl
mış olduğunu söylediler. Bu hususlarda aydınlat
manızı istiyoruz efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA İB
RAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, yapılan teklif gider artırıcı değil, bilâkis 
gider artırıcı mahiyettedir. 

İkincisi, efendim Meclisten gelen kadrolar gel
miş oîsas'dı 10 olacaksa, bu yukarıda kabul edilen, 
şimdi kaldırılmasını istediğimiz kadrolar tatbik edil
diği takdirde en az 15 olacaktır gider. Binaenaleyh, 
biz bu teklifi kabul ettiğimiz takdirde Meclîsten ge
len kadroyu aynen kabuv etmiş olacağız, artırma ol
mayacaktır. Aynen Meclisten gelen kadro, şu rakam
lara da tamamen uygun olacak, artırıcıhk yoktur. 

94 ncü maddeye göre bunun oylanmaması lâzım 
gelirdi, fakat 5 arkadaş imza etmiş, Meclis benim 
yönetimim dahilinde değil (Kusura bakmayın) ben 
bu işin esasen durdurucusuyum orada. Baktım öner
geler tevali ediyor, bu hakikaten idarenin yetkisi
ne müdahakdir, Meclis memurlarının terfi, tefey
yüz ve kadrolarının alınması başkanlarına aittir. Bi
naenaleyh, Karma Komisyonda biz kadro ihdasına 
memur değiliz diye orta yerden çıkışıp durduran ve 
bir kısımlarını da tekriri müzakere ile geriye aldı
ran bendenizim. Burada da aynı şeyi Komisyon ola
rak hakikaten o gün her nasılsa oya sunulmuş oldu 
bir kısmı, kabul edilmiş oldu, eğer tamamı kabul 
edilmiş olsaydı Meclisteki bütün kadrolar çok da
ha fazla yüksek bir şekilde yüksek huzurlarınıza 
gelmiş olacaktı. 

Mâruzâtım, gider artırıcı değildir, buraya da 
gelen çok az bir kısmıdır, bu da kaldırıldığı takdir
de eski durum yürürlüğe girecektir, mesele bundan 
ibarettir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, bu konuda Divanın gö
rüşü var mıdır? 

MÎLLET MECLİSİ İDARE AMİRİ ALİ YIL
MAZ (Hatay Milletvekili) Biz katılıyoruz, tashihin 
yerinde olduğu kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Divanında teklifi vardı diyorsunuz 
efendim. 

MİLLET MECLİSİ İDARE AMİRİ ALİ YIL
MAZ (Hatay Milletvekili) — Önerge öyle efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
Buyurun Sayın Adak soru sormak istemiştiniz 

efendim. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Ben tatmin 

oldum, bu takrir düzeltme mahiyetinde. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
BusTirun Sayın SaShoğlu. 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın Baş

kan, her sene Mecliste bu gibi takrirlerle birtakım 
düzeltmeler yapma zorunhığunu duyuyoruz. Ben 

bir şeyi öğrenmek istiyorum, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasına göre Meclis ve Senatodaki üye sayısı don
durulmuştur, Mecliste 450 tane milletvekili, Senatoda 
185 tane senatör vardır. Bu hacim genişüemiyor, bi
nada ilâve edilmiyor, bina mevcudu belli, bu hac-
iîîsn genişleme personelde hangi saikîe doğuyor, na
şı] büyüyor, bunu idare âmirleri açıklasınlar? 

BAŞKAN — Evet efendim, soruyu dinlediniz 
efendim, İdareci Üyeler. 

MİLLET MECLİSİ İDARE AMİRİ ALİ YIL
MAZ (Hatay Milletvekili) — Beyefendi genişleme 
yok, inhîJâl olduğu zaman, emekliye ayrılanlar ol
duğu zaman yerine alıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Divan kadrolarda bir ge
nişleme olmadığını söylüyor Sayın Salihoğlü, inhiîâl 
edenlerin yerine eleman alındığını söylüyorlar. 

Buyurun Sayın Adalı. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Efendim, ben 
Sayın İdare Amirlerine soruyorum, bu müzakere 
ettiğimiz bütçe ile yeni kadrolar getiriliyor mu, ge
tirilmiyor mu? Artırmıyoruz diyorlar. 

BAŞKAN — Saynı Adalı «Bu bütçe ile yeni kad-
ro'ar ihdas ediyor musunuz, etmiyor musunuz?» 
diye sual soruyorlar efendim. 

MİLLET MECLİSİ İDARE AMİRİ ALİ YIL
MAZ (Hatay Milletvekili) — Beyefendi, şu teklifle 
herhangi bir kadro artırrımıası bahis konusu de
ğildir, başka teklifler olursa şüphesiz ki olur. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Aydınlat
sın Sayın Başkan?. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Sayın Başkanım, bir 
soru da ben soracağım. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim, bir sualin ce
vabım bekliyoruz. Hay, hay, sıraya kaydediyorum 
efendim. 

Buyurun efendim. 
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MİLLET MECLİSİ İDARE AMİRİ ALİ YIL
MAZ (Hatay Milletvekili) — Sayın Başkanım, ban
dan önce genellikle, emekliye ayrılma veya ölümler 
do*ayısıyIe inhilâl eden kadrolara, bizim yönetme
liğimize, yani Meclis Yönetmeliğine göre, Komis
yon kuruluyor ve Komisyon huzurunda imtihan
la adam alınıyor idi. Bu sene bazı teklifler var. Ta
biatıyle, ihtiyaca binaen Millet Meclisi için 39, se
natörler için, miiî saraylar ve saire 45 tane ihtiyaç 
gösterilmiştir ki, sarayda çalışmalar dolayısıylc ih
tiyaç gösterilmiştir. Bu ihtiyaca binaen tabiatıyle 
cihetteki takdir Yüce Heyetindir. 

Bu sene için var efendim; onu arz ederem. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın İnebeyli, buyurun efendim. 
NÂZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Efendim, Mec

lîs ve Senatonun teşkilât Kanunu var mıdır?.. Var
sa, bu personel kabarması Personel Kanunu içinde 
mi yapılmaktadır?.. Yoksa, böyle bir çalışma var 
mıdır; yani Teşkilât Kanunu üzerinde her iki Mec
liste bir çalışma var mıdır; bunu sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Buyurun efendim. 

MİLLET MECLİSİ İDARE AMİRİ ALİ YIL
MAZ (Hatay Milletvekili) — Efendim, henüz Teş
kilât kanunumuz yok. Hepimizin de bildiği gibi, yal
nız çalışmalarımız var. En kısa zamanda tasarıyı Yü
ce Heyete arz edeceğiz; saygıyle arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Buyurun Sayın Doğan. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Sayın Başkan, bir 
defa, Meclis ve Senatonun memur ve müstahdem 
kadrosunun adedini öğrenmek istiyorum. Rîvaye-
ten duyduğuma göre «3 000 kişi», deniyor, bu doğ
ru mudur?.. Kesenkes öğrenmek istiyorum, şöyle 
böyle değil. Bir de, her sene, ölenler, emekli olan
ların yerine alınanlardan gayri 50 kadro daha alını
yor. Bu gidişle biz bu Kurulda da oturacak yer bu
lamayacağız; bu o demektir. Neden alınıyor, bu alı
nanlar kimlerdir, kimlerin adamlarıdır; onları da öğ
renmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, Senato bütçesi oy
landı, MiEet Meclisi hususunda cevap versinler. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Sayın 
Başkan, MSet Meclisiyle ilgili olarak bir soru da 
ben sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim, sıraya kaydet
tim zatiâlinizi. 

Buyurun efendim. 
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MİLLET MECLÎSİ İDARE AMİRİ ALİ YIL
MAZ (Hatay Milletvekilli) — Efendim, personel ade
dimiz 3 000 - 4 000 değildir. Kesin rakamı arz edi
yorum: 1 385'tir efendim; Meclis, Saraylar ve saire 
ve ilâveler buna dahildir. Biliyorsunuz Saray da 
Meclise aittir; yani sarayların yönetimi de Meclise 
aittir. Toplam 1 385'tir efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Buyurun Sayın Saîihoğhı. 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Efendim, 

şimdi kesin olarak vaziyeti öğrenelim, vuzuha ka
vuşturalım. İdare Âmirinin benim soruma verdiği 
cevapta, «İşte, emekli olanlar, ölenler yerine 35 - 45 
kişi alıyoruz.» dediler. Öyle değil. Kaç kişi emekli 
olmuştur, bunun yerine kaç kişi alma teşebbüsü ile 
bir işîeme girmişlerdir; bunu öğrenelim. Öyle, 35 -
45 - 50 gibi rakamîarı değil. 

BAŞKAN — Anladım efendim. 
Buyurun efendim. 

MİLLET MECLİSİ İDARE AMİRİ ALİ YIL
MAZ (Hatay Milletvekili) — Sayın Başkanım, Sa
yın Salihoğlu'na arzı cevap edeyim: 

1976 yılı kadro toplamı 1 302. Deminki arz et
tiğim rakam 1 385; (Emekliye ayrılanlar, ölenler ve 
saire) mevcut kadromuz bu. 

BAŞKAN —< Efendim, şimdi sayın üye şunu öğ
renmek istiyor; «Kaç kişi öldü, kaç kişi emekliye 
aynÜaı, bunun sayısını bileyim. Yeni kadro da kaç 
kişidir; onu da biîirsem yeni kadro getiriliyor mu, 
fazladan kadro artınhyor mu artırılmıyor mu; bunu 
çıkaracağım.» diyor sayın üye, bunu istiyor. 

Farzımuhal, 10 kişi öldü, 10 kişi de emekliye ay
rıldı, etti 20; artırılan kadro 49 ise 29 kadro artıyor 
demektir. Bunu saptamak istiyorlar efendim; bunu 
aydınlatın lütfen. 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ ALİ YIL
MAZ (Hatay MiEetvekili) — Sayın Başkanım, 1 302 
halen çaîışan personel, Kadro sayımız, demin arz 
ettiğim gibi 1 385. Bundan çıkardığımız takdirde 
83 tane yeni verilecek kadro ile beraber personel 
ihtiyacımız oluyor efendim. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, ben bir daha arz 
edeyim size: Şu anda çalışan insanınız 1 302; tamam 
mı efendim. 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ ALİ YIL
MAZ (Hatay Milletvekili) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Yalnız, çalışanla kadro arasında 
fark vardır. 1 302 kişi çalışır, kadronuz 1 350 kişi
dir, şu kadar noksan vardır. Sizin kendi aleyhini-
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ze bir durum tahaddüs etmesin, ben bunu tavzih i 
etmek istiyorum. 

Farzımuhal, kadrosuz 1 340'tır; ama İ 302 kişi 
çslışıyordur; yani 38 kişi ölımiş veya emekliye ay-
rıümîştır. Siz bize 1976 sonundaki kadronuzu söy
lerseniz mesele daha basitlikle anlaşılacaktır. Kad
ronuz 1 302'midir, yani kadronuzun tamamı dolu ola
rak 1 302 midir?.. 

MÎLLET MECLİSİ İDARE AMİRİ ALİ YIL- | 
M AZ (Hatay Milletvekili) — Evet efendim, dolu ola -
rak 1 302'dir. 

BAŞKAN — Efendim, o zaman, 1 302'den 1 385'e j 
çıktığına göre 83 tane yeni kadro geliyor demek- j 
tir. 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ ALİ YIL
MAZ (Hatay Milletvekili) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Durum tavazzuh etmiştir efendim. 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Şimdi efen- | 

dim, 85 tane kadroya ihtiyaç duyulduğuna göre, ölen, j 
emeka olan mevzubahis değil şu hale göre. Peki, ye
ni kadro neye dayanılarak almıyor. Binaya ilâve yok ,! 
milletvekillerine ilâve yok. Neden böyle bir ilâve J 
oluyor. [ 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Hizmet de yürümü- j 
yor zaten. j 

BAŞKAN — Şimdi efendim. Sayın üye, «Bu 83 j 
tane yeni kadro, milletvekili adedi dondurulmuş ve j 
binalar da dondurulmuş olmasına göre niçin ihdas 
ediliyor, bu zaruret nereden doğuyor?» diye soru- j 
yor. I 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ ALİ YIL- ! 
MAZ (Hatay Milletvekili) — Sayın Başkanım, ihti
yaçları belirtir liste malumunuz olduğu üzere elimiz- | 
dedir. Arzu buyuruîursa teker teker okuyayım. J 

BAŞKAN — Efendim, telhisen söyleyin, genel 
olarak bir cevap veremez misiniz?.. 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ ALİ YIL- ] 
MAZ (Hatay Milletvekili) — Beyefendi, nerelere ne \ 
kadar personel ihtiyacını belirtir liste Yüce Divan- . 
da da var, elimizde de var. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. I 
MİLLET MECLİSİ ÎDARE ÂMİRİ ALİ YIL- ] 

MAZ (Hatay Milletvekili) — Sayın Başkanım, genel- j 
îikîe bu ihtiyaçlar «Nereden geliyor?», diyor sayın I 
arkadaşımız. Onu da kısaca arzı cevap edeyim:. J 

Saraylarda biliyorsunuz, tamirat, inşaat var. Bun- ! 
i 

lann... j 
ERDOĞAN ADAM (İstanbul) — Sarayları ne j 

karıştırıyorsun yahu! j 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ ALİ YIL
MAZ (Hatay Milletvekili) — Efendim, Saray da 
Meclise aittir. 

BAŞKAN —ı Sayın üyeîer, müsaade buyurun, 
kendilerinin cevap hakkı derkârdır; rica ederim. 

Buyurun efendim. 

MİLLET MECLİSİ ÎDARE ÂMİRİ ALİ YIL
MAZ (Hatay Milletvekili) — Sayın Başkanım, mil
lî sarayların, eski eserlerin onarımı devam ediyor. 
Onun için, bunlardan 64 tanesi oralara inhisar et
tiriliyor, ihtiyaç var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Adalı. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Efendim... 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Aydınlan
madım efendim, bir şey söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Salihoğhı, müzakere
leri çığırından çıkarmayahm, istirham ediyorum. Bu 
konularda, bu kabil önergelerde müzakere yasaktır, 
müzakere yapmak imkânımız yoktur. Ancak, sayın 
üyelerin, oylarını kullanırken isabetle kullanmala
rım temin açısından soru sormaları Başkanlıkça ten
sip edilmiştir ve genel bir uygulama görmüştür; 
ama soruların nasıl sorulacağını ve nasıl cevaplana
cağını, sizler benden daha eski parlamenterlersiniz, 
çok daha iyi bilirsiniz. Bunu müzakere şekline dö
nüştürdüğümüz zaman altından kalkmak imkânı
mız yoktur Sayın Salihoğlu. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Müzakere 
değil efendim. Şimdi, ileriye ışık tutması bakımın
dan faydalıdır. İdare âmirlerinin bundan sonra büt
çe mevzularında daha ciddî olmalarım tavsiye edi
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Buyurun Sayın Adah. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Şimdi efen

dim, ben buyurduğunuz hususu anlıyorum, arkadaş
larını da anlıyor. 

BAŞKAN — Tabiî efendim. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Mesele, biza
tihi takririn çerçevesini aştı. Takriri bahane ederek 
arkadaşîanmizın büyük ekseriyetinde yerleşmiş 
olan birtakım istifhamlar bu takrir vesilesiyle Yük
sek Huzurunuzda dile getiriyorum; mesele bu. El
bette takrire müspet oy vereceğiz. Hiç olmazsa, te
mennilerin bir noktada düzelmesi için... 

Muhterem Başkan; 
Bu şekilde, sual çerçevesi içine sokarak soruyo

rum: 
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Sayın Komisyon, 1 385 kişilik kadro ile Millet 
Meclisi personeli şurada karşımızda, sayın idare ami
ri iki tane suale doğru cevap veremez halde. 1 385 kişi 
çalışıyor öbür tarafta. Şurada cevap alamıyoruz 
hangi kadronun niçin ilâve edildiği hususunda. 

Tabirimi mazur görün çok özür dilerim, mazur 
görün; yoğurt hikâyesindeki gibi arada bir sarajı 
katıyorlar. 

Şimdi, kendilerine sorsam, yeni getirdiğiniz kad
rolardan kaç tanesi saraylarla ilgilidir; veya ne kad
rosu getirdiniz, yün örme kadrosu da var mı bunla
rın içlerinde?.. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederiz efendim, Bu 
bir suaMen ziyade bir temenni idi. 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ ALİ YIL
MAZ (Hatay Milletvekili) — Sayın Başkanım; 

Listede nerelere ne kadar ihtiyaç var hepsi be
lirtilmiştir. Meselâ, millî sarayların... 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Listeyi istediğin ka
dar oku. 

MİLLET MECLİSİ İDARE AMİRİ ALİ YIL
MAZ (Devamla) — Efendim, arzu buyurursanız 
Eisteyi çıkarayım teker teker okuyayım. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Ben de bir liste oku
yup 500 tane kadro sayabilirim... Neden; ihtiyaç var 
bunlara? 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ ALİ YIL
MAZ (Devamla) — Başkanlıkta var efendim; Baş-
kanüıkta var onun için arz ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun; kürsü
den okuyun efendim. Buyurun efendim, buradan gö
rüşün. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Ben de bir liste oku
rum; neden bunu koymuş, neden buna ihtiyaç duyul
muş? 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ ALİ YIL
MAZ (Devamla) — Sayın Başkan, muhterem sena
törler;... 

BAŞKAN — Efendim, konuşma şeklinde değil 
sayın sözcü; Sayın Adah'nın sormuş olduğu suale 
cevaben şu kadroda şu kadar, şurada şu kadar di
ye listeyi sunmanızı rica ediyorum efendim. 

MİLLET MECLİSİ İDARE AMİRİ ALİ YIL
MAZ (Devamla) — Tamam efendim, onu arz etmek 
istiyorum Saym Başkanım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ ALİ YIL

MAZ (Devamla) — Efendim, liste Sayın Başkanlık

ta olduğu için bendeniz okumak istemedim. Nereye 
ne kadar kadro verilmiş, veya tahsis edilmesi taîep 
edilmiş onu kısaca arz etmeye çalışmıştım. Arzu bu
yuruyorsanız, okuyorum efendim. 

Divanda enine boyuna konuşularak ihtiyaç du
yulduğu için tabiatiyfe biz bu hususların tahsisinde 
fayda mülâhaza ettik ve arz ediyorum efendim. 

Yer Adet 

Tutanak Müdürlüğü için 3 ncü Sınıf 
Stenograf Kadrosu 
Tahakkuk Memuru 
Muhasebe Müdürlüğü için Dağıtım 
Memurluğu Kadrosu 
Levazım Müdürlüğü için Garson 
Garson 
Bulaşıkçı, temizleyici 
Telefon Operatörü 
Muşamba Döşeyicisi 
Kazancı 
KTima Teknisyeni 
Trafik Polisi 
Arşiv ve Kütüpane Memuru 
Saatçi Ustabaşı 
Saatçi 
Kalemkâr Ustabaşısı 
Kalemkâr 
Döşemeci Ustabaşı 
Döçemeci 
Tenekeci, Demirci Ustabaşısı 
Tenekeci, Demirci Yardımcısı 
Avizeci 
Avizeci Yardımcısı 
Terzi 
Terzi Yardımcısı 
Nakışçı Ustası, Elişi 
(Millî Saraylarımız için) 
Nakışçı Yardımcısı 
Halı Tamir Ustası 
Haîı Tamir Usta Yardımcısı 
Motifçi, Taşçı 
Motifçi, Kalıpçı 
Camcı Ustabaşısı 
Camcı 
Kurşuncu, Dökümcü Yardımcısı 
Ziraat Mühendisi (Bahçe veya 
Peyzaj Mimarisi Bölümü) 
Bahçe Hizmetlisi 

4 
1 

1 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
13 
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ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Bunu anlaya
madık efendim. 

MİLLET MECLÎSİ İDARE AMİRİ ALİ YIL-
MAZ (Devamla) — Efendim? 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Bundan iki şey 
evvelini anlayamadım efendim. 

MİLLET MECLİSİ İDARE AMİRİ ALİ YIL
MAZ (Devamla) — Efendim, Ziraat Mühendisi 1 
adet, Bahçe hizmetlisi 13 adet... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Eskişehir) — Ne hiz
metlisi?... 

MİLLET MECLİSİ İDARE AMİRİ ALİ YIL
MAZ (Devamla) — Bahçe Hizmetlisi efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İzmir) — Bahçivan de
ğil mi efendim?... 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ ALİ YIL
MAZ (Devamla) — Efendim, ben aynen yazıyı oku
yorum tabiatiyle. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, çok ri
ca ediyorum sayın üyeler. 

Evet efendim devam edin. 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ ALİ YIL
MAZ (Devamla) — Okuyorum. 

Yer Adet 

Bahçe Hizmetlisi 13 
Bekçi Kapıcı ve Gece Devriyesi için 8 
Genel Hizmetler Görevlisi 8 
Komiser Muavini 2 
Polis Memuru 1 
Poîis Memuru 2 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın sözcü, yal
nız ayrılmayın başka soru sormak isteyenlerde var. 

Buyurun Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 

Sayın Doğan'ın sorduğu soruya, kendisine kısmen 
iştirak etmiştim. İ 385 kadro olacak dediler. 12 sene 
evvel buraya gerdiğimizde 1 100 deniyordu. Tabiî bu 
1 109'ün içinde Cumhuriyet Senatosunun personeli 
de dahildir. Şimdi, görüyoruz ki, her sene 100, 100, 
100 kadrolar artırılıp gelmiş. 

Şimdi, Sayın İdare Âmiri okudular, camcı usta 
basısı, camcı ustası, camcı yardımcısı, bilmem ne 
ustası, yardımcısı, bilmem nesi; bu okunan liste san
ki Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni kurufuyor-
muş, kadrosu yeni ihdas ediliyormuş gibi. 

Sayın Başkan buranın ziraat mühendisi 15 sene
den beri var. 15 seneden beri bahçivam var, teknis
yeni var. Her sene bu bahçe büyüyormu da bu kad
roların sayısı artıyor?... Bu camlar her sene değişi
yor mu ki, usta basısı, ustası ilâve oluyor?.. 

Benim istirhamım, bundan sonra Türkiye Büyük 
Millet Meclisi kadrosu lütfen dondurulsun, burada 
çalışan parlamenterlerin sayısı gibi donsun. 

Şimdi, görülüyor ki, işe adam alınmıyor adama 
iş ve kadro ihdas ediliyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Cevap verecek misiniz efendim?.. 

MİLLET MECLİSİ İDARE AMİRİ ALİ YIL
MAZ (Devamla) — Peki efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun Sayın Tah-
takılıç. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Efendim, mü
zakere açılmadıkça bu bahsi kapamak, Parlamento
nun kendi içinde görevleri ve hizmetleri düzenîe-
yememiş hale getirecektir. Memîeketin genel politi
kası i! ekonomik politikası ile bağdaşmayacağı ka
naatini taşıyorum. Zaten müzakere açtınız, müsaade 
ederseniz söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakıhç, benim müzakere 
açmak istemediğimi, buna İçtüzüğün mâni olduğu
nu. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Açıkladım 
usul hakkındaki teklifimi. 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika ben de arz ede
yim beyefendi. 

Peşinen Yüce Genel Kurula arz ettiğimi biliyor
sunuz; fakat üyeüer hep birden ayağa kalktılar, «Bir 
önerge okutuyorsunuz, bu önerge üzerinde biz oy 
vereceğiz, önergenin muhtevasını anlamadan Ko
misyondan ve Divandan soru sormadan nasıl bu 
önergede oy kullanalım» dediSer; kendilerinin soru 
sormak hakkının derkâr olduğunu arz eltim ve mü
zakere şekîine döndürmeden soru sorun dedim. Do
kuz saym arkadaşımız soru sormak ihtiyacını his
settiler ve soru sordular. Nasıl bir usul tensip bu
yurursunuz, önerirsiniz?.. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Açıklayaca
ğım usul hakkındaki teklifimi. 

BAŞKAN — Efendim, bitmiştir zaten başka so
ru sormak isteyen yok efendim. 

Buyurun Sayın Köseoğiu efendini. 
ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeîi) — Sayın 

Başkan; 

_ 190 — 



C. Senatosu B : 29 4 . 2 . 1977 O : 2 

Ucuzal arkadaşımız benim sormak istediğim so
runun bir kısmına temas ettiler. 75 tane bahçıvan, 
bir 12 de şimdi ilâve ettiler; bahçıvan, bahçıvan... 28 
tane teknisyen; teknisyen teknisyen, teknisyen... Aca
ba bunları nerelerde çaîıştırıyorîar Sayın Başkan?.. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Müzakere aç
manız lâzım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, ben İçtüzüğü ve Anayasa 
hükümlerini harfiyen uygularım. Bu konuda da ke
sinlikle müzakere açmam. Yüce Genel Kurulun bil
gilerine sunuyorum tekrar efendim. 

Buyurun efendim, soruya cevap verecek misiniz 
efendim. 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ ALİ YIL
MAZ (Devamla) — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Saym Baş
kan özür dilerim ben de sualimi soracağım. Tabiî mü
zakere açamıyorsunuz, haklısınız, Tüzük müzakere 
açılmasına müsaade etmiyor; ama... 

BAŞKAN •— Anayasa da müsaade etmiyor efen
dim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Tabu Ana
yasa da müsaade etmiyor. 

Şimdi ben şunu öğrenmek istiyorum : Parlamen
toda 4 senede bir milletvekili seçimi yapılmaktadır ve 
iki senede kısmî Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçim
leri yapılmaktadır. Acaba kadrolar da; yani müstah
dem kadrosu, memur kadrosu, bu seçimlerle beraber 
yenileniyor mu? Böyle bir şey mi oluyor ki, her se
çimden sonra kadrolar düşüyor ya da çoğalıyor? Ya
ni şunu demek istiyorum; burada şikâyet eden biz
lerden acaba kaç tanesi Cumhuriyet Senatosu Başka
nından, Millet Meclisi Başkanından bir tanıdığı için 
iş istiyor? Ben bunu soruyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu soru değil. 
Başka soru sormak isteyen yok efendim. Teşek

kür ederiz sayın Sözcü. 
Efendim, önergeye Komisyon ve Divan katılıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Önerge okunalı 
yarım saat oldu. Yeni gelen üyeler oldu, tekrar oku
yun da biz de anlayalım sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, her yemi gelen üye için 
önerge okumak durumunda kalırsak sayın Unsal, bu 
işin altından kalkabilir miyiz?.. Çok rica ediyorum. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi Bütçesinin 101 program kodlu bölü
münü önerge ile değiştirilmiş şekliyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul elmıeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

111 Yasama hizmetleri 171 780 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Millî Saraylar İdare ve Korun
ması 67 284 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Transferler 2 353 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Her iki Yasama Organı Bütçeleri hayırlı olsun. 

C) CUMHURBAŞKANLIĞI BÜ)FÇESİ 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Cumhurbaşkanlığı 
Bütçesinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon hazır. Cumhurbaşkanlığı adına saym 
Genel Sekreteri Fuat Bayramoğhı hazır. 

Sayın üyeler; Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerin
de söz isteyen sayın üyeleri Yüce Genel Kurulun bil
gilerine sunuyorum : 

C. H. P. Grupu adına sayın Ahmet Tahtakıhç, 
Millî Birlik Grupu adına sayın Suphi Karaman, A. P. 
Grupu adına saym Cevdet Aykan. 

Şahısları adına söz isteyen üyeleri bilgileriiıize su
nuyorum : 

Sayın Hamdı Özer, saym İsmail İlhan, sayın Se-
lâhaddin Babüroglu, sayın Lûtfi Bilgen, saym Meh
met Feyyat. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına sayın Ah
met Tahtakıhç buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA AHMET TAHTAKI-
LIÇ (Uşak) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu
nun sayın üyeleri; 

Bilindiği gibi, bütçe görüşmeleri Parlamentoya, 
Devlet kuruluşlarının bütün kurumlarım ve bunların 
çalışmalarını gözden geçirmek olanağını sağlar. 
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Bu anlayışla, 1977 Bütçesi inceleme ve onayınıza 
sunulan Cumhurbaşkanlığı Kurumu ve 4 yıla yakın 
süredir Cumhurbaşkanlığı yapan sayın Koruiürk'ün 
çalışmaları hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Sena
to Grupunun görüş ve dileklerini açıklamak üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Açıklamalarımız Anayasa çerçevesinde olacak ve 
ayrıca Anayasanın başlangıç bölümünde yer alan, ilke 
ve amaçların Sayın Korutürk'ün başkanlığı dönemin
de Devlet ve halk yaşantısında ne ölçüde geçerlilik 
kazandığı araştırılacaktır. 

Sayın senatörler; 
Açıkça ortadadır ki, Cumhuriyet Anayasaları bir

birini tamamlayan bir bütündür, kaynağı da Türk 
Kurtuluş Savaşıdır. Temelde, bağımsızlık, millet ege
menliği, özgürlük ve devrimcilik inanç ve görüşüne 
dayalıdır. 

Halk oyuyle yürürlüğe giren 1961 Anayasası; öte
ki çağdaş Anayasalar gibi insan hak ve hürriyetlerini 
güvence altına almak, Devlet kurum ve kuruluşlarının 
görev ve yetkilerini, birbiriyle ilişküerini düzenlemek 
suretiyle hukuk devleti rejimini kökleştirmek ekono
mik düzenlemede herkes için insanlık haysiyetine ya
raşır bir yaşam sağlamak prensibini gerçekleştirmek 
suretiyle, Cumhuriyet düzenimizi çağdaşlaştırmış, sos-
yalleştirmiştir. 

İşte Cumhurbaşkanı, nitelikleri Anayasada özen
le belirtilmiş bulunan sosyal, demokratik hukuk dev
letinin başıdır, Cumhuriyeti a ve millet bütünlüğünün 
temsilcisidir. Görev ve yetkileri de Anayasada göste
rilmiş bulunmaktadır. 

Grupumuz, herşeyden önce Cumhurbaşkanlarının 
tarafsızlığı ükesi üzerinde durulması kanısındadır. 

1961 Anayasası Cumhurbaşkanlarına, yüksek dü
zeydeki görevlerini tarafsız olarak yerine getirebilme
leri için, kendilerine gereğince olanak sağlamıştır; se
çim sürelerini Parlamentodan ayırmış, 7 yılhk bir dö
nem koymuştur. 

Yalnız bir dönem için seçilebilme prensibi getir
miştir. 

Her türlü seçim ve gelecek kaygısının dışında tut
muş, kendilerine yaşamları boyunca Cumhuriyet Se
natosu üyeliği hakkı vermiştir. 

Üslendikleri görevin özellikleri nedeniyle, ceza ko
vuşturması açısından Cumhurbaşkanlarını sorumlu
luk dışında tutmuş bulunmaktadır. 

Hemen söyleyelim ki, bu ayrıcalıklar, devlet baş
kanlarının insan haklarına dayalı «sosyal hukuk dev

leti» ilkesinden ve tarafsızlıktan ayrılmamaları ve 
bütün güçleri ve varlıklarıyla görev yapabilmeleri için
dir. 

Tarafsızlık ilkesine verilen önemi iyice belirlemek 
için şöyle denebilir : Cumhurbaşkanları, yalmz ve 
yalnız Anayasanın ve Ulusun yüksek menfaatlerinin 
taraflısı olmak zorunluluğundadırlar. 

Grupumuz, bu olumlu ve etkin tarafsızlık anla
yışını örneklemekte yarar görmektedir. Bilindiği üze
re, Sayın Korutürk 1975 Senato kısmî seçimleri önce
sinde Karadeniz bölgesinde bir gezi yapmışlar ve çe
şitli konuları içeren konuşmalarla halkı uyarmak is
temişlerdir. Bu gezinin düzenlenme biçimi ve zamanı 
bir yana bırakılsa dahi, söylevleri arasında, özellikle 
halktan, kendilerini yönetenlere güvenmelerini iste
meye kadar varan sözler bulunmasını tarafsızlık il
kesiyle bağdaştırmak olanağı bulunmamaktadır. Ül
kenin bir genel seçim yılma girmesi nedeniyle, ör
neklemede bu olaya yer verilmiştir. 

Biraz önce, Cumhurbaşkanlarının, yalnız ve yal
nız Anayasa ve amaçları doğrultusunda taraf ola
bileceğine değinmiştik, izninizle bu olumlu ve etkin 
tarafsızlık görüşüne bir örnek ile daha açıklık kazan
dırmak istiyorum. 

1961 Anayasası Devlet Başkanına bazı alanlarda 
seçim hak ve görevi vermiştir. Cumhuriyet Senato
suna 15 üye seçme hakkı bunlardan biridir. İlk bakış
ta devlet başkanlarının bu seçme haklarının kendile
rinin kişisel değerlendirmelerine bırakıldığı sanılabi-
lir; oysa, Cumhurbaşkanlarının Anayasadan yana ol
maları ve her girişimlerinde bu yasanın amaçlarını 
gerçekleştirmekle yükümlü bulunmaları nedeniyle, 
seçecekleri 15 üyenin her birinde yasal koşullar ka
dar, şu iki niteliğin de aranması gereklidir : 

1. «Sosyal ve siyasal yaşantdarında Anayasa ilke 
ve kuralları açısından çelişkili bir hal bulunmaması, 

2. Anayasanın başlangıcında yer alan amaçlara, 
özellikle Millî Mücadele ruhuna, millet egemenliğine 
ve Atatürk devrimlerine bağlılığın tam şuuruna sahip 
olmaları» 

Grupumuz, bu seçim ve hak görevine önem ver
diği içindir ki, Sayın Korutürk tarafından seçilmiş, 
ya da seçilecek Cumhuriyet Senatosu üyelerinde bu 
niteliklerin arandığım umudunu beslemektedir. 

Sayın senatörler; 
Ülke, devlet, toplum ve dünya görüşleri farklı ve 

tutarsız, kendi aralarında çelişkiler ve daha öteye gö
rülecek hesaplar bulunan 4 parti başkanının cephe ku
rup ayrı ayrı hükümet etmesine sahne olmuştur. Or-
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talıkta bakanlar var ve fakat sorumluluk taşıyan bir I 
Bakanlar Kurulunun varlığını belirleyen bir tek iz I 
yok. 1 

Sayın Cumhurbaşkanının herkesten iyi bildikleri 
gibi, Hükümet adına çıkarılan kararnameler kapalı 1 
odalarda, ya da açıkta süren pazarlıklarla oluşagel- I 
mektedir. Böyle bir hükümet etme denemesi yüzün- I 
den, iç ve dış politikada kargaşa ve çöküntü meyda- I 
na gelmektedir. Durum, seyirci kalınamayacak bir 1 
aşamaya ulaşmıştır. I 

Diğer taraftan, kesinleşmiş yargı kararlarıyle ip- I 
tal edilmiş Hükümet kararnamelerinin yürürlüğünün 
sürmesi, özellikle Devlet Başkanlığı açısından ayrıca 
üzerinde durulacak bir konudur kuşkusuz. I 

Hal böyle iken, Sayın Cumhurbaşkanının dört i 
başlı Hükümetin birinci başı ve olup bitenlerin tertip- I 
çişi ve sorumlusu Sayın Demirel ile haftalık olağan 
toplantı sürdürmekle yetinmeleri, kuşku uyandırmak- I 
ta ve ister istemez kendilerinin, yürütülen Hükümet I 
denemesini doğal karşıladıktan izlenimini vermekte
dir. 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Meclisin güve
niyle... I 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 

C. H. P. GRUPU ADINA AHMET TAHTAKI-
LIÇ (Devamla) — Şimdi, biraz sabredin. I 

Aslında devlet başkanlarının, sorumlu hükümetin 
başkanıyle toplantı düzenlemesi normal ve gerekli- I 
dir. Haftalık olağan toplantıların kuşku uyandırması, I 
ortalıkta sorumluluk taşıyan bir Bakanlar Kurulu ve I 
Başkanın bulunmamasından geliyor. 

Öte yandan, Sayın Cumhurbaşkanının, parlemen- j 
ter demokrasi kurallarının geçerli olduğunu ileri sür
dükleri halde, önemli iç ve dış politika sorunları ne
deniyle olsun, muhalefetin görüş ve düşüncelerini öğ
renmek gereğini yerine getirmemiş olmalarını Gru- I 
pumuz kaygı ile izlemektedir. 

Hatıra gelebilir ki, kendilerini her hafta ziyaret 
eden Sayın Demirel'den, öteki gerçekler arasında, J 
muhalefetin görüş ve düşüncelerini de öğrenmek ola- I 
nağını bulmaktadırlar. Oysa, Sayın Demirel'in, değil I 
muhalefetle, kendi ortaklanyle bile bir araya gelip I 
ciddî ve sürekli bir danışma düzeni kurmadığı açıkça I 
ortadadır. 

Bu durum karşısında Sayın Cumhurbaşkanının, I 
Sayın Demirel ile düzenledikleri toplantıları özel ni
telikte saymak ve kendilerince atanmış Başbakan ol- I 
ması nedenine bağlamak görüşü haklılık kazanmak
tadır. I 
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Sayın arkadaşlar; 
Bütçe nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanına ulaşma

sını istediğimiz bir dileği de var Grupumuzun. O 
da, Anayasada değişiklik istemlerine kendilerinin ka
tılmamalarını ricadan ibarettir. Sadece siyasî neden
lere dayalı Anayasa değişikliği istemleri, kendilerinin 
bildikleri ve izledikleri biçimde, 1961 Anayasasının 
halkoyu ile yürürlüğe girmesinden beri sürüp gel
mekte ve üzülerek tekrar edelim ki, 1971 ararejimi 
denemesi sırasında bu istek, insan hak ve özgürlük
lerini güvence altın» alıp, bu yurtta yaşayan herkes 
için insanhk haysiyetine yaraşır bir yaşam sağlanma
sını önermekten başka amacı olmayan 1961 Anaya
sasını, Türk halkı için lüks sayan kimselerce bir öl
çüde gerçekleştirilmiştir. 

Anayasanın, insan haklarının özüne ve «sosyal 
hukuk devleti» temel ilkelerine dokunulmamahdır ar
tık. Cumhurbaşkanlarının görev ve' yetkilerini düzen
leyen kurallar da memleketimizdeki tarihsel gelişme
nin bir sonucudur. 

Ayrıca, seçimi kabullendikten sonra bir Devlet 
Başkanı için, görev ve yetkilerini yürürlükteki Ana
yasa çerçevesinde yerine getirmek çabasına yönelmek 
en doğru yoldur kanısındayız. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Grupumuz buraya kadar açıklanan görüş ve dilek

lerini, ülkenin göz göre göre sürüklenmekte olduğu 
anarşi ve sosyal bunalım karşısında bir yana bırakı
lır konular saymaktadır. Çünkü; Sayın Cumhurbaş
kanı başta olmak üzere, hepimiz biliyor ve görüyo
ruz ki, ülkede Kurtuluş Savaşını unutturup, gölgele
mek girişimi sürdürülmektedir. Can güvenliği kalma
mıştır. Üniversiteler ve öteki okullar, öğrencilerin öz
gürlük içinde bilimsel eğitim gördükleri yer olmak
tan çıkarılıp, ölüm arenası haline gelmiştir. 

Asıl suçluları aranmayan, aranmadığı için de bu
lunamayan yüzlerce gencin birer ikişer ölmesini Dev
let, Hükümet ve çevre olarak tiyatro seyreder gibi, 
cinayet romanı okur gibi karşılanır hale gelinmiştir. 

Halkta okuyup yazma şevkini oluşturan «Harf 
Devrimi» halktan kopup, başka dil ile konuşan ayrı
calık sağlanan aydın dönemine son veren öztürkçe 
devrimi, âdeta bu memlekette yadırganır olmuş, aksi
ne cereyanlar kol gezer olmuştur. 

Devlet eîi ve parasıyle yayınlanan okul kitapların
da bölücülük ve mezhep kavgası ortamı yaratmak 
için gerçek dışı bilgiler verilmektedir. 

Cumhuriyetin, millî birlik, layiklik, sosyal hukuk 
devleti nitelikleri hiçe sayılır olmuştur. 
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Türk toplumunun varlığım, uygarlık yolundaki atı
lımlarını ve devrimlerini önlemeye yönelik bir geri
ye gidiş, irtica akımı göz göre göre alıp yürümekte
dir. 

Grupumuz, toplumun tüm sosyal yaşamına yöne
len bu gericilik ve tutuculuk akımına karşı çıkmakta, 
Türk halkının insanlık haklarına sahip olması yolun
daki çabalarına katılmakta kesen kes kararlıdır. 

Sayın Cumhurbaşkanının da yurdumuzda alıp 
yürüyen bu sosyal bunalım, anarşi ve irtica akımları
na karşı çıkmak yolunda bütün gücü ve varlığı ile 
hazır oldukları kanısındayım. Bu kanımızı güçlen
diren bir belge de var ortada. Umudumuzu pekişti
ren bu belge, Başbakanlık tarafından yayınlanmış 
olan «Cumhurbaşkanı Korutürk'ün Söylevleri» ad
lı kitabın başında yer alan Atatürk'e bir sesleniştir. 

Bakınız; Cumhurbaşkanı seçildiği zaman Sayın 
Korutürk, Atatürk'e nasıl sesleniyor : 

«38 yıl önce henüz genç bir subay iken mutlu bir 
tesadüfle bana; biz bu memlekette Cumhuriyeti kur
duk, birtakım inkılâplar getirdik ve onları gençliğe 
emanet ettik. Bütün bunları gençlik koruyacaktır. 
Bunlardan biri de sensin; sana Korutürk adını veri
yorum demiştiniz. 

Bugün Cumhurbaşkanı olarak göreve başladığım 
ilk günü kulaklarımda ve kalbimde duymakta oldu
ğum o müstesna sesin ve sözlerin idraki içinde huzu
runuzda eğilirim. 7 Nisan 1973. 

Cumhurbaşkanı 
Fahri Korutürk» 

Sayın Korutürk'ün bu demeçlerindeki yüksek duy
gu ve olumlu düşüncelerle göreve başlamış olması, 
elbette mutlu bir raslantı sayılmaya değer. 

Memleketin içine sürüklendiği bugünkü sosyal 
bunalımdan kurtulmasında, Sayın Cumhurbaşkanının 
bu demeçlerinin ışığında üzerlerine düşeni beklemekte 
bu milletin hakkıdır. 

Grupum adına hepinizi saygı ile selâmlarım. 
(C. H. P. ve M. B. G. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tahtakıhç. 
Buyurun Sayın Suphi Karaman, Millî Birlik 

Grupu adına. 

M. B. GRUPU ADINA SUPHt KARAMAN 
(Tabiî Üye) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu 
Millî Birlik Grupu adına Cumhurbaşkanlığı Büt
çesi üzerinde görüşlerimizi belirtmeye çalışacağım. 
Konuşmamı, Sayın Yüce Cumhurbaşkanımıza sunuş
larım halinde sürdüreceğim. 

Sayın Cumhurbaşkanım, 
Siz, Devletin başısınız. Cumhuriyet rejimi 50 nci 

yılım tamamlarken devletin başı olmak için seçildiniz. 
4 yıla yaklaşan bir süreden beri devletin basındası
nız. Seçildiğiniz dönemin koşullarında, seçkin ve bilge 
kişiliğinizle bir ara rejimden rahatlıkla çıkabilmiştik. 
Saygınlığınız gönüllere rahatlık veriyor, rejime ilişkin 
kuşkuları dağıtıyordu. Cumhuriyet tarihi, şeref dolu 
bu hizmetlerinizi minnet ve şükranla yazacaktır. 

O dönemde ve daha sonra kamuoyunda zayıf gö
rünen, gösterilen hükümetlerin Bakanlar Kurulu top
lantılarına zaman zaman Başkanlık ettiniz. Hükümet
lerin güçlü görünmelerine yardımcı oldunuz. Ulusal 
günlerde halkımıza, ince ve hassas duygularınızla, 
bilgili ve güçlü mantığınızla seslenerek, size ve reji
me olan güven duygularını güçlendirdiniz. 

Siz bu kadar saygın ve güçlü görünürken, daha 
sonra politika kulislerinde hastalığınız rahatsızlığınız 
fısıltı halinde ustalıkla kulaklara üflendi. Ustalıkla 
diyorum; çünkü, siz bu kadar saygın ve güçlü görü
nürken, kulaklara yapılan fısıltılarda size ve yüce 
makamınıza karşı, geleceğe yönelik tehditler imâ edi
liyordu. Sizi, yüksek kişiliğinize saygınlık duyan Cum
huriyetin temel kuruluşlarından, aydınlardan, halktan 
koparmak, boşlukta bırakmak planlı biçimde amaçla
nıyordu. Çankaya'ya yavaş yavaş kuşatılıyordunuz. 
Halktan, kamuoyundan, sizi sevenlerden tecrit edili
yordunuz. Halkm, 1973 Genel Seçimleri ile ortaya çı
kan ve hemen ardından yapılan mahallî seçimlerde 
de iyice belirginleşen eğilimine karşı egemen güçlerce 
şartlandınlabilmeniz için tehdit edilmeniz, tecrit edil
meniz, koparılmanız, boşlukta yanlızlığa götürülmeniz 
gerekiyordu, 1961 Anayasasından sonra sosyal ve top
lumsal uyanışın ekonomik kalkınmadan daha hızlı 
oluştuğu tezini özgürlükleri kısmak, demokratik reji
mi kundaklamak için işleyen egemen güçler planlı bi
çimde sizi kuşatmayı, tecrit etmeyi sürdürdüler. 

Yüce makamınıza, kişiliğinize saygınlık içinde, 
özür dileyerek belirtmek isterim ki, «şartlandınlabil
meniz» sözcüğünü bilerek, bilinçli olarak kullandım. 
27 Mayıs 1960'dan beri idealist askerler olarak ka
tıldığımız siyasal hayatın girdabında, kulislerinde çok 
çeşitli oyunlar gördük. Bizlerin idealizminden hiç kim
se kuşku duyamaz. Bu, sizin de Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi iken tutanaklara geçmiş sözlerinizle teyit edil
miştir. Fakat bizlerin idealistliği, ülkemiz politik orta
mının acı gerçekleri karşısında oldukça tecrübe ka
zanmış ise de, bu gerçeklerin üstesinden gelememiş
tir. Çoğu kez bizler de hedef alınmış, yıpratılmaya 
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çahşılmışızdır. Kimlerin hangi güç ve çevrelerin po
litik ortamı nasıl yönlendirmeye çalıştığını 17 yıla yak
laşan politik yaşantımızda gördük; yaşadık, biliyo
ruz. Hangi güçlerin, egemen çevrelerin bu yönlendir
melerle, makam ve mevki tanımadan şartlandırma ey
lemlerini sürdürerek genel politikaya egemen olduk
larını biliyoruz, tşte bugün ülkemizin ulaştığı aşama
da, Cumhuriyet tarihinin en ağır bunalımlı günlerine, 
hâlâ inatla sürdürülen bu şartlandırma harekâtının 
sonucunda girmiş bulunuyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanını, 
Bugün şurada görüşülmekte olan Cumhurbaşkan

lığı Bütçesinin 39 000 Q00 lira mı, yoksa 139 000 000 
lira mı olacağı bizleri, hiç kimseyi zerrece Ugilendir-
miyor. Bütçenizin tekniğini, malî yönlerini, hizmetle
rin gelişimini eleştirmeye zaman ayırabilecek gün
lerde değiliz. Bizleri ve kamuoyunu asıl ilgilendiren 
husus, bu olaylarla dolu kritik günlerde Cumhurbaş
kanı olarak taşıdığımz ve taşıyacağımz sorumluluğun 
gereklerini araştırmak ve eleştirmektir. 

Sayın Cumhurbaşkanım, 
Son 2 yıl içerisinde, giderek dozunu artıran anarşi 

ülkemizi yangın yerine çevirmiş, bir barut fıçısı duru
muna getirmiştir. Cumhuriyet tarihinin en ağır buna
lımından geçiyoruz. Büyük şehirlerin sokakları eli si
lâhlı zorbaların saldırı alanları olmuştur. Son haf
talarda ülkenin hiç bir yerinde can güvenliği kalma
mıştır. Cephe iktidarının kurulduğu günden bugüne 
kadar 22 ay içerisinde 125 genç siyasal cinayetlerin 
kurbanı olmuştur. Gazeteler masum yavrularımızın 
adlarını boy boy yazıyorlar. Evlât acısı ile yanan ana
lar, babalar henüz sırası gelmeyen çocuklarını koru
mak için dernekler kurdular. İnfaz mangaları halinde 
cinayet çeteleri otobüsleri, üniversite kapılarını, am
filerini yaylım ateşine tutuyorlar. Ortaokul öğrenci
leri bile siyasal cinayetlerin hedefi yapılıyor. Hasta
nelerde yaralı arkadaşlarını görmeye gelenler vuru
luyor, cenaze törenlerine katılanlar vuruluyor. Hükü
met bir avuç eşkiyaya sanki teslim olmuştur. Şiddel 
eylemleri üniversite ve yüksekokulların dışına taşmış 
lise ve ortaokulları sarmaya başlamıştır. Öğrenim 
özgürlüğü ortamı yok edilmiştir. Üniversiteler içeri
sinde fakülte dekanları ve profesörler polislerce cop
lanmaktadır. Bu işlemleri yapan polis giysili bir kı
sım kimselerin devlet görevlisi olmadıkları kanısı yay
gındır. 

Büyük şehirlerin caddelerinde, otobüs durakların
da çevreyi ateşle tarayanlar yakalanamıyor. Mahke
melerce tutuklanmasına karar verilen cinayet sanık

ları açık toplantılara katılıyor, mevki sahiplerini ma
kamlarında ziyaret edebiliyorlar. 

Yurdumuz mezhep kavgalarının başlamasına elve
rişli bir ortama hızia sürüklenmektedir. Bizim yaşı-
mızdaki kimselerin Cumhuriyet döneminde hiç bir za
man görmedikleri, duymadıkları ölçüde Alevî - Sunî 
çatışması tahrik edilmiştir. Devlet matbaalarında ba
sılan okul kitaplarının sayfalarında, ortaçağ mantık 
ve kafasıyla yazılan saçmalıklar bu yöndeki hiyanetin 
kışkırtıcıları arasına Devleti ve Hükümeti de sok
muştur. Şoven milliyetçilik davranışları ile bölücülük 
yapılmakta, bazı etnik gruplara kuşku verilmektedir. 

Böylelikle olaylar sağ - sol çatışmasını aşarak, 
ülke bütünlüğünü tehlikeye sokacak boyutlara ulaş
mıştır. Olaylar, fikri mücadele seviyesini çoktan aş
mış, silâhlı örgütlerin savaşı haline dönüşmüştür. Ülke 
Devletsiz, Devlet, sahipsiz bir görünümdedir. Rüşvet, 
suiistimal ve yolsuzluk iddiaları toplumsal ortamı da
ha da kötüleştirmekte, güveni sarsmaktadır. 

Anarşi ve cinayetler yangınım, dökülen kanları yö
neticiler umursamazlıkla karşılarken, bir kısım meslek 
kuruluşları, gelişen baskılar ve siyasal cinayetler kar
şısında artık yakınmanın, kınamanın ve sorumsuz gö
revlileri uyarmakla yetinmenin zamanının geçtiğini, 
yasal direnme eylemlerinin derhal başlatılması gerek
tiğini kamuoyuna duyurmaya başlamışlardır. 

Sayın Cumhurbaşkanım, 
işte bu gaflet, delâlet ve hiyanet ortamında Ana

yasal hürriyetler, can güvenliği, demokratik rejim bas
kı ve cinayetler tehdidine açık tutulurken, bizler bu
rada, bu ahval ve şerait içinde, Yüce Cumhurbaşkan
lığı Bütçesinin rakamları ile, malî yönleri ile uğraşa
nlayız. Bu acı, acı olduğu kadar karanlık günlerde 
Cumhurbaşkanı olarak taşıdığınız ve taşıyacağınız so
rumluluğun gereklerini araştırmak ve eleştirmek zo-
runluğundayız. 

Kabul buyuracaksınız ki, bu acı ve karanlık ortam, 
cephe kurma girişimlerinden sonra başlamıştır. Şid
det olaylarının temelinde, iktidar partilerinin cephe an
layışı yatmaktadır. Cephe, sola ve komünizme karşı ol
mak savı ile kurulmuştur. Cephe'nin bu sav ile ülke 
çapında ektiği tohumlar, giderek Türk Yatanını ülke
si ve mîlleti ile bölünmenin eşiğine getirmiştir. 

1960'lar öncesinin «Vatan Cephesi» özlemi ile ye
niden kurulan cephe, aslında ve öz anlamında, Anaya
sanın «Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlük» ilke
si üe çelişki teşkil ediyordu. Cephenin militan güç
lerinin devlet güvenlik örgütlerine yardımcı olacağı 
savının devlet adamı niteliğinden yoksun sorumsuz 
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yöneticiler tarafından hoşgörü ile karşılanması bu
günkü anarşinin kaynağım oluşturdu. Cephe militan
ları güvenlik kuvvetlerine yardım etmeye başlayınca, 
Devlet, anarşinin destekçisi, teşvikçisi, koruyucusu ro
lüne girmiştir. Karşı gruplara öldürmek kastıyla saldı
ranlar bunu Devlet adma yaptıklarım söylediler. Yani 
anarşiye karşı olması gereken Devleti, anarşiye alet 
ettiler. Devletle iç içe giren anarşi, giderek bugünkü 
boyutlara ulaştı. Anarşi güvenlik kuvvetleri ile iç içe, 
yan yana bir görünüm alınca, bunu belirginleştirmek, 
çerçeve içine almak, tecrit etmek güç oldu. 

Sayın Cumhurbaşkanım, 
Halka hitap ederek radyo ve televizyonda yaptığı

nız bir konuşmada bunu bir kez siz de kabul buyurdu
nuz. Anarşi karşısında güvenlik kuvvetlerinin yan tut
tuğunu belirttiniz. Bugünkü Hükümeti itham ettiniz. 
Haklı idiniz, fakat yeterli olamadınız. Çünkü; anarşi 
ortamı, artık hükümetlerin iktidar olma yeteneklerini 
aşıyordu. Yıllardan beri, her fırsatta Anayasayı ye
renler Anayasal rejimi anarşi ile karşı karşıya getir
mişlerdi. 

Anarşiyi tahrik edenler, anarşiden bir şeyler umut 
edenler, bu rejime inanmayanlardır ve rejimden tat
min olmayanlardır. Bunlar, ihtiraslarını frenleyeme-
diler ve de bugünkü karanlık ortamı oluşturdular. 

Sokaktaki anarşi siyasal cinayetlere dönüşerek ül
keyi kana boyarken, buna paralel olarak Devlet ve 
Hükümet yönetiminde de başıboşluk hızla gelişti. Ya
sal ve Anayasal görev ve sorumluluklarda duyarsız
lık, umursamazlık, anarşiyi Devlet katlarına sıç
rattı. 

Danıştay kararlarına uyulmaması «Hukuk Dev
leti» ilkesini yaraladı. Hükümetin bu konulardaki ıs
rarlı ve inatçı olumsuz tutumlarını reddetmemeniz, 
zaman zaman yüce makamınızı da güç durumlarda 
bırakmıştır. Danıştayın, önceki genel müdür için ver
diği iptal kararına rağmen TRT Genel Müdürlüğüne 
son atama kararnamesini yüce makamınızın imzala
ma zorunluğunda bırakılması, kamuoyu önünde Çan-
kayayı da Anayasal kuruluşlarla karşı karşıya ge
tirdi. 

Hava Kuvvetleri Komutanlığına yapılan ilk ata
ma hukuk yönünden çok sakıncalı hazırlanmış bir 
kararname ile huzurunuzdan geçirildi. Silâhlı Kuv
vetlerin başı olarak bu atamaya müsaaade etmeme
liydiniz. Hükümetin bu konudaki davranışı ordu ge
lenekleri ile bağdaşır nitelikte değildi. Hükümetçe 
bozulan hiyerarşi, Yüksek Askerî idare Mahkemesi
nin iptal kararı ile yani hukukun müdahalesi ile dü-

zeltiîebildi. Fakat bu arada yüce makamınız ve Ge
nelkurmay Başkanlığı orduya ilişkin politik tartışma
ların sürdürülmesine alet edildi. 

Danıştayın iptal kararlarım uyguluyormuş gibi 
göstermek üzere Çalışma Bakanlığı ile İmar ve İs
kân Bakanlığı ve Maliye Bakanlığında yüksek dere
celi aynı kişiler için birer gün ara ile göreve iade ve 
görevden alma kararnamelerinin yüce katımzdan ge
çirilmesi Hükümetin ciddiyetten yoksun davranışla
rı ile sizi yasa dışı tasarruflarına ortak etmiştir. 

Hacca giden bir kısım bakanlar için Başbakanlık
tan yüce katınıza sunulan, önce görevle gönderildik
lerine, daha sonra izinli gittiklerine ilişkin yazılara 
dayanılarak yasama organlarına gönderilen belgeler 
ve birincisinin «zuhulen yazıldığı» gibi durumlar, 
Hükümetin ciddî olmayı hafife alan davranışlarının 
yüce katınıza yansıyan bir diğer örneği olmuştur. 

Bir radyo - televizyon mesajınızda MC. görüşü ile 
adalet cihazını yermiş olmanız, özür dileyerek ve say
gılarımızla belirtmek isteriz ki, çok yanhş olmuştur. 
Bizim kanımıza göre, hukuk devletinde hukukun üs
tünlüğü asıldır. Hukuk üstünlüğünü sağlamada en 
büyük araç ise, bağımsız yargıdır. 

Sayın Cumhurbaşkanım, 
Sokakta ve Hükümet içerisinde anarşi bu boyut

lara yükselirken, Anayasal rejimimiz bir bunalıma 
yaklaşırken, kara bulutlar ufuklarda alçahrken, san
mıyoruz ki, Devietin başı olan yüce kişiliğiniz hâlâ 
yetkilerinizin azlığından şikâyet edesiniz. 

Aslında bize öyle geliyor ki, siz yetkilerinizin 
azlığından hatta yetkileriniz olmadığından söz etme-
ya başladıktan sonra ülkemizde anarşi de gelişmeye 
başladı. Çünkü, anarşide tırmananlar yeni ve daha 
büyük yetkileri temsil etmek üzere yetki boşlukları 
ararlar. Weimar Cumhuriyetinden Nazi Aîmanyası-
na dönüşte de tarihî süreç böyle tamamlanmıştır. 

Sayın Cumhurbaşkanım, 
Türkiye Cumhuriyetinin oluşumu ve tarihî mis

yonu bu yüce ve kutsal görevinizi büyük yetkilerle do
natmıştır. Siz, kurtuluş savaşından kaynağım alan bir 
Devletin başısınız. Siz, Kurtuluş Savaşının Başkomu
tanı büyük Atatürk'ün almadığı, istemediği yetkileri 
istemezsiniz, isteyemezsiniz. Cumhuriyet, Anadolu'da 
600 yıllık bir saltanatın yerinde kuruldu. Bu mutla
kıyetin son 100 senesi hürriyet ve yenileşme hareket
lerinin sancısı ile geçmiştir. Saltanatı kaldıran Kur
tuluş Savaşının Kahramanı, onun yerine kendisini de
ğil, millî iradeyi, ulusal egemenliği temsil eden 
T. B. M. M. ni yerleştirdi. Halkın iradesi Üe olu-
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şan, ulusal egemenliği temsil eden topluluklar günün ' 
birinde tekrar mutlakiyete dönemezler, ama yetkileri 
çoğaltılmış fertler, Devlet yönetimini bir gün dikta
törlüğü dönüştürebilirler. 

Siz, Türkiye Cumhuriyetinin başısınız. Anayasa
mız sizi büyük yetkilerle donatmıştır. Önce siz yürüt
me organının başısınız. Bu sıfatımz sizin en büyük 
yetkinizdir. Sonra siz Silâhlı Kuvvetlerin başısınız. 
Cumhuriyeti korumak ve kollamak görevinizdir. Mil
lî Güvenlik Kurulunun başı da sizsiniz, ulusal gü
venliğin korunmasında başgörevlisiniz. Yemininiz, 
görev ve yetkilerinizin asıl kaynağıdır. Görevlerin 
tam yapılması, yetkilerin yerinde ve sınırlı kullanıl
ması için yemin edilir. Yetkisiz görev olamayacağı, 
gibi, görevsiz ve yetkisizler için de yemin söz konusu 
değildir. 

Anayasadaki sorumsuzluk, Devletin başı yüce ki
şiye en büyük saygınlığın bir ifadesidir. Tarafsızlık, 
sorumsuzlukla birlikte Cumhurbaşkanlığı yüce maka
mım politika çekişmelerinin dışında tutacak, politik 
eleştiri ve saldırılardan koruyarak saygınlığının en 
yüksek düzeyde korunmasını sağlayacaktır. 

Sayın Cumhurbaşkanım, 
Ülkemiz ve Anayasal rejimimiz bir dar boğaza 

girmiştir. Türkiye, için düşdüğü dar boğazdan bu
günkü iktidarla kurtulamaz. Bu iktidar, iki yıldır 
anarşinin kaynağı ve destekçisi olmuştur. Anayasayı 
ve demokrasiyi koruyamaz. Çocuklarımızı sokak eş
kıyasına karşı koruyamaz. Okularda öğretim özgür
lüğünü sağlayamaz. Tutuşturduğu mezhep kavgala
rını önleyemez. Ulusal çıkarlarımızla çelişen dış bas
kılara direnemez. 

Evvelsi gün Genelkurmay Başkanlığına yaptığınız 
ziyarette «Bütün Anayasa kuruluşlarının kendilerine 
düşen sorumluluğu başkalarına bırakmadan göğüsle
meleri gerekeceği» ne işaret buyurdunuz. Bu sözleri
nizin gereğini kamuoyu öncelikle sizden baklemekte-
dir. 

Cumhuriyet Senatosu Millî Birlik Grupu olarak 
sizi göreve ve yetkilerinizi kullanmaya çağırıyoruz. 
Cumhuriyet tarihinin en ağır bunalımından ülkemizi 
kurtarmaya çağırıyoruz. Sizi yemininizin gereğini yap
maya çağırıyoruz. 

Adınız andınızdır. 
Saygılar sunarım Sayın Cumhurbaşkanım. (C.H.P. 

ve M. B. G. sıralarından alkışlar ve «Bravo» sesleri.) 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sizi, 

etrafınızı temizlemeye çağırıyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karaman. 
BAŞKAN — Sayın Cevdet Aykan, buyurun efen

dim. Adalet Partisi Grupu adına. 
A. P. GRUPU ADINA CEVDET AYKAN (To

kat) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Şahsım adına da söz istedim. Bu konuşmamın dı

şında şahsım adına bazı görüşlerimi, Sayın Başkan 
lütfederlerse arz edeceğim. 

Şimdi, Adalet Partisi Grupu adına Cumhurbaş
kanlığı 1977 malî yıh Bütçesi üzerinde görüşlerimizi 
saygıyle Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. 

Siyasî parti grupları adına yapılan bütçe konuş
maları, konuda grupların genel eğilimlerinin konuş
ması tarafından yansıtılması niteliğindedir. Bu ifa
delerin, konuşmacının anlayışından ve tercihlerinden 
etkilenmesi Parlamento hayatının bir gerçeğidir. Par
lamento hayatının hılzlı akışı, konularda geliştirilmiş 
anlatımlara imkân vermemektedir. Cumhurbaşkanlı
ğı bütçesi üstünde A. P. Senato Grupu adına yap
tığım konuşmanın bu anlayış içinde değerlendirilmesi 
yerinde olur. 

Sayın Cumhurbaşkanımız hayatın akışı içinde ül
kemizdeki bazı toplumsal olayların zaman zaman 
yarattığı kuşkulara karşı en büyük güvencemizdir. 

Hoşgörülü, sorumlu, dikkatli aydın kişiliğini Dev
let hayatımız için örnek sayıyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, ifade buyur
dukları düşünceleri olaylara, bakışlarımıza yenilik
ler, büyüklükler getirmektedir. Sayın Cumhurbaşka
nımızın tutum ve davranışlarını ülkemizde çağdaş 
moral değerlerin, çağdaş değerlerin korunmasında 
güçlü bir destek sayıyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın görevini anlayış şek
line, hizmetlerindeki tutumlarına ve hayat şekillerine 
bu nedenle de saygı duyuyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın 1976 yılı içinde Pa
kistan ve Irak'a yaptıkları ziyaret, bu ülkelerin dev
let ve halklarıyle dostça ilîkşilerimizin güçlenmesine 
hizmet etmiştir. Kendilerinin ve muhterem eşlerinin 
kişiliklerinde Devletimiz ve milletimiz tarihî bütün
lüğümüz içinde temsil edilmiştir. 

Pakistan halkının Sayın Cumhurbaşkanımızın ki
şiliklerinde, mîlletimize gösterdikleri gönülden coşkun 
sevgiyi ve saygıyı bu ziyaretlerine katılan bir kişi 
olarak özellikle belirtmek isterim. 

Sayın senatörler; 
Cumhurbaşkanlığı bütçesi, son yıllarda bu ma

kamdan bekleyişlerin sunulmasına bir imkân olarak 
kullanılmaktadır. Cumhurbaşkanlığı biatçe teklifi 40 
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milyon Türk lirasıdır. Bütçe Karma Komisyon sözcü- j 
sü raporunda, samimiyet ve sıhhatine inandığı Cum
hurbaşkanlığı Dairesi 1977 malî yıiı bütçe teklifinin 
aynen kabulünü önermektedir. Kuşkusuz, bu bütçe 
teklifi Senatomuzun içten saygılarıyla onaylanacak
tır. 

Cumhurbaşkanımız, Devletimizin başıdır. Bu sıfat
la Türkiye Cumhuriyetini ve milletin birliğini temsil 
eder. A. P. Senato Grupu adına Yüce Makamlarına, 
bu bütçe konuşmalarından yararlanarak toplumumuz
daki sosyal ve politik çatışmaların dengelenmesine ve 
millet olarak gelişmemizde tarihî bütünlüğümüzün, 
dengenin korunmasına değin, bazı düşüncelerimizi 
saygı ile arz edeceğim. 

Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı bütçe konuşmaların
da özellikle Cumhurbaşkanlığı makamının görev ve 
yetkilerinin ve demeçlerinin huukukî anlamı ve Cum
hurbaşkanlığı ile yürütme ilişkileri üstünde duruldu. 
Aslında Cumhurbaşkanlığı gibi Yüce bir Makamın 
görev ve yetkileri, hukukî kurallardan daha çok, po- I 
lltik ve sosyal ihtiyaçların ve Cumhurbaşkanlığının ki- I 
siliğinin şekillendirildiği bir olgudur. Her makamın S 
gücü, yasal imkânların yanında, temsil ettiği haklılık 1 
ve toplumda sağladığı destekle şekillenir. Cumhur- [ 
başkanının izhar edecekleri devlet iradesinde, yasalar, 
sınırlar olduğu kadar, imkânlar da vardır. 

Ülkenin içinde bulunduğu şartlar, Cumhurbaş- i 
kanlığı makamının temsili, ya da Devletin, yürütme
nin başı niteliklerine öncelik kazandırabilir. 

İçinde bulunduğumuz yılın önde gelen siyasî ih
tiyaçları ülkemizdeki çatışmaları kontrol ve kural I 
içinde tutmada görünüyor. 

Bu yılın seçim yılı olması, siyasal çatışmaların 
kontrol altında bulundurulmasına ayrı bir önem ka
zandıracak tır. 

Sayın senatörler; 
Dünyanın hemen hemen tüm ülkeleri, sosyal, eko- I 

noıiîi'k ve moral çelişkiler içinde görünüyorlar. Geliş
miş üîkeier yönünden bu çelişkiler, öncelikle çağdaş 
teknolojik gelişmelere ve bu gelişmeler içinde deği
şen insana uyan yeni bir toplum düzeni yaratma ve 
otoılte, özgürdük, adalet, büyüme glhi eski temel kav
ramlara yeni tanımlar getirmek çabalarının ifadeleri
dir. 

Ülkemizdeki sosyal çatışmalar, sosyal bünyemiz
den gelen bazı hastalıklarımızın ve dış dünyadaki ge
lişmelerin ülkemizdeki etkilerinin ifadeleridir. Bazı 
Sorunlarımız gerçek ihtiyaçlarımızdan, bazı sorunla- I 
rımız da duygusal nitelikte alışkanlıklarımızdan, tu- J 
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ramlarımızdan kaynak almaktadır. Ahşkanhklarıımz 
ve bu alışkanlıklarımızın ifade bulduğu kurumları
mız ise, yapabileceklerimizi güçfeştiriyorîar. 

Ülkemizde çok partili hayat, ülkemizde kültürel 
ve sosyal ayrıcalıkların abartılarak ifadesine de im
kân vermiştir. Bunun sonucu olarak, politik kamuoyu 
alışık olmadığımız ölçüde bölünmüştür. Özerk ku
rumlarda müşterek amaçlara yönelmeye öncelik ver
me geleneklerinin yeterince oluşmaması, Devletin et
kinliğini azaltmaktadır. 

Ülkemizin güncel sorunu, vatandaşlarımızın, ge
lişmelerden, millet bütünlüğünü koruyarak ve gelişti
rerek sağlamanın yolunu bulmaktır. Ülkemizin gün
cel sorunu, vatandaşlarımızın huzursuzluğa, şaşkın
lığa ve ümitsizliğe kapılmadan gelişmelerden yararlan-
mslarmın yolunu bulmaktır. 

İnsanlar ve toplumlar güvensiz olduklarında, top
lumda gerilediklerine inandıklarında, ya olumlu öz
gürlüklere, ya da kişiliğini otoriteye teslim etmeye yö
nelirler. 

Toplumumuzun gelişmesinin tarihî yönü, özgür
lüklerimizin ve çağdaş değerler içinde kültürümüzün 
geliştirilmesindedir. Bu yönü sağlıklı şekilde koru
mak, öncelikle toplumumuzda aşırılıkları kontrol al
tında tutmakla, çatışmaları dengelemekle ve hayatın 
niteliğini yükseltecek sosyal, ekonomik politikayı uy
gulamakla mümkün olacaktır. Başka bir deyişle; geliş
memizin tarihî yönünü korumak, toplumda çatışma
ları kural içinde tutmak ve toplumun yaratıcı gücü
ne ifade imkânı vermekle mümkün olacaktır. 

Çağımızda insanlar çatışmalarını dengelediklerinde 
ve hayatlarının niteliklerinin gelişmesini azamiye çı
karabilecekleri sosyal, ekonomik ortamı oluşturduk
larında, özgürlükten yararlanırlar. 

Sayın senatörler; 
Anayasamız, Cumhurbaşkanlığa makamım ve şah

sını Devletimizin başı ve Türkiye Cumhuriyetinin ve 
millet birliğinin sembolü olarak tanımlar. Aynı za
manda Anayasamız, Cumhurbaşkanlığını Devletin 
şan ve şerefini yüceltmede sorumlu görür. Cumhur
başkanının sorumluluğu, son değerlendirmede mille
tin geleceğine ve tarihinedir. 

Cumhurbaşkanlığı - yürütme ilişkilerinin yararlı 
devamı, uygulamada yürütmenin, Cumhurbaşkanını 
işlemlerinin haklılığına inandırmaları kuralı içinde yü
rütüldüğü görülmektedir. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın, yürütmenin, yürüt
mede sorumlu kişilerin, örgütlerin çalışma şevklerini 
artıracak iltifatların şüphesiz hizmete de büyük bir 
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moral destek olacaktır. Her yürütmede var olabile
cek kusurların düzeltilmesine yönelik ikazların ifade
lerinde hangi şeklin yararlı olabileceği, şüphesiz Sa
yın Cumhurbaşkanımızın takdirleri içindedir. Cum
hurbaşkanı - yürütme ilişkileri bugüne kadar ciddî 
bir sorun görünüşünde olmamıştır. 

Ülkemiz yönünden asıl sorun, yürütme ile diğer 
siyasî partiler ve Anayasa kuruluşları arasındaki ko
puklukta ve çatışmaların şeklinde görülmektedir. Bu 
alandaki aksaklık zaman zaman Devlet bütünlüğü ve 
Devletin işleyişi yönünden ciddî sakıncalar yaratmak
tadır. Yürütme, siyasî partiler, Anayasal kuruluşlar 
ve örgütlenmiş büyük sosyal gruplar arasındaki iliş
kilerin sağlıklı olmaması, ülkede -endişe, şüphe ve ka
rarsızlıkları da beslemektedir. 

Ayrıca, bu yasama döneminde iktidarın ancak ko
alisyonlarla mümkün olabilmesi, toplumumuzda oto
rite sorununa yeni boyutlar kazandırmıştır. 

Sayın Cumhurbaşkanının, Anayasal kuruluşlar ve 
sosyal gruplar arasındaki kopuklukların, sosyal ko
puklukların giderilmelerinde takdirleri, Türkiye'de 
dengenin korunmasına ve beraber çalışma ortamının 
sağlanmasına büyük bir katkı olacaktır. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın, önümüzdeki haftadan 
itibaren Anayasal kuruluşların temsilcilerini davet 
ederek, ülkenin karşı karşıya olduğu iç ve dış sorun
ları görüşecekleri ve bunların en etkin biçimde çö
zümüyle ilgili görüşleri tespit edecekleri duyurulmak
tadır. Bu yönde bir davranış, şüphesiz kamuoyunda
ki bekleyişlere de uygundur. Aslında, değişik Anaya
sal kuruluşların ve sosyal grupların ülke sorunlarıyle 
ilgili görüşleri bilinmektedir. Ülkemiz için önemli gö
rünen, teşhislerde ve çareleri uygulamada beraberli
ği sağlamaktır. Çağımızın önemli sorunlarından biri, 
sosyal ilişkilerin düzenlenmesidir, bu ilişkilerin yararlı 
kılınmasıdır. 

Amaçlardan harekete yöneldiğimizde, sorunların 
güçlüklerinin, insanların sınırlılıklarının belli olması, 
hayatın tecrübesidir. Bu konuda amaçlarımız yönün
den yapılabilecekler şimdi sınırlı olabilir; fakat bun
lar kamuoyu gözünde de doğru yönde adımlar ola
caktır. 

Cumhurbaşkanımız ve daima büyük makamlar, 
ayrılıkları gidermede hakem ve güçleri, düşünceleri 
sağlam amaçlara yöneltmede amil olmuşlardır. 

Her ülkede günün tedbirlerinin geleceğin ihtiyaç
larına yararlı olmasını sağlamak ciddî bir sorundur. 
Politika, genellikle kısa süreli başarıya yöneltir. Her 
ülkede politikanın önemli sorunu, bir seçim dönemi

nin, seçim bölgesinin, günün sorunlarının düşüncele
re koyduğu sınırı aşabilmektedir, günün sorunlarına 
orta vadeli ihtiyaçlar içinde bakabilmektedir, bu gö
rüşleri uygulamada geçerli kılmaktadır. 

Cumhurbaşkanımız, tarihî bütünlüğümüzü, devam
lılığımızı temsil ederler. Ülkenin bugünkü ihtiyaçla-
rıyle, gelecekteki ihtiyaçları arasında bir denge kurul
ması, Millet olarak devamlılığımızın gereğidir. Günü
müzde evlâtlarımıza, vatandaşlarımıza öğreteceğimiz 
hoşgörü, çağdaş kültürümüze sevgi, akılcı yaklaşım, 
gelecekte Millet olarak bütünlüğümüzün, özgürlüğü
müzün ve başarılarımızın en sağlam güvencesi olacak
tır. 

Sayın senatörler; 
Tarih, bir gelişme döneminden diğerine geçiş ya

nında, konuların değişmesiyle yürür. Ya da, böyle 
değişmelerle toplumlar sorunlarını çözme şansına sa
hiptirler. Toplumumuzda günümüzün konusu, çatış
maları dengelemek, kontrol altında tutmak görünü
yor. Bir millet, ayrıcalıklarını, çatışmalarını abartarak 
özgürlüklerini koruyamaz. Her millet, müşterek amaç
lara ve bağlayıcı unsurlara, sembollere, değerlere 
muhtaçtır. Ülkemiz için amaç, devamlılık, özgürlük, 
gelişme ve değişmedir. Ülkemiz için bağlayıcı unsur
lar da, Atatürk ilkeleri ve çağdaş daireler içinde ge
lişecek kültürümüzdür, müşterek tarihimiz ve müşte
rek geleceğimizdir. 

Günümüzde müşterek değerlerimizin, gücümüzün, 
amacımızın sembolü Cumhurbaşkanlığı makamıdır. 
A. P. Senato Grupu olarak bu makamda, Devlete de
ğerli hizmetlerde bulunan ve daha önce bu Senatonun 
değerli bir üyesi olan Sayın Cumhurbaşkanımız Ko-
ruîürk'e hizmetlerinde başarılarının devamını diler, 
saygılar sunanm. (A. P. Cumhurbaşkanınca S. Ü. ve 
Cumhuriyetçi Güven Partisi sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aykan. 
Sayın üyeler, 
Yüce Genel Kurula grupları adına söz isteyen sa

yın üyelerimizi takdim ettikten sonra, Cumhurbaş
kanlığınca Seçilen Üyeler Grupu, Grup adına Sayın 
Hüsamettin Çelebi'nin konuşacağı bildirilmiştir. 

Buyurun Sayın Çelebi, Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Grupu adına. 

CUMHURBAŞKANINCA S, Ü. GRUPU ADI
NA HÜSAMETTİN ÇELEBİ — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Grupumuzun Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerinde 
konuşmak üzere önceden tespit edilmiş bir sözcüsü 
yoktu. Ancak, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
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adına yapılan konuşmadan sonra, kısa bir konuşma 
yapmamız gerekli oldu, 

C« H. P. Grupu Sözcüsü Sayın Tahtakılıç, konuş
malarının bir bölümünde, tarafsızlıkla ilgili savlarım 
açıklarken, anlaşılmaz bir bağ kurarak, aynen şöyle 
dediler : 

«1961 Anayasası Devlet Başkanına bazı alanlarda 
seçme hak ve görevi vermiştir. Cumhuriyet Senatosu
na 15 üye seçme hakkı bunlardan biridir, tik bakış
ta Devlet Başkanlarının bu seçme haklarının kendile
rinin kişisel değerlendirmelerine bırakıldığı sanılabi-
lir. Oysa, Cumhurbaşkanının Anayasadan yana olma
ları ve her girişimlerinde bu Yasanın amaçlarını ger
çekleştirmekle yükümlü bulunmaları nedeniyle, seçe
cekleri 15 üyenin her birinde, yasal koşullar kadar, 
şu iki niteliğin de aranması gereklidir : 

1. Sosyal ve siyasal yaşantılarında Anayasa ilke 
ve kuralları açısından çelişkili bir halleri bulunma
ması, 

2. Anayasanın başlangıcında yer alan amaçlara, 
özellikle Miilî Mücadele ruhuna, Millet egemenliği
ne, Atatürk devrimlerine bağlılığın tam şuuruna sa
hip olmaları. 

Grupumuz bu seçim hak ve görevine önem verdi
ği içindir ki, Sayın Korutürk tarafından seçilmiş, ya 
da seçilecek Cumhuriyet Senatosu üyelerinde bu nite
liklerin arandığı umudunu beslemektedir.» 

Sayın Başkan, Sayın senatörler: 
Sayın Tahtakılıç'ı açık konuşmakla tanırız. Bu

gün, Grupları adına konuşurken bu kişisel ve özel 
çizgilerinden ayrılmış gölündüler. Bir defa bugün 
aramızda mevcut 15 kontenjan senatörünün tamamı
nı Sayın Korutürk seçmiş değildir; bunu unutmuş gö
ründü! er. 

İkincisi, Cumhurbaşkanlarınca seçilmiş veya seçi
lecek Cumhuriyet Senatosu üyelerinde, işaret ettikleri 
niteliklerin arandığı umudunu ifade ettiler. Tecrübeli 
politikacıların dilinde bu ifadenin ne anlama geldiği
ni biliriz, ama bir Grup adına konuşan tecrübeli po
litikacının sözleri, kişilikleri de ilgilendirdiği zaman, 
lütfetsinler, kabul buyursunlar, açık konuşması gerek
tiğine de inanırız. Böyle yapılmadığı için huzurunuz
da bulunuyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupundan ve Sayın 
Sözcüden açıklıkla cevap rica ediyoruz: Kontenjan 
senatörleri arasında sosyal ve siyasal yaşantılarıyle 
Anayasa ilke ve kuralları açısından çelişkili halleri 
bulunanlar mı vardır?.. Varsa, bunlar kimlerdir, ne
rededirler?., 
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Anayasanın başlangıcında yer alan amaçlara; bu 
kavramlara dikkatinizi tekrar rica ediyorum, özellik
le, Millî Mücadele ruhuna, Millet egemenliğine, Ata
türk devrimlerine bağlılığın tam şuuruna sahip olma
yan Kontenjan senatörleri mi vardır? Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupuna göre bu nitelikle olan Konten
jan üyesi varsa, kimdir ve nerededir?.. Bunu açıklık
la söylemelidirler ki; bir savunma için bu kürsüye 
gelmedim, ama bir tartışma için müsait zemin hazır 
olsun. 

Sayın Başkan; 
Gerçek şudur : Kontenjan Grupunda, Cumhuriyet 

Halk Partisi Grupu Sözcüsü Sayın Tahtakıhç'ın işa
ret ettiği niteliklerden yoksun tek bir üye yoktur. Sa
yın Sözcünün biraz da kendi tabiatları gereğince, gö
nüllerine göre yazıp, burada okudukları metinde işa
ret edilen maluliyetle malûl hiç bir arkadaşımız yok
tur. Yalnız Kontenjan Grupunda değil, «Şu anda 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupuna mensup olan iki 
arkadaşımız için de yoktur» ifadesini kullanıyorum 
ve ifadeyi kullanırken Sayın Tahtakıhç'a söylemek 
zorunda kaldığım için, Gruplarındaki iki arkadaşı, 
kendilerine buradan şerefle takdim etmek durumun
da kaldığım için gerçekten üzgünüm. 

Sayın Başkan; 
Bu ifadelerle, bizim için de sanıyorum şöyle bir 

hak doğmuştur: Şimdi ben, Sayın Sözcünün, Sayaı 
Cumhurbaşkanımızın göstermelerini dilediği titizliği, 
sayın partilerimizin aday gösterirken, sözcü seçerken 
ve hükümette ortaklık kurarken; adaylarında, sözcü
lerinde ve ortaklarında aramalarını diliyorum. Böy
lece, tarihî yanılgılar bir daha tekerrür etmez. Her
halde, bu ifadenin de siyasal anlamda bir değeri var
dır. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çelebi. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, Cumhuriyet Halk 
Partisi adına ikinci defa söz almak istiyor musunuz 
efendim?.. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA AHMET TAHTAKI
LIÇ (Uşak) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 

Sayın Çelebi'nin konuşmamı, bir prensip mesele
sinin ortaya konulması manasında almayıp da, kendi 
kişisel durumlarını, seçilmiş senatörlerin savunulması 
şeklinde ele alıp, cevap vermelerini yadırgadım. 
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Arkadaşlar; 
Ben, Cumhuriyet devrini, 1961 Anayasasını temel 

alarak ortaya koydum. Grupumuz da bu kanaattedir. 
1961 Anayasasının temeline dahil. «Amaçlar» bölümü
nün üçüncü paragrafını açıkça okuyacağım. 

«Yurtta Sulh, Cihanda Sulh ilkesinin, Millî Müca
dele ruhunun, millet egemenliğinin, Atatürk Devrim
lerine bağlılığın tam şuuruna sahip olarak;» diyor. 

Bu açıkladığımız özellikler, Anayasanın «Amaç
lar» bölümünde, Türk Devletinin tarihî sosyal nite
liklerini ortaya koymak bakımından önemlidir. Son
ra, kurumların yerine yerleşmesi, oturması bakımın
dan, her grup, her parlamenter her zaman bu prensip
leri açıklamakla vazifesini yerine getirmiş olur. 

Bir hatıramı söyleyeyim de arkadaşlarım rahat ol
sunlar. tik seçimi, merhum Cemal Paşa yaptı. Ben, 
Kurucu Meclis döneminde vazife sahibi olarak, tesa
düfen Bakanlar Kurulandaydım. Bir Bakan arkadaşım 
Cemal Paşa'ya karşı, «Aman Paşam, bu seçiminizi 
münakaşa etmeyiz; fakat seçeceğiniz insanlar Devlet 
ölçüsünde sizin tarafınızdan seçildiği için, belirgin bir
takım ana vasıflara sahip olmalıdır» diye seçimlerin
den dolayı tenkitlerini söyledi. 

Binaenaleyh, ortalıktaki durum şu: Bugün Sayın 
Korutürk Cumhurbaşkanıdır ve bir defa seçileceğine 
göre, üç sene sonra bir başka Cumhurbaşkanı gelecek
tir. Aramızda, şerefle, bundan evvelki devrede Cum
hurbaşkanlığı yapmış arkadaş var. Mademki millet 
hayatı bir bütündür, bu böyle devam edecektir. O hal
de, bizim, «Umudunu muhafaza etmek.» deyimimizi, 
buradaki arkadaşların kendilerine göre alması müm
kün değil. Bu kürsüden söylenen bu sözü, açıkça bu 
temennileri Cumhurbaşkanı dikkate almak mecburiye
tindedir. Bu Anayasa, bu Devlet, bu temel fikirlerle 
oluşacak. 

Arkadaşlar; 
Müsaade ederseniz, bu fikirlerle yalmz büyüdü

ğüm evden değil; özellikle Sayın Çelebi'nin bildiği gi
bi, bütün siyasî hayatımda sözcüsü olduğum fikirlerin, 
hele bu Anayasanın 1954'den beri savunuculuğunu ya
panlar arasındayım. Türk Devletini kişi gediğinden 
kurtarmaya, herkesi bu Anayasanın temel koşulları 
içerisinde vazife görür hale getirmeye, 1954'den beri 
seçileyim veya seçilmeyeyim, dava edinmiş olarak kar-
şınızdaymij 

Bu Anayasayı parti programı haline getirip, parti 
kurmakta da öne geçmiş bir arkadaşınızım; çilesini 
üzerime alarak. Orada söylediğim, açış konuşmasından 
bir kısmı müsaade ederseniz okuyayım durum aydın
lansın. 

Türk tarihî bir bütündür. Onu bütün safahatıyle 
benimsemek, bu yurdu vatan bilen her Türk'ün millî 
borcudur. Bu görüşledir ki, geçmiş idarelerden şikâ
yet ederken, hiç bir zaman hizmetleri inkâr etmek, 
hele İstiklâl Mücadelesinin büyük destanına ve onun 
eşsiz kahramanına toz kondurmayı, «Türk'üm» di
yen bir kimse için yakışır hal görmüyorum. Bir insan 
siyasî hayata, başladığı noktadan bir mihverle girmeli 
ve devam etmelidir, 

Senatör arkadaşım, benim Partimde bulunan ar
kadaşlarımla çelişki yaratmak isteyen zihniyetle şöy
le diyor: «Sizde de iki kişi var.» Arkadaşlar, benim 
konuşmam Parti nammadır ve Parti görüşüdür. «Umu
dunu muhafaza ediyoruz.» sözü, böyle olmasını umut 
ediyoruz ve devam etmesini diliyoruz manasına ge
lir. Bir Cumhurbaşkanına başka türlü, bundan baş
ka türlü siyasî ifade ile temel bir fikir aktarılamaz 
arkadaşlar. Onun için, arkadaşlarım bunu kişisel sa
yacaklarına, müsaade ederseniz, Grupumuzun «Kon
tenjan üyesi seçilecek arkadaşlarda, Cumhurbaşkanının 
yetkisi, takdirleri, kişisel değildir, değerlendirmelerinde 
şu iki ana vasfın aranması şarttır» sözü. Senatonun bu 
Anayasa çerçevelinde teşekkül etmesi için ortaya kon
muş bir sözdür. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ne gereği var?.. 
C. H. P. GRUPU ADINA AHMET TAHTAKI-

LIÇ (Devamla) — Müsaade ederseniz gereği çok onun. 
Siz müsaade ederseniz, konuşmamı bitireyim. 

Bu bakımdan arkadaşlar, Grupum namına yaptı
ğım konuşma, yalnız seçilmiş senatörlerde değil, de
ğindiği bütün meselelerde tamamen prensibi ortaya 
koymuştur, Anayasa ilkelerini ortaya koymuştur, 
Anayasanın amaçlarına göre seçilmiş cumhurbaşkan
larına Grupumuzun dileklerini iletmektedir. Bu açık
lamayı yaparak hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Tahtakılıç. 
Efendim diğer gruplar adına ikinci kez söz talebi 

var mı efendim?.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Söz isti
yorum sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ege, Adalet Partisi Grupu adı
na ikinci kez; buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Aydın) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Müzakeresini yapmakta olduğumuz bütçe, Devle
timizin en Yüce makamıma ait bir bütçedir. O ba
kımdan, bu Bütçe üzerindeki konuşmalarımızda çok 
dikkatli ve çok titiz olmak mecburiyetindeyiz. Bu ti
tizlik ve bu önem, herhangi bir şekilde yüksek ma-

— 201 



C. Senatosu B : 29 4 . 2 . 1977 O : 2 

kamlara karşı bîr hulus olarak kabul edilmemeli. 
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk'ün ölü-
mîfctlen sonra boşalan Ve sırası ile çeşfîîi zevat tara
fından işgal edilen Türkiye Cumhuriyetinim Cumhur-
başkanlığı makamı musüâ bir makamdır. Bu makama 
da şa veya bu şekilde; şu veya bu görüş içerisinde; 
hele bazı partizan düşüncelerle dil uzatmaya, laf at
maya kalkarsEk, bu memlekette arlık dokunuîama-
yccak, bu memlekette kendisine saygı duyulacak ve 
duyulabilir makamların da o hale getirilmesi ile bir 
keşmekeşe sürüklenmek yoluna girmılş oluruz. Bu ba
kımdan, devamlı olarak bu kürsülerde muhterem ar-
kacfcşiarnıuza ifade etmeye çalıştığımız mesele şudur; 

Mevkilere ve makamlara gereğince saygılı olmak, 
gerektiğinde onlara görevlerimi hatırlatmak elbette 
Parlamentonun vazifesidir; ama bunun ölçüsünü, do
zunu gayet iyi bulmak ve çıkarmak lâzımdır. Bundan 
evvelki Cumhurbaşkanlığı bütçelerinin müzakerele
rinde bazı alınganlıklarla Cumhurbaşkanına dil uza
tılacak kadar konuşmalar bu kürsülerden yapılmış 
idi. 

Şimdi, bunun gibi, Cumhurbaşkanının seçimi ile 
Yüksek Senatoya gelen üyelerin şu veya bu kıratta 
olması, şu vasıfta, bu vasıfta olması meselesini, ge
lip de burada müzakere etmek bilinen bir görüşü ifa
deden ileriye gidemez. Bu ölçüler, insanların sübjektif 
ölçüleridir. Sizin için mükemmel olan fa!an zat, be
nim için falandır, «ekimde pekâlâ bir ayırım yapabili
riz. Meseleyi buraya getirmemek lâzım ve Cumhuri
yet Senatosunun kurulduğu günden beri; bunu katık
sız söylüyorum, içerisinde bulunmak şerefine nail ol
muş bir naçiz arkadaşınızım; fakat gruplar içerisinde 
I,T?li3ssa Kontenjan Grupunun, yani Cumhıırbaşkam 
tarafından .seçilen güzide arkadaşlarım bu Yüce Se
natoda büyük ağırlıklarını, büyük yardımlarım ve 
Senatonun işlemesinde, sürümesinde tecrübeleri ile 
engin bilgileri ile katkıda bulunduklarına sabit oldu
ğumu ifade etmek isterim. Bu bir kadirşinaslık olur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Cumhurbaşkanlığı makamının Türkiye'de, hani 

Anayasa meselesi denildiği zaman, sanki öcü görmüş 
gibi bazı arkadaşlarımız kaçınıyorlar; Anayasada şu 
veya bu şekilde bir değişiklik denildiği zaman, sanki 
Anayasaya saygısızlık gösteriliyormuş gibi, bir çeşit 
alınganlık içine giriyorlar. Diyoruz ki, çağdaş mede
niyet seviyesine erişeceğiz, statik durumdan kendimizi 
•kurtaracağız, daima ilerleyeceğiz, yüceleceğiz... Bü-
3 tik Atatürk'ün gösterdiği yol budur; Büyük Atatürk 
b-iiFdiı için «izm» lere saplanmamış daima tekâmül 

nazariyesini önüne almış Türk Devleti Ve Türk Mil
leti her geçen yıl biraz daha ileriye, biraz daha tekâ
müle yürüsün diye bazı umdeler koymuş, bazı pren
sipler getirmiş. Buna inanıyorsak, elbette her geçen 
esmana göre, Anayasayı da yenilemek, ona da Tür-
klye'nfn, Türk Milletinin ve Türk Ülkesinin daha sıh
hatli kaJkrmmasım temin edecek bazı yenilikler getir
mek zorundayız. Bizim Parlamento olarak, Cumhur
başkanlığı müessesesinin, Cumhurbaşkanlığı yetkileri
nin ve Cumhurbaşkanı seçiminin üzerinde durmamız 
gerekliği kanaatindeyim. Türkiye'de bu mesele üze
rinde düşünülmesi ve bir karara varılması zamanı 
gelmiştir. 

Cumhurbaşkanının yetkileri nedir?.. Burada muh
terem arkadaşlarımı dinledim; Cumhurbaşkanından 
şu veya bu şekilde bazı taleplerde bulunuyorlar. Bu 
talepler halisane söylenmiş sözlerdir, bunları ben say
gı ile karşılıyorum; ama Cumhurbaşkanlığı makamı
nın yetkileri nedir, sınırı nereye kadardır, nedir, ne 
değildir?.. Parlamento olarak hâlâ bunun üzerine eğil
memişiz, sadece Cumhurbaşkanının bir üye seçmek
teki yetkisini burada mevzubahis ediyoruz. Bugün
kü muhterem Cumhurbaşkanımız, bizleri (İdareci oîa-
rak içimizde arkadaşlarımız var) köşke davet ettiler ge
çen sene. Gittik ve kendileri Cumhurbaşkanlığı ma
kamının yetkileri, Cumhurbaşkanının durumu üzerin
de Parlamentonun düşünmesi gerektiğini bize ifade 
etliler. Elbette bunu ifade ederken; Cumhurbaşkanları 
şahıs olarak oraya bir süre içerisinde geliyorlar, o 
süreyi bitirdikten sonra bugünkü muhterem zat 
çekilecek, bir başkası seçilecek. Mesele, o yük
sek gördüğümüz, muallâ gördüğümüz makamı tak
viye etmektir. Türkiye'de; ne olursa olsun muhterem 
arkadaşlarım, parti olduktan sonra, siyaset işin için
de olduktan sonra, bizim objektif olmamıza, tarafsız 
olmamıza imkân yoktur. Biz politikacılar, bir zihni
yetin, bir görüşün bir felsefenin insanlarıyız. Zaten 
böyle olmasa politikacı olamayız, böyle olmasa bazı 
arkadaşlarımız şu sıralarda, bazı arkadaşlarımız bu 
sıralarda oturamazlar. Görüşlerimizde, Devleti ve 
memleketi yönetmede anlayışımızın farklılığı var el
bette. Öyle ise, biz hepimiz politikacı olarak, partiler 
olarak kendi görüşlerimize inanmışız; bunu da nor
mal karşılamak lâzım. İnancımız olmasa, bağsnıssz 
olamasa siyasî partilerde bulunmayız. Öyle ise kendi 
kanaatlerimiz istikâmetinde yürütüldüğünde, memle
ketin daha iyi günlere gideceğini iddia ediyoruz. O 
kadar iddia ediyoruz ki, meselâ dün burada bir muh
terem sözcü arkadaşımız; karşı düşünceyi akılsızlık, 
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kafasızlıkla itham edecek kadar kendi filerine bürün
müş ve ona sarılmış idL Demek ki, partiler ve parti
liler bunu böyle düşünüyor. 

Cumhurbaşkanlığı mertebesi, öyle bir muallâ mer
tebe ki, orada oturan zat, zamanında memleketin bu
nalıma gireceği, partiler ve liderler arasında bir ahen
gin kurulamadığı, memleketin üzerine herhangi bir 
felâketin, herhangi bir kötülüğün geleceği hissedildiği 
an baş vuruîabilen bir zat ve bunları halledecek güce 
sahip bir makam olması gerekir. Bugün, biz Cumhur
başkanlığı makamının böyle yetkilerle mücehhez kı
lındığını ifadeye muktedir olamayız, söyleyemeyiz. 
Anayasa ortadadır, Cumhurbaşkanının yetkileri de or
tada durmaktadır. Biz, kendi kendimize, şöyle olması, 
böyle olması temennileri içerisinde Cumhurbaşkanı
nın; makamına parti liderlerini ve diğer zevatı çağırıp 
konuşmak, direktifler vermek, onlara yol göstermek 
gibi bazı imkânlara sahip olduğunu ifade ediyoruz. 
Bu, Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden muhterem 
zatın şahsî teşebbüsünün dışında bir şey olamaz, ora
da kalır. Çünkü, Anayasa muvacehesinde muallâkta 
kalacak bir noktadır burası. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Onun için bunu düşünmek, Türkiye Cumhuriyeti

nin en yüksek makamım işgal eden ve kendisine, bir 
toprak kadar, bayrak kadar Devleti temsil etmesin
den dolayı hürmet duyduğumuz bir makama yetkiler 
tanımak durumundayız. O meseleleri asıl ele almak 
ve Anayasada bunu temin edecek imkânları sağla
mak lâzımdır. Elbette o zaman, belki seçim sistemin
de de bir değişikliğe gidilmesi icap edecektir. O sis
temi de getirmek, o sistemi de tatbik etmek suretiyle 
daha geniş bir seçim imkânına kavuşturulacak olan 
makamı, yetkileri de daha mücehhez ve söz hakkı, 
Devleti temsil gücü o nispette daha ulu olan bir hale 
erişiirebiliriz. 

O bakımdan, muhterem Tahlakılıç'ın (ki, saygım 
vardır, eski bir arkadaşımız, bizden yaşlı ve tecrübeli) 
burada söylemek istediklerinin her halde bir takviye 
babında olduğu kanaatindeyim. Yoksa, herhangi bir 
şekilde bu Yüce Kurulun içerisinde olan şu veya bu 
grupu, şu veya bu zatı incitmek maksadîyle söylenmiş 
kabul edemiyorum ve böyle düşüneceğini de kabul 
edemiyorum; kendilerini tanıyabildiğim kadarıyîe iyi 
niyet sahibi olan bir insan. Bunun dışında bir hare
kette bulunacağını da hiç bir zaman aklıma getire
mem. Ben, ancak muhterem arkadaşımın konuşmasın
dan bu noktayı ifade etmenin lüzumlu olduğu ka
naatindeyim, 

Sa-'in Sunay hatırlarlar, ben bir tarihte kendilerini 
ziyarç; ettiğimde, belki haddimi aşarak bir heyecan 
içerisinde, iyi bir düşünce ve duyguyla kendilerine bu 
düşüncelerimi daha geniş olarak da senelerce önce ifa
de etmiştim. Makamın muallâ olduğu, makamın her 
şeyin üstünde olduğu, makamın gerektiğinde Türkiye' 
nin siyasî gidişine istikamet verecek güce sahip bu
lunmasını ifade etmeye çalışmıştım. Şimdi aynı dü
şüncelerimin çok küçük bir özetini sizlere sunmak im
kânını buldum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ege. 
Gruplar adına ikinci kez görüşme talebi var mı 

efendim?. Yok. 
Efendim, şahıslar adına görüşmelere geçiyoruz. 

Sayın Hamdi Özer, buyurunuz efendim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa
yın senatörle?; 

Cumhurbaşkankğı Bütçesi üzerinde 10 dakikaya 
sığdırılacak bir konuşma yapacağım. 

Burada görüş ve dileklerim olacaktır, bunların 
sadece özetini yapmaya çalışıyorum. 

Devletimiz var olduğu için, Devlet Başkanımız da 
vardır. Bu Devletin şekli Cumhuriyet olduğu için, 
bu Devlet Başkam da Cumhurbaşkanıdır. 

Bu Devlet, en son Türk Devletidir; bu giderse her 
şeyimiz birlikte gider ve geriye hiç bir şeyimiz kal
maz. 

Sayın senatörler; 
Yirmine! yüzyıl Türk tarihinin en karanlık bir çağı 

olmuştur. Bu yüzyılın başında İmparatorluğumuz par
çalanmış, son yarısında da bugünkü Türk Devleti 
parçalanmak isteniyor. Evet, bu yüzyılın başında sa
dece Osmanlı İmparatorluğa parçalanmakla kalma
mış, Asya'daki Türk Devletleri de yıkılarak yaban
cıların. boyunduruğu altına geçmiştir. Parçalanan ül
kelerdeki yönelen Türkler, yönettikleri ulusların tut
sağı olmuşlardır. 

Birinci Dünya Savaşında İmparatorluğumuzu par
çalamakla yetinmeyen düşmanlarımız, yeryüzünde 
hiç bir Türk Devleti bırakmamayı amaç alarak, bu
günkü ülkemize de her taraftan saldmya geçmiş, kan 
ve ateş tufaniyle onu işgal etmiştir. Toprağımız, Bay
rağımız ve namusumuz çiğnenmiş, çoluk çocuğumuz 
doğranmış, evlerimiz ve mabetlerimiz ateşe verilmiş
tir. 

O zamana kadar partizan ve mezhepçi cephelere 
tahrik edilerek bölünen milletimiz, birbirini vurma
ya kalkışacağı an, bu korkunç darbeyle uyanmış ve 
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birbirine sarılarak tek vücut ve tek cephe olabilmiş- | 
tir. Bu vücudun başı, «Ya ölüm, ya istiklâl» diyerek 
bu Sancağı taşıyan, elinde tutan Mustafa Kemal'dir. 
Bu vücut kan döktü, can verdi ve yeniden bir Vatan 
aldı. Bu Vatan, Türkiye ve bu vücut Türkiye Dev
leti oldu. 

Mîsak-ı Millî sınırları içinde ülkesiyle, milletiyle 
bölünmez bir Devlet olarak yeniden doğmuşcasma 
tarih sahnesine çıktık. 

Yirminci yüzyılın son yarısında da bu Devletimiz 
yeniden depremlere uğradı. Her gün daha korkunç 
sarsıntılarla çatırdayan bu Devlet, bugün parçalan
maya yüz tutmuştur. 

Bin nasihatin yerini bir musibete terk etmeden ge
liniz birleşelim, birlik olalım ve Devletin başında 
gönüllerimizi, çarelerimizi birleştireîim. Birkaç oy 
için, bir koltuk için bu Devlete kıymayalım. 

Sayın senatörler; 
Bir İttihat Terakki Partisi kafatası ayrımı yapın

ca, İmparatorluğa bağlı olan tüm uluslar da kendi 
kafataslarım tutmaya ve kopup ayrılmaya başladı, 
İmparatorluk ve ülkemiz parçalandı. 

Bugün de aynı kafatası oyunu başlamıştır. Bu Va
tanda Türk Devletine vatandaşlık bağıyle bağlı olan 
herkesi Türk kabul eden Anayasamız saldırıya uğ-
ramsştır. 

Milliyetçi Cephe kurulmuştur. Bir ülkede Milliyet
çi Cephe kurmak, o ülkede başka milletlerin ve cep
helerin varlığını kabullenmek demektir. 

İşte kafatasçı bir Milliyetçi Cephe, böylece Tür
kiye halklarını da doğurmuştur. 

Görülüyor ki, Turancılıkla Türkiye halkları bir 
noktada birleşmiş ve bu ipin ucu dışarıya bağlanmış-
tsr. Anayasamıza göre Türkiye'de Türklük vardır; 
fakat Turancılık yoktur. Turancılık olursa, Türkiye 
halkları da olur. Halbuki, dili ve mezhebi ne olursa 
olsun, Türkiye'de yaşayan ve aynı kitaba bağlı olan
ların hepsi Türktür. Subay olur, hâkim olur, parla
menter olur, hiç kimse kimseden farklı yaratılmadığı 
gibr, farkh işlem de görmez; fakat bugünkü iktidar, 
milletimizi kafatası ve mezhep dilimlersyle, ayırdı. 
Tüm değerlemeler bu dilimlere göre yapıldı. Milleti
mizi namuslu - namussuz, şerefli - şerefsiz damgala-
nyie ayırarak, birbirini vuran cepheler haline getirdi. 
Ders kitaplarıyîe yavrularımıza kardeş düşmanlığı 
aşılandı ve kardeş katilliği eğitildi. 

Kesinlikle belirteyim ki, Devletimizin gerçek düş
manları cephecilik yapanlardır. «Turancıyız» diyen
lerle, «Türkiye halkları» diyenler arasında fark yok
tur. 

Devletimizi parçalamayı amaç alan yabancı dev
let ajanları aramızda karargâhlarını kurmuşlardır. 

Vaktiyle İngilizlerin oynadığı bu oyunları, şimdi 
de CIA oynamaktadır. Devletimizi parçalamak stra
tejisi aynı; fakat taktikler değişik. İmparatorluk, mil
let ayrımıyîe parçalandı. Şimdi de Devletimiz mez
hep ayrımıyle parçalanmak isteniyor. İşte taktik bu
rada değişiyor. Türkiye'de oynatılan milliyetçilik 
oyunlanyle Türkiye halkları tescillenmek isteniyor. 

Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, hür
metle sesleniyorum, bundan birkaç gün önce yine bu 
kürsüde dile getirdim; Devletin gövdesi parçalanıyor, 
bu gövde "parçalanınca Devletin başı, neyin başı ola
caktır?.. Onun için gövdeye sahip çıksınlar. 

Sayın senatörler; 
Türkiye'de Ülkü Ocaklarına Ermeni asıllı komi

tacıların dolmuş olduğunu Hekimhan olaylarıyle bu
rada açıklamaya çalıştım. Bu olaylarla bu gerçek ar
tık gün yüzüne çıkmıştır. Bunun incelenmesi şarttır. 
Vali de bunlara yardımcı olmaktadır. Orada bir lise 
vardır. Müdürü Ermcnidir. O müdürün yardımcı ko-
ımtacıları da Ermenîdir, hatta bunların içinde bir 
tanesi sarhoş olunca birçok kişinin huzurunda «Evet, 
solculuk güzeldir, ben de inanıyorum; ama benim de
demi kesenlerden intikam almak için Ülkü Ocaklarına 
girdim» diyor. Artık bunun inkâr edilir tarafı kalma
mıştır sayın senatörler. 

Bunun üzerinde, MİT olarak, millet olarak, Par
lamento olarak, Hükümet olarak ve Devletin başı 
olarak herkesin ısrarla durması şarttır. 

Benim maruzatım bundan ibarettir. Yüce Sena
toya ve Yüce Cumhurbaşkanımıza en derin saygıla
rımı ve hürmetlerimi sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özer. 
Buyurun Sayın İsmail İlhan. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, değerli 
senatörler; 

Bağımsız bir senatör olarak, Cumhurbaşkanlığı 
Bütçesi üzerindeki görüşlerimi belirtmek üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Cumhurbaşkanımız, Devletimizin başı, millî bir
lik ve beraberliğimizin de yüce sembolüdür. Atatürk' 
ün çizdiği, muasır medeniyet yolunda ilelebet yaşaya
cak olan, yakın bir gelecekte nüfusu, ekonomik dü
zeyi, sosyal, hukukî ve kültürel teşkiiatlanmasıyle dün
yanın sayılı büyük devletleri arasında lâyık olduğu 
mevkie ulaşacak olan Türkiye Cumhuriyetinin başı, 
Sayın Cumhurbaşkanımızdır. 
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Türk milleti, millî varlığını, Türkiye Cumhuriye
tini ve ilelebet yaşama idealini temsil eden bu yüce 
mevkie daima en liyakatli evlâdını seçmeye çalışmış 
ve genellikle bu tercihini büyük bir isabetle yapabil
miştir. Sayın Korutürk'ün bu yüce mevkide bulun
ması bu isabetin bir kanıtıdır. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, bugüne kadarki tu
tum ve icraatıyle «Yurtta sulh, Cihanda sulh» pren
sibine, insanlık idealine, sosyal demokratik hukuk 
devleti ilkelerine bağlı, tarafsız tutumu ile milletimi
zin tamamına j akın bir kısmının derin sevgi ve say
gısını toplamayı başarmıştır. 

Bu vesile ile seçim çevrem olan Muş'Iu hemşeh
rilerimin en derin saygı ve sevgilerini Sayın Korutürk'e 
sunmayı vazife bilirim. 

Muhterem Başkan, kıymetli senatörler; 
Cumhurbaşkanımız, Anayasamızın çizdiği görev 

ve yetki sınırları çerçevesinde, gerekli olan her zaman 
ve her yerde, halkımıza, samimî, vatanperver, sevgi 
ve saygı dolu beyanlarda bulunmayı güzel bir alış
kanlık haline getirmiştir. 

Türk milletine hitabettiği her fırsatta, Atatürk 
ilkelerine bağlılığı telkin etmiş, Anayasa ile tayin edi
len yetki ve görev sınırı içinde daima doğru yolu işa
ret etmiştir. 

Parlamento, Hükümet ve Devletin diğer temel or
ganları ile münasebetlerinde, daima Anayasal düze
nin çizdiği meşruiyet sınırları içinde bulunmuştur. 
«Türk Devleti ve ülkesinin bölünmezliği» ilkesini di' 
le getirmiştir. Halk arasında husumet yaratıcı, bölü
cü, Devletin bekası için tehlike ihtimali yaratan dav
ranışlara karşı, gerekli ikazları daima yapmıştır. 

Siyasî partilere karşı daima tarafsız davranmış, 
partilerarası münasebetlerde demokratik geleneklere 
daima saygılı olmuştur. 

Ayrıca, bu hitap ve beyanlarında aşırı sol ve aşırı 
sağın memleketimize yarar getirmeyeceğini uygun li
sanla bildirmiştir. İçinde bulunduğumuz bu sıkıntılı 
ve karışık dönemde Sayın Korutürk'ün Cumhurbaş
kanı olarak başımızda bulunması bizim için çok iyi 
bir tesellidir. 

Sayın Cumhurbaşkanı, uzun hükümet buhranı dö
nemlerinde, yeni hükümetlerin kurulması için temas 
ve tercihlerinde, daima demokratik ilke ve geleneklere 
bağlı kalmayı başarmış, Türk demokrasisindeki ge
lişmeye katkıda bulunmuştur. Kendisiyle iftihar edi
yoruz. Halkımız, her hitap ve beyanını, dikkat, sevgi 
ve saygıyla takip etmektedir. 

( Türkiye'nin çözümlenmesi gereken bazı önemli 
sorunlarının bulunduğunu; fakat Türk Devletinin bü
tün zorluklara rağmen, bu meselelerin üstesinden ge
lebileceğini 2 . 2 . 1977 tarihinde TRT'ye beyanat ve
rerek belirten Say m Korutürk, son günlerde bazı zi
hinlerde belirlenmiş olan endişeleri bertaraf etmiş ve 
Türk halkını sevindirmiştir. 

Değerli Başkan, değerli senatörler; 
Cumhurbaşkanının yetkilerinin genişletilmesi ko

nusu, çok hassas bir konudur. Üzerinde çok durulma
sı ve tartışılması gereken bir konudur. Ancak, bir hu
susta yetki ile birlikte sorumluluğu da düşünmeye 
mecburuz. Çünkü; yetki verilince, bu yetkiye dayanan 
sorumluluğun da alınması gerekir. Türk halkı, bu ko
nuda tarihî nedenlerle, çok hasis ve çok hassastır. Ay
rıca, böyle bir yetki genişletilmesinden önce, Ana
yasanın değiştirilmesi gerekmektedir. 

1974 malî yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesi görüşme
lerinde, Cumhurbaşkanının doğrudan doğruya halk 
tannandan seçilmesi gerektiği fikrini savunmuştum. 
İçimizde, Türkiye'deki seçim ahlâkını ve seçim mey
danlarındaki nutukların kalitesini bilmeyen olmadığı
na göre, böyle bir seçimle isabetli seçimin yapılama
yacağım düşünerek, bu fikrimden vazgeçmiş bulunu
yorum. Ayrıca, elimizde denenmiş ve neticesinden 
memnun kaldığımız bir seçim usulü varken, neticesi 
hakkında hiç kimsenin şimdiden bir şey söyleyemeye
ceği bir seçim tarzını aramamızın doğru olmadığı 
kanısındayım. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Hayatlarının bir döneminde Türk Devletini ve 

Türk milletini temsil etmiş bulunan eski Cumhurbaş
kanlarının; Allah geçinden versin, bir gün Allah'ın 
emri vaki olup bu dünyadan göçerlerse, nerede top
rağa verileceklerine dair elimizde bir kanun yoktur. 
Rahmetli Gürsel ve İnönü Anıtkabir'e defnedildiler. 
Bundan sonra ne yapılacağına dair elimizde bir ka
nunun bulunması gerekir kanısındayım. 

Kıymetli Başkan, kıymetli senatörler, 
Yüce Cumhurbaşkanlığı Makamının Bütçesinin, 

bu Makama ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
diler, kıymetli Devlet Başkanımız Sayın Korutürk'e 
sağlıklı hizmet yılları temennisiyle hepinizi saygıla
rımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İlhan. 
Buyurun Sayın Babüroğlu. 
SELÂÎÎADDÎN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
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Sayın Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri söz 
konusu edilirken benim bir bakıma duygusal davran
mamam mümkün değil. Yalnız burada, kıvanç duy
duğum bir olay cereyan etti. Bir zamanlar bu kürsü
ye çıkan Cumhurbaşkanının Seçtiği Üyelere «seçil de 
geî» diye bağıranlar da, ba sözlerinin kusurlu oldu
ğunu ifade etmiş oldular. 

Bu konuya tekrar döneceğim; çünkü Bütçe Ko
misyonunda ve burada zaman zaman siyasal eleştiri
lerimizin fiyevrisi değiştiği vakit, bize «Seçil de geî» 
yahut «Niçin şu partiye geçtin?» gibi sözler söylen
mektedir. Şimdi, ba iddiaların Anayasamıza göre yer
sizliğini dile getirmek mecburiyetindeyim. 

Ancak, ondan daha önce Sayın Cumhurbaşkanı
mızdan bugün istenilen sanıyorum ki, bizim Anaya
samıza göre fazladır. Cumhurbaşkanımızın yeminleri 
vardır. Bu yeminleri kendilerine bazı görevler yük
lerken, Anayasanın başka maddeleri de kendilerini 
frenlemektedir. 

Cumhurbaşkanı yeminlerine uyarak, eğer inisiya
tif kullanırsa o inisiyatifin riskini de göze almak du
rumundadırlar. Sayın Karaman gerçekten çok güzel 
bir konuşma. yapmışlardı. O konuşmada. Sayın Ko-
raîjrk'e «Haklı ikazlarınız da yeterli ohııadı» dediler. 
Haklı ikazları yeterli olmayan Sayın Cumhurbaşkan
larına, bu haklı ikazlarını yeterli yapabilecek Ana
yasada herhangi bir madde gösteremezsiniz; güç kul-
landırmaksızm gösteremezsiniz. 

Bizim sistemimizde parlamenter rejimi uygulayan 
ülkeler, devlet başkanlarını genellikle yetkisizleştirme 
doğrultusunda Anayasalarım hazırlamışlardır. (Kep 
İsveç'ten örnek veriyorum) 1 . 1 . 1975 tarihinde İs
veç, Anayasasında değişiklik yaparak Kralın tüm 
normal yetkilerini elinden aldılar. 

Şimdi biz, bu sistemi kabul ettiğimize göre, hele 
Cumhurbaşkanı seçimi sırasında bazı genel başkan
ların, Cumhurbaşkanlarının yetkisizliği üzerinde ti
tizlikle durduğu bir sırada, Sayın Cumhurbaşkanı 
bugünkü olaylar karşısında biraz daha sert davranışa 
girdiği zaman, acaba o siyaset adamları birleşip Cum
hurbaşkanını eleştirecekler midir, eleştirmeyecekler 
midir?.. Açıkça söyleyeyim, Sayın Cumhurbaşkanı-
rmz5 zaten tutarsız olan, birbirleriyle anlaşamayan, söz 
dinlemeyen, Başbakanı dinlemeyen Hükümete baş
kanlık etse, ricalarını söküiremese hükümet dinîeme-
se; ba mantîğa göre, Orduyu harekete geçirmekten 
başka neyi kalabilir?.. O hali de kimse istemediğine 
göre, Cumhurbaşkanından ileri derecede isteklerde 
bulunmak, biraz duygusallık, biraz haksızlık çerçe
vesine girer. 
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Değerii arkadaşlarım; 
Benî çok duygulandıran bir konuya değinmek iste

rim : 
Cumhuriyet Senatosunda, Millî Birlik Üyeleri, se

çimle gelen saym üyeler ve seçimle gelen sayın üye
ler arasında 6 yıllık süresi kendileri tarafından 9 yıla 
çıkarılmış üyeler ve seçimle gelmiş; fakat hangi parti
de okluğu ya da bağımsız mı, değil mi olup olmadığı 
bilinmeyen üyeler, bir de Cumhurbaşkanı tarafından 
Anayasamızın 72 ncl maddesine göre seçilen üyeler 
vardır. 

Anayasamızın 72 nei maddesine göre seçilen üye
ler, (Müsaade ederseniz Anayasanın bu maddesini bir 
kez d ile getirmek istiyorum) «Cumhurbaşkanınca se
çilecek üyeler, çeşitli alanlarda seçkin hizmetleriyle 
tamnmış ve 40 yaşını bitirmiş kimselerden olur. Bun
lardan en az IG'u bağımsızlar arasından seçilir» 

Değerli arkadaşlarım; 
Cumhurbaşkanı üyeleri seçerlerken kendi genel in

tihalarına göre, (seçecekleri kişilerin ellerinden senet 
de almazlar siyasal görüşünüz nedir diye) bu 5 üyeyi 
partiler içerisinden de seçebilir, dışarıdan da seçebi
lirler ve bu seçilen üyeler de buraya seçildikten son
ra, bir siyasal angajman içerisinde gelmezler. Bir ay
dın kişi düşünün ki, siyasî görüşü obuasın. Böyle şey 
olmaz zannediyorum. 

Bir hususu dile getirmek isterim; Anayasamızın 
yasak ettiklerini yapmakla, Anayasamızın emrettikîe-
rim yapmamak ay m şeydir. Şimdi Anayasa, bir- üye
nize bu hakkı veriyor, Cumhurbaşkanı tarafından 
Seçilen Üyelerden eğer partilerden seçilinemişse, bu 
Anayasaya göre Suni dışarıdan veya partilerden se
çebilecektir. Hatta 1.5'i dahi grup değiştirebilir, parti 
değiştirebilir. Hele 5'i için teamül haline gelmiştir. 

Ke-soyu özür dileyerek kişileştirmek zorundayım. 
Bana cok sataşmalar oldu. Asıl sataşılması lâzım ge-
len zannederim siyasal görevini Parlamentoda gece 
gündüz yapmayıp, dışarıda günlerini geçirip, üç ayda 
bir rubasını alan arkadaşlarım olacaktır; ama siyasal 
görevimizi zaman zaman komisyonlarda ve burada hiç 
nefes almadan yaptığımız için olacak ki bize sataşacak 

j nr3-r.ii (bazı hızlı muhaliflerimiz) buluyorlar. 
Çok iyi bir tesadüf; Saym Sonay buradalar. Ken-

| di? erine büyük saygı ile bağlı olduğum ve yakınında 
çalâşiırdîğı insanların kendisine çok bağlı olduklarım 
miişahade eUlğim Saym Sanay'a ben, «Beni Konten
jan Senatörü olarak teklif ediniz» isteğinde buluh-
madmı. Bingöl ve Burdur depremini gezdik, kendiîe-

j ri müşahedelerine göre gıyabımda bendenizi seçtiler; 
mhırce-iianm. 
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Bundan başka bir oîay dalıa cereyan etti. Birin
ci Erim Hükümetinde kalamayarak Onbirler ile be
raber ayrılma hareketimden sonra, bir aracı iîe ken
dilerine istifa etmemi iletmiştim; sonradan görüşmek 
istedim, lütfettiler beni kabul ettiler gittim ve kendi
leri bana «Üzülmüşsün, ben seçtim, sonrassaa ka
rışmam, fikrinde serbestsin, ülkeye gereklisin, bunu 
kürsüden de söyleyeceksin» demişlerdir. Size ters 
düşmüş olabilirim. Çünkü saym senatörler, siz siya
sal karar verirken seçmeninize gidersiniz. Benim seç
menim de referandumda % 66 oy almış olduğu Ana
yasanın güç verdiği Cumhurbaşkanı idi. Gittim ken
dilerine «Ters düşmüş olabilirim, müracaat yerim 
Senato Başkanlığıdır biliyorum. 15 gün soma dilek
çemi verip ayrılacağım» dedim. Kendileri umudumun 
çok üzerinde beni teşvik eden ve öven hatta «Seni 
üzmüşler, gidip kürsüden bu sözleri söyleyeceksin» 
demişlerdir; ama o güne kadar söylemedim. Eğer 
Bütçe Komisyonunda siyasal çakşma sırasında bazı 
kişilerin ithamma maruz kalmasaydım yine de söz 
etmeyecektim. 

Cumhuriyet Halk Partisine geçiş sırasında yine 
seçmenime gittim; ama o gün seçmen değişmişti. Sa
yın seçmenim Korutürk'e (Buradan giden arkadaşlar 
biliyorlar) Irmak Hükümeti kurulmadan önce mü
racaat ettim izinlerini aldım. Esas beni Senatoya 
seçen Saym Sunay ve benim siyasî hayatımda bir 
değişiklik yapıîmassna sebep olan ve bu noktaya ge
tirip zaman zaman idarî faaliyetlerimi dahi burada 
s-yasal faaliyetimi yapma olanağım sağlaması dola-
yısıyle kendisine minnettar olduğum Sayın Sunay'ı 
bulamadım, kendilerine de gidecektim; ama Irmak 
Hükümeti kuruluşu sırasında, (Sayın Irmak da bu
radalar) o kadar acele görevler aîdık ki, basma da 
bazı şeyler yanlış aksetmiştir o sırada Saym Sunay'ı 
ziyarete zamanım olmadı. Sadece Sayın Korutürk'e 
bilgi arz ederek (ikinci kez) C, H, P.'ye geçtim. Çün
kü siyaset yapacaktım ve halkın oya ile de şerefli 
saflarınıza bu kez katılmayı da arzu ediyorum. 20 
yıldan beri de halktan hiç 'köpnaanuş bir arkadaşını
zım, devamlı olarak temas etmekteyim. Bu kez de 
yine izinlerini alarak, yani seçmenimden izin alarak 
bu karan vermiş bulunuyorum. 

Bu konuda beni eleştiren arkadaşlarıma buradan 
işin içyüzünü duyuyorum. Belki yarın veya öbilrgün 
bu kürsüden bazı siyasî görüşleri söyleyeceğim. Si
yasî parti çizgimi şimdiye kadar hiç değiştirmedim 
siz de biliyorsunuz; ama rol gereği kelimeleri şimdi 
bir parti içinde olarak biraz daha sert kullanabi-
rira. Bu takdirde bir arkadaşımız çıkar da «Seçil de 
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} geî» yahut «Niçin Cumhuriyet Halk Partisine geç
tin» derse haksız olurlar. Bu nedenle bugün tutanak-

• lara bu görüşümü aracüığınszla geçirtmiş oluyorum. 
Siyasal görüşe gelince : 
Bir memuriyet görevinde bulunduğunuz sırada si

yasal görüşünüzü şimdi kullandığınız gibi kullanzr-
sanız elbet kusurlu olursunuz, hatta bakan olduğunuz 
zaman siyasal görüşünüzü belli çizgiler içerisinde tu
tmaksınız. Aksine, partizanlık yaparsanız gene bana 
göre Anayasaya ters düşersiniz; ama bir siyasî parti 

( içerisinde görev alıp, faaliyette bulunduğunuz zaman, 
s o siyasî partinin çizgilerini daha politik ve sert söz

cüklerle dile getirmeniz kınanamaz. Önemli olan geç-
j misten bu yana siyasal görüş ve çizginin değişip de-
j ğişmemesi kokusudur. Ben hep aynı çizgideyim. Beni 

eleştiren arkadaşlarıma bu vesile ile de cevap vermiş 
bulunuyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Babürcğlu. 
Buyurun Saym Bilgen. 

' LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Saym Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

j Eğer bugün basında ve kamuoyunda Cumhurbaşka-
J mndan birtakım görevler bekleniyor ise, bu bir isya

nın ifadesidir, bu denize düşenin yılana sarılma ifa
desidir, bu «Kızsın sana söylüyorum gelinini sen an
la» atasösüîîün ifadesidir.. Bunu böyle anlamak gere
kir. 

Halk şu anda isyan noktasındadır. Cephe Hükü
meti kurulduğundan bugüne kadar sağdan - soldan 
126 genç öldürülmüştür. Demek ki, 12 maktulün 126 
katili vardır, onlar da kayıptır, 252 kişinin ana - ba
basının feryadından bunalan Türk halkı, 'basımyle, 
toplantısıyle, burada kürsüsüyje isyan ediyor, feveran 
ediyor ve Cumhurbaşkanımızdan bir şeyler yapmasını 
istiyorlar. Ben de bu isyanı, bundan üç ay evvel yapan 
bir senatör arkadaşınızım. 

Cumhuriyet Halk Partisi Saym Sözcüsü Tahtakı-
lıç, Sayın Koruiürk'ün neşrettiği küçük bir kitapçık
tan, «Atatürk'e Sesleniş »den bir paragraf okudular. 

I Atatürk, kendilerine 38 yıl Önce demiş'er ki, «Ben 
Cumhuriyeti kurdum, gençliğe emanet etilim. Sen de 
bir gençsin, sen de bunun koruyucususun, senin soya-

j dini Korutürk koydum» demiş. 
Çok güzel bir ifade. Benim de çok hoşuma gitti, 

ama bugün Türk halkı, Türk köylüsü hiç de öyle dü
şünmüyor. İçinde bulunduğumuz durumdan o kadar 
bıkmış, bunalmış ki; bana, İçel'in Dam'mdaki Türk 

| köylüğü şu soruyu soruyor; «Atatürk'le başlayan Cum-
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huriyeî, Korutürk'le mi bitecektir?» Türk köylüsü bu
nu sorma noktasına gelmiştir, beni üzen nokta bu. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Kim soruyor?. 
LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Ben, Eylül - Ekim 

ayında İçel'in Dam'ı dediğimiz en fakir kesiminde 
Mut, Gülnar, Anamur, Silifke ilçelerinin dağ köyle
rinde geziler yaptım. O zaman Devlet Güvenlik Mah
kemeleri de ortaya çıkmış bulunuyordu. O zaman, 
Eğitim Enstitüleri imtihanlarının yapılmasına daha va
kit vardı; ama yapılan müracaatların daha kapıdan 
karşılanış şeklinde o dağ köylerinin çocukları şikâ
yet ediyordu, bana söylüyorlardı, seçtikleri bir sena
tör olarak benden hesap soruyorlardı. Haklarıydı, 
istekleriydi ve ben de onları talinin etmek zorunday
dım. Onun üzerine; Eğitim Enstitülerinin kapıların
dan kovulan dövülen, müracaatı bile kabul edilme
yen o çocukların ve ailelerinin perişan durumunu gö
rünce, o şartlar altında 11 Ekim 1976 tarihinde Ana
mur'dan bir telgraf çektim Saym Cumhurbaşkanına. 
O telgraf uzundu; birer kopyasını basına gönderdim, 
bir nüshasını da Sayın Ecevit'e gönderdim. Hatta, 
söylemesi ayıp, param yetişmedi de 500 lira telgraf 
parasım eksiğini tamamlamak için arkadaşımdan borç 
aldım. Sayın Cumhurbaşkanı bunu işletmeliydi; İş
letmediler, üzüntüm bu. Bu telgrafı burada da oku
yacağım. Yalnız onu okumadan evvel bir şey söyle
mek istiyorum. Genel Başkanım Sayın Ecevit'e gön
derdiğim raporun ilk cümlesini okuyacağım, sonra 
telgrafa geçeceğim. 

«Saygıdeğer Genel Başkanım Bülent Ecevit. 
Anamur 11 . 10 . 1976 

Cumhurbaşkanına çektiğim telgraf m bir Fopya-
sını ekledim. Sayın Cumhurbaşkanına hitabımı biraz 
kabaca bulacağınız kanısındayım; ama günlerdir ilkel 
hayata gömülü insanlarla haşir neşir olarak, dertleriy
le dertlenince, ancak buraların gerçeğiyle konuşabili
yor insan. Galiba daha fazla frenleyebilmek müm
kün olmuyor. İşte, benim bu telgrafımı bu hava içe
risinde değerlendirmenizi rica edeceğim.» 

Şimdi telgarı okuyorum: 
«Sayın Fahri Korutürk 

Cumhurbaşkanı 
Ankara 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanun teklifi
nin Millet Meclisini işgalinden beri, İçel ilinin kırsal 
ilçelerine ait dağ köylerinde yüzlerce sohbet toplantı
sı yaptım.» 

Oraya İçel'in Dam'ı deriz. Dam, kışın kara, fır
tınaya ve yağmura karşî; yazın güneşe karşı altındaki 
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| insanları korumak için yapılmıştır; kendisi korur, ken-
J dişi aşınır; ama İçel'in sahildeki zengin bandım da bu 

Torosların tepesindeki fakir köyler korur. İşte o köy
lerin çocuklarının derdini dile getirmiştim ben o tel
grafta. 

«.... TRT'nin partizanca kullanılışı nedeniyle bizim 
sesimizi duyurmak için halkla doğrudan doğruya di-

ı yalog kurma zorunluğumuz, halkın sesini iktidardan 
önce duyma olanağım sağladığından, bir konuyu size 
ulaştırmak üzere bu telgrafı çekiyorum. 

Seçmenlerim çeşitli memleket sorunlarından dert
lendiler, öneriler yaptılar, senatörleri olarak hesap sor-

I dular. Geri kalmış bu kırsal bölgelerden size aktara
cağım sorun, Eğitim Enstitülerine alınacak öğrenci 
kaydında yapılan hukuk dışı tutum ve davranış'ar, 
öğrenci harçlığına el atan soygunlar, rezaletler ve ya
şanan dramlardır. 

Oy verdikleri için beni muhatap kıldılar. Cephe 
İktidarından zaten umutları kesilmiş. Ben de, sizin 
seçmeninizin!. Derdimi şu anda sizden başka dinleye
cek kulak, kabul edecek kafa yok. Hükümet bize sa
ğır olduğundan derdimi size dökeceğim, önerilerimi 
sunacağım. Anayasal hak ve yetkilerinizi kullanarak 
görevinizi yapmazsanız, Senato açılınca hesabını so
racağım; yaparsanız, Senato kürsüsünden Millet hu
zurunda alenen teşekkür edeceğim. 

Senatörlüğünüzde size saygım vardı, bu vesile ile 
inşallah yine olur. Geri kalmış bu yöre halkının size 

1 iletilecek derdi şu anda özetle şudur : 

1. «Bir müdür, bir mühür»îü okulların mezunu 
kırsal bölge çocuklarının % 95'i üniversitelerin her
hangi bir dalma girememişlerdir. Başarılı gözüken 
% 5 öğrenci istemedikleri yerleri kabule mecbur ol
muşlardır. 

2. Eğitim Enstitülerine üniversite puvanlarına ba
kılmaksızın öğrenci alınacağının üâm, bu yörelerde 

I kurtuluş müjdesi olarak karşılanmışîır. 

i 3. Alınacak öğrenci sayısının 6 katı müracaat 
yaptırılması bir oyun ihtimalini belirtmişse de, bu 
1/6 şansı kaçırmamak için kırsal bölge çocukları Tür
kiye'nin bütün Eğitim Enstitülerine ön kayıt yaptır
mak için koşuşmuşîardır. 

4. Bazı Eğitim Enstitülerinin kapılarında, kendi
lerine «ülkücü» adını veren başı kalpaklı, eli zincirli 
beli tabancalı zorbalar, aday öğrencilerden Ülkü 
Ocağı kayıt belgesi istemişler; olmayanları Enstitüye 
en yakın Ülkü Ocaklarına, bir kişinin nezareti altında 

| göndermişler, kayıt ettirmişler, 100 liradan 500 liraya 
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kadar para almışlar, ondan sonra ön kayıt için Eğitim 
Enstitüsünün kapısını açmışlardır. Bu rezalete polisler 
seyirci kalmışlar, müdürler şikâyetleri dinlememiş
ler, zorbaları teşvik etmişlerdir. Böylece Ülkü Ocok-
lanna en az 15 milyon lira para toplamışlardır. 

5. İhtiyacın 6 katı müracaat yaptırılmasının ne
deni ortaya çıkmıştır. Maksat, Ülkü Ocaklanna para 
toplamaktır. Çünkü esasta, kimlerin alınacağı çoktan 
belliydi. Fabrika işçisi alır gibi, Ülkü Ocaklarına ay
rılan kontenjanlardan en militan olanlar seçilmiş, 
ötekiler para ödeyen figüran olarak kalmışlardır. 

6. Eğitim Enstitüsü müdürleri bizzat Ülkü Ocak
lanna giderek aday listeleri üzerinde çalışmalar, pa
zarlıklar yapılmış, öğrencilerin mezun olduğu okulun 
bağlı bulunduğu Ülkü Ocağının veya Milliyetçi Hare
ket Partisi militan ve dirijânlarımn «Bu öğrenci alına
caktır.» tavsiyesini getirenler arasında seçme yapılmış, 
ilk kalemde diğerleri çizilmiştir. Hamamın namusunu 
kurtarmak kabilinde alınmış birkaç ekstra kayıtlarsa, 
bu kaideyi bozmaz...» 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, şu anda söz süreniz bit
ti efendim. Lütfen bağlayın efendim. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Müsaadenizle bi
tireyim. Eğer varsa, benden sonraki arkadaşımdan is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, usulümüze göre süre ver
mek mümkün değil.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) Sıra verilir, söz de
ğil. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun sayın 
Ucuzal, ben konuşuyorum sayın hatiple. 

LÛTFÎ BİLGEN (Devamla) — Efendim, müsaa
de edin, şu telgrafımı bitireyim. 

BAŞKAN — Efendim, tabiî buyurun. Ben bağla
yın dedim, şu anda kesin demedim. Efendim. 

LÜTFİ BİLGEN (Devamla) — Peki efendim, bi
tireyim, bir şey ekleyecek değilim. 

«7. M.H.P.İİ militanlar arasında seçme yapılır
ken Enstitü müdürlerinin kıstaslarını tahkikat için baş 
vurdukları kuruluş veya şahısları tespit için, son bir 
ay içinde makam telefonlarının şehirlerarası konuşma 
faturalarım tetkik ettirmeniz epeyce fikir verebilir 
size. Her ne kadar müdürler M.H.P. dirijanlarım, tav
siye mektuplarını okuduktan sonra derhal yok ediyor
larsa da, herhalde telefon faturalarım bugünlerde yok 
etmeye güçleri yetmiyor. 

8. Yukarıda anlattığım duruma göre, bugünkü 
mülakat veya imtihanların sureta yapıldığını, esas alı
nacakların çok önceden tespit edildiğini ve bütün öğ-

4 . 2 . 1977 O : 2 

rencilerle velilerin bildiği bu gerçeği, sizin de bilme
nizi istiyorum. 

9. Böylesine yapılan seçimle alınacak öğrencilerin 
başına gelecekler, müdürlerin bunlara yaptığı özel 
konuşmalardan, hitaplardan ve tavsiyelerden bellidir. 
Daha okula girerken yüksek puanlı arkadaşiaruun 
haklarım yiyerek işe başlatılan bu insancıklar, «Emir
lere itaat etmezseniz, Ülkü Ocağı prensiplerinden ay-
rılırsanız, kemiklerinizi kırarak öldürtürüm» diye 
tehdit eden beli tabancalı militan müdürlerin emrinde 
eli silahlı, başı külahlı, kardeş katili oluncaya kadar 
tahrik edilecekler, içine düştükleri bataklığa battıkça 
batacaklar, çıkmak isterlerse müdürün tokmağını yi
yecekler, kemikleri kırılıncaya kadar dövülecekler ve 
hatta liderlerinin emri gereğince davadan dönerlerse 

; öldürüleceklerdir. Bu kompleks, gencecik yavruların 
hayatını zehredecek, memleketin felâketinde para!ı 
asker durumuna düşeceklerdir. Bu gençlerin bu felâ
ketten kurtarılması şarttır. 

10. Daha yüksek puan aldıkları halde, Eğitim Ens
titülerine alınmayarak son umutlarını da yitiren onbin-
lerce öğrenci ve ailelerinin bu acıklı feryatlarına bi2c 
kulak verecek, duyacak ve duygulanacak bir Hükümet 
mevcut olmadığından, seçiminizde oy verdiğim Cum
hurbaşkanı seçmeni olarak seçtiğim Cumhurbaşkanın
dan isteğim ve önerim şudur:» 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kaç madde da
ha efendim .. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, iki dakika içinde top
layın. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim. 

«1. Anayasanın 96 nci maddesine göre, Türkiye 
Büyük MJHet Meclisi ve Türk Milleti önünde içtiği
niz andı hatırlatarak, insan haklarına ve hukuk dev
leti ilkelerine bağlı olduğunuzu kanıtlamak için, mil
letin referandumla kabul ettiği bu Anayasanın 97 nci 
maddesindeki görev ve yetkilerinizi belirten 2 nci fık
raya göre, Bakanlar Kurulunu derhal toplayıp, biz
zat Başkanlık ediniz ve bu rezalete kesin çare bulun
caya kadar dağıtmayınız. 

Bunu yapmak yetkiniz dahilindedir. Aynı zaman
da görevinizdir. Yetkinizi kullanmak istemeyebilirsi
niz. Bu, sizin hakkınız mı, değil mi? Tartışma konusu 
olabilir; ama görevin tartışması olamaz. Yapmaya 
mecbursunuz. Sizi seçen bir Senatör olarak bu husus
ta göreve davet etme hakkımı kullanıyorum; ancak, 
siz bu görevi iş işten geçmeden yaparsanız, biz de gö-

I
' revini hakkıyle yapan sayın Cumhurbaşkanlarının 

sonraki durumlarım düşünürüz. 
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Eğer isterseniz, bunları re benim aklıma gelme
yen daha isabetli kararları Bakanlar Kurulanda aldı-
rabilirseniz, üniversite puanlarının esas alınması kay-
dıyle yukarıdan aşağı sıralamak suretiyle aldırırsanız, 
î>u dava çözülür. Karar ve uygulamalarınızın, memle
ket için hayırlı olması umuduylc en derin saygılarımı 
sunarım.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben, Cumhurbaşkanının yetkileri üzerinde tar

tışacak bir hukukçu değilim; bunu onlar yapsınlar. 
Ancak, bugünlerde eğer Cumhurbaşkanından birşey-
ler bekleniyorsa, söze başlarken söylediğini gibi, ba 
bir isyandır, bu feryattır, bu «sana söylüyorum kızım, 
sen anla gelinim,» demektir ve Cumhurbaşkanımızın 
da bunu bu anlayışla kabul edeceğini sanıyorum. Her
halde artık Türkiye'de 250 tane insanın feda edildiği 
bir devirde, âna - babalarının feryatlarına kulak as
mak, Hükümetin görevidir; ama halk bu Hükümetten 
ümidini kestiği için, «yetkisi var mı, yok snu?» tar
tışma konusu olan Cumhurbaşkanının yeteneklerini 
işletmesine sığınıyor vatandaş; ben de aynı şeyi yapı
yorum. 

Saygılar sunarim. (C.H.P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bilgen. 
Buyurun Sayın Feyyat. 
MEHMET Fi: VYAT (İstanbul) — Saysn Başkan, 

sayın senatörler; 
Yüce Makamı işgal eden Sayın Cumhurbaşkanı

na arz edilen, istenilen hususları her beraber izledik. 
Demokratik rejimin temel ilkelerini kavradıysak; ger
çek halk iradesinin temsilcileri olarak ve kuvvetler 
ayrılığı ilkesini nazara alarak icra, kaza, yargı fonk
siyonlarında; bir avukatın müvekkiline belli konuda 
bağlı olduğu jjîbi, Parlamento teşriî yönden, ancak 
milletini tevkil edebilir. İcra ayrı, kazama da millet 
adına ancak kazaî görevini yapabileceği ve ba meyan-
da icranın Başı Sayın Cumhurbaşkanının da belirli 
ve sınırlı görevleri gözönünde bulundurulursa, bu ya
pılan temenniler, geçmişte kalmış eski krallık saray
larına arz-ı ubûdiyyetten başka bir şey değildir. 

Ba itibarla, Yüce Makamdan ve onu işgal eden 
Sayın Cumhurbaşkanından yapılacak her isteğin, kss-
mea olsun kendi görev ve yetkileri içerisinde olup ol
madığı gözönünde bulundurulmalı, aynca banların 
yüce kişiliğini, ağırlığını ortaya kaymak suretiyle, ne 
derece etkinlik sağlayacağı da gözönünde bulundu
rularak ve bunun menfî ihtimalleri de aynı şekilde 
gözönünde bulundurularak, Yüce Makamı ve onu iş
gal eden zatı sarsmamak da görevimizdir; ama benim 

de bazı temennilerim olacaktır ve bu temennilerim 
Anayasal çerçeve içerisinde bulunacaktır. 

Eski Cumhurbaşkanı Sayın Cevdet Sunay'ın' ve 
Genel Sekreteri Sayın Cihat Alpan'ın bulunduğu bir 
sırada, gerçekten bir Danışma Kurulu kurulmuştu 
Yüce Çankaya'da. Bazı konularda Faruk Erem Hoca 
ve benzerleri yetkili kimselerin ekonomik alanda ve 
diğer alanlarda devamlı surette bilgi sunup, uyarıda 
bulundukları hatırlanmaktadır. Bunun basit bir ör
neğini Sayın Cevdet Sunay'ın en yakm akrobasiyle 
bir noterlik mevzuunda haksızlığa uğradığımı iddia 
ederek aleyhine Damştaya dava açtığım zaman, Sa
yın Cumhurbaşkanı Cevdet Suna'ya bunu* intikal et
tirdiğimde, Genel Sekreteri Sayın Cihat Alpan tara
fından Adalet Bakanlığına Sayın Cumhurbaşkanının 
akrabası hakkında gereğinin yapılması için emir ve
rilmişti ve bunu saygıyîe anarım, Şimdi rahmetli ol
muştur o Noter, benim de sınıf arkadaşımdı. 

Şimdi ba kadar güzel bir danışma, Sayın Cihat 
Alpan'dan sonra Çankaya'da görünmez oldu. Bu iti
barla, Sayın Cihat Aîpan'm ayrılmaların dan sonra 
gelen bürokratların, o Yüce Makama ve yüce kişile
re çok meseleleri intikalde kasıtlı veya kasıtsız ihmal
leri açıktır. 

Sayın Cihat Alpan politikaya atıldı. Hangi lidere 
yakındı, hangi lider kontenjandan alabilirdi?.. Alamaz
dı; ne Sayın Demire!, ne Saym Ecevit, ne şu ne bu. 
Cumhurbaşkanlığı Kontenjanından ve lâyık olduğu ye
re geldiler. Sayın Bayramoğ'u'na soruyorum; emekliye 
ayrılsa veya siyasî hayata atılsa, zannederim ki, Sa
yın Süleyman Demlrei'e yaktn ve onun kontenjanın
dan Adalet Partisinin bir köşesinden gösterilebilir. Ki
şisel bir ithamdır; ama artık buraya geldi. Bunu söy
lemek mecburiyetindeyim ve parasız görev yapmadığı
nı... 

ÖMER UCUZAL (E&işehir) — Bunun bütçe ile 
ne alâkası var Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Bir saniye müsaade buyurun Sayın 
Feyyat. Lütfen şahsiyat yapmadan istirham ediyorum. 
Bu şekilde devam edin efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Şahsiyat yap
mıyorum, ben, Yüce Genel Sekreterliğin bünyesinde 
mevcut bir sorumluluğun Yüce Cumhm başkanına sıç-
rahlmaması hususunda somut örnekler verdim. 

Sadece kitapla olmaz, eylemle de olur. Hem oku
yacaksın, hem uygulayacaksın. Okuyacaksın, işleme 
tabi tutacaksın; gerçek devrimcilik budur. Okuyup, 
ondan sonra hasıraftı etmek, ne devrimcilik olur, ne 
memleket yönetmek olur; bu, eski hamakat devrinin, 
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geçmiş çağın, köhne kafaların, bir gereğidir. Bu iti
barla, ben, bu örneklerin içinde yaşadım bîr küçük 
memur olarak ve yüce Cevdet Sunay ile dahi, men
faatim haleîdar olduğu için, karşı karşıya geldiğim 
zaman, bana en ufak bir haksızlık zuhur etmedi. Bu 
noktadan ve bu dönemdeki tasarruflarından dolayı 
huzurunuzda saygıyle anarım o hatıraları. Bu itibarla 
sizin okuduğanuz kitaplardan daha çok benim yaşan
tım. Zaten okuduğunuz kitaplar da, ya Keloğlan, ya 
bilmem şa veya basit kitaplar. Okuduğunuz kitaplar 
da yok ya... Sosyal, felsefî kitaplar okuduğunuz yok. 

Şimdi, pek yakında Köşk'te bir skandal zuhur et
ti; Anayasa muvacehesinde Başbakandan daha üsiün, 
Senato ve Meclis Başkanı kadar protokolde yer alma
sı gereken yargı organlarının başları kenara itilmiş, 
hor görülmüş ve salonu terketmişlerdir. Bunda Sayın 
Cumhurbaşkanının uzaktan yakından da olsa bir 
sorumluluğu olmaması gerek, Ben, bu konuda; Hükü
met üyelerine tenezzül etmiyorum, Sayın Cumhur
başkanına arz ediyorum diye, gündem dışı bir ko
nuşma yepmış'hm. Bu konuşmam Saym Cumhu: baş
kanına intikal ettirilmeliydi. Protokol Genel Müdürü 
Hariciye Bakanlığı bünyesinde veyahutta şu otelde, bu 
öîîMe veyahutta Oîeyis Sendikasında, sadece cicili 
kıyafetle yetiştirilen herhangi bir kimse değildir, oda 
hizmetçisi değildir. Bu hale gelen Protokol Genel Mü
dürlüğünü ve Sayın Cumhurbaşkanına bağh bazı gö
revlileri, Yargıtayın başını bu şekilde haîkir görmele
rinden dolayı gerçekten kınarım. Saym Çöker de yar
gı organından geldiler. Ne oldu?.. Unutuldu. Yargı 
fonksiyonu ne oldu?.. Acaba Yargıtay'da veya Aske
rî Yargıtay'da hâkim olsaydı, belki cübbeyle de yürü
yüş yaparlardı. Oradan ayrıldıktan sonra ne için unu
turlar; eski müesseselerindeki tecrübelerine istinaden, 
eski kutsal müesseselerinde yetkili bulundukları; fır
sat düştüğü zaman, duyurma imkânları bulunduğu za-
maa ne için intikal ettirmezler?.. 

•BAŞKAN — Sayın Feyyat, söz süreniz bitti efen
dim. 

'MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bu nedenle, 
Saym Genel Sekreterden istirham etmiyorum, diğer 
memur arkadaşlardan istirham ediyorum; Türkiye'de 
yargı organlarına karşı vaki ağır hakaretin devam et
memesi hususunda önerilerim olacaktır; Sayın Cum
hurbaşkanının huzuranda arz etmek üzere bana im
kân sağlamalarını islMıam ediyorum. Bu kadro Cum
hurbaşkanına doğruları intikal ettirmez. 

Şinldi sorumlulara gelince : 

4 . 2 , 1977 o -. ;: 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, biraz ewcî hatırlat
tım efendim, söz süreniz bitti. Lütfen bağlayınız efen
dim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Saym sena
törler; 

Cumhurbaşkanının sorumluluğu yok. Doğru; ama 
99 ncu maddede de, «Sorumluluğu...» der. O sorum
luluk nedir?.. Arkadaşların arzu ettikleri hususlarda 
değil, cezaî sorumluluktur. Yani Anayasa, «Cezaî 
sorumluluk» dediğine göre, cezaî olmayan sorumlu
luğu var demektir. O halde cezaî olmayan sorumlu
luğu nedir yüce Cumhurbaşkanımızın?.. Manevî so
rumluluk. Bir hukukî muamelede tasarrufta, girişim
lerde yetkisi, görevleri varsa, bunun yanında sorum
luluğu da vardır; ama cezaî müeyyideyi gerektiren 
bir sorumluluk değil, manevî sorumluluğu. 

Bu iObarla, bilirsiniz fizikte bir eylemsizlik pren
sibi vardır; hiçbir şey hareket halinden sabit hale, 
saSbit halinden hareket haline etki olmadan geçemez. 
Bu itibarla, görev ve yetkilerin bulunduğu yerde biza
tihi sorumluluk vardır. Sorumluluğun bulunduğu yer
de, bizalühi bir işlem va»*dır. Bu kadar basit bir man
tık kuralıdır bu. Bu mantık kuralı Anayasaca da der
piş edilmiştir; «Cezaî sorumluluğu yoktur» diyor. Ce
zaî sorumluluğu yoktur diye, manevî sorumluluğu yok
tur anlamına gelmez. Bu itibarla, Saym Cihat A3-
pan'ı hürmetle selâmlar, bundan böyle Cumhurbaş
kanının o Yüce Makamında görev yapılacak bu tip 
kadrolara bu tip yüce kişilerin almmasuu arz eder ve 
Genel Sekreterliği de huzurunuzda kınamak isterim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Feyyat. 
Saym Aykan, buyurunuz efendim. 
DELİĞ BEUER (İzmir) — Senin cezaî mesuliyetin 

yok bir defa. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Siz anlamaz
sınız. Sizi yetiştirmem için daha çok zaman lâzım. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayınız 
çok rica ediyorum. 

Saym Beler, Saym Feyyat... 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Senin hede

rsin çalışır, kafan çahşmaZi 
BELİĞ BELER (İzmir) — Otur yerine. Bağla

mak lâzım seni. Deîh 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Feyyat, Saym Beler, 

müsaade buyurunuz k 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Katiller, siz 
adam öldürmesini bilirsiniz. Dev - Genç'le aranızda 
ne fark var? Yalnız onların büyük cesareti var. Za-
valh kadro... 
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BAŞKAN — Efendim, hatip konuşacak sayın 
üyeler..* 

Sayın Aykan, buyurunuz. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, de

ğerli senatör arkadaşlarım; 
İçtüzüğümüzün 7 nci maddesi Başkanımıza, yö

netimi, toplantıları yönetme yetkisini verir; ama bu 
yetkinin nasıl kullanılacağı müeyyidesiyle ilgili maale
sef kurallarımız yerleşmiş değildir. Onun için konuş
maları ifadede bazı şanssızlıklar, zaman zaman da 
güçlükler oluyor. 

Benim ikinci defa söz almamın nedenini evvelâ 
açıklamak isterim. Cumhurbaşkanlığı Dairesi Bütçesi 
değerlendirilirken, Sayın Cumhurbaşkanına ve Cum
hurbaşkanının maiyetine bazı eleştiriler, tenkitler ve 
temenniler yönetildi. Cumhurbaşkanlığı Dairesi Bütçe
si geçen sene görüşülürken, bunu izleyen Sayın Ge
nel Sekreterin görüşmeler sonunda verdiği bir cevap 
vardır; dergilere baktığınız zaman görüşünüz. Cevap 
şu: «Görüşmeleri izledik, Sayın Cumhurbaşkanına arz 
edeceğiz.» Kural budur, böyle olması lâzımdır. 

Sayın Cumhurbaşkanının, millet birliğimizin sem
bolü ve Devletimizin başı olarak tartışmalarda taraf 
olmaması lâzımdır. O zaman ortaya şöyle bir soru çı
kıyor: Acaba Cumhurbaşkanına, bu Makama yönel
tilen eleştirilere kimler cevap verecek?... Benim ama
cım, gayet tabiî bu eleştirilere cevap vermek değildir. 
Ne benim konumdur, ne de böyle bir geleneğin yarar
lı olacağına inanırım. Yalnız, sistemimizle ilgili ola
rak iki soruyu dikkatinize sunmak isterim. 

1. Sistemimiz içerisinde, Cumhurbaşkanının Ma
kamına ve kişiliğine yöneltilecek eleştirilerin hududu 
ve konusu ne olmalıdır?.... 

2* Yine sistemimiz içerisinde, Cumhurbaşkanının 
şahsından ve Makamından bekleyişlerin hududu ve 
konusu ne olmalıdır?... 

Bu konuda hem dikkatinizi isteyeceğim, hem de 
bazı görüşlerimi arz edeceğim değerli arkadaşlarım. 

Bazı arkadaşlarımızın ifadeleri şu: «Ülke, bazı 
güçlükler içerisindedir. Bunun nedeni; ülkede bir Cep
he Hükümetinin kurulmuş olmasıdır. Cephe, deyim 
olarak yanlıştır, böyle bir hükümetin oluşması yanlış
tır.» Tabiî hafızanızı tazelemek isterim. 1971'den ön
ce bir geniş cephe hareketi, «Cephe deyimi» sol'un 
bol bol oluşturmak istediği bir siyasî eylemdi. Bu de
yim, kullanılan bir şeydir. 

Şimdi bağışlarsanız, size başka örnekler vereyim. 
Meselâ, İngiltere'de Muhafazakâr Partinin son kongre
sinde, Muhafazakâr Parti Başkanının yaptığı bir ko

nuşma var. Muhafazakâr Parti Başkam diyor kî; «Şa
yet gelecekte bir komünist rejim altında yaşamak is
temiyorsanız, hiç bir zaman bizimle beraber olma
mış olanlar, daha önce bize karşı olmuş olanlar, 
bizi destekleyin, bize de oy verin.» Gayet geniş şe
kilde bunu söylüyor; tabiî bizdeki ifadeler, bu ölçü
de değ'J. Bu tarzda ifade doğru mu, yararlı mı, zarar
lı mı, ayn bir konu; ama demokratik, düzen, klasik 
deyimle, gladyatörlerin mücadelesi sistemidir. İki tane 
aşırı ile, iki tane ifratın birbirleriyle çatışması. Somut 
birtakım görüşlerin ortaya konması ve bunlann müca
delesi sistemidir. Bazı görüşler var; bunlardan aynla-
hm, ortada birleşelim. Bu da bir görüş, ama uygula
ma bu. 

Efendim, Cephe Hükümeti kurulmuştur ve bu
nun ülkede yarattığı birtakım sorunlar vardır, ya da 
ülkede bazı sorunlar vardır... Bunlann hepsi doğru 
cîabilir. Şimdi, Cephe Hükümetini düşürmenin, (Hü
kümetin ismi ne olursa olsun) ülkemizde kurallan var. 
Sistemi kabul etmiyorsak mesele ayn; sistemi kabul 
ediyorsak, bunu düşürmenin kurallan var. 

«Efendim, ülkede birtakım sorunlar var.» Gayet 
tabiî. Meselâ, Nobel mükâfatı alan bir zat İngiltere 
için diyor ki, «İngiltere'nin geleceği diktatörlüktür.» 
Demokrasinin doğduğu bir yerde, o ülkenin geleceğini 
böyle görüyor, gayet tehlikeli görüyor, bir görüş ve 
«Bir kaç yıl içerisinde bu gerçekleşebilir.» diyor. Ta
rih içerisine baktığınız zaman, ta Amerika'da ve 
dünyanın her yerinde sorunlar olmuştur. Şimdi, mü
him olan bu sorunlarla ilgili teşhislerimiz nedir? Ço
ğulcu toplumuz, gayet tabiî bazdan «Bunun sebebi 
Hükümettir» diyor, bazılan «Muhalefettir» diyor. 
Meselâ Ülkemizin sorunlanm artırmada, benim gö
rüşüm, (Sayın Türkeş kabul etmez tabiî onu) «Nü
fus artışıdır. Büyük nüfus artışıdır, Türkiye bunu kal
dıramaz.» diyorum. Muhtemelen başka arkadaşlan-
mız da buna katılmazlar; ama benim görüşüm. 

Ülkemizin sorunîanyle ilgili değişik görüşlerimiz 
var; kimimiz diyoruz ki, «Efendim bunlar bünyeden 
gelen bir takım şeyler.» Bunlann hepsi olabilir; ama 
bu sorunları anlamamızda ve bunlara çözüm bulama
da kural içinde kalacağız. 

Toplumlann genel bir gelişmeleri vardır. Toplum
larda otorite zayıfladığı zaman, parlamento etkinli
ğini yitirdiği zaman, otorite talebi artıyor ve o zaman 
toplumlar bazı yerlere yöneliyorlar; daha evvel konuş
mamda ifade etmiştim, ya toplum liderleri yapıcı öz
gürlüklere yöneliyorlar, ya da birtakım otorite talep
lerine* 
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Şimdi, «Bu durumda çare nedir?» deniyor. Çare 
olarak bazı arkadaşlarımız diyor ki, Sayın Cumhur
başkanıdır. Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanının yetkileri 
ve görevleri bizim Anayasamızda ve teamülümüzde 
belirlenmiştir. Cumhurbaşkanım çare olarak gördüğü
müz zaman ve onun kişiliğinde çareyi aradığımız za
man, sistemi kabul etmiyoruz demektir; Sistemle il
gili inancımız güçlü değildir, 

Dediğim gibi, hepinizin bildiği üzere, hükümet et
kili değildir, kötüdür, doğrudur; olabilir, ama dü
şürmenin klasik yolları var. Hükümet suçlu ise, yine 
bizim içtüzüğümüzde, Anayasamızda denetlemenin 
yollan var. Bunu tayin edecek kriter, yani hakem, bi
zim sistemimize göre Parlamento çoğunluğu ve bizim 
vatandaşlanmızdır. 

Efendim, Sayın Cumhurbaşkanının demeçleri ta
rafsızlık ilkesi ile bağdaşmıyor... Daha evvelki büt
çe konuşmalarına baktığınız zaman, bu fikirler geniş 
şekilde ifade edilmiş, bunlann hukukî değerleri ifade 
edilmiş. 

Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanımızın yetkileri ne 
olacaktır?... Bunlar da, daha evvelki bütçe konuşma
larına baktığınız zaman, etraflı şekilde ifade edilmiş. 
Samimi inancımı söyleyeyim; ben bunlara baktığım 
zaman, daha evvelki bütçe konıışmalannda ileri sürü
len fikirleri, ne enteresan, ne de yeni buldum. Bunun
la ilgili yayınlar var, İçtüzüğümüz var, Anayasamız 
var; yeni bir görüş, yeni bir tefsiri bunlar içerisinde 
bulamadım. 

Cumhurbaşkanının yetkisi, ya da kusurları, eksik
leri ne olursa olsun, dünyada devlet başkanlarına gös
terilen bir saygı var. Meselâ, yine gazete haberi ola
rak İngiltere'de, Kraliçeye bir kolej de bazı talebe
ler saygısız bir tutum içerisinde olmuşlardı, bu, in
giltere için büyük bir olay olmuştu. 

BAŞKAN — Sayın Aykan, şu anda söz süreniz 
bitti, bağlayın efendim. 

CEVDET AYKAN (Devamla) — Toparlayayım 
arkadaşlar. 

Bir de Sayın Cumhurbaşkanının çevresi var. Sa
yın Cumhurbaşkanının çevresi, kendilerinin takdiri 
içindedir; bunun niteliğini eleştirmek, ya da bu çev
renin çoğulcu demokraside bazı şeyleri Cumhurbaş
kanından sakladığım sanmak ve ileri sürmek, herhal
de bugünkü ortamda, basının, her şeyin açık konu
şulduğu bir topluma ya Cumhurbaşkanının takdirle
rinin haksız bir değerlendirmesidir, ya da bizim siste
mimizi eski alışkanlıklarla, saray alışkanhklanyle an
lamaktır^ 

Cumhurbaşkanının yararlanacağı bilgi kaynaklan-
na baktığınız zaman, bunun dünyada değişik örnek
leri var. Amerika'ya bakıyorsunuz, İngiltere'ye ba
kıyorsunuz; kimlisi müşavirler sistemi kurmuş, kimisi 
değişik kaynaklardan yararlanıyor. Şayet bununla il
gilenen arkadaşlanmız varsa, (Gayet tabiî literatür 
gayet geniştir) Cumhurbaşkanlığı makamı hangi kay
naklarla kendi istişaresini, bilgi akımını sağlayabilir, 
bunu görürler. 

Vakit az olduğu için konuşmamın sonuna atlı
yorum. 

Değerli arkadaşlanm; 
Biz, gelişen ve değişen bir toplumuz. Bizim 100 

sene önceki tarihimize baktığınız zaman, devlet ada
mının bir niteliğini görüyorsunuz, kültürünü görüyor
sunuz. 100 - 150 yıl öncesine göre, biz büyük mesa
feler almış bir ülkeyiz ve nereden nereye geldiğimizi 
zaman zaman birbirimize söylüyoruz. Gayet tabiî bu 
gelişmeden, dünyadaki şartlardan gelen birtakım so
runlarımız var; ama biz güçlü ve büyük bir toplu
muz. Zannederim bizim için en büyük sakınca, bir
birimize umutsuzluk yaratmaktır ve dikkatlerimizi te
melden birtakım ayrıntılara saptırmaktır. 

Sistemimiz, meselelerimize akılcı bir yaklaşımla, 
tartışmayla çare bulmayı öngörmüştür ve sistem hem 
değişmeyi, hem de gelişmeyi sağlayabilecek bir yapı
ya sahiptir. Onun için benim görüşüm, eleştirilerimizi 
bilgiye, adalete ve haklılık duygusuna dayamamız lâ
zımdır, 

Saygılar sunarım arkadaşlar. (A. P. ve Cumhurbaş
kanınca S. Ü. sıralanndan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aykan. 
Sayın üyeler, 
Sayın altı üye görüşmüşlerdir, sırada bir sayın üye 

vardır, ancak yeterlik önergesi verilmiştir, sıradaki 
yedinci sayın üyemize de, «Son söz sayın üyenindir» 
hükmü gereğince söz vermek imkânımız olacaktır. 

Yeterlik önergesinin aleyhinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?... Yok. Olmadığına göre, yeterlik 
önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Bayramoğlu, buyurun efendim. 
CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ 

FUAT BAYRAMOĞLU — Sayın Başkan, Cumhuri
yet Senatosunun sayın üyeleri; 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerinde sayın senatör» 
terin ileri sürdükleri çeşitli fikir ve düşünceleri dik
katle dinledik, not ettik. İstifade ettiğimiz bu düşünce
leri aynntılanyle Sayın Cumhurbaşkanımıza intikal 
ettireceğimiz tabiîdir. 
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'Cumhurbaşkanımızın görev _. ve., yetkileri konusu, 
her bütçe vesilesiyle burada, dışarıda tartışılmakla
dır. Bunun tartışılmış olması ve burada olduğu gibi 
karşıh'kh fikirlerin mevcut olması, bu konunun haki
katen mevcut olduğuna bir işarettir, bir delildir. Ben, 
bu ayrıntıları kendilerine intikal ettirmekle yetinece
ğim, 

Yalnız bazı hususlardaki sorulara cevap venneme 
müsaadenizi rica ediyorum. 

Sayın Mehmet Feyyat, naçiz şahsını hakkında dü
şüncelerini ifade etliler. Kendisi bir Senatördür, yasa
ma dokunulmazlığı olan bir şahıstır; ben bir Devlet 
memuruyum, onunla eşit şartlar altında konuşmam 
mümkün değildir. Yalnız, kendilerine birkaç noktayı 
hatırlatmak isterdim; fakat görüyorum ki, salonda de
ğiller, her halde duyacaklardır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Zabıtlara geçer 
efendim. 

CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ 
.FUAT BAYRAMOĞ-LU (Devamla) — Beni bu gö
reve, kendilerinin hürmet ettiğini memnuniyetle gör
düğüm, Sayın Sunay seçti. Bern, Sayın Sunay seçtiği 
gîbi, bugün orada Hukuk Danışmanlığı vazifesini ya
pan eski ve muhterem bir hâkimi, bahsettikleri Ami
ral Ço'ker'i de, Sayın Sunay seçti. 

Sayın Korutürk de bizim vazifemizin devamını uy
gun gördüler ve bugün ben beşinci senemi doldurmak 
üzereyim, 

Cumhurbaşkanlığını çevresinin haberdar etmediği, 
teşriî ettiği çok söylenmiş, eski febiriyle «Hayide:;. 
bir mevzu olmuştur; fakat bu iddialar itibar görme
mektedir. 

Bir Cumhurbaşkanı, yalnız çevresiyle, yalnız en ya
kın genel sekreteri yahut damşmanıyîe dünya gö
rüşünü, memleket meselelerini öğrenecek kadar dar 
bir çevre içinde değildir. Bugün, radyolar var, tele
vizyon var, gazeteler var ve Cumhurbaşkanımız ya
bancı dilleri de bildiği için, yabancı matbuatı dahi 
takip etmektedir. 

Bu itibarla, bizim naçiz şahıslarımızı, kendimizi 
koruyamayacağımız şekilde hırpalamaya çalışmaya 
burada doğru- bulmadığımı esefle ifade etmek isterim, 

Sayın Lûtfi Bilgen, bir konuya temas buyurdular 
ve uzan bir telgraflarını burada okudular. Bu telgrafı 
biz, zannediyorum öç ay evvel aklık ve Cumhurbaş
kanınca, pek çoklarını arz ettiğimiz gibi, onu da a?z 

• etilk ve Cumhurbaşkanının talimatı üzerine işleme 
koyduk5 Hükümetin dikkatini çektik,, 

Hatırlayacaklardır ki, Hükümet ondan sonra, bi
zim ak! iğimiz pek çök müracaatlar gibi, kendisi de 
aldığı müracaatları değerlendirerek, bu Enstitü sınav
larını yenilemeyi tercih etmiş ve yenilemiştir* 

Bu itibarla, Sayın Lûtfi Bilgen'in benden şikâyeti
nin mahiyetim anlayamadım. Bununla beraber, tabiî 
bunları da Cumhurbaşkanımm ıttılaına sunacağım. 

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bayramoğiu. 
Buyurun Sayın Çelikbaş, 
Sayın Çelikbaş, sise «Son söz üyenindir» hük

müne göre ve 10 dakika süreyle kısıtlı oimak üzere 
söz veriyorum; buyuran efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi vesilesiyle konuşan ha
tiple i dinledim. Sayın Cumhurbaşkanının, memleke
tin içinde bulunduğu bunalımdan kurtarılması için 
vezire yapmasını temenni eden arkadaşların bu va
zifeyi ne suretle yapmasının, mümkün olduğuna dair 
bir bayanına rastlamadım. 

Bizim, teiiiiilî demokratik rejimlerde, Anayasamı
zın noksan bıraktığı husus şudur : 1924 Anayasasın
da da yoktu; koymak istediler, muvaffak olamadılar 
«Diktatörlük gelir,» diye. Bu Anayasamızda da yok
tur. Muayyen şartlar içerisinde, icranın başında bu
lan EH sorumlu kişi, Cumhurbaşkanıyle birlikte Mec-
iiıin fsskine karar verip, seçimlerin yenilenmesi imkâ
nı ok bilir. Bu bizde yoktur ve 1960'a kadar başka 
yolarla da Meclislerin seçimlerini 11 ay evvelden ye
nileme imkânı olabiliyordu. Şimdi bu imkân da yok
tur veya o'mayacak şekilde bazı hükümler getlriîmiş-
tir. Onlar üzei'inde maruzatta bulunmayacağım. Bu 
şartlar içerisinde, zeıran zaman, gerektiği ahvalde, 
mucyyen zamanlarda Cumhurbaşkanı, bütün Anaya
sal kura!'jşîarin vazifelerini ifa ermesi sadedinde, fev-
k&jâıle uysr?cı beyanlarda bulunuyor; hatta bazan 
müesseseleri de isimlendirmek suretiyle. Arkadaşlar 
yadırgıyor... 

Mesele; yargı organlarında, vazifelerini yapma-
?nrmda herhangi bir işareîe bulunduklarında, derhal 
«Bu Erüöahaie» diye birtakım sesler çşkıyor. 

Şimdi, bir ırıisul Yereceğini. Handen evvel konuşan 
saysn Genel Sekreter Eğitim Enstitülerinin imtihanla-
rmdîin hfihse^ilar. Hükümete şikâyetler intikal ettiri-
îerce, yenilenme kararryte yenilendi. Bu defa, eski im-
tihaEİardaiî faydalanan kişiler Danıştaya dava açtı; 
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Danıştay, ikinci imtihanı değil, birincisini muteber i 
tutmak için bir karar verdi. Buyurun, anayasal bir j 
kuruluş'... 

Anayasamız, iyi veya kötü, Türkiye'de, Devletin 
ülkesi ve milletiyle bütünlüğü aleyhine, hür demokra
tik rejim aleyhine veya nitelikleri Anayasamızda ya- j 
zıh Cumhuriyet aleyhine suç işleyenlerin Devlet Gü- ] 
venllk Mahkemelerinde muhakeme edileceğine dair j 
bir hüküm koymuş, «Bu maksaila, Devlet Güvenlik i 
Mahkemeleri kurulur.» demiş, «Kurulabilir.» deme- j 
mlş. Gelin görün İd, bu kuruluşu beğenmeyenler; 
cephe alıyoruz, Anayasanın içinde olmasına rağmen 
kurdurmamak içLı gayret ediyoruz ve bunu bir ba- ! 
şan diye addediyoruz... 

Benim bildiğime göre, demokrasi, hakkım aramak 
kadar, hakkına rıza göstermek şartım da ihtiva eder. 
Yoksa, hakkına hiç rıza göstermeyeceksin, «Hep be
nini dediğim doğradur, benlin dediğim yolda icraat 
yapacaksın,..» demek, demokrasi değil arkadaşlar. j 

Buluyorum, sayın Cumhurbaşkanının bazı beyan
ları, o beyanlardan hoşlanan zümrelerin derhal tas-
vlbiyle karşılaşıyor; karşı taraf m aleyhinde bir dav-
rnasşs ile. Buna mukabil, bir başka beyan da, bu defa 
taraflar değmiyor, o taraf beğeniyor, karşı taraf ten
kile. kalkıyor... 

Sadece bu davraîn-ş^ar dahi, yer yer şu partilerin!, 
ye? yer karşı parîllei'p, saym Cumhur b-aşkaminn be- ı 
ya;unı tasvip veya âdem' tasvip etmeleri dahi vazife-
si;:l tarafsız gördüğünün işaretidir arkadaşlar. Başka 
delil nramaya lüzum yek. 

Gün geliyor, Hükümet partileri tasvip eder du
rumda, muhalefet aleyhin-;!?; gün ge-liyor, muhalefet 
lehinde, hükümet partileri aleyhinde... 

Arkadaşlar; 
Fevkalâde güç şariiar içerisinde vazife görmeye 

hepimiz sebebiyet veriyoruz. Zannediyor masunuz; j 
Türkiye'de clduğu gibi, -bazı parti liderleria'n davra
nışları, Batı alemindeki rejimlerde sürebilir, gidebilir?., 
Mümkün değildir. j 

Saym Cumhurbaşkanı bir hükümet bunalımından ı 
kurtulmak için liderleri davet ediyor, muayyen for
müller üzerinde anlaştırmaya gayret ediyor; huzurun
da «Rey vereceğiz.» diye tescil ediyorlar, arka anılan 
rey vermiyorlar... Ne için bu davranış içerisinde bu
lunan liderleri biz; partilerin mensupları olarak ya
kasına yapışıp, «Camın sen ne dedim madem müs
pet rey vermeyecektin, gelip bizimle koiîuşs.aydm. 
Derdik ki, biz karar verdik, müspet rey vermeyeceğiz, 1 
gider anlatırsın.» demiyoruz?., 
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Bu Kibarla, kullandıkları kelimelere bakınız arka
daşlar; bizim parti liderlerimizden bazılarının kullan
dığı kelimeler o kadar ağırdır ki, bu ağ<r kelimeleri 
kullananların yan-yana gelmesi, imkân dışı bir şeydir 
arkadaşlar. 

Kemlimizde hiç kusur yok; sadece, şu müessese
de, bıı müessesede... Ben bu tarzda demokratik bir 
idareyi hiç bir yerde görmedim. Demokrasilerde be
yim bildiğim, bir otokritik müessese var. İnsan kendi 
kendini de bir kontrol eder. Burada Başkanların ida
resini görüyorum, «Müddetiniz bitti dediği halde 2 - 3 
dakika müsamaha ediyorlar, ona rağmen, direnip ko
nuşmaya devam etmek isteyen arkadaşlar oluyor. Hiç 
birimiz hakkımıza razı olmuyoruz arkadaşlar. 

Bu itibarla, Cumhurbaşkanlığının vazifesinin gö
rülmesinde ben, başta parti liderleri olmak üzere, de
mokrasiye gönülden inanmış olan bütün müessesele
rin yardımcı olmasını temenniye değer görüyorum ar
kadaşlar. Hakikaten, Türkiye'de bütün anayasal kuru
luşlar vazifelerini hihakkm yapacak olurlarsa, bu buh
ranların üstesinden gelmek imkânı olabilir; ama yapmı
yorlar arkadaşlar. Misalleri de çoğaltabiliriz; ama bu 
kararlar veya misaller lehimize olduğu zaman alkış 
tutuyoruz, aleyhimize olduğu zaman derhal bayrak 
kaldırıyor, isyan ediyoruz... Mesele bundan çıkıyor. 
Yalmz biz böyle değil, basınımız da böyle. Hangi ko
nuda, hangi yazarın ne yazacağı önceden kestirilmiş 
arkadaşlar; herkes biliyor. 

Bu itibarla ben, Türkiye'de sadece Currıhurbaşka-
masa bugüne kadarki davramşlanyle, beyaniarıyle; za
man zaman şu istikamette gidenlerin, zaman zaman 
bu isîikmeüe gidenleri uyarmak için yaptığı şeyleri, 
demokratik parlamenter rejim içerisinde müstesna bir 
vazife diye görüyorum ve her yerde, yalmz ben değil, 
bitaraf vatandaşlara gidin, politika içine girmiş olan
lara değil, tarafs?z vatandaşlara gidin, Cumhurbaşka
nının tutumu hakkında % 90 tasviple karşılaşırsınız; 
ama başından sonuna parti işlerine girmiş olan züm
relerle, köyde de konuşsanız, o da üç aşağı beş yukarı 
bizim gibi konuşmaya başlıyor. 

Bu itibarla, Türkiye'de son derece ağır şartlar içe
risinde memleket bir geçitten geçmektedir. Bunu ben, 
üç sene evvel söyledim arkadaşlar. «Bu hali ile gide
mez, yazıktır.» dedim, üç sene evvel burada söyledim. 
1963 - 1964 den beri söylerim. Merhum Sayın İnö
nü'ye de çok söylemişimdir; gitmez.. Muhalefette olan 
parti, muhalefette olacak. Ne zamana kadar?. Seçim
lerden rey alıp gelinceye kadar. 
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Parlamento, iktidarın İsteğine göre; fakat muha
lefetin haklarına hürmet ederek çalışacak, onun hakla
rını ihlâl etmeyecek; ama sorumluluk onda olduğu 
için, onun isteklerine göre kanun getirince çıkacak. 
E, bu olmuyor. Bana bir Batı ülkesi gösteriniz ki, ik
tidar kanun getirsin o çıkmasın, çıkarılmasın veya ön
lensin.. Olamaz arkadaşlar, kanun çıkacak, Anayasa 
Mahkemesine gideceksiniz, iptal ettireceksiniz. Mem
lekette muayyen işlerde kanunî noksanlar var, eksik
ler var, onu doldurmak lâzım; bunu dolduramıyoruz. 
Parlamentonun gücü de yetmiyor Hükümeti düşürmek 
için. Gayet sıfıra sıfır çalışan bir mekanizma içerisin
de seçimlerin yenilenmesi imkânı da, demin arz etti
ğim sebeplerden, erken zamanda mümkün Olamıyor, 
bu buhran uzayıp gidiyor. 

Bu itibarla ben, Sayın Cumhurbaşkanının bu uya
nlarına devam etmesinin, bu uyanlardan mütenebbih 
o'acak hatalı davranışları varsa (Olabileceği kanaatini 
taşıdığım için ve herkes politikanın % 100 içinde ol
mayıp da büyük çoğunluk Türkiye'de politikanın dışın
da, partilerin dışında, memleketin umumî ahvalini ya
kından takip eden kişiler olmak itibariyle) bu uyarıla
rın vatandaşlar üzerinde faydalı olduğu kanaatini ta
şıyorum ve aynı uyarıların bizler üzerinde de intibaha 
getirici birtakım neticeler tevtit etmesini de temenni 
ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çeükbaş. 
Sayın üyeler Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerin

deki görüşmeler bitmiştir. Cumhurbaşkanlığı bütçe
sinin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm'er okunup oylanacaktır : 

CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESt 
Bobini 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 39 351 100 
BAŞKAN — Bölümü oyîarnıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Transferler 350 000 
BAŞKAN — Bölümü oyîarnıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bütçe hayırh olsun. 

Ç) SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ, 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayıştay Başkanlığı 
Bütçesinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Hazır. 
Sayıştayı temsifen, Sayıştay Başkanı Sayın Meh

met Karabacak hazır. Görüşmelere başlıyoruz. 
Sayın üyeler; 
Sayıştay Bütçesi üzerinde söz alanları takdim 

ediyorum; 

Sayın Veüi Uyar Cumhuriyet Halk Partisi Guru-
pu adına; Sayın Şaban Demirdağ, Adalet Partisi 
Grupu adına. Diğer gruplar adına ve kişileri adına 
söz İsteyen başka sayın üye yoktur. 

Cumhuriyet Hale Partisi Grupu adına Sayın Veli 
Uyar, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA VELl UYAR (Yoz
gat) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun de
ğerli üyeleri; 

100 yıEık geçmişe sahip Sayıştay Başkanlığı
nın 1977 biliçesi hakkında, Cumhuriyet Halk Parti
si Grupunun görüşlerini arz etmek üzere huzuru
nuzdayım. Bu nedenle hepinize saygılar sunarını. 

Sayın senatörler; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denefSeme 
yapan, büyük görev icabı Devlet emvaZine en çok 
sahip çıkan, bu sebeple çeşitli tenkitlere muha
tap oîan ve bugünlerde isnunden çok söz edilen Ana
yasa kuruJuşu olan Sayışîayımızı, bütün saygınlık 
ve üsrtin görev anlayışı gösterir bir kuruluş olarak 
nitelendirmeyi bir borç biliriz. 

BiIhassa, 1961 Anayasasından sonra çıkarılan 
832 sayıâ Kanunun verdiği yetkilerle donatılan, ye
tenekli, çalışkan Sayıştay mensuplarının, vurguncu
ları, yo!suz?uk?an, vergi kaçıranlarını, usulsüz ihale
leri ortaya serici çalışmalarından gocunaıüar ol
maktadır. iyi görev yapan her kuruluş ve kişiler ola
rak, hukuk dışı davranışları arzu edenlerin eleşti
rilerine muhatap olması kaçınılmazdır. 

Anayasamızda ve 832 sayılı Kuruluş Yasasında 
görev ve yetkileri belirtilen Sayıştayımızm deneti
minden kurtulmayı amaç edinen kuruluşlarda pek 
çoktur. Devlet parasının çarçur edilmemesini, Dev-
Eei maEannm en iyi şekilde' kullanılmasını denetle
yen Sayıştayın görev ve yetkilerini daha etkin ha
le getirmek, Sayıştay denetiminden kurtulmayı sağ
layan yasaları yeni baştan ince-emek gerekeceği 
kanısındayız. 
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Türkiye Büyük Millet Meclsince kabul edilen I 
bütçelerin kendi adına denetlenmesi ve kesin hesap 
kanunlarının biran evvel çıkarılması, Parlamento
muzun konuları zamanında öğrenmesini sağlayabi
lecektir. 

Genel bütçelerde çeşitli bakanlık ve kuruluşlara 
ayrılan fonların denetlenmesi de Sayıştayın görev
lerindendir. 

Basma yansıyan haberlerden de öğrendiğimize 
göre, bazı fonların denetimi tam olarak yapılama
makta, hâlâ fon yönetmeliklerinden bazılarının çı-
karılamadığı üzüntüyle müşahade edilmektedir. 

Sayıştayın sıkıntılarından bir başka konu da; 
Sayıştay Başkanı, Daire Başkanı ve üye seçim'eri-
dir. Sayıştay, Parlamentoya bağh bulunduğu ve üye 
seçimleri de meclislerce yapıldığına göre, başkan
ların seçimi, Danıştay ve Yargıtay olduğu, gibi, üye
lerince başkanları kendi aralarından belli bir müd
detle seçmeleri daha demokratik olacağı gibi, Ana
yasa kuruluşunun idarî görevine Parlamento gibi 
politik bir organın karışması da önlenmiş oîıır ka
naatindeyiz. Kuruluş Kanununda bu yönde bir de
ğişikliği arzu etmekteyiz. 

Sayıştayımız, yukarıda değindiğim nedenlerden 
ötürü iki - üç yıldır üç Daire Başkanı ve sekiz üye 
noksanıyîe görev yapmaktadır. Bir müddet evvel 
tespit edilen üye adayları Türkiye Büyük Millet Mec
lisine bildirilmiş olduğu cihetîe, Bütçe ve Pîan Kar
ma Komisyonunca seçimlerin tez zamanda yapıî-
ması, bu Anayasa kuruluşumuzun daha verimli 
çalışmasını sağlayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Hafızaları tazelemek için Sayıştayın tarihî ge

lişiminden ve bugünkü işleyişinden kısaca bahset
mekte fayda ummaktayım. 

Sayıştay, ilk olarak Padişah Abdülaziz zama
nında 1 Zilhicce 1270 tarihinde «Divan-ı ÂIi-i Mu
hasebe», adıyîe kurulmuş ve Başkanlığına Ahmet 
Vefik Paşa getirilmiştir. 

Kuruluştan 3 yıl sonra da 3 Zilhicce 1281; yani 
29 Mayıs 1865 tarihinde i?k Nizamnamesi yayınla
narak Maliye Bakanlığına bağlı, biri Maliye, diğeri 
Mahkeme Dairesi olmak üzere iki daireden oluş
makta ve Başkan ve üyeleri Padişah iradesiyle atan
makta idi. 

1281; yani 1865 Nizamnamesiyîe hukukî yapısı, 
görev ve yetküeri bir statüye bağlanmış olan Sa
yıştay, 1876 Anayasasının 105 ve 107 nci maddele
rine ilişkin hükümlerle ilk defa bir Anayasa kuru
luşu niteliğini kazanmıştır. 
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Anayasanın 107 nci maddesi gereğince, 1878 ta
rihinde Sayıştayın işleyişini düzenleyen yeni bir 
kararname - çıkarılmıştır. Sayıştayın bugünkü mev
zuat ve işlemlerinde de izleri görülen bu Kararna
me ile Sayıştay bir hukukî nitelik kazanmış ve 1 Baş
kan, 12 üye ile iki daireden ibaret, hiçbir bakanlığa 
bağlı olmayan bir Anayasa kuruluşu haline getiril
miştir. Bazı hükümleri sonradan değiştirilen Ka
rarname, 1934 yıhna kadar yürürlükte kalmıştır. 

Mevzuatında yapılan ek ve değişikliklerle Sayış
tay, 1920'ye kadar görevine devam etmiş, Türkiye 
Büyük Miüet Meclisi Hükümetinin kurulması üze
rine, İstanbul Hükümetiyle birlikte kaldırılmıştır. 

Cumhuriyet döneminde 374 sayıh KanunFa tek
rar kuruFan Sayıştay, 1924 Anayasasının 100 ncü mad
desinde Türkiye Büyük Milet Meclisine bağlı, Dev
letin gelir ve giderleriyle, mallarını denetlemekle 
görev*! bir Anayasa kuruluşu oîarak yerini almıştır. 

1934 tarihinde yürüdüğe giren 2514 sayıh Divanı 
Muhasebat Kanunu ile Sayıştaym kuruluş ve işle
yişi yeniden düzenfenmiş ve bu tarihe kadar uy
gulanan dağınık Sayıştay mevzuatı yürürlükten 
ka'dınhmşîır. 

2514 sayıh Kanuna göre Sayıştay, 1 Birinci Baş
kan, 4 Daire Başkanı, 12 üye ve bir de Genel Sek
reterden oluşmakta idi. Hazine temsilcisi o'arak 
Maüîye Bakanlığınca seçilen Savcı da, Sayıştay ku
ruluşuna dahildi. 

334 sayıh 1961 Anayasamızın 127 nci madde
siyle, Sayıştayın hukukî yapısı ve görevleri, men
suplarının hakları ve yükümlülükleri günün koşul
ları gözönünde bulundurularak yeniden belirlen-
mlşîir. 

Anayasamızın anılan hükmü çerçevesinde çı
karılan 21 . 2 . 1967 tarihli, 832 sayıh Sayıştay Ka-
nunuyle Sayıştay, bugünkü yapışma kavuşmuştur. 
Daire adedi 4'ten 8'e çıkarılmıştır. 1 Birinci Başkan, 
8 Daire Başkam, 32 üye ile bir Genel Sekreter ve 
Hazine Temsilcisi oîarak Savcıdan oluşmaktadır. Ha
len denetçi sayısı 463 olan Denetim Grupîan da in-
ceîeme ve denetim hizmetlerini yürütmektedir. 

Sayıştayın kendi bünyesinde Sayıştay dairele
rince veriîen ilâmların son hüküm mercii olan Tem
yiz Kurulu kurulmak suretiyle, yargı ve temyiz hiz
metlerinin bir kuruluş içinde toplanması sağlanmış
tır. Ayrıca, destek hizmetleri yürüten her kamu ku-
ru'üfunda bulunan yönetim birimleri de Sayıştay 
kuruluşunun önemli bir bölümünü teşkil etmekte
dir. 
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Sayıştay halen, 1961 Anayasasının 127 nci ve 
832 sayılı Kuruluş Kanunu hükümleri dahilinde gö
revine devam etmektedir. 

Sayın senatörler; 
Sayıştayın görev ve yetkilerinden de kısaca bah

setmekte fayda var. 
Anayasanın Î27 nci maddesi gereğince Sayış

tay, genel ve katma bütçeli dairelerin gelir ve gi
derleriyle, raaEarınî Türkiye Büyük Millet Meclisi 
adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlem
lerini kesin hükme bağlamak ve kanunla verilen 
inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini 
yapmakla görevli kılınmıştır. 

Anayasanın anılan hükmü ve 832 sayılı Kanun 
gereğince Sayıştay; 

1. Aşağıda sayılan idarelere ait saymanlık he
saplarını inceler ve hükme bağlar: 

a) Genel bütçeli idareler; Bakanlık Merkez 
saymanlıkları, Defterdarlık, Muhasebe Müdürlükle
ri ve Mal Müdürlükleri. 

b) Katma bütçeli idareler; Orman, Teke!, Dev» 
M Su İşleri, Devlet Üretme Çiftlikleri, Karayolları, 
Devlet Kava Meydanları İşletmesi, Vakıflar, Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlükleri, Hudut ve Sebiller Sağ
lık Gene* Müdürlüğü, Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı ve Üniversiteler. 

c) Sabit ve döner sermayeli kurumlar; Genci 
ve katma bütçeli idarelere bağlı, bunlar içinde ay
rı saymanlıklar olarak yer alan kurumlar, Tarım 
Bnkanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardim Bakanlığı, Orman 
Genel Müdürlüğü, Tekel Genel Müdürlüğü, Üniver
siteler gibi idarelere bağlı döner sermaye sayman
lıkları. 

d) Diğer bütçeli idareler. Bunlar daha ziyade 
özel bütçeli dairelerdir:. 

1. Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Bir
liği 

2. Kefalet Sandığı 
3. Fon hesapları; Sivil Savunma Fena, İmar 

ve İskân Bakanhğı, Âfetler Fonu, înısr^ve İskân Ba
kanağına bağ>ı Gecekondu Fonu gibi. Bu fonlarm 
bazıları maalesef tsm olarak daha denetlenenle-
inektedir. Bu da, idarenin bir fon yönetmeliğini ba
len yürüs iliğe koyamamış olmasından ileri gelmek
tedir. 

2, Genel ve katma bütçeli idarelere ait 
mal saymanlıklarım denetler. Kayıtlı mallarının fop-
l-iîi değer] 500 bin lira ve daha yukarı olan mal 
saymanlıklarının yerinde incelenmesi zorunludur. 

j 3. Kadro vizesi, ödenek vizesi ve sözleşme 
tescili yapar. 

I 4. Kesin hesap kanun tasarıları hakkında uy
gunluk bildirimi düzenler. 

5. Sayışîaya bilanço veren kurumların bir yıllık 
işlemleri hakkında, bunların kuruluş amaçlarına 
uygunluğunu da belirtmek sureliyle, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine rapor sunar. 

6. İnceleme ve denetleme hizmetleriyle ilgili 
c'arak, gerektiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne rapor verir. 

Sayıştayın en önemli görev yetkisi olan yargıla
ma yetkisini kullanarak, yukarıda sayılan idare ve 
kurumların sayman hesaplarını yargılar ve kesin hük
me bağlar. 

Sayın senatörler, 
Sayıştay'ımızın bugünkü işyüküne gelince: 
Sayıştayın işyükü, denetimine giren daire ve ku-

ramlann iş hacimlerindeki arfcş ile orantın olarak 
devamh artmaktadır. 

Sayıştayın 1976 yılı itibariyle iş durumu şöyle
dir; 

Sayıştayın denetimle yükümlü bulunduğu genel 
ve katma bütçeli dairelerle, bun*ara bağlı sabit ve 
döne? sermayeli kuruluş'ar ile belediyeler, il öze! 
id£?releri ve mal saymanlıklarının adedi 1976 yılın
da 8892'dir. Bunlardan 920'si genel bütçe, 212'si kat
ırca bütçe, 1 35ö'si döner sermaye, 67 II Özel idare, 
1 4G9'u belediye, 4 934'ü de mal saymanlığı; yani 
ayniyat saymanlığıdır. 

I Bu srymanlık hesaplarına dahil bütün işlem
lerin, denetçilerle incelenip sonueunumın raporla 
saptanması, birer hesap mahkemesi olan dairelerde 

i yargslsnarak hükme bağlanması gerekmektedir. 
i 1976 yılında bu saymaiîlsklarm 2 482'sini oluşturan 

genel ve kalma bütçeli daireler saymanlıkları ile 
scblt ve döner sermaye saymanlıklarının tamamı in
celenebilmiştir. Bunların dışında ka'an sayman-

j likiarm hesaplanma incelenmesi, igücünün yettiği 
I oranda yapılabilmektedir. Örneğin; 1976 yılında 67 

il özel idare saymanlığından 40 tanesi, belediye say-
I mnnlıkiannflaı: 193 adedi, mal saymanlıklarından 

ÎÎ9 adedi ineeieüebünrştir. İnceleme oram, özel ida
relerde yüzde 59, belediyelerde yüzde 14, mal say-
ıiîsiîlıkiarmda ise yüzde 2,4'dür. 

Sözleşmelerin tescili işVmi bütün Türkiye'ye 
teşmil edilmiştir. Böylece, dsha yüklenme safha-
stn^Eyken giderin mevzuata uygunluğu saptanmak-

j ta, usulsüz ödemeler önceden önlenmektedir. Et-
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kinüği ve yararları açık olan bu denetim uygula
ması sonunda, bir yılda 27 500 civarında sözleşme 
inceîenebilmektedir. 

Bundan başka, yılda 500 bin ödenek dağıtımı ve 
1 milyon civarında kadro dağıtım işleri vizeye tabi 
tutulmuştur. 

Sayıştayın Anayasa hükmü uyarınca düzenle
mesi gereken geneî uygunluk bildirimlerinin, kesin 
hesap kanun tasarılarının Parlamentoya verilişin
den itibaren altı ay içerisinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulması gerekmektedir. Sayıştayca ge
neî uygunluk bildirimlerinin süresinde, hatta süre
sinden önce sunulanları olduğu gibi, maalesef sü
resinde sunulamayanların da bulunduğu görülmek
tedir. 

Sayıştay Kanununun 81 nci maddesi, genel uy
gunluk bildirimlerinin hazırlanabilmesi için Bakan
lıklar kesin hesaplarının sayman hesapları ile Ha
zinece düzenlenen Hazine genel hesabının da, ba
kanlıklar kesin hesapları ile karşîîaştınîmasını; ay
ni Kanunun 84 ncü maddesinde saymanlık idare 
hesapları tam o!arak Sayıştaya verilmedikçe kesin 
hesap kanun tasarısının Anayasada belirtilen bir yıî-
hk süreyi aşmamak şartı ile Millet Meclisi Başkan
lığına sunuîamayacağını öngörmektedir. Sayıştayın 
etkin çalışmalarına rağmen, idarenin aynı titizliği 
göstermediği ve Sayıştay Başkanlığının defaatîa mü
racaatına Maliye Bakanlığının ilgisizliği ve kifayet
siz tayin ettikleri maliye memurlarının hesaplarını 
verememesi sonucu, 1971 - 1972 - 1973 ve 1974 yıl
larına ait bazı sayman idare hesapları cetvelleri
nin Sayıştaya halen verilmediği ve Sayıştayca bu he
sapların yargılanması yapılamadığından, sözü edi
len 81 nci maddenin gereği olan, saymanlık hesap
lan ile kesin hesapların ve Hazine genel hesabı ile 
bakanlık kesin hesapları karşılaştınîmadığından, bu 
yıllara ait genel uygunluk biMirimlerinin Millet Mec
lisi Başkanlığına sunulmasında gecikme meydana 
gelmiştir. 

Sayıştayın çalışkan ve yetenekli denetçileri tara
fından incelenen ve rapora bağlanan sayman he
saplan, Sayıştay dairelerince yargılanarak hükme 
bağlanmaktadır. 1976 yılında dairelerce 2 045 he
sabın yargılanması yapılmış, 1 342 beraat ilâmı, 
760 tanesinin ise tazmin ile hükmedilmiş olduğu ve 
102 301 658,25 lira tazmin hükmü verilmiş olduğu 
öğrenilmiştir. 

Sayıştay dairelerinden çıkan iîâmîann temyiz 
mercii olan Sayıştay Temyiz Kuruluna 1976 yılında 

686 dosya gelmiş, 461 dosya karara bağlanmış ve 
224 dosya devretmiştir. Bu durumda iş birikimi yok 
denecek kadar azdır. 

Sayıştayın işgücü : 

Sayın senatörler; 
Yukarıda da anaçizgiîeriyle belirtilen işyüküne 

karşılık, Sayıştayın işgücü bugünkü hali ile nok
san bulunmaktadır. 1934 yılındaki işgücü ile bir kar
şılaştırma yapıldığında, 1934 yılında denetçi sayısı 
180 idi. Mevcut 1 209 saymanlıktan denetçi başı
na 8 saymanlığın denetlenmesi düşmektedir. 1976 
yılında ise denetçi sayısı yüzde 2,5 oranında arta
rak 463'e ulaşmışsa da, sayısı 8 892'ye çıkan say
manlık hesaplanndan denetçi, başına isabet eden 
miktar 20'ye yükselmiştir. Aynı şekilde, bir denet
çi tarafından 1934 yılında 1 238 825 liralık öde
nek vize edilmekteyken, bu miktar 1976 yılında 
291 085 405 liraya yükselmiştir. 

Her yıl Sayıştaya denetçi yardımcılan ahnarak 
kadro artınlmakta ve işgücü ile işyükü arasındaki 
dengesizliğin giderilmesine çalışıîmaktaysa da, ya
pılan sınavlar sonucu istenilen nitelikte yeteri ka
dar denetçi yardımcısı adayının alınamaması ve 
bunların tam verimle çalışabilmeleri için tabi tu-
tuMuklan yetiştirme ve meslek kursları ile uygula
malı çalışmaların iki yıl gibi uzunca bir süre devam 
etmesi, ayrıca her yıl emeklilik yohı ile yetişmiş ele-
manlann aynlması, kadronun kısa sürede istenilen 
yeterli düzeye yükselmesini, işgücü - işyükü denge
sizliğinin giderilmesini mümkün kılmamaktadır. 

Bu işgücü ve işyükü dengesizliğinin giderilmesi 
için Sayıştayımızca açılan sınavlarda daha objek
tif üîçüîer içerisinde daha çok eîemanîann alınma
sı, teorik bilgilerden ziyade, tatbiki bilgilerle teç
hiz edilecek Sayıştay denetçilerinin daha verimli 
hale gelecekleri izahtan varestedir. 

Uygulamalı çalışmaların iki yıllık müddetini kı
saltmak suretiyle Sayıştay bünyesindeki denetçi 
adedini artırmak her zaman için mümkündür. Bu 
yönde bir çahşma yapılmasını arzu etmekteyiz. 

Bundan başka, denetçilerin incelemesinde işgü
cünün önemli bir bölümü, işlem ve hesabın maddî 
bakımdan doğruluğunun saptanmasında harcan
maktadır. Hesaplar incelenirken, işlemlerin mev
zuata uygunluğu yanında, maddî doğruluk da aran
maktadır. Bu işlem, elektronik sistemle, kompitür-
îerle; yani bilgisayarlarla, sayarlar aracılığı ile ya
pıldığı takdirde, süre kısalığı gibi, işin daha güveni
lir şekilde sonuçlandırılması da mümkün olacaktır. 
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Böylece işgücü noksanı karşılanacak, artan iş gücü, J 
hukuku inceleme sahasına aktarılabilecek, deneti
min de etkin ve verimli biçimde yapılması olanağı 
doğacaktır. 

Bu nedenle, Sayıştay denetim hizmetini daha 
iyi, verimli yapabilmek için bir bilgi işlem merkezi 
kurulmasa yolunda girişimde bulunulmuş olduğunu 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde önceki yıllar 
bütçelere gereken ödeneklerin konulduğunu ve iş
lem merkezinin tesisi için gereken hazırlıkların ya-
pıMsğmı ve gazetelere ilânların verildiğim öğren
miş bulunuyoruz. Tez zamanda bu işlem merkezi
nin faaliyete geçirilmesini canı gönülden dilemek
teyiz. 

Sayıştayın meslekî yayınları : 
Seneler evvel Sayıştay bir kapalı kutuyken, 832 

sayılı Yasadan sonra, bilhassa Sayıştay bünyesin
de yapılan değişiklik ve Sayıştayın meslekî yayın
larının da bilhassa ışık tuutcu, saymanlara yön 
gösterici istikâmette olduğu müşahade edilmiştir. 
Bugüne kadar 10 meslekî kitap yayınlanmıştır. Ge
nel Kurul, Daireler Kurulu kararlan ve çeşitli ko
nuları kapsayan bu yayınların, Sayıştayın içtihadı-
mn belirlenmesi ve uygulamaya açıklık getirmesi 
yönünden çok yararlı olduğu gerçektir. Yayınla
rın devamlı olması için gerekli özen gösterilmekte
dir. Bunu memnuniyetle karşılamaktayız. 

Sayın senatörler; 
Sayıştayın 1977 bütçe teklifindeki ödenek genel 

toplamı 139 418 000 liradır. Bu miktar yıl içinde 
yapılan 1 060 000 Mralık aktarma ile 140 297 000 li
raya ulaşan 1976 bütçesindeki ödenek toplamına 
göre, 9 120 100 lira fazla olup, artış oranının % 6,9 
olduğu görülmektedir. 

Ödenek miktarında görülen °/ö 6,9 oranındaki 
bu artışın 7 491 600 lirası personel giderlerinde har
cama kalemindendir. Bu miktar, artış tutarının % 
82,2'sini teşkil etmektedir. Bunun yeni alınacak de
netçi yardımcısı adayları, Bilgi îşlem Merkezi Per
sonelinin özlük haklarından, derece ve kademe ter-
filerinden ve Bakanlar Kurulunun 3 . 6 . 1976 ta
rih ve 7/12070 sayılı kararı gereğince, tazminatlarda 
meydana gelen artışlardan ileri geldiği saptanmış
tır. 

Artış tutarındaki % 17,8'i teşkil eden 1 628 500 
liranın ise, diğer harcama kalemlerinde olup, bina
ların bakım, onarım giderleriyle, tüketim malları 
fiyatlarında meydana gelen artışları karşılamak 
için konulan ödeneklerden ileri geldiği tespit edil
miştir. 
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Sayın senatörler; 
Sonuç o?arak % 6,9 oranındaki ödenek artışı, zo

runlu ve kanunî dayanaklıdır. Tasarruf için gerekli 
özen gösterilmiş ve ödenek, gerçek ihtiyaçlar kar
şılığı olarak teklif edilmiştir. 

Yüksek Sayıştayımızm, şimdiye kadar olduğu 
gibi, bundan böyle de etkin görev anlayışı içinde 
başarılı hizmetlerine devamını ve 1977 yılı Bütçe
sinin hayırlı olmasını diller, Sayıştay mensuplanyle 
birlikte hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Uyar. 
Saym Denıirdağ söz sırası sizin; ancak çalışma 

süremizin bitmesine 8 dakika var. Görüşmeniz çok 
uzun mu acaba efendim? 

ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — Pek uzun de
ğil efendim. 

BAŞKAN — Efendim, saym üyeler, gündemi
miz çok yüklü, Sayın sözcünün konuşmasını kabul 
buyurursanız, biraz hafifletmiş oluruz efendim. 

Adalet Partisi Grupu adına buyurun Sayın De-
mirdağ. 

A. P. GRUPU ADINA ŞABAN DEMİRDAĞ 
(Samsun) — Sayın Başkan, çok değerli senatörler; 

1977 malî yılı Sayıştay Bütçesi üzerinde Adalet 
Partisi Grupunun görüşünü arz edeceğim, hepinizi 
saygılarımla selâmlarım. 

Sayıştay, Osmanlı İmparatorluğundan Cumhuri
yet dönemine intikâl etmiş müesseselerimizden bi
risidir. İmparatorluk zamanından bu yana birçok 
tekâmüller geçirmiş ve son durumda çağımıza uy
gun bir hale getirilmiştir. 

Cumhuriyet döneminde, 1924 ve 1961 Anayasa
larında Sayıştayîa ilgili hükümler daha açık bir' şe-
kilde yer almıştır. Anayasamızın 127 nci maddesi 
gereğince, 1967 yılında çıkarılan 832 sayılı Sayış
tay Kanunu, Sayıştayın görevlerini açıklamıştır. Sa
yıştay genel ve katma bütçeli dairelerle, bu daire
ler tarafından sermayesinin yarısı veya yansından 
fazlasına katılmak suretiyle, kurulan sabit ve dö
ner sermayeli veya fon şeklinde kurulan kurum
ların gelir ve giderleriyle mallarını Türkiye Büyük 
Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumlulann he
sap ve işlemlerini yargılama yoîuyle kesin hükme 
bağlamak, Kesinhesap Kanun tasarılan hakkında 
uygunluk bildirimi düzenlemek ve Devlet malla-
rıyîe genel ve katma bütçeli daireler dışında dene
time giren diğer idare ve kurumların bir yıllık he
saplarını inceleme sonuçlan hakkında rapor dü-
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zenlemekle görevtendıirilmiştir. Sayıştay bu görevini 
bünyesinde mevcut kuruluşlarla yerine getirmekte
dir. 

Anayasamız ve Sayıştay Kanunu gereğince Sa-
yıştaym denetimine giren daire ve kurumların iş ha
cimleri devamlı olarak artmaktadır. Sayıştay de
netimine giren genel, katma bütçeli ve bunlara bağ
lı sabit ve döner sermayeli kuruluşlar ile belediye
ler, il özel idareleri ve mal saymanlıklarının top
lamı 8 886'dır. Bu saymanlık hesaplarına dair bü
tün işlemlerin Sayıştayca incelenip sonucunun ra
porla saptanması ve bir hesap mahkemesi olan dai
reler tarafından yargılanarak hükme bağlanması 
gerekmektedir. 

Sayıştay bu saymanlıklardan 2 482 adedini oluştu
ran genel ve katma bütçeli daireler saymanhklarıyle 
sabit ve döner sermaye saymanlıklarının tamamı
nı 1976 inceleme programına almış ve bu denetim 
görevini yerine getirmeye çalışmıştır. Ancak, karni
ne incelemekle görevli olduğu diğer kuruluşlardan 
1976 yıh içinde ile özel idaresi saymanîıkîanndan 
40, belediye hesaplarından 198 ve mal saymanlıkla-* 
rından 119'unun denetimini yapabilmiş, geri kalan 
kısımların ise denetimini yapabilmesi mümkün ol
mamıştır. 

Sayıştaym diğer bir görevi de, Devletin taraf ol
duğu ihale sözleşmelerinin incelenmesidir. 1976 yılın
da 27 500 adet sözleşmenin incelenmesi yapılmış
tır. Sayıştay Kanununun 81 nci maddesinde, «Sa
yıştay, bakanlıklar tarafından düzenlenen kesin 
hesapları, sayman hesaplarıyle ve Hazinece düzen
lenen genel hesabı da bakanlıklar hesaplarıyle kar
şılaştırır ve uygunluk derecesini Anayasanın 128 
maddesinde belirtilen süre içinde MiKet Meclisi Baş
kanlığına sunar» denmekte ise de, bu hükmün za
man zaman yerine getirilmesinde bazı aksamalar 
olmaktadır. Bu gecikmelerin önlenmesi için gerekli 
tedbirlerin ilgililerce alınmasına gayret sarf edilme
sini temenni etmekteyiz. 

Sayıştaym inceleme işlemlerini yürüten denet
çi adedi 380'dir. Bu miktarda bir denetçi kadrosu 
Sayıştaym inceleme görevinin yerine getirilmesine 
kâfi gelmemektedir. Her nedense, bazı mevzuat 
meseleleriyle lüzumu kadar denetçinin teminine 
mani olunmaktadır. Bir kısım yetişmiş denetçile
rin emekli olması, muavinlerin denetçi durumuna 
geçmiş bulunmasının zorlukları, denetçi adedinin 
artırılmasına mani olmaktadır. 

Bu sebeple mevzuatta değişiklik yaparak denet
çi adedinin kısa zamanda yükseltilmesine çahşd-
masını temenni etmekteyiz. 

Sayıştay denetçilerinin incelemelerinde işgücü
nün önemli bir bölümü, işlem ve hesabın maddî ba
kımdan doğruluğunun tespitinde harcanmaktadır. 
Hesaplar incelenirken işlemlerin mevzuata uygun
luğu yanında, maddî doğruluk da aranmaktadır. Bu 
işlemler elektronik sistemle ve bilgisayarlar aracıh-
ğıyle yapıldığı takdirde süre kısaldığı gibi, işin da
ha güvenilir şekilde sonuçlandırılması mümkün ola
caktır. 

Elbette çağımızda artık kalemle rakamların top
lanması suretiyle bu kadar mühim işlerin görülme
sinin imkânsız olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle Yü
ce Meclislerin gayret ve anîayışıyîe Sayıştayda bir 
elektronik işlem merkezinin kurulması hususunda 
teşebbüse geçilmiş, Devlet Planlama Teşkilâtınca bu 
teşebbüs uygun görülerek, bu biîgi merkezinin ku
rulması öngörülmüştür. Bunların 5-6 kademeli şe
kilde kurulması kararlaştırılmış, 1 ve 2 nci kademe 
tahakkuk etmiş, diğer kademelerin tahakkuku için 
de icap eden çalışmalar yapılmaktadır. Hatta, ihale 
safhasına gelmiş bulunmaktadır. 

Sayıştaym çalışmalarında çok büyük yardımı 
olacak bu tesislerin en kısa zamanda kurularak ça
lışmaya başlamasını temenniye şayan görmekte
yiz. 

BAŞKAN — Sayın Demirdağ, bir saniye efen
dim. 

Sayın üyeler, şu anda çalışma süremiz bitmiştir; 
ancak hatibin sözlerinin akabinde oylama yapıla
caktır, başka söz isteyen sayın üye yoktur. Bu se
beple, İkinci Oturumun, Sayıştay Bütçesinin sonu
na kadar devamı hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA ŞABAN DEMİRDAĞ 

(Devamla) — 225 milyar lirahk Genel Bütçe içinde 
Sayıştaya tahsis edilen ödenek miktarı 139 milyon 
418 bin liradır. 1976 yıh Bütçesindeki ödenek top
lamına göre 9 milyon lirahk bir artış görülmekte
dir. Sayıştay bütçesindeki bu artışın 7 milyon lira
sı personel giderleriyle ilgilidir. Sayıştaym her ne 
kadar malî mevzularda yargı yetkisi mevcut ise de, 
1961 Anayasası Sayıştayı yargı organları içerisin
de mütalaa etmeyip, Yürütme Organının içine ve 
iktisadî ve maK hükümler başlığını taşıyan bölüm 
altında düzenlemiştir. 
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Sayıstaym yargı organı bölümünde yer alma
ması sebebiyle bir yürütme organı sayılacağı, Sa
yıstaym işlem ve eylemlerinin idarî nitelikte olaca
ğı nedeniyle Danıştayca Anayasa Mahkemesinde 
5 defa dava açılmış; ancak 5 nci dava sonucu Ana
yasa Mahkemesi Sayıştay Kanununun 45 nci mad
desinin son fücrası olan, «Sayıştayca verilen ilâm
lar aleyhine Danıştaya başvurulamaz.», hükmü ip
tal edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi kararları kesin olup, uyul
ması mecburî olan kararlardandır. Yüksek Mah
kemenin bu kararı çerçevesinde Sayıştay Kanununun 
Yüce Meclislerce yeniden ele alınarak statüsünün ta
yin ve tespitinde zaruret görmekteyiz. 

Sayıştay Kanununun 46 nci maddesine dayanılarak 
yeni bir denetim uygulamasına karar verilmiş, bu ka
rar Sayıştay Birinci Başkanı tarafından yurt dışı kuru
luşlarda denetim yapmak üzere bir kısım denetçilere 
görev verilmiştir. 

Yukarıdan beri arz ettiğimiz şekilde Sayıstaym 
mevcut kadrosu itibariyle kanunen kendisine yük
lenmiş olan mükellefiyetleri, denetleme görevini 
bihakkın yerine getiremediği, bilhassa son sene
lerde işgücünün, iş hacminin artması nedeniyle or
taya çıkmış bulunmaktadır. 

Şimdi arz edeceğim bir husus, belki mevzuatta
ki bir boşluktan veya bilemediğimiz bir sebepten 
ortaya gelmiş bir durumdur. Geçen 1975 ve 1976 
yıllarında Sayıştay yeni bir uygulamaya geçmiş, 
yurt dışında Dışişleri Bakanlığına ait kuruluşlarda 
denetçiler vasıtasıyle inceleme yapmak istemiştir. 
1975 yılında yapmışsa da bunun usu! ve kanuna 
uygun olup olmadığı hususunda tereddütler vâki 
olduğundan, Meclis Hesaplarını İnceleme Komis
yonu; yani, Meclis tarafmdan bize verilmemiş; ama 
buna rağmen bilmiyoruz, ilgililerin cevaplandırma
sını istiyoruz. Bize verilmediği halde, Sayıstaym bir 
kısmı denetçileri (Bunlar Sayıştayca üç grup halinde, 
21 denetçiden teşkil edilmiştir.) Avrupa'nın muhte
lif şehirlerinde her birisi bir ay kalmak üzere yurt 
dışma gitmişlerdir. 

Şayet mevzuatta yurt dışına Sayıştay apaçık 
bir inceleme yetkisi olup olmadığı hususunda te
reddütler varsa, bu hususun halledilmesinden son
ra, ancak Sayıştay denetçilerinin yurt dışına gön
derilmesine karar verilmesi icap etmektedir. 

Yurt dışına giden üyeler, meselâ; Varşova'da, 
Prag'da, Üsküp'te bu bir ay zarfında 10 bin lira ile 
20 küsur bin lira arasında harcırah almaktadırlar. 

Sayıstaym yurt içinde bu kadar ağır görevleri 
tam manasıyîe kadro noksanlığı yüzünden yerine 
getiremediği halde, yurt dışına öncelikle denetçile
rini göndermesinin mevzuatta da bir kısım müna
kaşalara sebep olacak durumlar nazarı itibara alın
dığında düşünülmesi ve halledilmesi icap eden bir 
konudur. 

Ayrıca, Anayasamızın ve 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanunu ile 3312 sayın Hariciye Vekâle
ti Teşkilâtı Kanunu hükümlerince yurt dışında ya
pılacak denetimin yasal olup olmadığı kesinlik ka
zanmadıkça, bu meselenin neticeye bağlanmasını 
mümkün görmemekteyiz. 

Sayıştav Kanununun yürütme maddesi olan 108 nci 
maddede, (Diğer kanunlarda başka bakanlıklara gö
rev verilir) yani bu Kanunun son yürütme mad
desinde; «Bu Kanunu Cumhuriyet Senatosu ve Mil
let Meclisi yürütül'.» denmektedir. Bu Kanunun yü
rütücüsü Parlamentodur. Parlâmentodan vize alma
dan, bir rivayete göre kendi paralarıyle yurt dışı
na gitmiş denetim yapmışlar, harcırah avanslarım 

»almadan. Bunun mümkün olup olmadığı hususun
da ilgililerin cevabını bekliyoruz; ama her haîde 
yürütme ile yetkili olan Büyük Millet Meclisi oldu
ğuna göre, öncelikle Büyük Millet Meclisinden vize 
alınması icap eder. Kaîdı ki, Sayıştay Genel Kuru
lunun kararları artık kesinlik niteliğini kaybetmiştir. 
Anayasa Mahkemesinin son Danıştay müracaatı üze
rine bozma kararından sonra, artık Sayıştay ka
rarlarının kesinliğinden bahsedilemez. Bu bakım
dan vize alınmasının zarurî olup olmadığının da tet-
kikfni uygun görmekteyiz. 

Sayıştay Bütçesi hakkındaki Adalet Partisi Gru-
punun görüşünü kısaca yüksek huzurlarınıza arz 
ettim. 

Bütçenin Devletimize, Milletimize ve Sayıştay 
mensuplarına hayırlı, uğurlu olması dileğiyle he
pinizi saygıyle selâmlarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Demirdağ. 
Sayın üyeler, Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halli 

Partisi grupları adına görüşüldü. Millî Birlik Grupu 
adma görüşecek var mı efendim?.. Yok. Cumhur
başkanınca Seçilen Üyeler Grupu adına görüşecek 
var mı efendim?.. Yok. Görüşmüş olan gruplar ikin
ci defa söz istiyorlar mı efendim?.. İstemediklerine 
göre ve şahısları adına da söz isteyen olmadığına 
göre Sayıştay Başkam Sayın Mehmet Karabacak 
bir diyeceğiniz var mı efendim?.. 
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SAYIŞTAY BAŞKANI MEHMET KARABA
CAK — Yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yok. 
Sayın üyeler, Sayıştay bütçesi üzerindeki görüş

meler bitmiştir. 
Sayıştay Bütçesinin bölümlerine geçilmesi hu

susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Bölümler oku
nup oylarınıza sunulacaktır. 

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) 

101 

Lira 

Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

45 957 300 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

92 760 700 

700 000 

111 inceleme Yargı ve Karar Hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oyîannıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtı
lamayan Transferler 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bütçe hayırlı olsun. 

Sayın üyeler, 29 ncu Birleşimin İkinci Oturumu
nu saat 20,00'de toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,08 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 20.00 

BAŞKAN — Başkam ekili Rahmi Erdem 

DİVAN ÜYELERİ : Sabahattin Savcı (Diyarbakır), İsmail İlhan (Muş) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 29 ncu Birleşimin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere başlıyoruz, 
Başbakanlık Bütçesi görüşülecektir. Komisyon ha

zır, Başbakanlık adına.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA İB

RAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, öyle zannediyorum ki, Anayasa Mahkemesiy
le Başbakanlık arasında bir anlaşmazlık oldu. Bunu 
bir emrederseniz buyursunlar. 

BAŞKAN — Başbakanlık Bütçesini görüşmek üze
re Hükümeti temsil açısından kimse bulunmadığından 
Başbakanlık Bütçesinin görüşülmesini erteliyorum. 

Gündemdeki sıraya göre Devlet Planlama Teş
kilâtı Bütçesinin görüşmesine geçiyoruz. 

Komisyon?. Burada. Devlet 
Bütçesini temsilen yetkili?. Yok. 

Planlama Teşkilâtı 

Sayın üyeler; istirham ederim. Bugünkü program 
günlerce evvel kabul edilmiş, bütün bakanlıklara gön
derilmiş, tebliğ edilmiştir. 

ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) 
biraz bekleyelim. 

Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim gayet tabiî Hü
kümetin burada görüşmeleri takip etmesi ve ona göre 
görevlileri hazır bulundurması gerekir. 

ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — Anayasa Mah
kemesi Bütçesinin görüşme gününün değişmesi buna 
sebep oldu. 
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BAŞKAN — Efendim, dün akşam kabul edildi ve 
bildirildi. O, dün akşam oylandı, iki gün evvel de bil
dirildi efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA İB
RAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, biraz evvel Hükümeti temsilen iki Bakan 
bulundular. Sayıştay Bütçesinin bu kadar çabuk bit
mesini tahmin edemediler sanırım. 

BAŞKAN — Sayın Sözcü, tahminlere göre Devlet 
idaresi, Senato idaresi olmaz ki, efendim. Nasıl, Cum
huriyet Senatosunun sayın üyeleri ve Başkanlık Divanı
nın bütün üyeleri burada müstemirren bulunmakta ise
ler, Hükümetin yetkililerinin de aynı görüş içerisinde 
burada hazır bulunmaları gerekir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Düştü mü 
Hükümet yoksa Sayın Başkan? Çünkü, bazı şayialar 
var. 

BAŞKAN — Efendim, Devlet Planlama Teşkilâtı 
için yetkili yok. 

D) BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Başbakanlık Bütçesinin görüşmele
rine başlıyoruz. 

Komisyon? hazır. Başbakanlık adına Devlet Bak? 
m?. Sayın Seyfi Öztürk hazır. 

Sayın üyelerin huzurunda Hükümetten Başkanlık 
Divanımn bazı talepleri olacaktır. Sayın Hükümet 
üyelerinin bütçelerini müzakerelerini dikkatle hassa
siyetle takip etmelerini ve bütçenin görüşülmesi sıra
sında mutlaka burada hazır bulunmalarını Yüce Se
nato adına talep ediyorum. 

Başbakanlık Bütçesi üzerinde söz alan sayın ko
nuşmacıları bilgilerinize sunuyorum: 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADİNA İB
RAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, biraz bekleyelim. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Kimi bekleyece
ğiz? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bizim 
bekleyecek bir şeyimiz yok. Anayasanın emriyle bu 
bütçe on günde bitecektir. Saatler değil, dakikalar de
ğil, saniyeler bile sayılıdır. Bu bir skandaldir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Hükümetin bulunma
sını teminen 20.30 da toplanmak üzere Birleşime ara 
veriyorum. 

MUHSİN BATUR (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, Hükümetin Yüce Senatoya hürmetkar 
olması lâzım. 

BAŞKAN — Efendim, aynı şey yapılacaktır, ye
rine getirilecektir ve 20.30 da bulunmadıkları takdirde 
sıra ile görüşülecektir; onlar da bulunmazlarsa hiç bir 
bütçe görüşülmeden Birleşim kapatılacaktır efendim. 

Kapanma Saati : 20.15 

üncü oturumunu açıyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Fevzi 
Hakkı Esatoğlu, Millî Birlik Grupu adına Sayın Ah
met Yıldız, Cumhurbaşkanlığınca seçilen üyeler grupu 
adına Sayın Hüsamettin Çelebi, Adalet Partisi grupu 
adına Sayın Orhan Tuğrul. 

Buyurun Sayın Çelebi. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Bir yanlışlık olacak. Bendeniz grup adına 
konuşmak istemiyordum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Şahıslan adına söz alan sayın üyeleri sunuyo

rum: 
Sayın Hamdı Özer, Sayın İsmail İlhan, Sayın Ema-

nullah Çelebi, Sayın Niyazi Unsal söz sırasmı Sayın 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 20,30 

BAŞKAN : Başkanveküi Rahmi Erdem 

DİVAN ÜYELERİ : Sabahattin Savcı (Diyarbakır), İsmail İlhan (Muş) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 29 ncu Birleşimin Dörr 
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Lûtfi Bilgene vermişlerdir. Sayın Hüseyin Öztürk, 
Sayın Besim Üstünel, Sayın Kâzım Karaaçağlıoğkı, 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bendeniz de söz 
istiyorum. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Bendeniz ki
şisel olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. . 
Cumhuriyet Halk Partisi Grapu adına Sayın Fevzi 

Hakkı Esatoğîu, buyurunuz efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA FEVZİ HAKKI ESAT-

OĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun sayın üyeleri; 

Başbakanlık 1977 malî yılı Bütçesiyle ilgili ola
rak Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına görüş ve 
düşüncelerimizi arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş 
bulunuyorum. 

Sayın senatörler; 
Bütçe müzakerelerinde, müzakeresi yapılan kuru

mun bütçesi teknik yönden çok, genel politika yö
nünden eleştiri konusu yapılmaktadır. Yerleşen bu 
gelenek iyi midir, kötü müdür? Pek belii değil; ama 
her halde olumlu yanıt vermek de sor. 

Anayasamızın 126 ve 41 nci maddeleri kalkınma 
planından ve bu plana göre gerçekleştirilecek bütçe
lerden söz eder. Anayasayı bir türlü benimsemeyen, 
planla alay eden bir parti Başkanının, Başkanı bu
lunduğa bir Hükümetin Anayasa emrine ne derece 
uyacağı ve plana ne kadar bağlı kalacağı gerçekten 
merak edilecek bir konu. 

Bir an için kabul edelim ki; Anayasanın 41 ve 
126 ncı maddelerine saygılı bir bütçe hazırlandı. Aca
ba içtenlikle uygulanacak mı? 

1976 yılındaki uygulamayı gördük. Planda olma
yan hayalî tesislerin temellerinin atıldığını, kanatlar 
karşılıklı olarak birbirlerine anlattılar ve birbirlerini 
itham ettiler. 

1977 seçim yılı olduğuna göre, ciddiyetten uzak 
uygulama daha da yoğunlaşacaktır. Bu nedenlerle bu 
tip bütçelerin müzakerelerinde Meclislere büyük gö
revler düşer. Ayrıca büyük kısmını carî harcamaların 
oluşturduğu gider bütçesinin hazırlanmasında so
rumluluk taşıyanların da ciddî bir denetime tabi tu
tulmaları gerekir. Bütçe müzakerelerinde, teknik yönü 
bir tarafa iterek genel politikaya ağırlık vermek belki 
bazı yararlar sağlar; ama bütçenin gereği kadar ince
lenmesine engel olması yönünden, bu büyük sakıncalar 
da doğurabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisine niya-
beten bütçeyi inceleyen Karma Komisyonda izlediği
miz kadarı île buradakinden fazla bir iş yapmamakta
dır. 
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Bütçe Karma Komisyonu, Hükümetten gelen tek
life 12 milyar lira kadar bir ekleme yapmıştır. Buna 
karşılık bir lira dahi düşme olmamıştır. Bu calibi 
dikkattir. 220 milyarlık bütçede hiç bir bakanhk, hiç 
bir kurum bütçesinde bir lira dahi indirim yoktur. 
Benden ewel burada da konuşan arkadaşımız Sayın 
Uyar, sadece Cumhuriyet Senatosu Bütçesinde israf 
olduğunu söylediler ve tedavi giderlerinin üç misli 
ağırlama gideri konulduğunu söylediler; fakat öner
geyi yetiştiremedik ve o şekilde de bütçe geçmiş oldu. 

Bu 12 milyarlık farkın büyük bir kısmı katsayının 
10'daıı l l ' e çıkartılması olarak kabul edilirse, geri 
kalan fark; yani artış farkı, bütçenin % 2 ya da % 
3'ünü zor karşılar. 

Bir Parlamento Hükümetten gelen tekiifi sadece 
artırmalarda o da % 2 yahut da % 3 değişiklikle 
kabul ederse, o parlamento Hükümetten gelen teklifi 
gereği gibi incelemiyor demektir. 

Bütçe müzakerelerinde bütçe dışında genel konuda 
en ağır eleştiriler yapsak bile sonuçta plan ve prog
rama uygun bir değişiklik yapmadıkça, bütçeyi hazır
layanlar, başta Başbakan olmak üzere ne kadar kız-
salar, üzgün görünseler de aldıkları bu sonuçtan 
memnun olacaklardır? Çünkü, bütçeyi Meclislerden 
istedikleri gibi geçirmişlerdir. 

Sayın arkadaşlar; 
İktidar - muhalefet ilişkileri kadar yürütme, yasa

ma ilişkilerini de düşünmek zorundayız. Meclisleri 
denetim yetkileri sadece muhalefetin tekelinde değil
dir. İktidarı ile muhalefeti ile Meclislerin yürütmeyi 
denetlemeleri, Anayasanın vermiş bulunduğu ve ih
mali caiz olmayan en büyük görevlerdendir. Bütçe 
Komisyonunun teşkil tarzına göre, muhalefetten ge
len önergelerin kabul edilmemesi düşünüldüğünde, 
bu görevi iktidara mensup parlamenterlerin yerine 
getirmedikleri daha çok anlaşılmaktadır. Yakındığı
mız bu geleneğin Başbakanlık Bütçesinde bozulması
na ise hiç olanak yoktur. Gerçi Başbakanlık Bütçe
sinin de, diğer bütçeler gibi carî harcamaları, yatırım 
harcamaları, transfer harcamaları vardır; ama bütün 
bu harcamalar aslında carî harcamalardır. Bu rakam
ların ne derece gerçekçi olduğunu grup adına da ol
sa saptamak olanaksızdır. 

Örneğin; Başbakanlık Bütçelerinden MİT Müste
şarlığının Bütçesindeki bazı rakamları ele alalım. 

Aylıklar: 1975 yılında 85 737 760 lira, 1976'da 
% 50 oranında artmış 120 milyon küsur lira olmuş, 
1977'de ise, aynı kalmış. 
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Sözleşmeli personel 1975'te 3 939 500 lira, 1976' 
da aynı, 1977'de 7 507 000 lira. Şu halde memur sa
yısı değişmiyor, 1977'de MÎT Müsteşarlığında; ama 
sözleşmeli personel sayısı bir misli artıyor. Acaba ni
ye? Yine rakamları incelediğimizde; 1977'de makine 
teçhizat alınmıyor, yapı, tesis ve büyük onarım yapıl
mıyor, bu yüzden de 100 milyon Türk lirası geçen 
yıla göre bir azalma oluyor, tamamında da 59 milyon 
lira tasarruf sağlanıyor. Bunların bir kısmını anlıyo
ruz. Aylıklar artmadığı halde; yani aylıklı personel 
sayısı aynı kalmasına rağmen, tedavi yardımı ve ce
naze giderleri 2 045 600 TL.'sından, 2 577 000 TL.' 
sına çıkıyor, % 25 artmış oluyor. 

Tedavi, cenaze masraflarının 531 bin lira artışı
nın nedenini raporda da göremiyoruz. İnsanın aklına 
şöyle bir şey geliyor; 1977 yılında ya ilâçlar pahala-
lanacak ya da MİT'in yapacağı cenaze masrafları ya
rım milyon lira daha artacak. Biz bunun personel 
için olcağma inanmıyoruz. Personel adedi aynı. Bu 
cenaze masrafları öldürülen gençler için olacak. 

2 . 2 . 1977 günlü Milliyet Gazetesindeki haber, 
tahminlerimize hak vermektedir. Haberde şöyle deni
liyor : «Ülkücüler cenazeyi Tosya'ya götürecek oto
büsün parasını İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bütçe
sinden karşılanmasını istemişlerdir. Emniyet Müdür 
Muavinlerinden Salih Bora, ancak cenazenin ve ana 
ile babanın yol parasının bütçeden verileceğini söyle
miştir. Ülkücüler bunun üzerine kendi aralarında pa
ra toplayarak 5 bin TL.'sma bir otobüs kiralamışlar
dır.» Görülüyor ki, Emniyet Müdürlüğü cenaze için 
bütçesinden bir para harcıyabiliyor. MİT ile emniyet 
içlidışlı olduğuna göre, bu paralar MİT Bütçesinden 
gidebileceği gibi, MİT daha önemli cenaze masrafla
rı da yapabilecek elemektir. 

Bu artışlarla 1977 yılında kaç kişinin öleceği aşa
ğı yukarı tahmin edilmiş oluyor. Çünkü, en kuvvetli 
bir istihbarat teşkilâtıdır, tahminlerinde hata olma
ması gerekir. 

İşte bütün bunlar kılı kırk yararcasına niyabeten 
görev yapan komisyonlarda incelenmeli, sorulmalı, 
rakamlar nasıl büyüyor, neden küçülüyor açıklanma
lıydı. Meclisler Bütçeyi onaylarken yahut da redde
derken huzur içinde olmalıydılar. 

Bunları burada kesiyorum. Öteki bütçelerin hep
sinden çok, genel politika eleştirisi yapılmaya elveriş
li olan Başbakanlık Bütçesinin müzakeresi nedeniyle 
geleneğe uyarak genel politika eleştirilerine geçiyo
rum. 

Sayın senatörler; 
Bu Bütçe ile kendisine verilen paraları harcaya

cak olan Başbakanlık, daha doğrusu Başbakan, Ana
yasanın 105 ncİ maddesine göre neler yaparmış oku
yalım : «Bakanlıklar arası işbirliğini sağlar. Hükü
metin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir.» Kuru
luşun amacı bu. Evet, her kuruluş gibi bu kuruluşun 
da amacı, Anayasaya uygun biçimde Bütçesine yazıl
mış; ama yine de Başbakanlığın diğer kuruluşlardan 
bir farkı vardır. Örneğin; bir İçişleri Bakanlığında, 
İçişleri Bakanı Bakanlık görevini kendisine yardım 
eden bazı yardımcılarla birlikte yürüttüğü halde, Baş
bakanlıkta bu iş, özellikle bazı kanularda sadece Baş
bakan tarafından yürütülebilir. Onun için son Hükü
metin adı MC'ye çevrilmiş olsa bile, Türkiye Cum
huriyeti Hükümetlerinin adı Başbakanın adı ile söy
lene gelmektedir. Erim Hükümeti, Ecevit Hükümeti, 
Irmak Hükümeti, bu Hükümetin de adı Demirel Hü
kümetidir. 

Şayet, Başbakanlık Bütçesini eleştirirken Başbaka
nın adı fazla geçerse, bunu konuyu kişileştirmek is
tediğimizden dolayı yapmadığımızı lütfen kabul bu
yurun. 

Sayın arkadaşlar; 
Bugünkü Hükümetin başı Sayın Demirel, acaba 

Anayasada ve Bütçenin hizmet gerekçesinde yazılı 
olan görevleri yapabiliyor mu? Keşke memleketin ya
rarına olarak evet diyebilsek bu soruya; ama kendi
mizi ne kadar zorlasak da olaylar bu sözü söyletmi
yor. 

Sayın arkadaşlar; 
Başbakan Demirel Başbakanlık görevini yapmıyor 

ve yapamıyor. Denilecek ki, bu tip hükümetlerde bu 
görev tam olarak yapılamaz. Gerçekten bu Hüküme
tin örneğine az rastlanır. Kendine özgü bir Hükümet 
olduğunu kabul etmek gerekir. Bazılarının söylediği 
gibi, dört başlı demek de mümkün, başsız demekte. 
Eski tabirle «bir hilkat garibesi.» Nasıl mı? İşte öyle 
bir şey; ama Sayın Demirel'in görev yapmama nede
nini Hükümetin biçimine bağlarsak yanılırız. Çünkü, 
işlenen suçların Hükümet biçimiyle ilgisi yoktur. Bir 
hükümetin 100 tane üyesi de olsa yurt sorunları üç 
konuda toplanır: 

1. Ekonomik, 
2. Sosyal, 
3. İdarî. 
Sayın Başbakan ve yardımcıları da böyle yapmış

lar ve güya Başbakan işbirliğini sağlayarak, Başbakan 
yardımcıları da bu üç konunun sorumluluklarını taşı-
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yacaklar. Ekonomik konulan Sayın Erbakan almış, 
sosyal konuları Sayın Feyzioğlu almış, idarî konular
la da Sayın Türkeş uğraşıyor. 

Başbakan ve yardımcılarının işbirliği içinde çalış
tıklarını söyleyebilmek için hiç gazete okumamak ge
rekir. İşbirliği içinde çalışmadan vazgeçtik; birbirleri
nin zıddına, inadına konuşmasalar ona da razı olaca
ğız. Bugün söylenen bir habere göre C. G, P., 
M. S. P. aleyhine bir kampanyaya girişmiş. 22 aydan 
beri sanki bilmediği konulan şimdi dile getiriyor. 

Şimdi bu parsellemeye göre düşüncelerimizi arz 
edeceğiz. 

Ekonomik sorunlara Bütçenin tümü üzerinde ya
pılan konuşmada Grupumuz sözcüsü değindi, ben sa
dece bir iki örnekle Hükümetin ne derece gerçek dı
şı konuşmalar yaptığını sergilemek istiyorum. 

Türkiye'ye bir Türkiye daha katmışlar, sanayi 
memleketi olmuş Türkiye, ağır sanayi kurulacakmış. 
Biz bu ölçüsüz laflara rahmetli Paşa'nın tabiriyle 
«Hadi canım sende!...» desek, siz muhalifsiniz, biz ne 
yapsak beğenmeyeceksiniz diyecekler. Onun için şim
di kendilerine, kendilerini tutan özel sektörün temsil
cilerinden birinin beyanı ile cevap vereceğim. 

Bu ölçüsüz beyanlara dayanamayan sanayici Sa
yın Ertıığrul Soysal şöyle diyor, 23 . 1 . 1977 tarihli 
Günaydın Gazetesinde : Ankara, Özel. 

Sanayici Ertuğrul Soysal, Hükümetin ekonomik 
alandaki tutumunu tarihteki Kon - Tiki adlı sala ben
zeterek; «Kon - Tiki Güney Amerika'dan rüzgâr ve 
suların itişi ile Pasifik'e nasıl karşı durulamayacak 
bir zorunlukla akıp gitmişse, Hükümet de aslında 
Türkiye ekonomisinin kendiliğinden aldığı hızın akın
tısı içinde yuvarlanıp gidiyor. Hükümetin, Türk eko
nomisinin sorunlarına, rutinin dışında yön verecek 
yönü yok. Hükümet, derenin içinde bir çöp gibi. Hü
kümet olmasa da ekonomisi yine böyle akar gider.» 
demiştir.) 

İşte, ekonomik alandaki Hükümet gücünün ağır
lığı. Derenin içindeki bir çöp gibi; yani varhğıyle 
yokluğu eşit. 

Şimdi, başka bir haber. Bu da, 31 . 1 . 1976 tarih
li Cumhuriyet Gazetesinden : «Cephe Hükümeti bir 
yılda 79 maddeye yüzde 5 ilâ yüzde 100 oranında 
zam yaptı.» Haberi yalanlayamazsınız, Çünkü, çarşı -
pazar doğruluyor. Bu da ekonomik alanda, Demirel 
Hükümetinin başka bir başarısı. 

Bir örnek daha; bu da, MC Hükümetini destekle
yen Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneğinin 
«Görüş» adlı dergisinden: «Bir tekstil işçisinin bir 

yılda aldığı ödenekler..,» Listesi yapılmış : «Avrupa* 
da en az ücret aiaa işçi Türk işçisi. İstanbul'da bir 
tekstil İşçisi yılda 1 190 dolar alıyor. Türk parası ola
rak ayiık net karşılığı 1 636 lira. Atina'da bir işçi yıl
da 2 440 dolar alıyor; iki katından fazla.» îşte, va
tandaş için sağlanan yaşam düzeyi. Tekstil sanayii ki, 
ülkemizde en eski bir sanayi kolu ve en kalifiye işçi 
de bu kolda çalışır; ama aldığı ücrei ibret verici. 

Lütfen gerçekçi olalım. Vatandaşa içeceği sigara
yı yetiştiremeyen bir Hükümet, ağsr sanayi kuracak-
nısş. Bana gülerler. Tekel satış mağazası önündeki 
kuyrukları görüyorsunuz. Üç paket sigara için, üç 
saat bekliyorlar. Bu konuyu halledin. Bu konu üze
rinde duracağız, bu konu sadece Tekel Bakanlığının 
konusu da değiî, bir Hükümet konusu. 

Basit bir iş; memlekette çıkan tütünü sigara kâ
ğıdına saramayacaksınız; hem de 7,5 liraya satılan 
bir paket sigaradan 5,5 lira kazanç sağlandığı halde. 
Eğer, yurttaşın sigara ihtiyacı tam olarak karşılanır
sa, yılda 8 - 9 milyar lira Devlet kasasına para gire
cek. 

«Boğaz köprüsü masrafım ödedi,» diye övünülü
yor. Dostumuz ve müttefikimiz, Türkiye'de haşhaş 
ekimini yasak eden Amerika Birleşik Devletleri, Tür
kiye'nin sigara ihtiyatîni gayri meşru yoldan karşıla
mak için,' Türkiye'ye yalan ülkelerde sigara fabrika
ları yapıyor. İki liradan Türkiye'ye sigara sokuyor. 
Bu yüzıîen 1,5 nı:lyar İka para kazanıyor. Bu zarar
larından ayrı, yurdumuzda bir de kaçakçılık şebeke
sinin doğup yaşamasına neden oluyor. 15 yaşından 
küçük çocukların, Devletin her türlü sorumlularının 
gözüönünde Amerikan sigarası satmasına müsaade 
ediliyor ve bu çocuklar şimdiden kötü yollara itil
miş oluyor. îîem ahlâka hizmet edersiniz, hem Ha
zineye gelir sağlarsınız ve kem de önemli bir iş daha 
yapmış olursunuz. Bu kadar kaçak sigara ancak bü
yük şebekeler vasıtasıyle sokulabilir. Onlar da mutla
ka himaye görür» Başka türlü olmaz. Onun için, «Ye
teri kadar sigara çıkartmıyorlar.» diye, Devletin yük
sek yerlerdeki yöneticilerine yöneltilen ithamları da 
önlemiş olursunuz ve Boğaz Köprüsünden de kârlı 
bir iş yaparsanız. Sigara sarmakta acze düşen bir Hü
kümetin, ağır sanayii kuracağı lafına kimse inanmaz. 
Bunlarla ancak kendi kendinizi kandırmış olursunuz. 

< Sayın arkadaşlar; 
Bu Hükümetin ve onun başının, sosyal güvenlik 

konusunda işçiden yana, köylüden yana, fakirden ya
na bir girişimde bulunduğu ya da öyle bir girişimi 
desteklediği görülmemiştir. Şayet, bir şey verir gö-
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rünüyorsa daha fazla sömürmek içindir. Burada ta
nığı olduk; işçilerin, işverenler aleyhine isteyecek
leri ihtiyati tedbir ve ihtiyatî haciz kararlarının temi
nattan muaf olması hakkında bir kanım teklifi geldi. 
Hükümet bu teklife katılmadı ve teklif de reddedil
di. Bu teklifle Devlete herhangi bir külfet: de yüklen
miyordu. 

Bir konuya son günlerde alabildiğine önem verili
yor ve alabildiğine de bu kona sömürülüyor. 65 ya
şım bitirenlerle ilgili Hükümet bildirisi aylardan be
ri radyolarda yayınlanıyor. Bu konuyu Yüce Senato
nun sayın üyeleri yakından bilirler. 65 3'aşını bitiren
lere aylık bağlanmasına dair Yasa ile aylık alabil
mek büyük bir marifet olacaktır. 

Bir kimse, 65 yaşını bitirecek, kendisine kanunen 
bakmakla mükellef kimse bulunmayacak, iş görme 
ve çalışma gücünden mahrum olacak, bunu tam te
şekküllü hastane raporuyle belgeleyecek, muhtaçlığı
na il ve ilçe yönetim kurullarınca karar verilecek; 
bunları şayet başarabilirse, bu ihtiyar, ayda bugünkü 
katsayıya göre 660 îira para alacak. İşte koparılan 
gürültü bu. 

Grupumnz tarafından verilen değiştirge önergele
ri de hatırlayacağınız gibi reddedilmiştir. Onun için, 
Demirel Başkanlığındaki bir Hükümetten sosyal yön
lü ciddî kanunlar beklemek de hayal olur. 

Sayın arkadaşlar; 
Şimdi en önemli konuya geliyorum: Bir Hükü

met, ekonomik yönden bir şey yapamaz, ekonomi -
Sayın SoysaPm dediği gibi - kendi kendine akar, bu
günkü Hükümet de bu akan derede bir çöp gibi gi
der, sosyal güvenlikle ilgili önlemler gecikebilir, alın
maz, bunlar da zamanla kendisini kabuî ettirir; fa
kat bir Hükümetin görevde kaldığı sürece ihmal ede
meyeceği bir sorumluluğu vardır ki bunu yapmadı
ğı, yapamadığı an oradan çekilip gitmesi gerekir. 

İşte, Demire! Başkanlığındaki Hükümetin durumu 
budur. İhmal edilmeyecek, geciktirüemeyeeek sorum
luluk, hukuka saygılı bir yönetim ve vatandaşın can 
güvenliğini sağlamaktır. 

Sayın Demirel, politik yaşamının hiç bir dönemin
de hukuka saygılı olmamıştır. En büyük saygısızlığı
nı, kendisini bu yerlere getiren Anayasaya karşı yap
mıştır. Daha ilerici değişiklikler yapılması gereken 
bir Anayasada, daima geriye giden değişiklikler iste
miştir. Hele, mahkeme kararlarını uygulamamaktaki 
inadı, kendisini mahkûm ettirecek derecede suçlu du
ruma sokmuştur. Genel Müdürlüğü, Danıştay ve 

[ mahkemelerce kabuî edihneyen Karataş/ı, bu yerde 
I tutmakta direnişi, savunmasını yapamayacağı suçlar-
I dan birisi olacaktır. 
I Emekli Sandığı Müdürler Kurulundaki tayinlerle 
j ilgili kararnameler, bir Hükümetin ciddiyetten ne de-
j rece uzak olabileceğinin örneği olarak, siyasî ve ad-
I îi tarihimizde yer alacaktır. 

I Anayasaya, mahkeme kararlarına saygısı olmayan 
bir Başbakan ve onun destekçileri, anarşinin doğma
sının sorumlusu değil, baş suçlularıdır. Bir Hükümet 

I Başkanı ki, yargı kararlarına saygı duymaz; onun, 
I yargı kararlarına ve yasalara saygı duymaya kişileri 
I davet etmesi düşünülemez. 

Sayın arkadaşlar; 
Hukuka, Anayasaya, yasalara saygısı olmayan 

hükümet çekilir; ama bu hükümet bir de vatandaşı-
I nm can güvenliğine kast eder, siyasî cinayetleri 
I (önleyemez demiyorum) tahrik ve teşvik ederse; o 
I hükümet, hükümet vasfını kaybeder. Sayın Demirel 
I Başkanlığındaki Hükümetin görev süresi 22 ayı bul-
I muş. Türkiye'de en uzun ortak Hükümet ömrü imiş 
I bu; olabilir. Bu kadar uzamasaydı da, 123 kişi 

de siyası cinayete kurban gitmeseydi. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — 130, 130,. 
C. H. P. GRUPU ADINA FEVZİ HAKKI ESAT-

OĞLU (Devamla) — 130'dur belki. Bu geceyi bil
miyoruz belki de 140 olmuştur. Görünen odur ki, 
Hükümetin ömrü uzadıkça ölenlerin de adedi art
maktadır. Bir zamanlar, haftada on günde bir genç 
ölürken son günlerde her gün bir iki gencin canı
na kıyılmaktadır. Sanki, insan kanı ile ömrünü 
uzatan bir yaratık var karşımızda. Milletçe dileği
miz, bir an evvel bu felâketten kurtulmaktır. 

Dün Sayın Maliye Bakanı hükümetlerin nasıl dü
şürüleceğini Anayasanın belirttiğini söyleyerek, bunun 
ancak demokratik yollardan olacağım bildirdiler. 
Muhakkak ki, demokratik yollardan düşürülür hü
kümetler. Bundan kurtulmanın başka bir çaresi yok
tur. Muhalefetteki bir partinin iktidar olma isteğin
den doğal bir şey olamaz. Bir siyasî parti olarak 
sadece demokratik yola itibar edilir, biz de ona iti
bar ediyoruz. Başka türlüsü zaten bizim için de ik
tidarı getirmez, bu kendi varlığımızı inkâr olur. İk
tidardaki partinin görev yaparken, rejimi tehlikeye 

I sokmak istemesi bizim için de tehlikedir. İktidarda
ki parti rejimi tehlikeye soktuğu anda rejim yıkılır; 
iktidarıyla muhalefetiyle. Onun için biz sizin demok
ratik yollarla iktidardan düşmenizi isteriz. Başka 
türîü olmaz bu. 
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ÖMER UCAZAL (Eskişehir) — Memnun olu
ruz, 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyin lütfen... 

C. H. P. GRUPU ADINA FEVZİ HAKKI ESAT-
OĞLU (Devamla) — Fakat, bunun demokratik bir 
usulü de var; muhalefet eleştirilerini yapar, muhale
fet ikaz eder, uyarır. Bütün bunlara rağmen, eğer 
iktidar demokratik yollarla iktidardan çekilmesini 
bilmezse, o zaman rejim tehlikeye girer. Biz sizi 
sadece uyarıyoruz. «Bu şartlar altında rejim tehli
keye giriyor, rejimi tehlikeye sokuyorsunuz.» diyo
ruz. Günde bir kişi, iki kişi ölürse bu memleketin 
akıbeti iyi değildir. 

Sayın arkadaşlar; 
Başbakan Demirel, bu cinayetlerin sorumlusu ol

duğunu 1973 seçimlerinden sonra (ki, o zaman par
çasını gözümüzün önünden geçirmek suretiyle anla
yabiliriz.) Sayın Ecevit Başkanlığındaki C. H. P. -
M. S. P. ortak hükümetinin çekilmesi üzerine, Sa
yın DemireFin başkanlığında bugünkü Hükümet ku
ruldu. M. S. P. iki hükümette de hemen hemen 
aynı sandalyeleri korudu ve en önemlisi asayişle il
gili Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı M. S. P.'de 
kaldı. Buna karşılık, bugün olayların sahnelendiği 
okulların bağlı olduğu Millî Eğitim Bakanlığı, C. H. P. 
yerine A. P.'ye geçti. Başbakanın şiddet olayların
dan, öğrenci olaylarından soyutlanması halinde, bu 
olayların taammüden adam öldürme suçlarının so
rumluları ya da failleri bu üç bakanlığın bakanları 
olması gerekir. Çünkü, Başbakanın ilgisizliği yüzün
den ya da emirlerine rağmen, bu üç bakan önleye-
miyor ya da çıkartıyorsa, sorumlu elbetteki Baş
bakan değil bu üç bakandır. 

C. H. P. döneminde Adalet Bakanlığı ve İçiş
leri Bakanlığı; Millî Selâmet Partisinde olduğu hal
de, bu bakanlıklardan en ufak bir şikâyet yoktu. 
Bugün de İçişleri Bakanlığında halen aynı kişi bu
lunmaktadır. C. H. P.'K bir Başbakan Başkanlığın
daki Hükümette olayların çıkmasına neden, Başba
kan, oluyorsa; o bakanlar A. P.'Ii bir Başbakanın 
başkanlığındaki hükümette sorumlu oluyorsa, o olay
ların sorumlusu da Başbakandır. 

MUSTAFA GÜLCİGİL (İsparta) — Ne mantık 
yapıyor.. 

C. H. P. GRUPU ADINA FEVZİ HAKKI 
ESATOĞLU (Devamla) — Mantıktır tabiatıyla. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayın; 
Sayın Esatoğhı buyurun efendim. 

— 229 

4 . 2 . 1977 0 : 4 

C. H. P. GRUPU ADINA FEVZİ HAKKI 
ESATOĞLU ((Devamla) — Cumhuriyet Halk Parti
si Başbakanlığında, Adalet Bakanı ve İçişleri Baka
nı sorumlu tutulmuyor da; bugün sorumlu tutuluyor
sa ve bunlardan biri de aynı kişi ise, elbette ki bu 
işin günahı Başbakandadır. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Karahi-
sar) — Hiç başka günahkâr yok. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin. 
Saym üyeler; zaten içinde bulunduğumuz şartları 

takdir buyurmak durumundasınız. Zaman kaybından 
başka bir neticede bulunmuyorsunuz arkadaşlar. 

Buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FEVZİ HAKKI 
ESATOĞLU (Devamla) — Ecevit zamanında hiç bir 
olay yokken, Demirel Başkanlığında A. P. - M. S. P. 
nin bulunduğu ortak Hükümette olay çıkmasının ne
deni, Hükümetin Başı ile Hükümette görev alan bazı 
yeni unsurlardır. M. S. P.'nin gevşek tutumu da! 
ülkenin bugünkü duruma gelmesinde büyük etken
dir.) Bu açıklamalardan sonra sonuç şu oluyor: Bir 
Başbakan, bir bakan isterse olayları önleyebiliyor-
lar. 

Geçen yıl Bütçe müzakereleri sırasında Demirel, 
Ecevit zamanında da olaylar olduğunu, bunları sıra
layacağını söylemişti. Israrla açıklanması istenil
diği halde, bir tek ölüm olayı bildiremedi ve dün 
Maliye Bakanı da aynı durumdaydı. Hepinizin bil
diği gibi, kendi döneminde ise 123 ya da 130 siya
sî cinayette gençlerimiz can vermişlerdir. 

Sayın senatörler; 
Sorumluların bugünkü Hükümetin Başı ile bu 

Hükümete yeni giren unsurlar olduğunu, bunda en 
ufak bir tereddüt bulunmadığını bildirdik. Burada
ki sorumluluğu, sorumluluk sözünü görevi yapmama
nın gerektirdiği sorumluluk olarak da kabul etmiyo
ruz. Şayet, siyasî iktidar isterse Türk Devleti 22 
aydan beri süre gelen olayları önleyecek güçtedir; 
ama siyasî iktidar yani, Hükümet asayişi bozan 
olayların önlenmesini istemez ve siyasî cinayetlerin 
faillerini yakalatmazsa, bunun Devletin gücü yet
miyor olarak nitelenmesi Türk Devletine karşı ya
pılabilecek en büyük bühtan olur. 

Bu nedenle diyoruz ki, bu olayların çıkmasın
da gerekli tedbirleri almadığından dolayı bugünkü 
Hükümette görev alan Başbakan ile bazı bakanlar, 
görevlerini ihmal ya da suiistimal etmiş olarak suç-
îanthrıîamazîar. Bu suçlandırma onîar için yanlış bir 
hukuk uygulaması olur. Bu kişilerin suçlan cürme 
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iştiraktir. Katilleri suç işlemeye azmettirdikleri hak
kında bugün için aleyhlerine delil bulmak mümkün 
olmayabilir. Ancak, Türk Ceza Kanununun 65 nci 
maddesinin cürme iştirak unsurları, Süleyman De
mire! ve bazı arkadaşları için tamamen tekevvün et
miş durumdadır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Karar, ka
rar. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin çok rica ediyo
rum, 

C. H. P. GRUPU ADINA FEVZİ HAKKI 
ESATOĞLU (Devamla) — Çünkü, hiç kimse Türk 
Devletinin bütün gücüne rağmen bu derece cesaretle 
©kakla, sokakta adam öldüremez; öldürdükten son
ra da kaçıp kurtulamaz. Bunlar ancak, en yetkili 
kişinin teşviki ile yardımı ile işlenebilir. Öyle olma
saydı, Son Havadis Gazetesinin fıkra yazarı, «Bu 
nasıl vali?» başlıklı fıkrayı her halde yazmazdı. Dü
şünün bir kere Devletin valisi, fıkra yazarının nak
lettiğine göre şöyle diyor; okumuşsunuzdur; «Devlet 
güvenlik kuvvetlerinden bir şey beklemeyiniz. Kendi 
güvenliğinizi kendiniz koruyunuz. Ben polisi olay
lara sokup dövdüremem. Bunlar polisi de döver
ler ve vururlar. Ben buna gelmem. Bugün Devlet 
kendi beslediği öğretmenlerle başa çıkamıyor. Ba
şınızın çaresine bakın» bu sözler sola karşı söylen
miş gibi gelir insana. Aslında sağ ve solu kastediyor. 

Gerçekten bu siyasî iktidar yönetiminde, ülkede 
Devlete güven kalmamıştır. 

Devlet, can güvenliğini koruma görevini bırak-
m?ş, Siyasî iktidarın emrinde cenaze merasimi yap
makla meşgul. Vatandaş da başının çaresine bak
mak zorunda ka!mış£u*. Bunun Bereye kadar gide
ceğini ve nerede biteceğini tahmin etmek belki zor
dur; ama mümkün dür. Başının çaresine bakmak 
zorunda kalan adam her şey yapar. İşle bu Hükü
met, yasalara saygılı olan vatandaşı dahi bu duruma 
sokmuştur. 

Sayın arkadaşlar; 
Eğer siyasî iktidar hukuka saygılı olsa, yasaları 

tarafsız uygulasa. bu olaylar buraya kadar gelmez. 
Siyasî olayların ya da suçların ekonomik ve sosyal 
yönleri vardır; ama bu iktidar, ekonomik ve sosyal 
yönleri olmasa dahi vatandaşları suç işlemeye teşvik 
ediyor, tahrik ediyor. Siyasî cinayetlerin faillerinin 
bulunmaması dahi en büyük teşvik ve tahriktir. 

328 milyon lira Bütçeden tahsisat alan Başbakana 
bağlı MİT eğer ciddî bir görev duygusu içinde ise; 
askerî, siyasî, teknik, psikolojik ve buna benzer da

ha birçok kollarda millî güvenlikle ilgili istihbarat 
istihsal eden bir kurum ise, her türlü olayı açığa 
çıkartabilir; ama millî güvenliği bozan bu işleri ön-
leraeyip de, tersine vatandaşın esasen şikâyetçi ol
duğu Emniyet Teşkilâtıyîe işbirliğine girerek kapa
tılmak istenen olayların üzerine bir sır perdesi çek
meye çalışırsa; o zaman Devletin güvendiği bir ör
güt olmaktan çıkar, Başbakan Süleyman Demirel'in 
keyfî eylemlerinin uygulayıcısı ve onun işlediği suç
ların delillerini yok edici bir kurum haline girer. 

Onun için diyoruz ki, siyasî iktidarlar geh'p ge
çicidir. Tümü de hukuka, Anayasaya, yasalara say
gılı olduğu sürece saygıdeğerdir. Hukuku, Anaya
sayı, yasaları hiçe sayarak Devletin her türlü gücü
nü kötüye kullanmak isteyen güçlere karşı görev duy-
guîarını unutmamaları gerekir. Bu badireden Türk 
Ulusu; ancak vatansever evlâtlarının cesur hareketle
riyle kurtulacaktır. 

Sözlerimi bağlayacağım. Bu ülkede gözlerimizin 
önünde her gün birkaç kişi öldürülmektedir. Biz 
hâlâ suçlu arıyoruz. Bu cinayetlerin failleri rahat
lıkla dolaşıyorlar; fakat bir türlü kendilerinden he
sap soramıyoruz. Hesap soramadığımız ve Anaya
sa hükümlerini işletemediğimiz için de, rejim tehli
keye giriyor. 

Sayın arkadaşlar; 
Bazı muhterisler ve zavallılar Demirel'e bel bağ

layarak, onun kendilerini bir yere götürebiteceğini 
zannedebilirler; bunlar yanılıyorlar. 

Şu gerçek bütün çıplakhğıyle ortaya çıkmıştır ki; 
Demirci Türkiye'yi felâketten başka hiçbir yere gö-
türemeyecektir. Bu felâketten kurtulmanın tek çıkar 
yolu, Parlamento olarak konuya gereken ilgiyle eğil
mektir. 

Bu dönemde bizlere düşen en büyük görevi yeri
ne getireceğimize oîan umudum hâlâ sürmektedir. 

Başarılar diîer, saygılar sunanın. (C. H. P. ve 
M. B. G. sıralarından alkışlar) 

I Sayın arkadaşlar; 
S Başbakanlık Bütçesinin müzakeresini yapıyoruz. 

Daha önce de arz ettiğim gibi, Başbakanın kişiliği-
» nin sadece bu kurum üzerinde değil, yürütme üze-
I rinde büyük etkisi vardır. Keyfî yönetimde Devlet 
l organları yasal sorumluluklarını unutarak yanlış bir 
I hesapla b!r kişinin emrine girerlerse, kendilerini 
[ belki kısa bir süre bazı geçici yerlere getirebilirler; 

fakat kısa süre sonra büyük bir sorumluluğun altına 
I girmekten de kurtulamazlar. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Esatoğlu. 
MiM Birlik Grupu adına Sayın Ahmet Yıldız, 

buyurunuz. 
M. B. G. ADINA AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) 

— Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Çoğulcu demokrasilerde çoğunlukla parti başkanı 

da olan Başbakanlar, devlet yönetiminin odak nok
talarıdırlar. Türkiye gibi tek parti yönetiminin alış
kanlıklarından henüz yeterince annamamış, parti -
hükümet - devlet ayırımını düşünsel ve özellikle ey-
lemsel yönden uygulamaya yansıtamamış bir ülke
de; Başbakanın işleri olağanüstü önemde, hattâ dev
let yönetimini belirleyici niteliktedir ve Devlet yö
netimi büyük ölçüde Başbakanın damgasını yansı
tır. 

Sayın Demire! gibi, Anayasal sistemi içine bir 
türlü sindirememiş ve çoğulcu demokrasiye ilişkin 
hiçbir bilim adammca savunulmayan ve hiçbir ki
tapta rastlanmayan kendine özgü görüşleri olan bir 
kimsenin bu etkin yerde bulunması, durumu çok 
karmaşık hale getirmektedir. 

İşte bugün bu karmaşıklığın ülkemizde oluşturdu
ğu durumun gerçek nedenlerine ve düzelme yolları
na ilişkin görüşlerimizi yüksek değerlendirmenize su
nacağız. 

Geçmiş hiçbir dönemde bir örneği bulunmayan 
bugünkü gidişin ülkeyi sürüklemekte olduğu kaygı 
dolu gelişmeler karşısında, Bütçenin rakamsal ve 
teknik yönlerinden çok, Hükümetin yürütmekte ol
duğu politikanın belgesel kanıtlara ve bilimsel de
ğerdeki görüşlere dayanarak genel bir değerlendirme
sini yapmayı ivedi bir zorunluluk saymaktayız. Bu 
amaca yönelik görüş, düşün ve önerilerimizi dört 
başlık altında sunacağız: 

1. Siyasal yönden, 
2. Hukuksal yönden, 
3. Ekonomik yönden, 
4. Öneriler ve sonuç, 
Siyasal yönden: 
Sayın arkadaşlar; 
Türkiye'nin bugün siyasal görünümü, «Bunalım» 

sözcüğü ile de tanımlanamayacak kertede kaygı ve 
hattâ dehşet vericidir. Gerçekten; Anayasanın açık
tan çiğnendiği, yasa ve kuralların dinlenmediği, 
yargı kararlarının geçer sayıîmadığı, Devlet kurum
larında bir işgalcilik ujAguîanmasının sürdürüldüğü, 
resmî binalar içinde, hattâ - Konya'da olduğu gi
bi - Sayın Başbakanın gözleri önünde bile can gü
venliğinin kalmadığı, silâhlı çetelerin kol gezdiği, 

muhalefet liderlerinin saldırıya uğradığı, öğrenim ya
pılamadığı, üniversitelerin kapandığı, Devlet koru
yuculuğu altında bulunanlara çağ ve insanlık dışı 
işkencelerin uygulandığı, işkencecilerin ödüllü yer
lere oturtulduğu, soy ve mezhep çatışmalarının res
mî kitaplarla körüklendiği, türlü bölge halkına aşa
ğılayıcı nitelemeler yapıldığı, rejim düşmanlarının 
Devlet dairelerine yerleştirildiği, en ağır lekelemeler 
altında bulunan en üst kademe yetkililerinin hesap 
verip aklanmadan, arınmadan kaçınmak için türlü 
yolara baş vurduğu, anarşinin en üst katlardan so
kağa değin yaygınlaştığı, anarşi yuvalarının Devlet 
gücüyle korunduğu, cana kıyan kent eşkiyalannın 
Meclis kürsülerinden övüldüğü, televizyonla kışkır-
tıîdığı, ağır suçtan sanık kimseler hakkında savcılı
ğın 10 ncu kez aldığı tutuklama kararı uygulanama
yan şebeke başkanlarının meydan okurcasına boy 
gösterdikleri bir ülkenin durumunu tanımlayacak söz 
bulmak olanaksızdır. 

İktidarın tutumu, hiçbir düzelme umudunu bı
rakmamanın da ötesinde, durumu daha da kötüleş-
tirecek niteliktedir. 

İktidar, Anayasal görevlerini yerine getirmemek, 
yasaları ve yargı kararlarını çiğnemekle öncülük et
mek, hattâ kendi kusurunu Anayasaya, yasalara, mu
halefete, Devlet kurumlarına ve hattâ yargı organ
larına yüklemek ve meşru kuvvetler yerine yasa dışı 
saMsrgan örgütlerle denge kurmak gibi dehşet veri
ci bir eğilime kapılmış görünmektedir. 

Yargı denetimine karşı gelmeyi geîenekleştirmiş 
bulunan iktidarlar, yasama denetimini etkisiz kıl
mak için de, hiçbir demokrasîde rastlanmayan Ana
yasamızın açık hükümlerini bir yana iten ve hattâ 
Yasama Organını bile açıkça küçültecek kurallar tü
retip resmen yayınlamaktadır. Gerçekten Senato 
Araştırma Komsiyonuna ancak istediği bilgileri ve
rebileceği inancıyla (öyle diyor) valilerin bilgi ver
meleri genelgelerle önlenmekte, bakanlıklarda araş
tırma yapılması yetki aşımı sayılmakta, «gizli bilgi
leri Senatodan sakla» yetkisi olduğu savunulmakta 
ve bu hususlarda genelgeler yayınlamakta ve komis
yon başkanlarına da ders verici yazılar gönderilmek
tedir. 

Uygulamakta olduğu Anayasaya bu denli ters dü
şen, gelenekleşmiş yönetsel kuralları böylesine per
vasızca çiğneyen ve tutumunu düzeltici girişimleri 
de inatla engellemeyi çare sayan bir ekiple yönetili
yor Atatürk Cumhuriyeti. En kötüsü bir yandan 
güçsüzlük, yetersizlik gösterirken; öbür yandan da 
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üstesinden gelemiyeceği ve durumu büsbütün karıştı
racak önlemlerden söz edilmektedir. Sayın Başba
kan bir süre önce olayların kendisini aştığını; yani 
aşılan hükümet durumuna düştüğünü itiraz ediyor. 
Aşılan hükümetle yönetiliyoruz. 

Hükümet ortaklarını da söz geçiremediğinin bir
çok kanıtlarını verirken, üniversitelere el koymak
tan, baskı yasalarından ve her an bir savaş göre
vine çağınlabüecek Türk Silâhlı Kuvvetlerini de sıkı
yönetim yoluyla iç politikaj'a iterek, ulusal güven
lik için en tehlikeli oîan önlemlerden medet umdu
ğunu açıklamaktadır. Durumun vahimliğini kavra
mış görünmeyea Sayın Başbakanı televizyonda izle
yenler; bunun sanki başka ülkelerden söz ettiği, uzun 
zamandır Türkiye'de hiç bulunmadığı, sorumsuz, 
yetkisiz bir gözlemci olduğu ya da can sıkıntısından 
ötürü şaka yaptığı İzlenimini veren görüntüsünü kay
gılarla gözlemlemektedir. 

Gerçekten resmî beyanlarında ve «Çare bulun» 
diyerek feryat eden rektörlere yazısında, olaylarla 
savaşımın zorunlu olduğu, tedhiş örgütlerini kim
senin korumamasını, Türkiye'nin yasa ülkesi oldu
ğunu söyleyen bir Başbakan, Başkentin ortasında 
okullarda aylarca süren zorba işgallerini önîeyemez-
se; kürsüsünün önündeki saldırganlara söz dinîete-
mezse, yardımcısı televizyonda ve bakanı da Mec
lislerde katilleri övüp cesaretlendirirse, tutuklama 
kararlan verilip duranlar yakalanmadan suçlarını sür
dürürse, değil yasalar; Anayasanın bile açıktan çiğ
nendiğini hukukçular ve en üst yargı organları en 
acı dille söyleyip durursa, dekan üniversitede dövü-
Kirse, polis düştüğü ayıp durumdan utanç içinde 
yakınıp durursa, oturduğu koltuğa yaraşan bir so
rumluluğun ve ciddiliğin simgesi olabilir mi?... 

Bu sözleri söylemesine karşın, en azından üstesin
den gelemediği olaylar, sözünü dinletemediği ortak
lar ve açıklanıp duran yetkin suçlamalar karşısında 
bir gözlemci gibi olayları sepredip duran ve yet
kisiz bir danışman gibi görüş söylemekle yetinen; hat
ta çaresizlik İçinde kıvranıp duran bir kimseye Baş
bakan denilebilir mi?.. 

Kesin önlemler alınacağını, yasaların uygulana
cağını ve yasa dinlemeyenlere hadlerinin bildirilece
ğini söyledikten sonra, hemen arkasından şiddet olay
larının artması ve Millî Güvenlik Kurulunun top
lantı öncelerinde olayların yoğunlaşması ya da yo
ğunlaştığına ilişkin beyan ve yayınların sıklaşması 
da çok ilginç rastlantılardandır. 

Bu konuda en açık yalanlanamaz kanıt; Hukuk 
Fakültesi Dekanının, «Başbakan önlem alınacağını, 
yasalar uygulanacağım söyleyince olayların arttığım..» 
yana yakıla söylemektedir. «Önlem alacağız» de
yince olay artıyor. Bu durumda akla iki hal gele
bilir. Ya olayların üstesinden gelemiyor veya bilerek 
gelmiyor; yani ya güçsüzdür ya suçludur. Her Ski 
halde de Başbakanlıkta kalamaz. 

Sayın arkadaşlar; 
Olayların Hükümeti de aştığını, yurdu felâkete 

sürüklemek isteyen büyük bir planın uygulanmakta 
olduğunu gösteren kanıtsal belirtilerden birkaç örnek 
vermek İstiyoruz. 

Birincisi; Sayın Başbakan, «Olaylar Hükümeti 
aştı» dedi. Sayın Millî Eğitim Bakanına kendi genel 
müdür ve enstitütü müdürleri başkajdırıyor, birta
kım dernekler karşı çıkıyor. Hükümet üyelerinin 
kamu önünde açıkladıkları önlemler alınamıyor. De
mek ki, Hükümeti alıkoyan, önlem aldırtmayan ba
şına buyruk üstün güçler var bir yerde. 

İzmir Valisi, «O tetikleri çekenlerin arkasında 
namlu mu var? Onu araştırıyoruz.» diyor; yani te
tik çekenler, kaatil çeteleri arkalarına namlu da
yayanların cinayet aletleri oldukları kuşkusunu Sa
yın Vali açıklıyor. 

Savcının 10 kez tutuklama kararı aldığı kimse, 
saldırgan örgüt karargâhlarında boy gösterip durur
ken yakalanamıyor. Savcı da suçlayıcı yakınmalarda 
bulunuyor. 

İstanbul Üniversitesi Rektörü, «İşler kördüğüm 
haline geldi» diyor. 

Sayın arkadaşlar; 
Üniversitelerin, baroların, tüm demokratik kitle 

örgütlerinin suçladığı ve Van depremi nedeniyle ge
len yabancıların, «Böyle kötü yönetim görmedik.» de
dikleri iktidarın yapısı da kaygıları artırıcıdır. 

Cepheden olanlara her hakkı tanıyan, karşıtlarına 
hiçbir hak tanımak istemeyen, siyasal karşıtlarına kar
şı cephe kurarak savaş açan, huzurunu toplumun hu
zursuzluğunda arayanlar ve ancak bunalım üzerinde 
yaşayacaklarına inananların, bunalımı sürdürmeyi 
amaçlarına uygun bulanların gidişten duyduğu kaygı
ları karşısında yapacak bir şey bulamayanların ve bu 
gîdişten gerçekten rahatsız olanların ortaklığıdır bu
günkü iktidar. 

Karşıtlarını; yani solu yok etmek ilkesine dayanan, 
bu nedenle de iç çatışmanın karargâhını koltuğu al
tında besleyeH ortaklığın, birbirini suçlayan suçlama 
yarışma dönüşen iç çekişmeleri, yaşama güçlerini yok 
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etmeden, birbirini yok etmeden almayı düşünen ve 
iktidarda kalabilmeden başka bir ortak yönü bulun
mayan yapısı gibi, yönetimi, resmî beyanîarıyle ve 
bütçesiyle de çok karmaşık bir mozaik görüntüsün-
dedir. 

Dış politikada anlaşamayan, iç politikada uzlaşa-
mayan haliyle yapay destek ve zorlamalarla ayakta 
durmaya çalışıyor, bu karmaşık yapı. Bu nitelikleri en 
Çok rejim düşmanlarına yaramaktadır. «Durum böy
le sürsün, Ihaîi^ daha da kötüleşsin ki, kurtarıcı 
aransın. O kurtarıcı bîz olmazsak, olana yaltaklanı
rız. Bir puntuna getirirsek, onu da alaşağı ederiz.» 
diyenler için en büyük fırsatı cephe çiler hazırlamak
tadır. 

. Dış politika : 
Sayın arkadaşlarım; 
îç politikanın, «Bıçak kemiğe dayandı» dedirten 

bunaltıcı havası içinde, görmezlikten gelinmesi ya 
da yeter ilgiyle izlenmemesi çok sakıncalı olan nite
likteki dış politik sorunlar karşısındayız. Bunların ele 
almış biçimi de kaygıları artırıcıdır. Gerçekten Bir
leşmiş Milletlerde bizi tüm bir yalnızlığa iten, öneri
lerimiz için bir dosta bile parmak kaldırtamayan, Or
tak Pazarda çıkmaza saplanarak horlanan, Kıbrıs ve 
Ege sorunlarında kamuoyundan saklanan görüşme
lerle uyutulmakta iken, birdenbire Denktaş ile Ma-
karios'un sürprizli görüşmelerinden sevinen ve eldeki 
toprakların dörtte birinin Rumlara verildiği sözü ile 
karşıtlarım yumuşatmaya çahşan, Üçüncü Dünya Ül
kelerinde yükselmeye başlamış bulunan saygınlığımızı 
hızla yitirten, en ağır biçimde saldınladurulan sosya
list ülkelerden başka çalacak kapı bulamayan; dip
lomaside seçenek değerlendirme becerisinden yoksun 
olan ve «Bizim davranışlarımızı cezalandırmayın.» 
demeyi diplomatik yöntem sanan bir dış politikayı 
başıhoş bırakmanın sorumluluğu çok ağır olur. 

Evrensel önemdeki jeopolitik durumumuzun ulus
lararası genel denge üzerindeki etkinliğinden, tüm göz
lerin çevrildiği Orta Doğu'daki önemli yerimizden, 
bölgemizdeki ülkelerin bize yönelik ilgilerinden ve 
Avrupa ile Amerika'yı çok daha dikkatli davranmaya 
zorlayıcı olanaklarımızdan yararlanamamamn sonucu 
olan kaygı verici durumu, büyük kusur ve yetersiz
liklerini başarı diye göstermekten bile çekinmeyen ik
tidarın düzeltebileceğini sanmak, ancak bir aymazlı
ğa dalmak olur. 

Hele Sayın Demirel'in neler yapabileceğini, nere
ye dek gidebileceğini açık açık belirterek, ne yapa
mayacağının garantisini resmen veren, eylem serbes

tisini sınırlayıp, kendisini hapseden ve hatta ancak 
karşıtlarına yarayacak sözlerle diplomatları da ken
di övdüğü çıkmazlara çeken ve kısacası silâhları kar
şısındakilere cömertçe sunan diplomasisinden kuşku 
duymamak elden gelmez. 

Bu bakımdan Yunanistan'ın, Sovyet'leri Türkiye 
yanlısı diye suçlamaları, TASS'm bunu yansıtması, 
Çağlayangil'in Sovyet gezisini erteler görünmesi bir
denbire Denktaş'îa Makarios'un buluşmaları, Batılıla
rın bunu alkışlamaları ve Denktaş'm anayasal çözüm
den önce toprak oranı açıklaması ilgi ile izlenme
lidir. 

Hukuk dışı tutum ve davranışlarıyle" kendi meş
ruluk temelini yıkmakta bile bir sakınca görmeyen 
Cepheci İktidar, Türkiye hukukçularının gerçek tem
silcisi olan Barolar Birliğince ağır yerme ve suçlama-
!nra hedef olmuştur ve Sayın Danıştay Başkanınca da 
Sayın Cumhurbaşkanının önünde Yüce Divana çağnl-
mış bulunmaktadır. Dünyada görülmemiştir; Sayın 
Cumhurbaşkanınm karşısında Danıştay Başkanı Hü
kümeti Yüce Divana çağırıyor ve bu Saym Cum
hurbaşkanı bu Başbakan ve bu Sayın Danıştay Baş
kanı aynı ü'îkede yaşıyorlar. 

Saym senatörler; 
Bütün mutsuz gelişmelerin, rejim komplocularına 

meydanı boş bırakmanın ve yurdu uçuruma sürük
lemenin özde ve temeldeki baş nedeni olan bu olgu, 
Türkiye'ye Türkiye'ler katma, «Büyük Türkiye» yal-
diz^anıaları ile örtülemez. Devletin uzmanlarının ha
zırlayıp, ulusun parasıyîe gerçekleştirilecek yatırım
larla ya da havaların iyi gitmesi sonucu sağlanan ürün 
artmalarıyle veya çağın gerekleriyle ülkenin gerçekle
rimin zorunlu itişinin sağladığı kalkınma ile Hüküme
tin suçluluğu aklanamaz. Asıl sorun, halkın verdiği 
paralara ve uzmanların beyin ürünlerine sahip çdta-
rak övünmek değil, bu para ve beyin ürünlerini bece
ri ile kullanmak, onlardan en verimli biçimde yarar
lanmak ve Devleti uygarca yönetmektir. 

Ülkenin ve Devletin dinamitlenen temelleri üzerin
de temel atma yarışı, durumu melodrama çevirmekte
dir. 

Bu ülkenin gerçek evlâtları olmayanlar için belki 
ilginç bir film seyretme merakım karşılayabilir bu tür 
kandırmacaîar; fakat gerçek yurtseverlerin uykuları
nı kaçırtan bir durum karşısındayız. 

Şu ya da bu sisteme övgü veya sövgünün karşıt
larını karamsar diye nitelemenin ve hatta, «Bu Anaya
sa ile Devlet yönetilemez.» türünden gülünç savların 
çare olamayacağı gerçeklerinin Sayın Demirci'e anla-
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tıl-amayacağmı biliyoruz, Biz de zaten anlayacağını 
umduklarımıza sesleniyoruz. 

•Sayın Demire! yönetimini çok etkileyen ve yöne
limde de huzursuzluğun baş kaynağı oîan bir ko
şaya kısaca değinmek istiyoruz. 

Memur - iktidar ilişkisi : 
Sayın arkadaşlar; 
Çoğulcu sistemde memur, iktidarın değil, Devletin 

buyruğunda ve halkın hizmetindedir. İktidarların ken
di ekiplerini seçme diye bir kural yoktur. İktidar an
cak, özel danışmanlarını ve özel kalem müdürlerini 
seçebilir. Öbür memurlara da kaTn?I edilmiş programa 
uyma, yasalara bağlılık, yeterlilik, verimlilik ve en 
önemlisi de bu mtîüklermi yan tutmazlık içinde ko
rumaları ölçütlerine, kıstaslarına göre değiştirme ve 
yükseltme eylemleri uygulanır.* Aksi görüş, devlet yö
netimini bir çiftlik yönetimi sanmak olur. Herkes ik
tidara geldiği zaman ekip değişirse, iki yılda 5 hükü
met değiştiği zaman Türkiye'de transit yeri olur dev
le! organı. 

Ulusal ve maral değerleri koruma savlarının çok 
öne atıldığı bu dönemde, millî, manevî değerlerin 
korunması çok ü^rl atıldığı bu dönemde bu değerlerin 
en çok çiğnendiğinin en açık kanıtı memurlara uygula
nan işlemlerdir. Partizanlık, hele Devleti parsellemeye 
değin azıtan partizanlık bu değerlerin baş düşmanıdır. 
Bu yıkıcı hastalığın dayandırıldığı ve iktidarın İşine gel
diği gibi tanımlanan takdir yetkisinin ancak bilimsel ve 
yargısal tanımına göre kullanılması hukuk devleti oî-
msrnm zorunlu bir gereğidir. 

Bu tanım, hukukçularımızın ve en büyük örgüt ve 
yargı o^ganlsrinm tanımlanmasına göre iki ölçüye da
yanır : 

1. Takdirin hukuken geçerli gerekçesi olacak, her
kesin istediğine göre yorumlanmayacak. 

2. Takdir yetkisinin kamo yararı esastır. Parti 
çıkarı ya da kişisel tutkular belirleyici etmenler ola
mazlar. 

Hukuk devletini hukuksuz devlete dönüştüren, ikti
darın hukuksal staîasünü d s oybirliği halinde bile ol
sa, bir yargı argamnm Mr kararının bir virgülünü da
hi değiştiren Parlamento ve Hükümetin meşruluğu
nun kalamayacağını söyleyen Sayın Profesör Başba
kan Yardımcısmm değerlendirmesine sunuyoruz; ama 
şimdi ilginç bir hafber aldık 

Güven Partisi bir bildiri yayınladı, çok ilginç bir 
bildiri. Amacına ve yorumuna ilişkin görüşlerimizi 
saklı tutmak üzere, görüşlerini paylaşmadığımız yön
leri" bulunmasını da belirterek,: Anayasayı benimseyi-

ci ve benimsetici, rejim düşmanlarına karşı savaşımı 
önerle! Hükümeti göreve çağına, Hükümetteki anar
şiyi yerici ve bizim sürüp gelen eleştirilerimizi ve 
şimdi belirttiklerimizi doğrulayıcı nitelikte bir bildiri. 
Çok ilginç bir bildiri doğrusu; ama bir soru var : 
Neredeydiniz şimdiye kadar sayın baylar? 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — 22 aydır... 
MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET YIL

DIZ (Devamla) — M. S. P. mi imiş bütün suçlu?.. 
Evet o imiş. Neden asıl suçlular üzerine yürümüyor
sunuz?.. M. S. P.'nin eleştirilecek yönleri olabilir; ama 
herhalde şiddet eylemlerine karşı olduğunu, herhalde 
rejim düşmanlarına fırsat vermek istemediğini biMi-
ğirnize göre, ortaklar içinde en az eleştirilecek ortak
tır, (C H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Asıl sorumlu kim ise onun üzerine gidiniz. On
dan ses yok, eşkıyadan ses yok. M. S. P.'ye var. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu tür ortaklık içinde hâlâ kaldınız da, şimdi ak
lınız başınıza geldi. Bu ancak bir itiraftır, bir aklan
ma belgesi olamaz. 

Bu iktidar halka hizmet edenleri cezalandırırken, 
ceremesini de ulusa çektirme gibi şaşırtıcı bir yön
tem bulmuştur. Yasal ve hukuksal meşru hiçbir daya
nağı olmayanları devlet örgütlerinde işgalci halde tu
tan, Damşiayda hakkını alanlara karşı da kendi su-
çuımn cezasını devlete ödeten, kusuru ringde ve ha
kemde bulan güreşçi gibi, yasaları ve en üst yargı 
organlarım suçlayıp duran iktidarın durumu ancak hu
kuka başkaldırmışlıkla nitelenebilir. 

Sayın arkadaşlar; 
Dünyanın hiçbir demokrasisinde örneği gösterile

meyecek bir iktidar olgusu karşısındayız. Demokrasi
mizin karşılaştığı en büyük tehlike de işte budur, 
ckonomsal yönden. 

Say m senatörler; 
Başarıya ulaşmasını içtenlikle dilediğimiz birtakım 

sanayileşme uğraşılarına karşın, iktidarın genel ola
rak ekonomik politikasını ve alınan birtakım önlem
leri de içeren ekonomsal göstergeler büyük tehlike
leri haber vermektedir. Resmî beyanlar ise bu tehli
keleri daha da artırıcı ve güven yitiricidir. Kısacası 
ekonomsal durumun tüm göstergeleri S.O.S. işareti 
vermektedir. Gerçekten hızlanan enflasyon, büyük fi
yat artışları, ezilen halk kitlelerinin ağırlaşan yaşam 
koşulları, Merkez Bankasının kısa süreli avanslarının 
tümünün kullanılmış olması, net döviz borçlarının 32 
milyarı aşmış bulunması, dış ticaret açığının 52 mil
yar! geçmesi, transferlerin bir yıla yakın bekletilme
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si ve durgunluktan yaksnıîmasına karşın bütçede, bu 
hastalıkları tedavi yerine, azıhcı yol seçilmiştir. 

Resmî beyanlar ise, bu belgesel kanıtların ve acı 
gerçeklerin tümden tersini savunmaktadır. Hele gelir
lerin muhafazakârca tahmin edildiği ve bütçenin açık 
vermeyeceği sözlerini söyleyenlerin, neden bütçeyi 205 
milyar olarak hazırladıktan sonra, bir anda 220 mil
yara çıkardıklarını anlamak çok zordur, Demek büt
çenin hazırlanmasında 15 milyarlık bir yanhşcık yap
tıklarını, bir sayın üyenin İsrarlı uyarısıyîe ancak an
layabilmişler. Bunun gerçekçi, cîddî ve inanılır yönü 
olaibiîir mi?.. 

Bütün bu Olumsuzluklara karşın, Sayın Maliye 
Bakanının Komisyondaki konuşmasında kaynak açı
ğından, vergi kaçırılmasından, bankaları devletleştir
meden söz etmesini, geç de olsa birtakım acı ger
çekleri itiraf ve doğrular karşısında direnmenin anlam
sızlığını kabul etme zorunluğu olarak niteliyoruz. 

Sayın arkadaşlarım; 
Anayasaya uyacak yerde, Anayasayı kendisine uy

durma saplantısından bir türlü kurtulamayan Sayın 
Demirel İktidarı, yoğun bir sistem arayışı içinde bu
lunan çağımızda Türkiye'yi dünyadan soyutlayarak 
sistem arayışlarını suçlamak gibi ki, Sayın Maliye Ba
kanı geçen gün burada bu gerçeği bir kaç kez söy
ledi, «Dünya yoğun bir sistem arayışı içindedir» dedi. 
E, şimdi, o arayış içinde bunları suçlamak hiç kimse
nin, hatla kendisinin bile inanmadığı, en az huzur
suzluğun bizde olduğunu savunmak, etkili olama
dığı kötü gidişte inatla direnerek kendisi içinde insaf
lı düşmanlarının bile arzulamayacağı sonuçları hazırla
mak giîbi, çıkmazlar içinde bocalamakta ve çıkabi
leceği umudunu verecek en küçük bir belirti dahi bu
lunamamaktadır. Belki komandolar kurtarır. 

Cepheci İktidarın tutumu, ekonomsaî yönden her 
yerde S.O.S. işaretinin verildiği ve sösyo - politik 
yönden de sürekli kırmızı ışıkların yandığı bir ortam
da, fren yerine gaza basan bir şoför görüntüsünde-
dir. Biz ve tüm ulus da, o şoförün sürdüğü araba 
içindeki yolcular durumundayız. 

Sayın arkadaşlar; 
Bugünkü iktidarın tutumunu bir bütünlük içinde 

değerlendirmede, ölçüt niteliğinde gördüğümüz bir kaç 
ulusal gereği ve bilimsel gerçeği de yüksek değerlen
dirmenize sunmak istiyoruz. 

1. Sanayileşmenin oluşturduğu yeni ilişkilerin ve 
değerlerin sağladığı yeni güç dengesinin siyasal alana 
yansıması önlenemez, yansıyacaktır. Akılcı yöntem bu 
oluşumla uyumlu yeni bir dengelenmenin zorunlu ol

duğunu kabul ederek, gereği olan köklü değişmelere 
ve hızlı yenileşmelere yönelmektir. 

Bütün öbür ülkelerde büyük oranda önlendiği hal
de, bizde yoğunlaşarak sürüp giden bunalımın teme
lindeki en büyük neden, bu çağcıl bilimsel gerçeğin 
yeterince kavranamaması ve bunu kavrayamayanların 
tarihin hızlanan akışını durdurmaya, hatta çağı ter
sine çevirmeye amaçlayan anlamsız uğraşlarıdır. 

2. Çoğulcu sistemin kural ve gereklerini kabule 
yanaşmayan iktidar bu Anayasa karşıtı bilim ve çağ
dışı tutumda, inatta başarı sağlama gücünün yetmeye
ceğini, algılama yetersizliği içinde, tutumundan kay
naklanan tepki ve uyarıcı eleştirileri yererek suçlama
yı çare sanan yanılgıdan bir türlü kurtulamıyor, çare
yi orada sanıyor. Bunun en yadırganan kanıtı solu 
suçlama ve hatta devleti soldan temizleme kuruntu
suna kapılmaktır. Devleti temizleyecekmiş soMan!.. 
Bunun açık anlamı, en büyük partimizi yok etme 
planını uygulayacak demektir. Çünkü, en büyük par
timiz solda. Bunu, hangi güçle yapacağını kendisin
den sormak gerekir. 

Şu temizlenince rahatlanacağı söylenip durulan sol 
kavramının, çağdaş sistemler içindeki yerine ve ev
rensel kabul gören temel, bilimsel niteliklerine bir 
açıklık getirmeliyiz. 

Arkadaşlarım; 
En kısa ve özlü tanımlamasıylc en son, en iyiyi 

bulma uğraşının adı olan sol, sistem arayışlarının en 
yoğunlaştığı çağımızda en yaygın bir akımdır. Buna 
suçlayarak donmuşluğu, durağanlığı, işler böyle gitsi-
ni savunmak, taşan nehrin önüne atılan çer çöple onu 
durdurmaya uğraşmak kadar akılcı olabilir ancak. 
Sistem araçlarını suçlayıp, sistemlerin bize de yansı-
ma^mrlan sakınmak ve artık siyasal öğretiler müzesi
ne kaldırılan görüşleri geçerli kılmaya çalışmak yeri
ne, çağımızda geçerli ve başarılı olabilecek sistemi 
oluşturup uygulamaya çalışmaktır akılcı yol. İşte bu 
türlü bir uğraşın davranıştaki adına, sol derler. 

3. Oluşumun çok hızlandığı çağımızda kurum
sal, örgütsel ve hatta bireysel uyumu sağlamak için, 
yenileştirici değişimin de çok hızlanması zorunlulu
ğunun doğal sonucu olan bir devrimler ya da dev
rimsel değişmeler çağı yaşamaktayız. Bizde bu hızlı 
değişme zorunluğuna karşı bir direnme, hatta eskiyi 
diriltme, geçmişi yeniden yaşatma tutkusuyla tüm ev
rensel alanda görünen en hızlı ve güçlü eğilimden 
ülkeyi soyutlamanın da ötesinde, insanlığın uyumdan 
başka çare düşünemediği bu çağcıl eğilimi yeneceği
ni sananlar vardır. Yenecekler güneşi. İşte asıl en 
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büyük bunalım da bu iki eğilimin çatışmasından 
doğmaktadır; çağı geriye çevirmek isteyen, çağın ge
reklerini yapmak isteyen. Yeniîeşip çağa uyalım di
yen ileriyi; değişmeyelim, böyle gitsin diyen tutucu ve 
hatta geçmişi diriltelim diyen gerici eğilimlerin han
gisinin yeneceği bellidir. İnat boşunadır, inat pahalıya 
maîohıyor. 

4. Bu bilim ve çağdışı tutumun oluşturduğu, 
oluşturup büyüttüğü çıkmazda bocalayan iktidarın ka
barmakta olduğu hesap faturası da onun kaygılarını 
büyütmektedir. Bu yüreği ağılı ana babaların ah - vah-
ları ve sayısız gencin kanlarıyla da bağışlanamaz dam
gasını taşıyan hesapların verilme gününü ertelemek
ten başka bir çarenin düşüniilememesi, çok mutsuz 
bir geleceği hazırlamaktan başka bir sonuç veremez. 
Yalnız, kana susamışlar değil, onları önlemeyen, hat
ta koruyan ve gidişi etkileyebileceği halde, gerekeni 
yapamayan herkes ağır bir sorumluluk altındadır. 
Kardeşi kardeşe boğduran, katilleri meydanda do
laştırsın, banlara göz yuman veya yumanları çevir
meyen herkes suçludur. 

Sayın arkadaşlar; 
- Bugün en kaygı veren ve umutsuzluk yaratan bir 

olgu da, iktidarın ve onu destekleyen güçlerin hâlâ 
da başarıdan söz edebilmeleridir. Hâîâ da başanhy-
mışlar!.. Başarılı olurlarsa düzeltecek bir şey kalma
mış. Bu durumu bile başarı sayarak, toplumda yara
tılan yıkım yanında hastalığı sağlık sayan yanılgı 
içinde, bu tanımlamadan ötürü durumu alabildiğine 
kötüleştiren tutumda inat edileceğe de benzemektedir. 
«Başarılıyız.» diyor; değişecek bir şey yok, daha kö
tü yapacağız. Bu durumda, ufuklarına kara bulut
ların çöktüğü fırtınalı bir denizde, güvensiz giden ve 
kaptanından çımacısına değin tüm kadrosu itişip ka
kışmakta bulunan bir geminin içinde yazgısına bo
yun eğmiş yolcular halinde olmaktan bir an önce 
kurtulmamız, gelecek kuşaklara karşı sorumluluğumu
zun da savsaklanamaz gereğidir. Gemi fırtınalı de
nizde, ufuklara bulutlar çökmüş, kaptan çımacıyle dö
vüşüyor, biz de yolcu, içinde gidiyoruz. îşte Türkiye' 
nin durumu. 

Önerilerimiz : 

Sayın senatörler; 
Herkesten önce iktidara ve onun yurtsever say

dığımız sayın üyelerine ve tüm Devlet hizmetlilerine 
seslenmek istiyoruz. 

Her türlü önyargının, parti ve kişisel kaygının üs
tüne çıkarak rejimin ve hatta ülkenin sürüklenmekte 
olduğu olağanüstü tehlikeleri önlemeye yardım ede

bilecek köktenci önlemlere gecikmeden yönelinmeîi-
dir. Bu ertelenemez ivediliği hâîâ da kavrayamayan
lar, hiç olmazsa bundan sonrası için başına buyruk 
halde bırakmayınız bu iktidarı. Türkiye'nin geleceği 
üzerinde oynanan ve Sayın Rektörün, Diyarbakır'da 
bir bölümüne dokunduğu büyük bir oyun karşısın
dayız. Manbuî Teknik Üniversitesine bir işgalci gibi 
girip dekan, profesör, kadın, erkek demeden girişilen 
genel bir sopalama bu oyunun dehşet verici, çıîgınlric-
îa ancak adlandırılabilecek bir küçük salmesidir. Bu 
sahnenin arkasında kimler var, amaçları nedir?.. İk
tidarın da5 Devlet görevlilerinin de, polisin de, bu oyu
nu kavramamış olanlarını uyarıp, ağır bir suç altında 
bulunmaktan kurtulmalarını istiyoruz. Herkes, bu ik-
tidarm sorumîulanyle ortak olamaz. Değildir de za
ten; ama herhalde sessizce batan, uçuruma sürükle
nen gemi içinde olmak, akılcı bir davranış olamaz. 

©aşta Anamuhalefet olmak üzere, Parlamentonun 
iktidar dışı tüm üyeleri de iktidarı ivedi, köktenci ön
lemlere zorlamalı, alırsa desteklemeli ve almazsa onu 
en kısa sürede düşürmelidir. Dayanamaz artık buna 
Türkiye. Serhest seçim ortamını kanlı boğuşmaya dö-
riüştürmeye, demokrasiyi boğazlamaya ve özledikleri 
rejime elverişli ortamı hazırlamaya çalışanlara karşı 
tüm yurtseverler, demokrasiden yana olan güçler ey
lem birliği halinde «der» demelidirler bu duruma. 

şimdiye kadarki kusurlarından bir dönüşüm sim
gelerinden, bir organdan da kısaca söz etmek istiyo
ruz. 

MİT Müsteşarlığının, Emniyet Genel Müdürü ya 
da Jandarma Genel Komutanlığının birtakım görev
lerini de üstlenme eğiliminden arınarak, dışa dönük 
o'an asıl görevlerine yönelme yönünden umutla kar
şıladığımız uğraşlarında daha başarılı olması içten di
leğimizdir. Alınması gereken önlemler bellidir arka
daşlar. Asıl sorun, bu önlemlerin alınması zorunlu-
ğunun önes kendiliğinden düzelemeyeceği anlaşılan ik
tidara ve ondan sonra tüm demokratik güçlere kabul 
ettirilip alınmalarını sağlamaktır. Yeniden buluş yap
mayacağız, önlemler bellidir. 

Sayın arkadaşlar; 
Devletin bütün sağlam güçlerini ve rejimin gü

vencesi olan kurumların etkinliklerini ve saygınlıkları
nı yitirtmeleri için her şeyin yapıldığı bu dönemde, 
baş güvencemiz olan Türk Silâhlı Kuvvetlerine iliş
kin bir kaygımıza da değinmek isteriz. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerini bu kötü gidişin destek
çisi, koruyucusu göstermeye, bu durumun sorumlusu 
olan çevrelerin yararına politikaya itmeye, devrimci 
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geleneğinden saptırmaya ve saptınîablîme başarısını 
övgü ile özenle anımsadıkları 12 Mart rejimini bir kez 
daha diriltmek için Orduyu kışkırtmaya çalışanların 
tutama, bugünkü dış durum karşısında gerçek bir 
ihanet sayıîmalsdjr. Orduya iç çatışmaya yöneltip, dı
şarının iştahını kabartma yolunu açmanın başka adı 
olamaz. Ne gereği vardır?.. Sıkıyönetimi bu planın 
ilk aşaması sayan taktiğin de, herkesten önce Orduca 
anıaşılmış olduğu kuşkusuzdur. Türk ulusu sıkıyöne
tim değil, iyi yönetim istiyor. Ordusunu da kötü yö
netimin destekçisi olarak görmek istemiyor. İyi yöne
timi beceremeyenler çekilip giderler, becerenler bulu
nur. 

Sonuç : 

Sayın senatörler; 
Dünyamızın, bölgemizin ve özellikle ülkemizin ya

şadığı koşullar içinde siyasal bunalımın rejim buna
lımına dönüşmesi hepimize ağır bir sorumluluk yük
lemektedir. İktidarın, koşulların zorlamasını özür say
ması, bu duruma gelişin sorumlusu olan ortaklığın 
yıkılması kaygılan ve iktidar nöbetleşmesinden kork
ması nedeniyle bunu elden geldiğince ertelemeye çalış
ması bizleri etkileyip, Türkiye'yi çıkmazda bocalat
ma, sonu kestiriîemeyecek serüvenlere sürükleme ve
baline ortak olma durumunda tutmamalıdır bizi. 
Dünyada ve bizde de geçmiş günlerde benzerine rast
lanmayan bir iktidarın en kısa sürede düzelmesi, dü-
zelmemedeki inadı yenilemezse, düşürülmesi sağlan
malıdır. Aksi halde de, onun ömrünün uzaması ora
nında, içinde bulunduğumuz durumun kötüleşmesi, 
kara bulutların yoğunlaşması kaçınılmaz bir sonuç 
olur. 

Ülkeyi açık bir savaşa, ekonomiyi çöküntüye, yö
netimi çağdışıhğa, ulusu bölmeye, kardeşi kardeşe 
kırdırmaya ve en tehlikelisi de, yurdumuzu dış güç
lerin çıkar yarışması alanına dönüştürmeye sürükle
yen gidişe elbirliğiyle «dur» demek en önemli ve er
telenemez güncel sorunumuzdur bugün. Gereğini yap
mayı bir an bile gecîktiremeyeceğimiz tarihsel bir so
rumluluk altındayız. 

Bu sorumluluğun bilinci içinde, görevini yapacağı 
inancıyîe Yüce Kurulunuzu Millî Birlik Grupu adına 
saygı ile selâmlarım. (C. H. P. ve M. B. G. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldız. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Orhan Tuğrul, 

buyurun efendim. 
A, P. GRUPU ADINA M. ORHAN TUĞRUL 

(Bilecik) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 

1977 yılı Başbakanlık Bütçesi üzerinde Adalet Par
tisi Grupuraun görüş ve temenMkrini arz etmek üze
re huzurunuzda bulunuyorum. 

Bütçenin tümü üzerinde müzakereler yapılmış, on
dan sonra en önemli bütçe olarak Başbakanlık büt
çesi huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. Başbakanlık 
Bütçesi, bakanlıkların başı, icranın baş sorumlusu 
Başbakan olması sebebiyle muhalefet bütün isnat ve 
ithamlarını Başbakana tevcih eder. Saniyen, Hükü
metin sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda aldığı 
ve alacağı tedbirlerin muhasebesi, tenkit ve temenni
leri bu bütçede dile getirilir. Muhalefet, bütçenin tü
mü üzerinde alamadığı hızı bu bütçede şiddetlendirir 
ve hırsını bu bütçede tatmin eder. Biz de konuşma-
İDrımızı, muhalefetin üslubu içinde elbette cevapla
maya çalışacağız. 

Sayın senatörler; 
Geçmişte olduğu gibi, bu yıl da muhalefet hatip

lerinin Bütçe Komisyonunda Ve buradaki konuşma
larının hemen hemen aynı ton ve aynı dozda devam 
ettiğini görmekteyiz. Geçen sene, «bu iktidar kendi 
içinde tutarsızdır, bu iktidar katil iktidardır, bu ikti
dar çekîîmeMir, Demire! istifa» diye beyanda bulun
malarına rağmen; aradan 22 ay geçmiş, Demire! Hü
kümeti başarılı olarak işbaşında bulunmaktadır. 

1977 Bütçesi de huzurunuzda görüşülmektedir. 
Bütçe Komisyonunda, dünkü ve bugünkü konuşma
larda muhalefete mensup hatipleri dinledik; üzüldük 
doğrusu. Hâlâ neden insaf çizgisine gelemezsiniz?.. 
Sayın Yıldız'a burada kısmen cevap vermek istiyo
rum. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Sekiz senedir burada bütçe müzakerelerini takip 

ediyoruz. Sayın Yıldız'ın hiç bir zaman gerek Adalet 
Partisi muhalefette iken, gerek Adalet Partisi tek ba
şına iktidarda iken, gerek koalisyon halinde iken, bir 
gün olsun Adalet Partisinin icraatını öven b:r konuş
masına rastlamadık. Bugün de öyle. Çünkü, kendisi 
ifade ettiği gibi, huzurunuzda solu gayet iyi müdafaa 
eim'ş, solu, âdeta kendi mezhebi halinde bize anlat
mak istensiştir. Biz, onun anladığı solu çok iyi bili
yoruz. Biraz sonra o solu, biz de anlatacağız. O ka
dar alıştık ki, Sayın Ahmet Yıldız'ın konuşmalarına 
kendilerine aynı tonda, aynı dozda cevap vermeyi 
dahi lüzumlu görmüyoruz. 

İktidar olarak, elbette ki, muhalefetin takdirlerini 
beklemiyoruz. Hele, bir türlü sadık muhalefet olama
yan Cumhuriyet Halk Partisinden hiç bir takdir bek
lemiyoruz; ama bize reva görülmeyecek şekildeki is-

— 237 — 



Gı Senatosu B : 29 4 . 2 . 1977 O : 4 

nat ve ithamları da hiç bir zaman cevapsız bırakma
yacağız, 

Biz muhalefette iken, sizin Başvekilinize hiç bir za
man galiz ifadeler kullanmadık. İftira ve isnatlarda 
bulunmadık. Daima, bir muhalefet örneği verdik, biç 
bir zaman delici olmadık. Açınız zabıtları bakınız; 
ama mecbur kalırsak bu işi sizlerden daha iyi yapa
biliriz. 

Ne isliyorsunuz bizden?.. Sekiz aylık iktidarınızda 
millete müspet ne verdiniz?.. Ne miras bıraktınız ki, 
Milliyetçi Cephe Hükümetinden onun hesabını so
ruyorsunuz?.. Asayişi tam, ekonomik boyutları kı
vanç verici, dış siyaseti sütliman bir iktidar mı dev
rettiniz?.. Bunun hesabım mı bizden soruyorsulauz?.. 

Erken seçim naralarıyle bıraktığınız Hükümet mi?.. 
Kesin neticeye bağlanmamış Kıbrıs ve Ege sorunu 
mu?,. Yarattığınız silâh ambargosu mu?.. Af sebe
biyle serbest bıraktığınız militanlar mı?.. Bu satılmış 
zavallıların yarattığı asayişsizlik, yarıda kalmış yatı
rımlar, yokluklar, kuyruklar, zamlar; bunlar mı?.. 
Bunları mı diüe gefürelim?.. 

İlkokuldayken hocamız tahtaya şu vecizeyi yaz-
yazmıştı, hepiniz bilirsiniz. «Kişi noksanım bilmek 
kadar irfan olamaz.» 

Bu atasözü, beni hayatım boyunca etkilemiştir. 
$!z!er, siz sayın muhalefet, sayün anamuhaiefet ve 
onun yardımcıları, noksanınızı bilmek, irfanınızı kul
lanmak yerine maalesef tırpan kullanıyorsunuz. Orta
nın solu ile bir elinize çekici almışsınız, Sosyalist En-
temasyone!e girdikten sonra da, diğer elinize tırpan 
r'iîiîîiz. Vatan haini Nazım Hikmet'e vatan şairi di
yorsunuz. Solcular tarafından tertiplenen Nazım Hik
met haftasına bir belediye reisiniz eşiyle birlikte şeref 
veriyor, bir diğeri da Atatürk'ün Başkentine bu kişi
nin kemiklerini getirip kirletmek istiyor. 

1969 yılında; «Ortanın solu Moskova yolu» dene
mesi ne kadar haklıymış. Artık bugün bu yolda, bu 
hedefte olduğunuzu dünyaya da ilân ettiniz. Çok ulus
lu şirketler kabul etmeyen sizler, çok uluslu parti ol
dunuz. 

Atatürk'ün çizdiği millî birlik ve beraberlik sem
bolü olan Türk Milletini, «Türk halkları» diyerek 
böMünüz. Şimdi de mezhep kavgalarını körüklüyor-
sunuz. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Yok öyle bir 
ş^y. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, rica ediyo
rum. 

A. P. GRUPU ADINA M. ORHAN TUĞRUL 
(Devamla) — Üniversite ve okullardaki hadiselere 
bakarak onların tahrik ve teşvikçisi olduğunuzu unu
tarak iktidara dönüp, «Halkın can ve mal emniyeti 
kalmadı» diyebaliyorsunuz. «Demirel, hadiseleri hep 
sol gözüyle görüyor, sağ gözüyle gördüklerini gör
memekte veyahut da görmemezlikten gelmekte» di
yorsunuz. Biz de diyoruz ki, Sizin de sol gözünüz gör
müyor, hep sağa bakıyor, hep sağı görüyorsunuz. 
Cumhuriyeti Halk Partisi sola kaydıkça, doktrin par
tisi oldkuça, elbette ki Milliyetçi Sağ Cephe kendini 
ve rejimi savunma durumuna girecektir. Bundan ta
biî bir şey olamaz. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Malumunuz veçhile, Milliyetçi Cephe Hükümeti 

dört partiden oluşan bir koalisyondur. Adalet Par
tisi olarak, daima koalisyonların karşısında olduk. 
Bu koalisyonu kurmuş isek, isteyerek değil, bir mec
buriye le, bir rejim ve vatanseverlik duygusuyla, mem
leketi hükümetsiz bırakmamak, milleti komünizmin 
pençesine atmamak için kurduk. 

Sayın Demıirel'in siyaseti, dirayeti ve sabrıdır ki, 
bu Hükümeti başarı ile bugüne kadar ulaştırmıştır. 
Bu Hükümet!, gittiği yere kadar da götüreceğiz; ama 
millî menfaatlerimize zararlı hale geldiğine inandığı
mız anda da Hükümette kalmakta İsrar etmeyeceğiz, 
müsterih olunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Deniz bitti, 
karaya oturdunuz. 

A. P. GRUPU ADINA M. ORHAN TUĞRUL 
(Devamla) — Evet, onun da cevabını şimdi alacak
sınız. 

BAŞKAN — Lütfen, karşılıklı olarak müdahale 
etmeyiniz, efendim. 

A. P. GRUPU ADINA M. ORHAN TUĞRUL 
(Devamla) — Bu Hükümet bir protokolle teşekkül 
etmiştir. Programını Meclislerimizde okuyarak güven
oyu almıştır. Bir arada cemedilmesi mümkün olma
yan rakamlar cemedilmişiir. Elbetteki böyle bir Hü
kümetin bünyesinde bazı rahatsızlıklar olacaktır. Bu 
rahatsızlıklara bakarak Hükümetin, sallantıda oldu
ğunu, gidici bulunduğunu beyan eiîmek ancak size 
hayal âleminde koltuk sevinci verebilir. Onun için 
dersiz bitti. 

Sayın Demirel Hükümeti bütün zorluklara, içten 
ve dsşfeii çelmelere ve kilidine anahtarım takmana 
hazırım gibi hulûskârlıklara rağmen, bu bütçeyi mey
dana getirmiş ve 1977 seçim yıhna, vatandaşı sam
dık başına gitme yılına getirebilmişiîir. 
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Saym senatörler; 
Asayiş mesele si bugüln için en önemli bir konu

dur. Memleketi, milleti tedirgin eden bir konudur. 
Her gün memleket evlâtları birbirini öldürmektedir. 
Bunlardan üzüntü ve endişe duymamak mümkün de
ğildir, ama şunu da ifade edeyim, bunlar sizin itki-
darımzda da vardı, bugün de vardır, yarın da ola
caktır... 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Olma
yacaktır. 

A. P. GRUPU ADINA M. ORHAN TUĞRUL 
(Devamca) — Evet, o sizin hüsnü kuruntunuz : Olan
ları saymakla bitiremeyiz. 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — İyi bir 
kuruntu. 

A. P. GRUPU ADINA M. ORHAN TUĞRUL 
(Devamla) — Asayişsizliğin, anarşinin Demire! Hü
kümetiyle beraber geldiğini iddia etmek, Türkiye'nin 
nteselelerSrii hiç anlamamak demektir. Üniversiteler
de, okullarda ve müesseselerde vukubulan anarşik 
olayların kökeninde yatan hakikî mana ve maksadı 
iyi bilmek, hadiselere iyi teşhis koymak lâzımdır. 
Hepimiz biliyoruz ki... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Neymiş 
acaba onlar?.. 

A. P. GRUPU ADINA M. ORHAN TUĞRUL 
(Devamla) — Sizin gözönüzle elbet teki mümkün de
ğil görmek. 

Türkiye'deki asayiş hadiseleri olağan olmanın öte
sinde, ideolojik ve rejim buhranı yaratmaya matuftur. 
Bunlar yalnız Türkiye'de değil, bütün dünyada, bil
hassa demokratik ülkelerde vukubulnüaktadır. Demir
perde gerisinde de hadiseler olmaktadır. Fazla haber 
alma imkânı olmamakla beraber, hürriyeti seçtim di
yerek kızıl zulümden kaçanların beyan ve hareketleri 
bunu ortaya koymaktadır. Demirperde gerisindekîîer 
hürriyet için, demokratik ülkelerde ise, geniş hürriyet 
nizamıliîîn imkânları, yabancı ideolojilerin gelUşmesi-
ne, doîayısryle tahribat yapmasına fırsat vermekte
dir. 

Türkiye'nin etrafını çevreleyen Avrupa, Asya ve 
Amerika'ya bakalım, oralarda da aynı hadiseler olu
yor. Geçen sene Roma, Floransa ve Münih'te olay
lara şahit oldum arkadaşlar. Ellerinde kızıl bayraklar
la sokaklarda ilerleyen gençler bağırıyorlardı, sordum, 
bunlar ne istiyor diye?.. «Kahrolsun faşizm, faşizme 
öMim, yıkılası düzen, halk savaşı, kurtuluşa kadar sa
vaş» diyorlarmış. Bunları ifade eden pankartlar da 
vardı ellerinde. 

Muhterem senatörler, 
Ankara, İstanbul ve diğer iller sokaklarında ya

zılan yazılar, dağıtılan beyannameler, atılan naralar 
bunların aynı değil mi? 

BELİĞ BELER (İzmir) — Aynı buradaki gibi. 
A. P. GRUPU ADINA M. ORHAN TUĞRUL 

(Devamla) — İktidar bu rejim düşmanîarıyle müca
dele ederken, polisi ve jandarması bu hareketleri 
durdurmaya, önlemeye çalışırken. Devletin resmî 
görevlileri öldürülüyor, Cumhuriyet Halk Partisinin 
kılı kıpırdamıyor. Aksine, Cumhuriyet Halk Parti
si, polisin ve jandarmanın yanında olacağı yerde, 
onları tehdit ve tahkir etmekten kendisini alamıyor. 
Böyle sorumsuz parti ve muhalefet olamaz. Olabilir 
mi?.. Oluyor, işte örneği var. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Yaşa be 
arkadaş yaşa. 

A. P. GRUPU ADINA M. ORHAN TUĞRUL 
(Devamla) — Bu güzel ülkede anarşik olayların dur
masını, can ve mal emniyetinin korunmasını, üniver
site ve okullarda talebelerin derslere devamım isti
yorsak, iktidar ve muhalefet olarak el ele verip, re
jim düşmanlarına karşı birlikte hareket etmek, hem 
vazife, hem de boynumuzun borcudur. Varsanız bir
leşelim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Kapımı
za geldiniz ha, bizden ne dileniyorsunuz söyleyin ba
kalım?.. 

A. P. GRUPU ADINA M. ORHAN TUĞRUL 
(Devamla) — Muhterem senatörler, 

Sizi intibaha davet ediyoruz tabiî. 
Yüksek malumunuzdur, demokrasilerde iktidar 

kadar, muhalefet de lüzumludur. Anayasamıza gö
re, partiler Anayasanın vazgeçilmez unsurlarıdır. Hiç 
bir parti, Anayasaya aykırı bir tutum içine giremez. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası komünist partilerin 
kurulmasına kapalıdır, ama Türkiye'de komünist re
jime ve onun tahakkukuna çalışan partiler vardır. 
Kanımız o ki, Cumhuriyet Halk Partisi, bu katı sol 
partilerin reylerini gelecek seçimlerde kendinde mu
hafaza edebilmek için Sosyalist Enternasyonele gir
miş olabilir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ah canım. 
A. P. GRUPU ADINA M. ORHAN TUĞRUL 

(Devamla) — Sol partilerin hepsi Marksizmden mül
hemdir. Halk iktidarı kavramı da, enternasyonel 
kavramlar içindedir. Cumhuriyet Halk Partisi gibi, 
köklü bir partinin komünizden ayrılmış bir kol olan 
Sosyalist Enternasyonele girmesi, Cumhuriyet Halk 
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Partisi dışındaki kimseleri, milliyetçileri, demokratik 
rejime inanan ve onu koruyanları tedirgin etmez 
mi?.. 

Dört tarafı komünist ülkelerle çevrilmiş, jeopo
litik durumu itibariyle kritik bir ortam ve dönemde 
oîan Türkiye için, Türkiye'de hürriyet içinde yaşa
yanlar için endişe verici olmaz mı?.. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partililer, öyle bir yağlı 
sol zeminde kayıyorsunuz ki, sizi komünizmin kuca
ğına düşmekten hiç bir kuvvet kurtaramaz ve dur
duramaz. Bu kafa sahipleriyle bu yolda yürüdükçe, 
bu Millet sizi hiç bir zaman iktidar yapmayacaktır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Yapma, 
ah canım. Kiliseye git bir mum yak. 

A. P. GRUPU ADINA M. ORHAN TUĞRUL 
(Devamla) — Tabiî görüşeceğiz, çok yakın. 

Sayın senatörler, 
Bakınız Cumhuriyet Halk Partili bir hatip ne di

yor; Türkiye Cumhuriyeti Demirei'in elinde Cumhu
riyet olma niteliğini bitirmiş. 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Doğru. 
A. P. GRUPU ADINA M. ORHAN TUĞRUL 

(Devamla) — Sizin için doğru; ama başkası için 
doğru değil. Biz de cevap veriyoruz, Türkiye Cum
huriyeti rejimi, Sayın Bülent Ecevit'in elinde Cum
huriyet olmaktan çıkarılıp Marksist bir rejim haline 
getirilmek isteniyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Biliyor 
musun o işin ne olduğunu?.. Anlat bakalım ne olu
yor. 

A. P. GRUPU ADINA M. ORHAN TUĞRUL 
(Devamla) — Sizler öğretmenleri, hem de mahkûm 
olmuş öğretmenleri tekrar vazifeye alır, Danıştay ka
rarlarını infaz etmez, dilediğiniz gibi hükümet icra 
edersiniz; biz, bir öğretmeni başka yere nakledince 
kıyım olur. Danıştay kararlarını infaz etmezsek meş
ruiyetimizi kaybeder, Anayasayı ihlâl ederiz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Yok canım, 
vazifeyi suiistimal olur, fazla ileri gitme. 

A. P. GRUPU ADINA M. ORHAN TUĞRUL 
(Devamla) — Deminden zaten Sayın Yıldız da söy
ledi, 12 Mart'tan önceki gibi, yine tehditlere başla
dılar. Orduyu kimin tahrik eettiği, kimin ihtilâllere 
teşvik ettiği, daha tarih çok tazedir, şöyle arkaya dö
nüp baktığımız zaman da müşevviklerini bulmak ga
yet kolaydır. 

Böyle mantık ve iddia olamaz, bu gafil hukukçu
lar, hukukçu geçinen müfteriler ne Türk Ceza Ka
nununun 146 ncı maddesinden, ne de Damştay Ka

nununun 95 nci maddesinden haberdardırlar. Gelişi
güzel, hukuktan yoksun konuşur, palavra atarlar. 

Bir taraftan memlekette can ve mal emniyeti kal
madı, iktidar âciz, Hükümet çekilsin diyeceksiniz, 
diğer taraftan da, iktidarın getirdiği hem de Anaya
sanın âmir hükmü olan Devlet Güvenlik Mahkeme
lerinin kuruluş kanununun çıkmasını engelleyecek, 
icranın bu yolla anarşiyi önleme gayretlerini berta
raf edecek, sonra da asayişsizlikten, acizlikten şikâ
yetçi olacaksınız. Bunları iktidardan istemeye ve bek
lemeye hakkınız yoktur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye 1965'ten 1970'e, 1975'den 1977'ye ka

dar bir şantiye haline getirilmiştir. Adalet Partisi ne 
zaman iktidar olmuşsa bu böyle olmuştur, böyle de 
olacaktır; ama 1974'de Halk Partisinin kısa iktidarın
da ise, yatırımlar durmuş, halk sektörü uydurma ve 
hayalleriyle vatandaş aldatılmış, işsizlik ve enflasyon 
baş kaldırmış, zam furyası almış yürümüştür. Ada
let Partisinin ise, 1970 öncesi yapmış olduğu proje
ler ve attığı temellerin meyveleri 1975 - 1976 
yıllarında toplanmaya başlamıştır. Aynı zamanda 
1976 yılı büyük projeler yılı olmuştur. 

Devreye giren Keban'dan sonra Karakaya Bara
jının temeli atılmış. 27 kilometrelik Güneydoğu 
Anadolu sulama tüneli inşaatına başlanmıştır. 1977 
yılında 600 megavatlık atom santralının ihalesi yapı
lacaktır. Bugün elektrik üretimimiz 20 milyar kilo-
vatsaattir, bunu 100 milyar kilovatsaata çıkarma ça
lışmaları yapılmaktadır. 

Bugün 11 milyon ton oîan linyit kömürü, dör
düncü plan döneminde 51 milyon tona yükseltile
cektir. Fosfat ihtiyacımızı karşılayacak Mazı Dağı 
yatakları işletilir hale getirilmiştir. İskenderun ve 
Ereğli Demir Çeük Fabrikalarımız tevsi edilmekte
dir. Samsun Bakır Fabrikasının yıllık üretimi 40 bin 
tondan 100 bin tona, Seydişehir alüminyum kapasi
tesi 60 binden 240 bin tona, Kayseri Çinko Kurşun 
Tesislerinin verimi 25 binden 100 bin tona çıkarma 
plan ve projeleri ele alınmıştır. 

Çimento fabrikalarımızın bugün kapasitesi 19 
milyon tondur. 35 milyon tona çıkarmak için her 
sene altı fabrikanın devreye girmesi için 18 yeni 
fabrikanın inşası başlamtşür. Türkiye sanayileşme 
sahasında yeni bir döneme girmiştir. Ağır sanayi 
tesisleri kurulmakta, motor aktarma organları, taşıt, 
gemi, uçak, elektronik, elektroteknik iş makineleri 
endüstrisi kurulmaktadır. Savaş sanayiinde önemli 
adımlar atılmaktadır. Bu sebeple, 200'ye yakın pro
je gerçekleştirilecektir. 

— 240 — 



C, Senatosu B : 29 

1976 yılında dev tesislerden ikmal edilen İskende
run Demir Çelik, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı, 
Elâzığ Ferro Krom, Uludağ Volfram tesisleri hiz
mete girmiş, aynı devrede Sivas Dördüncü Demir 
Çelik Fabrikası, Kırka Boraks Tesisleri, Karakaya 
Barajının temelleri atılmıştır. Diğer tesislerin açılış 
ve temel atmalarından vaktinizi almamak için bah
setmiyorum. 

Engellemelere rağmen, İşçi kıdem tazminatı, 65 
yaşım doldurmuş ihtiyarlara, çalışamayacak malul
lere maaş bağlanması kanunlarını çıkarttık. Sıra bek
leyen, muhtarlara maaş, genel sağlık sigortası, tarım 
sigortası ve asgarî geçim indirimi tasarıları da kanun
laşacaktır. Yüz üstü bırakılan Kıbrıs, Ege sorunu, 
Türk Amerikan ve Türk Yunan ilişkilerinin, Hari
ciyemizin gayretli çalışmalarıyle Türkiye'nin men
faatlerine uygun şekilde neticelendirilmesi için yoğun 
temaslar yapılmaktadır. 

Amerika Birleşik Devletleriyle 26 Mart 1976 ta
rihinde Washington'da imzaladığımız Savunma İş
birliği Anlaşmasının kısa süre içinde tarafların yasa
ma Organlannca onaylanarak yürürlüğe girmesinin 
önemine inanıyoruz. 

Sayın senatörler; 
Yukarıda kısaca ve nokta nokta temas ettiğimiz 

ekonomi ve sanayideki hamlelerimiz yanında, say
makla tükenmeyen, işletmeye açdmış veya temelleri 
atılmış tesis ve fabrikalarla ne kadar övünsek yeri
dir. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partililer; Ne yaptınız, 
neler yaptınız bu vatan sathında?.. Hangi eseriniz 
konuşuyor, hangi eseriniz cevap veriyor size?.. Bir 
İstanbul Köprüsü ve çevre yollan dahi başlı başına 
bir övünme vasfıdır; ama biz hiç bir zaman övün
medik ve övünmüyoruz. Merak ettiğimiz husus, ya
pılmasına nza göstermediğiniz bu eserin üzerinden 
rahatça geçebildiğinizdir. Biliyoruz ve görüyoruz; 
bütün hırçınlıklannızm ve salamlarınızın, sebebi bu 
dev eserlerin İktidarımız tarafından yapılmasıdır. 

Zamanı idarenizde TRT'nin başına bir solcu ge
tirdiniz. Her gece sol ellerin kalktığını sergileyen ek
ranlar, Türk Milletinin büyük çoğunluğunu tedirgin 
ediyordu. Bunlardan arınmanın sevincini yaşıyonız 
birkaç senedir; ama solcu zemin yerine getirdikleri
mizi de rahat bırakmadınız, bırakmıyorsunuz. Da
nıştay karar üstüne karar veriyor. «Senin tayin et
tiklerini istemem, ille de Cem», diyor. Bazı mahke
meler de indî ve hissî karar vermek suretiyle yardım
cı oluyor. Bütün bunlara rağmen, biz Hükümet ol-
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dukça, Yalçıntaş, Karataş gider yerine, Aktaş gelir; 
ama Cem Sultan bir daha gelemez. 

İki sene içinde yüzlerce soruşturma, araştırma 
önergeleri verdiniz Meclislere. Parlamenterleri fuzu
lî yere işgal etmektesiniz. Hangi soruşturmayı biti
rip, suçlu tespit edebildiniz?.. Yaptıklarınız hep 
şantaj ve oyalama. 

İşte seçim yılı geldi. Grupumuz erken seçime de 
hazırdır. Vatandaş, iktidara lâyik olanı isabetle se
çecektir. Tek başına iktidar da olsun koalisyon ha
linde de olsun, yapılan seçimlerde daima sandık 
emniyette. Vatandaş huzur içinde reyini kullanmış, 
hiç bir üzücü hadise olmamıştır. Bu seçimlerin de 
böyle geçeceğinden kimsenin şüphesi bulunmasın. 

Sözlerime burada son verirken, Başbakanlık Büt
çesinin, Milletimize, Bakanlığın değerli mensupları
na hayırlı ve başarılı sonuçlar vermesini diler, Gru-
pum ve şahsım adına saygılar sunanm. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tuğrul. 
Efendim, Cumhurbaşkanlığınca Seçilen Üyeler 

Grupu adına görüşmek isteyen Sayın Üye var mı?. 
Yok, 

Olmadığına göre, diğer konuşan gruplar ikinci 
konuşma haklarını kullanacaklar mı efendim?. 

MUHSİN BATUR (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— C. H. P. Grupu adına ikinci konuşma hakkını ben 
kullanacağım efendim. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın Muhsin Batur, 15 dakika süreyle kısıtlı 
olarak size söz veriyorum; buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUHSİN BATUR 
(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, değerli 
senatörler; 

Benim böyle bir söz alıp, kürsüye gelmek için hiç
bir önyargım yoktu; fakat bundan bir saat evvel Se
natonun çok acildi halini gördükten sonra ve Başba
kanlık Bütçesi gibi önemli bir konunun burada tartı
şılma sırası geldiğinde, iktidarın ancak altı senatörü
nün ve Hükümetin sıfır temsilcisinin burada olduğuna 
gördükten ve İktidarın, Türkiye'de demokratik reji
min uygulayıcısı önderliğini yapma tutumu karşısın
da, bunun ne kadar geçersiz olduğunu sizlere izah 
edebilmek için bu sözü almak mecburiyetinde kal
dım. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Muhalefetten kaç ta
ne vardı?.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Beler. 
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C. H. P. GRUPU ADINA MUHSİN BATUR 
(Devamla) — Evet, biz kendi adedimize göre sizden 
çok fazlayız burada. Rakam biliyorsan say, ondan 
sonra konuş. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayın, çok 
rica ediyorum efendim. Müdahale etmeyin efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUHSİN BATUR 
(Devamla) — Say m senatörler; 

Sözlerime, kronolojik bir sıra takip ederek devam 
etmek istiyorum. Sözümün başlangıcı, Türkiye'de de
mokratik rejimin gelişimi ve Atatürk'ün bize verdiği 
direktiftir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk defa 
23 Nisan 1920'den evvelki kuruluşunda, Türkiye'deki 
demokratik gelişimlerden bahsetmek istemiyorum; fa
kat o tarihten bu yana, Türkiye demokrasiyle idare 
edilmeye yönelmiş bir ülkedir ve Atatürk bunun ön
cülüğünü yapmıştır ve söylediği söz, bugün arkamız
da asılıdır : «Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir». 
Bunu bize, bir hedef olarak vermiştir. Verdiği gün 
biz bu hedefte değildik elbet. Hepiniz tarihi biliyor
sunuz. O Atatürk ki, bazı meseleler konuşulurken, 
komisyonda iskemlenin üstüne çıkmış ve «Değerli ar
kadaşlar, bu sorun çözülecektir; ama bazı kelleler 
uçacaktır.» demiştir; ama adım adım, bizi bu rejime 
getirme çabasına girmiştir. Yani, o zaman için Türk 
toplumu demokratik bir rejime uygun değildi; ama bu
nu kademe kademe size sağlamaya çalıştı Atatürk. 

Şimdi, bir toplum demokrasiye uygun mudur de
ğil midir?.. Bunu kısaca özetlersek, dünyadaki tatbi
katlarından elde edilen neticeler şöyle ifade edilir : 
Bir toplum demokrasiye, demokratik rejime uygun de
ğildir; fakat toplumu idare etmek şansına malik olan
lar, eğer toplumun üstünde bir seviyede ise, elini o 
altta olan topluma uzatırlar ve kendi seviyelerine çe
kerler ve onu demokratik rejime uygun hale getirme
ye çalışırlar. Aksi varitse, yani toplum demokratik 
rejime uygun, onu idare edenler buna elyafc değilse, 
zaten toplum onu idare edenlere tekmeyi seçimle atıp 
göndermek hakkına sahiptir ve bunu uygulamıştır. 

Bizde çok partili demokratik rejime geçiş 1946 son
rasında başlamıştır. Bu da bizim hâlâ aradan 31 yıl 
geçmesine rağmen, Türk kamuoyunda tartışılan bir 
konudur, yani Sayın rahmetli İnönü bunu dış dünya
nın zoruyla mı buraya getirdi Türkiye'ye uyguladı, 
yoksa hakikaten, içtenlikle Türk toplumunun çoğul
cu, demokratik partili düzene geçmesini mi istiyor
du?.. Bunu içtenlikle istiyor muydu?.. Benim kişisel ka
nıma göre, bunu içtenlikle isteyerek İsmet Paşa Tür
kiye'yi bu hale getirdi. Çünkü, şu günkü dünyanın or-
tamma bakın : 

Franko daha yeni öldü. Franko ölmeden evvel, 
dünyanın en katı rejimlerinden birine sahip İspanya' 
yi NATO kendi içine çekmek için yıllarca çalıştı. 
İçinde tartışma oldu, alındı, alınmadı o başka. Ya
ni dünyada bazı rejimler, demokratik olmamasına 
rağmen, hâlâ revaç bulabilmektedirler. Demek ki, dış 
dünyanın baskısıyle Türkiye'de demokratik rejim gel
medi. Tüi'k tarihinde yer almış bir büyük şalısın hoş
görüsüyle, inancıyle bu rejim Türkiye'ye yerleştiril
meye çalışıldı. 

Uydu mu bu rejim bize?.. Uydurulmaya çalışıl
dı, On sene bocalandı, 1950 ile 1960 arasında. Uyma
dığı görüldü. Eğer görülmeseydi 27 Mayıs 1960 ey
lemi olmazdı. O eylem, Türkiye'yi batırmak için mi 
yapıldı?.. Hayır. Soysuzlaşmaya doğru giden demok
ratik rejimi rayına oturtmak için yapıldı ve bugünkü 
Anayasanın kabul edilmesinin ve bugünkü rejimin 
mebdei oldu. 

1960'dan sonra Türkiye gene bocalamalar devri 
geçirdi. 22 Şubatlar oldu, 21 Mayıslar oldu. Rejim, 
daha çok genç olmasına rağmen, bu eylemlere karşı 
direndi, Parlamentoya itimat gösterdi. Türkiye'de en 
iyi usul demokratik sistemle idaredir inancı içinde 
aynı kanı, aynı üniformayı taşıyan insanlar biriMrle-
rryîe karşı karşıya geldi ve bu müesseseleri korumak 

I uğrunda kendi arkadaşlarını ifna ederek bu mües
seseleri yerleştirmeye çalıştılar Türkiye'de. Yine, yıl
lar geçti «Tarih tekerrürden ibaret değildlir» derler, öy
ledir; ama bundan ders alanlar içindir bu tabiî. Yi
ne ders alınmadı, Türkiye öyle bir ortama getirildi 
ki, hiç istenilmediği halde 12 Mart müdahalesi oldu. 
12 Mar't müdahalesini yapanlar, ki içinde bir tanesi 
benim, ne kendimize bir mansıp (daha yukarı bir rüt
be yoktur çünkü) ne bir mevki, ne de bir menfaat el
de etmek için yapmadık. Yolundan çıkan demokratik 
hareketi bir ikazla tekrar yoluna oturtmak için çalış
tık ve sizin Parlamentonuzu tamamen hür irade ile 
açık bıraktık. 

Bir dönem daha geçti, Türkiye 1973 seçimlerine 
geîdi ve hakikaten hiçbir telkin olmadan, hiçbir şey 
olmadan normal bir seçim yapıldı ve bunun hâsılası 
çıktı. Bu hâsılada 12 Martı yapanlar haksız olsaydı, 
sîz Adalet Partililer eski adedinizle bu Meclise gelir
diniz. Demek ki, miilîet sizi hatalı buldu ve o oyu ver
medi; ikinci parti haline getirdi sizi. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahramanmaraş) — 
Daha çok gelirdik. 

I ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Bu ne 
i demek Sayın Başkan. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Müdahale I 
etme. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ders ahn ders. 
BAŞKAN — Sayın Feyyat lütfen efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA MUHSİN BATUR 

(Devamla) — öylesiniz, öylesiniz... Getirdi ne oîdu?.. 
Önce üç ay bir hükümetsizlik dönemi oldu, sonra 
normal parlamenter usullerle iki parti bir araya geldi 
bir hükümet kurdu. Bir süre devam etti anlaşamadı
lar, olabilir, parlamenter hayat bu, anlaşamadılar, da
ğıldılar. Dağıldıktan sonra Parlamento aritmetiğine 
göre, eğer hakikaten benimsemiş/sek demokratik reji
mi, halkın iradesini kabul etmişsek, o çerçeve altında 
yeni bir hükümet teşekkül etmesi lâzımdı bu Parla- I 
mcnto içinden; öyle mi oldu arkadaşlar, öyle mi 
oldu?.. 

Nasıl ki, 1971'den önce Adalet Partisi içinde bir 
dağılma oldu, sonradan bazı yöntemlerle, bazı par
tililer dağıtılarak mebus pazarları açılarak yeniden bir 
İktidar ohışturulduysa, bu, bugünkü Millî Cephe Hü
kümeti de Ankara Otelinde bazı paralar dönerek, ba-
zı rakamlar elde edilerek Meclis içinde inançsız in
sanlardan mürekkep, birbirinin kuyusunu kazan dört 
partiden ibaret, dört başlı bir Hükümet oldu. Oldu J 
da ne oldu?.. İşte bugünkü hale geldik. Hani demok- j 
rasi?„. 130 tane genç öldü. 1960 İhtilâli, iki tane insan j 
öldü diye oldu. 12 Mart, 5 kişi öldü diye oldu. Bu- ! 
gün, 130 kişi öldü. Kanıksıyoruz, kanıksıyoruz; ama 
her gün bu Parlamento Türk kamuoyunda itibarım 
kaybediyor. Bu neden oluyor?.. Bir kişinin. Silâhlı I 
Kuvvetlerin müdahalesi ile yerinden inmesinden dola
yı itibarım sağlayabilmek için, 40 milyon insana ben | 
Başbakanım diyebilmek, bunu yürütebilmek sevda
sından ileri geliyor. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Böyle eferidim, böyle; her gün Koalisyonun dört 
parftsi, dört ayrı Başbakan olarak, çok ayrı ayrı fi
kirleri, muhalefetin iktidara karşı ileri süremediği fi
kirleri ileri sürerek, birbirini mahvetmek için her tür
lü çareye başvuruyorlar; fakat siz bu kanadı sanki 
Türkiye'nin düşmanı, Türkiye'yi batırmak isteyen bir 
kanat olarak gördüğünüzden dolayı, bir türlü bunu 
dağıtıp, hakikaten Millet ne istiyor, onu göremiyorsu
nuz. Huzur istiyor millet. Millet ne istiyor?.. Kuv-
vetBi bir hükümetle idare edilmek istiyor. 

Bugün Başbakanlık Bütçesini konuşuyoruz, Sayın 
Başbakan burada yok. Çünkü, gelse tenkitlere cevap 
verecek hali yok; ama burada gezer, konuşur, cevap 
verir onlar ayrı hikâye. Bunları açık konuşalım arka
daşlar. Bugün memleket, tekrar demokratik rejimin 
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sarsılması noktasına geliyor. Ben 12 Mart müdaha
lecisi olarak muhtıraya imza attığım zaman... 

BELİĞ BELER (İzmir) — Şimdi senatörsün, se
natör. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Şüphen 
mi var?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Müdahale 
etme. 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyin sayın 
üyeler, müdahale etmeyin efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUHSİN BATUR 
(Devamla) — Evet, evet biliyorum. Ben sana söyle
yeyim bugün bir askerî müdahale olursa içinizden en 
evvel istifa edecek insan benlim. Çünkü, bu kürsüde 
öyle yemin ettim. Kumandanken ettiğim yemine uy
gun olarak o muhtırayı imzaladım; ama bugün sena
törüm. Bugün bir askerî müdahale olsa, ben kabul 
etmem İstifa ederim, sen eder misin Sayın Beler?.. 
Maaşını alır burada oturursun. (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

BELİĞ BELER (İzmir) — Ben milletin reyi ile 
geldim, sen gelmedin. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Otomo
billerin bagajına girersiniz. 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Bir gün şu 
kürsüden laf ettin mi?.. Hep yerinden müdahale eder
sin. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUHSİN BATUR 
(Devamla) — Edemezsin, maaşını ahr burada otu
rursun. (Gürültüler) 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Senin gibileri 
çok gördük. 

BAŞKAN — Sayın Beler, Sayın Öztürk oturun 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUHSİN BATUR 
(Devamla) — Edemezsin, edemezsin; ben açık bono 
vermiyorum. Bugün bir askerî müdahale olsun, c/c 
10Ö haklı olsun ben Senatodan istifa ederim. Mesele, 
Türkiye'yi o duruma getirmemektir. Getirmemek için 
her bir kişi, Senatoda ayda 16 bin lira alan her kişi, 
kendi iradesini kullanarak, liderlerin hempası olmak
tan vaz geçip, bu memleketin doğruluk yolunda git
mesini sağlayacak bir hükümetin kurulması meselesi
dir. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) Evet, burada Baş
bakanlık Bütçesi konuşuluyor. Konuşulmaya başlan
dığı zaman, siz Sayın Adalet Partililer altı kişiydiniz. 
Burada Sayın Millî Birlik Komitesi 10 kişi idi; Hani 
demokrasi?... Hani kontrol, Hükümeti?... Hani söz 
söylemek, hani düşürmek Hükümeti?». 
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j 1974 yılı hariç, ne Cumhuriyet Haîk Partisi, ne Millî 
Birlik Grupunun sözcüleri, Adalet Partisinin tek başı
na, Adalet Partisinin rejimi ve Cumhuriyeti koruma 
pahasına 1971'den sonra girdiği ortak hükümetlerde, 
ne bugünkü Koalisyon Hükümetinde, her iki Partinin 
tutumu hepinizce malum. Mütemadiyen rejimi tarh ip 

I etmek için bir tutumun içindeler. 
SUPHÎ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Kabul et

miyoruz böyle bir şeyi. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Öyle. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Rejimi 
korumak için uğraşıyoruz biz. 

I BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyin Sayın 
Gürsoytrak; 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sokakta 
çocuklarımız öldürülüyor. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Size göre öyle, bize göre de böyle. Hep işi 

I zamana bırakırsınız; ama zamanın kime ne kazandır-
I dığı da ortada. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — 126 katil. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De-

I vamla) — Şimdi Cumhuriyet Halk Partisinin Sözcü-
sü buraya gelir, «Koalisyon Hükümetinin plana, prog-

I rama uymadığım» söyler. Bir tek misal vereceğim sev-
I gili arkadaşlarım. 

Planlı döneme girdiğimizden bu tarihe kadar Üçün
cü beşer yıllık plan uygulaması olmuştur. Bir tesa-

j düf, ancak Planın 1974 dilimi tarafınızdan uyguîan-
J ımştır; ama açm bakın ihracat ve ithalât programına; 

c/c 100'ün üzerinde planı programınızda, uygulamamz-
I da saptırdığınız tespit edilmiştir, 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — O size göre. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Şimdi geleceksiniz buraya, bizim plana uy-
j madiğimizi, geride bıraktığınız ise bakmadan söyleye-
I çeksiniz. 
I Efendim, memlekette anarşik olaylar varmış. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Yok mu? 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Var, 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Beş daki
kayla mı değerlendirme yapıyor sunuz?.,. 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyin, sayın 
üyeler rica ederim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUHSİN BATUR 
(Devamla) — Hadi efendim, hadi; bunları açık ko
nuşalım. Koridorda başka türlü, burada başka türlü 
konuşmayalım. Bu memleketi kurtarmak hepimizin 
mesuliyeti, hepimizin vazifesidir. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Batur. 
Sayın Ucuzal, Adalet Partisi adına ikinci konuş

mayı yapıyorsunuz. 
Sayın Ucuzal, Adalet Partisi adına 15 dakika sü

reyle kısıtlı olarak; buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Es
kişehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Dün sabahtan beri 1977 yılı Bütçesini görüşüyo
ruz. Bütçenin tümü görüşüldü, Meclislerin Bütçeleri 
geçti sıra Başbakanlık bütçesine geldi. 

Evvelâ huzurunuzda bir hususu tespit etmek be
nim vazifem. Saat 19.00'a gelirken Devlet Bakanı Sey-
fi Öztürk burada idi; çoğunuz gördünüz. Bütçe, Sa
yışmayın Bütçesinin müzakeresi ile devam ediyordu. 
Başbakanlık Bütçesinin görüşülmesi sırası 21.0ö'e doğ
ru gelir kanaatine vardık. Çünkü, henüz Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupuna mensup sözcü konuşmuştu. Sa
yın Öztürk buradan ayrıldılar. Adalet Partisi Grupu 
sözcüsü konuştu, diğer 2 grupun grup sözcüsünün ko
nuşmak istemediği ve şahsı adına da söz almak iste
yen arkadaşlarımızın bulunması sebebiyle, 19.10'da 
Sayıştay bütçesi kabul edilerek buradan ayrıldık. Saat 
20.00'de buraya geldiğimizde, müzakerelerin saat 
21.00'de başlayacağı kanaatiyle yetkili arkadaşları
mızı bulamadık. 

Dünden beri devam eden Bütçe görüşmelerinde 
hepinizin şahit olduğu gibi, muhalefet ve onun yan
daşları bir tutumun içerisinde. 

Sevgili arkadaşlarım, 
Milliyetçi Partiler topMuğunca kurulan ve 22 ay

dan beri Türkiye'ye hizmet eden Hükümet... 
HÜSEYİN ATMACA (Deaizli) — Gayrî millî 
BAŞKAN — Sayın Atmaca, müsaade buyuran 

efendim, çok rica ediyorum. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Gerek Bütçe Karma Komisyonunda, ge
rekse dünden beri huzurunuzda açık alınla hesapları
nı vermekteler; ama görüyoruz ki, 13 yıldan beri bu
rada, ben 13 bütçenin görüşülmesine şahit oldum, bir 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Söylese
ne. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Memlekette olan anarşik olayların müseb
bibi Demirel'miş. (C. H. P. sıralarından, «Doğru» 
sesleri.) Size göre. 
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İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Ortağımz 
söylüyor, biz söylemiyoruz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Yakalayın. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCÜZAL (De

vamla) — Şimdi geliyorsunuz buradan, gazetelerden, 
falan derneklerin, kuruîuşlarm beyanatından bahsedi
yorsunuz. 

HASAN ÎLDAN (Elâzığ) — Feyzioğîu'nun da 
beyanatı var. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Size en taze ve bugünkü bir gazetenin baş
makalesini okumanızı tavsiye ediyorum* 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hangi ga
zete, Son Havadis mi? 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin, çok ri
ca ediyorum. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Dünya Gazetesinde Cenkçi ne diyor?.. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — 54 milyon dolandırıyor. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — İşinize gelmezse satarsınız, işinize gelmezse 
bir değer biçersiniz; işinize geldiği zaman da gökten 
zembille indirirsiniz. (A. P. sıralarından, «Doğru» 
sesleri.) Ama, bu sistem dünyanın her yerinde solun 
tatbik ettiği sistem, komünizmin tatbik ettiği sistem. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Yakalaysn, 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Hep iftira, iftira. Sonra da geleceksiniz, 
«Efendim biz rejimi kurtarmak için çalışıyoruz» diye
ceksiniz. 

Dün de söyledim, daha evvelce de söyledik, eğer 
rejimi hakikaten tehlikede görüyorsanız... 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Görüyoruz. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De-

vamia) — Rejime tehlike addettiğiniz faşizmi değil, 
faşizmle birlikte komünizmi lütfen gelin şurada teî'in 
edin, 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Kaç defa söyledik, 
kaç defa. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin lüt
fen, 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Üsküdar'^ 
da sabah oldu Sayın Ucuzal. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, istirham ediyorum 
efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Geliyorsunuz bu kürsüye, «anarşik olay
ları yaratanların, cinayet işleyen kişilerin arlık kürsü
lerde müdafaa edildiğini» söylüyorsunuz. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — 126 ölü. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Sayın Yıldız bunu söyledi biraz evvel hu
zurunuzda* 

Yıllarca siz sokakları kana boyayan. Devletin po
lisine, jandarmasına, kumandanına silâh atan kişileri 
bu kürsüden gelip müdafaa ettiniz. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — O zaman da 
Demirel Başbakandı* 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Evet, Demirel Başbakan olunca komünisti 
de, anarşisti de gelip burada müdafaa edip, suçu De
mirci'm sırtına yükleyeceksiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Onun aczin
den. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Eğer sizde vatan sevgisi, millet sevgisi var
sa, suçluyu gelip ilân edeceksiniz, suçlu olmayan in
sanı itham etmeyeceksiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Suçlu siz
siniz, siz. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin, çok ri
ca ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Suçlu ayağa 
kalk, suçlu. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Malatya'da bekçiyi, polisi kurşunlayan in
sanları gelip bu kürsüden müdafaa eden, Zeytlnbur-
nunda aynı suçu işleyen kişileri müdafaa eden, An-
tep'te tanklarla teslim olan kişileri gelip bu kürsüde 
müdafaa eâen siz değil misiniz?..* 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Yakalayın, İk
tidarsınız yakalayın. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Hepsinin hesabım 
vereceksiniz. 

MEHMET ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — De
niz Gezmlş'i müdafaa ediyordunuz. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — İşte telgraf burada. 
BAŞKAN — Sayın Bilgen, çok rica ediyorum efen

dim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Yeri gelince telgraf çektiğinizi gelip burada 
okuyacaksınız, «efendim, ülkücüler böyle yapıyor, ül
kücüler şöyle yapıyor» diye. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Telgraflar elimde. Ya
lan mı?... 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, çok rica ediyorum efen
dim,, 
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A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De- I 
vamla) — Sizin çektiğiniz telgrafın yalan olduğu, Da
nıştay'ın verdiği kararla tescil edildi bu memlekette. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Siz yalanı 
tanımazsınız. I 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Yalamn 
kendisi sizsiniz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler... 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Eğitim enstitülerinin imtihanını birinci de- j 
fa kazanan talebelerin, imtihan hakkının baki kalaca- I 
ğı yolunda Danıştay karar verdi. Neden verdi bu ka- i 
rarı?... Sizin iddianız böylece çürüdü. I 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Saym Ucuzal, siz bu
na imtihan mı diyorsunuz?... I 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — İmtihan mı bu?... 
BAŞKAN — Sayın tldan, Sayın Bilgen, çok ri

ca ediyorum efendim, I 
LÛTFÎ BtLGEN (tçel) — İtham ediyor Saym 

Başkan. I 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Danıştay kabul etti. Yargı organlarının I 
karralarına uyalım diyorsunuz gelip buraya. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Senin bu sözü
nü veren radyo hukuk dışıdır. I 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Fuzulî işgal. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, bu şekilde müzakere

ye siz imkân görüyor musunuz efendim?... Çok istir
ham ederim, çok rica ederim, müsaade edin efendim. I 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Sayın 
Başkan, sual soruyor. j 

BAŞKAN — Efendim, kürsüden sorulan her sua- I 
lin cevabı her halde oturulduğu yerden verilmez, çok I 
rica ederim efendim. I 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Saym Başkan, 
çalıyı ters sürünce çok toz kalkıyor. I 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. I 
Buyurun Saym UcuzaL I 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Hani fikir özgürlüğü vardı, hani konuşma 
özgürlüğü vardı?... Hani «özgürlük, özgürlük» diye I 
bağırıyordunuz* I 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Sende fikir mi var?.. 
Kendi söylediğinde fikir yok. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De- | 
vamla) — Ben mecbur muyum senin düşündüğünü 
söyleyip, kendi fikrimi beyan etmemeye?... I 

BAŞKAN — Saym Ucuzal, sayın üyeler, karşılık- I 
lı konuşmaya fırsat verriseniz. j 
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A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sayın Başkanım beni fikirsizlikle itham 
eden adamın ya sesini kesersiniz, ya cevabım verece
ğim^ 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Tabiî fikir yok, ya
lan mı?.... 

BAŞKAN — Saym Ucuzal, müsaade buyurun. Bu 
şekilde müdahalelere ve karşılıklı konuşmalara devam 
ederseniz, biz Divan olarak müzakerelerin devamına 
imkân göremeyeceğiz efendim. 

Buyurun Sayın Ucuzal. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sayın Başkanım, üç saate yakın bir zaman
dan beri konuştular, biz dinledik. Ben burada tek 
başıma konuşuyorum, oradan 30 kişi konuşuyor. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Ama onlar fi
kir söyledi, sen fikirsizlik yapıyorsun. 

BAŞKAN — Saym Atmaca, çok rica ediyorum. 
istirham ediyorum efendim. Yani, ne diyebilirim baş
ka?..-

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Beyefendi, ben mecbur muyum senin dü
şündüğün gibi konuşmaya burada?... (A. P. sıraların
dan «Ayıp, ayıp» sesleri.) 

Geliyorlar buraya, Cumhuriyet Halk Partisi Ge
nel Başkam Başbakan olunca hadise yok... (C. H. P. 
sıralarından, «Doğru, doğru» sesleri.) Adalet Partisi 
Genel Başkam Hükümet olunca var. (C. H. P. sıra
larından, «Doğru, doğru» sesleri.) 

Şimdi söylüyorum size. demek ki hadiseyi çıkaran
lar emrinizde. Başbakan olunca «dur», olmadığınız 
zaman, «yürü». «Yürü», derseniz hadise olur. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Hadiseyi çıkaran Baş
bakanın kendisidir. 

BAŞKAN — Sayın İldan, sizden rica ediyorum. 
(A. P. ve C. H. P. sıralarından gürültüler.) Hassaten 
istirham ediyorum efendim, yapmayın beyefendiler. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Başbakanın kendisi 
hadiseyi çıkarıyor, 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, çok rica ede
rim. Buradan nasıl muhalefet eleştirilerini yaparken 
iktidar partileri dinlemek mecburiyetindeyseler, İkti
dara mensup bir parti konuşurken de sizler dinlemek 
durumundasınız. İstirham ediyorum efendim. (C. H. P. 
sıralarından «Doğru» sesleri.) 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Geliyor buraya Yddız, «Demirel, Anayasa 
sistemini içine sindirememiş.» Eğer Demirel Anayasa 
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sistemini içine sindirmemiş olsaydı 1965'den bugüne 
kadar arıyordunuz Demirel, bu Anayasanın hududu
nun dışına çıksın da bir ihtilâl yapılsın diye. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Çok çıktı, çok. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Demek ki, öylesine sindirmiş ki, onu çizgi
nin dışında bulma imkânını bulamadınız; ama bu 
Anayasanın birtakım eksiklikleri olduğunu söyledik, 
hâlâ da söylüyoruz. Delilleri 1971'den sonra değişen 
54 maddedir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Düzelteceğiz bu 
değişmeleri; değiştireceğiz. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Evet, şimdi, geriye 1961'e dönelim çabası 
içerisindesiniz. Peki, 1961'e dönmenin çabasını 1971' 
den sonra burada oturan arkadaşlarınız niye gösterme
di?... O zaman rahat rahat gelen Anayasa değişiklik
lerine bizim ile beraber oy veriyordunuz. 

Türkiye'de karmaşıklıklar varmış. Türkiye'de kar
maşıklık yok, sevgili arkadaşlarım. Biraz evvel konu
şan sözcü arkadaşımızın dediği gibi; ne niyet ile bakı
yorsunuz öyle şeyleri görüyorsunuz. Bir bütçede mu
halefete düşen görev, her halde hadiseler ile alâkası 
olmayan hadiseleri bu kürsüye getirerek bütçe mü
zakerelerini devam ettirmek değildir. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — 130 ki
şinin ölümü ne olacak, katilleri nerede?... 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Bu rakam azdır, bu yapılan iş azdır. «Bu 
plan, bu program şu şekilde tatbik edilmemiştir» sö
zü yok. Çünkü, oraya giremezsiniz, 

Arkadaşlar; 
Açıkça ifade ediyorum. Bizim de içimiz yanıyor. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Allah'a 
şükürt 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Bizim kadar içiniz yanıyorsa, gelin birlikte 
bir beyanname neşrederek bu alçakça işleri yapan ki
şileri durduralım * 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Yaz, he
men imza edelim. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayın efen
dim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Güçsüzlük, yetersizlik. Arkadaşım söyledi, 
dün akşam Maliye Bakanı da söyledi, sadece Devletin 
idare etmekle Hükümet tek başına yetkili değil. Bu 
Anayasa kuruluşunun içinde muhtelif kuruluşlar var, 
kurumlar var. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Cumhurbaş
kanı çağırdı. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Millet Meclisinin gündeminde bekliyor. 
Anarşik olayları ortadan kaldıralım, diye. Yine Ana
yasanın tayin ettiği Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
kurulmasıyle niye yardım etmiyor da, karşı çıkıyorsu
nuz?... 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Lüzum 
yok, lüzum yok, Ceza Kanunu var. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Bu 
hâkimleri beğenmiyor musunuz? 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — İstiklâl Mahke
mesi kuralım istiyorsanız... 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Niye yürüyüşler tertip edip beraber yürü
tüyorsunuz? 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Hâ
kimlere güvenmiyor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, lütfedin efendim. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Esastan olmadığını, şekilden olduğunu be
nim kadar hukukçu olan arkadaşım, sen de biliyor
sun* 

Bir taraftan işçileri yürüteceksiniz, milyonlarca iş
gününü, iş saatim tahrip edecekler, bir taraftan hu
zursuzluktan gelip burada şikâyet edeceksiniz. Bunu 
anlamak mümkün değil. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Güvenlik Mah
kemesi kaç kişiyi mahkûm etti?... Tespit edemezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, müsaade edin efendim. 
Sual sormayın efendim, kesmeyin hatibin görüşmesi
ni, 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Hükümet Başkam hassasiyetle iki yıldan 
beri üniversitenin rektörlerini, yüksekokulların yetki
lilerini davet eder, meseleleri müşterek görüşür, bu 
olaylara bir çözüm yolu arar; sonra da gelirsiniz bu
raya, hiç bir tedbir alınmadı, diye nasıl ifade edersi
niz, bunu anlamak mümkün değil. 

Biz siyasî cephe kurmuşuz. (C. H. P. sıralarından 
«Milliyetçi Cephe» sesleri.) Hayır arkadaşlar. 

Durup dururken kaçıp gittiğiniz ve memleketin 
hem siyasî, hem iktisadî yönünü tahrip ederek gittiği
niz dönemde bize bir vatan vazifesi düştü, onun için 
tahribatınızı da omuzlayarak geldik, milletin huzuru
na. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Şerefle istifa ettik. 
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HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Biz, Hükümeti 
haysiyetli bir şekilde bıraktık. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Biz, Hükümetten, haysi
yetli bir iş olarak görmediğimiz için çekildik, haysiyet
sizlik için değil. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin, çok rica 
ediyorum. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Demokratik nizam işlesin diyorsunuz, on

dan sonra da bırakıp gittiğiniz Hükümeti, mesuliyeti 
yükleyen Hükümetleri de; tutarsızlık var, uyumsuzluk 
var.M 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Ölen de 
yoks 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, Sayın 
Ucuzal, söz süreniz bitti efendim. Lütfen toplayın. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Zevk mi duyuyorsunuz, tutarsızlıktan? 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Siz zevk duyu
yorsunuz; acımasız hem de. 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Ayda 20 
kişi ölüyor. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Görüyoruz, bir tarafa hücum, bir tarafı iti
na l!e müdafaa veya bir tarafı okşama. Bu ne biçim 
maha!efet?... 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Kimi okşamışız?... 
SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Mübarek olsun size. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De-
vîmiîa) — Mesuliyet varsa, Hükümetin tümü mesul. 
Değilse, hiç söyleyemezsiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Başka ka-
p;ya gitsin. Sayın Başkan. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Halk bu kadar mı bu
dala?... 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, Sayın Gündoğan, çok 
rica ediyorum efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sevgili arkadaşlarım; ben iki yıl evvel bu 
kürsüden söyledim. İçiniz yanabilir, ıstırap çekebilirsi
niz; ama uçurduğunuz güvercinlerin arasında şaşkınlık
ta iktidar güvercinini uçurtan sizsiniz; biz uçurtmadık 
ki. Bulamayacaksınız, uçan kuşu bir defa daha yakala
manız mümkün değil, (C. H. P. sıralarından «Seni ya
kaladık» sesleri.) 

Sabredin, oraya geleceğiz, 1977'ye. 
Sayın Batur'un dediği gibi, 1973, 1971'in mahsulü 

değ;I, 1973 bir bölünmenin mahsulü. 1973, adı yalan
lar kitabı olan Ak Günîer'in mahsulü. (C. H. P. sıra

larından gülüşmeler.) Millet uyandı artık kimseyi kan
dıramazsınız artık. Ne işsize iş, ne evsize ev. Bunlar 
sizi artık bir yere götürmez. (C. H. P. sıralanndan 
«Göreceğiz» sesleri.) 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Halka 
saygınız yok mudur?... 

A. P. GRUPU ADINA ÖıMER UCUZAL (De
vamla) — Halka saygı, bizden başladı. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Çırpmıyorsu
nuz, artık son anınızı yaşıyorsunuz. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sizin tabirinizle yine tekrar ediyorum. Ge
ride bıraktığınız tarihî kalıntının duvarlarında halka 
nasıl saygı, köylüye nasıl sevgi, hepsi o duvarlarda 
yazılı duruyor. O duvarlar, o kahntılar durdukça, o 
halk onları okudukça size çok şey yapar. Biz Milleti
mize güveniyoruz* 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Siz orta
ğınıza güveniyorsunuz. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Geîip de burada iftira ile itham ile bu mem
lekete hizmet edemeyeceğinizi bir defa tekrar ediyor. 
Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlıyorum. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri ve alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Ucuzal. 
Buyurun Sayın Ahmet Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Grup adına 

ikinci defa söz istiyorum. 
BAŞKAN — Grup adına ikinci konuşma efen

dim; buyurun. 

M. B. GRUPU ADİNA AHMET YILDIZ (Ta
biî Üye) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 

İkinci kez söz aldığım için üzgünüm. Çok şaşır
tıcı bir konuşma dinledim. Keşke iktidar partisi adı
na olmasaydı bu konuşma. Kim aksini söyleyebilir, 
yemekten önce çok ciddilik dışı bir durum vardı. Baş
bakanlık Bütçesi görüşülecek, Başbakan yoktu orta
da. Gördünüz, 85'Iik İsmet Paşa ile bütçe görüşme
ye başlamadan önce gelir burada otururdu. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) Ama işte o, demokrasi
nin adamı idi ve o bütçesine kabul oyu verilmeyin
ce, «Madem ki Parlamento bütçeyi kabul etmedi, gi
diyorum.» diyecek kadar haysiyetli bir adamdı. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Ama beri ta
rafta, 226 bulursunuz derken 4'e yetindi, 4 tane yet
ti ona. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Başka yolu var mı Sayın Yıldız?... Bir de demokrasi
den bahsediyorsunuz, 
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M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Arkadaşlar, Clemenceau çok güzel bir şey 
söyledi, ders alalım tarihten. Demokrasinin yaşadığı 
yerlerden ders alalım. Çıkıyor kürsüye, konuşuyor. 
Biliyorsunuz belki öyküyü. Alkışlıyor iktidar, muha
lefet ayakta alkışlıyor. Birkaç kişi alkışlamıyor. Ne
den diyor, alkışlamıyorlar?... Diyorlar, senin yaptık
larında çok iyi şeyler var, yapacaklarında da var; 
ama Fransa, yaptığınızdan ve yapacağınızdan çok 
yapabilirdi, yetmezsiniz. «Sayın Başkan, çekiliyorum.» 
diyor. Neden diyorlar?... «Beni iktidar partisi olarak 
alkışladılar, muhalefet de belki bir gün gelir, diye 
aynı şeyleri benimsedi; ama şu grup tutmuyor, ba
ğımsız, beğenmedi. Demek ki ben yeterli değilim.» 
İşte böyle diyenler demokrasiyi yaşatıyor. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Şimdi arkadaşlarım; 
Biz yandaş değiliz birisine, biz muhalefetsiz. Doğ

rudur. Anayasaya düşman olan bir gidişin muhalefe
tiyiz. (C. H. P. sıralarından alkışlar, «Bravo» ses
leri.) 

Anayasanın yapıcılarından olmak, bizim için en 
büyük onur, onu korumak da en kutsal görevdir. 
Ona düşman olan bir iktidara karşı muhalefet olmak, 
yaptığımız andın gereğidir. «1974'te bir şey yapama
dınız...» Deli miydik, niye yapalım?... Ne Anayasa
ya düşman var ne sokakta ölen var. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişe
hir Milletvekili) — Hepsi hapishaneye gitti. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — O zaman insana deli derler. Kalk sokak
ta bağır. Niye bağırayım sokakta?..; Sokakta bağıran 
yok, buhran yok; ama şimdi komandolar Danıştayı 
basıyor. Daha bugün... 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Se
nin mevcudiyetin Anayasaya aykırı. 

BAŞKAN — Sayın Turanlı çok rica ediyorum. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Sokak ne halde?... O zaman insafla konu
şalım, Anayasaya karşıyım diyen bir iktidar yok, iş
te ortağının birisi burada. Öbür ortakları burada. So
kakta birbirini öldüren yok. Bugünkü gibi sokakta
ki adama yöneltsen, en azından insanlara görünmez 
derecede lekelenen insanlar yok iktidarda. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — İn
sanların içine girebiliyor musun?... 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Yani, sen insan değilsin. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bir gün insanla
rın içine giremeyecekler çıkacak. 

BAŞKAN — Sayın Turanlı, çok istirham ediyo
rum. Görüyorsunuz efendim. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Rejimi korumak için dövüşüyoruz, doğ
rudur. Görevimizdir, biz herkes gibi buraya geldiği 
zaman, yemin ederken ayağını kaldıranlardan deği
liz, yeminimizin gereğini yapıyoruz. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Ona sen değil, millet 
karar verecek. 

NAZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Yanlış, haksız o. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — «Size göre öyle imiş» diyor. «Efendim, o 
halde suçu yapan, öven» filân diye uyduruyor, 

Arkadaşlarım; 
Her dönemde toplumdaki büyük olayların, özellikle 

bu ölçüde çığırından çıkan durumun sorumlusu tekdir, 
iktidarda'. Gerisi uydurmadır, özür aramaktır. Osmanlı 
Devletinde Patrona Halil de neler yaptı... Kabakçı 
Mustafa da neler yaptı. Bir budala tarihçi çıkıyor da 
«Osmanlı devrinin batışının kusuru Patrona Halil' 
dedir» diyor mu?... «Kabakçı Mustafa'dadır» diyor 
mu?... 

Bugün de sokakta falan bağırmış, suçlu oymuş. 
Suçlu iktidardır. Ya yönetir ya da yönetemezse gi
der. Yol bellidir. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Sen 
niye gitmedin? 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Arkadaşlarım, dürüstçe elinizi vicdanını
za koyun, hiç olmazsa yatağa yattığınız zaman dü
şünün. Bütün Devlet kurumları, sözüne güvenilir her
kes yeriyor, eleştiriyor, hepsi haksız, Sayın Demirel 
haklı. 

Arkadaşlarım şu olayı düşünün. Bir TRT var, 
başında bir kimse var. Mahkemeye avukatı gönderi
yor, mahkeme kovuyor avukatı. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Hatalı, 
hatalı o. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 

M. B, GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Danıştaya yazı gönderiyor, «Ben bu kâ
ğıdı almam» diyor; hâlâ duruyor orada. Dağ başında 
olmaz. Mümkün mü bu?... Kovuyor onu Danıştay, 
kovuyor onu mahkeme, siz tutuyorsunuz orada. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Hatalı o 
hatalı. 
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M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Arkadaşlarım; dağ başında olmayan şeyleri 
savunamayız. Evet, bîr plan var deyip, uyguluyoruz, 
o uyguladığınız planın, sizi aşan kuvvetlerin planı ol
maması dileğimizdir. 

Anarşi varmış; evet arkadaşlarım, görülüyor bu. 
Bir şeye de bakıyorum, bu deyimleri niye öğrenemi
yorsunuz acaba?... 

Sol ile komünizmi karıştıran artık öyle akılsız 
bir adam kalmamıştır dünyada. Çünkü... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Dünyada öyle 
cahil kalmadı. 

MEHMET ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — Ayı
ramazsın ki, zaten. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Dur, dur öğren. 

Bugün Mao «Benim yaptığımı yeter sayan opor
tünist sağcılar, sağcı komünistler, yaptığımı yapa
mayacak kadar isteyen solcular...» 

MEHMET ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — On
lar sandalye kavgası yapıyorlar Sayın Yıldız. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Tuğrul. 
M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De

vamla) — Tito, karşıtlarına solcu diyor, aşırı solcu. 
Staîin, Lenin sokulan ayırıyor. Bugün Husak «sol
cu» diyor, Navotny «sağcı» diyor? «Aşırı sağcı Sta-
linistler» Husak'ın lâfı. Aşırı solcu Dupçekciler. Ar
kadaşlarım, doğru konuşmak için önce terimleri öğ
renelim. Demin arz ettim bunu, herhalde arkadaşlar 
yeter derecede dinlemediler. 

Her sistemin sağı s solu var. Müslüman solcular, 
sağcı Hıristiyanlar. Dinde de sağ - sol var. O halde 
komünizmi getirip de sol ile kanştıramazsınız. Ka
pitalizmde de var. Amerika'nın solcusu Mc Govern 
ve Kennedy idi. Açıkça onlar söylüyor. Bütün dün
ya onları söylüyor, siz tersini söylüyorsunuz,̂  

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Türkiye'deki 
temsilcisi kim?... 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Sen 
neredesin, onu söyle?... 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Ben, elhamdülillah solcuyum, sağcı olacak 
kadar ahlâksız değilim. (C. Fi. P. sıralarından alkış
lar ve «Bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Turanlı, çok rica ediyorum 
efendim. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Az gelişmiş bîr ülkede değişmezlik savu
nulur mıı?.„ 
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ALÂEDDİN YELMAZTÜRK (Bolu) — O size 
göre değişmezlik. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Demin söyledim, az gelişmiş ülkede de
ğişmezliği savunan adamın elbette bir yanlışı var, 
o da sağcıdır. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — O de
ğişmezlik size göre. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, çok rica ederim, 
biraz evvel yine arz etmiştim, çok istirham ediyo
rum. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Dünya öyle söylüyor. 

Diyorlar ki, «Suçluyu ilân ediyor.» Yahu bir saat 
konuştum, suçluyu ilân ettim; Sayın Demire! suçlu
dur. Belli, daha suçlu ne arıyorsunuz?... İlân ediyo
ruz, daha büyük suçlu olur mu dünyada?... Peki, Sa
yın Cumhurbaşkanının karşısında Danıştay Başkanı 
açıkça «Siz, idam edilmek üzere mahkemeye gitme
lisiniz» demedi mi?... Aynı söylüyor. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahramanmaraş) — 
Kime, kime?... 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Hükümete, dinlediniz, Cumhurbaşkanı da 
alkışladı ve elini sıktı. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahramanmaraş) — 
Ne zaman, ne zaman?... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müda
hale etmeyin. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
(Stenagraflara dönerek) -- Hep buraya bakıyorsunuz, 
biraz da o tarafa bakın, orayı yazın, 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, Sayın Tu
ranlı... 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Öyleyse anlatayım, 

Sayın Danıştay Başkanı diyor ki, «Siz Anayasayı 
açıkça çiğnediniz; Hükümet, şu dört nedenle suçlu
sunuz, Yüce Divana gitmelisiniz» diyor. Yüce Diva
na Anayasayı çiğnemekle giden hangi cezayı alır?... 
Yazılıdır. Onu söylüyor ve bugün Türkiye'de (Yan
lış doğru bir şey demiyorum) daha açığım söyleye
yim arkadaşlarım. O Sayın Danıştay Başkanı da Sa
yın DemirePin adayıdır. 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — O ka
zandı. 

M, B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — O getirdi onu Hükümet adayı olarak. De
mek ki, adam, namuslu adam, bulunduğu iktidara bu 
fetvayı veriyor. 
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Arkadaşlarım; görülmüş mü, size bir tablo çize
lim, insaf edin. Biz gittik, arkadaşlarımız vardı; 
A. P.'den C. H. P.'den, bir yüksekokula gidiyoruz. 
14 bin kişi, resmî Parlamento grupu çıkarken, okul 
başkanı «Bu kapıdan çıkmayın, tehlikelidir, arka ka
pıdan gidin» diyor. 

Şurada hemen Maltepe'de. «Arkadan çıkın» di
yor, okulun başkam. Hayır dedim ben, buradan 
çıkarız, biz. Parlamentoyu bu hale düşürmeyiz, ar
kadan çıkacak küçülemeyiz, ceremesini biz çekelim 
buyurun dedim. Arkadaşlarımdan da hiç biri A. P.'ii 
de C. H. P.'li de benim sözümden ayrı b:r şey dü
şünmedi, oradan çıkük. 

Adam diyor ki, bütün öğretmenler, (Rakamları 
aynen söylüyorum, teype de aldık) «240 ilâ 250 kişi 
her gün düzenli biçimde geliyor, oturuyor, bizi içeri 
solunuyor, 14 bin kişi olan öğrenrileri içeriye sok
muyor.» Bu durum 3 ayd?r sürüyor. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ortadoğııda mı 
oluyor?... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) - Hepsinde ol
du, sağcısı da solcusu da. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Şurada şurada Yükselişte. Ben de dedim 
ki, peki böyle durumda burada iki manga polis var, 
bunlar ne yapıyor?... Bir fare çıksa bu delikten, er
tesi gün tıkanır o delik ve bunlar her gün geliyor, ne 
3'aîîacakîan da belli, duruyorsunuz. îşte arkadaşlar, 
açık bu. 

Arkadaşlar söyledi, Ankara Üniversitesinde, (Açık 
konuşuyorum, arkadaşlar burada tanıklar, teype al
dık) Sayın rektör, rektörvekili ve bütün dekanlara 
sordum, sayın rektör, sayın dekanlar, sözünüzü teype 
alsyoruz, şu soruma lütfen yanıt verin. Yasalar doğ
ru uygulansa, herkes görevini de olağan biçimde yap
sa, (Aynı sözleri söyledim, teypte vardır) bu olaylar 
olur mu?... «Asîâ» dediler hepsi birden. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Doğru. 
ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Tatbik 

etseniz ya?... 
M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De

vamla) — Demek ki, Anayasa uygulanmıyor, yasa
lar uygulanmıyor, görev yapılmıyor ve arkasından sa
yın rektörvekili bakanlık yapmışlar, dedi ki, «Arka
daşlar, esas olan Devletin görüntüsüdür. Devlet gö-
rüntüsüiiü koruyup, otoritesini saklayıp, güven verir 
durumda oldukça böyle olay oîmaz zaten.» Demek 
ki, Devletin görüntüsü o hale düşmüş. Ertesi gün aç
tım gazeteyi, rektör ve rektörvekiîine, Görüntüyü, 
oku dedim gazetede. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Dayak attılar. 
M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De

vamla) — Arkadaşlarım; şimdi dediniz ki... 
ÖMER NACÎ BOZKURT (Gümüşhane) — O 

komisyonda ben de vardım. 
M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De

vamla) — Evet, buyurun doğrusu, teypi de getiririz. 
Arkadaşlarım, şimdi savunduğumuzu, her zaman 

savunuyoruz. «Varım» diyen Sayın Bozkurt'a da, Boz-
kurt da rektörü kutladı, bocalan kutladı, «Çok iyi 
söylediniz, aydınlandık» dedi, o da teypte. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Şim
di münakaşaları buraya getirmenin manası var mı?... 
Komisyon çahşmalarında daha neticeyi alamadık. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun karşı
lıklı konuşmayın, çok rica ediyorum. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Profesörler orada, 30 tane profesör. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Bunu, 
daha önce de söylediniz. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Evet, işte rahatsızlık olunca böyle oluyor. 

Diyor ki sayın arkadaşım, «Bir bildiri yayınlaya
lım ve gereğini yapalım.» Bildiriyi biz okudsık. «Bu 
Devleti Sayın Demirci'den kurtaralım bildirisini» oku
duk. İmza edin bu olsun bitsin işte. Daha ne anyor-
sunuz?... Hâlâ DGM'Ieri savunuyor. 

Arkadaşlarım, kısaca, yargıcım iktidar atayacak, 
istediği davaya bakacak, istediğine bakmayacak, be
ğenmediği yargıcı kovacak, mahkemeyi kapatacak. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Nerede o?... 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — DMG'de, okurum size. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayın çok 
rica ediyorum Sayın Yıldız. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Avukata dışarı atacak, ikinci defa da ata
cak. Hatta, uygunsuz söz söyleyince tutuklayacak, 
bütün mahkemelerden üstün olacak, Danıştayda özel 
dairesi kurulacak, bunun adı da mahkeme olacak 
değil mi ve bunu savunacaksınız?... 

SI^KÎ YIRCALI (Balıkesir) — Sizin mahkeme
niz. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — «Cephe kurmamış» diyor sayın arkada' 
şım, Yahu kendinizi yalanlıyorsunuz. Siz «Cephe» 
kurduk dediniz. Demek ki, yaptığı yavrudan, korkan 
bir yaratık, Bunu yaptık; ama çok fena bir şey bu, 
gel kurmadık diyelim bunu diyor. Siz kurdunuz ilân 
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ettiniz cepheyi. Zaten cephe kurmanın sonucudur o. 
Bir memleketin içinde cephe kurulursa, cephenin so
nucu savaştır. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Cephe 
yok ki?... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Gizli değil açık. 
Bunu dünyaya ilân ettik. 

BAŞKAN — Bir dakika sayın üyeler çok rica 
ediyorum. 

Sayın Yıldız. 
MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 

konuşma yapmıyor, anarşiyi tahrik ediyor. 
BAŞKAN — Saym Turanlı, çok rica ediyorum 

efendim. 
Saym Yıldız, söz süreniz bitti efendim lütfen top

layın. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım, hiç tartışmaya, ba
ğırmaya gerek yok. Ben şimdiye kadar bizim Araştır
ma Komisyonunun bu lâflarını hiç söylemedim; ama 
artık öyle bir yere geldik ki, açıklanacak durum 
hâsıl oldu. Onun için tabloyu öğrencin diye, arkadaş
larım görememiş, belki bilmiyor diye söylemek iste
dim. Boşuna kavga etmeyelim. Bu gidiş gidiş değildir. En 
büyük zararı da Sayın A. P.'ye dokunacaktır; kuşku
suz dokunacaktır. (A. P, sıralarından gürültüler.) 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — Beffi ol
maz o. 

BAŞKAN — Efendim niçin müdahale ediyorsu
nuz çok 'rica ederim. 

M. B, GRUPU ABINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Biz söylüyoruz, söylediğimizin hepsi ç;ktı... 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Anarşiyi tahrik ediyor. 

BAŞKAN — Biz dinliyoruz efendim, yok öyle 
bir şey beyefendi, yok efendim. Buyurun Sayın Yıl
dız. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De-
vam'a) — Arkadaşlarım, açın tutanakları bakın... 

ŞABAN DEMÎRDAĞ (Samsun) — Siz de ma
dalya alırsınız; madalya alır takarsınız. 

M, B. GRUPU ABINA AHMET YÎLDIZ (De
vamla) — Memleketi savunma, madalya değil; na
mus borcudur, ama memleketin başına belâ olmak 
ihanettir. (A. P. sıralarından giMf'iüler, C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Yıldız. Sa
yın üyeler, Başbakanlık' Büiçesi üzerinde grupları 
adına yapılan konuşmalar bitmiştir. Şimdi kişisel gö

rüşmelere geçiyoruz. Söz isteyen sayın üyelerin sa
yısı 11 olduğundan, İçtüzüğümüzün 56 ncı maddesi
ni uygulayacağız. Onun için sayın üyelere lehte, 
aleyhte, üzerinde konuşup konuşmayacaklarını soraca-
ğız. Sıra ile soruyorum: 

Saym Hamdi Özer... Üzerinde. 
Saym İsmail İlhan... Lehinde. 
Saym Hüsamettin Çelebi... Üzerinde. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Saym îlhan fabrika 
aldı... 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika müsaade buyu-
rua çok rica ediyorum efendim. 

Sayın Bilgen,.. Aleyhinde. 
Saym Hüseyin Öztürk... Aleyhinde. 
Sayın Besim Üstüne!... 
BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Vazgeçtim Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Üstüne] vazgeçtiler. 
Saym Ucuza!... Lehinde. 
Saym Niyazi Unsal... Yoklar. 
Saym Suphi Karaman... Yoklar. 
Saym Muhsin Batur... 

MUHSİN BATUR (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Vazgeçtim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Saym Batur vazgeçtiler. 
Efendim, yapılan tespite göre, sırayı yeniden arz 

ediyorum: 
Sayın İsmail îlhan lehinde, Saym Hüseyin Öz

türk aleyhinde, Saym Hamdi Özer üzerinde, Sayın 
Ömer Ucuzal lehinde, Sayın Lûtfi Bilgen aleyhinde, 
Saym Hüsamettin Çelebi üzerinde olmak üzere sıra 
tanzim edilmiştir. 

Bu sıraya göre Sayın İsmail İlhan, Başbakanlık 
Bütçesinin lehinde, buyurun efendim. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Saym Başkan, değer
li senatörler, 

İsmail İlhan ismi okununca bazı arkadaşlarımız 
-Fabrika almış da onun için konuşacak» diye söylen
diler. Evet arkadaşlar, 4 yıl bu kürsüde İsmail İlhan, 
«fabrika, fabrika, fabrika» diye bağırmıştır. Bugün 
de Muş'a şeker fabrikasını götüren Hükümete «Te
şekkür, teşekkür, ve teşekkür» diye bağırmak üzere 
-öz almıştır, (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) 

Bağımsız bîr senatör olarak Başbakanlık Bütçesi 
"»zerindeki görüşlerimi dile getirmek üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ilelebet yaşayacağı
na göres bunun yolu, kerşeyden önce, memleketirai-
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zin, sağlıklı, güçlü, modern, üstün î>ir ekonomik ya
pıya kavuşturulmasına, kültürel ve teknolojik ilerle
menin sağlanmasına, sosyal adalet ve sosyal denge
nin kurulabilmesine bağlıdır. 

Son üçyüz yıllık uygarlık ve insanlık tarihi gös
termiştir ki, bir ülkenin ilerlemesi, güçlenmesi, eko
nomik ve sosyal refaha ulaşması, kültüre! ve tekno
lojik ilerlemeyi başarabilmesi, var olma ve yaşama 
gücünü kazanabilmesi, herşeyden önce ileri ölçüde 
sanayileşmesine, endüstrileşmesine bağlıdır. 

Bir ülkede, endüstriyel gelişme ne düzeydeyse, o 
ülkenin yaşama gücü de o düzeydedir. Sosyal adalet 
ve huzurun temini de endüstrileşme seviyesine bağ
lıdır. 

Fakirliğin, işsizliğin, güçsüzlüğün, önlenmesinin 
yolu sanayileşmedir. 

Dış ticaret açığmın kapaiılmasınm, dünyada et
kili bir ekonomik güce ulaşmanın, bununla paralel 
olarak devletlerarası münasebetlerde daha büyük im
kânlar elde etmenin yolu endüstrileşmedir. 

Demokratik düzene gönülden bağlı bulunan Türk 
halkı, bu idrakin içindedir. Milletimizin açıkça belli 
ettiği kalkınma ve ilerleme tercihi, hızla endüstrileş
me yolundadır. 

Kalkınma, endüstrileşme ile başankr ve kalkın
ma v a ancak endüstrileşme yoluyla başlanabilir. 

Tanmın kalkınması endüstrileşmeye bağlıdır. Zi
ra, tarımın pazarını da, girdisini de endüstri yara
tır. 

Sosyal adaletin gerçekleşmesi evvelâ işsizliğin ön
lenmesine bağlıdır, Çalışana, insanca yaşama imkânı 
veren, hakkını teslim eden ortam, emek arzî ile emek 
talebi arasında dengenin kurulabildiği ortamdır. İş
siz sayısının milyonlarla ölçüldüğü, her münhal işe 
üç - beş işsizin talip olduğu ekonomik şartlar içinde, 
«sosyal adalet» ve «sosyal devlet» kavramları, bir 
ideal olmaktan iîeri gidemez. 

İşte bu işsize iş bulmak için «yatınm, yatırım, 
yatınm» lâzımdır arkadaşlarım. 

Dünyada, endüstrisi geri kaldığı halde tarımı ge
lişmiş, kültürel düzeyi yükselmiş, hatta turizmi iler
lemiş ülke yoktur. 

Endüstrileşme, ulaşımdan, pazarlamaya, tanına, 
dış ticarete kadar, her sektöre canlılık, hareket ka
zandıran, bütün ekonomik sektörleri kalkınma toplu
ca seferber edebilen tek muharriktir. 

Milletimiz, her ilçenin bir büyük fabrika merke
zi, her ilimizin, bir sanayi daimin toplu bir temerküz 
merkezi haline getirilmesini istemektedir. Bu yolda 
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her türlü teşebbüs ve çalışmaya hazırdır. Siyasî 'ik
tidar ve Devletten organizasyon ve yol gösterme bek
lemektedir. 

Gerekli organizasyonun gerçekleştirilmesi kaydly-
le, Devletimizin Türkiye'yi dünyanın en hızlı endüst-
rüeşen ve gelişen ülkesi haline getirebileceğine inanı
yorum. 

Hükümet tarafından bir kısmının inşasına başla
nan, bir kısmının da temelleri atıldığı • bildirilen 
fabrlkalan en kısa zamanda tamamlamaya Türk Mil
leti azimlidir. 

Avrupa'da çalışan işçilerimizin, dış bankalardaki 
milyarlarca doladık dövizini Türkiye'ye yararlı ola
cak şekilde transfer edebilmenin tek yolu, bunlara sa
hip olan işçilerimize Devletin önderliği, Devletin kat
kısı ve Devletin kâr garantisi altında kurulacak ve
rimli fabrikalara ortak olabilme yolunun gösterilmesi 
ve bu imkânın yaratdabümesidir. Halen dışanda ça
lışan yüzbinierce Türk işçisi, tasarruflarıyle beraber, 

•yarda dönme özlemi içindedirler; fakat dönüşlerin
de Türkiye'deki işsizler ordusuna katılma kuşkusu, 
kendilerini ürkütmektedir. Devlet kâr garantisi ve
rerek, iş teminini taahhüt ederek onları ortaklığa da
vet ederse kurulacak fabrikaîann finansman sorunu 
halledilmiş ©km Yatınm olmadan Avrupa'da çalışan 
Türk Işçisûîî Türkiye'ye çekmemiz mümkün değildir. 

Endüstrinin Türkiye'nin belirli bölgelerinde top
lanması artık bu bölgeler için de aşın nüfus yoğunlaş
ması, çevre kirlenmesi, aîtyapî tesislerisin yetmemesi 
gibi büyük sorunlar yaratmaktadır. Bunun yanında 
endüstriyel gelişme bakımından geri kaîmsş; fakat 
büyük potansiyele sahip bölgelere hâlâ yeterince el 
uzatılmamaktadır. Doğa Anadolu bundan bayie en
düstrileşmede önceliğe sahip bölge haline getirilmeli 
ve büyük devlet fabrikaları bu bölgelere götürülmeli
dir. 

Şu anda iktidarda bulanan Hükümet, bu husus
taki çahşnıalanm en iyi şekilde göstermiştir. Bugü
ne kadar sadece hükümet programlarında ve sadece 
beş yıllık kaikımna planlarında yer alan Doğu Ana-
doluya yatırım yapılması hususundaki sözler sadece 
kâğıtta kalmıştır. Ancak, şu anda iktidarda bulunan 
Hükümettir ki, bunu fiilen gerçekleştirmiştir. Bunu 
burada yüksek sesle belirtmekten mutluluk duymak
tayım. (A. P. sıraîanndan «Bravo» sesleri) 

Bunun en belirgin kanıtı, Muş'ta temeli atılan ve 
27 Ağustos 1976'dan bugüne kadar, temeli atılmış 
olan bu fabrikaya yapılmış olan 30 milyonluk yatı
rımdır. Bir Muş Senatörü olarak, Muş Şeker Fabri-

— 253 — 



C. Senatosu B : 29 4 . 2 . 1977 O : 4 

kası hakkında en iyi sözü ancak ben söyleyebilirim, 
tenkidi de en iyi şekilde ben yapabilirim, bu hususta 
en doğru sözü ben söyleyebilirim. 

Muş'ta kurulmasına karar verilen ve Şubatta, bu 
ayda ihalesi öngörülen et kombinası için de Hüküme
te şükranlarımı arz etmekten mutluluk duymaktayım. 
Muş ve Malazgirt'te birer sanayi sitesinin kurulması 
için de, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvurmuş 
bulunuyoruz. Bu hususta Hükümetin yardımlarını bil
hassa istirham ediyorum. 

Türkiye'de artık temel endüstri tesisleri, makine 
üreten fabrikalar, fabrika yapan fabrikalar dönemine 
geçilmeye başlandığını memnuniyetle müşahade et
mekteyim. Kurulması kararlaştırılan motor ve makine
leri, demir - çelik, petroklmya, elektronik, dişli ku
tusu, yedek parça, lâstik fabrikaları, kimya tesisleri, 
gübre fabrikaları, petrol tasfiyehaneleri gibi tesisle
rin çeşitli bölgelere dağıtılması yolundaki uygulama 
ve düşünceleri de takdirde karşılamaktayım. 

Î954'te Hukuk Fakültesi öğrencisiydim. Gazete
lerde şöyle bir karikatür görmüştüm, hiç unutmuyo
rum. Boş bir saha; burada çimento fabrikasınm te
meli atılacaktır. Başka bir boş saha; burada şeker 
fabrikasının temeli atılacaktır. 

Arkadaşlarım; 
Orada şeker fabrikalarının temeli atıldı, çimesto 

fabîikalannm temeli atıldı ve bugün şu anda üretti
ğimiz çimento ile şeker bu fabrikalardan üretilmek-
bitti efendim, lütfen toparlayın. 

BAŞKAN — §aym İlhan, söz süreniz şu anda 
bitti efendim, lütfen toplayın. 

İSMAİL İLHAN (Devamla.) — Türk ekonomisi
nin ve kalkınmasının en büyük sorunlarından birisi, 
her konuda yaratılan bürokratik engeller, aşırı bü
rokratik israf ve verim düşüklüğüdür. Türkiye'de tek
nik clemamn, sıradan baro memuru veya idareci ola
rak çalıştırılması geleneği terk edilmeli, teknik ele
manlar münhasıran fabrika, şantiye, tarla ve labora-
tavnrda çalıştırılmak ve hizmetin gerektiği yere ye
ter sayıda gönderilmelidir. Artık Türkiye'de yiiksek-
eğit:m kurumlan ihtiyacı karşılayacak sayıda teknis
yen yetiştirmekte; fakat yetişen teknisyenler bürokra
si çarkı içmde israf edilmektedir. 

İktisadî Devlet Teşebbüslerinin yönetimi Türk 
ekonomisi için büyük bir sorundur. Bu kurumların 
her yıl artan büyük zararlar!, Türkiye'de yatırım kay
naklarım daralman en önemli faktördür. İktisadî Dev
let Teşekkülleri, dünyadaki örneklerine göre daha 
ucuz mal satan kurumlar değildir. Zararlarının sebe
bi, yönetimlerinin yetersizliğidir. 

j 1977 malı yılı Bütçesinin Türk milletine ve Türk 
i ulusuna hayırlı, uğurlu olmasını diler, hepinizi say-

gıyle selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İlhan. 
Buyurun Sayın Öztürk, Başbakanlık Bütçesinin 

aleyhinde. 
j HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
j Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri. 
j Başbakanlık Bütçesi üzerinde dururken hukuksal 

ve siyasal yönden bazı işlemlerin üzerinde de durma 
gereğine inanıyorum. Önce, Sayın Demirci'm, Ana
yasa dahil, ilgili yasalara ters düşen siyasî bir lider 
durumuna düşmüş olmasının demokratik düzenimiz 
için büyük tehlike teşkil ettiğini belirtmek isterim. 

Kendisiyle ilgili her çeşit yasal kovuşturmaları 
durdurmak için her çareye başvuran, usulsüz banka 

[ kredilerini örtbas ettiren, Lockheed rüşvetçiliğini kı
lıfına uydurmaya çalışan, sahte ve hayalî mobilya yol
suzluğu iie ilgili, vergi iadesindeki gerçeği ortaya çı
kartmamak için komisyonları çalıştırmayan Sayın 
Demirel, Başbakanlıkta her halde bu nedenlerle otur
makta ısrar etmektedir. Burada oturabilmek için de, 

j himayesindeki cinayet mangalarına, kendilerine kar
şı sandıklan gençleri öldürtmekte bir sakınca görme-
mektedir. 

İşlenen siyasî cinayetlerin asû* suçlusu bulunamı
yor. Osmanlı İmparatorluğunun çöküş ve dağılış za
manlarındaki gibi, dağlarda yaşayan eşkiya, soygun-

j cu, vurguncu, talana, insan kanıyle beslenen eşkiya-
nın daha insafsızı, daha sadist ruhlulan bugün bü
yük şehirlerin caddelerinde, sokaklannda ve eğitim 

i kurumlannda Demirel İktidarının döneminde rahat-
I hkla her gün birkaç tane adam öldürmekte, her tür

lü olanağı rahatça bulmaktadır. Nedense, bu türlü 
işlemlerin ve bu suçu işleyenlerin de yakaîanmayışı 

i düşündürücüdür. 

Sayın Başbakanın, tüm Anayasal kuruluşlara olan 
I düşmanhğmın en insafsızı, üniversiteler üzerinde iş

lemektedir. Zincirleme kanlı saldsnlann sahihi olduğu 
mahkemelerce de saptanan bir kısım polis kılığına so-

| kulmuş ajan, sadist kimselerle de yandaşlık kuran, 
I sağcı geçinen faşist komandoların kimin himayesin

de olduğu ve kimlerin ortaklığı içerisinde çalıştığı ar-
| tık bu milletin malumudur. 

i Öğretmenler üzerindeki amansız baskı, tüm me-
j murlarm nasıl perişan edildiği, nedense hep Sayın 
i Demirel Hükümeti dönemine rastlamaktadır. Sömü-
i rüsün, soygunun, rüşvetin nedense hep Demirel za-
I inanma rastlaması düşündürücüdür. İki yıîiık Hü-
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kümet döneminde ülkede yaratılan sosyal huzursuz
luk, kanlı olaylarla biten mezhep kavgaları yetmemiş 
gibi, ortaöğretimde genç dimağları düşman hisleriy
le doldurmaya çalışan, alevî yurttaşlarımızı, tüm iş
çilerimizi küçülten, ©nurlarım kiran fikirlerin de De
mire! Hükümeti dönemine rastlaması bir yüz karası-
dır, bence vicdanî yönden bir hicap duygusudur. 

Diyorlar ki Sayın Ucuza!, «Cumhuriyeti ve de
mokrasiyi kuran Cumhuriyet Halk Partisine, onu güç
lendirmek için her türlü çalışmayı yapan Millî Bir
lik Grupuna; «Siz çıkar buraya, hep konuşmanızla 
rejimi tahrip edersiniz...» BÜ bir mantık çelişikliğidir. 
Kendinin sahibi olduğu bir malı tahrip etmek akıl dı
şı bir iştir. 

Milliyetçi Cephe - Milliyetsiz Cephe gibi toplumu 
düşman kamplara ayırmayı iktidar olma uğruna or
taya atan ve toplumu birbirine düşüren Sayın Demirel 
ve Cephesinin milliyetçilik anlayışının özü bu oldu
ğuna göre, bunun Türk miIliyetçiMği hatta Atatürk 
miliiyetçiliğiyle ne ilgisi vardır?.. Fukara halkın so
yulmasını, bir avuç mutlu azınlığın yararına kullana
bilen bir ortamı yaratan Demire! iktidarının milliyet
çilikle, halkçılıkla ilgisi var mıdır?.. Bu halk severlik, 
millet severlik olur mu?.. Hayat pahalılığının iki yıl
da yüzde yüz artmasına engel olamayan, dar gelirli 
işçi, memur gecekondularda, köylüler kümes gibi ev
lerde yaşarken, büyük şehirlerde dairelerin apartman 
fiyatlanna satıldığı ve sosyal mesken için bir türlü 
çözüm yolu bulunamadığı Demire! dönemini başarı
lı dönem kabul edebilir miyiz?.. Bu gerçekler karşı
sında milliyetçilikle övünmek yerinde midir?.. Başa
rısız. Demire! İktidarı, kendisi kadar çevresinin de 
yakasını kurtaramayacağı bir suçlulukla çukura doğ
ru maalesef sürüklenmektedir. 

Ekonomik bakımdan ulusumuzun her bir ferdi, 
en azından on bin lira dış ülkelere borçlu duruma 
sokulmuştur. Hazine şu anda 24 milyar lira sıfırın al
tında açık çalışmaktadır. Bu milletin dsş ve iç borcu
nu ödeyecek gücü gittikçe tükenmektedir. Oysa, Bü
lent Ecevit'in sekiz ayda yarattığı yüceliği, ancak siz, 
rüyada bile görecek yetenekte değilsiniz. Öyle görü
yorum. 

Hükümetin en önemli ve başta gelen görevi, anar
şiyi önlemek, vatandaşın canım, can güvenliğini sağ
lamakken, bunun hiç halledilmediğini, Demirel İkti
darının bu işte başanh olmadığını açık belgeleriyle 
örnekleriyle görüyoruz. Önemli olan, Cumhuriyet 
Halk Partisi gibi, hem solun ihtilâlci, hem de sağın 
kanlı canilerine, faşizm özlemcilerine karşı çıkmak

tır. Siyasî cinayetleri planlayan katillerden yana gö
ründüğünüz içindir ki, ülke bu duruma gelmiştir. Bü
tün komünist ülkelerle en sıkı ekonomik işbirliği ku
rarsınız ve kültür ağlaşmaları yaparsınız, Cumhuriyet 
Halk Partisinin Sosyalist Enternasyonale girişini ko
münistlikle bir tutarsınız... Sosyalist Enternasyonelin 
kuruluşu, dünyada komünizmi önlemek için bir ara
ya gelmiş ve demokrasiden örnek aldığımız insanla
rın kurduğu bir toplumdur. Bunu bu şekilde değerlen
dirdiğiniz zaman, herhalde toplum, sizin bu kadar 
bilgisizce ortaya attığınız fikirlere gülemeyecektir. 
Çünkü, senatör olarak, milletvekili olarak korumak 
zorundayız; hem seviyemizi, hem buranın seviyesini. 

Bizim anladığımız Türk milliyetçiliği, Atatürk 
milliyetçiliği nedense arkadaşlarımızın anladığı ile 
bir yerde bağdaşamıyor. Biz, Atatürk milliyetçiliğinin 
özünde halkçılık ve devrimcilik vardır diyoruz, in
san sevgisi vardır diyoruz; bu nedenle de 1961 Ana
yasasının baştan sona kadar devrimci ve halkçı bir 
İçerikMkle düzenlendiğini görüyoruz. Ondan sonra 
kalkıyorlar, Anayasanın neresinde halkçılık vardır 
diyecek kadar, Anayasayı okumamış duruma düşüp, 
tatsız sözler ediyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, söz süreniz bitti, lüt
fen bağlayınız. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bağlıyorum. 
Atatürk milliyetçiliğinde insan sevgisi, ulusumu

zun özünü oluşturan bir nitelik olarak kabul edilmiş 
olan dayanışma, karşılıklı saygı ve sevgi vardır. Ger
çek bu iken. Cephe İktidarı döneminde yaratılan kar
deşi kardeşe düşman eden çirkin durumun, insanlık 
dışı isteklerin, siyasî cinayetlerin A. P. iktidarı dö
neminde, hatta Cephe İktidarı döneminde olduğunu 
gördüğümüze hepimiz şahitsiniz. Öyle ise, Atatürk 
milliyetçiliği ile bu milliyetçilik anlayışının ne ilgisi 
vardır?.. 

Bu bakımdan, Türkiye'de görüyoruz ki, anarşist
lere, silâhlı tedhişçilere hep Demirel İktîdan döne
minde rastlanmaktadır. Maalesef, bunun yükünü de, 
suçluluğunu da Demirel kadar, ona yandaş olanlar, 
yardımcı olanlar da çekecektir. İnancım o ki, bir an 
önce ulusumuzu içinde bulunduğu bu üzücü, sıtıraplı 
dunundan kurtarmaktır. Dileğimiz budur. 

Bu dileğimizin gerçekleşeceği ümidiyle saygılar 
sunanın. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Öztürk. 
Buyuran Sayın Özer, Başbakanlık Bütçesi üze

rinde. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler; 
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Başbakanlık Bütçesi üzerinde maruzatta buluna
cağım. «üzerinde» kelimesine basa basa ifadede bu
lunmak istediğim husus şudur ki, hiç bir müessese
nin bir defa aleyhinde değilim, aleyhte bulunmalı mi
zacım değildir; ama gerçekleri ifade ederken, bu ger
çek bazılarının işine gelmez aleyhte kabul edilir. Fa
kat ben gerçekleri ve kendi inancımı hiç bir zaman 
aleyhte değil, daima gerçek olarak kullanırım ve Yü
ce Senatonun takdirine sunarım. Sadece, maruzatım 
ve niyetim bundan ibarettir. 

Başbakanlık Bütçesine girmeden önce, bu yılki 
bütçe üzerinde kısaca bir maruzatta bulunacağım. 
Bu bütçenin çok rakamlı ve az gelirli bir bütçe mo
deli olduğunu belirtmek isterim. Bu bütçe iridir; fa
kat büyük değildir. Çünkü güçsüz olduğa kadar alda-
t î« ve kandırıcıdır. Uîke kalkınmasını değil, seçimi 
amaç almıştır. Menkul temellere yönelik, karşılıksız 
yatırımlar tablosudur. Ekonomide dışa bağımlılığı ar
tırıcı olduğu için, siyasal bağımsızlığımızı zayıflatıcı 
niteliktedir. 

Komünist düşmanı olduğunu ilân eden bu Hükü
met, bu bütçe ile komünist devletlere daha çok avuç 
açacak ve onları bağrına daha çok basacaktır. Çün
kü bir devletin bütçesi, o devletin kâğıt üzerindeki 
görüntüsüdür. Bu görüntü umut verici değil, umut yı
kıcıdır. 

Şimdi Hükümetin durumu üzerinde maruzatta bu
lunacağım. 

Sayın senatörler; 
Bu Hükümet, artık hükümet etmek gücünü yitir

miştir, çünkü başı gövdesi belirsiz hale düşmüştür. 
Dört mafsallı bir gövdenin tutkallan erimiş, her tara
fı dökülmüştür. Bir baş ararsınız, dört baş birden di
kilir; ayrı dilden ve zıt yönden cevaplar verilir. Ne 
iç politikada, ne dış politikada uyum yok. Her kafa
dan bir ses ve her kafa ötekini kırma çabasında... Ka
natlar arasında ve kanatların kendi içinde birlik ve 
dirlik yok. Bir bakan, kendi bünyesindeki genei mü
dürüne emir veremez ve söz geçiremez... Böyle hü
kümet olamaz. 

Kendi içinde anarşiye düşen bir hükümette ikti
dar aranamaz. Aranırsa da bulunamaz. Bugünkü hü
kümeti, sadece bütçe sütunlarında hissediyoruz. Ba
na rağmen, yine de millet soruyor; bu Hükümet ne
rede?.. İktidar olarak nerededir?.. Ne yapar?.. Busıu 
görmek mümkün değil. 

Birçok cinayet olayları olur; iktidar olarak bu ci~ 
nayeîlerin arkasında mı, önünde mi, içinde mi?.. Bu
nu da anlamak zor. Bu Hükümet, işlenen cinayetler» 
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de kimleri katil, kimleri gazi ve kimleri şehit kabul 
eder, bu da meçhul. 

Kendisine Milliyetçi Cephe ad-nı ve sıfatını tak
tığına göre, bir iç savaşta hangi cephenin safhında-
dır?.. Bunu da gizli tutar. Gerçi komünizmle savaştı
ğını söyler; fakat komünist cephe nerededir, bunu da 
belirtmez?.. Komünizmle savaşmanın yolu faşizmle it
tifak cephesi kurmak mıdır?.. Demokratik Cumhuri
yetin gücüne güveni mi yoktur?.. Yoksa, demokratik 
güçten mi yoksundur?.. Buııu da itiraf etmez. 

Anayasa var, yasalar var, Devletin gücü var; fakat 
Hükümet nerede?,. Yine de halktan gizli tutar. Tüm 
bunlara rağmen, bu Hükümet olaylar karşısındaki ac
zini gizlemek için, kendisinin çok kuvvetli olduğunu 
ilân eder. 

Kardeş kanlan dökülüp, ocaklar sönerken de suç
luları değil, Anayasayı, yasaları ve muhalefeti suçlu 
ilân eder. Bununla da yetinmeyerek kendi ortaklarını 
da millete jurnal ederek, kendisini mazur göstermeye 
çalışır. Kabahati aşan özürlerle aczini savunurken, 
mîlleti de hiç bir şeyden anlamaz kabul eder. 

Sayın senatörler; 
Güçlü bir iktidar, güçlü sıfatlar ister. Kendi için

de tutarsız bir iktidar güçlü olamaz. Devlet otoritesi
ne eşkıya gücü katan bir iktidar, Devletin malı oîa^ 
maz. Devlet otoritesi adaletle sağlanır, silâhla değil. 
Silâhlıların silâhsızları vurması Devlet otoritesi değil
dir. Devleti cephelere bölüp, bu cephelerden birine 
sığman bir otorite, Devlet otoritesi olamaz. Devlet 
otoritesi bir küldür, ayırım kabul etmez ve bölüne
mez. Suçlular kimse, bulunmalıdır. Suçlu muhalefet
te ise, adalete teslim edilmeli; suçlar, kendi aczinden 
doğuyorsa, derhal iktidan terk etmelidir. 

Şunu iyi bilelim ki; ihtirasın sığınabileceği ne bir 
kolluğa ve ne de bir hazineyi insanoğlu icat edeme
miştir; fakat feragatin faziletini her çeşit debdebenin 
üstünde tutma örneğini verebilmiştir. Türk tarihi, fa
ziletli insanlar tarihi olarak cihana ün salmıştır. İk
tidan bu tarihe sahip çıkmaya davet ediyoruz. Hal
kımız kan kusuyor. Şarap değil, viski değil, bu dökü
len kanlar kardeş kanıdır. 

Sayın senatörler; 
Bu iktidarın en çok kullandığı sloganlann neler 

cMuğu yolunda bir anket açılırsa herkes şu cevabı 
verecektir : «Biz iktidar olarak güçlüyüz. Çünkü, bu 
Devlet güçlüdür. Biz komünizmle, fukaralıkla sava
şıyoruz. Fakirliği yeneceğiz. Milliyet ve mukaddesat 
altında büyük Türkiye yaratacağız» 
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Evet, her gün radyo ve televizyonlarla tekrarlanan 
meydan konuşmalarının özü bu. Halbuki, komünizmi 
davet eden vurgun ve sömürüdür. Sosyal adaletin ol
duğu ve hırsızlığın yok olduğu bir düzende komüniz
min işi ne? 

Bugünkü düzende komünizmle savaşırken, komü
nizme kucak açılıyor. Fukaralıkla değil, fukaralarla 
savaşıyorlar. Fakirliği değil, fakirleri yeniyorlar. Fa
kirin hakkını, fakirin nafakasını, fakirin alın terini 
yiyorlar. Cinayetlerin tertipleyerek halkın açhğmı ve 
perişanlığını unutturmaya çalışıyorlar. Vurgun, sö
mürü suçluları kanlı perdeler arkasına saklanarak he
saptan kaçmaya çalışıyorlar. Millete tek başına hesap 
verip yıkılmaktansa milletle, rejimle ve Devletle bir
likte yıkılmayı hesaplıyorlar. Demokrasiyi vurgun, 
sömürü ve hırsızlık özgürlüğü sanarak buna karşı çı
kışa komünizm demek suretiyle komünizmi cazip ha
le sokuyorlar. 

BAŞKAN — Saym Özer, söz süreniz şu anda bit
ti efendim. Lütfen bağlayınız. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Bitiriyorum. 
Fakat artık milletimiz her şeyi anlamıştır. Halkı

mız şeker görünüşlü şaptan dilini koruyacaktır. 1977' 
de seçimler olacaktır. Bu haîk rüşvet teklif edenlere 
değil, hizmet teklif edenlere vekâlet verecektir. 

sayın senatörler; 
Konuşmamı özetleyerek bitiriyorum. Can ve mal 

güvenlîği kalmamışlar. İktidar acizse çekilmelidir. 
Halkın geçim sıkıntısı ve fiyat artışları dayanıl

maz bir bunalım halini almıştır. Buna çare bulunma
lıdır. Katsayısı en az 12'ye çıkarılmalıdır. 1970'den 
önceki emekliler daha sonraki emeklilerin haklarına 
sahip olmalıdır. Memur ve öğretmen sürgünü durma
lıdır. Temelsiz temel atmalar durmaîuhr. Millet ira
desinin tam tecellisi için seçim güvenliği üzerinde 
önemle durulmalıdır. Seçim hükümeti kurulmalıdır. 
Kanlı bir seçimle belki de korkunç bir rejim patla
ması olabilir. 

Hükümeti ve Yüce Parlamentoyu bu konuda uya
rırken tarihî bir görev yapmanın bilinci içinde bu
lunduğumu arz eder, hepinize saygılar sunarım. (C.H.P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özer. 
Sayın Ucuzal, Başbakanlık Bütçesinin lehinde ko

nuşmak üzere buyurunuz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Saym Başkan, 

değerli arkadaşlarını; 
Başbakanlık Bütçesinin lehinde konuşmak üzere 

huzurunuza geldim. Sözüme başlarken bu Bütçeyi ha-

1 zırlayan, bu Bütçenin hazırlanmasında hizmeti geçen
ler ve bu Bütçeye kaynak olan, gelirleri yaratan başta 
Hükümete, Hükümet erkânına ve vatandaşlarıma şük
ranlarımı arz ile söze başlıyorum. 

Hükümete şükran borcumu şu nedenle arz ediyo
rum; Türkiye'nin 1969'lara nazaran 1970'Ierde büyük 
bir imkâna kavuştuğunu bu Bütçe Kancn tasarısıyle 
öğrenmiş bulunuyoruz. 1974'te 103 müyar olan 
milletin imkânım, iki yıl sonra bir mislinden daha faz
la artırarak bir bütçe yapma imkânını sağlayan Hü
kümete; 

1974 Bütçesinin tümüne yakın bir kaynağı memle
ketin kalkınması için yatırımlara tahsis ettiği için 
Hükümete, 

°/o 70'imize yakın Anadolu köylerinde yaşayan va-
tandaşlanmızm daha fazla istihsal imkânım yarat
maya güç katan Ziraat Bankasının kredi imkânlarını 
1974'te 29 küsur milyardan alarak, iki yıl sonra hu-
zurunuza 72 milyara yaklaşan bir imkân sağladığı 
için Hükümetimize, 

Küçük esnaf ve sanatkârımıza 1974'te 3 milyara 
yaklsşan imkânı, bugün 14 milyara çıkararak buzu
muza gelen Hükümete şükran borcunu ifade etmek 
isterim. 

Bu hizmetleri bilen, takdir eden ve insaf sahibi 
vatandaşlarımızın nezdinde zayi olmayacağı gibi, Ce
nabı Hakkın nezdinde de zayi olmayacaktır. 

Türkiye her yönüyle gelişmektedir. Bu gelişmeye 
imkân sağlayan düşünce biraz evvel burada konuşan, 
solcuyum diyerek şükran borcunu ifade eden arkada
şımın dediği gibi, sol bir düşüncenin mahsulü de
ğildir. Dünyanın neresinde gelişmiş ülke varsa, ora
da hakim olan görüş sol olmamıştır. Dünya millet
lerini teker teker ele aldığımız zaman, ister gelişme
miş, ister gelişmiş, ister gelişmekte olsun hepsinde 
muvaffakiyete eren görüş sol değildir. Bizim bildiği
miz nerede sol varsa, oırada daima ekonomik durum 
geride kalmıştır, her türlü tazyike, her türlü planla
maya rağmen ekonomik durumları geridedir ve vatan
daşı büyük bir basla altmda bir planlı yürütümün 
içindedir. * 

2 - 3 gün evvel okudunuz sevgili arkadaşlarım ga
zetelerde, Mısır Devlet Başkanı Sedat yakınıyor; bu 
sosyalizm nasıl şeydir ki, tarım ülkesi olan Mısır'ı, 
açlîğa mahkûm etti, diye yakmıyor. Gidip gö»"düğü-
müz bu sene Rusya'da (ki, solun en sonunu kendisi
ne rejim olarak seçen bu ülkede) 9 metrekare her 
vatandaşa mesken tahsis etmiş; 3 metre boyu, 3 met
re eni... Mihmandara dedim ki, benim işçi vatan
daşlarımın da meskeni var, ama 99 metre... 
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FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (fstanbısF) — Mut
fak, banyo onlar harfe. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Hem de mülkiye

ti kendisine a i t 
UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Kaç işçi

de vaı? 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Yetiştireydiniz. 
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin. 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Tür

kiye'de 5 metrekare düşmez. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — 9 metrekare mes
kene mutfak vereceklermiş, banyo vereceklermiş, tu
valet vereceklermiş... Bu akıl işi mi? Müştemilât mes
kenden daha büyük olacak. Onun için sol, bir felâ
kettir bizim anlayışımıza göre. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Kahverseydin 
oraya gitmişken. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ben gideceğiniz 
yolda sizi izlemek için gittim oraya, kalmak için de
ğil. 

MUHSİN BATUR (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Alış veriş yaptın mı? 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Yaptım, yaptım... 
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin, çok 

istirham ediyorum. 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Ora-

dada mı polislik yapfcn?.. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Arkadaşlarım 

burada. 
UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Kürkler 

ucuz mu orada? 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sevgili arkadaş

larım, sol, sol... Siz solu icat edince. Siz solda olma
yan şeyleri inkâr edince, biz mecburuz bulunduğu
muz yeri muhafaza etmeye. Eğer geri kalmış ülkele
rin süratle medenî seviyelere ulaşmasını sol sağlamış 
olsaydı, Büyük Atatürk her halde hepinizden evvel 
bu yolu seçerdi... 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Çok oku
yor bu arkadaş. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ama Anayasaya 
saygılısın... O Anayasa benim buraya gelmem için ba
na bazı şartlar koşmuş, o şartlan ihraz ettiğim için 
de geldim buraya. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Biraz evvel o 
Anayasayı beğenmiyordun. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyuran Sa
yın Atmaca, çok rica ederim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Oraya da gele
ceğim şimdi sabırlı olun. 

Bir arkadaş geldi buraya (Ahmet Yıldız) diyor ki; 
«Anayasaya düşman olanlara düşmanız» 1974'te 
Anayasaya düşman olmayanlar gelmişte, onun için 
onların yanında olmuşlar... 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Bizde öyleyiz. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Şimdi, sevgili ar

kadaşlarım, biz Anayasaya düşman değiliz. Bu Ana
yasa gökten de gelmedi, bu Anayasa kendi içinde di
yor ki, benim ancak 2 nci maddemi değiştiremezsi
niz geri kalanımı değiştirirsiniz... Bunu söylüyor. Tat
bikatı da görüldü. Biz niye Anayasaya düşman ola
lım? Biz memleketin gelişmesi için bu Anayasa da im
kân vermiyorsa, onun için değiştirelim diyoruz. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Geriye doğru. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bizim söylediği
miz bu; ama hayır, Ahmet Yıldız bundan dolayı bi
ze düşman değil. Ya? Biz 70 nci madde hükmünün 
Anayasaya ve demokratik nizama uymadığım söyle
diğimiz için Ahmet Yıldız bize düşmansa, bu bizim 
günahımız değil sevgili arkadaşlarım. Demokratik 
nizamı koruyacağım diyen insanlar, demokratik ni
zama uyarak hareket eder. Gider her 4 yılda vatan 
sathına, seçilir gelir veya 6 yılda; bizim gibi... Ömür 
boyu burada oturacaksın, sonra demokrasiye ben dos
tum diyeceksin... Böyle şey yok sevgili arkadaşlarım. 

LÛTFİ BÖLGEN (İçel) — Kaldırın o maddeyi. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, müsaade buyurun 

efendim. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Gücümüz yeter

se kaldıracağımızı Î5 yıl evvel ilân ettik. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Ona gücünüz 

yetmeyecek işte. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Sayın 

Ucuzaî, şu anda söz süreniz bitti efendim, lütfen ta-
mamlaym. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sevgili arkadaş
larım, geçen yıl söyledim, gocundular. 1965 - 1977; 
biz Adalet Partili olarak her hizmetimizde, her tutu
mumuzda yanlış mı hareket ettik ki, bir gün gelip 
bu arkadaşlarımız bizim tuttuğumuz yolda bizimle be
raber parmak kaldırmadılar? Eğer ben, C. H. P.'nin 
yandaşısınız dediysem, bunu ortada delilleri tespit 
ederek söylüyorum. Burasa el kaldınrsa o kaldırıyor, 
burası kaMırdnnı indiriyor... Ben bunun için söyledim 
sevgili arkadaşlarım. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Anayasadan 
yana onlar. 
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ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ya!.. 
Sayın Batar dediler ki, «Demokrasi dışı bir ha

reket olursa ben istifa edeceğim» Çok güzel şey, tak
dir ettim; ama demokrasiye bu kadar düşkünlüğünü 
ifade eden arkadaşlarım, 1971'de buradaydı, Sayın 
Batur gibi mertçe bir hareket göstermedi. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Siz göstersey
diniz de örnek olsaydınız. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyuran. 
Saym Ucuzal, lütfen bağlayın efendim. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sevgili arkadaş

larım; 
O terihte şu kürsüde başkanlık eden zat üç cümle 

söyledi diye tutumunuzu bu zabıtlar tescil etti. Eden
dim, biz «Milliyetçiyiz» dijoruz, siz «Aymcıhk ya
pıyorsunuz» diyorsunuz. Ben gelip buraya sizin tü
münüz milliyetçi değilsiniz, demedim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Orada söyle
mek marifet değil, 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Kapita
listler milliyetçi olamaz. 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sömü
rücüler milliyetçi olamaz. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ama milliyetçi 
görüşten ayrıldığınızı söylüyoruz. Hepimiz bu mem
leketin evlâdıyız. Bu memlekete hizmet edilecekse, bu 
memleket kalkınacaksa gelin el ele verelim sevgili ar
kadaşlarım. Bu memleketin düzenini değiştirmek için, 
bu memleketi kalkındırmak için Bulgaristan'daki ko
münistleri bizden daha yakın görmeye gönlünüz razı 
oluyor; bu benim için ıstırap sevgili arkadaşlarım. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Onlarla 
anlaşma yapan sizsiniz. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Yok, vatan cep
hesini, bilmem nesini gidecek, hasretle kucaklaya
caksınız; ama bizi burada, dürbünün tersi gibi onlar
dan daha çok uzak göreceksiniz... Bu olmaz sevgili 
arkadaşlarım. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Siz görüyorsu
nuz. Biz açık gidiyoruz, siz gizli gidiyorsunuz. 

BAŞKAN — Saym Ucuzal, bağlayın lütfen efen
dim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Peki, içinizde 
bazı arkadaşlar var. Şimdi bir telgraflarını okuyo
rum. 

«Büyük Devlet adamı Mao için düzenlediğiniz 
toplantıya arkadaşlarınız beni çağırdılar. Aynı gün 
Erzurum li Kongresinde bulunacağım için toplantıya 
gelemedim. Çin gerçeğini yaratan bir insana Türk 

| gençliği Içlade gösterilen ilgi, geleceğimiz için bize 
ümit yermektedir. Onun anlaşılması...» 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, bir saniye efendim, 
müsaade buyurun. 

Sayın Ucuzal, sürenizin dolduğunu üç dakikadır 
hatırlatıyorum; bir. 

İkincisi, konuştuğumuz bütçe Başbakanlık Büt
çesidir. Siz Başbakanlığı temsiîen konuşmuyorsunuz. 
Siz şahsınız adına söz almış bulunmaktasınız. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Saym Başkanım, 
ben bir yere geleceğim. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim, müsaade buyu
run, ben bitirmedim efendim. 

Başbakanlık Bütçesi dolayısıyle Başbakanlığa ya
pılan eleştirileri cevaplandırmak üzere yetkililer bu
rada bulunmaktadırlar. Başbakanlık Bütçesi dolayı-
sîyie diğer partilerle, diğer şahıslarla karşılıklı mü
nakaşaya girmeyecek şekilde ve lütfen sadet içinde 
son cümlenizi söyleyin efendim; buyurun. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Bırak etekle-
I rindeki taşı döksün. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, çok 
rica ederim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Yeri geldi mî, yi
ne arz etmek üzere Yüce Heyetinizi saygıyla selâm-

j iıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal. 
Sayın Lûtfi Bilgen, Başbakanlık Bütçesi aleyhin-

j de buyurun efendim. 
LÛTFİ BİLGEN (îçel) — Saym Ucuzal, Anaya

sayı kürsüde unuttunuz, her zaman olduğu gibi. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bu hareketinizi 
teessüfle karşılıyorum. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Her za
man unutur zaten. 

BAŞKAN — Efendim, buyurun, çok rica ederim 
Saym Bilgen. İstirham ediyorum, şahsiyat yapmayı
nız. Çok rica ediyorum, sataşmalara sebebiyet ver
meyiniz efendim. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Saym Başkan, çok 
değerli arkadaşlarım; 

Altı sene önce yine böyle bir gece yansıydı, Baş
bakanlık Bütçesi konuşuluyordu; Şubat ayının ilk 
haftasıydı. Bir fark vardı, o zaman dışarı karlıydı, bu 
kadar güzel bir hava da yoktu. Ancak, birtakım dedi
kodular da ortalıkta çalkalanıyordu; biraz evvel Sa
yın Muhsin Paşanın b arada belirttiği gibi. 

Değerli bir A. P.'li senatör arkadaşım bu kürsü-
[ den şöyle ifade ettiler : Şu anda kendisi burada bu-
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C. Senatosu B : 29 

Ilınmadığı, yani Senato camiasında olmadığı için is
mini venneyeceğtm, zabıtlarda var : «Birtakım lâflar 
ediyorlar. Yok ihtilâl olaeakrmş falan filan diye. Eğer 
böyle bir şey olursa çeker tabancayı karşılarına çıka
rım» demişti. Sonradan o arkadaşımızın 12 Mart hü
kümetlerinde bakan olarak görev aldığını öğrendik ve 
bu kürsüde konuştular. 

Ara rejime girdik. Merhum Gürler Paşamn Cum
hurbaşkanlığı seçimi bah!s konusu oldu. Sıkıyönetim 
vardı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak grupta 
bir karar almıştık. Kararımız, Faruk Gürler Paşanın 
şahsına ait değildi. Kendisini burada sever ve sayar
dık; ama sıkıyönetim şartları içerisinde Genelkurmay 
Başkanlığının Cumhurbaşkanlığına basamak yapıl
masının adetinin bırakılması için, Cumhurbaşkanı se
çimine katılmama kararını vermiştik. O zaman kori
dorlarda bize baskı yapan arkadaşlarımız vardı, her 
iki partiden vardı. Adalet Parti de seçimi boykot et
mişti Cumhuriyet Halk Partisi gibi. Adalet Partili se
natör arkadaştınız burada değil, ismini vermiyorum. 
Halk Faîiiîi olan bir milletvekili arkadaşımız kori
dorda Gürler Paşaya oy vermek için bize tazyik edi
yordu ve «Eğer biz Gürler Paşa için oy vermezsek, 
subaylar kanlarımızın ırzına geçecek; vermeye mec
buruz» diyordu. Bu Halk Partili vatandaşımız 1973 
seçimlerinde yine Cumhuriyet Halk Partisinden mil
letvekili oldu; ama şu anda şu Senato salonunda Ba
kan olarak görev ahyor; kendisi ismini açıklasın. 

UĞUR ALACAK APT AN (Ankara) — Kim aca
ba?.. 

LÛTFÎ BİLGEN (Devamla) — Buradalar. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, şahsi

yata girmeyin efendim. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Gelelim konuya : 
Dün Sayın Maliye Bakanı bir mukayese yaptı. 

Buğday fiyatlanyîe gazyağı fiyatlarım karşılaştırdı. 
«1973 yılında bir kilogram bağdayîa 0,8 litre gazyağı 
alındığını, 1974'te Ecevit'in beceriksizliği nedeniyle 
ancak bir kilogram buğdaydan 0,7 litre gaz alındığı
nı ve DemireFin becerisi sayesinde de bir kilogram 
buğdaydan tekrar 0,8 litre gaza çıktığını» söyledi. Böy
lece Ecevit, Türk köylüsüne 0,1 litre gaz; yani bir kilo 
buğday karşılığında 16 kuruşluk para kaybettirmiş 
oldu; bunu belirtti. Ancak, ^îşte, diğer mukayeseler 
buradadır.» dedi; ama bunun altındaki mukayese lis
tesini okumadı. O da vardı ya da olması gerekirdi. 

O da şuydu, yine aynı buğdaydan. Bugün Türk 
köylüsü artık çok gaz yakmamaktadır. Gazyağı devri 
geride kaldı. Gazı daha çok şehirde sobada yakarlar. 
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i Bugün Türk köylüsü bütan gazı yakmakladır. Bütan 
gazıyla buğdayı mukayese edersek şunu görüyoruz: 

1973 yılında 20 kilo buğday verilerek bir tüp bü
tan gazı alınabiliyordu Ecevit, bütan gazın fiyatına 
zam yaptırmadı; ama buğdaya yüksek fiyat verdi ve 

I 1974'te 12 kilogram buğdayla bir tüp bütan gazı kını
yordu. 1975'te ise 24 kilogram buğdayla ancak bir 
tüp bütan gazı alınabilmektedir. Acaba Hükümetin 
sayın Sözcüsü bu gerçeği milletten gizlemek için mi 
bunu söylemedi, yoksa Türk köylüsünün bütan gazı 
devrinden gerilere, gazyağı devrine getirmesi özlemi
ni mi çekmektedir?.. Bunu öğrenmek istiyorum. 

İki: Sayın Maliye Bakanı dünkü Hükümet adına 
konuşmasında başka bir şeyin mukayesesini yapmadı. 
1974'te kaç olay olduğunu burada söyledi; ama kaç-
kişi öldüğünü, öldürüldüğünü söylemedi. Biz sorduk 

I ısraria, söylemedi. Halbuki, bugün 1976; Cephe Hü
kümetinin elinde Türkiye'de 126 genç sağdan ya da 
soldan öldürüldü. Her bir ölümün, maktulün en az bir 
tane katili vardır; bunlar da kayıptır toplum için; 
eder 252 tane. 

1974 senesinde Kıbrıs çıkarmasından sonra, ona 
karar verme esmasında, Saysn Bozbeyîi'nin şimdi açık-
îadîğma göre, liderler toplantısında DemireFin Ece-
vit'e şu sözü söylediğini öğreniyoruz: «Şehitlerin he
sabını senden sorarım.» 

Kıbrcsı kurtarırken 252 şehidimiz olmuştu. Ecevit'-
ten Kıbrıs'ı kurtarmak için 252 şehidin hesabim so
ran Demire!, bugün pisi pisine ölen ö'dürülen, 252 gen
ci» hesabını kime, nasiî verecektir?.. Bunu öğrenmek 
istiyorum. 

Acaba, dünyada verilmesi mümkün olmayan bu 
hesabı, Divanı âîiden başka yerde temizlenmeyen bu 

i hesabı raz-u mahşere mi bırakacaktır?.. Kaldı ki, ora-
da parmak hesabiyle adam kurtarıldığını bilmiyoruz, 

| görmüyoruz. Demireî de bunu bilir herhalde. Orada 
I Allahm adaleti vardır. 

Yine dünkü konuşmasında Sayın Maliye Bakanı, 
1974 Türkiye'sinin yalnızlığa itildiğini, silah ambar
gosunun o Hükümet yüzünden konduğunu ve böyîe-

j ce en büyük günahı işlemiş olduğunu söyledi. Kısa
cası, Amerika Birleşik Devletlerinin silâh ambargosu 

| koymaması için demekki Ecevit Hükümeti Çsndarlı 
j Gemisini teçhiz edip Ege'ye çıkartmayacak, kıta sa-
I hanlığı hudutlarına bayrağı dikmeyecek*!, Türk hâki-
I miyetini ilerletmeyecekîi, haşhaşm ekimini; «Hâ

kimiyet kayıtsız şartsız milletindir.» kaidesine uyarak, 
I Türkiye'de efctirtmeyecekti, Kıbrıs'a giden gemilere, 
i tıpkı 1967'de Demireî'in yaptığı gibi «Dönün!» em-
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rini vermeyecekti; böylece «üç kuruşluk kredi kerî
mesin» diye zillete düşecektik. Şimdi anlıyorum ki, 
anlıyoruz ki vatandaş da anlıyor ki. Hükümet Kıbns' 
in kurtarılışından tedirgin. Kıbrıs, Rumların zulmü
nün altında kalsın; ama Amerika ambargo koyma
sın, krediler kesilmesin. Gerçekten bugün bu seneki 
Bütçemizde Millî Savunmaya 42 milyar lira ayırmışız. 
Bunu günlük hesaba vurursak* güfide 120 milyon lira 
masraf demektir. Saaita 5 milyon lira, dakikada 90 bin 
lira, saniyenin her «tık» deyişinde 1 500 lira para ak
maktadır, Millî Savunmaya. Hesabı böyle yaptığımız 
zaman oluk gibi para gidiyor; ama Türk millî hakimi
yetinin tesisi için biz bu masrafı fazlaca yapmaya ra
zıyız, hazırız. Yeter ki, haysiyetimizi feda etmeyelim. 

Bir şey aklıma geldi, Sayın Ergenekon dün konuş
tuğu zaman. 1974 Kıbrıs çıkarması esnasında Mer
sin'in Gözne Yaylasında (Sayın Ucuzal iyi bilir. Gcz-
ne Yaylasını) benim yaşlı bir halam var. Kışın Mer
sin'de oturur, yazın yaylaya giderler; orada bir köy 
evi kiralar. Yaşlı bir kadın ev sahibi. Kıbns harekâtı
nın en civcivli zamanı; o komşu kadına bir başka 
komşu kadın gelmiş, ikisi konuşuyorlar. Halamın ev 
sahibi Cumhuriyet Halk Partili, gelende A.P.'li misa
fir. Belli konuşmalarından. Bahçede konuşuyorlar, 
yazın, tahta perdenin de aralıklarından her şey duyu
luyor. O yaşlı ev sahibi kadın diyor ki, «Allahım 
şuncağıza acısada, Kıbns'takiler, Müslümanlar kur
tulsa». Şuncağız dediği Ecevit. Adalet PartiSi kadın 
diyor ki, «tnşallah ordumuz Kıbns'da bozulur da 
Ecevit kıçının üstüne oturur.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Türk köylü kadınını bu zihniyete iten kafayı dün 

burada gördüm ben, maalesef buna üzüldüm. Çünkü, 
o saf köylü kadın kendiliğinden bunu düşünecek du
rumda değildir. 

Son olarak Başbakanlık Bütçesi içerisinde TRT' 
nin durumuna bir cümle ile temas edip, vaktinizi 10 
dakikadan fazla almayacağım. Benim burada bir 
sözlü soru önergem var, TRT hakkında; Yalçmtaş 
devrinden kalma. Şimdi, onu geri de çekmek istemi
yorum, çekemiyorum da, gereğinde kalmadı. Çünkü, 
Hacer-ül Esved TRT'si o kadar berbat oldu ki, Yal-
çıntaşı arattı. Onun saldırganlıklarından, tabanlıkla
rından diğer sayın ortaklarda şikâyetçiler; ona değin
meyeceğim. Yalnız bir söz vardır; «Akılsız dostum 
olacağına, akıllı düşmanın olsun» derler. TRT geçen 
sene merhum Fevzi Çakmak'm ölümünün 25 nci ya
da 26 ncı ölüm yıldönümü için bir program yapmıştı. 
Televizyonda takip ettim. Bir insan bu kadar küçül-
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tüîür; büyütmek istenirken. İşte onun için Atasözü 
«Akılsız dostun olacağına, akıllı düşmanın olsun» de

mişler. Tablo şa: 
Konuşmacılardan en sonuncusu bir emekli albay 

ya da yarbaydı, galiba ismi Cevaftı. O gün evde bu
lunuyordum, tesadüfen takip etim. Çakmak'm ben 
şahsen cenaze töreninde bulunmuş bir öğrenciyim. 
Talebe cemiyetinden 6 kişi katafalkını ziyaret etmiş
ti, biri de bendim. Onun dışında bir defa daha sağlı
ğında görmüştüm. Eski devrin üç büyüğünden Ata
türk'ü hiç görmedim, kitaptan öğreniyorum, onu öy
le gördüm; İsmet Paşa ile beraber çalışma şerefine 
nail oldum. 

Fevzi Çakmak için o konuşmacı ne diyor bakın 
televizyonda, bu köy kahvesinde değil arkadaşlar; 
«Fevzi Çakmak 9 tane yabancı dil bilirdi; ama milli
yetçiliğe aykırı olduğu için kullanmazdı, tercümanla 
konuşurdu». 

Değerli arkadaşlarım; 
Fevzi Çakmak böyle büyütülmez. 
İkincisi; (biraz sıkı durun bu cümlede) «Hitler 

Rusya'ya taarruz planını Fevzi Çakmak'a hazırlat
mış; ama bunu aynen uygulamadığı için Hitler mağlup 
olmuş. Belgeler Genelkurmay arşivinde olmalıdır» 
diyor. 

Değer arkadaşlarım; 
Bu köy kahvesinde konuşulmuyor. Bir meyhane

de de konuşulmuyor. Bu, millî televizyonmuzda 
bir sahne. Böylesine safsata ile bir Fevzi Çakmak bü
yütülmez ve düşünün ki; bir başka memleketin Dev
let Başkam Hitler, bir başka memlekete saldırı ya
pacak ve bunun planını, sanki uçak sipariş eder gibi, 
tüfek sipariş eder gibi, öîeki devletin Genelkurmay 
Başkanlığına verecek, o da bu planı yapacak, gönde
recek,... Bu kadar savsata televizyona getirilmemeliy
di. İşte tekrar ediyorum «İnsanın akılsız dosîu o!a-
ağma akıllı düşman olsun» derler. 

Arkadaşlarım çok şeylere değindiler. Ben konuları 
gayet küçük küçük seçtim; bunlar atlandığı için ara
da kalan kum taneleri gibiydi. Onları ayıklamak is
tedim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bilgen. 
Buyurun Sayın Çelebi, Başbakanlık Bütçesinin 

üzerinde efendim. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkamnca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Gecenin bu geç saatinde, bu tartışma ortamında, 

sanıyorum ki; biraz değişik şeyler dinlemeye ihtiyaç 
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var. Bütçenin tümü üzerinde söz almış bulunuyorum. 
Bu esasa sadık kalarak konuşacağım; yani tabirimi ma-
zui' görün, biraz plağı değiştirmek istiyorum. 

Başbakanlık Bütçesinin görüşülmesi vesilesiyle, 
Anayasanın 105 nci maddesine dayanarak, üzerinde 
durmak istediğim konu, Hükümetin Parlamento kar
şısındaki tutumudur. Başka arkadaşlarımız başka ke
limeler kullanabilirler; ama ben bunu «kaygısızlık» 
diye nitelendiriyorum. Bu akşam bu kaygısızlığın 20 
yıldır çaüsı altında bulunduğum Parlamento da şa
hidi olmadığım elem verici bir manzarasıyle karşı 
karşıya kaldık. 

Sayın Başkan; 
Bizim Anayasamız, milletin kayıtsız şartsız ege

menliğini millet adına kullanan kuruluşların en başın
da Türkiye Büyük Millet Meclisini göstermektedir. 
Parlamentomuz bu niteliği ile millî hayatîn her olgu
suna katkıda bulunmak, her gelişimine yön vermek 
yetki ve görevine sahiptir. Yürütme organı olan Hü
kümetin kurulması, Millet Meclisi yönünden bu yet
ki ve görev alanına giriyor. Ama bu görevin yanında 
Mîllet Meclisi i!e beraber Cumhuriyet Senatosunun 
bir de denetleme yetki ve hakkı vardır, tşte bu yetki 
kelimesini, denetleme yetkisi ibaresini kullandığım an
da asıl konuma girmiş bulunuyorum. Evet, bugün 
Parlamentomuz hükümeti kurmakta, bazı sayın üye
lerine başbakanlık, bazı sayın üyelerine başbakan 
yardımcılığı, bazılarına bakanlık verilmesi gibi bir du
rumu tescil etmektedir. Ama Sayın Başkan, bu Par
lamentonun işlerinde maalesef bu noktada bitmekte
dir. Bu fiilî durum, parlamenter sisteme dışarıdan yö
nelen her saldırıyı karşılamakta birbirleriyle yarış 
eden siyasî liderlerimizin, yürütme görevi aldıkların
da Parlamentomuza karşı bizzat yarattıkları bir hak
sız durumdur ve bu noktada iktidarda bulunanların 
sorumluluğu her zaman öncelik taşımıştır. Bakınız 
bir - iki örnek vermek istiyorum : 

Sayın Başkan; 
Geçen yıl Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Ko

misyonu üyesi idim. Çeşitli partilerden 50 arkadaş 
yüz milyarlarca liraya varan hesaplan titizlikle, dik
katle, sabıria inceledik. Yurt ekonomisi yönünden 
önemli bu müesseselerin her biri için bazen Ceza Ka
nununa göre suç, bazen müessesenin geleceği bakı
mından tehlikeli, bazen ekonomimizin bütünü için 
çok önem taşıyan hususlar tespit ettik. Dedik ki, «Biz 
bütün bu incelemelerimizde hata yapmış olabiliriz, 
Hükümeti çağıralım konuşalım». Hükümet üç defa 
randevu verdi, gün tespit etti, saat tespit etti, Hükü-
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[ metin dört bakanı geldi oturdu, Başbakandan bir ya--* 
zı geldi. «Hazır değiliz, işimiz var.» En sonunda ge
len yazıdaki ifade: «İnceleme yapmadan bu mesele
yi konuşmaya hazır değiliz». Arkadaşlar, «Hazır de
ğilseniz Kamu İktisadî Teşebbüslerini bilmiyorsanız 
nasıl yönetiyorsunuz?..» sorusu mukadder soru ola
rak akla geldi. 

Başka bir örnek vereyim : Bu Cumhuriyet Sena
tosunda bin gündür cevap bekleyen sözlü soru öner
gesi var. Bendeniz şahsen 850 gündür cevap bekleyen 
bir önergenin sahibiyim ve Sayın Erhakaıı'a hatırlat
mak isterim ki, önergem kendilerine yöneliktir, 
TBTAK ile ilgilidir. Önergemi 1,5 yıl sözlü olarak 
beklettim, olabilir ki cevap veremezler, yazılıya çevi
reyim ve cevabını alayım dedim, bugüne kadar cevap 
gelmedi. 

Başka bir örnek: Bakanlıklarda, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinde, Ankara, İstanbul, İzmir gibi beledi
yelerde, danışman, müşavir, uzman gibi sıfatlarla ça-
Iışhrclanların kimliklerini, müktesep haklarını, uzman
lık alanlarını, son aldıkları aylığı bir parlamenter ola
rak ve bîr Anayasal hakkı kullanarak Hükümetten 
sordum. Bana bir cevap geldi, «faian yerde müşavir 
yoktur, faian j'erde 3 tanedir, falan yerde 4 tanedir.» 
Bir de baktım ki, Hürriyet Gazetesinde bir haber 
çıktı, bendenizin önergemde kullandığım ibareler ay
nen kullanılarak birtakım icmaller yapılmış bir haber. 
Anladım ki, bana cevap olsun diye bakanlıklardan 
Başbakanlığa takdim edilen metinler bana verilmek 
zahmetine katlanılmamış bürokratlar tarafından; ama 
gazeteye intikâl ettirilmiş. 

Sayın Başbakana özel bir yazı yazarak rica ettim 
ve dedim ki, «Siz parlamenterin haklarına saygıyı de
vamlı olarak söyleyen Başbakansınız. İşte önergem, 
işte cevap ve işte Hürriyet Gazetesinin neşriyatı. Lüt
fedin bana göndersinler bunları. Benim elbette ki bir 
maksadım var bu soru önergesinde.» Kendileri lüt
fettiler ve Saym Devîet Bakanı Seyfi Öztürk'e hava
le ettiler. Bana da haber verdiler. İşte iki yıl oluyor. 
Geçen yıl yine bütçe görüşülürken Sayın öztürk'le 
burada mektuplaştık, şimdi bunu söylemeye mecbu
rum. 

Arkadaşlar; 
Sayın Öztürk de, Saym Başbakanlık Müsteşarı 

da, o günden bu güne beni nerede görürlerse, sırtımı 
sıvazlayıp, yüzüme gülüp, «Efendim 38 nci sayfaya 
geldik, daktilo edilmesi bitmek üzere» diyorlar. 

Sayın öztürk geliyor Komisyona, «Bu bir Hükü* 
met yetkisidir, herkes yetkisine sahip çıksın, Komis-
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yon yetkisini bilsin» diyor. Peki, Parlamentonun yet
kisi yok mudur? Ben de şimdi yetkimi istiyorum, yet
kimin karşılığını istiyorum. Sayın öztlirk, siz parla
mentersiniz, aynı zamanda ve her şeyden evvel par
lamentersiniz. 

Sayın Başkan; 
Şuna söylemek istiyorum : Parlamenterin önerge

si gereksiz sayılıyorsa bu Hükümet nezdinde veya bu 
Hükümetin bir kısım bakanları nezdinde, o zaman 
kendi bakanlık sıfatları da önemsiz olur. Bu Parla
mentodan aldılar o sıfatı. Parlamenter olduklarını 
unutmadan çalışmak zorundadırlar, bunu da söyle
meye mecburum. 

Şimdi özellikle Saym Başbakana bir hatırlatma 
yapmak istiyorum. Saym Başbakan, «Ülke sorunları
nı tartışmanın meşru platformunun bu kürsü olduğu
nu» sık sık ve haklı olarak söylerler. Bazı siyasî ra
kiplerinin burası varken, sokakta konuşmasını, dı-
şarda konuşmasını eleştirirler. Hatta konuşmaların 
yeteri kadar incelemeye dayanmamasından haklı ola
rak yakınırlar. Ama parlamenter bu araştırmayı na
sıl yapacak?.. Sayın Seyfi Öztürk gibi, Saym Erbakan 
gibi emirlerinde bürokrat orduları mı var?.. Ciddî so
racak, ciddî cevap alacak ve bunun üzerine fikir imal 
edecek; bu imkânı vermiyorsunuz, 

Hükümet veya Hükümetteki Parlamento üyeleri, 
Parlamentoyu bakan oîuşlanns tescil eden bir meka
nizma olarak görüyorlar saym arkadaşlarım, sadece 
bundan ibaret görüyorlar. Genel Kunıla gelmiyorlar, 
sorulara zamanında veya yeterli cevap vermiyorlar, 
yurt sorunlarını yalnız kendilerinin bildiği gibi bir ze
habın içinde bulunuyorlar. O kadar ki, bu Riyaset 
kürsüsüne çıktığınız zaman yüzlerinden görüyorsunuz, 
burada bir üye bilfarz, «Çalışma Bakanlığında beş
yüz memur vardır.» diyor. O, beşyüz bir olduğunu 
bildiği için oradan istihza ile bakıyor. Ne böyle ba
kanlık anlayışı olabilir, ne böyle parlamenterlik an
layışı olabilir değerli arkadaşlarım. Çünkü, bu beş
yüz değil de, beşyüz bir olması bilgisini bakan olma
ları ve emirlerinde bürokrat orduları bulunmasına 
borçlular. Bizden farklı hiç bir durumları yoktur. 

Snyın Başkan; 
Tabiî bütün bunlar sonunda, sorunlasın Parla

mentoda değil, dışarda konuşulmasından şikâyet hak
kını da yitiriyorlar. Sorunların sağlam bilgiye daya
nılmadan tartışılması, tartışmaların Parlamento dışı
na taşınlması herkesi, «Hemen her konuda sorumsuz
ca konuşabilirim» anlayışına itmektedir. Her konu
nun herkes tarafından konuşulduğu, sorumsuzluğun 

kol gezdiği bugünkü toplumsal ortamımız, başka de-
! yişle sosyal anarşimiz bu durumdan kaynaklanmak

tadır. Çünkü, Parlamento sorun tartışamamakta, ki
şisel plandaki «dedim -. dedi» ortamında kendi yüce 
varlığına uymayan görüntüleri sergilemek durumun
da bırakılmaktadır. Parlamento, içinde bulundukları 
sıkıntılar için çare arayan ve buraya gözünü dikmiş 
olan yurttaşlarımıza iyi örnekler ve umutlar vereme
mek gibi bir duruma itilmiş bulunmaktadır. Bir par* 
lansenter olarak ben bundan şikâyetçiyim ve utanıyo
rum, 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, söz süreniz bitti, lüt
fen bağlayınız efendim. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. 

Saym Başkan; 
Sayın Başbakan ve bakan arkadaşlarının Parla

mento ile Hükümet arasındaki ilişkileri bir defa da 
bu arz ettiğim noktadan, bu tartışmaları sokağa gö
türmem noktasından, bu tartışmaları seviyesizliğe it
me noktasından mütalaa etmelerini rica ediyorum. 

Bîr de kısaca, bu Hükümetin dıştan görünüşü nok
tasına değinmek isterim. 

Hükümetin bir de kamuoyunda görüntüsü var. Bn 
görüntünün iç açıcı olduğunu, huzur verici olduğunu 
söylemek maalesef mümkün değildir. Sayın Başba
kan bir şey söylüyor, sanki vazifesi onu tekzip et-
mekmiş gibi, bir yardımcısı hemen peşinden, «O öy
le değildi, böyleydi» diyor. Yardımcılarından biri te
levizyonda iki defa görününce, öbürleri vesileler ya
ratarak televizyona çıkma peşine düşüyorlar. 

Geçtiğimiz yaz ayı içinde bir odadan öbür odaya 
geçişlerin, hatta şube müdürlerini ziyaret edişlerin 

j filmlerini elemle seyrettik. Bütün bunlar, «Bende va-
; nm» demek hesabına dayanıyor. 

Radyolarımız aynı haber bültenlerinde, baraj yap
manın mı, yoksa takım tezgâhlan yapımını başlat
manın mı (Ki, bu yeni bir terimdir siyaset hayatı
mızda) önemli olduğu yolunda münazara haberleri 
yayınlar haldedir. 

«Paksu kardeşimizin» Hükümetten ayrıldığı veya 
«bk müddet istirahat edeceği» yolundaki açıklamala-

i rın televizyonda, hem de üst üste, hem de sesli ola
rak yayınlanmasını izlediğimiz günlerde, ağîayahm 
mi, gülelim mi tereddüdü içine düştük. 

Sivas Demir - Çelik Fabrikasının temel atma tö
reninde iki Başbakan Yardımcısından birinin öbürü
nü, öbürünün birincisini ekranda görünebilmek için 
ittiklerini hep beraber televizyonda seyrettik. Bütün 
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bunları televizyonun herhangi bir programında özel 
bir hayatin günlük oluşumu olarak seyretseydik, bel
ki memnun da olabilirdik; ama bunları devlet haya
tının oluşumları olarak seyrettik, yüzbinîerce yurttaş
la birlikte üzüldük. 

Sayın Başkan, 
Artık Hükümetleri Başbakanların temsil ettiği ger

çeğine dönmek zorundayız. Bu dönüş aynı zamanda 
ciddiyete dönüş anlamım taşımaktadır. 

Bu noktada Sayın Başbakandan bir ricam var. 
Başbakan sıfatıyle Sayın Demirel, parti flamaları al
tında konuşmamanın veya konuşur duruma düşürül-
memenoı çaresini bulmalıdır. Sayın Demirel'i kitle
ler izliyor meydanlarda, ihtiyacı yoktur temel atar
ken Adalet Partisi bayrağı sallanmasına. Tıpkı onun 
gibi Sayın Başbakan, yardımcılarını da parti bayrak
larım televizyon ekranında gösterme yarışından alı-
koymalıdır. 

Karakaya ve Dördüncü Demir - Çelik gibi büyük, 
sadece bir bölgenin değil, bütün yurdun gelişmesinde 
çok etkili olacak tesislerin yapımına başlanmasını 
ancak bu anlayışla halka takdim ettiğimiz zaman
dır ki, falan partili veya filân partili vatandaşlar de
ğil, ama hepimiz, her partiden olan insanlarımız gu
rur duyacaklardır. Millî birlik böyle tesis edecektir. 
Flama sallayarak, büyük tesis yapıyorum iddiası millî 
birliğe ne ölçüde yararlı olur?* Kars'ta, Ardahan'da 
akşam - sabah başka konuşacak şey olmadığı için, 
sîzin parti, bizim parti diye tartışan insanları, «İşte 
bizam bayrak görüldü, işte sizin bayrak görüldü» gibi 
sözler ne ölçüde rencide eder ve ölçüde münakaşaya 
(başka bir kelime kullanmak istemiyorum) iter? Bu
nu, Sayın Başbakanın arkadaşlarına anlatmasını di-
liyoram. 

Bütçenin hayırlı olmasını diliyorum. Saygılar su
narım. (A. P., C. H. P., Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Grupundan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çelebi 
Sayın üyeler; 
Başbakanlık Bütçesi üzerinde kişileri adına 6 sa

yın üye konuşmuş ve bu arada bir yeterlik önergesi 
verilmiştir. Bilgilerinize sunuluyor efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Başbakanlık Bütçesi üzerinde 6 sayın senatör ko

nuşmuş ve konu aydınlanmış olduğundan, görüşme
nin yeterliğini saygılarımla arz ederim. 

Gaziantep 
İbrahim Tevfik Kutlar 
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BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Esasen, söz isteyen bir sayın üyemiz daha var

dır; Sayın Karaman istemişltrdir. Kendilerine son 
sözü vermek imkânsınız olacaktır. 

Yeterlik önergesi aleyhinde konuşmak isteyen üye
miz var mı efendim?... Olmadığına göre, yeterlik 
önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

Başbakanlık adına efendim?... 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişe
hir Milletvekili) — Sayın Başkan, Sayın Erbakan 
konuşacaklar; bilahara ben de genel siyasî durum 
hakkında bir bölümü cevaplandıracağım. 

BAŞKAN — Yalmz şuhu arz ederim, süre bir 
saattir. (A. P. sıralarından «Birer saat» sesleri) 

Hayır efendim, müsaade buyurun, Başbakanlık 
Bütçesinin görüşülmesinde sayın üyelerimizin sora
cakları suallere verilecek cevaplar dahil, süre bir saat
tir. 

Ancak, Hükümetimizin üyeleri aralarında bu sü
reyi taksim edebilirler. Başta bir üye, bilahara bir 
üye konuşabilirler; fakat süre bir saattir efendim. 
Aralarında taksim edebilirler. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir 
Milletvekili) — Saym Erbakan herhalde bana da 
müsait bir zaman ayırırlar. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bir tane
si konuşsun, sağlam konuşsun, yarım saat konuş
sun. 

BAŞKAN — O takdir kendilerinindir efendim. 
Sayın Erbakan, Başbakan Yardımcısı, buyurunuz 

efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Konya Milletve
kili) — Muhterem Başkan, \ ü c e Senatonun muhte
rem üyeleri; 

1977 senesi Bütçesinin Başbakanlık bölümünü mü
zakere ediyoruz. Herşeyden önce 4 saatan beri Baş
bakanlık Bütçesi üzerinde kıymetli fikirlerini serdet-
miş olan Senato üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ede
rek sözlerime başlıyorum. 

Bütün bu konuşmaların ve çalışmaların neticesin
de Hükümet olarak Yüce Meclislere takdim etmiş 
olduğumuz bütçenin, daha da olgunîaşarak milleti
miz ve memleketimiz için en hayırlı şekli alacağı 
inancı içindeyim. Konuştuğumuz konu Başbakanlık 
Bütçesi olduğu için muhterem üyeler, sadece Başba
kanlığa taallûk eden bütçe konusu üzerinde kalma
yarak. haklı olarak Hükümetin gene! politikası tize-
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rinde de fikirlerini lütfettiler, kendilerine bu bakım
dan da teşekkür ederiz. 

Bendeniz Yüce Senatoda Başbakanlık Bütçesinin 
konuşulması münasebetiyle çok kısaca konuştuğumuz 
bütçe üzerinde malumat arz etmek istiyorum. Bilâ-
ha'ra, Hükümetin genel politikası üzerinde yapılrmş 
olan konuşmaların içerisindeki soruları cevaplandır
mak, tereddütleri aydınlatmak bakımından da Hükü
metin genel çalışmaları üzerimde de kısaca maruzatta 
bulunmak istiyorum. Bundar sonra çok kısaca kıy
metli fikirlerini lütfetmiş olan arkadaşların fikirleri 
üzerinde, onların sorularını cevaplandıncı hususta 
fikirlerimi arz etmek istiyorum. 

Bilindiği gibi konuştuğumuz Başbakanlık Bütçesi, 
aslında Başbakanlığın kendi merkez teşkilâtına bağlı 
bulanan 11 tane daireden, bürodan müteşekkil bir 
Başbakanlık Bütçesinden ibaret değildir. Bu merkez 
teşkilâtına ilâveten ayrıca kuruluş kanunları ayrı ol
duğu halde, bütçeleri Başbakanlık Bütçesi içerisinde 
mütalâa edilen 4 tane kuruluşumuz vardır; bunlar 
da Millî Güvenlik Kurulu, MİT Müsteşarlığı, Devlet 
Personel Dairesi ve Atom Enerjisi Komisyonudur ve 
yine Başbakanlık Bütçesi içerisinde kendilerine Baş
bakanlık Bütçesinden ödenek verilen ve fakat bütçele
ri ve kuruluş kanunları ayrı olan üç tane dairenin öde
nekleri de bu bütçenin içerisinde Yüce Senatoya tak
dim edilmiş bulunmaktadır. Bu üç tane kuruluşumuz 
TRT, Türkiye Ortadoğu Âmme İdaresi Enstitüsü, 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumları
dır. 

Bütün bunların heyeti mecmuası itibariyle Yüce 
Senatoya takdim etmiş olduğumuz bütçemiz, Bütçe 
Komisyonundaki incelemelerden sonra Senatoya 1977 
yılında toplam bütçe olarak 1 269 635 700 lira ola
rak takdim edilmiş bulunmaktadır. Bu bütçe, geçen 
seneki 810 milyon liralık bütçeye nazaran, yüzde 55 
nispetinde bîr artış ifade ediyor. Toplam bütçenin 
bu sene takriben yüzde 42 arttığı dikkate alınacak 
olursa, Başbakanlık Bütçesindeki artışın toplam büt
çeden nispet itibariyle daha fazla olduğa görülmekte
dir. Bu fark bilhassa bu yıl Başbakanlığa bağlı olan 
dairelerdeki memleket, millet için faydalı olan yatı
rımlarda haklı ve zarurî olan artışlardan ileri gelmiş
tik*. Nitekim geçen yıl sadece 348 milyon 52 bin lira 
oîan Başbakanlığa bağlı dairelerin toplam yatırım
ları bu yıl 716 milyon 627 bin lira olmak üzere, yüz
de 105 nispetinde bir artış kaydetmiş bulunmakta
dır. 

Başbakanlığın bu 1 milyar 269 milyon küsur li
ralık bütçesinin, sadece 507 milyon liralık kısmı Baş-
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bakanlığın merkez teşkilâtına bağlıdır. Merkez Teş
kilâtının bütçesi geçen sene 301 milyon idL Bu sene 
yüzde 68'lik bir artış söz konusudur. Bu artış, ge
çen seneki 179 milyon liralık yatırım faslının bu se
ne takriben, yüzde yüz kadar bir artış ile, 359 mil
yon liraya çıkmasından ileriye gelmektedir. Başbakan
lıktaki bu 359 milyon liralık yatırımın aslında, 85 mil
yonu Başbakanî-ğm bizzat kondi merkezine ait ya
tırımdır. Bakiyesi olan 273 milyon 732 bin lira ise 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun 
yatırımlarına aktarılmak üzere konulmuş olan meb
lâğdır. 

Başbakanlıkta 1976 senesinde 626 kişilik kadro 
vardı, Burada 526 kişi çalışmaktaydı, 1977 yılı için 
yeni bir organizasyon düşünülmekte olduğu cihet
le kadroların 910'a çıkartılması teklif edilmiş bulun
maktadır. 

Başbakanlığın bu yılkı, 85 milyon liralık yatırı
mın içerisinde çok önemli yatırımlar vardır, En kıy
metli arşiv bizdedir. Bunlar maalesef İstanbul'da ba
kımsız durumda kalmaktadırlar, Başbakanlık Devlet 
arşivlerini bir bina içerisinde, bugünkü modern usul
lere göre korumak için birkaç yıldan beri gayret 
sarf etmektedir. Yenimahalle'de bu maksat için tak
riben 160 milyon liralık bir bina yapılmaktadır. Bu-
-um bugüne kadar 60 milyon lirası harcanmıştır. Bu 
yıl 44 milyon lira, bu arşivin süratle tamamlanması 
için harcanacaktır. 

Bu arşivde ve merkezde ayrıca bir mikrofilm mer
kezi kurulmaktadır. Bu mikrofilm merkezi için de 
yine bu yılki bütçede huzurlarınıza 3 milyon liralık 
*>?r tahsisat talebi iîe gelmiş bulunmaktayız, 

Ayrıca, Devlet aı şivlerinin muntazam bir şekilde 
utulması ve muhafaza edilmesi için de Hükümet** 
Devlet arşivlerine ait bir kanun tasarısı hazırlamak
tayız. Bu kanun tasarısı vasıtası iîe Devlet bu tarihî 
büyük hazinelerinin bundan böyle muntazam esaslar 
dahilinde tutulmasını temin etmek istiyoruz. 

Başbakanlığı n bizzat kendi yatırımları içerisinde, 
bugün çok dağınık binalara dağılmış olan Başbakan
lık merkez teşkilâtının ve bağlı kurluşlarımn, yeni 
Vir binatH. toplanması a ^ u edilmektedir. Bunun için 
^aymdıriık Bakanlığı bir proje hazırlamaktadır. 
Aynca, bu yıl inşaata başlanmak istendiği için 30 mil
yon lira da bu inşaat için para talebi bulunmaktadır. 

Yine Başbakaııhk Matbaası çok dağınık durum
dadır. Bunların toplanması için de, Başbakanlık Mat
baasının etüt ve projesi için 1 milyar 200 milyon li 
?a talep edilmektedir. 
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Milli Güyenlik Kurulu 45 kişi çalıştırmaktadır. 
Bu yıl aynı miktarda eleman çalışacağı yine düşünül
mektedir. Bu itibarla, bütçesinde sudece mütevazi ar
tışlarla huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayız. 1977 
bütçesi 4 460 900 TL. olarak geliyor. Geçen sene 
3 225 800 lira idi, % 38 bir artışla gelmekteyiz. 
Millî Güvenlik Kumlunun bu yıl sadece taşıt alımı 
ve telefon santraline ait 600 bin liralık bir yatırımı 
söz konusudur. Diğer masrafları carî masraflar ve 
çok küçük bir transfer kısmından meydana gelmek
tedir. 

MİT Müsteşarlığında bu yıl önemli bir yatırım 
artışıyle huzurlarınıza geldik. 1976 senesinde 108 mil
yon lira olan yatırım bütçesi bu sene, 256 720 000 li
ra; % 137 artış göstermektedir. Bu ilâve paraya MİT 
Müsteşarkğımız bugünün modern istihbarat metot
larına ait teknik cihazları almak üzere çakşmakiadır 
ve yine de bunlar için gerekecek olan binaların yapıl
ması İçin bu para talep edilmektedir. 

Bugün bütün dünyada istihbaratın ne kadar ileri 
gittiği muhterem senatörlerimizin malumudur. Bir 
üîke diğer bir ülkenin uzak bir noktasındaki bir jeepin 
hareketini dahi takip edebilmektedir. Dünya istihba
ratının bu kadar ileri bir noktaya eriştiği devirde, 
biz de Millî İstihbarat Teşkilâtımızı millî güvenli
ğimiz açısından geliştirmek mecburiyetiyle karşı 
karşıyayız. Bu itibarladır ki, bilhassa bu cihazlar ve 
çeşitli yapı tesisten için 256 720 000 liralık bir tah
sisata ihtiyaç bulunmaktadır. 

Devlet Personel Dairesinde 120 kişi çalışmakta 
idi. Bu yıl yeni ihtiyaçlar karşısında 162 kişilik bir 
kadroya ihtiyaç vardır ve bunların toplam ödemesi 
16 697 600 lira tutmaktadır. Burada hemen arz ede
yim ki, 1970 yıhiidan beri kurulmuş olan kurumların 
personel konularını tanzim etmek için kuruhnuş olan 
Devlet Personel Dairesi, maalesef çeşitli sebeplerden 
dolayı bu görevlerini iâyıkıyle yapamamaktadır. Bu 
sebepten dolayı Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Pîa-
mnda, Devlet Personeline ait genel rejimi yeniden 
düzenlemek ve bu düzenleme esnasında Devlet Per
sonel Dairesinin de durumunu tekrar, gözden geçir
mek, tanzim etmek ihtlyacıyle karşı karşıya bulunu
yoruz. 

Başbakanlığa bağlı kuruluşlar içerisinde en önem
lilerden bir tanesi, Atom Enerjisi Komisyonudur. 
Geçen yıl takriben 107 milyon liralık bütçesi bulunan 
Atom Enerjisi Komisyonuna, bu yıl 156 milyon li-
raltk. bir tahsisat talebiyle huturlarınıza geldik. Atom 
Enerjisi Komisyonunda 330 kişi çalışmaktadır. Bu 

156 milyon liranın 100 milyon lirası yatırımlar için 
talep edilmektedir.. Atom Enerjisi Komisyonu bu yıl 
makine ve teçhizat alımı ve yapı ve tesis giderleri için 
bu yatırımlara ihtiyaç görmektedir ve kendisi bilhas
sa yurdumuza faydalı, önemli çalışmalar yapmak üze
re bu çalışmaların içindedir. 

Bilindiği gibi, Atom Enerjisi Komisyonunun bir 
genci sekreterliği vardır, bir de Nükleer Araştırma 
ve Eğitim Merkezi vardır. Atom Enerjisi Komisyo
nuna bağlı bu araştırma ve eğitim merkezlerinde tıp, 
tarım, veteriner, hekimlik ve endüstride kullanılmak
la oian radyo izotopların mümkün olabilen bütün 
cinsleri istihsal edilmekte ve yurdumuzda bunları 
kullanacak olan müesseselere verilmektedir. 

Ayrıca, Atom Enerjisi Komisyonuna bağlı bu ku
ruluşlarda muhtelif nükleer cihazların dizaynları ha
zırlanmıştır. Bir döner sermaye kanunu teklifi ha
zırlanmaktadır. Bu kanun çıktığı zaman, bu cihazlar 
yurdumuzda imal edilmek imkânına kavuşacaktır. 

Atom Enerjisi Komisyonu, Maden Tetkik Arama 
üîe bir protokol anlaşması yapmıştır; uranyum ve rad
yo aktif cevherlerin değerlendirilmesi üzerinde müş
tereken çalışılmaktadır. 

MİM Savunma BakanÜığıyle diğer bir protokol im-
za!anmıştır. Bu protokol çerçevesinde de askeri amaçlı 
çalışmalar yapılmaktadır. 

Atom Enerjisi Komisyonu Tarım Bakanhğıyle bir 
protokol imzalamıştır, Lalahan'daki Zooteknik Ensti
tüsünün arazisi üzerinde veteriner hekimlikte atom 
enerjisinin kullanılmasına ait çalışmaları yürütecek 
olan bir enstitü inşa edilecektir ve yine Atom Enerjisi 
Komisyonu 60,0 megavatlık atom santralının inşaası 
hususunda TEK'le de bir protokol imzalamış bulun
maktadır. 

Görülüyor ki, ba Komisyon mütevazi tahsisatlar 
içerisinde bu imkânların sınırlarını zorlayacak kadar 
bir gayretle çalışmaktadır. Türkiye ilk nükleer enerji 
santralım kurmak hususunu programlarına almıştır. 
Bu programlarda 4 yıldan beri bulunduğu halde, temel 
atmak imkânının hâsıl olmamasının sebebi, atom sant-
railannın kurulacağı yerin çeşitli şartlar bakımından 
müsait bir yer olarak seçilmesi mecburiyetinden doğ
maktadır. 

Marmara Bölgesinde araştırmalar yapılmış, savun
ma bakımından güçlükler meydana çıkmış; hem zel
zele bakımından, hem fay bakımından hem de çeşitli 
toprak yapısı bakımından atom santralinin kurulacağı 
yerin hosusî şartlara haiz bir bölge olması gerek
mekledir, 4 yıldan beri yapılan araştırmalar sonunda 
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şimdi Silifke Bölgesinde bu şartlara uygun bir yer 
tespit edilmiştir ve atom santrahnm burada kurulması 
için gerekli ihale çalışmaları yürütülmektedir, müşa
vir firmalar seçilmiştir. 

Bunun yanmda araştırma maksadıyla İstanbul 
Çekmece'deki 1 megavatlık reaktör, 6 megavata çı
kartılmaktadır. Ayrıca Ankara Beytepe'de yeni bir 
nükleer araştırma merkezi kurulmaktadır. Bu 10,0 
200 0.00 liralık tahsisat işte ba araşünnaları yürütme
ye ait olan maksatlar için kullanılmak üzere talep 
edilmektedir. 

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 
yüksek seviyede kamu yönetimine ihtisas kesbetmiş 
elemanlar yetiştirmek için kurulmuş bir müessesedir. 
14 yıldan beri çalışmaktadır. Lisans üstü uzmanlık 
öğretimi yapıyor, bugüne kadar 1 256 kişi buradan 
diploma almıştır. Halen, 46 kamu görevlisi burada 
çalışmaktadır. Kısa süreli eğitim programlanyle ve 
çeşitli sahalarda uzman yetiştirmektedir. Bugüne ka
dar 7 699 kişi mezun olmuştur, bu kısa süreli ihtisas 
komisyonlarından. Çeşitli araştırma ve yayın çalış
maları da yapmaktadır. Bu enstitü tü aynı samanda 
özel sektör için de Sevk ve İdare Yüksek Okulu içe
risinde uzman yetiştirmektedir. Şu anda bu Sevk ve 
İdare Yüksek Okulunun birinci ve ikinci sınıflarında 
halea 1 3C0 kişi okumaktadır. 

Nihayet Başbakanlık bütçesinden tahsisat alman 
kuruluşlardan bir tanesi de TRT'dir. TRT geçen yıl 
42 400, OCA, TL. Başbakanlıktan ilâve bir ödenek al
mış idi. Bu ödenek okul, halk eğitimi ve yurt dışı ya
yın giderleri karşılığı olmak üzere. Başbakanlık büt
çesinden ödenen bir ödenektir. Bu yıl bu para 
42 400 0,00ı liradan 45 707 €J8u liraya çıkartılmak 
üzere iıuzurlannüza gelmiş bulunmaktadır. Aslmda 
bilindiği gibi TRT'nin gerek radyo ve televizyon 
primlerinden ve gerekse reklâmlardan kendi kazancı 
mevcuttur, Devletten almış olduğu ilâveler ile TRT' 
nîn 1977 bütçesi, 1 442 OOft 000 liradır. Başbakanlık 
bütçesinden bu 45 milyon lira, sadece biraz evvel 
arz ettiğim maksat için yapılacak hizmetler karşılığı 
oüarâk ödenmektedir. TRT'nin 1976 yılında reklâm 
geliri 5&Ü milyon lira idi, 1977'de 600ı milyon lira 
reklâm geliri olacağı tahmin edilmektedir. 

Televizyon ve radyoda önemli yatırımlar yapıl
maktadır. Geçen yd 4GQ milyon Ifcahk bir yatırım 
programlanmıştı, bunun 335 milyon liralık kısmı ger
çekleştirilmiş bulunmaktadur. Bu yılda yine 400 mil
yon liralık bir yatırım programlanmış bulunmakta
dır. Bu yatırımlar ile radyo açısından Türkiye' 

de halen geçen yi! 99,8 nüfusumuzun bulunmuş 
cMuğu ve arazi itibariyle de % 99'un bulun
muş olduğu yerde radyo dinlemek mümkün 
İdi. Şimdi bu yıl bütün arazinin ve bütün nüfusun 
radyo dinlenmesine imkân hâsıl olacak şekilde şe
beke genişletilmektedir. 

Yine televizyon bakımından da, 1976 yHında Tür
kiye'nin arazi itibariyle °/0 48'i, nüfus itibariyle % 
68"i televizyon seyretmek imkânına malik idi. 1977' 
deki yatırımlarla nüfus itibariyle % 86, arazi itiba
riyle, °/ö 67'lik bir kısım televizyon seyretmek imkâ
nına kavuşmuş olacaktır. Böylece 27 milyon vatandaşı
mızdan takriben 35 milyon vatandaşımıza çıkacaktır; 
1977 senesi sonundaki televizyon yayınlarını izlemek 
imkânına sahip olan vatandaşlarımızın adedi. 

Aynı zamanda dış ülkelere yapılmakta olan çe
şitli lisaniardaki yayınlarda 1977 senesinde hem li
san el asi itibariyle, hem de yayın saatları itibariyle 
artırmak üzere bir program yapılmış bulunmaktadır. 

Ye nihayet Başbakanlıktan tahsisat alan önemli 
bir kuruluş TBTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kuramu)'dur. Bu yıl TBTAK'a 305 633 809, 
lira ödemek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyoruz. 
Bu meblâğ geçen sene 156 milyon 632 bin lira idi. 
Takriben °/0 iOG'e yakın bir artış ile huzariannızda-
yız, Aslında; diğer ülkelerin araştırmaya verdikleri 
pahalarla kıyaslanacak olursa bu 3C0 milyon lirakk 
meblâğ dahi fevkalâde cüzî bir meblâğdır. Türkiye, 
daha verimli bir kalkınmayı sağlamak için araştırma 
sahasma daha büyük paralan ödemeye hazır olmalı
dır. Yeter ki, bu ödenen paralar hakikaten yurt için 
verimli şeklide, kullanılsın. 

TBTAK buna 14 seneden beriki faaliyetiyle el
den geidiği kadar gayret etmiş bir müessesedir. Bir 
yandan araştırma projelerini desteklemektedir; şu an
da 294 tane araştırma projesini finanse etmektedir. 
Diğer yandan lise, üniversite, üniversite sonrasına 
burslar vermektedir. Halen, 340 tane burslu talebe 
okutmaktadır ve yine araştırma enstitüleri kurmuş
tur. Marmara Bilimsel ye Endüstriyel Araştırma Ens
titüsü içerisinde yöneylem araştırması, malzeme, 
elektronik, beslenme, gîda teknolojisi, kimya kıssın
lar! üniteler kurulmuştur, fizik ve makine üniteleri 
kurulmaktadır, hayat bilimleri ünitesinin de kurul
ması kararlaştırılmıştır. 

Ankara'da mevcut Yapı Araştırma Enstitüsü, şim
di yeni bir bina yaparak yurdumuzun iklim şartları
na uygun yapılar, yurdumuzda standart sosyal bina
lar, ucuz prefabrike, fabrika ve halleri ve binaları 
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için araştırma yapmak üzere teşkilâtın! genişletmek 
için huzurlarınıza gelmiştir ve bu yatının içerisinde 
takriben 40 - 58- milyon lira kadarhk bir kısıra, Orta 
Doğa Teknik Üniversitesinin arazîsi içerisinde bu 
maksatla aynlımş olan bir bölgeye yeni araştırma 
enstitüsünün kurulması rnaksadiyle kullanılacaktır. 

GATÖM, (Güdümlü Araçlar Teknolojisi ve Ölç
me Merkezi) hakikaten çok kıymetli çakşmalar yap-
maktadır. Gerek askerî maksatlar için ve gerekse 
yurdumuzun ilmî gelişmesi açısından bir çok saba
larda yüksek seviyede araştırma yapan iftihar edile
cek bir müessesedir. 

Bunların yanında TBTAK araştı edan destekle
mektedir, dokümantasyon ve enformasyon merkezi 
olarak hizmet görmektedir, tatbikatçılar çeşitli sana
yicilerin ihtiyaçlarına cevap vermek için gayret gds-
termekiedir3 ilmi toplantılar yapılmaktadır ve ilmî 
çalışmaları teşvik için, bilindiği gibi her yıl bilim 
ödüllü, hizmet ödülü adı altında mükâfatlar dağıtmak
tadır. Ortaokul son smıf çocuklarından başlayarak, 
lisedeki gençlerimize matematik, fizik ve kimya sa
hasında müsabakalar tertip ederek onları ilmî ça
lışmaya teşvik etme gayreti göstermektedir. 

TBTAK bu çalışmaları esnasında memleketimizin 
kalkınma hamlesine faydalı olmak istikametinde de 
son yıllarda faydalı adımlar atmaktadır. Yjida iki 
defa Danışma Kurulu toplantısı yapılıyor, bu toplan
tılardan san yıllarda yapılan, geçen senekinln bir ta
nesi ilnıî araştırmaların yurî kalkınraasıyle akup'e 
edilmesinin esaslaîanm tespit maksadıyle yapılmıştır. 
Bu seneki toplantı ise, harp sanayiine ilmî araştırma
larla nasıl yardımcı olunacaktır konuşa, anakonu ola
rak ele alınmıştır. 

Muhterem senatörler; 
Sizlere çok kısaca bu yi! Başbakanlık ve Başba

kanlığa bağh müesseselere, tasvip buyurduğunuz tak
dirde tahsis edilecek olan ödeneklerle yapılacak olan 
hizmetler hakkmda kısaca bilgi arz etmek için bu 
maruzatta bulundum, Şimdi yüksek müsaadenizle 
arkadaşîurımızm Başbakanlık bütçesi münasebetiyle 
Hükümetin genel icraatı üzerinde izhar buyurdukları 
fikirlere Hükümet olarak görüşlerimizi arz etmek 
istiyorum. 

Her şeyden önce arkadaşlarımızın burada çeşitli 
konuları, çeşitli yönleriyle ortaya koymuş olmaları 
görevleri idi. Bu görevi ifa ettiler. Ancak burada 4 
saatten beri yapılan konuşmalar dinlendiği zaman, 
çeşitli yönlü fikirler söylenmiş olmasryie beraber, 
Türkiye'miz için hayli karamsar tabloları orta yere 

koyan arkadaşlarımız oldu. Bütün bunları bir denge 
noktasına getirmemizde yarar görüyorum. 

Türkiye'miz bugün, karamsar tablolarla bakılacak 
kir durumda değildir. Her ne kadar çeşitli memleket 
meseleleri açısından bir çok güçlüklerimiz, zorlukla
rımız, meselelerimiz varsa da, dünya milletleri ara
sında durumumuza baktığımız zaman Aîiaha şükür
ler olsunTürkiye bugün yine de birçok batı ülkele-
F. indin dahi daha huzurun bir ülkedir. Türkiye bütün 
dünyadaki milletlerarasında her türlü güçlüğe rağmen 

i en büyük kalkınma hızım gerçekleştiren ülkelerden 
ı birisidir. Büyük bir kalkınma hamlesmi yürütmekte-
j dir ve Türkiye hakikaten geçtiğimiz yıllarla mukaye-
ı se edilemeyecek şuurlu, başarılı bîr büyük kalkınma 

hamlesinin içindedir. 
Arkadaşlarımız bu hamlelerin yanında birtakım 

memleket meselelerine haklı olarak işaret ettiler. Hiç 
şüphesiz Hükümet olarak bütün bunları düzeltmek, 
arkadaşlarımızın bu ikazlarından, bu işaretlerinden 
faydalanmak görevimizdir. Yalnız bir noktanın in-

j safla tespitinde zaruret görüyorum : 

Bugünkü Hükümet iki yıldan beri geceli - gün
düzlü memleketimizin, vatanımızın kalkınması için 

j görevini ifa etmeye çalışıyor. Ancak, bu Hükümet 
i vazifeye başladığı zaman, her şey güllük gülistanlık 
t içerisinde, her meselesi halledilmiş bir ülkenin hiz-
| m:line başlamamıştır. Birtakım çok mühim meselele-
j rlmizi görmemezükten gelirsek, hakikî hizmetleri 
I terrr't edemeyiz ve yapamayız. Bu Hükümet işe baş

ladığı zaman hepimiz biliyoruz ki, 2,5 milyonu yur-
i drimuzda olmak ve 1 milyon da dsş ülkelerde olmak 

üzere 3,5 milyon işsizle memleket idaresine hizmete 
bcrlasmştır. Bu 3, 5 milyon işsiz bir günde meydana 

I gelmedi. Bu vaktiyle 300 bin idi, sonra 500 bin oldu, 
j sonra 1.5 milyon, sonra 2 milyon sonra da 3,5 mil

yon oklu. Önemli olan bugüne kadar bunun üstüste 
ariîşî karşısında, nihayet günün birinde bu meseleyi 
nasıl çözeceğimizi bütün ciddiyetle önümüze koyrna-

I m:z hadisesidir. Bugün biraz sonra kısaca arz ede
ceğim bir - iki rakamdan da görüleceği gibi, bu gay-

î ret gösterilmektedir. 

Burada asimda yıllardan beri bu memleketi idare 
etmiş olan iki partimize ait arkadaşlarımızın birinin 

i kabahati öbürüne, öbürünün kabahati öbürüne atmak 
j gayreti fiiliyatta hiç bir şeyi değiştirmez. Herkes 
[ gelmiş, synı çizgiden yürümüştür. Biri 300 bin işsiz 
\ bırakmış, öbürü bunun üzerine Sööı bin koymuş, son-
j ra öbürü ge:m?ş bir 5C&1 bin daha' koymuş, öbürü de 
I 500 bin koymuş; fakat bu böyle gidemez. Türkiye 
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şimdi bu gidişata «dur» demek mecburiyetindedir. J 
îşte içinde bulunduğumuz yılların en büyük vasfı ve jj 
hususiyeti budur. Bugün yeni Dördüncü Beş Yılhk 
Plan hazırlanmaktadır. Bu meseleler kanaatimce bü
tün ciddiyetiyle huzurlarınıza getirilecektir ve yeni j 
plan ve programlar hazırlanırken, bu mesele en öneföî- t 
li mesele olarak ele alınmıştır. Türkiye'deki büyük 
sanayi patlaması, bu meseleye kesin çözüm getirmek ı 
için meydana gelmiş bir büyük hadisedir. Bunları • 
görrnemezlikten gelemeyiz, İlk defa ciddî çözüm or- i 
ta yere getiriliyor, ilk defa idareyi maslahatçılık terk 
ediliyor. Bu Hükümetin iki seneden beri yapmış ol
duğu hizmetler; her hükümetin hatası, noksanı, ku- j 
saru vardır, ama inancım odur ki, bugüne kadarki 
hükümetler içerisinde en şuurlu, en önemli meselete- j 
re el atan bir Hükümet devresinin içindeyiz. Gerek i 
ekonomik sahada, gerek sosyal sahada ve gerekse j 
memleketimizin kalkınması sahasında çok faydalı ça
lışmalar yapılmîştır. Bütün bundan önceki karamsar 
konuşmaları haklı bir denge noktasına getirmek için 
bunları belirtmeyi bir vazife sayıyorum. 

Bu Hükümet iki sene önce vazifeye başladığı za- } 
man sadece büyük bir işsizlik devralmadı; 3 milyar 
dolarlık bir dış ticaret açîğı devraldı. 

Bazı arkadaşlarımız konuyu bira?: mübalâğalı ola
rak getirdiler. Bugün bir yıldan beri bekleyen hiç bir 
transfer yoktur. Eğer 1976 senesinde transferler tak
riben bir aylık; ortalama olarak söylüyorum, bir ge
cikmeyle başarılabilmiş ise, aslında «Bir ay gecikti» 
diye buraya gelip şikâyet etmek değil, bunun bir ay- j 
lık bir gecikme ile başarılmış olmasından dolayı, ha- i 
kikaten bu işte emek harcayan kuruluş mensubu ar
kadaşlarımıza teşekkür etmek vazifesiyle mükellefiz, 
Çünkü; 2 milyar dolan bulmayan bir ihracat ile 5-5,5 j 
milyar dolariık bir ithalâtı, böyle bir ayîsk bir gecik- j 
meyle yönetebilmek takdire şayan bir harekettir. | 

Bu sebepten dolayıdır ki, hangi şartlar altında ne 
yapıldığım dikkate alarak tenkitlerimizde insaflı ol
mak mecburiyetindeyiz. I 

Yine, Türkiye'nin temel meselelerinden birisi dü
şük bir millî gelirdir, fert başına millî gelirin çok dü
şük olmasıdır. Ülkemizde refah istiyoruz, herkesin 
daha fazla kazanması, huzur içerisinde olmasını isti
yoruz; fakat bu, bir anda olacak iş değil. Yılların ge
lip biriktirdiği bir fakirlik var. Bugün yeryüzündeki 
217 ülke arasında 52 nci sıraya düşmüşüz. Bu nok
tadan şimdi, bizim milletimizin çalışkanlığıyla, ülke- i 
müzin zenginliğiyle, tarihimizin şerefiyle mütenasip 
bir noktaya çıkması için, aslında hepimiz bütün gü
cümüzle birbirimize yardımcı olmaya mecburuz. 

— 269 

Demin burada yapılmış olan müzakerelerde ana-
karakter olarak tarafların birbirlerinin daha az mu
vaffak olduğuna işaret etmeye yönelmiş olmasını hu-
zurlarmızda hakikaten yeterli bulmuyorum. Burada 
bu 4 saatlik müzakere esnasında Yüce Senatonun 
üyeleri çıkzp, konuştuğumuz bütçenin neresinde ne 
yapılırsa daha iyi oJacaığsnı orta yere koymaya gay
ret etselerdi, bir Hükümet üyeniz olarak daha çok 
memnun olacak, bu çalışmalardan daha çok fayda
lanmış olacaktık. «Sen söylesin, bey böyleyim» de
mekle ve karşılıklı bu müzakereleri bu istikamette 
yürütmekle zannediyorum ki, asıl yapmamız icap 
eden görev bakımından yeterli randıman içerisinde 
çalışmış değiliz. Burada, meseleleri orta yere koy
malıyız. «Böyle değil* şöyle yapmak lâzımdır.» diye 
miliefmize, memleketimize hizmet için yeni fikirler
le, yeni tekliflerle birbirimizle yarışmalıyız. Bu vatan 
hepimizindir. 

Bu sebepten dolayıdsr ki, bu arz ettiğim noktalar, 
yakında Dördüncü Beş Yıllık Plan olarak tekrar hu
zurlarınıza gelecek. Bütün parlamenter arkadaşlarım
dan rica ediyorum; bunlar memleket meselesidir, hep 
beraber fikirlerimizi eklediğimiz zaman daha güze
lini buluruz. Arkadaşlarımızdan bu hususta itham 
değil, «Böyle yaparsanız daha iyi olur.» diye yapıcı 
fikir bekliyoruz, Bunu şimdiden rica ediyorum, şim
diden haber veriyorum. 

Bu Hükümet işe başladığı zaman Türkiye'de bü
yük bir coğrafî denseziklik işe başlamıştır. İki tane 
şahre fabrikalar dolmuş, 65 tane şehir bu bakımdan 
karasabanın arkasına terk edilmiş. Bunda kim kime 
kabahati atacak?.. Birisinin devrinde böyleydi de, 
öbürünün devrinde öyle değil miydi?. Aslında bir
birinden çok farklı bir çizgi üzerinde yürünmemiştir. 
Kanaatimce, Türkiye ilk defa şimdi meselelerini hal
letmek için bunların üzerine ciddiyetle eğilecek bir 
noktaya gelmiştir. 

Türkiye bir zünsrevî dengesizlikle teslim alınmış
tır. Türkiye'de gelir dağılımı, Türkiye'de fırsat eşit
liği dağdunı son derece dengesizdir. Bunları bir anda 
düzeltmek mümkün değildir. Mühim olan, bunları 
düzeltmek için idarei maslâhatçı bir gidişle değil, 
köklü tedbir zihniyetiyle, hakikaten bu meseleyi hal
letmek azmiyle meselelerin üzerine yönelmek ve yü
rümektir. 

Bun'dan başka, bu idare işe taşladığı zaman, geç-
jıi'iş yîICarm hepsinin üslüs.'e eklediği bir korkunç ve 
kalkınmaya. mani olan bir mevzuat yığınla ile işe baş-
I'Eiîi'ştır. Eğer bu mevzuatları birbir ayıklamak iste-
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sek 2 000 senesine kadar şu Parlamento, bugüne ka
dar çıkmış ve günün şarjlarına uymayan mevzuatı 
yüiillenıek için vakit bulamaz. Bumdan dolayıdır fci, 
Devîet Sınaî Yatırım Bankası Kanununu çıkartırken 
Ğ'ârt saâr yazdı ba Meclis; <Bu kanıma tabi değil, şu 
kamına tabi değil, şu kanuna tabi değil, şu kanuna 
tabi değil...» diye. Kıçla?.. Çünkü, geçen bu kanun-
Isrdsn banglrine tzhl olsanız, bugün ayakbağı hali
ne dönmüştür. Bu sebepten dolayıdır ki, şimdi ba İşe 
iK-aaıâ olası korkunç mevzuat yığınında da yapacağımız 
çak şey vardır. Banları nasıl ortadan kaidıracağamz 
bsşh bnşrtea bir meseledir. Bunun metodunu bulmak, 
foanu en kısa zamanda gerçekleştirmek mecburiyetin
deyiz. 

Yine, yıllardan beri gelip yerleşmiş bir yanlış vergi 
s'stciîijiyre idare devraknrcKştır. Bu vergi sistemi ada-
Isiazdiir, fakir fukarayı eziyor. Milletin, Devlete tes
lim etmiş olduğu zenginliklerden Devlet hizmetleri 
için gelir temin edileceğine, geçtiğimiz ydîaırca idare
leri, bugün i iraf eîmeye mecburuz ki, kolay yolu 
seçmiştir. Kendisine teslim edilmiş olan 240 milyar-
bk Kama îldfeadî Teşebbüslerini organiize edip, se-
nicde hiç değilse 24 milyar geEr temin edeceğine; ken
dine teslim edilmiş olan 100 milyarkfc sadece keres
telik cğaç varlığından, bunları iyi kullanıp 10 milyar 
Mra Hazineye gelir temin edeceğine, önümüzdeki büt
çede Orman. İdaresine, 155 milyar Kra vermeye mec
bur kalıyoruz; biz, başka hizmetlerden oraya para 
veriyoruz. Bugün Türkiye'nin büyük maden zengin
likleri; bilinen, işîeîümeye müsait olduğa raporlarca 
tcspl: edilen, (ki, bısnlarm sadece % 5 Î R i bugün ça-
bş-rrEbliyorus) asgarî 3 trilyon ksynıetmdcdîr. Bu 
varlık senede % 10 gelir getirse 300 milyar TL. sa
dece mslen'erden bu Devlet kâr eder. Halbuki, şim
di 170 milyar liralık vergi ahyc'nız ve bu 170 milyar 
î'ralpk verg.mfn de çok az- bir kısmı malî gücü olan-
âzm clınmskiadır, büyük kısmı çarşıda, pazarda köy-
ÎMihnn, işçlrm, memurun sirtona yüklenmi'ş'tir. Onun 
için, yaşî'acak olan işler aslında ciddidir ve büyük
tür. Ğı^eıiil'i elan, bunları tespit etmek ve bunları hal-
î&'îiıek için kolları sıvamak Ur. 

Bnmra vanada- yine, Türkiye'de hakikaten geçtiği-
mlz yıllardîsî beni gc'nılş yeterilz, yarîbş dağşfeılı 
ve arar frrzü bir kredi sinemi yü ameldedir. Bun-
Imm da ortadan kaldırılması, banların verimli hale 
gellı l'm'CFİ ımebırlyefıl vardır. 

Y'ne, s'hhaf:.' bV e ^ f i ^ ' y a fcçT»--.k ye^re. ^Soe-
yxl. A.'Ir '̂i'-s adı aTn;î,;la b'"''î'k?^ı 8-*l*"'"Tİa s'Tlfn e1'-
mek zihniyeti vardır. Bu zihniyeti de yeterM bahna-

| yız. Eli- köylü çocuğunu küçük yaşta, doğduğundan 
beri çarşıda, pazarda satmaJdığı her malm içerisinde 
% 30 vergi, % 30 faizle eze eze hasta ettikten sonra 
60 yaşına gelince; sana 500 lira aylık bağlayacağım 

i demek, hakikî, sıhhalîi bir ekonomi demek değildlir. 
Bu, bir passaınandır. Ez, öldür, sonra da bir pansu
man yap... Bunları ydlerli bulmamız mümkün âsğiL 
İlk atılabilecek adımlar olarak; ilk tedavi olarak bu 

i Eİrmlsr atılmıştır. Alacak, Dördüncü Beş Yıllık Plan
da şimdi huşların hakikisini, köklüsünü yapmaya 

! mecburuz. 

Biradan brşka, yine memleketimizde bu Hükümet 
idareye başladığı zaman, ihmal edilmiş bir manevî 
kalkınma olmuştur, almış yürümüş bir materyalizm
le idareye bûşîanmrşhr ve yine anarşi de:vraîmmıştır. 

Baiîdniî başka, ylcıe banimin yanında çeşitli güç-
ı f.iik'erle işe başlanılmıştır. 

Bu-nlarsıı ha'Icdflîmesi için iki seneden beri geceli 
I gündüzlü çalışılmakladır. Başlaki meselemiz iç barış

tır, Yurdumuzda huzur istiyoruz, bunun içm hep be
raber birbirimize yardımcı olmak mecburiyetindeyiz. 

i Biz, aynı milletin evlâtlarıyız, birbirimizin kardeşleri-
j y;İ2. 42 ntllyco millî hedefleri tanıman, mıületlerara-
j sndjı-'M yar-şta ü'kemâzi daha hızlı ileriye götürebil-
i mıik için, elbirliğiyle, güç birliğiyle çalışmalıyız ve 

bura:1a yapacak olduğumuz konuşmalar aslında, bu
nu ÎTS51Î temin edeceğimiz için yapıcı tekliflere tah-

| s's edilse çok dalış faydalı nsi'ceîer alınır kanaatin
deyim. Ancak burada bir noktayı belirtmekte zaruret 
görüyorum. 

Ba anarşide biç şüpherlz birtakım tahrikler vardır 
ve esasen Türkiye'nin büyük kalkışına hamlesi kar-
ş-siTT'ila birtakım dış güçlerin bunu teşvik edeceğimi 
kî'.'bul edeceğini kabul etmek de hala olur. Buna mani 

I oT;r.r:k jsîeyea ülkeler vardır. Türkiye içerisinde, Tür-
I k'ye'rlin güçlü bir ülke olmasını istemeyen ülkelerin 

çcş*£-I tertiplere başvuracaklarını tabiî saymak lâzım 
| gelir. Bundan dolayıdır ki, me'mleketimıizde çeşidi 
I kc-raııht tîibîikler:! vardır, çeşitli bb'üdTük tahrikleri 
i ynrsılmaktnd-r; bunlar cttemli mlkvasfa da dış kay-
| nallardan desteklenmektedir. Bu milletin evlâtları oîa-
I rrk b:« hadiselere karşı uyanık olmaya, bunları orta-
| âc'~ı kıldırmaya 'gayret etmeye reecb^mz, Yalnız bu-
i r?rla b-r muhlin nok"avs gözden kaçrrmasn^k mec

buriyetindeyiz. Bu tahrikler ne kadar mühim ise, 
i böyle bir tahrikin etrafında başkalarını birlikte sü

rüklemek k-'n zemin bulması hadisesi de o kadar 
önemli bir had'sedir, Ba tahriklerin etrafında zemin 
bulmamasını temin edecek bir tutum içerisinde ol-
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mak mecburiyetindeyiz. Bunun içm evlâtlarımızı kaîbl 
boş olarak yetiştirmek yerine, kalplerini ve gönülle
rini millî ve manevî değerlerle dola olarak yetiştir
mek, millî hedeflerimizi öğretmek temel çaredir. Bu
nun için, memleketin maarifi, basını, TRT'si, yöne
ticileri, ailesi ve bütün Devlet kuruluşları üzerine gö
rev düşmektedir. Bu görevi elbirliğiyle yapmaya ça
lıştığımız zaman, Türkiye'de bu huzursuzluklar gün 
geçtikçe artmak değil, yavaş yavaş silinip gitmeye. 
mahkûm olurlar. 

Şunu belirtmek istiyorum ki, Hükümetiniz ola
rak, bunları ortadan kaldırmak için elden gelen gay
ret gösteriliyor. Ancak, tahrikler ve bunların artma
sı için yapılmış olan çalışmalar da gün geçtikçe art
maktadır. Bu gün birtakım huzursuzlukların hakika
ten artan derecelere varmış olması, menfî istikamet
teki çalışmalara nazaran, müspet istikamettekilerin 
yetemediğhîi gösteriyor. Binaenaleyh, müspet istika
metteki çalışmaları daha çok artırmak mecburiyetin
deyiz. 

Bir TRT, bugün hakikaten kendisine düşen görev
leri ifa etmekten çok uzaktadır. Bu TRT'nin haline 
bakarsanız, şimdi bunu 27 milyon insan seyrederken 
35 milyona göstereceğiz; daha darmadağınık bir ülke 
meydana getirmek için. Ondan dolayıdır ki, TRT'sin-
den basınına kadar, idarecilerin kullanacağı kelime
ye kadar son derece titiz ve dikkaîli bir çalışmaya 
ihtiyaç vardır. Sabırla, gayretle ba hastalığı, ilerlet
mek yerine bünyemizden çıkartıp dışarıya atmak için 
elbirliği ile gayret etmeliyiz. 

Bizim temel felsefemiz, memleket evlâtlarının kar
deşliğidir. Hiç bir şekilde kardeşlerin .arasında bom
banın, taşın, dinamitin yeri olmasını kabul edemeyiz 
ve yine temel prensibimiz olarak, kimden gelirse gel
sin, taşlı, sopalı, silâhlı hareketlere karşı kanunu hâ
kim kılmak görevimizdir. Burada hemen belirteyim 
ki, değil şu partiden bu partiden bilfiil; farzımuhal 
olarak söylüyorum, Millî Selâmet Partisinin bir ilçe 
teşkilâtından taşlı sopalı bir hareket gelse, onun kar
şısında dahi kanunu hâkim kılmayı vazife sayarız. 

Bu sebepten dolayıdır ki, bugün içinde bulundu
ğumuz durumdan kurtulmak için hiç şüphesiz kanu
nu hâkim kılmak mecburiyetindeyiz; çünkü şiddet 
makabil şiddeti doğurur. Bunları demokrasi içerisin
de, hürriyetçi demokrasi içerisinde çözmeye çalıştı
ğımız için zamana ihtiyacımız oluyor; titiz ve gay
retli çalışmaya ihtiyacımız oluyor. Yoksa, anarşik bir 
havayı daha da körükleyip, bir tahakküm havasıyle 
bunların üzerine yürümek mümkündür ve Devlet bu-

na yapacak güçtedir; fakat bu çeşit yürüyüşler aslın
da fayda değil, zarar getirir. Bu tedaviyi fevkalâde 

j isabetli, dikkatli bir şeklide yapmak mecburiyeti var-
j dır. Hürriyetçi demokrasinin prensiplerini hâkim kıl

mak, g'dllecek yolların en verimlisi, en faydalısırîır. 
Ba sebepten dolayıdır ki, bir yandan bu olayları anın
da 'bastırmak için Iıcrgün yeni tedbirler alınmaktadır, 
diğer yandan da ası! temel tedavinin yapılması için, 
hakikaten evlâtlarımızın millî ve manevî değerlere 
bağlı olarak yetiştirilmesi hususunda gayret ermek 
mecburiyeti ortadadır. 

Hükümet olarak, bütün dünyada mevcut olan zor 
ve güç şartlara rağmen, hakikaten manen ve madde
ten kalkınmış yeniden büyük Türkiye'yi kurmak için 
dört koldan çalışıyoruz. Bunların başında manevî 
kalkınma gelir. Manevî kalkınma sahasında iki yıl gi
bi kısa bir zamanda önemli adımlar atılmıştır. Bun
ların kıymetini bilmeli ve daha da geliştirmeliyiz. Bir 
ahlâk ve maneviyat* gökten zembille inmez. Bunun ge
reklerine tevessül etmek şarttır. Bu sebepten dolayıdır 
ki, bu Meclîs her sene tanzim ettiği bütçeleriyle manevî 
kalkınmayı temin etmek hususunda beş bin imam -
müezzin kadrosu dağıtmayı vazife bilmiştir; camilere 
yardım etmeyi vazife bilmiştir ve bu Meclis bu se
bepten dolayıdır ki, birçok kanunları komisyonda eli
ne aîniîŞijr ve imam - hatip okullarına ait okun, 
Yüksek İslâm Enstitülerine ait olsun, diyanet mensup
larına a;t olsun, çeşitli kanunları bu kısa devre esna
sında müzakere etmiş ve bunların bir kısmını kanun-
laşürmış, bir kısmı veto edilmiş, tekrar kanunlaştır-
m;ş, tekrar veto edilmiş, tekrar çıkartılmak için ça
lışmanın gayreti gösterilmektedir. Bu meyanda 633 
cayıh Kanun bir an evvel Meclis Riyasetince Cum-
hurbaşkanbğı makamına takdim edilmekle, kanaa-
friîte son derecede hayırlı bir hizmet ifa edilmiş ola
cak, 14 bin vekil imamımız böylece mağduriyetten 
kurtulmuş olacaktır. 

Bu yıl ilk defa olarak, Kur'an kurslarımıza da 
yardım etmek üzere bütçeye 25 milyon lira konmuş
tur. Bunlar manevî sahada atılmakta olan yeni 
faydalı adımlardır. 

Burada iki yıl esnasında bu sahada atılmış olan 
önemli adımları bir bir sayıp dökecek değilim. An
cak, bütün mekteplerimize ahlâk derslerini koymuş 
clnısmız, bunları bu mevzua daha aşina, daha ehil 
hocalar tarafından okutmak üzere idarî yönden 
adımlar atmış o!mamız önemli hususları teşkil et-

! inektedir. 
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Hükümet Programında, mektep kitaplarının da» 
ha verimli hale getirilmesine ait maddeler konmuş
tur. Yapılmış olan bir tatbikatta ileri geri birçok 
şeyler söylendi. Bu tatbikatın üzerinde; bu söyle
nenlerin hangisinin haklı, hangisinin haksız olduğu 
üzerinde cluracsk değilim. Yalnız: Inandkğmı bir 
hakikati Yüce Senato önünde dile getirmeyi vazife 
sayarım. Okul kitaplarımızda çocuklarımıza gayri 
ilmî, materyalist fikirler aşılayacağımıza, çocukla
rımızı miîiî ve manevî değerlere bağlı evlâtlar olarak 
yetiştirmeye ait her türlü değişikliği yapmak, bu 
memlekete yapılacak en büyük iyiliktir. Bunu prog
ramımıza aldık, bu programı gerçekleştirmek için 
her sene daha iyiye gitmenin gayreti gösterilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, bir saniye efen
dim. 

Sayın Özfürk de görüşme talebinde bulundular. 
Şu anda enbeş dakika süre vardır, bu sürsye soru-" 
lacak sorulara verilecek cevaplara harcanacak Hamail 
da dahildir. Hatırlatırım efendim. 

Buyurun. 

DEVLET BAKANI YE BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. Verdiğiniz ölçüler içe
risinde sürat'e maruzatımı tamamlamaya çalışaca
ğım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Dört koldan dedim; birincisi manevî kalkınma

dır. İkinci önemli çalışma sahamız, hakîkî kaîkm-
rna sahasıdır. «Hakikî Kalkınma» tabiri yurdumuz
da yeni yeni ortaya çıknuş olan bir tabirdir. Çünkü 
Türkiye, kalkınma ve fakat bunun hakikisini yapmak
ta azimlidir. Bu sebepten dolayıdır ki, Türkiye, 
ağır sanayiini kurmaya karar almıştır; bu sebepten 
dolayıdır ki, millî güçlü, süratli, yaygın kalkmma-
smı başlatmıştır. 1976 senesi bu yüzden müstesna 
bîr çene olmuştur. 

Burs da huzurlarınızda geçtiğimiz bir seneye kısa 
bir bakış yapıp, önümüzdeki sene hakkında bir mü
him hakikati ifade etmek istiyorum. Bu büyük ham
le feşladîğş zaman ilkönce, «Bunlar Planda yok» 
dendi. Halbuki, arkadan plan orta yere konunca, 
asıl planın temel ve ara mallar üreiiırrne ağırlık ver
mek üzere yapıldığı; asıl bu planın dalıa yapılırken, 
Türkiye'de motor sanayiinin kurulmasını, takriri tez
gâhı sanayiinin kurulmasını, harp sanayiinin kun.il-
mE3:nı, ağır makine sanayiinin kurulmasını hedef 
alnuş clduğu hakikati bu vesileyle bir kere daha or
ta yere çıktı. Burada yapılanlar, planda olmayan 
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! şeyler değil, planın emrettiği şeylerin maalesef geci
kerek yapî'nıış olması hadisesidir. Bunun arkasın
dan, «Programlarda yok.» dendi. Daha geçen yıl 
huzurlarınızda takdim etmiş olduğumuz- programda 
bütün bu önemli yatırımlar anabölümler halinde 
bir bîr sayılmış idi. Yıl esnasında bütün bunların 
hepsi teferruatı ile tekrar ortaya kondu. 240 milyar 
îkalik iki büyük yatırım Türkiye'nin çehresini de-

_ ğişîirecek bir büyük hâdisedir. Milletimiz bunu yap
mak üzere kollarını sıvamıştır. Geçen sene yüzden 
'fazlasının temeli atılmıştır. Bu sene de yine bir yüz 
kadarının temelleri atılacak ve Türkiye, bir yandan 
ağır sanayiinde büyük hamleler yapmış olacak, di
ğer yandan da 1982 senesinde 50 milyona gelecek olan 
nüfusunun zarurî ihtiyaç maddelerini yurt içinden 
karşılamak imkânını bulacaktır. Bu büyük hamle, 
işsizliği kaldırmanın, dış ticaret dengesini temin 
etmenin, Türkiye'yi güçlü bir ülke yapmanın tek 
reçetesidir.' Başlamıştır ve bütün hızıyle yürümekte
dir. Mîlletimiz bunu hedefine eriştirecek kararlılık
tadır. 

Bu sene huzurlarınıza getirmiş olduğumuz Büt
çede, 44 milyar Mra Sanayi Bakanlığının yatırımları 
için yetki istenmektedir. Bu, Cumhuriyet tarihinin 
en büyük hadisesidir, başka ülkelerde dahi görül
memiş bir büyük hâdisedir. Geçen sene Sanayi Ba-
kanhğmın, Bakanlık olarak Bütçesinin 900 milyon 
iken bu sene 14,5 milyara; bağlı kuruluşlarının büt
çeleriyle de 44 milyar îirahk ödemeye çıkışı, bir sa
nayi patlaması hadisesidir ve Mîllet olarak parayı 
harcayacağımız en hayırlı yere bu parayı sevk et
memiz demektir. Burada yapılmakta olan iş; bir se
nede 300 milyon dolar değerinde traktör ve trak
tör parçası getireceğimize, bu 300 milyon dolar ye
rine, takriben 400 milyon dolara bütün bu traktör-

' îeri yurdumuzda yapacak fabrikayı kurmanın isabet
li adamdır. Onun için en şuurlu kalkınma bu yıl
ların arasında başlamıştır. İleride Türkiye'nin sana-
îiyeşme tarihi yazıldığı zaman, ileride Türkiye'nin 
üretim hamlesinin grafiklerine bakıldığı zaman, 
1976'mn, 1977'nin ne olduğu o zaman açıkça görü
lecektir,, 

önümüzde yapılacak çok işler vardır. Hakiki kal
kınma safhasında bazı önemli konuları Devlet Plan
lama Teşkilâtı Bütçesi esnasında arz etmek üzere 
şimdilik geçiyorum. 

Çok kısaca bahsedeceğim husus, geçtiğimiz iki 
serse zarfında Türkiye'de hakikaten, pansuman ka
nun1 arı şeklinde de olsun, bir dereceye kadar acı-
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lan, sızıları dindirmek için sosyal sahada en ileri 
adımların atılmış elması hakikati, gerçeği vardır. 

Köylüler için Sağlık Sigortası, Tarım Sigortası, 
Afet Sigortası, Ziraat Bankası borçları, yüksek ta
ban fiyatları, bundan başka Tarım Bakanlığının bir 
bilgi ve bir müşavir Bakanlık yerine icracı Bakan
lık haline dönmesi, köylerin katılma payının kal
dırılması, muhtarlara maaş, YSE hizmetlerinin artı
rılması, hayvancılık ve sütçülükte köylünün kalkın
ma:! için faizsiz büyük mikyasta kredilerin dağıtıl
ması; sayılması lâzımgelen birçok adımdan bir ka
çıdır. 

İşçi kardeşlerimizin kıdem tazminatları artırıl
mıştır. Asgarî ücret çoğaltılmıştır, 69 liraya yük
seltilmiştir. Hanımların 20 yıMa emekli oluşları bu 
devre esnasında kanunlaşmıştır. Toplu sözleşmeler 
de, takriben % 50 ücret artması yapılmıştır. İşçi 
emeklerinin ayîddarı 450 liradan 1 5Ö0 liraya çı
kartılmıştır. Dış ülkelerdeki işçilerimizin bir çok 
haklarının korunması için adımlar atılmıştır. Şimdi 
de asgarî geçim indirimi Yüce Meclislerin gündemin
dedir. 

Esnaf konusunda da birçok adımların aiıldjğmı 
muhterem arkadaşlarımız yakıncn bilmektedirler. Def
ter tutma mükellefiyetinin kaldırılması, vergi hu
dutlarının genişletilmesi, Çırak ve Kalfalık Kanunu, 
bundan başka küçük sanayi siteleri, küçük sanayi 
yönetmeliğinde faydalı değişiklikler, büyük kredi 
hacimleri, faizsiz kredi verilmesine ait çalışmalar, 
BAĞ - KUR'un inkişaf ettirilmesi ve mesken kredi
lerinin artırılması gibi sayısız adımlar, bu kadar kı
sa zamanda atılmıştır. 

Yaşlı, düşkün ve sakatlara maaş bağlanmıştır. 
Sağlük Sigortası Kanunu hazırlanıp Yüce Meclislere 
sunulmuştur. Bundan sonra balumevlerlni artırmak, 
bütün memleketteki dul ve yetimlere ve geçinecek 
kadar para bağlamak için kanun tekliflerimiz hazır
lanmaktadır. 

Memurlarımıza büyük yan ödemeler verdik. Emek
lilik ikramiyelerini artırdık, hanımların 20 yılda 
emekli olmalarını getirdik. Asgarî Geçim İndirimi 
Kanunu Yüce Meclistedir ve katsayı konusu da şim
di Yüce Meclislerin huzurundadır. 

Burada önemli bir noktayı çek kısaca belirtmek 
istiyorum. 

Muhterem hatipler biraz evvelki konuşmalarında, 
Hükümetin görüntüsünü izah ederken; Hükümete 
mensup üyelerin çeşitli şekillerde konuşmalar yap
tıklarına temas ettiler. Burada bir noktayı açıkla
mayı vazife sayıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
\ Çok partili demokratik hayatın içindeyiz. Zaten, 

başka türlü demokratik hayat düşünülemez. Bu 
hayata başladığımız zaman bir tekâmül merhalesi 

: geçiriyoruz. Türkiye'de hakiki demokratik koaîisyon-
; lann kurulması bir zamanlar muhal zannediliyordu. 
i Demokrasimiz bunları başarmıştır. Bunun yanında, 
i şimdi yeni bir merhaleye daha alışmak ihtiyacında

yız. Bu da şudur: Bugünkü Hükümet, muhtelif gö
rüşlere sahip partilerin bir program etrafında birle
şerek bir araya gelmeleri suretiyle meydana gelmiş 
olan bir Koalisyon Hükümetti. Bu Hükümet otu
rur, meselelerini konuşur. Kendi programı ana-
prensipiir. Meseleleri konuşurken her şey progra
mın içinde bütün detayı ile yazılamaz; elbette herkes 
kendi konusunu orta yere koyar, müzakere edilir. 
Önemli oian, bu değişik fikirlerden sonra bir nok
tada birîeşiîmesi hadisesidir. Bugünkü Hükümet, 
bunun sayısız misallerini vererek yürümektedir. 

Eıınun yanında, Hükümeti teşkil eden partilerin 
temsilcileri, belli görüşe sahip partilerin de aynı 
zamanda görevli kimseleridir. Bunlar bir hükümetin 
içine girdiler diye herhangi bir tanesi, kendi parti-
îernln aslî gorüşfernın tamamını başka birisinin ipo
teğin s götürüp veremez. Demokraside böyle şey 
bekıemek mümkün de değildir. Bu, demokrasiyi 
inkâr olur. Onun için, herkes parti olarak kendi 
fikrini mal«Li:z tutur, «Benim partimin fikri budur, 
anerek, Hükümet olarak bu noktada uzlaşabiliyo-
mz» der. Bunda şaşılacak hiçbir şey yoktur, bun
dan dolayı bir hükümetin görüntüsüne demokratik 
bir kar;aatîa taan edecek de bir şey yoktur. Bugün 
Almanya böyle idare ediliyor, İtalya böyle idare 
ediliyor. Bütün partiler bir meselede maeaya otu
rurken ne isteyeceklerini, hatta efkârı umumiyeye 
önceden ilân ediyorlar, oturup müzakere ettikten 
sonra, «Biz tek başımıza olsaydık böyle yapardık; 
ama ancak burada uyuşabildik.» diyorlar. Millet, 
böylece kimin ne düşündüğünü biliyor. Bu, hem 
haktır,, hem de görevdir. 

] Herhangi bir partinin kendi fikriyatını milletten 

I gizlemesi değil, kendi fikriyatını millete apaçık söy-
| îemesı o partinin görevidir. Bu sebepten dolayı, 
1 partiler adına yapılan konuşmalarda elbette bir koa-
| îisyon hükümetinin üyeleri arasmda değişik göıüş-
\ 1er söz konusu olacaktır. Koalisyon hükümeti, bun-
1 dan dolayı koalisyon hükümetidir ve bunu bir hükü

metin, hükümet olarak görüntüsündeki bozukluğa 
hamletmek doğru değildir. Her şeyi yerli yerine 

[' koymaya mecburuz. 
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B&kımz, katsayı meselesi bunun bir misali ola
rak önümüzdedir. Hükümet olarak oturduk; geçen 
sene bu katsayı dokuz iken, biz geçen sene Hü
kümette diğer ortaklarımıza dedik ki, «Bu katsayıyı 
9'da tutmayı uygun görmüyoruz. Bunu en aşağı 
lö'a çıkartmalıyız» Çünkü, katsayının hikmeti bu
da r. Ancak, o zaman bir uzlaşma noktası olarak 
dokuzda kalmaya mecbur olduk. Arkadaşlarımıza 
dedik ki; «kendi görüşlerimiz mahfuzdur. Bildiririz; 
yalnız Hükümet olarak b'iyîe bir noktada uzlaşma
yı kabul ediyoruz,» Bu, çok tabiî bir çalışma şekli
dir J Bu sene de katsayı 10 olarak tespit edilmişti; 
aynı şekilde her bir parti görüşünü söylemişti. Kat
sayı 10 olarak Hükümette tespit edildi, bilâhara he
pimizin yakırsen bildiği gibi, konu Adalet Partisi 
Grupuna geldi. Hükümet bir noktada belli bir fikir
dedir diye, Yüce Meclislerin gruplarım o fikre mah
kûm edemez. Adalet Partisi Grupu, hür demokra
tik bir sistemde müstakil bir parti oîarak oturdu, 
meseleyi görüştü ve, «Bunu Hükümet 10. olarak yap-
m?ş; ama ben Adalet Partisi Grupu olarak, 11 ol
masını istiyorum.» dedi ve ilân etti. Adalet Partisi
nin böyle bir hareketi garipsenecek bir şey değil
dir, ben bunu çok tabiî sayıyorum. Demokrasi bu
dur. Parlamento Hükümetin emrinde değildir; otur
muştur, müzakere etmiştir, «Böyle uygun görüyo
rum.» demiştir. Nitekim, böyle bir hareketin arka
sından da, Millî Selâmet Partisi de oturdu. Grupun-
da konuştu; rakamlar döküldü, izahat verildi ve 
Mîllî Selâmet Partisi Grupu da bunun 12 olmasını 
istedi. 

BAŞKAN — Sayın Erbnkan, efendim bir sani
ye müsaade buyurunuz. 

Sayın Eıbakaıı, dört dakika süre var. Yaz»h 
olarak sorulmuş çok sorular var. Bunların okunma
sı yalnız 15 dakika tutar. Lütfediniz efendim, bağla
yınız, 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Te
şekkür ederim. 

İzah etmek istediğim kona gayet mühimdir. De
mokrasimizin bütün bu merhalelerini aşacağında», 
herşeyin yerli yerinde değerlendirileceğinden emin 
bulunuyorum. Bunları bir kargaşalık olarak tavsif 
etmek doğru değildir, demokratik hayatın tabiî gö
rüntüleridir. Büüra bunların içerisinde önemli olan, 
icranın faydalı bir şekilde yüıümesidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Nihayet dördüncü bir çalışma istikameti, şahsi

yeti' dış politikadır. Kim ne derse desin, Milleti-
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| m'z son yıllarda Kıbrıs meselesinde, adalardaki tah-
l k imalı sökmek hususunda, Batı Trakya'd'aki zul

mün kaldırılması hususunda, Ege'deki haklarımız 
i hususunda, ambargoya karşı üslerin kapanması hu

susunda önemli, şahsiyetli adımlar atmıştır. Bunlar 
bsşarılı dış politika tatbikatıdır ve yine 7 nci İslâm 

I Konferansının İstanbul'da aktediîmesi, Müslüman 
ülkelerle ekonomik ve teknolojik işbirliği çalışmaları
nın başlatılması, Türkiye'nin çok yönlü, Türkiye'yi 
güçlendirmeye matuf şahsiyetli dış poüitika adımla
rıdır. 

Bugünlerde de Ortka Pazar konusunda, Hüküme
timizin bugüne kadarki şahsiyetli adımına paralel 
yeni bir adımı atacağı ümidi içindeyiz ve bu çalış
maları yapmaktayız. 

Muhterem aıksdaşîarım; 

I Bütün bu sahalardaki çalışmaları ile biraz evvelki 
karamsar tabloları bir denge noktasına getirmeye 

i çalıştım. Türkiye, bütün güçlüklere rağmen, en 
büyük hızla kalkman bir ülkedir. Vatanımızın bü
yük çoğunluğu; çok ufak, mahdut bir kısmının dı
şında, çok şükür huzur içindedir. Tarihimizin en 
hüjük kalkınmasını gerçekleştiriyoruz. Elbirliği ile 
bu huzursuzlukları ortadan kaldırmak ve yurdumu
zu milletlerarası yarışta en ileri noktaya en kısa za
manda eriştirmek için birbirimize yardımcı olarak, 
fikirlerimizi birbirimize ekleyerek çalışmak suretiyle, 
Türkiye çok kısa zamanda yarışmakta olduğu ülke
lerin önüne geçecek, yer yüzünün en güçlü ülkele
rinden birisi olacak, tarihî şerefiyle mütenasip ye
rini en k:sa zamanda alacaktır. Bu inancımı huzur-
lEitaszda tekrar ederek konuşmalarımı tamamlarken, 
tekrar, başlangıçta fikirlerini arz etmiş olan arkadaş
larıma saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum ve bu 
Bütçenin Milletlinize, vatanımıza hayırlı olmasını 
dîllycrum. 

j Teşekkür ederim efendim. (A. P. ve M. S. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Erbakan. 
Yalnız, rica edeceğim efendim, kürsüden ayrılma
yın, sorular var. 

Evvelâ yazı ile soruîımış, fakat sözlü oîarak ce
vaplandırılması istenilen sorular var, onlar okunacak, 
cevaplandırıldıktan sonra sözlü olarak soru sormak 
isteyen sayın üyeler sorularım soracaklardır. 

j Buyuran efendim. 
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«Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından ce

vaplandırılmasına aracılığınızı saygı ile rica ederim. 
Erzurum» 

Hîlmi Naîbantoğlu 

ADNAN KARAKUCAK (Kahramanmaraş) — 
Başbakana sorulmuş efendim. 

BAŞKAN — Zapta geçmesi için okutuyorum 
efendim. 

«Soru : Kendiniz, kardeşleriniz, yeğeniniz ve et
rafınız ile bazı Bakanlarınız için açılmış olan araş
tırma ve soruşturma önergeleri yanında, zaman zaman 
basında ve kamuoyunda veya fısıltı gazetelerinde 
çıkan söylentilerden öiürü şaibeli durumdan kurtul
manız için ne gibi bir aklanma yolu düşünüyorsu
nuz?» 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişe-
şehir Milletvekili) — Bu soru mu, hakaret mi Baş
kan? 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun efen
dim. Bendeniz okudum, hakarete mutazammm hiç
bir şey görmedim, onun için muameleye koydum 
efendim. 

Buyuran. 
«Soru : Yoksa bir aklanma gereksinmesi duy

muyor musunuz?» 
BAŞKAN — Efendim, bu soru Sayın Başbaka

nın kendilerine sorulmuş bir sorudur, zabıtlara geç
miştir, önerge ilgili yerlere tevdi edilecektir, kendi
leri gerekli cevabı her haide vereceklerdir. 

Buyurun efendim. 

«Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Yardım

cısı Erbakan tarafından cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı saygı ile rica ederim. 

Erzurum 
Kllmi NaSbantoğlu 

SORU : Bu Hükümet ortaklığınız döneminde öl
dürülen 13Q kadar gencimizin kanlarının Sayın De-
mirel'in şaibeli halini temizleyeceği inancı içinde ol
duğunuz için Hükümette ortak kalmakta devam edi
yorsunuz.» (A. P. sıralarından «Ne bu yahu» ses
leri.) 

«Soru : Şayet bu paklanma olmazsa, siz de akıtı
lan bu kanların vebaline ortak durumda kalmaz mı
sınız?..» 

BAŞKAN — Efendim, siz hepsini not buyuran, 
toptan cevaplarsınız. 

AHMET KARAYİĞÎT (Afyoakarahisar) — Böy
le sual sorulmaz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, çok 
rica ederim. 

Buyurun efendim. 
«Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan namına Seyfi 
Öztürk tarafından cevaplandınlnıasını rica ederini.» 

İSKENDER CENAF EGE (Aydın) — Böyle saç
ma sapan sual oîmaz, böyle şey olmaz. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ege, müsaade bu
yurun efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 
kim konuşuyorsa sual ona tercih edilir; böyle şey 
o?maz, böyle saçma sapan şeylere lüzum yok. 

BAŞKAN — Sayın Ege, efendim müsaade bu
yuran. Hiçbir kuvvet burada parlamenterlerin Ana
yasal görevlerini yapmalarına engel olamaz. Eğer 
biz önergelerde Tüzüğe uygun olmayan hususlar gö
rürsek, onları muameleye koymayız. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Böyle 
sual soru'maz, Tüzükte böyle madde yok. 

BAŞKAN — Efendim, sayın üyeler sorularım 
sorarlar. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Eeevit'-
ten bsn de sual mi sorayım burada? 

BAŞKAN — Hayır efendim. Sırası geldiğinde 
siz de Hükümetten sorunuz varsa sorarsınız efen
dim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Kim çık
mışsa yeîkili o!arak Hükümeti o temsil etmektedir, 
onr, sual soruMr. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Sa-
y?n Öztürk burada Başbakanlık Bütçesinin görüşül
mesinde, «Ben Başbakanlığı tem'silen burada bulu
nuyorum» diye geldiler. 

Hattâ ve haîtâ bizim, Sayın Parlamentonun, sa-
ym senatörlerin yaran saat vakit kaybetmesine mey
dan vermek suretiyle geldiler. Kendilerinin... 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişe
hir Milletvekili) — Ne demek o?.. 

BAŞKAN — «Ne demek o?» diye sual soramaz
sınız Sayın Başkanlığa. Yarım saat burada Yüce 
Senato Hükümeti bekledi, yarım saat sonra geldi-
5er... (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve al
kışlar) 

Ve Scym Öztürk, «Başbakanlık adına burada 
Bütçe görüşmelerinde buhınmaya geldim.» dediler 
ve görüşmeleri onun üzerine açtık efendim. 
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. İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Çok yaniış 
bh' tatbikat yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişe

hir MiKetvekîıi) — Sayın Başkan, müsaade eder mİ-
SİnİZ? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişe
hir Milletvekili) — Hükümet burada temsil edildiği
ne göre, Hükümeti bîr kişi kürsüden, bir kişi de 
haradan mı temsil edecek?.. 

BAŞKAN — Efendini, müsaade mryurun, siz 
bu soru'ara mutlaka ve mutlaka sayın üyelerin pa
resinde cevap verraek mecburiyetinde değilsiniz, 
tekdir edersiniz... 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişe
hir Milletvekili) — Cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Takdir edersiniz, o takdire göre 
ccvrjp hakkınızı kullanırsınız. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişe
hir Milletvekili) — Cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Kimse size zcr!a cevap ver dire
mez.' Cevap vermek istediğiniz zaman mutlaka sizi 
kürsüye davet edip, cevap vermenizi temin edeceğiz 
edendim. 

DEVLET BAKANİ SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişe
hir Milletvekili) — İki Hükümet Üyesi yan yana mı 
oturacak? 

BAŞKAN — Hayır efendim, evvelâ Saym E''-
h^kna cevaplarlar, ondsn sonra siz gelirsiniz. İki Hü
kümet Üyesinin aynı anda mikrofonu, kürsüyü İŞTH* 
edemeyecekleri izahtan vareste bir gerçektir, mad
deten imkân yoktur, istirham edezim. Bankanhğı 
ve Senatoyu görüşlerinizden tenzih ederim. 

Bıryurun efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Çok yan
lış muamele yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
Buyurun efendim. 
Soru sahibi Hilmi Nalbantoğhrdur. 
«Soru : Başbakanlıktan yazılı olarak cevaplan-

dınlmasîiıı istediğim, fakat iki yıldan beri cevap
landırılmayan sorularınım cevaplandîrılmamasınm ne
deni? 

Kamu kuruluşlarının kamp yerleri için, yemek 
pnra'arı için, kiralanan binalar için olan yazılı soru-
îrjrmı...» 

GÜRHAN TİTREK (Çankm) — İlk defa olu
yor bu. 
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i BAŞKAN — Bu konuda Yüce Gene! Kurula bir 
biigi sunmak isterim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, çok yanlış muamele yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, bir saniye, arz edeceğim, 
Sfjym Ege. Ben arz ettikten sonra mutlaka fikrinizi 
değiştireceksiniz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, çok istirham ediyorum efendini; sizin uyguladı
ğınız usulde yasîkşkk var, bir noktada anlaşmamız 
lâzını mutlaka. 

BAŞKAN — Efendim, arz edeceğim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 
bir Başbakan var, üç tane yardımcısı var, hepsine de 
ayrı sual mi sorulacak efendim? Osur mu, böyle şey?.. 

BAŞKAN — Sayın Ege, müsaade buyurun ben lâ
fım? bitireyim; takdir edeceksiniz, mutlaka Sayın Öz-
türk'ifîi cevaplaması şart değildir, bir dakika efendim 
müsaade buyurun. 

Sayın üyeler; 
Bendeniz bu kürsüde Başbakanlık Bütçesinin gö

rüşülmesine başlanacağını bildirdiğim anda, Başbakan
lığı temsüen Sayın Öztürk'ün geldiklerini arz et
tim. Sayın Erbakan teşrif etmeden evvel bu sorular 
yazılarak Başkanliğınuza verilmiştir. Sayın üyeler 
Sayın Erbakan'm teşrif edeceklerini bilemezlerdi, o 
anda maddeden, şahsen bu çatı altında bulunan Sayın 
Öziü.di'ü görerek bu suali sormuşlardır; durum bun
dan ibarettir. 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — «Erbakan cevap 
vcrriı*;, d've soruyor suali. okutun efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, bu elimizdeki öner
ge Sayrn Öztürk'e tevdii edilmiştir. Bu önerge, Sa
yın Öziürk buradayken, Sayın Erbakan gelmeden evvel 
ve-ilnvşiir. Önergelerin s?ralarmda takdimtekir olabi
lin 

Sayın üyeler, 
Biz burada Yüce Genel Kurulun.... 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

ka rr. usul hatasj içindesiniz. 
BAŞKAN — Efendim, bir saniye müsaade buyu

run, 
Biz harada Yüce Genel Kurulun itimatlarına lâ

yık olabilmenin çaba** içindeyiz. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahramanmaraş) — 
Ama olamıyorsunuz... 

BAŞKAN — Hiç bir sayın üyenin bize baş salla-
yaeağma ihtimal vermiyoruz. Ve böyle bir muamele
ye tevessül edeceğimizi zannetmiyoruz. 
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AHMET KARA YİĞİT (Afyonkarahîsar) — Tu
tumunuz böyle devam ederse baş sallarız Sayın Baş-
kan^ 

BAŞKAN — Efendim, bizim tutumumuz bu şe
kilde devam edecektir-

AHMET KARA YİĞİT (Af yonkasahisar) — Böyle 
devam ettiğiniz müddetçe de başımızı sallayacağız. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ege i 

İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — Sayın Baş
kan, çok istirham ediyorum, mesele çıkarmak değil; 
fakat usulü burada tespit etmek mecburiyetindeyiz. 
Sual müessesesi şudur: Sual müessesesi, hangi bakan
lık konuşuluyorsa, o bakanlığın adına çıkıp konuşan 
sayın bakandan sonra, konuşmasında tatmin olunma
yan bîr yön varsa, o zaman sual sorulur. Daha çıksp 
kokuşmamış, fikir beyan etmemiş kişüer hakkmda 
peşin sual gönderilmez. Bu iîk defa oluyor, böyle şey 
olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Ege, size İçtüzüğün bir hük-f 

münü hatırlatırım, İçtüzüğümüz «Yeterlik önergesi 
verilmeden evvel sorulan sorular, yeterlik önergesi 
oya konmadan muameleye konulur.» der. İçtüzüğü
müz dahi, sayın üyelerin evvelce düşünebildikleri ba
zı hususlarda hükümetten yahut ilgili bakandan sora 
sorabileceklerini zımnen kabul etmiş demektir. Bugü
ne kadar bütün uygulamalarımızda yazılı soruları ev
veî aldık; ama bakanlarımızın konuşmalarından sonra 
şifahî sorular her zaman için sorulmuştur. Herhangi 
bir usulsüzlük olduğu kanaatinde değiliz, 

İler ne kadar sayın Üye, «Sayın Özîark cevapla
sın.» diye sormuş ise de; Sayın Erbakan'ın bilgileri 
varsa, Sayın Erbakan da bu konuda bilgi verebilirler, 
cevaplayabilirler. Yoksa, Sayın Öztürk'e sıra geldiğin
de Sayın Öztürk de cevap verebilirler. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — İSI; defa gö
rülüyor. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
Hiç bir Sayın hükümet üyesi bu konuda hazırlıklı 

değilse, soruları yazılı olarak cevaplandıracaklarını 
açıklayarak yazılı olarak cevaplandırabilirler. Usul bu
nu amirdir efendim. 

DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişe
hir Milletvekili) — Buradan cevap vereyim efendim. 

NÂZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Usulünüz yanlış 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
Soruları okutmaya devam ediyorum: 
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Yüksek Başkanlığa 
İçtüzüğün 132 nci maddesi, «İç ve dış politikaya 

ilişkin konularda Hükümet gündem dışı olarak Cum
huriyet Senatosuna her zaman kendiliğinden bilgi 
verebilir. Hükümetin açıklamasından sonra öncelikle 
muhalefet grupları sözcülerine söz verilir.» der. 

1 . 2 . 1976 gününden bugüne kadar Hükümet, 
özellikle Başbakan ya da onun adına Başbakan Yar
dımcıları veya herhangi bir bakan 132 nci madde ge
reğince iç ve dış politikaya ilişkin bilgi vermiş mi
dir?,.. Vermemişse nedeni nedir?... İlgili bakan tara
fından cevaplandırılmasını rica ederim. 

İstanbul 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 

Sayın Başkanlığa 
TRT Genel Müdürlüğü usulsüz olarak atanan şah

sın tayin kararnamesi, Damstayca kesin olarak iptal 
edilmiş ve bu nedenle tüm yargı organlarınca bu zat 
genel müdür olarak tanınmamaktadır. Buna rağmen, 
TRT Genel Müdürlüğü makamını işgal etmesine, Hü
kümetçe müsaade olunacak mıdır?.. 

Bu sorumun Sayın Başbakan Yardımcısına yö
neltilmesine aracılığınızı saygıyle rica ederim. 

Siirt 
Süreyya Öner 

Sayın Başkanlığa 
Hükümet adsna konuşan Sayın Başbakan Yar

dımcısı, katsayının 12'ye çıkarılmasına taraftar mıdır
lar?... Hükümet adma cevaplandırılmasına aracılığı
nızı rica ederim. 

Saygılar. 
Denizlü 

Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, sizin sorunuz, sorular 
sorulmaya başlandıktan sonra geldiği için, sözlü ola
rak sorarsınız. 

Sayın Turanlı, buyurun efendim. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Sa
yın Başkan, Sayın Erbakan'dan şu hususun sorul
masını istirham edeceğim: 

Burada Başbakanlık Bütçesi eleştirildi; asayiş me
selesinden bahsedildi ve bazı sualler yine bu konuş
malar içinde kendi şahsına tevcih edildi. 

Sayın Erbakan bu hususta bizleri tam manasıyle 
tenvir edemediler ve aynı zamanda konuşmacılardan 
Sayın Çelebi'nin, şahsına müteveccih olan sualine de 
cevap vermediler. 
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Burada, bir partinin temsilcisi olmaktan daha zi
yade, Hükümeti temsil etmektedirler ve buradaki eleş
tiriler Hükümet üzerine oidu, Bu bakımdan bu husus-
ta bizi tenvir etmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
Buyuran Sayın Kabay. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, so
ruyu ben anlayamadım. 

BAŞKAN — Efendim, ben anladığımı arz ede
yim: 

Sayın Turanlı, Sayın Erbakan'ın konuşmalarında 
tazı noktaların aydınlığa kavuşmadığını, halbuki bazı 
konularda say>n üyelerimizin kendilerine bazı sualler 
tevcih ettiklerini, kendilerine bu arada tevcih edilen 
suallerin de cevaplandırılması suretiyle durumun ta
vazzuh kesbetmesini istediler; yani daha evvel konuş
malarda sorulan suallerin de cevaplandırılmasını istedi
ler. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, benim sorum zatıâîinize efen
dim. izin verirseniz, önceliği var sanıyorum. 

BAŞKAN — Evvelâ Sayın Kabay'a söz verdim 
efendim. S02 verdiğim bir sayın üyenin konuşması 
bitmeden mümkün değil Sayın ÇelebL 

Buyurun Sayın Kabay. 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, iz
ninizle iki soru soracağım; birincisini arz ediyorum: 

Sayın Başbakan Yardımcısı Erbakan, Türkiye'deki 
vergi gelirlerinin takriben 170 milyar lira olduğunu, 
bunun da çok büyük bir bölümünün, köylülerimiz
den, işçilerimizden, kamu görevlilerimizden sağlan-
d'sgım söylediler. Acaba, ülkedeki sermaye temsilcile
ri, yasaların kendilerine, tanıdığı, zorunlu gördüğü ver
gileri ödememekte midirler?... 

İkinci sorumu arz ediyorum: 
Sayın Erbakan, ülkedeki anarşinin, gençlerimizde 

mevcut olan manevî boşluktan meydana geldiğini, bu 
nedenle de okullarımızda ahlâk dersleri konduğunu ve 
bu dersler yoluyle de gençlerimizin içinde bulundu
ğu bunalımdan kurtarılacaklarını ifade eden konuş
malarında, ahlâk kitaplarına büyük ümit bağladık
larını ifade etmeseler bile, öyle anladım. 

Lise Birinci sınıf ahlâk kitabında yedi okuma par
çası vardır. Bunlardan beş tanesi ingilizce ve Fran
sız yazarlarına aittir, iki tanesi de ülkemiz yazarlarına 
aittir; 
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Şimdi, çocuklarımıza, İngiliz ve Fransız yazarları
ma öğütledlği ahlâk ile, millî ahlâkı vermiş olacağı
mızı nasıl kabullenebiîeceklerdir? Öğrenmek istiyo
rum, 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Buyuran Sayın Çelebi. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Başkan, Başbakanlık, bir Başbakan, 
üç yardımcı ve yedi Devlet Bakamyle temsil ediliyor. 
Bunların hepsinin faaliyetine müteallik mütalaalar ol
du burada. Bunların hepsi bir tarafa itilerek, sadece 
bir kişinin ve münhasıran kendi zaviyesinde konuş
ması hakka uygun oldu mu?... Birincisi bu; zatıâlinize 
soruyorum. 

ikincisi Sayın Başkanım; Danışma Kurulundan 
geçen ve Yüce Genel Kurulca tasvip edilen kararın 6 
ncı maddesinin son cümlesi şudur: 

«Bakanların, üyelere ve üyelerce yöneltilen sorula
ra cevap vermeleri esas olup, konuşmalarını bu ce
vaplar da dahil olmak üzere 1 saatlik süre içinde ta
mamlayacaklardık'.» 

Sayın Erbakan kürsüye çıktığı andan bu yana 
1 saat 20 dakika (Benim görebildiğim kadar.) olmuş
tur. Bu, 2Q dakikalık zamanı neye göre kullanıyor-
lar?.,.. 

Şimdi, bu sorulara cevap vereceklerine göre, bu 
Baıiîşma Kurulunun kararı, hükmü ne olacaktır?... 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Biz burada sözü Başbakanlık temsilcisine veriyo

ruz. Kendileri, görüşülen bütçenin manasının idraki 
içindedirler mutlaka. Cevapların tarafımızdan kanali-
ze edilmesi mümkün değildir. O takdir, kendilerine 
aittir, hatta Hükümetin diğer bir Sayın üyesi kendi
lerinin de görüşmek istediklerini bildirdiler. Bende
niz, zamanın ayarlanması hususunda bir kere hatırlat
mada bulundum, görüşmeye başlamadan evvel. On
dan sonra, Sayın Erbakan'a, «15 dakikalık süreniz 
vardır, bir başka Ssym Hükümet üyesi de görüşmek 
istiyorlar, lütfen gözönünde bulundurunuz.» dedim. 
Ondan sonra 5 dakika kala sürelerinin bitmelerine tek
rar, «Sayın Erbakan 4 dakika süreniz vardır, bu süre 
içerisinde saysn üyelerin soru sormak ve sizlerin de 
bu sorulara cevap vermek süreleriniz, zamanlarınıza 
dahildir» dedim, hatırlattım. 

Burada sayın üyelerin ve sayın Hükümet temsilci
lerinin görüşlerini hiç bir zaman kısıtlamadan ifade 
etmelerine elimizden geldiği kadar yardımcı oîmak 
zilîiıiyetindeyiz, niyetindeyiz. İnsicamı kesmemek, sa-
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yro muhalefete tanınan hakları sayın Hükümet üyeîe- I 
rine de tanımak prensibimizdir. Bu açıdan hareket 
ettik. Kendilerinin içişleridir, biz müdahale edemez
dik. I 

İkinci sorunuzun cevabı, zannedersem benim bu 
arzım içerisinde yine mevcuttur. Takdir, her zaman 
için Yüce Senatonun sayın üyelerinde ve yine Sayın 
Hükümetimizin sayın üyeleridir. Kendilerinin içinde 
bulunduğumuz durumu mutlaka takdir edecekleri ka
naatindeyiz. 

Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 
Buyurun Sayın Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bu sualim Sa

yın Erbakan'a müteveccihtir. Arz ediyorum durum 
şu: Türkiye'de 55'e yakın Vakıflar Genel Müdürlü
ğü ile ilgili talebe yurdu vardır. Bu 55 tane talebe 
yurdunda hiç bir hadise olmamıştır. Diğer yurtlarda 
bunun aksine cinayetler peşpeşe takip etmektedir. 

Bu durum karşısında, Hükümetin diğer kanatları 
arasında bir çelişki, yani bu cinayetlere bigâne kahp 
kalmamak bakımından, daha açıkçası Millî Selâmet 
Partisini tutan yahutia Partisine ait Bakanlığa bağlı 
yurtlarda bir tek hadise olmamıştır. 

Şimdi, bu durum olduğuna göre, iktidarın diğer 
kanatları cani, Erbakan'ın kanadı ise cani değil. Bu 
durumu nasıl takdir ediyorlar, canilerin ortaklan 
hakkında ne düşünüyorlar? 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Feyyat. 
Sayın Güven, buyurunuz efendim» 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan; 
Aracılığınızla aşağıdaki sualin Sayın Erbakan ta

rafından cevaplandırılmasını talep edeceğjra. 

Kopa - Sarp arasında 15 kilometrelik bir karayo
lu kesimi vardır. Geçen ysl önemi dolayssıyîe Güm
rük ve Tekel Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, Turizm 
Bakanlığı bütçelerinin görüşülmesinde bunun tamam
lanmasını istedik. Ekonomik ve turizm yönünden, 
hele komşumuz Sovyet Rusya ile Hükümetimiz ara
sında bir kültür anlaşması da imzalamak üzere oldu
ğu, 110 milyarı bulan ekonomik anlaşmaların mevcut 
olduğu bir ortamda yine bu yönden Bulgaristan ve 
Romanya ile de ekonomik anlaşmalarınız vardır. 
Bütün banları iyiye giden işaretler olarak kabul edi
yoruz. Bu yo'un açılması hakkında ne düşünüyorsu
nuz diye sorduğumuzda; açılacağını söylediler. Ara
dan bir yıl geçtiği halde bu 15 kilometrelik yol bir 
türlü açılmadı. Bu defa Bütçe ve Plan Komisyonunda 
ilgili Bayındırlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı Büt
çelerinde konuyu sorduğumuzda, «Genelkurmayla ili

şiği var.» şeklinde üstü kapalı bir cevap verdiler. Ana
yasamızın llö'uncu maddesine göre, Genelkurmayın 
Başbakanlığa bağlı olması nedeniyle bu çok yönlü eko
nomik, sosyal ve turizm bakımından gelişmelerimiz, 
Detant politikasımn her yönü ile uygulanması ye 
diğer söylediğimiz nedenlerle bu yolun hemen açıl
ması gerekir. 

Bu çok yönlü değişmeler gözönünde tutularak bu 
yolun açılması için ne düşünüyorlar? Bunun, yazılı 
olarak da cevaplandırılması mümkündür. 

Saygılar sunarım* 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Beler. 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sual sor
mak için zaman yok değil mi?. 

BAŞKAN — Kim söyledi Sayın Yılmaztürk, size 
sual için zaman oîmadîğını? Lütfediniz, bendenizden 
böyle bir ifade duydunuz mu?... 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — Hayır, 
üyeler bunları saatlerce izah ederse, biz sabaha kadar 
bu programı nasıl tahakkuk ettireceğiz? 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, burada Başkanlı
ğa izafe edilebilecek bir kusur şu olabilir: Her üyenin 
ve her sayın Hükümet üyesinin görüşlerini serbestçe 
söylemesine imkân tanımak, 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Başkan 
olarak, üyeye hitap edeceksiniz, kısa kes diyeceksiniz. 

BAŞKAN — İstirham ederim, buyurun Sayın Be
ler, 

BELİĞ BELER (İzmir) — Aşağıdaki sorularımın 
cevaplandırılmasını rica ederim; 

Soru 1. Hükümetlerde müteselsil sorumluluk 
vardır. Bütçe tasarısı ve diğer tasarılar tüm bakan
ların imzasını taşır. Parlamento ancak bunda deği
şiklik yapabilirse de, Başbakan Yardımcısının imza 
ve taahhüt ettiği fikirden rücu edebilmesi hukuken 
nasıl izah edilir?... 

Soru 2. Yurt çapında zaman zaman ortaya çı
kan anarşik olaylar ve alınması icap eden tedbirler 
hakkında Sayın İçişleri Bakanının Yüce Meclislere 
sarahatle izahat vermemesi, sorumlulukla kabili te
lif midir?.. Bu husus, Yüce Meclise saygınlık esasına 
aykırı değil midir?.. 

Sayın Bsşbakan Yardımcısı, kendi partisine men
sup olan Sayın İçişleri Bakanına anarşik olayların 
önlenmesi hususunda gerekli direktifleri vermiş mi
dir?.. Bu anarşik olaylar İçişleri Bakanının ihmalin
den ileri gelmiyor mu?.. 

Sorularım bu kadardır, teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Beler. Baş
ka soru sormak isteyen sayın üye var mı efendim?.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ben sor
mak istiyorum efendim, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 

Başkan; 
Ben müsaadenizle zatıâîinize sualimi tevcih et

mek istiyorum. 

Şimdi, Danışma Kurulunun marifeti ile hazır
lanmış olan bir program var; Cumhuriyet Senatosu 
kurulduğu günden beri bütçe müzakerelerinin usul 
haline getirdiği yerinde bir karar ve programdır. 
Şimdi, bu program muvacehesinde herkesin konu
şabileceği tabiîdir. Oylanır, kabul edilir. Programda 
öyle yazıyor. Böyle bir program varsa ve programda 
bakanlıkların günleri, saatları ayrılmış ise ve yöneti-
nıi yürüten Başkanların da, bu programın gerektir
diği şekilde gündemi yürütmesi icap ederken niçin 
buna riayet edilmesin?. 

Bir nokta da şu: Buyuruyorsunuz ki, herhangi 
bir bakan çıkıyor ve zamanım geçiriyor. O takdir
de, «Efendim, biz ne yapabiliriz ikaz ettim?» diyor
sunuz. 

Bendeniz üye olarak, 10 dakikayı bir dakika ge
çirdiğim zaman nasıl ikaz edip beni susturuyorsa-
nız, aynı şekilde bakanlara da icap eden ikazı yapar 
ve sözünü kesebilirsiniz. Mütemadiyen sualler halin
de sabaha kadar sürebilir bu. Sual sorulacak ve sa
yın bakanlar buradalar, cevaplandıracak. Diğer büt
çelerin müzakereleri daha ertesi günlere aktarılacak, 
sarkacak ve böylece bu program tatbik edilmek im
kânından mahrum olacaktır. Böyle bir zamanda 
Başkanlığın yapacağı, zatiâlinsze tevcih edilen sual
leri yazılı olarak sayın bakanlardan sorabilirsiniz 
şeklinde olur. Kısa konuşulur ve ondan sonra mad
delere geçilir. Yoksa, 40 arkadaş, 50 arkadaş sual 
sormaya devanı ederse, mütemadiyen siz suallere im
kân verecek misiniz ve bu müzakereleri, nereye ka
dar götüreceksiniz?. 

BAŞKAN — Arz edeyim efendim; Sayın Ege, 
biraz evvel Sayın Çelebinin sualine cevap arz eder
ken beyan ettim. Tam üç defa, Sayın Erbakan'ın ko
nuşmasının başında, dörtte üçünün tamamlanmasın
da ve bitimine dört dakika kala üç defa hatırlat
tım. Kaldı ki, ben burada Başkanvekilh'ği görevini 
ifa ederken, hiç bir sayın üyenin sözünü son dakika
sı gelmeden ihtarla dahi, hatırlatmak babından da
hi kesınemişimdir. İnsicamının devam etmesi için, 

j salâbetinin devanı etmesi için son dakikasının dolma
sını beklemişimdir, hattâ ve hattâ ağzındaki cümle, 
yazısındaki cümle dolmadan hatırlatma yapmamı-
şımdır ve hiç bir sayın üyeye de hatırlatmadan son
ra iki üç dakika geçmeden, «İki dakika evvel söz sü
renizin dolduğunu hatırlattım.» şeklinde beyanda 
bumnrnamışımdır. 

Sayın Başbakan Yardımcısı sualleri tespit ediyor
lar, yazılı olarak cevaplandırmak haklarıdır, bu hu
susu her halde gözönünde bulundururlar. 

Buyurun Sayın Karamuîlaoğlu. 
ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sayın 

Başkanım, «Transfer harcamaları» kısmında burs 
I giderleri olarak 30 kişi için 198 bin lira para ayrıl

mıştır. Bu burslar hangi dallarda, hangi konularda 
veriliyor?.. Burs verilecek kişilerin seçiminde ölçüler 
nelerdir?,. Kredi ve burslar ayrı bir kuruluş tara
fından yürütülmekte olduğuna göre, Başbakanlıkça 
ayrıca bir burs verilmesi gereğine neden ihtiyaç du
yulmuştur?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın Bilgen. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Erbakan ko
nuşmalarında bazı sosyal amaçlı kanunların getiri
leceğini; örneğin; muhtar maaşlarıyîe ilgili, yaşlılara 
ve malullere aylık bağîanmasıyle ilgili olarak «Pan
suman» tabirini kullandılar. Bu «Pansuman» tabiri 
tıbbî bir terimdir ve kanayan yaraların sarılmasın
da bu tabir kullanılır. Bu radikal bir tedbirdir. Bu 
radikal bir tedbir olduğuna göre, bir düzen değişik
liğimi mi ifade ediyorlar bu «Pansuman» tabiriyle? 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, soruları tespit etti
niz. Normal süremiz yarım saat geçmiş bulunmak-

j tadır, Tensip buyurursanız yazılı olarak cevaplandı
rabilirsiniz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muh
terem Başkan, müsaade ederseniz çok kısaca bir kıs
mını cevaplandırayım, bir kısmını yazılı olarak cs-
V£Epîandırr.yım. Zaten bir kısmını da arkadaşım Sey
fi Bey cevaplandıracaktır. O itibarla kısa bir zaman
da halledeceğimizi ümit ediyorum müsaade ederse
niz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

İ' Muhterem Başkan, ilk önce Hilmi Nalbantoğiu 
Beyefendinin işaret ettikleri soruları Seyfi Bey ce-
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vapiandıracaklan için onları müsaadenizle geçiyo
rum. 

Burada Sayın Turanlı arkadaşımız asayiş mese
lesi hakkında verilmiş oîan izahları yeterli bulmadı
lar. Zaman esasen son derece kısıtlı olduğu için, 
mümkün olduğu kadar anameseîelere temas etme
ye gayret ettim. Aradıkları suallerin cevapları zan
nediyorum ki, söylediklerimin içinde vardır, daha 
teferruatlı bilgiyi biraz sonra Seyfi Bey arz edecek
ler. O sebepten dolayı bu konunun üzerinde durmu
yorum. 

Diğer yandan, Sayın Çelebi'nin evvelce sormuş 
oîduğu bir. suale cevap ihtiyaçları üzerinde durdu
lar. Kendileri onu yazılı cevaba çevirmişlerdi, o ce
vabı İnşallah illi fırsatta kendilerine arz ederiz. 

TRT hakında ne düşündüğümüzü sordular. Bilindiği 
gibi, burada aslında konuşan herhangi bir bakan arka
daşımız Hükümet adına konuşmaktadır. Bu sebep
ten dolayı, buradaki konuşmalar da elbette Hüküme
ti temsilen konuşulmaktadır. Şu anda huzurlarınız
da Hükümeti bendeniz temsil ediyorum. Biraz son
ra, Seyfi Bey arkadaşım geldiği zaman o temsil ede
cek ve burada konuşanlar Hükümeti temsilen bu
lunmaktadırlar. Bu itibarla, demin yapdan bazı mü
nakaşaların böylece aydmhğa kavuşmasında yarar 
görüyorum. 

TRT mevzuunda Hükümet olarak, bilindiği gibi 
Damştayın kararma itiraz edilmiştir. Bu kararın ce
vabı Danıştay tarafından verilecektir, tashihi karar. 
Bu cevaba istinaden Hükümet nasıl hareket edece
ğini tayin edecektir. 

«Katsayının 12 olmasına taraftar mısınız?» diye 
bir sual soruldu, Burada Hükümeti temsilen elbet
te Yüce Meclislere takdim etmiş olduğumuz Bütçe
nin içerisindeki 10 katsayısını savunmak durumunda
yız; ama diğer arkadaşlarımızın da ifade ettikleri 
gibi, şu anda huzurlarınızda Hükümeti temsil edi
yorum. Buradan dışarıya çıktığım zaman veya şu an
da dahi sizin müsaadenizi alarak Miliî Selâmet Par
tisi Grupunun kararının ne olduğunu bildirdiğim 
zaman, tabiî 12 demem lâzım. Bunda şaşılacak bir 
şey yok. Bir görev başka bir manadadır, öbür görev 
başka bir manadadır. Bu sebepten dolayı burada de
min 'konuyu izah etmiş oldum. 

Muhterem Başkan; 
Biraz evvel 12 katsayı hakkında bir arkadaşın 

sormuş olduğu sual böylece cevaplandırılmış olmak
tadır. 
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i Diğer yandan arkadaşımız Esatoğlu, iç ve dış 
politika hakkında Yüce Meclislere bilgi verilmesi 

! üzerinde durdular. Hiç şüphesiz, bu temenniye şa-
• yan bir konudur; ancak Hükümetimiz bu hususta 
j eüîmlen gelen gayreti göstermiştir. Bendeniz, bu iki 
j yıllık devre esnasında bir dış seyahat yaptım. Sena-
! toya değil; fakat Yüce Meclise bir vesileyle bilgi arz 
i etmeyi vazife saydım. Esasen Dışişleri Bakanımız da 

daha birkaç gün önce Millet Meclisi Dışişleri Ko
misyonuna gitmişler ve orada dış politikadaki çalış
malar hakkında bilgi vermişlerdir. Bu hususta zaman 
zaman elden gelen gayret gösterilmektedir. Yüce 
Meclislere bilgi arz etmek hiç şüphesiz bir vazife-

i dir. 
I 

Trabzon Senatörümüzün işaret ettikleri Hopa -
Sarp yolu konusu, tetkike muhtaç bir konudur. Tet
kik ederek, kendilerine yazdı olarak malumat arz 
edeceğim efendim. Kendisine teşekkür ederim. 

Feyyat Beyefendinin sorusunda, biraz sonra hem 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesiyle ilgili Bakanı
mız, hem Seyfi Bey üzerinde duracaklardır. Bir 
Hükümet temsilcisi olarak, Hükümetin şu kanadına 
veya bu kanadına bağlı müesseseler arasında bir 
cyrım söz konusu olamaz. 

Muhterem arkadaşlarımızdan bir tanesi, 30 tane 
burs meselesi üzerinde durdular. Bu 30 tane burs, 
Başbakanlığın Arşiv Dairesi için hususî olarak ye
tiştirmek üzere vermeyi programladığı bir burstur. 

; Maalesef bu burs geçen sene de vardı. Bu hususta 
I uzmanlarını yetiştiremezsek, yine görev ifa edilemez 
i 
i ve işin acıklı tarafı, geçen sene bu burslara müracaat

çı bulunamamıştır. Bu yıl, tekrar 30 tane burs ilân 
i edilecektir. Ümit ederiz ki, bu sefer arşiv uzmanı ol-
i mak üzere, münhasıran bu husus Başbakanlık Büt

çesi içinde görülmektedir. 
Bu vergi gelirlerinin bilhassa 170 milyar lirayı 

bulması hususu, bu yıl Bütçe takdim edilmiştir, 169 
milyar küsurdur vergi gelirleri. Sanayicilerin bu 
vergiyi verip vermedikleri hususundaki konuyu mü
saadenizle açıklamak isterim. 

Geçen yıl vergiler tahminimizin de üzerinde top
lanmıştır. Bu vergilerin içerisinde; Gelir Vergileri, 
Kurumlar Vergileri, daha ziyade sanayici ve iş ha
yatındaki temsilcilerin ödedikleri paralar vardır. 
Bunlar dahi programlanandan daha fazla ödenmiş 

| durumdadır. Münferit şahısların bazı istisnaları ola
bilir, onu burada söz konusu yapmamız mümkün de-

I ğildir. 
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Arkadaşlarımızın üzerinde durdukları diğer bir 
komi; sosyal konulardaki kanunlar meselesidir. Bu
rada, hakikaten birtakım ödemelerin yapılması te
mel bir değişiklik değildir. Konuşmam esnasında za
manın müsaadesi nispetinde işaret etmeye çalıştım, 
bugün Türkiye'de asıl tanzim etmeye mecbur oldu
ğumuz, bu ağır vergi ve koyu faiz yüklerini memur
lar, işçiler, dar gelirlilerin üzerinden kaldırmak mec
buriyetidir. Bugün vergi sistemi öyle sistemdir ki, 
«Bir tüccar, işadamı vergisini veriyor mu?» diyoruz, 
O işadamının verdiği vergi zaten köylüden yapılan 
satıştan alman bir vergidir. İşadamı, bu vergilerin 
büyük bir kısmında Maliye tahsildarlarından başka 
bir roî oynamıyor. Türkiye'nin bu hususta da radi
kal değişikliklere ihtiyacı vardır. Herkese refah, 
hakikî refah; ancak bu sahada yapılacak köklü de
ğişikliklerle olur. Vergiyi, fakir fukaradan almak 
adaletle bağdaşmaz. Ondan dolayı asgarî geçim in
dirimini, biz hakikî tedaviye atılmış bir adım sayı
yoruz. Herkesi hasta ettikten sonra, hastalık sigorta
sı getirmeyi «Pansuman kanunu» sayıyoruz. Bu ha
kikî değişikliklerin yapılmasına ihtiyaç vardır. Bir 
kere daha bunu hatırlatmış olmak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Son olarak sorulmuş olan sorular içerisinde, bir 

arkadaşımızın ahlâk derslerine taalluk eden soruları 
geliyor. 

Ahlâk dersleri çok iyi niyetle konmuş derslerdir. 
Gün geçtikçe tekâmül edecektir. Bu derslerin içerisin
de iyi ahlâkı özendirmek bakımından şu yahut bu mil
letten birtakım misallerin verilmiş olmasını yadırga
mamak lâzım gelîr. Temel, hiç şüphesiz bizim mil
lî ahlâkımızdır. Ancak, bizim millî ahlâkımızın he
deflerini tanıtırken, başka bir milletten bir hikâye
yi nakletmekte hiç bir mahzur görmeyiz. Birçok ya
zarlar bu çeşit hususlarda faydalı hikâyeler ve yazı
lar yazmışlardır. Bunlardan faydalanılmasmda hiç 
bir mahzur görmeyiz. 

Hiç şüphesiz ki, materyalizmin sonu anarşizme 
gider. Bunu önlemenin tek çaresi manevlyatçıhktır. 
Maneviyatçılık hususunda da bugün, bütün ortaokul 
ve liselerde okuyan takriben 8,5-9 milyona yakm ev
lâdımıza manevî bilgiler vermek, elbette bu işin te
mel ilâcıdır. Burada bu kitaplara, «Ahlâk kitapları
na mı ümit bağlıyorsunuz» sözünü genelleştirmek 
isterim. Şekillerin üzerinde kalmamalıyız. Evet, bü
tün kurtuluşu maneviyattan bekliyoruz; bütün kur
tuluşu, bu ahlâk kitapları i!e vermek istediğimiz ha
kikî, bizini milletimizin bugüne kadar tarih boyunca 

onu dünyaya efendi yapan bu millî ve manevî değer
lerimizi yeniden canlandırmakta görüyoruz. Bu ki
taplar, bu hususta bugün için kâfi olmayabilir; fa
kat temel fikir mühimdir ve gidilecek yol mühim
dir. Bu hususta her yıl daha da faydalı adımlar atı
lacağı inancı içindeyiz. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Erfrakan, Sayın Beliğ Beler'in 

soruları vardı. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bun
lardan bir tanesi, 12 katsayısına ait zannediyorum. O 
münasebetle,.. 

BAŞKAN — Hayır efendim, Sayın Beler, o ko
nuda soru sormadılar. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Sor
dular efendim, bendeniz burada notumda almışım. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Okuyayım ms efendim? 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim, «Soruyu tespit 

edemedik.» diyorlar. 
BELÎÖ BELER (İzmir) — Hükümetlerde mütesel

sil sorumluluk vardır. Bütçe tasarısı ve diğer tasarılar 
t&m bakanların imzasını taşır. Parlamento ancak bun
da değişiklik yapabilirse de, Başbakan Yardımcısının 
imza ve taahhüt elliği fikirden riicu edebilmesi huku
ken nasıl izah edilir?.. Birinci sualim bu. 

•İkinci sualim : Yurt çapında zaman zaman orta
ya çıkan anarşik olaylar ve alınması icabeden ted
birler hakkında Sayın İçişleri Bakanının Yüce Mec
lislere sarahatla izahat vermemesi, sorumluluk i!e ka
bili teülf midir?.. Ba hımış, Yüce Meclise saygınlık 
esasına aykırı değil midir?.. 

Sayın Başibakan Yardrmcfsı, kendi partisine men
sup oîsn Sayın İçişleri Bakanına anarşik olayların ön
lenmesi huşıısujsda gereken direkl'iflerl vermiş mi
dir?,. Biî anarşik olaylar, İçişleri Bakanının ihmalin
den mi ileri geliyor?,. 

Bunların cevaplandırılmasını Sayın Başbakan Yar
dımcısından rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, birinci soru, Sayın Erba-
kan'm da isabetle teşhis koydukları gibi, herhalde 12 
katsayısını kapsıyor. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Evet 

I Saym Başkan. 
BAŞKAN — Onu cevapiandınîmış olarak addedi-

| yoraz. İkinci soruyu lütfen efendim. 
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DEVUET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Birin
ci soru, demin izah ettiğim gibi, 12 katsayı ile ilgilidir. 
Onu müteaddit defalar açıkladım. Muhterem arkada
şımızın da bu kadar açıklamadan sonra anladıklarını 
ümtit ediyorum. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Ben anlayamadım; 11 
vaat ediyorsunuz, 12 istiyorsunuz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Diğer 
konuya gelince... 

BAŞKAN — Evet, müsaade buyurun Sayın Beler. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Diğer 
hususa gelince; bu iki sual esasen kanaatimce bir
biri ile tezat teşkil ediyor. Birinci sualde, «Hükümet 
ımîteselsilen mesuldür.» deniyor; ikinci sualde niye bu 
mesuîiyet sadece İçişleri Bakanlığına tevcih edilmek 
isteniyor?.. Madem bir hükümet müteselsilen mesul, 
ikinci sualinizde niye birinci sualdeki prensibe dayan
mıyorsunuz?.. Zannediyorum ki benim bu sualim, sî
zin bu suâlinizin en güzel cevabıdır. Kaldı ki, İçiş
leri Bakam yakında huzurlarınıza gelecek. Burada her 
türlü suaîi kendisine sorarsınız. Memlekette asayişin 
temini, başlangıçta izah ettim, bütün görevlilerin üze
rine düşenleri yapmaları ile mümkündür. Bir memle
kette sömürü ile asayiş olmaz. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) Bir memlekette asayişin temini, (de
min izah ettim) millî ve manevî değerlere bağlı ola
cak. Bu tahriklerin zemin bulmaması için; memleket
te adalete, hakkaniyete dayanan bir idarenin kökleş
mesi mecburiyeti vardır. Bunları temin etmeden polis 
ile jandarma ile İçişleri Bakanlığı ile memlekette hu
zur temin edilemez. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri.) Bugün İçişleri Bakanı, Türkiye'deki bu hadi
selerin daha vahim hale gelmemesi için, belki de ta
rihî en kıymetli bir görevi yapıyor. Bu hadiselerin 
karşısına «şiddet, şiddet doğurur» sözünden bir çok 
şeyler kastettim. Eğer yanlış bir şekilde yürümeye kal
kışılırsa, memleketin bugünkü huzursuzluğu bir kat 
daha artırılır. Bu, o İçişleri Bakanıdır ki, senelerden 
beri, yıllardan beri hazırlanmış olan, eski idarelerin 
üst üste biriktirerek, birbirine ekleyerek getirdikleri 
bu anarşizmi, şimdi dikkatli bir doktor edası ile te
davi etmenin gayretini gösteriyor. Ancak, anarşi me
selesinin halli, demin de izah ettiğim gibi, hem çok 
yönlüdür, hem de bütün Devlet kurumlarını baştan so
na kadar ilgilendiren bir konudur. 

Teşekkür ederim, Sayın Başkan. (C. H. P, ve 
M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Erbakan. 
BELİĞ BELER (İzmir) — Tatmin olmadım, sual

lerimin cevabından. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
«Son söz, sayın üyenin.» hükmü gereğince, Sa

yın Karaman, buyurun efendim. 
OSMAN SALleOĞLU (Sakarya) — Hani, Seyfi 

Beye söz vermediniz efendİTO?.. 
BAŞKAN — Hayır efendim, Sayın Özfürk'e söz 

veremeyeceğimi arz ettim efendim. 
Buyurun Sayın Karaman. 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
Başkan, program rahatlıkla çiğnendi bugün. 

BAŞKAN — Bir saniye Sayın Karaman. 
Sayın Yılmaztürk, çok rica ederim, çok haklısı

nız. Samimî olarak bendeniz de arz ediyorum; şu hu
susu bir karara, bir neticeye bağlarsak herhalde an
laşacağız. 

Sayın üyeler; 
Bugüne kadar bütçe görüşmelerinde bir tek prog

ramın saati saatına, saniyesi saniyesine uygulandığım 
ben müşahade etmedim. Parlamento, Hükümeti sene
de bir defa murakabe ediyor. Hükümet, muhalefetin 
eleştirilerine senede bir defa gayet rahat, gayet geniş 
cevap vermek imkânını buluyor. Türk kamuoyu bu 
suallerden ve cevaplardan kendine bir çok ışıklar gö
rüyor, dertlerine nasıl çare bulunacağını teşhis ediyor. 
Biz bu büyük meselenin hallinde Yüce Senatonun üye
lerinin 1 5 - 2 0 dakika veyahut da bir gecede iki saat 
rahatlıkla harcayabilecekleri kanaatindeyiz. 

Lütfederseniz bu şekilde devam edelim efendim. 
Biz arayı kapatmaya elimizden geldiği kadar gayret 
sarfediyoruz. 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
Başkanım, ertesi güne talik olduğu vakidir; onu yapı
yorlar. Yalnız, programı, Başkan olarak biz üyelere 
daha açık belirtin. Ertesi güne talik, senelerce olmuş
tur. Onu da biîsek, buna göre haitıhareketimizi tan
zim etsek. Birinci husus bu. 

İkincisi; bir başka bakam da dinlemek ihtiyacım 
beklerken, onu hemen kestirmiş olmanız da yine 
biri tatmin etmiş olmuyor. Bunda tamamen samimi
yim. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, samimiyetinizden 
hiç şüphem yok. Ancak şunu arz edeyim; biz günde
min bir maddesine başlarken bakıyoruz üç sayın üye 
söz istemiş; fakat arkasından konuşmalar tevali ettik
çe bakıyoruz o üç sayın üye 13'e baliğ olmuş. Yeter
lik önergesi veriliyor, kabul edilmiyor. Arkasından ba-
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kıyorsunuz 13 üye söz istemiş oluyor, bir bakıyoruz 
5 üye de kalıyor. Takdir edebilmek, imkânlarımız 
dışındadır. 

Arz ederim. 
Özür dilerim Sayın Karaman, buyurunuz efen

dim. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan; 
Gecenin bu geç saatmda uzun konuşacak deği

lim. Ben konuşmayı sadece bundan 25 ay önce; yani 
bugünkü Hükümet kurulmadan iki ay on gün önce 
Bütçe Plan Komisyonunun bir üyesi sıfatı ile orada 
yaptığım bir konuşmada, geleceği nasıl gördüğümü, 
oradan aldığım tutanakları aynen okumak sureti ile 
huzurunuza sermiş olacağım. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hayda... 
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Evet, hayda; 

tabiî, hayda. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler) 

İşte Devlet idaresi böyle «haydalarla» görülürse, 
Türkiye'de bu noktaya gelir arkadaşlar. (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Devlet idaresi 
sadece ustalıkla, sadece basiretle, sadece soğukkanlılık
la yürütülen bir idare değildir. Devlet idaresii, biraz da 
burnunun önünü görmeye bağlıdır, biraz uzak görüş
lü olmaya bağlıdır. Biz, bugün Türkiye'nin geleceğine, 
üç ay sonra ne olacağına az çok buradaki konuşma
larla işaret etmiş oluyoruz. Bundan 25 ay evvel ne 
görmüşüz, ne olmuş?.. Onu göstermek, burada söy
lemek herhalde hakkımız ve herhalde uyarıcı görevi
mizi yapmamızın bir gereğidir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bundan iki sene üç ay önce Sadi Irmak Hüküme

ti güvenoyu alamadan iktidarda iken, Karma Plan 
Komisyonu özel bir terkiple kurulmuştu, ben de o Ko
misyonun bir üyesiydim. Ecevit Hükümeti ayrılmış, 
Sadi Irmak Hükümeti işbaşına gelmiş; fakat güven
oyu alamamıştı. O dönemde, devam eden Bütçe Plan 
Karma Komisyonunda görüşmeler oluyor, konuşma
mın tarihini tam olarak tespit edemedim; ama 18 
Ocakta Başbakanlıkta yaptığım konuşmayı tarihî ile 
tespit edebileceğim. Bu Gençlik ve Spor Bakanlığında 
yapılan bir konuşmadır. Tarihi kısa sürmüş bir ko
misyon çalışması îdi. Muhtemelen tarihi 20 - 25 Ocak 
1975 arasındadır. 

Şimdi bakalım o gün, henüz bugünkü iktidar ku
rulmadan iki ay on gün evvel neler görmüşüz ve bu
gün de bu görüşlerimiz eğer yanlışsa, demek ki, bu
gün gördüklerimizde yine yanlış olacaktır. Eğer doğ
ruysa, demek bugün işaret ettiğimiz noktalarda da 

bk ufak isabet payı vardır ve bu payı eğer bir eleş
tiri olarak kabul edersek, her iktidarın da bundan bir 

I hisse alması lâzım ve bunu bir uyarı görevi olarak 
ksbuî etmeal lâzım. Burada kürsülerde ortalığı karış-

j t ı na bir fikir olarak kabul etmemesi] lâzım. 
I Arkadaşlarım; 
I Şimdi o konuşma kütüphanede bulunmaktadır. 
I Bütçe Plan Karma Komisyonunun tutanakları yarı bir 
I lıaîde çıkarılıyor, teybe alınmış, tam tutanak halinde 

bastırılmamış; ama teybe alınmış olarak bir dosyada 
I duruyor, bunu oradan aldım. Gençlik ve Spor Bakan-
I hğıyle ilgili konuşmamın sonunda sözümü şöyle bi-
I tiriyorum : 

I «Bir tehlikeye değinmek istiyorum. Bu tehlike 
I 12 Mart öncesinde olduğu gibi, yine sokağa taşma is

tidadı gösteren anarşidir.» İktidarda Irmak Hüküme
ti. 

«Anarşiyi 12 Mart öncesinde olduğu gibi, bugün 
I de tahrik eden milıraklar elbette vardır. Ancak, 12 
I Mart öncesindeki anarşiyle bugünkünün bir nitelik 
I farkı vardır. 12 Mart öncesinde yükseköğrenim ku-
I ramla ondaki sosyalist eğilimli gençlik, Dev - Genç 
I adı altında örgütlenmiş, anarşiyi hızlandırmış, karşıt 
I eğilimli gençleri sindirmişti. Ayrıca, ülkeye büyük 
I huzursuzluklar veren eylemler yaptı. Çocuk kaçırdı, 

Amerikalı kaçırdı, polise ateş etti, Devlete ve yasa-
| lara karşı geldi. İşte bu noktada da bugünkü anarşi-
I den önemli bir nitelik farkı vardı. O, Devlete karşı 

idi, onu belirginleştirmek kolaydı». Devlete karşı 
anarşi yapıyordu, gayet kolaydı onu tecrit etmek. 
«Devlet güvenlik kuvvetlerine yardımcı oluyorum, 
görevimi sürdürüyorum,» iddiası içinde anarşiyi yü-

I rütüyor. O zamanlar başlamıştı, «Devlet güvenlik 
I kuvvetlerine yardım ediyorum.» diye. 

I Bunu belirginleştirmek, çerçeve içine almak, tecrit 
etmek güç. Çünkü, Deviet kuvvetleriyle işbirliği ha
linde olunca, buna teşhis etmek çok güç, belki de 
Devlet kuvvetidir. Sivil olarak karşımıza çıkıyor. Si-

I vil polis var, belki de polistir diyeceksiniz. Devam 
I ediyorum : 

«... Bu nedenle anarşi, güvenlik kuvvetleriyle iç 
I içe, yan yana bir görünüm kazanarak daha kolayhk-
I la yaygınlaşacak...» 
I Bakın arkadaşlar, o günkü teşhislerimizi, sözleri-
I rnizi gelecek zamanın siygasıyîe kullanıyoruz. Yay-
I gmlaşacak veyahut da hal sigasıyle kullanıyoruz; ama 
I bugün bunları geçmiş sigasıyle kullanıyoruz. Bugün-
I kü konuşmalarda bunlar geçti; ama geçmiş sigasıyle 
| kullanılıyor, O gün hal sigasıyle kullanıyorduk. 

284 — 



C Senatosu B : 29 4 . 2 . 1977 O : 4 

«Bu nedenlerle, bugünkü anarşi 12 Mart öncesi 
anarşisinden daha tehlikeli. Nitekim 12 Mart öncesin
deki anarşide, şantaj unsuru ağırlık kazanıyordu. Öğ
renci öğrenciye saldırıp vurmuyor, öldürmüyordu. Daha 
doğrusu eylemin bu niteliği ağırlık taşımıyordu. Toplu
mu bir başka yönden etkilemek için şantaj niteliği 
ağır adam kaçırmalar, ültimatomlar yapmak gibi ya
sa dışı hareketlere girişiyorlardı. Oysa bugünkü anar
şi çıkaranlar, karşı gruplara öldürmek kastiyle saldı
rıyorlar ve bunu da Devlet adına yaptıklarını iddia 
ediyorlar; yani, anarşiye karşı olması gereken Devle
ti, anarşiye alet etmek istiyorlar. îşte asıl tehlikeli 
olan da budur. 

Bu nedenle, bu görünüm içerisinde bu anarşinin 
beslenmesi ve desteklenmesi de kolaylaşıyor. Devlet 
tarafından da himaye görmekte oldukları intibaı ka
muoyunda yaygınlaşıyor. Özellikle C. H. P. - M. S. P. 
Koalisyonunun bozulmasından sonra, bu tür anarşi 
eylemlerinin artmış olmasını da çok anlamlı bulmak
tayım. 

Arkadaşlarım; 
Anarşiyi tahrik edenler, anarşiden bir şey umut 

edenler rejime inançları olmayanlardır, rejimden tat
min olmayanlardır, rejime inanmayanlardır. Bu ka
naatlerimizi bugün de muhafaza ediyoruz. «Anayasa
ya inanmayanlar, rejimden tatmin olmayanlar, ihtiras
larını frenîemeyenler, anarşiyi her zaman tahrik ede
ceklerdir.» Gelecek zaman sığası kullanıyoruz. «Bu 
nedenle, ben şu günlerdeki bunalım içerisinde bütün 
siyasî partileri, özellikle iki büyük partiyi dikkate da
vet ediyorum.» 

Yani, daha Hükümet filan yok ortada, cepheler de 
belki kurulmamış, iki büyük partiyi dikkate davet edi
yoruz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Koalisyon yok, 
Allah korusun. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — «... Bu anarşi
nin çok büyümesi, çok daha yaygınlaşması halinde çok 
korkarım ki, bugünkü Hükümetimiz tarihte örnekleri 
görüldüğü gibi...» Yani, bugünkü Hükümet dediğimiz, 
«... örneğin, Irmak Hükümeti. 1917 Rusya'sında 61-
duğu gibi, terörizme düşecek ve Parlamentoda da des
teği olmadığı için başarılı olamayacaktır. Anarşiyi an
cak Parlamento çoğunluğunun desteğine sahip hükü
metler silebilir.» O zaman kanaatimiz buydu; fakat 
maalesef olmadı. 

«Mazide silinememişse, anarşi yok edilememişse, 
iktidar yöneticilerinin beceriksizliklerindendır, basiret-
sizliklerindendir. Olayların karşısında toleranslı ol* 

mak, soğukkanlılığı kaybetmemek demokratik idare
lerin faziletindendir; fakat olayların birdenbire önü
ne geçilemiyecek bir hız kazanacağı noktayı tayin 
edip, bu noktaya gelmeden olayları ters yüz etmek de, 
idarenin basiretli olmasıyîe mümkündür. Bugünkü 
komando denilen saldırganlar, ülkemizin bazı bölge
lerinde bir kısım halka güvenlik kuvvetlerinden daha 
etkili oldukları inancını vermişlerdir. Bu inancımızın 
kanıtlarım bazı sayın Adalet Partili parlamenter ar
kadaşlarımız gezdikleri, görev aldıktan bölgelerdeki 
müfettişlik görevlerinde rapor halinde kendi genel 
başkanlarına bildirmişlerdir...» 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Teşkilâtı da 
ele geçirmişler. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, müsaade edin efen
dim, müdahale etmeyin. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — «... Buna, bü
tün partilerin, parlamenterlerin ve Hükümetin dikka
tini çekerim.» 

İşte arkadaşlarım, bugünkü Hükümet kurulmadan 
iki ay on gün evvel bendeniz Bütçe Plan Komisyo
nunda bu görüşleri ortaya koymuşum ve bir süre 
sonra bu görüşlerimiz meydana çıkmış. 

Şimdi bugün burada da yapılan eleştirilerde eğer 
bazı meseleleri ortaya koymuşsak, bunlar da hiç ol
mazsa belki bir iki ay ilerisini gören görüşlerdir. Bu 
görüşlere parlamenter olarak, Parlamentonun iktidar 
kanadı olarak, diğer gruplardan gelen bu görüşlere 
itibar edilmesi, bir ölçüde itibar edilmesi Türkiye'nin 
geleceğini daha karanlık yapmamanın şartlarından 
birisi olacaktır. 

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

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karaman. 
Sayın üyeler; 
Başbakanlık Bütçesi üzerindeki görüşmeler bit

miştir. Başbakanlık bütçesinin bölümlerine geçilmesi 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Bölümler okunup 
oylarınıza sunulacaktır. 

BAŞBAKANLİK BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 72 213 200 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir; 
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BöMim 
(Prog.) l i r a 

111 Bakanhklararası işbirliğini sağ
lamak ve hükümetin genel si
yasetini izlemek 62 615 800 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.; 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 372 257 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
mıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MİLLÎ GÜVENLİK KURULU GENEL 
SEKRETERLİĞİ BÜTÇESİ 

111 Millî Güvenlik hizmetlerinin 
yürütülmesi 4 353 100 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan, transferler 107 800 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MİT MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇESİ 
111 MİT İstihbarat hizmetleri 582 720 000 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıiiı-
îanıaya*! transferler 2 425 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BÜTÇESİ 
101 Genel yönetim ve destek hiz

metleri 10 652 500 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

111 Devlet personel rejiminin dü
zen ve geliştirilmesi 5 880 100 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edifaniştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 165 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edihîMştir. 

ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU GENEL SEKRE
TERLİĞİ BÜTÇESİ 

101 Genel yönetim ve Destek Hih-
metleri 8 063 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Nükleer Enerji Alanında Bilim
sel ve Teknik Araştırma 143 281 200 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtıla
mayan Transferler 4 901 200 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçe hayırlı olsun. 
Sayın üyeler, Programda Devlet Planlama Teşki

li Bütçesinin görüşülmesi var ise de, Başbakan Yar
dımcısı Sayın Erbakan tarafından bu bütçenin bu
gün saat 09,30'a ertelenmesi arzusu izhar edilmiştir. 
Program, yüce Genel Kural tarafından İcabul edilmiş 
bulunulmakta; aktarma da, değiştirme de ancak yine 
yüce Genel Kurulun oyları ile mümkündür. 

Bu öneriyi oylanmza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesi bugün saat 
09,30,da görüşülecektir. 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1977 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/495; C. Senatosu 1/493) (S. Sayısı : 
615) 

BAŞKAN — Şimdi Vakıflar Genel Müdür iüp Büt
çesinin görüşülmesine geçiyoruz efendim. 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinde Komisyon 
hazır, Devlet Bakanı Saym Aksay hazır. 

Söz isteyen sayın üyeleri takdim ediyorum: 
Sayın Âdil Altay Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 

adına, Sayın Alâeddin Yıhnaztürk Adalet Partisi 
Grupu adına. 

Şahısları adına söz isteyen sayın üye?.. Sayın Lüt-
f i Doğan. 

Buyurun sayın Âdil Altay, Cumhuriyet Halk Parti
si Grupu adına. 

C.H.P. GRUPU ADINA ÂDİL ALTAY (Sivas) 
— Muhterem Başkan, yüce Senatonun değerli üyeleri, 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1977 Malî Yılı Büt
çesi üzerinde Cumhuriyet Haik Partisinin görüş ve te
mennilerini dile getirmek üzere huzurlarınızda bulun
duğuma değinerek, Grupum ve şahsım adına yüce He
yetinizi saygı ile selâmlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden beklenebilecek 

hizmetlerin muhtevasını tayin ve tespit edebilmek mü-
lâhazasiyle evvelemirde vakfın mana ve mahiyetine, 
vakfın maksadmdaki ulvîliğe kısaca da olsa dokun
mak gereğini duymaktayım. 

«Vakıf, fertlerin menkul veya gayri menkul bir 
kıymeti haricî hiç bir tesir, mecburiyet ve mükellefi
yet olmaksızın sırf kendi rıza, rey ve mübaşeretiyle 
şahsî mülkiyetinden çıkarıp, hayır ve hasenat kastıy
la yine kendileri tarafından tayin olunan şart ve hiz
metlerin ifası için ebedî olarak tahsis eylemesi.» şek
linde tarif edilmektedir. 

Böylece fert mülkiyetinden çıkarılan mülkiyet hak
kının, malikine ve halefine sağlayacağı bütün hak ve 
menfaatler, toplum yararına terk ve tahsis edilen bu 
mallar, vakfın teessüs ile beraber şahsiyet iktisap eder. 
İşte bu bakımdandır ki, vakfın, «Mala şahsiyet iza
fe edilmesi» şeklinde ifade ve tavsif edilmesi de ka
bildir. 

Değişik psiko - sosyal şartlar altında vücut bulan 
vakıfların her biri, müstakil birer hükmî şahsiyeti haiz 
olup, bunlar statüleri makamına kaim olan vakfiyele
rinde yazılı esaslar dairesinde idare ediSegehnektedir-
ler. Aynı zamanda, vakfı meydana getiren kimseler 
tarafından da, tespit olunan şahıs ve makamlarca da, 
murakabe edile gelmektedirler. 

Bilhassa İslâm hukukçuları tarafından iltifat gö
ren ve özel bir değer taşıyan diğer bir ifade tarzı ile 
de vakıf, menfaati insanlara ait olmak ve kalmak üze
re bir aynı Allah'ın mülkü olarak saklamak, temlik 
ve temellükten menetmek demektir. Zaten vakiin lü

gat manası «hapistir.» Bu açıdan da konuyu bir so
nuca bağlamak gerekecek olursa, İslâm hukukunda 
vakıf, bir malı sahibinin mülkünde hapsederek menfa
atini tasadduk etmeketir. 

Bütün bunlardan şu sonuca varılmaktadır ki; vak
fın temelini hayır ve hasenatta bulunmak teşkü et
mektedir. Böylece vakıf, şahsın hayır ve hasenatın; 
yani yardım emelini ebedileştirmek için sosyal, ulvî 
ve vicdanî bir inancın İslâmî bir düşünüşün ve de di
mağı bir hissin sadakayı cariyesidir. Bundan dola
yıdır ki, vakfın doğuşundan ve tarihi gelişimindeki 
seyrinden, İslâmî bir müessese olduğunu kabullenmek 
zorunluğunu her yönü ile sezlinlemek ve değer yargı
larını da buna dayalı tutmak gerekmektedir. 

İşte biz, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak, 
vakfı bu mahiyetiyle benimsemek ve Vakıflar Genel 
Müdürlüğünü de yönü ile eleştirmenin isabetine inan
dığımızı burada belirtmek lüzumunu duymakta ve 
değer yargılarımızı da İslâmiyetin üstünlük ve ulvi
yetine yönelik tutmaktayız. 

Hazreti Muhammet, Hicretin 32 nci ayında yedi 
parça hurmalığını Müslümanlığın korunması ama
cına tahsis ve teberru ederek, İslâmiyette ilk vakfın 
temelini atmış bulunmaktadır. «Sevdiğiniz malınızdan, 
başkalarına yardım etmedikçe ahiret sevabına nail 
olamazsınız.» Ayet-î kerimesinin nüzulundan sonra, 
Müslümanların mallarım âdeta yarışırcasına insanlık 
hizmetine tahsis ve teberru etmek suretiyle yeni va
kıfların vücut bulduğuna şahit olmaktayız. 

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği zaman, 
bütün zenginleri toplamış ve onlara şu yollu hitabede 
bulunmuştur : «Hakkında Resulullah'ın fetih müjde
si bulunan ve bu fetih müjdesine de bizlerin müyes
ser olduğu bu muhteşem şehrin daima Müslüman 
Türk milletinin elinde bulunmasını isterseniz, sahip 
olduğunuz maldan ve paradan bir kısmını bu güzel 
şehrin imarı için vakfediniz.» 

Padişahın bu daveti üzerine, bütün zenginler çe
şitli vakfiyelerde bulunarak, bu güzel şehrin veçhe
sini kısa bir zamanda güzelleştirmiş ve önemli ölçüde 
de değiştirivermişlerdir. 

Bu büyük hükümdarın en isabetli hareketi ise, ilk 
teberruda kendisi bulunarak, muhteşem bir vakıf 
meydana getirmesi suretiyle Ayasoyfa Kilisesini para
sını bizzat kendi cebinden ödeyerek Bizanslılardan 
satın ahp, çanlarını söktürerek, istavrozlarım kaldır-
tarak, minareler diktirerek, içine de minber ve mih
rap yaptırarak ulu bir cami haline getirdikten sonra, 
ilk cuma namazını da kendisinin kıldırmasıyle hita-
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besine, herkesten önce kendisinin uysallık göstermiş 
ve böylece de inancındaki samimiyeti bütün bedaîıe-
tiyle ve ağırlığıyle ortaya koymuş bulunmasıdır. 

Bu büyük hükümdar şu hakikati sezinlemiş ve 
düstur edinmiştir ki, büyük Türk milletinin hallede
meyeceği bir dava, yapamayacağı bir iş, aşamayacağı 
bir engel, göze alamayacağı bir fedakârlık, hakkından 
gelemeyeceği bir müşkül, altından kalkamayacağı bir 
yük, dize getiremeyeceği bir hasım yoktur. Yeter ki, 
başında bulunan idarecinin ve muhatabının dürüst
lük ve samimiyetine inanabilmiş olsun. 

önemli ölçüde azalması üzerine vakıflar müessesesi 
eski haşmetini kaybederek ciddî bir bunalım içerisi
ne girmiş ve kendisinden bekleneni verememek duru
muna düşmüştür. 

Seainlemekle de kalmayıp açıkça görülüyor ki, 
bir devletin çöküntüsü kısa bir zamanda bütün mües
seselerine sirayet etmekte, her yönden perişanlık ve 
çöküntüye zemin hazırlamakta ve yol açmaktadır. 
Geçmişten ders aimanîiî idraki içinde buradan şu ne
ticeye varılmalıdır ki; manevî varlıklarımız ve insan
lık haysiyetimiz, millî bütünlüğümüze ve güçlü olma
mıza bağlıdır. İşte bunun içindir ki, Allah Devlete, 
millete zeval vermesin temennisinin tevekkülü içinden 
bir an önce sıyrılıp, millî ve manevî bütünlüğümüze 
sahip çıkarak asrımızın yaşayabilme ve var olduğu
muzu kabul ettirebilme koşullarını göze alabilmekte 
gecikmemeliylz, (Şayet bir gecikme varsa (ki, olduğu 
apaçıktır) bir an önce bu gecikmeyi telâfi gayret ve 
çabasını benimsemeli ve çevremize de benimsetmeli
yiz. 

Hükümet bunalımını, rejim bunalımı demeye bir 
türlü gönlüm razı olmuyor ve dilim varmıyor. Mec
lislerimizde temsil edilen her siyasî teşekkülün perva
sızca sahip çıktığı demokrasimizin ciddî ölçüde sen
delemesine dönüştüğü son günlerde «hodri meydan» 
dercesine, içerisine düştüğümüz politik çıkarlar ve 
sürtüşmelerle Yüce Türk Mîlletine lâyık bir hizmet 
ortamında bulunduğumuzu sanarak, kendimizi aldat
maya devamda ısrar etmeyelim. 

Milletlerin selâmeti, millî ve manevî bütünlük 
inancındadır. Dikkatli olalım; özentisinde değil. Onun 
için, çok kısa ömürlü siyasî ve şahsî çıkarlar sağlama
dan başka, bir marifetinin olmaması yanında, bir 
milletin tekmil müesseselerin? temelinden sarsan ve 
yaşantısında da dayanılmaz bunalımlara yol açan bu 
aldatıcı özentileri bırakıp bir sn önce inançlara sarı
lalım, sadık kalalım; samimî olalım, dürüst kalabile
lim ve karşılıklı güvenceye de sahip ve lâyık olabi
lelim. 

Kusura bakmayınız, tabiatım itibariyle akıl hoca
lığı yapmaya kalkışamayacağımı siz muhterem arka
daşlarınım kabul buyuracaklarından cesaret alarak, 
yeri gelmişken mensubu bulunduğum Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupunun hissiyatına sözcüsü olarak bir 
ölçüde de olsa tercüman olabilmeden geçemedim, hep
si o kadar. 

İşte, böylece ciddî bir bunalım içerisine düşürül
müş ve kendisinden bekleneni de verememek acziyle 
baş başa bırakılmış bulunan vakıflar müessesesi, 

tşte, gerek Hazreti Muhammet'in, gerekse Fatih 
Sultan Mehmet'in bu asilâne ve örnek hareketleriyle 
başlayan vakıf teşebbüsleri bir çığ halinde Osmanlı 
İmparatorluğunun en ücra köşelerine kadar tesir ve 
mevcudiyetini göstermiş bulunmaktadır. Böylece, Os
manlı İmparatorluğunun muhteşemliğine paralel ola
rak gelişen vakıflar müessesesi, kendisine has hukuk 
kuralları uyarınca hemen her mevzuu ile ilgilenmeye 
başlamıştır. Bu gelişme o kadar ileri gidebilmiştir ki, 
bugünün bile normal devlet hizmetlerinin % 80'ini 
vakıflar müessesesi kendisine konu olarak benimse
miş bulunmaktadır. Başta dinî hizmetler, sosyal hiz
metler ve eğitim hizmetleri olmak üzere, tekmil kül
tür ve güzel sanatlar hamlelerinin vakıflar müessese
sinin içinde mütalaa edilmekte olduğu tarihî bir haki
kat olarak kendisini kabul ettirmekte ve gözlerden de 
kaçmamaktadır. 

İşte bu muhteva genişîiğindendir ki, vakıflar mü
essesesi bugünkü mütevazî ve dağınık haliyle bile 
imaretten tutunuz da, işletmecilik ve bankacılığa ka
dar çeşitli konularla ilgilenebilen bir teşkilât olmak
tan beri kaîamamaktadır. Biz de vakıflar müessese
sini bu dağınık durumuyle incelemek ve eleştirmek 
zorunda kalmaktayız. 

Üç kıtada geniş emlâk ve araziye sahip bulunan 
vakıfların, Osmanlı İmparatorluğunun gerilemesi 
devrinde gittikçe zayıfladığı, uzun süre devam eden 
harplerle tabiî tesir ve afetlerin önemli tahribatı ya
nında, birçok vakıf gelir kaynaklarının terk edilen 
memleketlerde kalması, malikleri çocuksuz olarak öl
düklerinden dolayı vakfa intikali lâzım gelen gayri 
menkullerin mutlakiyet devrinde zayıf iradeli ve vak
fın mana ve mahiyetinin idrakinden yoksun padişah
ların mesnetsiz ve keyfî emirleriyle saray mensupla
rına verilmesi, aşarın kaldınlmasıyle beraber aşar 
hâsılatı, vakfedilen köylerden alman gelirin de elden 
çıkarılmış olması ve vakfın ormanlarının devletleşti
rilmesi gibi etkenler ve sebepler ile vakıf gelirlerinin 
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1827 yılında kurulan Evkaf Nezaretine tevdi edilmiş, 
cumhuriyetin ilânı üzerine de Şerlyye ve Evkaf Ve
kâletine bu görev tevdi edilmiş ise de, 1924 yılında 
bu vekâletin de ilgası üzerine, kısa bir süre bu hiz
met, Diyanet İşleri Başkanlığına gördürülmüş bulun
maktadır. Ancak, vakıf hizmetlerinin çeşitliliği ve sa
hasının dia genişliği ile bu hizmetlerin özelliği karşı
sında müstakil bir teşkilâta ihtiyaç hissedildiğinden 
1924 yılında 429 sayılı Kanun ile de Başbakanlığa 
bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğünün kurulmasına lü
zum görülmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Mezkûr Kanun gereğince katma bütçeli tüzelkişi

liği haiz bu Genel Müdürlüğün kuruîmasıyle dağınık 
ve perişan bir halde bulunan vakıf işleri tedricen dü
zeltilmiş ve bir nevî yağmaya uğramış bulunan gelir 
kaynaklarınım, derlenip toplanmasına imkânlar nis
petinde çaba sarf edilmiştir. Bilhassa vakıf işletme
lerinin semereli bir düzene sokulması ve kiraların gü
lünç ölçülerden nispeten kurtarılmasındaki başarılar 
küçümsenemeyecek bir seviyeye vardırılabilmiştir. 
Bununla beraber, meseleye halledilmiş, normal ve 
arzulanan seviyeye vardırılmış nazariyle bakmaya 
kalkışmak, ziyadesiyle iyimserlik sayılmalıdır, 

Önemli vakıfların toplandığı büyük ticaret mer
kezlerindeki vakıf iş hanlarında kiraların henüz em
salleri seviyesine vardınlamaımş olduğunun kabulle
nilmesi yerinde bir hareket ve üzerinde titizlikle du
rulması da vazgeçilemeyecek bir görev sayılmalıdır. 
Bir vakıf işhamnda kiracı bulunan bir kimsenin fır
satı ganimet bilmesi şöyle dursun, en azından emsali 
kirayı ödemesinin asgarî insanlık icabı sayılacağı gö
rüşünden hareketle, Vakıflar Genel Müdürlüğünü bu 
konuda titizliğe davet etmekteyiz, Vakıf gelirlerinde 
büyük bir yekûn tutacağını tahmin ettiğimiz kira be
dellerinde müsamahalı davranışlarla vakfın maksat 
ve ulviyetime gölge düşürmeye kimsenin hakkı olma
dığı inancımıza ağırlık vermekteyiz. Bu konuda gere
kirse hususî kanunlar çıkarmak yoluna bile tevessül 
edilmesini yerînde ve haklı bir sebep saymaktayız. 

2762 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince 
irat getirmeyen ve elde tutulmalarında bir fayda gö
rülmeyen gayrlmenkullerin satılarak, elde edilen pa
raların «Akar, Toprak Satış Bedeli Özel Focıu» namı 
altında toplanarak, bununla yurdun muhtelif ve lü
zumlu yerlerinde yeni yatırımlara gidilmesini, böylece 
de vakfın gelirlerinin devamının ve artırılmasının 
sağlanmasını memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek 
isterim. 

— 289 

4 . 2 . 1977 O : 4 

Ayvalık, Antalya ve Aydm havalilerinde bulunan 
geniş çaptaki vakıf zeytinlikleri mahsulünün değerlen
dirilmesi mülâhazasıyle kurulmuş iki işletmeyi mo
dern fabrikalarla teçhiz etmek, imalât kapasitesini ar
tırmak ve bu teşebbüslerin de satış mağazaîanyle 
takviye edilmiş olmasını takdirle karşılarken, bu ko
nuda hazırlanmış bulunan projelerin de, yıl içinde 
ihalelerinin sağlanması lüzumuna da işaret etmek is
teriz. Keza Vakıf Taşdelen Memba Suyu İşletmesi
nin de modern cihazlarla donatılmış olmasını, hem 
İstanbul'un içme suyu ihtiyacının bir ölçüde karşılan* 
mış olmasını ve hem de bir milyon ura civarında hâ
sılat ve kar sağlamasını memnuniyetle karşılaşmakla 
beraber, bu önemli işletmenin daha verimli hale geti
rilmesini arzularız. 

Başla, Taksim Oteline katkısı olmak üzere, yur
dun her tarafında yeni iş hanları ünşa ettirmesinin 
yanında bazı kervansaray, külliye ve medrese gibi 
tarihî binaların özelliklerine halel getirilmemek kayıt 
ve şartıyle restore edilmek ve onarılmak suretiyle tu
ristik otel haline geiîirihnesini hem turizme hizmet, 
hem de Vakıflar Genel Müdürlüğünün öz kaynakla
rını artırmak çabasının bir işareti saymakta ve olum
lu karşılamaktayız. 

Sermayesi 600 milyon liraya yükseltilmiş bulunan 
Karaderiiz Bakır İşletmeleri Türk Anonim Şirketine 
de % 6 hisse ile karılmış bulunan Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün, smaî yatırımlara da yönelmiş olmasını 
da olumlu karşılamaktayız. Esasen kira bedellerinin 
emsalleri nispetinde tahsil edilebilmesinde müşkülât
larla karşılanmakta olan ve bu müşkülâtlara rağmen 
de, bir türlü olumlu sonuçlara varamayan Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün işhanları inşasından kaçınarak, 
sermaye yatırımlarına iltifat edip işletmecilik ve sınaî 
sahalara yönelmesinde fayda görmekteyiz. 

Memleketimizin iktisadî ve ticarî hayatında kuru
luşundan bu yana daima artan ve olumlu bir tesir 
icra eden Türkiye Vakıflar Bankasının büyük bir ge
lişme kaydetmekte olmasını ve yılda ödenmiş serma-
yertin % 18'i civarında küçümsenemeyecek bir kâr 
sağlamasını takdirle karşılamaktayız. Hâsılı, kurulu
şundan bu yana, Vakıflar Genel Müdürlüğünün gelir 
kaynaklarını artırmak suretiyle malî sıkıntıdan kurtul
ma gayret ve çabası içerisinde bulunduğunu ve bu hu
susta nispeten de olsa başarı sağlamış sayılacağını, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak dile getirme
yi bir görev bilmekteyiz. 

İşte bu gayret ve çaba içerisinde sağlayabildiği 
nispî başarı sonucunda Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
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kendi özkaynaklarından 1977 malî yılı içinde J 
283 657 GQ0 Türk lirası hâsılat sağlayabilmesini tali
min etmektedir. Bu miktar ise, geçen senekiaden 118 
milyon 210 bin Tiirk lirası gibi önemsenecek bir artış 
göstermektedir. Ancak, dikkatleri üzerine çeken bu 
artış da kira bedellerinin normalin üzerinde bir yük
selme kaydetmiş olmasından ileri gelmektedir. Son bir 
buçuk yıl içerisinde inşaat bedellerinin, ihtiyaç sahip
lerini bunaltıcı bir yükselme kaydetmesinin kira be
dellerine tabiî oîan& yansıması sonucundadır ki, akar
da iki üç misli bir artış ile karşı karşıya kalınmıştır. 
Bundan dolayı da, Vakıf gelirlerinde görülen bu ar
tışı, yurt ekonomisi açsımdan ne yazık ki, hayra yor
mak mümkün olamayacaktır. 

KaMı ki, para değerinin önemli ölçüde düşmüş ol
ması karşısında, bu sayısal yükselişin Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne bir avantaj sağlamış olacağım da kim
senin iddia edememesi gerekir kanaatindeyiz. Gerçi, 
bütçenin gelir cetvelinde ©zkaynaklardan 325 milyon 
271 bin Türk lirası haşlatın 1977 malî yıh içinde 
sağlanacağı gösterilmekte ise de, ba yükselme hâsı
latta bir artış olmayıp, 1976 malî yılında sarfediîeme-
diğinden, bu yıl bütçesine devrolunan 41 milyon 614 
bin Türk lirasından meydana gelmektedir. Bu öz ka
zanca 7044 sayılı Kanunla Vakıflar Genel Müdürlü
ğüne devredilen âbide ve eski eserlerin onarım ve 
restorasyonu hizmetlerinin karşılığı olarak Hazinece 
yapılacağı tasarlanan 228 milyon Türk lirasının ya
nında, köylere yaptırılacak camilere malzeme ve yar
dım fonu için ayrılan 70 milyon Türk lirası ve der
neklere yardım için ayrılan 30 milyon Türk lirası ile 
diğer yardımlar karşılığı ayrılan 81 milyon Türk li
rası ki, cem'an 409 350 000 Türk lirası, Hazine yardı-
mıyîe Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1977 Maîî Yıh 
Bütçesi 734 milyon 62İ bin Türk lirası olarak bağlan
mış bulunmaktadır. 

Özkaynakîarda % 65 ve Hazine yardımında da 
% 82 oranında bir artışla 1977 Malî Yılı Bütçesinin 
bağlanmış olmasına rağmen, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün çeşitli ve sahası çok geniş olan hizmetleri kar
şısında, yine de bu miktarın yetersizliği peşinen ka
bul edilmelidir. Hele paranın satınalma değerinin 
önemli ölçüde düşmüş bulunmasının tabiî bir sonu
cu sayılan hayat pahalılığı karşısında, bu önemli nis
petteki artışların bile arzulanan maksadı sağlayama
yacağı meydandadır. 

Prensip itibariyle Vakıflar Genel Müdürlüğü, va
kıf hizmetlerini kendi özkaynaklarından elde edebildi
ği gelirlerle karşılamak meeburiyetindedlir. Devlet 

bütçesinden bu hizmetler için bir yardım görmesi 
bahis konusu bile edilmemelidir. Gerçi, bütçesinde 
409 milyon 350 bin Türk lirası Hazine yardımı gö
zükmekte ise de; bu, hakikat halde bir yardım olma
yıp, Devletin bazı hizmetlerini Vakıflar Genel Mü
dürlüğü aracihğıyle yerine getirmesinden ibarettir. 
Demek oluyor ki, vakıf hizmetlerinin yürütülmesinde, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün elindeki nakdî imkân 
283 miîyoa 657 bin Türk lirasından ibaret kalmak
tadır. îşte. bu bütçe Uz çeşitli ve yaygın vakıf hiz
metlerinin görülmesi çaresizliğiyle karşı karşıya kalı
nıyor demektir. Bu halin ise, birtakım aksaklıklara 
yol açabileceğine muhakkak nazariyle bakılmalıdır 
ki, biz de bu aksaklıklara bir kaç örnek vermekle 
yetineceğiz. 

Vakıf hizmetlerinin başında dinî hizmetler ve sos
yal hizmetler ile eğitim hizmetlerinin gelmekte oldu
ğu, konuşmamızın başında belirtilmişti. Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün 1977 malî yılma ait bütçe rapo-
runda diğer yıllarda olduğu gibi, dinî hizmetlere ge-
reldi tahsisatın ayrılmış bulunması kaydına rastlamak 
mümkün olamamakladır. Vakfın İsîâmî bir müessese 
olması ve Hazret-i Muhammed'in, ilk vakfın temelini 
atışında 7 parça hurmalığını Müslümanlığın korunma
sı amacına tahsis ve teberru etmesi ve hatta İstan
bul'un fethini müteakip Fatih Sultan Mehmet'in iHc 
tesis ettiği vakfın konusunu kendi parasıyle Bizanslı
lardan Ayasofya kilisesini satınalarak cami haline ge
tirmesi karşısında, 1977 malî yılı Vakıflar Genel Mü
dürlüğü Bütçesinde de, diğer geçmiş yıllarda olduğu 
gibi, dinî hizmetlere tahsisat ayrılmasının düşünül
müş bile olmamasının yadırganmasından daha tabiî bir 
şey olamasa gerek. 

Öğrenci yurtları kurma ve işletme hizmetlerine ge
lince; Bütçe raporunda muhtelif yıllara aıit mukaye
seli şekilde detaylandırıhnış yurt adedi, barındırılan 
öğrenci sayısı ve ayrılan tahsisat miktarına bir göz 
gezdirildiğinde, konulan tahsisatlarla barındırılacak 
öğrenci sayılarının tutarsızlığı karşısında, bu hizmetin 
de yetersizliğini kabul zorunluğu doğmaktadır. 

Bütçe raporundaki sayıların karşılaştırılmasında 
ayın tutarsızlığın imaretler kurma ve bakım hizmetle
rinde de kendisini kabul ettirdiğine şahit olmaktayız. 
Bütçe raporunda; «Çeşitli vakfiye şartlarının gerçek
leştirilmesini temin bakımından iki bin köre ayda 350 
şer lira, iki bin muhtaca da ayda 300'er lira yardım 
yapılmaktadır.» kaydım da yetersiz bulmaktayız. Zi
ra, bugünün hayat pahalılığı karşısında, bilhassa âmâ
lar için bu yardımın ciddiye alınmayacağını ve sembo-
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İlk olmaktan da kurtulamayacağını kabul zorunSuğu 
vardır. 

Yüksek tahsil öğrenci bursları konusunda da Va
kıflar Genel Müdürlüğünce ancak 150 fakir öğrenci
ye burs verilebilmekte ve bu adet 1973 yılından beri 
bir artırıma tabi tutulamamaktadır. Bilhassa fakir 
öğrencilerin bile yükseköğrenime ziyadesiyle iltifat et
tikleri ve gündüzleri çalışmak suretiyle gece öğrenim 
yapmayı göze aldıkları bir zamanda, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün bu konuda da yaya kalmış olduğunun 
kabullenilmesi karamsarlık sayılmasa gerektir. 

Böylece hulasaten beîirtmeye çalıştığımız üzere, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün sosyal hizmetler konu
sundaki faaliyet ve hizmetlerinim de gülünç denecek 
yetersizliği ve hatta geçersizliği meydandadır. «Ne ya
palım; çok veren maldan, az veren candan» sözünün 
de resmiyette yeri olmasa gerektir. 

Eğitim hizmetlerine gelince : 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1977 Malî Yılı Büt

çesi raporunda da bundan bahis bile açılmamakta 
olması üzüntüyle görülmekte ve esefle karşılanmak
tadır. Halbuki bir zamanlar tekmil ilim müesseseleri, 
vakıf kaynaklarıyle kurulur ve inkişafını da devam 
ettirirdi. Bugün gerek Avrupa'da, gerekse Amerika' 
da eğitim ve sağlık müesseselerinin çoğunlukla vakıf 
suretiyle kurulduğu ve idare edilmekte olduğu bir ib
ret verici hakikattir. Bizde, yükseköğrenim yapan özel 
okulların fiyasko vermesi, bunların vakıf suretiyle ku
rulup idare edilmesi gerekirken, bu sahanın şahısla
ra bırakılmış olmasından ileri gelmektedir. 

Yükseköğrenim müesseselerinin kurulmasının ve 
işletilmesinin yalnız Devletten beklenilmesi bütün zor
lamalara rağmen, ihtiyacı karşılayamayacağı görül
mekte ve Ciddî bunalımlara da v0l açmakta olduğu 
herkesçe kabul edilmektedir. Bu konuda, yemi vakıf
ların kurulmasının vazgeçilmez bir durum arz etmek
te olduğu kanaatimize ağırlık vermekteyiz. 

Böylece kurulacak yeni vakıfların da, Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün sevk ve idaresine tevdiinden 
daha tabiî bir şey olmasa gerektir. Bu tatbikat, Avru
pa'da ve Amerika'da görülmeltte ve kendisini de ka
bul ettirmiş bulunmaktadır. Avrupa ve Amerika'da-
ki tatbikat da göstermektedir ki, bütün yükseköğre
nim müesseselerinin devlet tarafından kurulması ile 
bu çığ gibi gelişen ihtiyaç karşıkutamamaktadır. Şa
hıslar tarafından kurulacak özel okullara da dönüşü-
lemeyeceğinden, vakıf suretiyle kurulacak yükseköğ
retim müesseselerine lüzum ve zaruret hâsıl olacak
tır. Bu konunun tecrübe edilmiş olması mülâhazası 

ile bir vakıf üniversitesinin Doğu illerimizden birisin-
de kurulmasını temenni ediyoruz. Böylece vakıflar, ta
rihî eğitim hizmetine dönüşüm imkânlarını da bul
muş olacaktır. 

Bütün bunları, vakıfların tarihî inkişaf ve geli
şimine dönüşülmesinin zamanının geçirilmekte oldu
ğu kanaatindi biîirfaıek için sıralamış bulunmakta
yız. Her şeyden evvel, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
bugünkü idare tarzının monotonluğundan ve katılığın
dan kurtarılarak bir ölçüde de olsa seyyaliyete kavuş
turulması lüzumuna inanmaktayız. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün maksat ve ruh ba
kî kalmak şarüyle gövde olarak bir yenilenmeye ve 
bir İdarî reforma ihtiyacı vardır. Artık, bugünün ko
şullarında esasen içinden çıkılamayan ve derli toplu 
yürütülmek imkânı da bulunamayan imaretler çalıştır
mak, aşevleri açmak, âmâ ve muhtaçlara yardıma kı
yam etmek ve benzeri hizmetlerde, tabiri caizse bo
calayıp durmanın modasının bile geçmiş olduğunu ka
bul etmek zorunluğu vardır. Aynı gaye ve ruhu taşı
yan modem ve verimli hizmetlere dönüşüm yapmanın 
zamanı geçmiştir bile. Bu durum karşısında, bu sa
hada İhtisas yeri sayılan Amme İdaresi Enstitüsünün 
alâkasının temini ile bir organizasyon ve metot araş
tırması içinde ilmî ve rasyonel düzenlemeye ve de 
teşkilâtlanmaya müstacelen gidilmesini zarurî görü
yor ve temenni ediyoruz. 

Ea arada Vakıf emlâkinin de sıhhatli bir envan
terinin yapılarak hakiki varlık ve imkânlarının mey
dana çıkarılmasının sonunda banların en rasyonel şe
kilde değerlendirilebilmesi çarelerine tevessül edilmeli
dir. 

Diğer taraftan, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Mali
yenin ve malî mevzuatın dar kalıplarından kurtarıla
rak ya bağımsız nev'i şahsına münhasır bir işletme 
yahu! da hiç olmazsa İktisadî Devlet Teşekkülü haline 
getirilerek, hareketli bir hüviyete kavuşturulmalıdır ve 
aktlvîiesi sağlanmalıdır. Ancak o zaman, özkaynak-
lannm daha verimli bir ortamda geliştirilebileceği ka
naatindeyiz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu yenilik ve im
kânlara kavuşturulması bir an önce benimsenerek he
men ele alınmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bugünkü haliyle Vakıflar Genel Müdürlüğü elin

deki emlâk, akar vesair varlıklarını değerlendirmeyi, 
işletmeler ve iştirakler yönünden ele almış oftıp, fa
aliyetlerini de bu noktada ve konularda toplamış bu
lunmaktadır. Halbuki zeytinlikler, narenciye bahçele-
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rı, kavaklıklar, fındıklıklar ve her türlü ziraaie salîh j 
arazi bilhassa Edirne İpsala'daki çeltik arazisinin iş-
letilmeâlnde teknik imkânlara yer verilmiş sayılama
yacağı itibariyle verimli kıhnamamış bulunmaktadır. 
Böylece vakıf mallarının esasını teşkil etmekte bulu
nan bu emlâk» bir ziraat yüksek mühendisliği tarafın
dan yönefilcgelnrektedir. Kanaatimce, bu hizmetin lâ-
yıkıyîe yapılabilmesi oldukça geniş bir teşkilâta ihti
yaç göstermektedir. Bu itibarla, mevcut İşletmeler ve 
İştirakler Dairesli Başkanlığının yanında, bir de ziraat 
işler1] daire başkanlığına ihtiyaç duyulmalı ve bu teş
kilât da bir an evvel kurulmalıdır. 

Evvelemirde mevcut vakıf emlâk ve arazisinin tek
nik imkânlarla verimli hale getirilmesinden sonradır 
k<, elde edilebilen mahsulün değerlendirilmesine sıra 
gelebilsin. Bundan dolayı vakıf emlâk ve arazisinin 
verimli hale getirilmesi, vakıf gelirlerinin artırılmasın
da esası teşkil etmektedir, Bilhassa Edirne İpsala'daki 
çeltik arazisinin teknik ve modern imkânlara kavuş
turularak işlenmesi hem Vakıflar Genel Müdürlüğü
ne milyonlar kazandıracak, hem de dışarıdan ithal 
edilmekte olan çeltik tohumu ihtiyacını memlekette te
min edebilme imkânına da kavuşulmuş olacaktır. 

Mıîhterem arkadaşlarım; 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün tek sağlık müesse

sesi, BezmJâlenı VaMe Sultan Vakfı ile tesis ed'ümiş 
bulunan Gureba Hastanesidir. 

Yıîda 70 bin civarında poliklinik muayenesi, beş 
•bin civarında klinik tedavisi ve üç bin civarında da 
ameliyat yapma kapasitesinde bulunan bu hayır mü
essesesinin arazisi üzerinde gerek aynı vakfın arazi
sinin istimlâk bedeli olarak üniversiteden alınan pa
ra, gerekse hayrat satış bedelleri ve Hazine yardım
larıyla 575 yataklı, takriben 135 milyon liraya ba'iğ 
proje değerinde modern bir hastane inşaatının bitmek 
üzere bulunduğunu memnuniyetle karşılamaktayız. 
Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğüne tıbbın hayli iler
lemesi karşısında, vakfiyenamedeki şarta ters düşme
yen değişik tıbbî görevlerin düştüğüne de işaret ede
rek, geçen yıllarda üzerinde ısrarla durduğumuz bir 
önerimizi tekrarlamaktan kendimizi alamayacağız. 

Bugün, bütün Devlet hastanelerinde fakir olduğu
na ifade eden vatandaşların muayene, tedavi ve hat
ta ameliyatları parasız olarak yapılagcîmektedir. Kal
dı ki, genel sağlık sigortasının tahakkukunda bu hiz
met daha da yaygın hale getirilmiş olacaktır. Böyle
ce, Vakıflar Gureba Hastanesinin vakfiyenamesiade 
ileri sürülen şartlar muvacehesinde yapageîdiğl hizmet
ler, bütün Devlet hastanelerinde ve hatta ayrılan bir 
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kontenjan nispetinde üniversite hastanelerinde yaygın 
bir hale gelmiş bulunmaktadır. 

Hülâsa edecek olursak, bugün bütün hastaneler 
Vakıflar Gureba Hastanesinin yerini hizmet bakımın
dan almış bulunmakta ve böylece de Vakıflar Gure
ba Hastanesinin bir ayrıcalığı kalmamış sayılmakta
dır. Ba izahatımızdan da, artık Vakıflar Gureba Has
tanesinin ayırıcı bir fonksiyonu kalmamış olduğu SO
KUCU çıkarılabilmeîidir. 

Diğer taraftan, tıbbın ilerlemesi ve organ değişi
mine kadar varan başarısı karşısında, hali vakti ye
rinde olan vatandaşların bile malî takarlarının kâfi 
gelmediği, tedavi ve ameliyatlar ile karşı karşıya bu
lunulmakta ve sırf bu imkânsızlıktan vatandaşın bir 
nevi ölüme terkedilmiş olduğu da görülmekte ve bu 
feci durum hayıfla karşjîamimaktadır. 

Bu türlü hastalıklar oldukça çeşitlidir. Ben, burada 
son zamanlarda yaygın bir hale gelmiş bulunan kronik 
nefritin ilerlemesi üzerine böbreklerin fonksiyonunu 
yerine getirememesi sonucunda üremi sebebiyle ölüme 
tefkediîme ve buna da seyirci kalınması durumu üze
rinde durmak istiyorum. 

Bugünkü tibbî imkânlar, sunî böbrek cihazlarıyle 
böbrekleri iflas etmiş bir insanı yıllarca yaşata'bil-
raekte ve sonunda da aynı dokudaki böbrek temini 
halinde, böbrek nakli ameliyatı yapılmak suretiyle 
hasta normale avdet ettirlîebilmektedir. Bu hal ise, 
muhakkak bir ölümden insanoğlunun kurtarılmasının 
temini demektir. Müslümanlığın müspet ilimlere ve bu 
nun neticesinden yararlanmaya ve insan hayatına ver
diği kıymet biç şüphe yok ki, vakfan hikmetini ve men
şeini teşkil etmektedir. 

Bu it/barla, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu du
ruma yüz çevirmesi ve alâkasız kalmasını tabiî karşı
layamayız. Bezmiâlem Valide Sultan, bu vakfını bu
günün tıbbî koşulları karşısında tesis etmiş olsaydı, 
hiç şüp'îe yok ki, bizim gibi bir değerlendirme yolu 
tutardı. Memleketimizde bu hastalığa duçar kalanlar, 
hali vakti yerinde olsa bile, yine de malî takatinin 
yetersizliği yüzünden hastanelerimizde ölüme terfce-
dilınekte veya tıp otoritelerimiz tarafından kendi
lerine veya yakınlarına yabancı memleketlerde tedavi 
ve ameliyat tavsiye edilmektedir. 

Halen Hacettepe hastanelerinde sunî böbrek ci
hazları çalıştırılmakta ve böbrek ameliyatı da yapıl
makta ise de, bu daha ziyade bir deneme mahiyetinde 
olup, tıp otoritelerimizin imkânlar sağlandığı takdirde 
ba ameliyatı yapabilecek liyakatta olduklarını gös
terebilmek iddiasına yönelik çalışma mahiyetindedir. 
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Ancak, bunun bir imkân meselesi olduğu yine aynı 
hastanelerin yetkilileri tarafından iddia edüınekie ve 
bu konuda bir vakfın kurulmasının tek çıkar yol ol
duğu savunulmaktadır. 

Kronik nefritin ilerlemesi neticesinde, böbrekler? 
iflas etmiş hastalardan memleketten çıkma imkânı bu
lamayanların ölüme terkedilmeleri, çıkanların da ya
bancı memleketlerde bin bir müşkülât içerisinde acı
nacak durumlara düşmeleri ve üvey evlât muamelesi 
görerek bir tarafa itilmeleri hiç şüphe yok ki, Va
kıflar Gureba Hastanesinin bugünkü yapmakta olduğu 
uluorta hizmetlerle kabili telif olmayacak derecede 
ehemmiyet taşımaktadır. 

Vakfın maksadına da uygun olacağı itibariyle in
şaatı bitmek üzere bulunan bu hastanenin, sunî böb
rek cihazları yerleştirilmek ve gerekli laboratuvar ile 
ameliyathanenin tesisi suretiyle bu nevi hastalıkların 
tedavi ve tablilleriyîe böbrek nakîi ameliyatlarının ya
pılabileceği bir sağlık müessesesi haline getirilmesi hu
susunda yetkilileri uyarmayı, daha da ileri giderek ha
rekete geçirmeyi vazgeçilmez bir vazife telâkki etmek
teyiz. Bunun emsallerine Avrupa ve Amerika'da rast
lanmakta olduğuna ve bu hayatî hizmetin, ancak bir 
vakıf kurulmak suretiyle yerine getirilebileceğine de 
işaret ederken; bu tedavi, tahlil ve ameliyatları bü
tün müfkemmeliyetiyle yapabilecek tıp otoritelerimi
zin, ölüme terkedilmiş hastalarının başucunda üzüle
rek ve hayıflanarak imkân beklediklerine de değin
mek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hiç şüphe edilmemelidir ki, Vakıflar Genel Müdür

lüğüne 7044 sayılı Kanun ile tevdi edilmiş önemli bir 
görev de, abide ve eski eserlerin onarım ve restoras
yonudur. Peşinen belirtelim ki, bu çok külfetli ve 
şümullü bir hizmettir. Bu hizmet, yıllar boyu ihmal 
edilmiştir ve edilmektedir de. Bu yıl bütçesinde ko
nulan tahsisat hayli kabarık gözükmekteyse de, bunu 
da yeterli görmek, bu önemli hizmetin perişanlığına 
seyirci kalmak anlamını taşıyacaktır. 

Memleketimizin hemen her köşesinde tarihî eser
lerimizin mevcudiyeti, bunların onarım ve restoras
yonunun çok önemli bir konu olarak ele alınmasını 
ve bu hizmetin benimsenmesini gerektirmektedir. Bu
güne kadar olduğu gibi, her yıl sembolik kalacak mu
ayyen bir tahsisatın konmasıyle yetinihneyerek, gün 
geçtikçe bu tarihî anıtlardaki yıpranmanın artaca
ğı ve her yıl birim fiyatlardaki önüne geçilememekte 
olan artışların son 1,5 yıl içerisinde görülmemiş ve 
şaşırtıcı bir hadde ulaşması ve bunun da hâlâ önü-
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nün alınmamış olması hesaba katılacak olursa, bu hu-
sastaki tahsisatın belirli ve cüzî bir miktar olarak !es-
pilli prensibinden vazgeçilerek, o malî yû bütçesinin 
belirli bir orans olarak tayini yolunun benimsen
mesi ve hal'ta gerekiyorsa bu hususun da bir kanunla 
kesinliğe ve bağlayıcılığa kavuşturulmasında isabet 
görmekteyiz. 

Bu anlayış gösteriîmeyip, işin önemi de kabul 
edilmedikçe, tarihî sanat ve medeniyet eserlerimizin 
zamanla bir yığıntı haline gelmesine seyirci kalınıyor 
demektir ki, buna kimsenin hakkı olamayacağı gibi, 
gönüller de razı olmasa gerektir. 

Bu konuda, üzerinde hassasiyetle durulması ge
rekli önemli bir hususta, tarihî hiçbir kıymeti bulun
madığı halde, bazı virane ve yığıntıların eski eser 
damgası vurulması suretiyle muhafazasında ısrar edil-
Ki'eSiöir. Bu görüş, bilhassa modern şehirleşmede için
den çıkılamaz bazı sorunlar ile yetkilileri ve uzman
ları başbaşa bırakmaktadır. 

Yüksek Anıtlar Kurulunun, sıradan bir teknis
yenin hazırladığı rapora esas olarak gelişigüzel ver
diği kararların kesinliği yetkilileri müşküller ve im
kânsızlıklar ile başbaşa bırakmakta oluşu tuhaflığını 
muhafaza etmektedir. Bu gibi müşkül hallerde, hiç ol
mazsa kanun yoluna başvuruîabihnesi yolunun açık 
bulundurulması gereğini duymaktayız. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün tatbikatındaki bu 
iki davranış bir çelişki teşkil etmektedir. Bir taraftan 
şanlı tarihimizin anıtlarını teşkil eden sanat ve me
deniyet eserlerinin tabiî kuvvetler ve afetler karşısın
da vasıf ve zerafethti kaybetmesine seyirci kalınırken, 
diğer taraftan da hiçbir tarihî niteliği ve kıymeti olma
yan yığıntı ve binacıkîann eski eser damgası vuru
larak muhafazasında ısrar edilmesi isabetli sayıla
maz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
1974 malî yılına kadar cami ve mescitler mahal

len kurulmuş dernekler tarafından inşa edilir ve Va
kıflar Genel Müdürlüğü bütçesinden de, bu dernek
lere sembolik olmaktan kurtulamayan, çorbada tuz 
kabilinden gülünç yardımlarla yetinilirdh 1973 Genel 
Seçimlerine gidilirken Cumhuriyet Halk Partisi Se
çim Beyannamesinde, köy okulları gibi, köy camileri
nin de hükümetçe yapılması prensibine yer verilmiş ve 
biîâthara bu prensip Cumhuriyet Halk Partisi ile Millî 
Selâmet Partisi Koalisyonunun Hükümet Programında 
kesinliğe kavuşturularak, Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün ilk defa 1974 Malî Yılı Bütçesine 35 milyon 
Türk lirası ve 1975 Malî Yılı Bütçesine de 63 milyon 
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Tüfk lirası ödenek konmuş olup, köylere yaptırılacak 
camilere malzeme ve para yardımı fonunda birikti
rilen bu paranın objektif esaslar dairesinde tevzi edi
leceği umudu beslenmişti. 

BAŞKAN — Sayın Altay, şu anda söz süreniz bit
ti efendim, lütfen toplayın. 

•C. II. P. GRUPU ADINA ÂDİL ALTAY (De
vamla) — Ancak, bo umudun MC İktidarı zamanın
da bir hayal olduğu sonucuna varılmıştır. Onun için
dir ki, 1976 ve Î977 malî yıl bütçelerinde bu husus
ta konulan ödeneklerin üzerinde durmak istemiyo
ruz. Şöyle ki : 

Î976 ym bütçesine konulan 69 milyon Türk lira
sından ancak dört milyon Türk lirası Maliye Bakan
lığınca serbest bırakılarak Vakıflar Genel Müdürlüğü 
emrine verilebilmiştir. 

1974 malî yılında her ne kadar 70 milyon Türk 
lirasının ayrıldığı gösterilmekte ise de, ödenmeyen ve 
yerine sarfediîmeyen ödeneklerin geçersizliğini peşinen 
kabul etmekteyiz. 

Maliye Bakanlığının bu tutumunun sebebini araş
tırdığımızda, MC Hükümetinin A. P.'li Maliye Baka
nının, M. S. P.'li Devlet Bakam ve Vakıflar Genel 
Müdürlüğü yetkililerinin dağıtımındaki ölçülerinin po
litik olmaktan da öteye varan tuhaf lığını önleye
bilmek gayret ve çabasından ileri gelmekte olduğunu 
öğrenebildik. 

MC Hükümetinin oluşturalmasaidaki ve ne paha
sına olursa olsnn ayakta ruhılma'sı, devamının sağlan
masındaki gayri tabiîlik karşısında bu gibi çarelerin 
aranmasını ve çrkar yollarını artık tuhaf karşılayamı-
yeruz ve üzerinde ele durmaya değer bulmuyoruz. 
Zira, akıl ve mantık ölçülerine sokulamayan gayri ta
biîliklerin tetkik yeri, herhalde Yüce Senato değildir 
sanıyoruz. Neresi olabileceğini de takdirlerinize bıra
kıyoruz. 

Şimdilik maruzatımız bundan ibarettir. Gecenin 
bu geç saatında beni dinlemek îütfunda bulunduğu
nuzdan teşekkür eder, Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin, teşkilâtına ve yüce Türk milletine hayırlı ve 
uğurlu olmasını dileyerek, Grupımı ve şahsım adına 
yüce Heyetinizi saygıyîe selâmlıyorum. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aîtay. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Yılmaztürk; bu

yurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA ALÂEDBİN YILMAZ

TÜRK (Bolu) — Sayın Başkan, muhterem senatör
ler; 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi hakkında Ada
let Partisi Grupu adına ben de kısaca maruzatımı arz 
eîınzye çalışacağım. 

Vakıf denildiği zaman, şahsîn menimi veya gayri
menkul inalını ebedî olarak insanlığın hizmetine tah
sis etmesi demektir. Vakfın gayesinde, vakıfta ebe
diyet fikri, inanç yatmaktadır. Ondan dolayı, dünya
da vakfın en çok geliştiğini, vakıf hukukunun yayıl
masını İslara ile beraber godirüz. 14 asırdan bu yana 
însanhğm, İslâmiyet'le müşerref olrnasıyle beraber va
kıf ve vakıf hukuku başlamaktadır. 

Fani hayattan ebedî hayata intikal eden şahsın, 
ebedî bir geiir sağlama yolunu İslâmdan öğrenmiş ve 
ebedî geliri de, geriye bırakacağı varislerinin dışın
da, vakfedeceği emlâkinde görmüş ve ondan dolayı 
insanlığın tahsisine ebedi olarak vakfiyeler ve vakıf
nameler bırakmıştır. 

Tarihin en eski efendisi olan, üç kıtada hüküm
darlık eden, daima bire on dövüşerek, «Oğlum ser
best Allah desin, kızım iffet ve ismet numunesi ola
rak yaşasın» diye can vergisi veren dedelerimiz, is
tilâ ettikleri, gittikleri ülkelerde zulmü görmüş, onu 
ortadan kaldırmış, onun yerine adlî vazetmiş; cehl'i 
görmüş, onun yerine ilini vazetmiş; küfr'ü görmüş, 
onu kaldırmış, onun yerine imanı rekzetmiş. 

Bunun yanında, bütün insanlığı, bütün dünya se
kenesini, devletlerini kendisine hayran ve meftun bı
rakacak kervansaraylar, hanlar, binalar, sular, yol
lar ve sayısız vakfiyeler bırakmıştır. 

İşte, bununla görüyoruz ki, dünyada insanlığa en 
büyük hizmeti Müslümanlar ve bizim dedelerimiz 
yapmış ve bu hizmeti vakıfnameleriyîe vakfiyeleriyle 
ebedîleşîirmişîir. Ancak, zamanla asırlar geçtikçe, 
bakıyoruz, üç kıtaya yayılmış oian koca imparatorlu
ğun vakıfları, vakfiyeleri, öyle bir zaman gelmiş ki, 
bakanlık halinden genel müdürlüğe, birtakım kanun
larla kırpıla kırpıla öyle bir hale gelmiş ki, vakıfla
rla kendisini idare edemez, ancak devletin desteği ile 
yürütülebilir bir müessese haline gelmiş. 

Bunun nedenim incelediğiniz zaman görüyoruz 
ki, birinci nokta, vakfın gayesine ve vakıf hukuku
na yeterince riayet edilmemiştir. Bugün Türkiye'de 
sayısı 30 bini aşan vakıf envanteri ve vakıf müessese
lerinin ancak 20 bin civarındaki tespit edilmiş ve bir
çoğa kaybolmuş, elden çıkmış, el değiştirmiş veya 
sembolik fiyatlarla şu veya bu şekilde yine şahıslara 
aktarılmış veya büyüyen, gelişen şehirleşmeler kar
şısında bir kısmı belediyelere aktarılmış, kamu hiz
metinden şahıslara veya yollara kaybolmuş gitmiş. 
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Demek oluyor ki, vakfın temelinde, vakıf huku
kuna riayet esas olmalıdır. Son senelerde Genel Mü
dürlüğün ve ilgililerin yerinde çahşmaîarıyle evvelâ 
envanter tespitleri yapılmış, ondan sonra da vakıf 
emvale sahip çıkılmaya başlanmıştır. 

Evvelâ, sembolik fiyatlarla şahısların ellerinden 
kurtarılmaya başlanmış, hiç olmazsa piyasa ölçüle
riyle vakıf binalar, akaretler değerlendirilmeye baş
lanmıştır. 

Bunu gören Türk vatandaşı elbette ki, bir vakfın 
yerinde kullanılmadığını, heder edildiğini gördüğü öl
çüde, tabiatıyle vakıf yapmaktan vazgeçerek, böyle
ce insanların hamiyet hissi, yardım hissi de frenlen
miş, ortadan kaldırılmış olacak. 

Tarihî seyir içerisinde, Fatih devrinde öylesine 
vakıf hizmeti yansı görüyoruz ki, İstanbul'da filan 
semtte ben cami yapacağım, filan semtte sen çeşme 
yapacaksın, orası senin vakfına ait, burası benim vak
fıma ait olacaktır, diye Türk vatandaşlarının, bizim 
dedelerimizin kavga ve mücadele ettiklerini müşaha-
de etmekteyiz. Yine, bugün dahi Fatih Kütüphanesin
deki eserlerde, vakıfnamelerde müşahade ediyoruz ki, 
Garp henüz akıl hastalarını «cin çarpmıştır» diye ya
kalarken, Türk îslâm Kültürü akıl hastalanın musiki 
ile tedavi ediyor ve akıl hastalarını musiki ile tedavi 
etmek maksadına matuf vaksfnameîerde, musiki he
yetlerine verilmek üzere vakfiyeler ve tahsisler görü
yoruz kütüphanelerde. Yine aynı şekilde İstanbul'un 
kütüphanelerinde bizim dedelerimize ait filân mahal
lenin fakiri - fukarası, garibi -- gurebası hallolmuş, 
onlar için aşocaklan, vakıfnameler bitmiş, onun da 
ötesine geçmiş, filan semtin köpeklerine verilmek üze
re şu kadar sınk ciğer bedeli olarak, şu şu vakıflar 
diyerekten, vakıfnameleri müşahade ediyor ve kitap
lar arasında kütüphanelerde görüyoruz. 

Demek ki, insanlığın muhtacı olan sınıfını hallet
miş ve başıboş hayvanlara uzanacak, akıl hastalarının 
tedavilerinde kullanılacak ölçülerde vakıflar geliştiril
miştir. Bunun en canlı misallerinden biri de, vakfm 
dinî hizmetlere olan tahsisleri yanında sosyal ve sağ
lık hizmetlerine olan tahsislerinin en güzel misali de 
Bezmiâlem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesidir. 
O günün şartlarında büyük ölçüde hasta ihtiyacım kar
şılayan bu müessese, elbette ki sağlık müesseselerinin 
gelişmesi karşısında, bugün sıradan bir müesese ol
mak durumuna gelmiştir; ama bu böyle olmamakla be
raber gönül temenni eder ve ilgililerin dikkatini çek
mek isteriz ki, bu müessese de bir tıp üniversitesi ha
line getirilsin ve bugünkü modern sağlık müesseseleri 
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j seviyesinde bir seviyeye ulaşsın. Şüphesiz, büyük öl
çüde inşa halinde olan hastane kısmının tamamlanmak 
üzere olması da bizi sevindirmektedir. Ayrıca orada 
kanser araştırması çalışmalarının da müşahade etmek
le bizi bu gelişmeler sevindirmektedir. 

Yalnız her sene gelir burada konuşuruz, geçen 
senede yine ben bir münasebetle temas etmiştim, Sa
yın Halk Partisi sözcüsü, bir kronik böbrek hastalık
larından ve bunlardan dolayı genç nesillerde olan 

I ölümleri bertaraf etmek maksadıyîe sunî böbrek me
selesinin halli için Vakıf Gureba Hastanesinde, böy-

I leşine ileri ve bir geniş hizmeti beklediğini ifade et-
I miş idi. Bu sene aynı ifadenin de tekrarını duyuyo

ruz. Ben bir doktor olarak, bir hekim olarak hemen 
I şunu geçen sene de ifade etmiştim, bu sene de arz 

edeyim, kronik böbrek hastalıkları bütün dünya in-
I sanlığının genç kuşaklarının başının derdi bir hasta

lık. Evvelâ ben hekim olarak, mühim bir sebebim 
1 günün modasında bulmaktayım. Şu, bel açık, kısa 
I mont ve dar pantolan giymeden mütevellit, eski de-
I delerimizin geniş şalvarın içinde bir de kuşak sarma-
I sının zıttına, belini terletip açılan insanların süratle 
I böbrek nahiyelerini üşütmesinden dolayı öldürücü kro-
I nik böbrek hastalıklarına maruz kalmaktadır. Sebep-
I ferden birisi bu; ama bir kronik böbrek hastasını kur-
I tarabilmek için, evvelâ dünyadaki emsalleri gibi, bir 
I doku uyuşmazlık lâboraîuvar istasyonlarının kurul-
J ması gerekir. Ondan sonra, «hemodiyaliz» dediğimiz 

sunî böbrek tedavilerine gireceksiniz, ondan sonra da-
I ha ileri bir safhada «böbrek nakli transplântasyonu» 

dediğimiz o büyük müdahaleyi yapacaksınız. Bunu 
I Amerika ve tıpta çok ileri devletler milyonlarım ve-
I rerek devlet gücü ile ve sağlık bakanlık ve müessesele-
I riyie ve sayısı dünyada bir kaçı geçmeyen ölçüde ya-
I pılmaktadır. O halde biz bîr sunî böbrek istasyonu, 
I doku uyuşmazlık lâboratuvan, kronik böbrek hasta

lıklarına bir tedavi, çare arayacaksak, evvelâ bu sağ-
I Iık hizmetini üzerine almış olan Sağlık Bakanlığın

dan bunu talep ermeliyiz. Yoksa, Başbakanlık bünye
sinde birtakım Müslüman vatandaşların, garibanların 
tedavisinde tahsis etmiş olduğu küçücük bir hastane 
bünyesinde böylesine devâsâ bir müesseseyi talep et
mek ve beklemek abes ile iştigal olur. Bunu geçen 
sene de işaret ettim. Doğrusu bir hekim olarakda, 

I şahsen yetki ile salâhiyetle dünyadaki gelişmelerini de 
I takip eden bir insan olarak işaret ettim. Bakıyoruz büt

çelerde hep aynı seneler, seneler geçtikçe aynı cüm
leler, aynı nakarat, aynı terane tekerrür edip devam 

[ ediyor^ 
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Bunu böylece tashih edip geçtikten sonra, vak
fın Türkiye'de son senelerde çok iyi gelişmeler kay
dettiğini müşahade ediyoruz. Vakıf yurtlar meselesi, 
büyük ölçüde okumak iMiyacında ve istidadında olan 
talebelerimizin, yükseköğrenim yapan talebeleriimzin 
büyük ölçüde ihtiyacını karşılamaktadır. Vakıf mem
ba suları da aynı şekilde İstanbul'daki emsali gibi 
hepimizi memnun eden modern gelişmeler içindedir. 
Vakıf iskanlarından gerek iskanı, gerek otel, gerek 
inşaatta vakıf katkısı dolayısıyle bir gelir teinini ça
lışmalarımda yerinde bir faaliyet olarak kayda değer 
buluyoruz. 

Elbetteki güneyin ve batıma vakıf zeytinlikleri de 
zikre değer. Yalnız ben, iki noktayı Sayın Bakanın 
ve ilgililerin dikkatini çekmek için işaret etmek isti
yorum. Vakfı, hukukuna YC vakfın gayesine irca ede
cek tarzda geliştirmeli ve vakfedilen emvalin ebedili
ğini temin etmelidir. Bîr vakıf, emval şu veya bu se
beple, şehirleşmek gibi sebeplerle yer değiştirmek, el 
değiştirmek, elden çıkmak gibi bir zaruret varsa, onun, 
nasıîki bir yer istimlâk edildiği zaman onun başka 
bir yerde karşılığı bulunuyorsa, aynen iskân politika
sında olduğu gibi, vakfın ebediliğini temin edecek tarz
da, bu gibi değişikliklere maraz kalanların ihyasına 
doğru gidilmelidir. Eğer bu şekilde vakfı gayesine ve 
rayına oturtabiîirsek, o zaman vakıf müessesesinin 
Devlet bütçesinden desteği meselesi ortadan kalkar ve 
Vakıflar Genel Müdürlüğü personeli ve cari harca
ması olarak, vakıf hizmetinin ötesinde bir israf mües
sesesi olmaktan çıkarılmış olur. Evet Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü Devlet hizmeti de görüyor, ondan do-
îayıda Hazineden yardım görüyor şüphesiz; ama o 
Devlet hizmeti görevi, yurt gibi, sağlık hizmetleri gi
bi, sosyal hizmetler gibi, maaş bağlama, âmâlara, sa
katlara yardım gibi çalışmaları Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün devlet görevini üslenmiş bir bölüm ola
rak görevini devam ettirsin; fakat vakıf müessesesini, 
vakfedilen gayrî menkulü» menkulü ve.yn herhangi bir 
şeyi mutlaka vakfın gayesi istikâmetinde değerlendi
rerek, o hizmetin ebedîliğini temin etmelidir, İşte o za
man ferdin, vatandaşların, bütün Büyük Türk Mil
letinin büyük ölçüdeki hamiyetli vatandaşMrînra, fert
lerinin büyük ölçüde vakfa riayet edeceklerini, vakıf 
3/apacaklanm hiç şüphesiz müşahade edeceklerdir. 

Bazı bölgelerde her nedense belediyeler vakıf em
valin âdeta üstüne oturmayı bir marifet saymaya baş
lamışlardır. Bir çok devlet müesseseleri vakıf emvali 
sembolik fiyatlarla aktarıp başka tarafa değiştirmeyi 
de bir başarı addetmektedir, Hizmet hizmettir; ama 
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hizmeti gayesinden uzaklaştırmak, her halde yerinde 
bir hizmet olmasa gerekir. 

Son senelerde, gerek 1965'lerden bu yana Ada
let Partisinin tek başına iktidan zamanında, gerekse 
daha sonra Millî Selâmet Partisinin iştirak ettiği koa
lisyon devrelerinde ve en son olarak da Milliyetçi 
Cephe Hükümetimizde, bizim Hükümetimizde vakıf 
çalışmalarında müspet gelişmeler vardır. Bunu sitayiş
le, zevkle ve ilgililerini tebrik ederek işaret etmek is
tiyorum; ama bu çalışmalar kâfi ve yeterli değil. 

Gönül ister ki, rahmetlik Adnan Menderes zama-
nmda şu veya bu sebeple devletin diğer sektörlerine 
aktarılmış oîan vakıf emval için, bu emvali tekrar 
vakfa mal edecek tarzda bir özel istimlâk kanunu ha
zırlığı yapılmış idi, bu tahakkuk etmedi, yarım kal
dı. Acaba ilgililer ve Sayın Bakan, bu konuda mazi
deki çarçur edilmiş oîan ve tapu kayıtîanndan bugün 
tespiti mümkün olan vakıf emvali, şu veya bu sebeple 
şahısların eline aktarılmış olan vakıf emvali istimlâk 
suretiyle tekrar geriye vakfa mal etmek mümkün mü
dür?... Bunun İstanbul'da sayısız misalleri vardır. Can
lı ve cazip olduğu için bir kaç misal arz etmek istiyo
rum i 

Sayın Halk Partisi sözcüsü, vakıf ilgililerinin tav
siye ve temennilerinde «şöyle, böyle olsun, vakıf mut
laka gayesine uygun olsun» derken, ben bir şeyi 
açıklamak istiyorum: 

İstanbul'da Beylerbeyi semtinde Sultan Hamid-i 
Evvel zamanında yapdmış olan cami, medrese ve 
meşruta etrafının büyük bir bölümü Halk Partisi 
Gençlik Kollarının Merkezi ve Lokali olarak kulla
nılmakta idi, uzun zaman dava halinde devam edi
yordu, acaba bu mesele halloldu mu?... Sayın Bakan 
ve ilgililerden bunu merakla öğrenmek istiyorum. 

Halen yine İstanbul'da Kocamustafapaşa semtin
de Sürabülefendi Camii çevresinde belediye tarafın
dan geniş ölçüde istimlâk edilen dükkânların kena
rında ve hemen göze görünen bir yerde yine Halk 
Partisinin Kadın ve Gençlik Kollan Lokali ismi al
tında işgaî edilmekte ve orada o mabedin ve o mu
kaddes çatının çevresinde, içinde kumar oynanmakta, 
gece yanlarına kadar âlem yapılmakta, eğlence ya
pılmakta, hatta etraf sakinlerini rahatsız edecek tarz
da, huzursuz edecek tarzda, anarşinin kaynağı ola
cak şekilde tavır, hareket, bağırma, çağırma ve gü« 
rültü patırtılarla işgal edilmektedir. Acaba orası da 
hâlâ bu durumda mıdır? Ki, çok yakın zamanda ben 
bizzat merak içinde gittim, baktım, gördüm; halen o 
da el değiştirmemiş durumda idi. 
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Adalarda böyle bir çok binalar vardı, Büyük Ada
da sembolik fiyatlarla Vakıflar Başmüdürlüğünden 
kiralanmış, ondan sonra müstecir onu üç - beş bölüme 
bölmek suretiyle astronomik fiyatlarla tahsisler yap
mış idi. Onlar acaba ne durumda; önlendi mi, berta
raf edildi mi?... 

Sayın Bakanımızın Antalya'da ve muhtelif yerler
de, Komisyonda da işaret ettikleri gibi, vakıf emval 
üzerindeki çalışmalarım ve hassasiyetini biliyorum ve 
bunun için de soruyorum, bu konularda da yelerince 
çalışma ve alâka gösterilir de, bu şekilde gayesi dışın
da âdeta işgal edilmiş olan bu vakıf emvallerin tek
rar gayesine, rayına oturtularak restore edilmesi ve 
değerlendirilmesi her halde o vakfı yapanın ruhunu 
taziz edecek ve onu memnun edecek, ayrıca vakıf yap
mak istidadında ve niyetinde olan vatandaşların göz
leri önündeki bu çirkin hadiseler ortadan kaldırılır ise, 
elbette ki hamiyetli vatandaşların vakıf hislerini de 
kamçılamış olacaktır. 

İstanbul'da bu sayıları, örnekleri çoğaltmak müm
kündür. İstanbul'daki şehirleşme ve gelişme o haîe 
gelmiştir ki, âdeta belediye, mezarlıkları bile istilâ 
eder hale gelmiş ve o tarihî ecdat yadigârları maran
goz atölyeleriyle dahi, yer yer istilâ edildiğini müşa-
hade etmekteyiz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu faydalı çalışma
ları yanında, amme hizmetleri arasında sosyal çalış
malar ve sosyal hizmetlerde maaş ve yardım koku
sunda şüphesiz sembolik seviyede olan bu miktarların 
bütçenin elverdiği ölçüde artırılmasını yerinde ve fay
dalı bir görev sayıyoruz, 

Ayrıca, bu vakıf eserlerinin; ecdat yadigârının ve 
bilhassa mabedlerin tamiri cihetiyîe yapılan yardım
ların da büyük ölçüde kaj/bGlmak üzere olan tarihî 
birer değer, birer hr^ine olan bu kıymetli eserlerin, 
tarihî özellikleri muhafaza edilmek kayıt ve şarfıyle 
restorasyonu, bunlarm geliştirilmesi ve yine Türk ve 
tslâm turizmine uygun tarzda hizmetlere tahsis edilme
si de bizim için yerinde, zikredilmeye değer, memnu
niyet verici çalışmalardandır., 

Vaktin ilerlemesi dolayısıyle daha fazla teferruata 
girmek istemiyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin ilgililerine, 
memleketimize, milletimize hayırlı ve uğurlu olması
nı Cenabı Hak'tan niyaz eder, Senatoya saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yıîmaztürk. 
Efendim, Millî Birlik Grupu adına söz isteyen 

sayın üye?... Yok. 

Cumhurbaşkanlığınca Seçilen Üyeler Grupu adına 
söz isteyen sayın üye?... Yok. 

Grup adına ikinci kez görüşme talebi var mı efen
dim?... Yok. 

Kişisel görüşmelere geçiyoruz efendim. 
Sayın Lûtfi Doğan, buyurunuz efendim. 
LÜTFİ' DOĞAN (Erzurum) — Saym Başkan, 

değerli senatörler; 
Vakıflar Bütçesi ile ilgili şahsî düşünce ve temen

nilerimi arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. Gecenin bu saatinde vaktinizi çok israf et
memeye azamî dikkat göstereceğim. 

Aslında bendenizden önce konuşan iki değerli ar
kadaşım, oldukça yerinde istifade edilir düşünceler 
beyan etmişlerdir. Kendilerine şahsen teşekkür ede
rim. Çünkü, vakıf konusunda çok değerli düşünceler 
ortaya koymuşlardır. Burada bendenizin belirtmek is
tediğim bir husus şudur : 

Vakıf, İslâm? bir müessesedir. İslâmiyette, hepini
zin bild'.ği ve İslâmiyeti de güzelce hulâsa eden bir 
hüküm vardır. «İslâmiyet nedir?» sualine şu cevap 
gayet güzel izah oluyor : Allah'ın yarattıklarına şef
kat göstermek, Allah'ın buyruklarına kayıtsız şartsız 
saygı göstermek. 

Demek ki, insan bir yönden Allah'ın buyruklarına 
kayıtsız şartsız teslimiyet gösteriyor, saygı gösteriyor. 
Diğer taraftan, Allah'ın yarattıklarına, yaratıklara 
şefkatli ve merhametli davranıyor. Bu, onun dinî 
inancının bir tatbikatı oluyor. Vakfm tarifini de ar
kadaşlar oldukça ilmî ve yerinde belirttiler. Vakıf 
denilince, menfaati insanlara ait olmak üzere, bir 
mülkü Allah rızası için saklamak ve bunun faydası
nı insanlara tasadduk etmektir. Böylece, mülkiyet in
sanın elinden çıkıp, Allah'ın olmuş oluyor. Bu sebep
ledir ki, İslâm hukukunda şu büküm yer almaktadır : 
«Vakfın şartı, din vasnnm emri gibidir.» Demek ki, 
vakfın koyduğu şartı değiştirmeye insanın gücü yet
memektedir. Çünkü, dinin kurucusunun; yani haki
ki kurucusu Cenab-î Haktır. O'mm buyruğu ne ise, 
vakfın şartı da o kadar büyük ehemmiyeti haiz olu
yor. Hiç şüphesiz ki, vakıflar meydana getirilirken 
burada takip edilen gaye, insanların, canlıların men
faatini temin etmek suretiyle Cenab-ı Hakkın hoş
nutluğunu, rızasını kazanmaktır. 

Bu, gerek Kuran'ı Kerim'den (Sayın Altay arka
daşımızın mealini okuduğu bir âyette) ve gerekse 
Hazreti Peygamber'in şimdi mealini vereceğim bir 
mübarek sözlerinde yer almaktadır. Ayette, «sizler 
sevdiklerinizi Allah için infak etmedikçe, iyiliğe nail 

— 297 — 



C, Senatosu B : 29 

olamazsınız. Siz neyi ihsan ederseniz hiç şüphesiz 
Allah ona iâyıkıyle bilir.» 

Hazret! Peygamber'in vakfa ait teşvikkâr müba
rek sözlerinden biri şu mealdedir: «İnsan dünya ha
yatından ayrıldığı zaman, onun dünya ile alâkası ke
silir. Ancak bir sadakayı cariye vücuda getiren veya 
faydalı bir ilim miras bırakan veya iyi evlât yetişti
ren insanların dünya ile alâkalan kesilmemiş olur. 
Cari olan sadaka devam ettiği sürece, insan ondan 
manen faydalanmış olur.» 

Bu sebepledir ki, îsiâmın doğuşundan ve binneti-
ce Hazreti Peygamberin Medine-i Münevvereye hic
retlerinden sonra, vakıflar gelişmiştir ve biz Türk mil
leti olarak, ecdadımızın bu yönde gösterdiği hizmet
lerle, insanlığa yaptığı hizmetlerle ne kadar sevinsek, 
ne kadar övünsek iftihar hakkımız büyüktür. 

Bir misal olarak şunu söylüyorum, bunu başka 
milletlerin tarihinde rastlamak mümkün değildir. Bir 
vakıflar uzmanı arkadaşım şunu anlatmıştı; Samsun' 
da bir vakfiyeyi tetkik ederken şöyle bir kayda rast
lıyor. Vaktiyle vefat eden bir Müslüman, vakfiyesin
de şu şartı koyuyor, diyor ki; «Ben, şu mülkümü şu 
şekilde vakfediyorum : Bu vakfın geliri île bir şahıs 
tutulacaktır; yani bir şahsa aylık verilip, o şahsın va
zifesi caddelerde, sokaklarda gezecektir, (çok affeder
siniz) nerede bir tükürük parçası varsa, onları temiz
leyecek.» Böylece hastalıkların yayılmasını önleye
cektir. Hastalıkların yayılmasını önleyecektir kaydı
nı bendeniz ifade etmiş oluyorum. Yani, insanların 
hoşuna gitmeyecek, insanları tiksindirecek veya insa
nın her bakımdan nezafetine muzır olan bu gibi şey
lerin bertaraf edilmesi için bir yer vakıf ediyor, ay
lıkla, onun geliri ile adam tutuluyor ve böylece cad
deler temizleniyor. Zannederim ki, bu tür vakıf veya 
bu tür yüksek düşünceyi taşıyan insanların yetiştiğini 
başka milletlerin tarihînde görmek güç olsa gerek
t i . 

Milletlerin hayatında zaman zaman sürçmeler ola
bilir. Kabul etmek lâzımdır ki, bir ara bizde de böy
le sürçmeler olmuştur. Fakat, Allaha çok şükür fev
kalâde bir intibah ile yeniden meselelerin üzerine da
ha iyi eğilme durumu milletimizin her ferdinde var
dır ve siyasî partilerimizin bu mevzuda şahsen ben
denizden daim çok hassasiyet gösterdiklerini görmek
le bahtiyar olduğumu arz etmek isterim. 

Son yıllarda Vakıflar Geeel Müdürlüğünün hiz
metlerini gerçekten takdirle anmak insanî bir vecibe 
oluyor. Ancak, buradaki hassasiyetlerini Vakıflar Ge
nel Müdürlüğümüz daha çok artırmalıdırlar ki, va-
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tandaşlarımızm vakfa olan itimatları daha çok kuv
vet bulsun ve bu müessesemiz daha çok gelişmiş ol
sun. Yanî, ben eminim ki; bir kuruşu üzerine fevka* 
lâde hassasiyet gösteriliyor. Bu hassasiyetin gösteril
diği ve devam ettirildiği halkımız tarafından çok iyi 
bilindiği takdirde vakıflar çok daha fazla inkişaf et
miş olacaktır. Hele son zamanlarda, zannediyorum 
1970 yılında kabul edilen bir kanun ile vakıflar ku
rulmasına ve böylece mahkemelerce tescil edildikten 
sonra ayrı ayn vakıflar tesis edilmesine de imkân ve
rilmiş olması, zannediyorum gün geçtikçe vakıfları 
memleketimizde daha çok artıracaktır. Asıl mesele, 
Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün gelirlerinin daha 
çok yükselmesi, daha çok artması ve bu meyanda 
arz edeceğim şu hizmeti yurdumuzun her yerinde Va
kıflar Genel Müdürlüğümüz, vakıf esasına uygun ola
rak gerçekleştirmesidir. O da şudur : 

Gerek Hükümetimizden, gerek ilgili Bakanımız
dan ve Genel Müdürlüğümüzden hassaten istirham 
ediyorum, bir istektir bu; her ilimizde ve hatta ka
bilse her ilçemizde bir vakıf yurdu binası tesis etme
li ve burada gerek o ilin veya ilçenin merkezinde ve 
gerekse civar köylerdeki fakir öğrencilerin oralara ge
tirip, o yurtta barındırılması ve böylece onların oku
yup memlekete münevver, faydalı evlâtlar yetişmele
rine imkân vermesidir. 

Bu son derece büyük bir hizmet olacaktır. Bunu 
bir kısa vadeli plan ve bir de uzun vadeli bir prog
ramla yurdumuzun her iline; hatta her ilçesine yay
mayı temin ederlerse, Türk milletine Vakıflar Genel 
Müdürlüğümüz ve onun yöneticisi hükümetler büyük 
hizmet etmiş olurlar. 

Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün çalışmalarını 
takdirle anarken, bu Bütçemizin büyük milletimize ve 
Vakıflar camiasına hayırlı olmasını Cenabı Haktan 
diler, kepinizi saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Doğan. 
Buyurun Sayın tsmaii İlhan. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Efendim, gecenin bu 

geç saatinda zamanınızı fazla almayacğım. 
Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Bağımsız bir üye olarak Vakıflar Genel Müdürlü
ğünün 1977 malî yılı Bütçesi üzerinde birkaç kelime 
söylemek istiyorum, 

Dedelerimiz asırlar önce sosyal adaletin yaygın
laşması için bütün dünyaya örnek olacak vakıflar 
yapmışlardır. Bu eserler bir yandan onların ruhlarım 
ebediyete kadar şad ederken, isimlerini de mutlaka 
ve mutlaka ölümsüzleştirecektir. 
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Mısır, Suudî Arabistan, Suriye ve Balkan memle
ketlerinde ve Türkiye'nin her yerinde sık sık vakıf 
eserlerine rastlamak mümkündür. Avrupa'da ve Tür
kiye'de yeni yeni hayvan bakım evleri açılmaya baş
lanmıştır. Bütün iç ve dış basın sık sık meşhur Fran
sız artisti Brigitte Bardot'un bir hayvan bakım evini 
açmış olduğundan bahseder. Bırakın Avrupalıları, 
acaba Türkiye'de kaç Türk bugün, asırlarca evvel bi
zim dedelerimizin bu şekilde bakım evlerine sahip 
olduğunu bilmektedir? Ben şahsen bu soruya şu şe
klîde cevap vermek isterim : Bugün asırlarca evvel 
dedelerimizin insanlar arasında sosyal adalet temin 
ettikten sonra, hayvanlara da yardım etmek için bu 
şekilde vakıflar kurduğunu pek az Türk bilir kanaatın-
dayım. Bu hususa değindikten sonra, bir soru sormak 
istiyorum Sayın Genel Müdürden. 

Köy camilerine Genel Müdürlükçe yardım yapıl
maktadır. Genel Müdürlüğün bu husustaki yardımla
rım çok iyi bir şekilde takdir ediyoruz ve hakikaten 
bu yardımın yerinde olduğu kanaatındayız. Yalnız, 
yardım yapılırken acaba hangi kıstaslar esas alınmak
tadır?.. Bu yardımlarda tekerrür oluyor mu?.. 

1977 malî yılı Bütçesinin Türk milletine ve Vakıf
lar Genel Müdürlüğü mensuplarına hayırlı, uğurlu 
olmasını temenni eder, hepinizi saygılarımla selâmla
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İlhan. 
Buyurun Sayın Kutluk. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Saym Baş
kan, değerli senatörler; 

Cidden saatîar çok ilerledi, zamanınızı fazla al
mayacağım. Ancak birkaç kelime ile fikirlerimi arz 
ettikten sonra huzurlarınızdan ayrılacağım. 

Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün çalışmalarını 
takdir ile karşılıyoruz. Ben Çanakkale ilimizdeki hiz
metlerinden kısaca bahsettikten sonra, Çanakkale'de 
1 - 2 cami hakkında geçen yıllarda sormuş olduğum 
sualleri tekrarlayarak huzurlarınızdan ayrılacağım. 

Çaasikkalemizde 3 tane vakıf yurdu bulunmakta
dır. Bu 3 vakıf yurdu, Çanakkale merkezimizde, Ge
libolu ilçemizde ve Biga iîçemizdedir. Yüzlerce Türk 
evlâdının feyzaldığı ve vakıflar yurdundan faydalan
mak suretiyle memleketine, milletine hazırlanma yo
lunda okullarına devam ettiklerini görüyoruz. Eğer 
vakıflar yurdu olmasaydı, yüzlerce çocuğumuz, Ça
nakkale ilinde olduğu gibi, vatanımızın diğer sathın
daki illerimizde fakirlikten, fukaralıktan okuyama-
yarak, eğitim hizmetlerinden faydalanamayacaklar idi. 
Bir mfllî eğitimci olarak vakıflar yurdumuzun ve va

kıflar Genel Müdürlüğümüzün vakıf yurtlan hakkın
daki hizmetlerini ve hassasiyetini saygı ve sevinçle 
karşılıyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün bu 
hizmetinden dolayı Vakıflar Müdürlüğümüze ne ka
dar teşekkür etsek azdır diyoruz. 

Çünkü; iiim, irfan öğrenmek herkese farz edilmiş
tir. Beşikten mezara kadar öğrenmek mecburiyetinde
yiz. Bu itibarla Vakıflar Genel Müdürlüğümüz bu 
büyük hedefe ulaşabilmek için Türk çocuklarına va
kıflar yurtlarını açmak suretiyle büyük hizmetler yap
mışlardır. 

Çanakkale ilimizdeki yurtlarımızın cidden son de
rece iyi işlediğini ve gayesine matuf çalışmalarım gör
mekten zevk duyduğumuzu burada ifade etmek isti
yorum. 

Bunun yanında diğer çalışmalarını da arkadaşları
mızın ifade ettikleri gibi son derece olumlu çalışma
lar olarak kabul ediyoruz. Böylece İslâmî bir mües
sese olan Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün hizmetle
rini burada gururla yâd ediyoruz. 

Çanakkale ilimizde restorasyon işlerimiz vardır. 
Bu hizmetlerimizi de son derece iyi yürütüyorsunuz. 
Sizleri tebrik ederiz. Ancak, Çan, merkezinde Ka
rakucak köyünde, Büyük Başak köyünde ve Küçüklü 
köylerinde vakıf camileriniz vardır. Bunlardan Kara
kucak köyündeki cami 1953 yılındaki zelzelede son 
derece hasar görmüştür. Köylüler bu caminin çatlak
larını ve hasarlarını gözden uzak olarak kendi imkân-
larıyle kapamışlar, sıvamışlar; ama teknikten fay
dalanmak suretiyle esaslı bir onarım yapamamışlar
da . 

Bendeniz burada Karakucak köyündeki caminin 
bir kere daha teknik elemanlannızca tetkik edilmesi
ni ve bu caminin büyük çatlaklıklar gösteren duru
mu itibariyle hizmete devam edip edemeyeceği husu
sunun tetkik edilmesinde o yörenin bir insanı olarak 
fayda mülâhaza ediyorum. Bunun üzerinde durulma
sını istirham ediyorum. 

Aynca, yine Rahmetli Hacı Emin Ağanın vakfı 
olan Büyük Paşa Köyünün camisini geçen sene res
tore edeceğinizi duymuş idik, bugüne kadar herhangi 
bir işlem yapılıp yapılmadığını bilemiyorum; ama ben 
şu kadarını arz etmek istiyorum; Büyük Paşa köy ca
misi kerpiçten yapılmış bir binadır. Büyükçe bir köy
dür, çevresi itibariyle son derece ilme, irfana, dine 
bağlı insanların bulunduğu bir yöredir. Tamir etmek 
istiyorlar, yeniden ihya etmek istiyorlar; fakat bir 
türlü Vakıflar Genel Müdürlüğünün «Yapılamaz, va
kıf malıdır» gibi sözleri, davranışları ile karşı karşıya 
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kalarak camiden bugün yeteri kadar istifade edeme
mektedirler. Ümit ediyorum ki, bu caminin de ta
miri ihyası veya yeniden yapılması üzerinde durula
caktır. Genel Müdürlüğümüzün bu husustaki hassasi
yetini biliyoruz. 

Küçüklü camisi de aşağı yukarı bu durumdadır. 
Sayın Genel Müdürlüğümüzün, Sayın Bakanımızın 
ilgililere verecekleri emirleri bu camilerin yapılmasın
da büyük önem taşıyacaktır. Bunu bu kürsüden ifade 
ederken, çalışmalanyle büyük hizmetlere ulaşmış olan 
Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün Bütçesinin Vakıf
larımıza, vu vakıflarımızdan faydalanan bütün in
sanlığa ve aziz milletimize hayırlı, uğurlu olması di
leğiyle saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kutluk. 
Efendim Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi üze

rinde söz isteyen başka sayın üye?.. Yok. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (İstanbul 

M^etvekiM) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun muh
terem üyeleri; 

Gerek grup!arı ati ma, gerek şahısları adına bu
rada çok güzel mütalaalar serd etmiş bulunan ksy-
metîi senatörlerimize teşekkür ederek sözlerime 
başlıyorum. Sabaha yarım saat, bir saat kala bir 
zaman içerisinde olduğumuz iç<n, Yüce Senatonun 
vaktini çok az kullanmaya dikkat etmeye çalışaca
ğım. Onun için vakıflar meselesi üzerinde kıymet
ti senatörlerimiz zaten çok değerli fikirler serdetti-
fer. Ben bu husustaki çalışmalarımızı 5 anagrupta 
kısaca arz etmekle yetineceğim. 

1. Biz, Yüce Meclislerimizin de kıymetli des
tekleriyle vakıflarra sahip çıktık, 

2. Vakıfların gelirlerini artırmak için büjük bir 
gayret gösterdik, 

3. Hizmetin artırıhnası için çahşmalar yaptık, 
4. Vakıf eserlerin bakımlarına ağırlık verdik, 
5. Vakıfların elindeki işletmelerin daha düzen

lenmesi için gayret gösterdik. 
Bunlardan vakıflara sahip çıkma konusu, muh

terem Alâeddin Yıümaztürk'ün de belirttikleri gibi, 
vakıflara sahip çıkmanın birinci şartı, vakıfların 
gayelerine uygun olarak kullanılmasını temin et
mektir. Vakıflar gayelerine uygun olarak kullanıl
mazlarda, vakıflara başka türlü sahip çıkmak müm
kün değildir. Çünkü, ondan sonra yeni vakıfların 
kurulması, yeni vakıflar meydana getirilmesi yolu 
tıkanmış olur. Onun için birinci derecede vakıfla
rın gayelerine uygun oîarak kullanılmasına büyük 
dikkat sarfediyoruz. 

İkinci önemli çalışmamız, vakıfların envanter
lerinin devam ettirilmesidir. Cumhuriyet tarihîn
de Vakıflar Genel Müdürlüğümüz kurulduğu za
man, vakıflara intikal eden vakıf eserler sayısı 18 
bin civarındadır. 1968'den sonra vakıfların envan
teri yapılmaya başlanmış, kimin elinde olduğu bi
linmeyen; yani vakıfların kendi haberi olmayan 
eserlerden 18 binden daha fazla eser ortaya çık
mak suretiyle bugün 36 840 tane vakıf esere sahip 
oîunacak noktaya gelinmiştir. Bu çalışmalar sürat
le devam ettirilmektedir. Böylece vakıfların elinde
ki eserlerin sayısını iki misline çıkartmıştır. 

Vakıflara sahip çıkma konusunda üçüncü bü
yük gayretimiz, arşiv çalışmaları olmaktadır. Bu
gün vakıfların elindeki bütün vesikalar bütün va
kıf şartnameleri ve eserleri filmlere aîmmak sure
tiyle yüksek bir seviyede arşivde tutulmaktadır. 

Muhterem konuşmacı senatörlerimizden bir ta-
nes?, satılmış olan vakıf eserlerin geri alınmasın
dan bahsettiler. Bunu da vakıf fara sahip çıkma yo
lunda zikredebiliriz. Bunlar içerisinde satılmış eser
lerin geri alınması her sahada mümkün değildir. 
Ancak eski eser olanlar ve cami olanlar mevcut 
mevzuat gereğince vakıflar tarafından geri alın
ması mümkündür. Yalnız bu sene 6 milyonluk bu şe
kildeki eserleri alarak yeniden vakfa kazandırma 
yoüunda çalışmalar yapılmaktadır. Bu hususta da 
dikkatli bir çalışma yapılmaktadır. 

Vakıflara sahip çıkma yolundaki çalışmaları
mıza yine muhterem senatörümüzün işaret buyur
dukları gibi, Antalya'daki Murat Paşa Vakfı haki
katen şimdiye kadar vakıfların mâruz kaldığı erez-
yonu göstermesi bakımından son derece tipik bir 
örnektir. 70 bin dönüm bu arazi, şehrin içerisinde 
arsa oîmuştur; fakat her sene binlerce dönümü bir
takım kimseler tarafından ahnıp satılmaktadır. Ge
cekondu istilasına uğramıştır. 70 bin dönümlük yer
den, elimizde sadece 800 - 900 dönüm kadar bir kı
sım kamıışür. İki seneden beri burada dddî çalış
malar yapılmıştır, 30'dan fazla gecekondu yıktırıl
mıştır. Gecekondu yıktırılmıştır derken şunu ifade 
etmek için söylüyorum. Bir kimse akşama kadar 
kazma sallar, akşama kadar terler çalışır, 100 - 200 
lira aîır, bir kimse de gelir bir gecenin içerisinde 
300 liralık bir masrafla, eğer 5 dönüm yeri çevirir 
de her dönümünü 300 bin liradan satıp 2,5 milyon 
lirayı bir gecede kazanırsa, bunu mutlaka yıkmak 
gerekir. Buna Devletin sahip o'ması gerekir. Bun
ları yıktık ve süratle 500 bin liralık bir duvar çeki 

300 — 
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tik gece - gündüz çalışmak suretiyle. Bütün Türki
ye'de vakıflara sahip o'ma yolunda aynı şekilde 
çalışmalar yapılmaktadır. Kıymetli vakitlerinizi faz
la almamak için sadece işaret edip geçiyorum. 

Vakıf gelirlerini artırmak için elden gelen gay
ret gösterilmektedir. Şimdiye kadar vakıflarm ge
lirlerinde en büyük payı vakıfların satışlarımdan 
elde edilen gelirler teşkil ediyordu. Şimdi vakıfların 
kiralarından muhterem Halk Partisi Grup sözcü
sünün de Adalet Partisi Grup sözcüsünün de üze
rinde uzun uzun izah buyurdukları gibi, şimdi ge
lirlerini artırıcı yolda büyük gayretler sarf edil
mektedir. 

Bu gayretlere iki tane misal vermek gerekirse, 
1962'de vakıf kiralarının geliri 11 milyon ilken, 1975' 
de vakıf kiralarından aldığımız gelir 112 milyon li
ra o!muştur. Bu gelirleri artırmak için yine ciddî 
bir turum içerisindeyiz. Gene! Müdürlüğümüz kendi 
için bildiğiniz gibi Kızılay'da 16 katlı bir bina inşa 
ettirmiştir. Fakat bu inşa ettiğimiz yere kendimiz 
oturmadık, burayı 9 müyon liraya kiraya vermek 
suretiyle yurtlarımıza ilâveten bir yurdumuzu daha 
fazla açmak, üç, beş çocuğumuzu daha fazla okut
mak için bu güzel binamızda kendimiz değil, vakıf
ların gelirini artırma yolunda kullandık. 

Şimdi vakıfların gelirini artırmak için, yeni va
kıflar tesis etmek için, bu gelir meselesinde bilhas
sa en Önemli husus, şimdiye kadar yapılan oteller, 
turistik yerler ve saire bunlar fazîa gelir gtiren 
vakıf yerleri değildir. Meselâ, bugün elimizdeki bazı 
öteberin, kira müddeti bittiği zaman on!arı yurt 
yapmak İstiyoruz. Şimdi birkaç ay içerisinde va
kıfların elindeki çok büyük bir otelin birisini daha 
böylece yurt yapacağız. Ancak, öbür taraftan va
kıfların gelirlerini artırmak için de çok sayıda iş-
hanı yapmak için büyük gayret gösteriyoruz. Yal
nız Ankara'da geçen sene iki tane işhanmın temeSini 
sîtık. Bu sene iki tane işhanmın daha temelini ata
cağız. Bunlar çok büyük eserler olacak İnşallah, 

Vakıfları hem gayelerine uygun olarak kullan
mak, hem de hizmete yönelik kullanmak için yine 
eîden gel sn bütün gayret gösterilmektedir. 

Büyük Mimarımız Sinan'ın «Haseki külliyesi» 
Fransız turistleri için bir dinlenme kampı yapılmak 
üzere büyük ça!işmalar yapılmış; fakat bizim za
manımızda ba, böyle bir dinlenme kampı değil, na
sıl 500 sene ilme, irfana hizmet ettiyse, şimdi de Di
yanetin eğitim merkezi olarak tebdil edilmek sure
tiyle, asıl gayesine uygun istikâmete çevrilmiştir. 

Diyanet işlerinin hakikaten biraz sonra da görece
ğimiz meslek içi eğitimine son derece büyük ihtiya
cı vardır. Her sene yüzlerce, binlerce kadronun ye
niden alındığı, yeniden tayinin yapıldığı bir ida
rede ve personel bakımından Devlet kuruluşlarımız 
arasında üçüncü sırada yer alan bir Diyanette mes
lek içî eğitimine büyük ehemmiyet vermek gereki
yordu ve bu büyük vakıf esıer oraya yöneltilmiş
tir. 

Hizmetler artırılmıştır. 1965'te 32 tane yurt ve 
bu 32 yurtta 2 736 öğrencimiz varken, bugün 57 yur
da ve 7 763 öğrenciye çıkarılmıştır. Aşevlerimizin 
sayısı 37'ye çıkarılmış ve bunlarda 10 binin üze
rinde kimsenin bu aşevlerinden sıcak çorba içme
si temin edilmiştir. Körlere, sakatlara yardım me
seleleri Yüce Meclislerimizin verdiği tahsisatlarla 
daha iyi bir seviyeye getirilmiştir. 

Bakım meselesinde, vakıflar eski eserleri koru
mak konusunda ciddî çalışmalara girişilmiştir. 

Onarımlar meselesinde sadece birkaç rakamla 
ifade etmek gerekirse, 1974'te 132 eser onarılmak 
için programlaştırılmnşken 1977 de 358 eser onarıl
mak için programîaştınîmış bulunmaktadır ve bu
nun tahsisatı Yüce Senatomuzun önündedir. 

İşletmelerimizin düzenlenmiş olması konusun
da, Gureba Vakfı konusunda, Vakıflar Bankası ko
mşunda muhterem senetörlerimiz gerekli bilgiyi 
doğru ve en iyi bir şekilde ortaya koydular. Ben bu 
hususlarda tekrar Yüce Senatonun vaktini almak 
istemiyorum. Yalnız sözümü bağlarken bir noktaya 
daha işaret etmek istiyorum ki, bugün yaptıkları
mız, yapılması gerekenlerin tamamı değildir. Mut-
üâka eksiklerimiz vardır. Bunları tamamlamak için, 
daha büyük adımlar atmak mecburiyetindeyiz. 

Bunların başında, yine kıymetli vakitlerinizi al
mamak için sadece iki hususu ifade etmek istiyo
rum ki, bir defa önümüzdeki sene hiç olmazsa in
şallah Emek İnşaat gibi bir vakıf inşaatın kurulma
sı, belki bu vakıfların, vakıflara bağlı Vakıflar 
Bankasının ve Güneş Sigortanın iştirakiyle kuru
labilecek büyük bir vakıf inşaat şirketiyle Türki
ye'deki bütün cami inşaatları bir disipline aîına-
bîlmelidir. Köylerde rastgeîe gelişi güzel camiler 
değil, hiç olmazsa devlet olarak bizim yardım yap
tığımız camilerin bu büyük inşaat şirketi tarafın
dan standartlara uygun, hatta belki bütün Afrika'da, 
Asya'da İslâm ülkelerinin hepsinde yapılacak ca
milerin ihalelerine girebilecek çapta büyük, bu ko
nuda ihtisas sahibi bir devlet kuruluşu olarak bir 
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vakıf inşaatın kurulması, kanaatimizce son dere
ce faydalı oüacakhr. Her gün yeni vakıflar buluyo
ruz ve bunların değeri hakikaten her gün süratte art
maktadır. 18 bin i'e başlayan vakıf eserlerimiz, ara
zilerimiz, vesaire vakfiyelerimiz, bugün 36 840'ı bul
muştur, yarın daha artacaktır. Çünkü, bu envan
ter çalışmalarına süratle devam edilmektedir. Böy
lece her vilâyetimizde milyarlarca lira değerinde 
vakıf eserlerimiz bulunmaktadır. Halbuki, bu vilâ
yetlerimizin 3-5 tanesi bir vilâyete bağlı oîarak hiz
met görmektedir ve buradaki personel sayısı da ga
yet az ve kifayetsizdir. 23 tane bölge müdürlüğümüz 
vardır. İnşallah önümüzdeki seneler 67 vilâyetimi
zin 67'sinde 4e vakıflar bölge müdürlüğü kurmak 
sureliye! bu hizmetlerimizi çok daha yüksek sevi
yeye çıkarmak ve bugünkü durumumuzu mutlaka 
kâfi görmemek ve yeni atılımlar yapmak mecburi
yetinde oyuğumuzu kabul ediyoruz. Allaha şükür 
bugün hakikaten iyi bir hizmet verme noktasında
yız. Ancak bu kâfi değildir. Daha iyisine talibiz. 

Yüce Senatoya saygılar sunuyorr ve yaptıkları 
tenkitlerden dolayı tekrar teşekkürlerimi arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. 
LÜTFİ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Başkanım, 

yüksek delâletlerinizle Sayın Bakana bir sual sormak 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Doğan. 
LÜTFİ DOĞAN (Erzurum) — Efendim, her iki 

koalisyonun Hükümet Programında, «Vakıflar ga
ye ve maksatları dışında bir maksat için kullanı
lamaz:», hükmü var. «Vakıflar sadece maksat ve ga
yelerine uj'gun kullanılır» hükmü Hükümet prog
ramlarında yer almıştır. Bu duruma göre öğrenmek 
istediğim; acaba Türkiyesizde mabet oüduğu hakle 
maksadına uygun kullanılmayan yerler var mıdır?.. 
Varsa kaç tanedir?. 

Hazır değilse Sayın Bakanım yazılı olarak lüt
fetsinler, cevaplasınlar. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 

DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devam
la) — Sayın Başkan, bu konuda ciddî bir çalışma 
yapılmaktadır. Bunların sayısını çıkarmak için de 
bir tamim yapılmıştır, bu hususta da çahşıTraakta-
dır. Fakat, gayesinin dışında kullanılan mabet ve 
saire bulunmaktadır. Bunlardan mümkün olduğu ka
dar her gün bir kısmı daha gayesine uygun şekle 
getir'Emektedir. 1976 senesi içerisinde yalnız Bur-

sa'da depo ve saire olarak kullanılan 4 tane eski 
cami, yeniden cami olarak açılmıştır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1977 yılı Bütçesi üze

rindeki görüşmeler bitmiştir. Maddelere geçilmesi 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1977 yıüı Bütçe Kanunu 

Tasarısı 
Madde 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğüne 1977 

malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (734 621 000) lira 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler ekli (A) cetvelini oku
tuyorum. 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

J ÎOÎ Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 30 566 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 

I sunuyorum. Kabul edenler... Ka-
I bu! etmeyenler... Kabul edil-
I mistir. 
I 131 Vale ı f İşlemlerinin yürütül

mesi 191 106 000 
I BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

i 112 Sosyal Yardım ve Kültürel İş
lemler 497 139 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka-

I bul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

j 900 Hizmet Programlarına Dağı
tılamayan Transferler 15 810 000 

I BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi, maddeye bağlı (A) işaretli cetvel-
I !e birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
j Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün ge
lirleri bağîı (B) işaretli cetvelde gösterilldiği üzere 
(734 621 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Ekîi (B) cetvelini okutuyorum. 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 
B. — Cetveli 

Gelir 
Türü Lira 

2 Vergi Dışı Gelirler 283 657 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel Gelirler 450 964 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler,.. Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi, maddeye bağlı (B) işaretli cetvel
le birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1977 
maa yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her 
birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

Bu cetvekle yazılı gelirlerin, öze! hükümlere gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara alt formül, bağh (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — (B) işaretli cetvelin Hazine yardımı 
maddesi dışındaki diğer gelir çeşitlerinden yıl için
de elde ediSecek gelir fazlalarım lüzumunda; 

a) 111 nci vakıf işlemlerinin yürütülmesi prog
ramının 01 nci ait programının 001 nci (Mülhak ve 
yeni vakıflar ile mazbut vakıf emlâkinin yönetimi, 
işletilmesi ve değerlendirilmesi) faaliyetinin 300, 400 
ve 800 ncü, 

b) 112 nci sosyal yardım ve kültürel işlemler 
programının 01 nci ait programının 001 nci (Öğrenci 
yurtları, imaret kurma ve işletme) faaliyetinin 300, 
400, 500 ve 600 ncü, 

Harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye Mali
ye Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — Beşinci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. — Mazbut vakıflarda ilgililerin intifa 
haklan, Vakıflar Nizamnamesine ek 23 . 12 . 1937 
ve 13 . 10 . 1939 tarihli nizamnamelere göre ödenir. 

BAŞKAN — AFtuıcı maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 7. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu iüe bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve 
buna bazı maddeler ekleyen kanunların uygulan
masından doğan istihkaklar için bütçeye konulan 
ödenekler yetmediği takdirde, (B) işaretli cetvelin 
yılı içinde gerçekleşecek gelir fazlalarım karşılık 
göstermek suretiyîe (A) işareti cetvelde iîgiîi öde
nek miktarlarını artırmaya Maliye Bakanı yetkili
dir. 

BAŞKAN — Yedinci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — (B) işaretli cetvelin geçen yıldan 
devrolunan nakit tertibinde husule gelecek gelir 
fazîasım, 1262 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi ge
reğince açılan özel fona yatırılmak üzere, (A) işaretli 
cetvelin mezkûr Kanunla ilgili program, alt program, 
faaliyet veya projesine ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Sekizinci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 9. — 2762 sayılı Kanunda öngörülen ta
viz bedelleri, 1319 sayılı Kanun gereğince verilen 
beyannamelerdeki değerlere göre hesaplanır. 

BAŞKAN — Dokuzuncu maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 10. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Onuncu maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ms ldc 11. — Bu Kanunu Başbakan ve Maliye 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Onbirinci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

— 303 — 
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Kanun tasarısuım tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının 30 ncu Birleşimde açık oyla
ması yapılacaktır. 

E) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Diyanet İşleri Baş
kanlığı Bütçesinin görüşülmesine başlanıyor. 

Komisyon hazır, Sayın Devlet Bakanı Hasan Ak-
say, hazır. 

Söz isteyen sayın üyeleri Yüce Genel Kurulun bil-
gÜerine sunuyorum. Sayın Naci Cidal, Cumhuriyet 
H a k Partisi Grupu adına. Sayın Alâeddin Yılmaz-
türk. Adalet Partisi Grupu adına. 

Şahısları adına söz alan sayın üyeleri takdim edi
yorum. Sayın Hamdi Özer, Sayın İsmail İlhan, Sayın 
Lûtfi Doğan, Sayın Sabahattin Savcı, Sayın Reşat 
Oğuz. 

Buyurun Sayın Naci Cidal, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına. 

C, H. P. GRUPU ADINA NACİ CİDAL (Hak
kâri) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Diyanet İşleri Başkanlığının 1977 malî yılı Büt
çesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Gurupu adı
na görüş ve temennilerimizi belirtmek üzere huzu
runuza çıkmış bulunuyorum. Konuşmama başlama
dan evvel Yüce Heyetinizi grupum ve şahsım adına 
saygı ile seüâmhyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bilindiği gibi bütçesi görüşülmekte olan Diya

net İşleri Başkanlığının, Anayasamızın 154 ncü mad
desi içinde yer almış olması onun yürütmekte oldu
ğu görevin ehemmiyet ve ulviyetinden ileri gelmek
tedir. Bu ehemmiyet ve ulviyetin bilinci içinde Cum
huriyet Ha?k Partisi olarak gerçekçi ve makul ölçü
ler içinde îslâmiyetin ilericiliği ve üstünlüğü yolun
da çaba sarf etmeye ve her türlü fedakârlığı yapma
ya bu yoldaki çabalara yardımcı olmaya hazır 
okluğumuzu belirtmek isterim. Din işlerini yü
rütmekle görevli kuruluşun Türkiye Devleti ve Cum
huriyeti kavramları içerisindeki müstesna yerini 
belirgin hale koyan Anayasamızın 19 ncu madde
siyle de İslâmî bir görüşün bilincine ağırlık vere
rek, vicdan ve din hürriyetinin kapsamını kesin 
hatlarıyle tespit ve tayin etmek suretiyle Iâyiklik il
kesinin mana ve ehemmiyetine açıklık getirmiş bu
lunmaktadır. Din ile dünya işlerini ayrı mütalaa ede
bilmek, bunların birbirlerine karışürılmamasında 
özen göstermek suretiyle dinî inançlarımıza dünya 
İşlerinin üstünde mümtaz ve müstesna bir yer ayı

rabilmiş olmak temeline oturtulan Iâyiklik ilkesine 
tam ve kâmil manada ifadesini Anayasamızın, «Her
kes vicdan ve dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahip
tir.» diyen maddesinde aramanın gerçeğe en yakm bir 
görüş olacağını benimsemiş bulunuyoruz. Zira, Iâ
yiklik dini devlet işlerinden ayrı tutar. Devleti din
sel inançlara karıştırmaz. Fakat, inanç özgürlüğünü 
korumakla görevli kısar. İnanç özgürlüğünü kişinin 
kutsal ve dokunulmaz hakkı sayar. Dinin baskı un
suru olmasına da din duygusunun ve dinsel inanç
ların baskı altına alınmasına da karşıdır. Din, mezhep 
ve inanç ayrılıklarının eşitsizlik ve ayırıcıhk etkeni 
olmamasını, ulusal birliği sarsmamasını gözetir, 
İnançların siyasal amaçla veya kişisel etkinlik ya da 
ekonomik çıkar sağlamak için sömürülmesini, baskı 
altına alınmasını önleyici ve herkesin dinsel veya 
manevî gereksinmelerini toplumsal gelişme ile uyum
lu o'arak karşılayabilmesine yardımcı olmayı, Dev
letin ödevi olarak görürüz. 

Layikîik ilkesinin bu kısa izahından sonra şim
di de özet olarak Diyanet İşleri Başkanlığının büt
çesi üzerindeki görüşmelerin yapılması nedeniyle 
Cumhuriyet Halk Partisinin din kavramı üzerinde
ki görüşlerini özetle arz ettikten sonra, dilek ve te
mennilerimizi sunmaya çalışacağım. 

Değerli senatörler; 
Yüce Heyetinizce bilindiği üzere, Diyanet İşleri 

Başkanlığının görevi, Kuruluş Kanunun birinci 
maddesinde belirtildiği gibi, «İslâm dininin inanç
ları ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, 
din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yer-
îer'ni yönetmektir.» Çeşitli tarifleri yapılan din; 
bireylere, topluma ve aileye huzur getiren bir mües
sesedir. Programımızda da belirttiğim "z üzere, inanç 
özgürlüğü kişinin kutsal ve dokunulmaz hakkıdır. 
Demokrasinin düşünce özgürlüğü kadar ayrılmaz 
öğesidir. Özgürlükçü demokrasiyi en ileri anîamıyle 
benimseyen Cumhuriyet Halk Partisi herkesin inanç
larına saygılıdır ve herkese dinsel inançlarının ge
reğini toplumsal gelişmeyle uyumlu olarak engel
siz yerine getirilmesini sağlamayı demokratik bir 
insanlık ödevi bilir. İnsana ve halka saygının de
ğeri sayar. Türkiyemizde çağdaş uygarlık yönün
den devrimci atılımlarla ilerleme çağının açılması
nı kendi çıkarlarına aykırı bulan bazı geleneksel 
egemen güçler, bir süre her yeniliği çağdaş uygar
lık yönündeki her atılımı dinle çelişiyormuş gibi 
gösterecek, dinine bağlı halkımızı bu yeniliklere 
ve atıîsm'ara karşı çıkarmaya uğraştılar; fakat uya-
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nık Türk halkı bu yeniliklerin kendi yararına oldu
ğunu, ulusal gelişmeyi ve güçlenmeyi hızlandırdı
ğını ve dinsel inançlarına ters düşmediğini kısa sü
rede gördü ve oyunlara gelmedi. Daha sonra de
mokrasi ile gelen düşünce özgürlüğünün ve toplum
sal ve ekonomik hakların çıkarlarını sarsacağım 
•anlayan kimi egemen ve sömürücü çevreler demok
ratik ortamda gelişen sosyal, adaletçi akımları ve 
so!a yönelişi dine aykırı gibi göstermek istediler. 
Ekonomik süınürülerini dinsel sömürü ile destek
lemeye ve sürdürmeye kalkıştılar; fakat Türk halkı 
bu akımların ve yönelişin kendi eğilimleri doğrul
tusunda gelişmesinden sağlayacağı büyük yarar
ları da hızla kavradı ve kandırmalara, kışkırtmala
ra katılmadan kendi yolunu çizdi. 

Bunu izleyen aşamada özellikle kendisine Mil
liyetçi, Cephe adım yakıştıran, kendilerinden olan
ları milliyetçi, mukaddesatçı; kendilerinden olma
yanları âdeta milliyetsiz, dinsiz, inançsız telâkki 
eden Cephe Hükümeti döneminde, halkı bölerek 
güçsüzkştirmek ve söraürebilmek isteyen, halkı bö
lüp güçsüzîeştirerek demokrasiyi de çökertebilecek-
lerini düşünen çevreler mezhep ayrıhkîannı bir 
sürtüşme ve düşmanlık etkenine dönüştürmeyi de
nediler. Kanlı olaylar çıkartmak suretiyle bunu 
denediler. Bununla da yetinmeyip artık hüviyeti ka
muoyunca çok iyi bilinen Millî Eğitim Bakanı eliy
le, halktan topîanan paralarla, sözde din ve ahlâk 
kitaplarını bastırarak halkın çocuklarının körpe 
dimağlarını zehirleyerek okulda aynı sırada otu
ran bin ailenin bireyleri gibi kardeşçe geçinen gen
cecik yavruları birbirlerine kurşun sıkacak hale ge
tirmek yollarını da denediler. Kamuoyunu uzun sü
re meşgul eden, M.C. İktidarının bir kanadından 
başka, tünı ulusun haklı saygınlığım kazanan ve bu 
yüzden de Sayın Cumhurbaşkanınca uzun süre ka
rarnamesi onaylanmayan eski Diyanet tşîeri Baş
kanı Sayın Lûtfi Doğan'm partizan bir tutumla gö
revinden alınmasının nedeni halen de anlaşılamamış
tır. Fakat, Türk halkı ulusal birliğimizi de sarsabi
lecek bu çabaları da etkisiz bırakabilecek kadar 
biüçlidir ve sağ duyuludur. 

Bu arada din istismarının çok beürgin bir örne
ğine de değinmeden geçemeyeceğim. 

Yüce Heyetinizde de bilindiği üzere uzun yıl
lardan beri din eğitimi veren eğitim kurumlarından 
sayıları 10 binleri aşan imanı - hatip ve diğer din 
görevlileri yetiştirildiği halde bu eSemanlann çok 
büyük bir bölümünü imanı - hatip görevlerinde is

tihdam etmeyip, öğrenim ve meslekleriyle ilgili olma
yan yerlerde ve görevlerde istihdam etmek plan, prog
ram anlayışı ile bağdaşmayan ve süregelen bir tu
tum ve davranıştır. Öteyandan din adamı sıkıntısı 
çekmek özellikle köylülerimizi eğitim görmüş din 
adamlarından yoksun bırakmak zihniyeti ancak bu 
iktidarda geçerli olan bir zihniyettir. 

Cumhuriyet Halk Partisindeki demokratik sol 
akım, ülkemizde îâyikliğin gerçek anlamına aydın
lık getirdi. Dine bağlılığın gelişme ile ve ilericilik
le, dîne saygının îayikllkle çelişmediği anlayışını 
toplumda yaygınîaşhrdı. Çıkarcı ve maddiyatçı çev
relerin maneviyat sömürüsü böylece Türk toplumun
da giderek etkinliğini, geçerliliğini yitirdi. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Huzurunuzu daha fazla işgal etmemek için Diyanet 

tşîeri Başkanlığıma değerli mensuplarının ve özellik
le Hükümetin dikkate almasını dilediğimiz husus
ları Yüce huzurunuzda arza çalışacağım: 

1. İnanç özgürlüğü ile düşünce özgürlüğünün 
birlikte korunması. 

2. Her inançtan, dinden, mezhepten yurttaşlar 
arasında insanlığın ulusal birliğin ve milliyetçiliğin 
gereği olan kardeşlik duygulanm ve dayanışmayı 
pekiştirmeye özen göstermek. 

3. Geîîşme atılımlarında değerli din adamla
rının uyarıcı ve destekleyici etkilerinden yararlan
mayı temin etmek. 

4. Din adamlarına dinsel konularda olduğu ka
dar toplumsal ve ekonomik konularda da sürekli eği
tim olanağı sağlamak. 

5. Din adamlarını yetiştiren eğitim kurumla
rında halkın gelişmesi için ve hakları için örgütlen
mesine din adamlarının da katkısını sağlayacak 
bilgiler vermek. 

6. Din adamlarının manevî ve maddî erincini 
sağlamak. 

7. Köy imamlarının gereksinmelerini eksiksiz 
karşılamak. 

Özellikle artık bir sorun haline gelen vekil imam
ların durumunu ıslâh yolunda gerekenin yapılma
sı. Memur olmadıkları için emeklilik haklarından 
yararlandırılmayan, işçi sayımladıkları için sosyal 
güvenceden yoksun bırakılan bu kişilerin durumu
nun biran evvel ıslâhı cihetine gidilmesi. 

8. Köylerde ve dar gelirli yörelerde cami ya
pımını (Devletçe gerekli yardımı), politik mülâha
zaların dışında yapmak. 
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Dinsel vakıfları kuruluş amaçlarına ve topuum 
gereksinmelerine uygun ve verimli biçimde değer
lendirmek. 

Burada sözlerime son verirken 1977 malî yılı Büt
çesinin memleketimize ve Diyanet İşlerinin değerli 
mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Cidal. 
Adalet Partisi Grupu adına Saym Alâeddin Yıî-

maziikk, buyurunuz. 
A. P. GRÜPU ADINA ALÂEDDÎN YILMAZ-

TÜRK (Bolu) —\ Saym Başkan, muhterem senatör
ler; 

Adaüet Partisi Grupu adına Diyanet İşleri Baş
kanlığı Bütçesinin görüşülmesine geçmeden evvel 
senelerdir bu kürsüde işlediğimiz, anlatmaya çalış
tığımız, geçen sene Sayın Cumhuriyet Halk Partisi 
sözcüsü tarafından anlaşıldığına kanaat getirdiği
miz bir hususun, bu sene yine bir yanlış ve değişik 
üsiup ile takdim edildiğini tashih etmeden konuş
maya giremeyeceğim. 

Saym sözcü layîkSik mevzuunda, «Din ile dünya 
işierini ayırmak» manasını ifade ettiler. Eğer j'anhş 
sriFamadım ve bu yanlış değilse, senelerdir biz bu 
yanhşı düzeltmeye, bu kürsülerde dilimizin döndü
ğü kadar çakışıyoruz. 

Evvelâ Anayasanın 19 ncu maddesinde tarifini 
bulan, tarif edilen, beyan edilen, «İnanma ve vicdan 
hürriyet?» bahsinde lâyikîik denildiği zaman «Din 
ile dünya işîerini ayırmak değil», din ile Devlet işle
rini aynmak manasınadır. 

Layîîdİk devletin dine, dinin devlete bitaraflığı 
manasıdır. Hukukçular, dünya hukukçuları bunu 
böyle ifade eder. Her nasılsa mazide Halk Partisinin 
İçişleri Bakanı Şükrü Sökmensüer zamanında şöyle 
ça'aka*em günün icabı olarak; «Dünya işiyle Dev
let işi ayrıdır. Din işi vicdan işidir», denilmiş, geçiş-
tiriîmiş. Gayri ilmî yapılan bu hatanın üzerinde Halk 
Partisi senelerce İsrar etmiştir. Geçen sene bu işin 
tashihi yapılmış olduğu halde bu sene bakıyoruz; 
yine aynı hata işleniyor. 

Dünya ile dia, İslama göre ayrı olmaz. Bir insan 
tasavvur edelim: Müslüman bir hekim, sabahleyin 
besmele ile evinin kapısrndan çıkar ve Allah'tan ni
yaz eder; «Yarabbi senin safi isminin mazharı ola
rak bugün kaç hasta, sakat kuluna ameliyat edip te
davi yapmak İmkânını bana bahşedeceksin» der, has
tanesine gider ve orada İslâm inancı ve anlayışı içe
risinde hastasını tedavi eder, ameliyat yapar, ticare
tini yapar, öğreimense dersini verir, esnafsa esnafîı-

ğmı yapar, çiftçi ise çiftçiliğini yapar. Bu dünyevî işi
ni;, ihlâs ile, niyet ile, besmele ile başlar yaparsa bu 
dindi; ama zahir de dünyadır. 

Bir başka insan tasavvur edelim. Yine hekimden 
misal vereyim. Ben haşa, «Alüah nıalîah tanımam^ 
der. «Ben paranın üstünde ne yazıyor ona bakanın. 
Evvelâ yaran nerede değil, paran nerede» diye so
rar, ondan sonra tedavi ederim diyen bir insan da 
gider yine parası mukabilinde, maaşı karşılığında 
dünyevi inancı ve ölçüleri içerisinde tedavisini ya
par. Bu dünyadır. Bu adam dinle alâkalı değildir. 
İş aynı iştir; fakat İslama ve inanana göre dünya ile din 
ayn olmuyor. Nasıl olur da din işleri iîe dünya iş
lerini ayırırsınız? Peki dünyada bütün insanların do
ğumdan ölümüne kadar yaptıkları işler yaşayış, ha
yatın gereği, gezmesi, yaşaması, büyümesi, evlenme
si, ev sahibi o'ması, resmî görev alması, özel işte ça
lışması bütün bunlar dünya işi. Bunların dışına çı
kardığınız zaman din ne oluyor o zaman? Din sa
dece bir ibadet ve ahirete müteaî-ik iş mi oluyor? 
Böyle değil İslâm. Evvelâ bu temel felsefede an
laşmak lâzım. 

Biz, 40 yaşını doldurmuş, memlekette yüksek tah
sil görmüş milletin mümessilleri olarak bu ilmî be
dahet karşısında, bu hakikatte ankşamaz isek, mem
lekette layikHiği nasıî anlayacağız? Vatandaşlara bu 
din sömürücüsünden bahsediSiyor, din eğitiminden 
bahsedildi, demokratik soî akımın layikliğe aydın
lık getirdiğinden bahsedildi. Hangi demokratik sol 
akım, hangi îayikliğe ne gibi bir aydınlık getirdi. 
Bunlar talaş alevi kadar sönmeye mahkûm, feza 
kadar boş {aflardan ibarettir. 

Meselenin gerçeğine inelim ve lütfen samimî ola
rak bu işe eğİMim. O zaman göreceğiz ki, hakika
ten İslâm Dini Iayik bir dindir. Hakikaten; «Lâ ikıahe 
Fiddin»ı ayetiyle, dinde ikrahın, cebrin olmadığını Al
lah açık açık ilân ediyor. «Leküm diniküm velyedin» 
ayetiyle, (Senin dinin senin, benim dinim benim,, 
mesuliyeti de senin diye), bir beldede değişik din-
Fere tabi oFan insanların bir arala yaşayabilmeleri 
ve o beldenin ümranı, umuru için, imarı için bir ara
da bulunabileceklerinin en güzel ifadesini ayette 
buluyoruz. 

İşte îsîâıa Dini «Eîhamdülillahi Rabbilâlîemin» 
den «Minelcinneti vennas'a kadar 6 666 ayeti ceKîey» 
Fe hakikaten terakkiye mani oümayan, cebrî, şiddeti 
katiyen tavsiye etmeyen, daima kolaylaştırmayı, mü
samahayı tavsiye eden ve kendi kuruluşu ifcibanyîe 
îayik olan bir dindir. 
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îşte ondan dolayı Anayasada ifade edilen ve 
tarif edilmeyen lâyiklik, islâm Dini için mahzur ve 
mâni değildir. Bu meseleyi böylece kaydettikten son
ra, «dinsel sömürü» tâbiri kollanılıyor. Din bir de
fa bizatihi sömürmeye, karşıdır. Gayet açık emri 
ilâhiler var, emri nebiler var. Aharın zararına, baş
kalarıma zairarına dolan kasaiar parçalanacaktır, di
yor. Zekât müessesesi vazedilmiş. îleri gelen ze
vatta, malının 4ö'ta 40'ını Hz. Ebubekir'lerde olduğu 
gibi, bazen 40'da 20'sini Hz. Ömer'de olduğu gibi, 
nihayet halktan bir kişi için de 40'da birini, % 2,5'unu 
vermeyi prensip haline, getirmiş ve zekâtı farz kil
miş. İslâm, zekâtı vermeyen kabileleri irtidad etmiş 
muamelesine tabi tutmuş. 

Binaenaleyh, neresinde sömürü, öyle şey olur mu? 
Yani bu modern tabirlerde birtakım günün geçer ak
çesi olan tabirleri dine ve büyük dine, Dinî Ceîili is
lâm'a ve onun tabi olanlarma, mensuplarına bunu 
izafe etmek ayıptır, günahtır ve yakışık almaz. Bir 
partinin, hele bu işi grup adına ifade edilmesi her
halde büyük hata ve gaf olsa gerek. 

Mesele şu; bugün dünyada moderni, gayri moder
ni, ilerisi, gerisi bütün dünya insanlığı anlamıştır ki, 
din, dînler, semavî dinler, ister Zerdüşt olsun, ister 
Buda olsun, ister Brahma olsun, ister Musevîyet ol
sun, ister İsevîyet olsun, ister İslâmiyet olsun, bütün 
dinlerin bir müşterek tarafı var. Din, insanın bu 
âleme nereden geldiğini, ne olacağını ve nereye gö
türüleceğini bildiren bir ilimdir. 

Bir insan tasavvur ediniz; tarihin ta mazbut ol-
r;ıayaîi devirlerine kadar gidelim; başım ellerinin ara
sına alır ve düşünür. Neyi düşünür bu insan? Evi
nin vergisini veremedi de onu mu düşünür? Henüz 
Devlet teşkilâtı yok, vergi teşkilâtı yok. Aileriııi, ço-
lüğunu çocuğunu geçindiremedi de maişet sıkıntısın
da sömürüîdü de fakir kaldı diye mi düşünür? He
nüz aile teşkilâtı yok. O halde, Devlet yok, şehir
leşme yok, aile teşkilâtı yok. Yakaladığı hayvanın 
etkû gıda etmiş, derisini elbise yapmış, nihayet taş
tan aletini, baltasını bir yere koymuş düşünüyor; 
neyi düşünüyor ve sonunda da var var diyor. îşte 
onun var demesi, kendisini yaratanı, halk edeni, bu 
âleme getirenin bir varlığın mevcudiyetini, yani vü
cuduyla mevcut, sıfatıyle muhik, esmasıyle malum, 
efallyîe zahir, aşariyle meşhud olan bir Allah var di
yor ve o Allah beni yarattı diyor ve kendisini yara
tanını düşünüyor ve ne olacağım, nereye götürüle
ceğini düşünüyor. îşte inanç, işte din fikri, işte ebe
diyet fikri, ezeliyet fikri bu. 

Kaş'tın ve bazı felsefecilerin din fikrini cemiyet 
kendisi uydurmuş, yaratmıştu sözü de batıldır. Bu 
kâinatın sahibi, her mevcudun ilk çiftini yaratan, kün 
emriyle bu kâinatı halk eden, bu kâinatın sahibinin 
elbette bu kâinata bir seyri, tanzimi vardır, bu ka
dar muazzam ve muntazam yapı bir tesadüfün ne
ticesi değildir. Bugün müspet ilim erbabı dahi, bıra
kınız onu bunu, hekim olarak bir inşam ele alacak 
olursak, merkezi sinir sistemi dediğimiz beyin, niha
yet anne karnında ilk harekete başladığı andan ölüm 
anma kadar devamlı çalışan bir motor kalp, nihayet 
karaciğer, nihayet böbrek gibi bir muazzam yapı, bu 
kadar muntazam ve muazzam yapının bir tesadüf 
eseri olmayacağına bugün müspet ilim kanaat getir
miştir. 

Bir ilâç müstahzar fabrikasında dahi birtakım 
antibiyotiklerin bir zelzele neticesi çalkanmasıyle bir 
penisilin veya antibiyotik meydana gelmiyor da, il
gilisi ve ehli tarafından muayyen nispetlerde bu or
ganik ve anorganik maddeler bir araya getirildiği 
zaman tıpta şifa verici bir madde oluyorsa, hiç şüp
hesiz ki, bu kadar muazzam ve muntazam bir ya
pının, insanın, canlının, mahlukun ve mahlukatm en 
şereflisi olan şüphesiz Hz. insanın bir tesadüf eseri 
olması imkânı ve ihtimali yoktur. 

Binaenaleyh, Darvin nazariyesi çoktan çöpe atıl
mıştır. Ne yazık ki, hâlâ liselerde Darvin nazariyesi 
biyoloji kitaplarında okunur vr bunun feryadı yapıl
maz. Geçen buralarda bir şeref ve itibar meselesin
den dolayı, bir tabu hatasından dolayı bir sayın se
natör buraya geldi, kıyametleri kopardı. Gönül is
terdi ki, inanç sahibi, bilgi sahibi, kafası müspet bir 
senatör gelsin de bu Darvin nazariyesinin biyoloji 
kitaplarında hâlâ yeri nedir, ne zamana kadar daim 
bu orta öğretimde okutacaksınız demezler, hayret 
olunur. Bunun sebebi ne? işte ulûhiyyet fikrinin, İs
lâm Dininin, inancın, maneviyatın, ahlâkîliğin, ciddî 
ve ilmî olarak tetkik edilmeyişinden ve bu meseleye 
eğilmeyişimizdendir. Mazide bunun çok acı misalleri 
var. 

Bugün hamdolsun biz yol katetmişiz, bu konuya 
hücum edenler, bu konuyu yasaklayanlar, bu konu
nun aleyhinde olanlar, artık tarihin karanlıklarına 
kapanmış ve herkes milletin sağ duyusuna, inancına, 
manevîîiğine, ahlâkîliğine sajgı duymak mecburiye
tinde kalmış ve en azından inançlara saygılıyız gibi 
ibareler artık siyasî partilerin umdeleri ve tüzükleri 
haline gelmiştir. 
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Bu yetmez. Biz tarihin en eski efendisi bir mille
tiz. Türk milletinin kültüründe bin seneden beri en 
büyük unsur olarak din gelmektedir. Hem Türklerin 
bir başka hususiyeti de var. İftihar ederiz. Bütün 
dünya milletleri, dinî celili İslâmı birtakım harflerle, 
cihat ile ve îslâma karşı karşıya gelmekle kabul et
tikleri halde, Türk milleti kendi mantığı ile aklı seli
minin galebe çalmasıyle ve Peygamber Efendimizin 
bir hadisiyle de tahakkuk etmiştir ki, İslâmı isteye
rek benimsemiş ve İslâmiyeti kabul etmiş ve 600 se
ne Osmanlı İmparatorluğunda İslama önderlik etmiş, 
dünya Müslüman ülkeleri ve devletlerine liderlik et
miş, arzı mukaddese sahip olmuş, Hilâfet vazifesini 
yürütmüş ve İsîâma en büyük hizmet etmiş bir mille
tin torunları olarak biz bir devir gelmiş İslâmı suç
la bir gömlek olarak telakki etmişiz. Bereket versin 
o çok sürmemiş, artık tekrar hakka, hakikate ve İsla
ma dönmeve başlamışız. 

Bu gelişme bütün dünyada da beraber mevcut. 
Âttık müspet ilimde, ilim diyarında, ilim bölgesinde, 
ilim kürsülerinde Allahı inkâr kapısı kapandı. Allahı 
inkâr edenin, inkârının tasdikte olduğu tahakkuk et
ti. İhtilâf, Peygambere iman meselesindedir. Bir kı
sım erbabı ilim sureta zahirde Adem'in evlâdı, o da 
benim gibi bir insan, fevkal insan, kuvvetli insan, 
akıllı insan diyor. Bir kısmı ki, bizim inancımız odur, 
zahirde Adem'in evlâdı hakikatte Adem ve alem 
cnun evlâdı. Ya nasıl olur?.. Elbette; çünkü bir be
yanında, «Ne eserden ne esirden, kâinattan hiç bir 
şey bilinmez iken, henüz kader nakkaşı semavatm 
tezyinatını vurmamışken ben «Kulhüvallahi ehad na
rasında secdedeydim.» buyuruyor Peygamberimiz. 

Demek oluyor ki, sureta, zahirde, Abdulmuttali-
bin'in yetimi hakikatte Allah'ın nedimi. Bazı bahis
lerde, surelerde görüyoruz, «Kardeşim Musa gibi, 
kardeşim İsa gibi.» diyor. Demek oluyor ki, «Adem 
ve alem, ben, vema crselnakeillârahmetenlil alemi
nim.» diyor. «Kâinata rahmet olarak gönderildim.» 
diyor. Yine bir hadisi kutside, ne kadar güzel ifade 
edilmiş «Küntü kenzen mahfiyyen feahbeptu en ur-
kfe lahalaktül halka leuref» buyuruyor; yani Allah 
diyor ki, «Ben bir gizli hazineydim, bilin m ekliğimi 
istedim. Zatından zatıma tecelli ettim. O tecellinin 
neticesinde zulmetin mukabili olmayan bir nurul en-
var zahir oldu. Onun adına hamdolunmuş manasına 
«Muhammet» koydum. Onu kendim için kâinatı da 
onun hatırı için halk ettim.» buyuruyor. 

Bakınız meselenin inceliği ne kadar meydana çı
kıyor. Öyle ise, Hazreti Muhammet Aleyhisselâtı 

Vesselam, «Kâinatın halkına sebep olduğundan dola
yı, insanların küllünün sürura gitmesini, alemi nardan 
kurtarılmasını ister. Benim sebebime milyonla insa
nın felâkete sürüklenmesine gönlüm razı olmaz.» der. 
Ondan dolayı, bütün beşeriyeti zulmetten nura çıkar
mak isteyen, beşeriyetin kurtarıcısı durumundadır. 
Hem bugün değil 14 asırdan beri. 

Neler çıkmış, neler gelmiş, neler geçmiş, binlerce 
insan, aleyhinde bulunan dahi bir noktada teslim et
mek ve hakikati tasdik etmek mecburiyetinde kal
mış. 

Meşhur İtalyan, üç ciltlik muazzam eserinde, bir
çok şeyler yazıyor yazıyor ve en sonunda «Sakın ha, 
Hazreti Muhammed'in aleyhinde konuşmayın; zira 
hayatta hiç yalan söylememiş bir insandır.» diyor. 

İşte, vahi ilâhiyi, muhbiri sadıkı kendi kendine 
teslim etmiş oluyor ve yine bir mühim tahlil yapıyor. 
«Her insan az çok kendisini topluma, cemiyete, bü
yük insan, iyi insan olarak kabul ettirebilir, gizleye
bilir; ama bir insan kendi hanımına karşı kendi ka
rakterini ve hüviyetini gizleyemez. Belki toplum o in
sanın nasıl insan olduğunu bilmez; ama bir insanın 
hanımı, o zatın nasıl insan olduğunu bilir.» diyor. 

«Bunun en güzel misalini de, Peygambere surî sin-
ninin 40 yaşlan civarında Peygamberliğini izhar ede
cekleri zaman ilk «Ya Resulallah» tabirini Hazreti 
Hatice kullanmıştır, bunu dikkat ediniz.» diyor. 

Çok mühim bir mesele. Erkeklerden ilk tabi olan 
Hazreti İmamı Ali Efendimiz olmuş, 8 yaşında oldu
ğu için çocuklar meyanında zikredilmiş; büyükler 
arasında ilk iman eden Hazreti Ebubekir Efendimiz 
hazretleri olmuştur. 

Demek oluyor ki, İslâm böylesine başlamış ve bü
tün dünyaya ışık vermiş, rehber olmuş, yol göstermiş 
ve yine bir gün hiç şüphesiz bütün dünya âlemi in
sanlık Kur'an sofrasında toplanacak ve ondan sonra 
dünya ancak huzura erecektir. 

Bakıyorsunuz, 20 ncı asrın ilim adamları, felsefe
cileri, terbiyecileri, bütün güçleriyle çalışıyor. Felse
fecilerin çalışmaları akılları durduracak seviyeye gel
miş; fennî terakkiyat semavata çıkmış, aya kadar 
yükselmiş; ama insanlığın içindeki iniltiyi, «Ah!» se
dasını durduramamış. Hâlâ sömürüden bahsediyoruz, 
hâlâ inleyen insan var, hâlâ dünyada ezen var ezilen 
var. Çaresi ne?.. Hukukî tedbirler meydanda. Ka
nun, insanın cebini arıyor, üstünü arıyor, evini arı
yor; fakat öbür tarafına geçemiyor. Öyle bir muha
fız lâzım ki, bir insan tasavvur ediniz. Cemiyetten 
uzak kalabilmiş, cemiyetin ayıplamasından ari, kanu-
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nun takipçisinden uzak, her türlü tehlikeden masum I 
kaldığı bir yerde bir delikanlı tasavvur ediniz. O de
likanlının kendi yaşında genç bir kızla bir araya, 
«Ateşle barutun bir arada durmasına imkân olmadı
ğı gibi,» bir arada tutan kuvvet nedir?., işte meydan
da, Kanundan uzak, örften uzak, her şeyden uzak; 
ama bir şey onu fenalık yapmaktan alı koyar. Ne
dir o?.. Sureyi Yusuf'ta, Hazreti Yusuf ile Hazreti 
Züleyha kıssasında gördüğümüz gibi, «Sana senden 
yakm bana benden yakın bir murakıp var ki onun 
adına Allah» denir. İşte, onun kontrolü, nezareti ve 
onun gözüönünde bu suçu işleyemem.» buyuruyor 
Hazreti Yusuf. 

Demek ki, insanı en ücra bir yerde dahi fenalık
tan alıkoyacak olan nedir?.. Ancak, havfıyezdan Al
lah korkusudur. Onun için ne güzel söylemişler : 

«Ne irfandır veren insana ulviyet ne vicdandır, 
İnsanda sadakat hissi Allah korkusundandır. 
Çekilmiş olsa bilfarz yüreklerden havfıyezdanm, 
Ne irfanın kalır katiyen tesiri ne vicdanın.» 

O halde, 20 nci asrın fennî terakkiyatı, ilmî ge
lişmesi, teknik gelişmesi, teknolojisi, hiç bir şeyi m-
sanhğa huzur verememiştir ve veremeyeceküıir. Ne ya
pacaktır insanlık?.. Gene dönüp dolaşacak, gelecek, 
İslama dört elle sarılacak, Kitabullaha sarılacak ve 
Allah'ın beyanındaki incelikleri inceleyecek ve ondan 
sonra ancak huzura erecektir. 

Zira, insanoğlu bu fani âlemde ikinci bir ebedî 
hayata intikal edip de orada bir bu âlemdeki iyili-
£"a"u mükâfaîi'nı, fenalığın mücazaatını göreceğine 
iman etmez; yani dinlerin ve İslâmın temeli olan vah
daniyet ve'1-ba'sü ba'de'knevt kabul etmezse, o insanı 
nasıl ahlâklı yapacaksınız, nasıl cemiyete hadim ya
pacaksınız, nasıl cemiyete hizmet eden insan haline 
getrce eksiniz?.. İki er tasavvur ediniz, asker. Birisi 
inanmış, memleketin, milletin, vatanın müdafaası için 
«lîübbül vatan minel iman» demiş, dinin, namusun 
nikahı olan vatan için ölmeyi şahadet telâkki etmiş 
ve şahadeti de «Allah'a en büyük vuslat» demiş Ve 
şehit karşılığında hakkı diyet alan kişi olarak 
kabul etmiş, bu insanın memleket ve millet için mu
harebe etmesini tasavvur edin. Bir başka er tasavvur 
ediniz; «Ben kimin hesabına hangi generalin, hangi 
amiralin rütbesi keyfi hesabına öleceğim, o geride 
gazinoda keyfedecek ben de cephede can vereceğim 
ve ofcdan sonrada yok olacağım» diyecek. Hangisini 
muharebe evirtebilirsiniz. Şüphesiz, birinci er, hem 
memleketine, hem vatanına hem milletine hem Aîla-

hına, hem dinine, hem maneviyatına hizmet eder. 
hem de rahatça cânıu şahadeti nuş eder, can vergisi 
verir.: 

İşte, bizim dedelerimiz bu iman ile, bu inanç ile 
l 'e 10 dövüşerek dünyaya hâkim olmuşlar. Bu his 
kalkmış, bunu ortadan kaldırmışız, ondan sonra sün
gü hücumuna kaldıramazsınız askeri. Düşünün, ölüm 
var ve ölümden sonra da hiç olmak var, yok olmak 
var. O zaman akıl sahibi insan düşünür. Sıhhatli ol
mak varken, paranın, gıdanın, karının, dünya sefahat
lerinin zevkleri varken, körü körüne nie diye ölelim 
der? İşte can tatlı olur. İnananla inanmayanın farkı 
burada. Yunan askerinin kaçışması ile Türk askerinin 
dövüşmesindeki incelik burada. 

Kore'de, Kunuri'de şurada burada son zamanda 
yakın mazide halta, Kıbrıs'ta kahramanlıklar göste
ren erin bu başarısının sebebi nedir? Yalnız teçhizat 
mı, yalnız askerî bilgi mi, yalnız amirine karşı sada
kat mı?.. Hiç şüphesiz onlarda var; ama onların ba
şında ve en başta onun imam ve inancı, İslâmsliği ve 
İslama gönül vermesidir. Mesele böylece ortada ve ap 
aşikâr olduğuna göre sayın senatörler; işte Türkiye 
yine İslâmın satvetine, haşmetine, azametine dönmeli, 
eğilmeli; bu konuyu ilim meselesi yapmalı, tetkik me
selesi yapmalıdır. Mazideki birtakım mutaassıp ve 
hurafeye dalmış olan şu veya bu şekilde hata etnrş 
olan din adamlarının kusurlarını dinin kusuruymuş 
gibi göstermek, büyük insafsızlık ve haksızlık olur. 
Hata bizim bizim Müslümanlığımızdadır, İslâmiyette 
değildir. Zira İslâmiyet grupu olmayan bir güneş. Mi
ttin beşeriyeti zulmetten nura çıkaracak olan bir bü
yük kitap, büyük kaideler manzumesi, yasaların ya
sası ve Anayasaların Anayasası. Onun için diyoruz ki, 
Müslüman Türk Milleti olarak 42 milyonunun 41.5 
unun Müslümanım dediği bir toplumun Anayasasın
da Kur'an ahkâmına mugayir ahkâm olmamalıdır di
yoruz. Bakıyorsunuz, lâiklik diyoruz, Anayasalın 19 
nen maddesi, «İnanma ve vicdan hürriyeti» inanma 
ve vicdan hürriyetini tammış güzel ama kamu dü
zenine, genel ahlâka ve bu uğurda çıkarılmış olan ka
nunlara aykırı olmayan ibadetleri serbest kılmış. 
Yanlış, nasıl yanlış?.. Kamu düzeni ve genel ahlâka 
aykırı İsîâmtla hüküm yok zaten, buraları doğruı ama 
çıkarılmış kanunlara aykırı ise ne olacak?.. Olmadı; 
o zaman bir insan tasavvur ediniz ki, ben diyor «Hem 
Türk'üm, hem Müslümanım, katıksız Müslümanım, 
tâviz vermek de istemiyorum, Müslüman oîarakta ya
şayıp öknek istiyorum» bu insan bugün mevcut ve 
meri kanunlarla karşı karşıya geldiği zaman nasıl dü-
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zelieceksiniz?.. İşte sıkıntı burada, Türkiye'nin de sı
kıntısı burada, dünyanın sıkıntısı da burada. Mesele
ye, ciddî ve ilmî olarak eğilelim ve çözelim. Ne ya-
PPJHÎÎ?.. Lâikliğin tarifini getirelim. «Efradını cami, 
ayarım mani» bir tarif, bunu koyalım; ondan sonra 
bir beyan usulü getirmiş Anayasanın 19 ncu maddesi. 
diyor ki, «Eğitim, din eğitimi ve öğretiminde büyük
lerin kendi beyanları küçüklerin de velilerinin beyan
larını» taîep ediyor; beyan usulü. Kardeşim, ben 
Jvîüslüımsia doğmuşum, İslâm fıtratı üzerine gelmişim; 
anam Müslüman, babam Müslüman. Ben mektepte 
okurken benim mektep müdürü neden benim anam
dan, babamdan senin oğlun din dersi alacak mı al
mayacak mı diye sorsun. Bunu bırakınız da sair 
edyâna mensup olan Rum, Ermeni, Yahudi gibi 
gayri müslime bu soruyu tevcih edelimde onlar bu
nu yerine getirsin. Bu dahi yanlış. Neden mi?.. 
Tatbikatını vereyim size. Ben dahi 8 - 9 seneden 
beri bu Senatoda, Adalet Partisi Grupu adına Di
yanet İşleri Başkanlığı Bütçesinin Grup Sözcülüğü
nü yaparım, Mimar Kemal Lisesinde okuyan oğ
lum hakkında beyanatı vermeyi unutmuşum, çocuk
ta bana hatırlatmamış, kaytarmış gidiyor; din der
sine girmiyor bakınız işe. İşte mesele bu kadar açık. 

Binaenaleyh, bazı bağlayıcı hükümleri kaldır
mak lâzım. Geriye kalıyor mesele şu; acaba İslâm 
Dininin hukuk yönünün ahkâm tarafının: (Çünkü, 
sair dînde yalnız ulühiyyet yönü var, mücazat ve 
mükâfat bahsi yok.) her halin mükâfatı var, mü-
cazatı var, emri ilâhîsi var, nehy var. Hattâ o kadar 
ince ki, «sokakta yoiun ortasında bulunan bir dikeni 
gelip geçenlere mani olmasın diye kaldırıp kenara 
koyanın dahi fotoğrafı çekilmiştir; o dahi ecrini ya
rın âîenı-i ahirette alacaktır,» buyuruluyor. 

Binaenaleyh, İslâmda hukuk var, ahkâm var. 
Kalıyor şimdi İslâm Hukuku ile mevcut ve mer'i 
hukukun çatıştıkları yerler var mıdır, bunlar neler
dir meselesi?.. 20 nci asrın müspet kafası ve ilim 
adamı bunu da çözmeye muktedirdir ve ben salisen 
merak etmişimdir; şu 7 - 8 senelik teşriî hayatımda 
bu konuyu incelemişimdir merak ile bakıyoruz Mi
ras Hukukunda bir çelişki gibi görünen yer var, er
kek evlâda 2. kadına 1 vermiş. Bakıyorsunuz İn
giliz Hukukunda, evlâdı ekbere köşkü bağışlıyor. 
Dünya hukukundan misalleri var. 

Bir başka mesele dikkatimizi çekiyor taalıhüd-i 
zevcât meselesini merak ile inceledim, bu bir emir 
değil ruhsat Bizimkiler kurnazlık etmişler bunu 
emir diye kullanmışlar. O da öyle bir şarta bağlı 

I rahsat ki, harplerde erkeklerin büyük ölçüde telef 
oMuğu bir dönemde kadınların iffetlerinin bekçilaği-

I ni yapmak üzere eğer diyor «fizik bünyesi beşeri 
I kuvveti» seksüel enerjisi var ise, serveti var ise, 
I malî kudreti var ise, sıhhati var ise bir de gönüBer-
I de müsavatı temin etmek kaydıyla ve ayrı ayrı ev 

açmak şartıyle birden ziyade evliliğe müsaade ve mü-
I samana göstermiş» Bunu biz almışız, emir, namaz, 
J oruç gibi emir olarak telâkki etmişiz, yanhş. 

I Bakıyoruz 20 nci Asrın tatbikatına, ben dok-
I torum, doktor olarak inceliyorum. Bir kadının ha

yatı var^ bir erkeğin hayatı var. Erkek buluğa er
di mi 90 yaşına kadar seksüel mekanizma çalışır, ka
dın ayda 5 gün, 1 hafta çalışamaz, nihayet buluğ
dan 45 yaşına kadar çalışır; ondan sonra hayızdan, 
nifastan kesilir. Bu da gösteriyor ki, bir erkekle 

I bir kadın her ne kadar kanunda müsavi addetsek 
bile yaratılışta hilkatte müsavi değil, az gelmek
tedir. 

Binaenaleyh, mesele ne oluyor?.. Bakıyorsunuz 
j toplumda, evet Medenî Kanuna göre bir kadına bir 

erkek doğru; ama randevu evleri, genelevler, aşna 
fişna sinamalar, buluşma yerleri büyük ölçüde sek-

I süel israf. Ondan sonra evleniyor, evde hanım, 
dairede sekreter var, özel sekreter var, seyahate gi
der ayrı işi var, yurt dışına çıkar başka dalaveresi, 
hesap ortada; ama moncgan, poligan meselesinde 
hiperseksüel kadın meselesini tıpta incelemek müm-

I kün; ama vakıa orta yerde. İşte bunları da ele al-
I dığımız zaman meydana çıkıyor ki, İslâm toplumu, 

cemiyeti kuşatıcı bir tek ferdinin dahi feda edihnesi-
I ne taraftar değil. Kadına «Mahallî tekvin» demiş. 
I «Kadın sun-u ilâhî fabrikasının insan dokuma tez-
I gâhıdır» demiş. «Cennet annelerin ayakları altın

dadır» demiş, ayrı bir kıymet vermiş; ama onun ya-
I nında bu kıymetini bilmeyen kadına da tesettüre ria-
I yet etmeyen kadma da başka isimler vermiş, başka 
I şekiller tarifler yapmış. Demek oluyor ki, kadma, 

anneye ayrı önem vermiş, büyük kıymet vermiştir. 

I Kadının hakkını dünya tarihinde İslâm kadar hiç
bir müessese vermemiştir J Avrupa'ya, Roma tari-

I hine, İsla md an evvelki tarihlere bakınız, kadm 
I kocası öîdüğü zaman, kocasının malı gibi beraber 
I diri diri miras olarak intikâl eder, satılır, pazara 
I götürülür v. s. İslâmdan önce birçok şeyler. İslâm 
I bunları ortadan kaldırmış. Hatta mirasta «kadm 
I babasından intikal eden malını,, bizatihi tasarruf 
I eder, teberru eder, kullanır ve kullanmakta muh-
I tardır, kocasına tabi değildir» der. Medenî Kanunda 
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biz ona aile reisi koca demişiz ve kadının malım da 
mal birliği veya ayrılığı esasına göre hukukta bir
leştirmişiz. 

Bununla şunu anlatmak istiyorum sayın senatör
ler; 

Medenî Kanun veya mer'i hukuk ile İslâm Hu
kuku arasında çatışır gibi görünen meselelerde ibnen 
ve dikkatle üzerine eğilindiği zaman hiç de çatışma 
olmadığım görmekteyiz. 

Nitekim ne kadar güzel kaideler konmuş, «Akıl 
ile nakil arasında ihtilâf olmaz. Eğer ihtilâf var ise, 
ya akıl sahih değildir, ya nakil sarih değildir» de-
ıraş. Gayet güzel kaideler var. 

Peygamber Efendimiz, «Bir hadis bana izafe edi
liyor da, aklı selime uygun değilse, o hadis benden 
sadır olmamıştır» diyor. Demek ki, bu kadar gü
zel kaideler var. 

Sonra Kur'anm mânası kıyamete kadar baki. 
Sözü Arapça; ama mâna Allah'ça, mâna Allah'ta. 
Nasıl oüur.. Elbette ki, Kuran'ın 6 ncı asırda ma
nası var, 20 nci asırda mânası van Nitekim, «El 
Kariya suresine 8 nci asırda dinamit manası ve
rilmiş, Hiroşima'da atom bombası patladıktan 
sonra, «Keîferaşel mebsut» âyetine kavun büyüklü
ğünde bir maddenin şehirlerde hayat bırakmayacağı 
mânasıyle atom bombası mânası kastedildiği ifade 
edilmiş. 

Binaenaleyh, mazota, kömüre, sanayiin gelişme
sindeki temel maddelere uzun uzun işaret edilmiş, 
anlatılmış; ama Kur'an elbette ki, bir teknik kitap 
olmadığı için, ilgilisi onun o mânasının derinliğine, 
inceliğine dalacak ve o mânayı çıkaracak. Biz 12, 
14, 18 nci asırdaki müfessirlerin tefsirlerine bakıyoruz. 
20 nci asrın mânası nerede kaldı, ne oldu onun 
manası? Her an nüzulde olduğuna, mana kıyame
te kadar baki olduğuna göre, 20 nci asrın da bir 
manası, 20 nci asır insanının da ondan tahsil ede
ceği bir incelik vardır ve obuası lâzım. 

Demek Ju , bu ölçülerle, bu açı ile ve bu insaf 
ile, bu muazzam eser incelendiği ve Büyük Türk 
Milletine ve bütün dünyaya bu ölçülerle hakikatleri 
ortaya koyup istifadeye arz edildiği zaman mesele 
değişir. O zaman ne taassup kalır, ne hurafe ka
in*, ne din istismarcılığı kalır, ne din sömürüsü ka
lır, ne din eğitimindeki sıkmtı kalır. 

Peygamberimiz gayet güzel ifade etmiş, «Ene bu 
istü liötemmime mekarimel ahlâk» buyurmuş. «Ben 
ancak mevcut mekârimi ahlâkı itmama gönderildim, 
tamamlamaya gönderildim» diyor. Demek ki, din-
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lerdeki gaye, yüksek ahlâkî vasıf ve karakter ter
biyesi meydana getirmek ve inşam hazreti insan yap
mak, eşrefi mahlûkat yapmak, insanlığa hadim 
kişi ve fert haline getirmektir. Bu kadar güzel ve 
ideal bir perensibe arka çevirmek ne büyük cehalet, 
ne büyük hata, ne büyük basiretsizlik, ne büyük dal
gınlık. 
Hamd olsun bu işte bir uyanış var. Artık bu işi 

hiçbir partinin inhisarında değil, her partinin ve 
partilerin üstünde, dışında görmeye başladık yavaş 
yavaş. Geriye ne kalıyor? Bu işlin eğitimini ve öğ
retimini yapmak kalıyor, din eğitimi ve öğretimi. 
Bakıyorsunuz bu neyle olur? Millî eğitimle olur el
bette. Eğitimin, maarifin temeli ne? Şöyle bir dü
şünecek olursak, maarifin temelinde yatan esas şu; 
bir insan hayatta müspet ilim erbabı olarak kaç hâ
dise tetkik edebilir? 3, 5, 10, 3 bin, 5 bin. îlim kai
desi nedir? Hâdiselerin incelenmesinden sonra hâ
sıl olan yakınlığa kanun, prensip, kaide diyoruz. 

Binaenaleyh, hâdisat namütenai olduğuna göre, 
ilmin temeli ne? Habere inanmak. Ben Ameri
ka'yı görmedim, televizyonda görüyorum, coğraf
ya kitabında okudum, bir Amerika var, bir Afrika 
var, bir Avustııralya var. Bundaki benîm inan
cım nedir? Verilmiş olan habere inanmaktır. Yani, 
ya ilmen yakin bili rinsan, ya aynel yakin bilir, 
ya hakk'el yakin bilir. 

İîm'el yakin bilmek; gaipten bilmek. Amerika'yı 
fâhnem gibi. 

Ayn'cl yakin bilmek; binersin gemiye yahut uça
ğa Waşington'u görürsün, o ayn'el yakin olur. İçin
de gezer, oturur yemeğim yersin o, 

Hakk'el yakin olur. 
Demek ki, ilimde bir prensip var. Nedir o? 

Habere inanmak. 
Şimdi bir hususu insaf ile ortaya koyalım. 14 

asırdan beri, asırlardan beri doğru haber veren, en 
doğru haberi veren kim? Başka bir tabirle muhbiri 
sadık kim? Hemen görüyoruz ki, inananın da, inan
mayanın da, yar-ı âyann da teslimiyle vermiş ol
duğu haberlerin küllü veya küllüne yakın kısmının 
isabet ettiği, doğru olduğunda ittifak edilen bir tek 
zat gerçek ve hakikî inkılâpçı diyebileceğimiz, be
şeriyeti zulmetten nura çdtaran Hazreti Muham-
med Aleyhisselâtı vesselamdır, O halde muhbiri 
sadık ortada, verdiği haberler ortada, gelecek hak
kında beyanlar ortada, şimdiye kadar her ne söy-
îemişse aynen tahakkuk etmiştir, ortada. Kendi mes
leğinde, tıpta hayran olduğum birçok hadisler top
ladım, beyanlara muttali oldum hayran oldum. 
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Demek ki, bu kadar hâdisat ortada iken, hâlâ 
biz maarifte din eğitimi yapalım mı, yapmayalım 
mı, din dersin koysak mı, koymasak mı, ahlâk der
si mi koyalım, din dersi mi koyalım, Anayasaya 
aykırı mı gelir, düz mü gelir düşüncesindeyiz, bu 
büyük hata. Süratle ve derhal din eğitimini koymak 
lâzım ve İslâmı öğretmek lâzım. O zaman işte anar
şi kalmaz. 

Bütçelerde, komisyonlarda, Umumî Heyetlerde, 
araştırma komisyonlarında «anarşi, anarşi, anarşi, 
illallah, kan döktü, o onu vurdu, bu bunu vurdu.» 
Sebebi ne? En basit misal, imansızlık, inançsız-
hk, kendisi gibi olan Allah'ın yarattığını, Allah di
yor kî, «Madem yaratamıyorsun, öldürmeye hakkın 
yak.» Evvelâ öldürmenin cezasının ölüm olduğunu kı
sas ile İslâm beyan etmiş. Islâmı öğretmedik ki 
nesle, evvelâ öldürmekten vazgeçsin. Yok... İşte 
bakınız zararları. Anarşiyi İslâm ile önlersiniz, 
büyük keşifler ilmî hakikatler ortaya koyarsınız, 
ilimlere mevzu, sanatlara model verirsiniz, geri 
kalmışlığı ortadan kaldırır dünyanın en medenî mil
leti olursunuz; ama bunu bırakınız mahallenin ima
mına, camiin hocası ve müezzinine terk etmeyin, 
bunu ilim erbabı, müspet ilim erbabı, üniversiteler, 
fakülteler, İlahiyat fakülteleri, fakülte haline ge
tirilmesini temenni ettiğimiz Isîânıı inceleyen ensti
tüler bunu inceleyecek ve hakikatleri ortaya koya
caktır. Bir mühim nokta daha var; 

Bir milletin bütün fertlerini âlim yapmak müm
kün değil; ama bütün fertlerini mümin yapmak, bir 
inanışın etrafında toplamak mümkün. Demek ki, 
yaygın ve örgün eğitini diyoruz. Millî Eğitimde, yay
gın eğitimde herkesi daire-i imana sokmak ve esa
sen İslâm Fıtratı üzerine doğmuş olan yavruya Is-
lânıı öğretmek, imamn, inancın temel prensiplerini 
vermek ve böylece onu insanlığa hadim, merhameti, 
muhabbet!, hürmeti olan, sevgisi olan, insanoğluna 
saygısı olan, onun hayatına katiyen kastetmeyi dü
şünmeyen bir varlık olarak yetiştirmek mecburiye
tindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, bir saniye efen
dim. Şu anda 45 dakikalık süreniz doldu, lütfen 
bağlayınız. 

A. P. GRUPU ADINA ALÂEDDİN YILMAZ
TÜRK (Devamla) — Peki Sayın Başkan, ben mese
lenin zevkinden vaktin nasıl geçtiğini unutmuşum, 
affedersiniz, toplayayım. 

BAŞKAN — Rica ederim, buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ALÂEDDİN YILMAZ
TÜRK (Devamla) — Demek oluyor ki, örgün eği
timle de din alimleri yetiştirmeliyiz. Türk millî eği
timine mutlaka din eğitimini koymalıyız. Efendim, 
bu tek kitap meselesi mevzuunda Felsefe kitabında 
iîk defa Cumhuriyetten bu yana 50 seneden bu yana 
İslâm Felsefesi kondu. İslâm felsefesinde de önem
li yeri oîan Farabî kondu. Farabi bahsinde de bir 
ufak tabı hatasından kıyamet koparıldı; ama gönül 
ister ki, «Yahu Millî Eğitim Bakam bir şey yap
mış, güzel bîr şey yapmış, ama ilgililerin gözün
den bazı şeyler kaçmış; O kusur da düzeltildi» den
medi de, kitaplar toplatılmak istendi, «Vay bu na
sıl olur» dendi, bir Alevî - Sünnî mücadelesi dava
sı çıkarıldı. Esasen bu konuya biraz ciddî ve ilmî 
olarak girmek istiyordum; ama vaktimiz kalmadı. 
O bahsi, Millî Eğitim bahsine bırakarak geçelim. 

Demek oluyor ki, ciddî olarak Millî Eğitim 
bünyesinde din eğitimi ve öğrenimi fahrî değil mec
burî oîmah. Matematik kadar, fizik kadar, kimya 
kadar, biyoloji kadar önemli olan bu bilgileri müs
pet ölçülerle aydın kafalı münevver insanlar vasıta
sıyla öğretmeli, vermelidir. O zaman göreceksi
niz, Türk genci, Müslüman Türk genci, yalnız ken
di gençliği arasında şefkat değil, dünya gençliğine 
de şefkati, merhameti, insanlığı ve insafı öğreten 
ideaîist örnek insan ohır. Bunun neresinden kor
kulur ve neden kaçılır? Kaçınılan taraf şu; mura
kabe vardır İslâm'da. «Hesap soran bir Molla Gü-
rani çıkar» denir. Elbette murakabe güzel bir şey, 
hesap meselesi, «Allah'a kul olarak yaratılanın hepsi 
hesap verecektir» kaidesi vardır. 

İşte bunları öğrettiğimiz ve öğrendiğimiz zaman, 
Türkiye'de müspet ilimle mücehhez, ilmî müessesele
riyle beraber dinî müesseseler atbaşı, yanyana be
raber yürüyecek, iş o zaman modern müreffeh bir 
Türkiye doğacak, böylece Türkiye'de ne doktrin 
münakaşası, ne komünizm zırıltısı ne anarşi belâ
sından eser hiç şüphesiz kalmayacaktır. 

Gönül bunu ister, Adalet Partisi Grupu olarak 
bu iştiyak ve arzularla, Milletimizi, vatandaşlarımı
zı, gençliğimizi, üniversitelerimizi böyle görmenin 
arzusu ve iştiyakı içerisinde, asıl konulara girmeye 
vakit bulamadan, Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi
nin memleketimize, Milletimize, mensuplarına ve il
gililerine uğurlu ve hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan 
niyaz eder, beni bu sabahın erken saatlerinde dinle
mek lütfunda bulunduğunuzdan dolayı hepinize say
gılar sunarım. (AEuşlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yıimaztürk. 
Cumhurbaşkanlığınca Sr çilen Üyeler Grupu adı

na söz isteyen sayın üye?.. Yok.: 
Millî Birlik Grupu adına söz isteyen sayın üye?. 

Yok. 
Konuşan gruplar ikinci söz talebinde bulunmu-

vorîarj 
Kişisel görüşmelere geçiyoruz efendim. 
Buyurun Sayın Haindi Özer. 
HAMDI ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler; 
Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi üzerinde 9 yıl

dan beri konuşmaktayım. Yeryüzünde hiç bir rejim 
ve hiç bir zorlama insanoğlunun yüreğindeki imana 
kilit vuramamış ve bunu öldürememiştir. İslâm Dini 
tüm gelecekleri kapsayan büyük bir genişlik ve yüce
lik dinidir, çağlan ardına takan ilerici bir dindir. Bu 
dinin amacında iyi ahlâk, insanca yaşamak ve Cena
bı Allah'ın rızasına mazhar olmak vardır. 

Bu dinin aracı ise, iman etmek, ruhun, bedenin 
ve malın şükrünü ifa edici ibadetler yapmaktır. İba
dette esas ihlâstır. İbadete riya ve gösterişin girmesi 
şirk olduğu gibi yapılan bir ibadete riya ve gösteriş 
damgası vurmak da şirktir. 

Tüm fiilleri ve niyetleri bilici yalnız Cenabı Hak
tır. Onun ilminden hiç bir şey gizli kalamaz. Herkes, 
her iş ve her niyet ona rücu eder. Hiç kimse, kim
senin ne kefili ve ne de vekilidir. Cenabı Allah'ın 
kefaleti ve vekâleti kafidir. Herkes hesabını tek ba
şına, ona verir ve onun izni olmadan Peygamber bile 
kimseye şefaatçi olamaz. Görülüyor ki, İslâm Dinî 
insanları kula kul olmaktan çıkarmış ve Cenabı Allah 
ile olan bağlantısını doğrudan yaparak, onun hay
siyet ve iradesini bir başka kulun eline ve emrine 
vermemiştir. 

Peygamberimize uyarıcı ve yol gösterici görevini 
vermiş; fakat zorlayıcı bir yetki vermemiştir. Şah 
damarımızdan daha yakın olduğunu müjdeleyerek 
kendisiyle kulu arasına hiç kimsenin gireceği açıklık 
bulunmadığını bildirmiştir. Görülüyor ki, İslâm Dinî 
kul ile Cenabı Allah arasında karşılıklı bir akittir, bu 
mukavele de kimse kimseye kefil ve vekil değildir. 

Sayın senatörler; 
Bu yapmış olduğum özet, Kur'anı Kerimin hüküm

lerine dayanmaktadır, bundan sonraki maruzatım da 
aynı nitelikte olacaktır. 

Bir devletin içine bölücülük ve nifak sokmak, din, 
mezhep ve milliyet ayırımı güderek hak dağıtımında 
adaletsizliğe sapmak günahtır; çünkü, Cenabı Hak 

adildir. Bugün görüyoruz ki, partizanlık yani tefrika 
yapılarak bazı kimselere din, mezhep ve parti ayrılığı 
yüzünden iş verilmiyor, işten atılıyor Ve bir kulun 
nafakası elinden alınıyor. 

Bu tutum ve davranış Cenabı Hakkın Rahman 
ismine saygısızlıktır; çünkü o rahman olarak bu dün
ya hayatında herkesin hakkını adalet üzere verir. İster 
İslâm, ister putperest olsun, herkese emeğinin hakkı
nın verilmesini ister, emreder. Rahim olarak da yalnız 
mümin kullarına ahiret hayatında mükafatlar verir. 
Cenabı Hak hiç kimseye zulmetmez. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi çok önemli bir konuya dokunacağım. Bir 

toplum ve bir millet azarsa, Cenabı Hak bir musibet 
yaratır, onların üzerine gönderir. Musibet altında çi
lesini dolduran bu insanları kurtarmak isterse, bir 
sebep daha yaratır. Sevdiği bir kuluna nusret ihsan 
ederek ona musibeti defettirir. Eğer, Kur'ana iman 
ediyorsak, onun bu hükmüne de inanmalı ve onun 
sevdiğini sevmelidir . 

Hepimiz biliyoruz ki, Birinci Dünya Savaşından 
sonra devletimiz yıkılmış, düşmanlar tarafından yur
dumuz işgal edilmiş, çoluk - çocuğumuzun ırzına ge
çilmiş, hamile kadınların karınları süngülerle deşi
lerek bebekleri köpeklere atılmış, binlerce Müslüman 
Türk boğazlanarak yakılarak öldürülmüş, evlerimiz 
ve mabetlerimiz ateşe verilmiş, Vatanımız, Bayrağı
mız, namusumuz talan edilmiş, işte bu sırada Cenabı 
Hak bir kuluna nusret ihsan ederek, onu düşman üze
rine saldırmış, bir Millet onun sancağı altında toplana
rak hücuma geçmiş ve düşmana karşı milletimiz muzaf
fer olmuş. Bu kul Mustafa Kemal'dir. Üzülerek be
lirteyim ki, bugün kendilerini koyu müslüman sanan 
birçok cahiller, Mustafa Kemal düşmanı olmakla ade
ta Yunan'ın safhına geçmişlerdir. Mustafa Kemal Pa
şayı kâfir ilân eden bu sapıklara soruyorum, mina
relerimize asılan çanları kırarak, çan seslerinin yerine 
ezan seslerini getiren bir kumandana kâfir diyen bir 
sapık nasıl Müslüman olabilir? 

Eğer Cenabı Hak Mustafa Kemal'i sevmeseydi, 
O'nu Vatanın, Milletin, Bayrağın ve istiklâlin kurtarıl
masına sebep hak eder miydi, memur eder miydi? 

Sayın senatörler; 
Bugün bazı genel müdürlerin makam odalarında 

Atatürk'ün fotoğrafları kaldırılmış, bazı okullarda da 
onun yerine bozkurt resimleri konulmuştur. Allah'a 
iman eden hiç bir Müslüman Allah'ın kurtarıcı ola
rak memur ettiği, sebep kıldığı bir kahramana deccal 
diyemez. Kanıyla, ruhuyla, milliyetçi olan hiç bir kim-
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se milleti esaretten kurtaran kahraman bir Türk ko
mutanının fotoğrafım atarak, onun yerine bir cana
var resmî asamaz. 

Diyanet İşleri Başkanını uyarıyorum. Kur'anın laf
zına ve ruhuna iman ediliyorsa, bu konu üzerinde 
Iıalksmıza uyancı hutbeler verilmelidir. 

Âlemlerin dini olan İslâm dini, bir parti dini ha
line sokulmamalıdır. İslâm dini sadece ne Demhel'in, 
ne Eccvifin ve ne de Erbakan'm dinidir. Bu din Al
lah'ın dinidir, bu din bunun için hepimizin dinidir. İs
lâm dini 18 bin âlemi içine alacak bir genişlik dini
dir. Bunun kilitli bir kapısı yok ki, anahtarı da olsun. 
Dileyen bu kapıdan geçer ve dilediği menzile ulaşa
bilir, hiç kimse kimseye pasaport veremez ve hiç kim
se kimseyi elinden tutup götüremez. 

Saysn senatörler; 
Çok önemli bir konuya daha kısaca dokunarak 

raarazgtıma son vereceğim. İsteyen yurttaşlar kolay
lıkla hac farizasını yerine getirmektedir. Demokratik 
ve îayik bir rejimde vicdan ve inanç özgürlüğü bu 
kolaylığı gerektirir; ancak hacca gitmek burada dol
durup doldurup yüklendiği günahları Kabe'ye boşal
tıp dökmek değildir. Hamama gider gibi sık sık hac
ca giderek temizleneceğini sanmak, İslâm Dinini bil
memektir. Ayrıca hac kolaylığını kaçakçılık fırsatı 
bilerek, Devletin maddî gücünü zayıflatmayı irtikâp 
edenlere de dikkat edilmelidir. Kesilen kurbanları 
çöldeki hendeklere gömerek fakir fukaranın midesin
den kaçırmak da Kur'an hükmüne aykırıdır. Kurban
lar Türkiye'de kesilmeli, fukaraların kursağına bir 
lokma et girmelidir. Diyanet İşleri Başkanlığı bu çok 
önemli konuya halkımıza anlatmalı ve ibadetin ama
cım tanıtmalıdır. Kurban bir araçtır. Onun amacı 
fukaraları doyurarak Cenabı Hakkın rızasına maz-
har olmaktır. Eti toprağa gömülen bir kurban kabuî 
olunamaz. 

Maruzatım bundan ibarettir. Diyanet İşleri Baş
kanlığı Bütçesinin milletimize, memleketimize, men
suplarına, tüm İslâm âlemine ve insanlığa hayırlı ve 
uğurlu olmasını Cenabı Haktan ır'yaz ederken hepi
nize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özer. 
Buyurun Sayın İlhan. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; 

Türkiye, nüfusunun tamamı Müslüman olan bü
yük bir devlettir, Türk milleti yüzyıllar boyunca Müs-
üimoîliğm gelişmesi ve korunmasının bayraktarlığını 
yapmıştır, Türkiye Cumhuriyeti, gelenekleri demokra-

\ tik yapısı ve genel gelişme düzeyi bakımından İslâm 
âlemi içinde mümtaz bir mevkiye sahiptir. Bu sebep-

| lerle, şayet dünyada İslâmm ve İslâm âleminin me
selelerine en yakın ilgiyi göstermesi, önderlik etmesi 
gereken bir Devlet aranırsa, bunun Türkiye Cumhu-

j r!yeti olmasî gerekir. Bu balcımdan geçen yıl îstan-
j hul'da toplanan İslâm Devletleri Dışişleri Bakanları 

Konferansım hayırlı bir başlangıç saymaktayım. 

| Türkiye, İslâm camiası içinde etkili ve Iaylk ol-
j duğu yeri aldığında bugün dış politikada içinde bu

lunduğu yalnızlıktan kurtulur dost ve kardeş İslâm 
devletleri ve bunların halkı ile geliştirilecek iktisadî 
münasebetler Türkiye'nin kalkınmasına, dünyada en 

! etkili söz sahibi olmasına yardım eder. 
Türk fiililerinin müşterek arzusu kardeş İslâm ül

keleriyle çok yönlü münasebetlerin daha ileri sevi-
j yeye ulaştırılması yolundadır. Türkiye'nin İslâm âle

mine karşı daha fazla alâka göstermesi, daha yakın 
] ilişkiler kurması, İslâm âlemi içinde kendisine layik 
i olan mümtaz mevkiye ulaşması için gayret sarfetme-

sl, İslâm âleminin ve Müslüman milletlerin meselele
rine dünya ölçüsünde ve dünya politikasında özel bir 
dikkat göstermesi, İslâm davalarını takip etmesi layik 

I Cumhuriyet esaslarına aykırı değildir. 

Bu yoldaki davranışlar, demokratik ülke olmanın 
gereğidir. Zira, Türk halkı bunu istemektedir. Tür
kiye Cumhuriyeti İslâm âlemine karşı, dış politikada 
özel önem vermekte, layikliği ihmal etmiş, Atatürkçü 
dış politika çizgisinin dışma çıkmış olamaz. Layiklik 

j Türkiye'de uzun süre yanlış anlamalara ve yanhş 
uygulama konusu olmuştur. Layiklik, çok partili dü-

! zenin yerleşmesine kadar Türkiye'de Devletin dine 
karşı politikası gibi uygulanmıştır. Oysa, lâyikiik, bu 

| değildir. Layiklik din ve devlet işlerinin ayrılması de-
\ mektir. 

| Ssym Başkan, değerli senatörler; 
I Alîaha şükür art'k dini tedrisatın yasaklandığa, 
| dinî vecibelerini ifa edenlerin gizlenmek zoruniulu-
i ğunu hissettiği dönemleri geride bıraktık. Demokra-
I tik devlet düzenimiz, din tedrisatının ve din adamı 
! istihdamının malî yükünü büyük bir ölçüde üzerine 
j almış bulunmaktadır. 
I Sayın Başkan, değerli senatörler; 
İ Bir mutlu konuya da değinmek istiyorum. Ben 
1 uzun süre Avrupa ülkelerinde kaldım, orada bayram 
I 
' ve dinî günlerde Hıristiyan kilisesinin radyo ve tele-
• vizyonlardaki etkisini görüyordum ve Türkiye'de ay-
i m durumu göremeyince üzülüyordum. Bir süreden 

beri hiç olmazsa bayramlarda ve dinî günlerde bizim 
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¥adyo ve televizyonlarımız da buna benzer programlar 
sergilemektedir, bundan mutluluk duymaktayız. 

Sayılan 14 bine varan vekil - imam meselesini hal
letmemiz lâzım ve aynı zamanda bir konuya Diya
net İşleri Başkanlığının önem vermesini istiyorum. 
Kur'anı Kerimimizin esaslarına göre Hacca Müslü
man kardeşlerimizin gönderilmesi farz olduğa kara
şındayım, bu hususta şüphe yok. Yalnız bilhassa is
tirham ediyorum, hiç farz olmadığı halde sağdan sol
dan borç para almak suretiyle Hacca gidenlerin İs
lâm dinine göre haccın onlar için farz olmadığının 
camilerde, ilgili yerlerde duyurulması hususunda Di
yanet îşleri Başkanlığının tavassutta bulunmasını is
tirham ediyorum. Burası çok mühimdir. 

Avrupa Konseyine gidip gelirken, Avrupa'da bu
lunan Türk işçilerinin din ile ilgili bir meselesine de
ğinmek istiyorum. 

Sayın Başkanım, acaba kaç dakika konuşma sü
rem var?.. 

BAŞKAN — Efendim, tam 5 takikanız var. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Teşekkür ederim 
efendim. 

Avrupa Konseyi üyesi olmam hasebiyle Konsey 
çalışmalarına katılmak üzere her Avrupa'ya gidişim
den yararlanarak, çeşitli Avrupa ülkelerindeki Türk 
işçileriyle temas etmek ve onların çeşitli sorunlarım 
Öğrenmek fırsatını buldum. Bunlardan biri de işçile
rimizin dinî ihtiyaçlarını karşılayacak din adamı so
rununa birkaç kelime ile değinmek istiyorum. 

Hıristiyanlığın öteden beri hiç değişmeyen bir he-
defi vardır, bütün dünyayı Hınstiyanîaştırmak. Asır
lardan beri bu hususta milyarlar harcanmış, sayısız 
Hıristiyan misyonerleri Afrika'da, Asya'da bu uğur
da her türlü zorluklara göğüs gererek çalışmış ve ha
len de çalışmaktadırlar. Bu yolda hayatlarını kaybet
miş birçok Hıristiyan misyoner ve din adamlarının 
ruhlarına kilisede halen dua okunmaktadır. Afrika 
ormanlarında senelerce bu uğurda çalıştıktan sonra 
birkaç sene evvel ölmüş olan meşhur Albert Schvvit-
zer'i hepiniz tanırsınız. Hıristiyanlığın dünyaya ya
yılması için görev almış gönüllü veya paralı binler
ce kimse görevlerini en iyi şekilde yapmaktadırlar. 
Bugün bu gaye için Avrupa'da milyonlarım seve seve 
verecek sayısız Hıristiyan dindarım bulmak çok ko
laydır. 

Yoğun Türk işçisi çalıştırılan her ülkede ne kadar 
hayır müessesesi varsa hepsi bu hedefe yönelmişler; 
müslümanlan Hınstiyanîaştırmak, hedefleri budur. 
Artsk Afrika ve Asya kapılanım kadar gelmiştir. Bu 

tarz dinî çalışma, hem daha ekonomik ve daha teh
likesizdir. Artık müslüman işçiler onların evlerinde, 
bahçelerinde ve işyerlerinde çalışıyor; sokakta, kah
vede veya evde kendileriyle sohbet etmek imkânım 
bulabiliyorlar. Hıristiyan dinî bu fırsatı kaçırır mı 
hiç?.. Burası çok mühim, çünkü sağda solda Yahova 
şahiöerince yoldan çıkarılmış İslâm Dininden, Hıris
tiyan Dinine çevrilmiş oradaki bazı Türklerle temas 
etmek imkânım buldum. 

Bunun kadar önemli ve âcil bir hususa daha de
ğinmek suretiyle sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Birçok kimselerin ve kuruluşların önemle üzerin
de durdukları husus, Türk işçilerinin temiz ve ma
sum zihinlerini her ne pahasına olursa olsun kendi 
karanlık emellerine paralel bir yönde etkilemek. Bun
lar, çeşitli aşın akımlara angaje »olmuş kimselerdir. 
Tek düşünceleri Türkiye'yi yıkmaktır. Gerek Hıristi
yanlık propagandasına ve gerekse diğer muzur cere-
yanlann çahşmalanna karşı Türk işçisine manevî yön
den yardım edebilecek aydın din adamlarının bu gi
bi ülkelere yeterince gönderilmesi gerektiği kanaatin
deyim. 

Bu geç vakitte zamanınızı bu şekilde aklığım için 
beni mazur görürsünüz kanaatindeyim. 1977 malî yı
lı Bütçesinin Türk milletine ve Diyanet İşleri Baş
kanlığı mensuplanna hayırlı ve uğurlu olmasını dilere 
Sayın Başkan, kıymetli dinleyiciler, sizleri saygıyîe 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İlhan. 
Buyurun Sayın Doğan. 

LÛTFİ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Bu geç vakitte ikinci defa söz aldığımdan dolayı 
üzüntü duyuyorum. Ancak, mecburiyet hasıl olduğu 
için Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi üzerinde düşün
ce ve temennilerimi arz etmek üzere huzurunuza çık
mış bulunuyorum. Sözlerime başlarken hepinizi hür
metlerimle selâmlanın. 

Değerli arkadaşlar; 
İslâm Dini insana şu görevi verir : «İnsan düşün

ce ve kavrayışlarında hakkı, doğruyu aramalı; işle
rinde, davranışlannda iyi ve faydalı olanı seçip yap
malı, gerçekleştirmelidir.» Demdeki, insan bu iki ana 
esasa aklıselimini teksif edip, burada başarı göster
diği ölçüde insanlık şerefini son derece yükseltmiş 
olur ve Kur'an diliyle övülen bahtiyar kimselerden 
olur. 

Hiç şüphe yok ki, insan bunu yaparken, insanın 
yolunu aydınlatan tslâmî talimat, şüphesiz yüce Ki-
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tabımız Kur'an-ı Kerimdir. Biz bu kitaptan dinî veci
belerimizi öğreniyoruz, İslâmiyeti anlıyoruz ve ina
nan insanlar gücü yettiği ölçüde vazifelerini yapıyor
lar. 

Şu bir gerçektir, İslâmiyet güneş gibidir. Yani, gü
neş iyi insanlara da, zıddına olan kimselere de hep
sinin de üzerine doğar. Ancak, bazı insanlar bilerek 
güneşten iayıkiyîe faydalanır, bazıları istifade ede
mediği de vakidir. Buranın tafsiiâfma girmek istemi
yorum, Sizlerin yüksek idrakiniz, maksadımın ne ol
duğunu kavradığından endişe etmemekteyim. 

Ancak şu bir gerçektir ki, İslâmiyet aklıselimi esas 
almıştır. Şöyle düşünmek lâzımdır : Ancak Müslü
manlıkta akıllı olanlar mükelleftirler, yani aklıselim 
sahibi oldu mu bir insan mükelleftir. Bu itibarladır 
ki, akıl şerefine eremeyen veya bulûğ çağına gelme
miş olanları İslâmiyet mükellef tutmamaktadır. Bu
nunla birlikte şunu istemek yerinde olur; insanların 
hepsi, insan hak ve hukukuna sahiptirler. Dinimizin 
bize telkin ettiği budur. Hatta henüz dünyaya gelme
miş olan, ana batnındaki cenin dahi insan haklarına 
sahiptir ve onun hukukunun korunması devlet yetkili
lerinin hukuken vazifesidir. 

Demekki, İslâmiyet aklıselimi esas alıyor. İkincisi, 
İslâmiyet ilmi de hakem tayin ediyor. Yani nerede 
aklıselim ve ilim varsa, orada İslâmiyet vardır. Aklı
selim, ilmin olmadığı yerde İslâmiyetten söz etmek 
bahis mevzuu olamaz. 

daşının da hakkıdır; burada dinin icabı nedir?.. Bunu 
ben öğrenmek istiyorum ve Diyanet İşleri Başkanlığı
nın da buna, hakikat ne ise olduğu gibi öğrenmek de 
vazifesidir, onu aydınlatmak vazifesidir. 

Bir başka arkadaşımız Hac'da alâkalı olarak şu 
veya bu maksatla gidiyor, fakir, ama şuradan bura
dan toplayarak gidiyor buyurdular. 

Değerli arkadaşlarım; 
İsîâmiyette insanın gücünün yetmediği bir vazife 

ile İslâmiyet insanı mükellef tutmaz, Cenabı Hak in
sanları, ancak güç ve takatlarının eriştiği şeylerle mü
kellef tutar. Burayı da tabiî ki haklı olarak arkadaşı
mız sormuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri
miz, bütün vaizlerimiz yeri geldiğinde bu hususta hal
kımızı aydınlatmaya çalışmaktadırlar. 

Bir husus da şudur; İslâmiyet, samimiyettir; yani 
akıl hakemdir, esastır, ilim hakemdir ve samimiyet de 
bunların bir zeminidir. 

Bu girizgâhtan sonra, muhterem-Başkanımın da 
müsaadesi ile söz başı olarak şöyle bir kaç hususa 
temas etmek istiyorum. 

İslâmiyet nasıl aklıselimi esas almış, ilmi hakem 
kabul etmişse, üstün ahlâkı da öylece bir esas kabul 
etmiştir. Yani İslâmiyet güzel ahlâktan ibarettir ve 
burada İslâmiyet beşeriyete şu ölçüyü koymuştur. Bir 
insan başkaları tarafından kendisine yapılmasını arzu 
ettiği fiil ve davranışları o da başkalarına yapmalı
dır; ama kendisine başkalarının yapmasını istemediği 
bir hususu o da başkalarına yapmamalıdır. Yani, 
şöyle diyebilirim, ben başkalarının bana yapmasını 
uygun* bulmadığım bütün fiil ve davranışlardan ka
çınmam gerekiyor. Başkalarının bana yapmasını ar
zu ettiğim iyi davranışları, ben de başkalarına yapı
yorum. İşte cemiyetin nizamı, ahengi buradadır. 

Sayın Bakanımızdan bilhassa Diyanet İşleri Baş
kanlığımızın muhterem mensuplarına şu dilekleri in
tikal ettirmesini rica ediyorum. İslâmiyetin iyi ahlâk 
dini olduğunu, hak hukuka saygı dini olduğunu akh-
selim ve ilim dini olduğunu anlatmalılar. Camileri
mizde verilen vaazlarda, hutbelerimizde bunları bu
günlerde daha çok anlatmalılar. 

Diğer taraftan, İslâmiyet insanları birbirine yak
laştırır, kardeş yapar ve o derece insanlar arasında 
hukuka saygı gösterilmesini telkin eder ki, Hazreti 
Peygamber Efendimizin şu mübarek sözü, hepimizin 
ibretle üzerinde düşüneceğimiz son derece güzel 
esaslardan birisidir. «Bizim zimmetimizde olan bir 
kimsenin hukukuna tecavüz eden, bizden değildir.» 
Dikkat buyurunuz, Müslümanların içerisinde yaşayan 

İslâmiyet mensuplarına beşikten mezara kadar 
bflgi tahsilini görev olarak övütlüyor. Diğer taraftan, 
gerek kadın, gerek erkek herkes üzerine bilgi öğren
mek, dünyevî işlerini yürütecek, dinî vazifelerini ya
pabilecek, helâl ile haramı ayırt edecek kadar bilgi 
öğrenmeyi kadın, erkek her Müslümana farz kılıyor 
ve burada birini diğerinden ayırması da bahis mev
zuu olmuyor. Ancak, îs-âmiyet ihtisasa son derece 
önem veriyor. Müsaade ederseniz bu cümleyi hangi 
maksatla arz ettiğimi açıklamış olayım. 

Bir değerli arkadaşımız, ki şu anda kendisi burada 
yoklar, şahsına, vatanperverliğine son derece hürme
tim vardır; meselâ Hac'la ilgili bir mesele söylediler 
ve uzun uzadıya teferruata girdiler. Gecenin vaktinin 
çok ilerlemiş olması, hattâ sabah namazının vakti gel
miş olması ve ayrıca vaktimin de çok darlığı sebebiyle 
teferruata giremiyorum. Burada aslolan mesele, dinin 
csasatı ne ise, dinin kaplan ne ise, onu hakem kıl
maktır. Diyanet İşleri Riyasetinden şunu istemek he
pimizin hakkıdır; her senatör arkadaşımızın olduğu 
kadar, Müslüman Türk Milletinin inanmış her vatan-
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bir gayri müslim bir vatandaşa herhangi bir müs-
lüman şu veya bu şekilde en ufak bir zarar getir
meye muktedir olamıyor. Zarar getirdiği takdirde ta
savvur buyurun ki, kanunun pençesinden kendisini 
kurtarmıştır; ama Cenabı Haldun muhasebesinden 
kendisini kurtarmaya imkân yoktur. 

Burada bir meseleye daha işaret etmek istiyorum. 
Bunu bir defa daha bu yüce kürsüden Yüksek He
yetinize arz etmiştim. 

Bakınız İslâmiyet bize şunu anlatıyor: Mal, can, 
namus muhteremdir. O halde insanlar birbirlerinin 
ne malına, ne canına ne de namusuna tecavüz ede
mezler. Şu halde, bu duyguda Diyanet İşleri muh
terem mensuplanmn bütün halkımızı küçük büyük 
iyiden iyiye aydınlatmaya çalışmaları memleketimiz 
için çok büyük hayır, çok büyük iyilikler getirmiş 
olacaktır. Çünkü; öyle oluyor ki, bakıyoruz, insanla
rın tüylerini ürperten birtakım tecavüzler, kardeşin 
kardeş canına kıydığı ve birtakım son derece üzücü 
hadiseler meydana gelmiş oluyor ki, bunlar her aklı
selim sahibi insanı inim inim inletmekte, vicdanen 
muazzep ve mustarip etmektedir. Sizlerin bir naçiz 
arkadaşınız olarak şunu ifade etmek istiyorum. 

Milletimizin tek bir ferdinin burnunun kanama
sına gönlümüz razı değildir, hiç birimizin razı değil
dir. O halde müştereken Türk Milleti olarak şunu dü
şünmeliyiz. Herhangi bir vatandaşımızın bir damla 
kanı yere döküldüğü zaman hepimizin bundan kendi 
kendimize sual sormalıyız. Acaba, biz vazifemizi lâ-
yıkıyle yapmış olsaydık bu haksızlık yapılır mıydı? 
Çünkü; bir devleti müesseseleri yaşatır. O müessesele
rin varlığı ile Devlet ayakta durur. Maarifi vardır, di
yaneti vardır, vakfı vardır, şu bu bütün müesseseleri 
vardır; ama her müessesenin mensubu, parlamenteri 
de, hâkimi de hocası da öğretmeni de (şu vatandaşı
mızın burnu kanadı haksız olarak, ondan dolayı bi
zim için manevî bir vebal vardır.) vatandaşlarımızı 
çok daha iyi aydınlatmalı, çok daha iyi yetiştirmeli
yiz düşüncesinin sorumluluğunu taşımalı. Hükümeti 
de taşımalıdır, hâkimi de polisi de, hepsi de taşımalıdır. 

Bu mesuliyet fikrinde müslümanlık o kadar gü
zel bir esas telkin ediyor ki, dikkatlerinizi çekmek 
üzere müsamahanıza güvenerek arz ediyorum. Pey
gamberler bile kendilerine Allahû Tealâ tarafından 
verilen vazifeyi yerine getirip getirmedikleri husu
sunda Kıyamet gününde hesaba çekileceklerdir. Ba
kın, beşeriyetin en mümtaz simaları olmasına rağmen 
Kur'an bu gerçeği açık olarak beyan buyuruyor. O 
halde hepimiz Allahû Tealâ huzurunda hesap veıre=-

ceğimize inandığımız ve hepimiz karşılıklı olarak hak 
ve hukuka saygı ile vazifeli olduğumuza inandığımıza 
göre 42 milyon vatan evlâdının bütün fertleri aynı 
mesuliyeti hissettiği takdirde, bendeniz şu kanaati ta
şıyorum ki, bir mermiyi boş yere yakmanın ne bü
yük vebal olduğunu düşünecek, mermiyi boş yere 
yakmayacaktır. Nerede kaldı ki, kardeşine mermi 
atsın; ama ne hazindir ki, bu hususta hepimiz, zaman 
zaman görevlerimizi lâyıkıyla ifa etmediğimiz ola
biliyor. Netice olarak bu mevzuda en büyük hizmeti 
Diyanet İşleri Başkanlığından bekliyoruz. Bizi çok 
aydınlatacak ve burada vatan evlâdının hepsine İslâm 
Dininin ışıklarını göstermeye fertleri birbirine sevdir
meye, onların birbirleriyle kenetlenmesine ve elbirliği 
yaparak huzur içinde yaşayıp şu vatanımızı cennet 
gibi mamur hale getirmeye çalışmamızı telkin etme
lerini onlardan bekliyoruz. Çünkü, bu bir eğitimdir. 
Elbette herkes az veya çok görevini biliyor, ama 
tekrar tekrar eğitilmiş olması, en yetkili makamın bu 
vazifeleri yapmış olması bize çok daha büyük şevk 
verecek, milletimizi huzursuz eden birçok yanlış dav
ranışlarda bulunan kimseler inşallah bu yöndeki ay
dınlatmalarla da bu yanlışlıklardan vaz geçeceklerdir. 
Zannediyorum ki, vaktim doldu, zaten az konuşma
mı sizlere arz etmiştim. 

Bir hususu daha, yüksek müsamahalarınıza sığı
narak ifade etmek istiyorum. Muhakkak ki, sizlerin 
de yüksek nazarlarınızdan kaçmamaktadır bu husus, 
Dikkat ederseniz, birçok neşriyat gerek TRT'de ge
rek muhterem basınımızın diğer dallarında hatta 
matbuatın daha başka kısımlarında dikkat ettiğimiz 
bir husus, hayatın sadece bir yüzünü öğrenmek im
kânını buluyoruz. Yani, dünyaya ait birtakım mese
leleri az veya çok, doğru veya doğruya yakın öğren
me imkânları oluyor. Fakat hayatın öbür yüzü, eğer 
ana babamız telkin etmese, eğer birtakım şahsî gay
retlerimizle ilmî eserleri araştırma imkânlarımız ol
masa, eğer dikkat edip de yetişmiş şahısların iyi tel
kinlerini dinlememiş olsak hayatımızın öbür yönü 
meçhulümüz kalıyor. Bunlar ölümden ötesini kas
tediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; her insan, inanan her müslü-
man şunu bilir ki, hassaten inanan her insan şunu bilir 
ki, öldükten sonra Allah'ın huzurunda bir hesap verme 
varda ve insan şu dünya hayatında yaptıkları iyilik
lerin de kötülüklerin de karşılığım Allahû Tealâmn 
huzurunda verecektir ve öldükten sonra bir dirilme 
vardır, işte oraya inandı mıydı ben eminim ki, ken
disi için ancak meşru olanı, kendisi için ancak helâl 
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olanı, kendisi için ancak iyi olanı elde etmeye çalışa
cak, kendisinin hakkı olmayana tenezzül etmeyecek. 

Bugün bir muhterem senatörümüz de söyledi. 
Hakkına razı olacak, gece gündüz çalışacak, memle
ketine, milletine faydalı olacaktır. İşte Diyanet işleri 
Başkanlığımız muhterem mensuplarının bu hususlarda 
bizleri çok tenvir etmesini vatan evlâdını çok çok 
aydınlatmasını bekliyoruz, bu çok şerefli vazifeyi 
başardığı gün memleketimiz çok daha iyi, çok daha 
aydınlık günlere kavuşmuş olacaktır. 

Vekil imamlar mevzuuna bir kısım arkadaşlarım 
temas ettiler. Yüce Meclislerimizin inşallah bu 1976, 
Î977 yılı çalışmaları içerisinde bu kanayan yarayı 
dindireceklerine inanıyorum. 

Diyanet İşleri bütçesinin büyük Türk Milletine ve 
Diyanet İşleri camiasının muhterem mensuplarına ha
yırlı olmasını dileyerek, Sayın Başkanımızı ve de
ğerli arkadaşlarımı hürmetle selâmlıyorum. 

BAŞKAN -— Teşekkür ederiz Sayın Doğan. 
Sayın Sabahattin Savcı konuşmaktan vaz geçti-

le*. 
Sayın Reşat Oğuz?... Yoklar. 
Söz isteyen başka sayın üye?.. Yok. 
Sayın Aksay, buyurunuz. 

DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (İstanbul 
Milletvekili) — Muhterem Başkan, Yüce Senatonun 
muhterem üyeleri; 

Sabahın bu geç saatinde Diyanet İşlerinin ehem
miyetinden bahsedecek değilim. Bunun ehemmiyeti 
bütün Yüce Senatoca da, bütün milletimizce de mü-
seSkîiîdik'. Ben yalnızca iki hususa işaret etmek isti
yorum. 

Diyanet İşlerinin en önemli iki meselesi vardır: Bil
in nesi, eğitim ve öğretim meselesi, bir tanesi de Diya
net İşleri Teşkilâtının tıkanan bir takım noktalarım 
açmak ve bu teşkilâtı iyi bir şekilde yürür bir hale ge
tirmek diye ifade edebileceğimiz iki grupta mesele-
îerini toplayabiliriz. 

Diyanet İslerinin bu iki meselesini halledersek di
yanet davasına çok büyük hizmet etmiş oluruz. Onun 
için, bu iki hususa kısaca işaret ederek, zaten çok de
ğerli konuşmalar yapmış bulunan kıymetîi senatör
lerimizin mütalâalarını tamamlamış olacağımı zanne
diyorum. 

Diyanet İşlerinin birinci meselesi eğitim ve öğre
tim meselesidir. Türkiye'deki Devlet kuruluşları içeri
sinde personel bakımından üçüncü sırayı işgal eden 
Diyanet İşleri Başkanlığının personel meselesi hakika
ten diğer bütün kuruluşlardan daha önemlidir. Sebebi 

de açık ve ortadadır; çünkü, diğer kuruluşlarda bir 
dairede 50 tane memur, bir tane müdür olduğu halde 
ve bir müdürü ehliyetli bir kimseden tespit etmek su
retiyle o dairenin basma konduğu zaman, 50 kişinin 
çok iki çalışması temin edildiği halde. Diyanet İşleri 
Teşkilâtının her biri bir köyde, her biri bir camide ve 
münferit vazife gören kimselerdir. Bunun için biz
zat kendi eğitimlerinin çok iyi görülmüş olması, çok 
iyi yetişmiş olması gerekmektedir. Onun için Diya
net İşleri Başkanlığında biz geldiğimizden beri mes-
let içi' eğitime çok büyük bir ağırilk veriyoruz. 

Meslek içi eğitimi; 1973'e kadar Diyanet İşleri 
Başkanlığının bir meslek içi eğitimi yoktu. 1973'te ilk 
defa Bolu Eğitim Merkezi kuruldu. Geçen sene iki 
tane eğitim merkezini buna ilâve ettik. Bu sene yedi 
tane eğitim merkezi ilâve etmek suretiyle meslek içi 
eğitimini ona çıkaracağız. 

Geçen sene bu eğitim müesseselerinde, üç tane 
eğitim merkezimizde, vaizlerimiz, imamlarımız, müf
tülerimiz, her kademeden olmak üzere 1 500'ü aşkın 
elemanımızı bir ay, iki ay, üç aylık kurslara tabi tut
mak suretiyle yeni bir formasyon kazandırılmaya ça
lışılmıştır. 

Kur'an kurslarımıza ağırlık verilmektedir ve Diya
net İşleri Başkanlığımızın devamlı kontrolü ve onun 
takviye edici elemanıyla, hocasıyla, tayin edebileceği 
elemanlarla Kur'an kurslarını artırmaya ve böyle bir 
kontroldan mahrum olanlara Diyanet İşleri Başkanlı
ğının el uzatması şeklinde Kur'an kurslarına biz ağır
lık veriyoruz. Bu sene ilk defa şimdi Yüce Senato
muzdan geçecek olan bütçemizde, Kur'an kurslarına 
25 milyon liralık bir yardım koymuş bulunuyoruz. 
Bununla Diyanet İşleri Başkanlığı daha çok Kur'an 
kurslarına hizmet etme ve onları camiası altında top
lama ve yönetme imkânına sahip olacaktır. 

İmam - Hatip okulları ve İlahiyat Fakültelerine 
büyük bir ağırlık vermek mecburiyetindeyiz. Zira, bu
gün 50 bine yaklaşan Diyanet Personelinin içerisinde 
İlahiyat Fakültesi mezunu bütün din görevlilerinin sa
yısı sadece 252'dir. Yüksek İslâm Enstitüsü mezunu 
din görevlilerinin sayısı yalnız. 413'tür. Bu rakam 
yüksek takdirlerinizle de açıkça ortadadır ki; son de
rece düşük bir rakamdır. 

Efendim, bu İmam - Hatip Okulları fazla, Yüksek 
İslâm Enstitüleri fazla diyen bir görüş şüphesiz yanlış 
bir görüştür. Çünkü; her İmam - hatip okulunu biti
ren, her Yüksek İslâm Enstitüsünü bitiren, her İlahi
yat fakültesini bitirenin din adamı olması çok zor bir 

i şeydiı. Bu din adamı görevi, çok hususiyet isteyen bir 
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görevdir. Sanki gazetecilik gibi. Bakınız; bugün beş 
tane yüksek gazetecilik okulumuz vardır ve bu beş 
okulumuzda 8 bine yakın gazetecilik öğrenimi yapan 
elemanımız bulunduğa hakle bunlardan gazeteci ola
rak çalışan çok az kimse vardır. Gazetecilik de bir 
kabiliyet, kendinden bir formasyon isteyen bir şey
dir. Diyanet camiası da böyle bir şeydir. Onun için 
çok fazla eleman yetiştirmeliyiz ki; bu elemanlardan 
ihtiyacımız olan miktarı ancak Diyanet camiası için 
bulabilelim. Onun için din öğretimine çok büyük bir 
ehemmiyet vermek mecburiyetindeyiz. 

Diyanet İşlerinin ikinci meselesi; kuruluşunu iyi 
işler hale getirmektir. 

İlk Diyanet İşleri Başkanlığı Kanunu 4 Mart 1924' 
te çıkmıştır. 429 sayılı Kanundur. Ondan sonra, 20 de
fa Meclise gelmiş, gitmiş; yani her sene bir defa gel
diği hesap edilirse, 20 sene bu kanunun bir revize edil
mesi, bu Kanunun ihtiyacı karşılayacak bir seviyeye, 
bir duruma getirilmesi ihtiyacı 20 sene bütün ağırlığı 
ile kendini hissettirmiştir ve bu hissetme durumu Millî 
Birlik Komitesi zamanında da aynen cereyan etmiş, 
Mills Birîik Komitesi de bu Kanunu değiştirmek 
için hazırlıklar yapmış ,Medise getirmiş; fakat Iıer se
ferinde bu Kanun çıkanıadan dönmüş. Ancak, 1965'te 
bu Kanun değişmek suretiyle Diyanet İşleri camiası 
büyük bir nefes almış, büjiik bir rahatlığa kavuş
muştur. 

Ondan sonra geçen on sene içerisinde de Diya
net İşleri bu Kanunu yeniden değiştirme ve günün 
şartlarına uydurma, daha ileriye götürme ihtiyaçları
nı hissetmiş ve o günden bugüne kadar birtakım ça
lışmalar yapılmıştır. Bizim bakanlığımız zamanında bu 
Kanun bir defa Millet Meclisimizden ve Yüce Sena
tomuzdan geçirilmek suretiyle kanunlaşmış; fakat 
Cumhurbaşkanımız tarafından veto edildiği için ikinci 
bir defa yine Meclislerimizden geçmek suretiyle ka
nunlaşmış, şimdi ikinci veto Meclis Başkanlığımızda 
beklemektedir. Temennimiz bu Kanunun bir an önce 
kanunlaşmağıdır. Çünkü, bu Kanun birtakım, son de
rece, burada kıymetli senatörlerin de ifade ettiği gibi, 
büyük mağduriyetleri ortadan kaldıracak ve Diyanet 
İşlerine birtakım çalışma imkânı, gelişme imkânı hiz
met imkânı açacaktır. Bu Kanun kanunlaştığı takdir
de Diyanet İşleri camiamız hattızatında işleyiş bakı
mından büyük bir ferahlığa kavuşacaktır. Bunların 
bütününü saymak burada fazla zaman almak olur; 
ancak önemlilerini zikretmek istersek şunlardır: 

Personel sahasında dört tane önemli husus getir
mektedir. Birincisi; 14 bin tane vekil imamımızın me

selesini, bu 633 sayılı Kanunu tadil eden kanunla hal
letmiş olacağız. Böylece, on seneden beri vekil imam
lık yapan bir kimse, bugün bir gün hasta yatsa o gün 
maaşı kesilmektedir. Bir gün izin alamamaktadır. Bir 
taraftan Cumartesi, Fazar da izin verelim mi. Bir ta
raftan hafta iznini kaç güne çıkaralım? Şu bayram gü
nü işçimizin senelik izni kaç gün olmalıdır diye insanî 
meseleleri bu kadar düşünürken, diğer taraftan 14 
bin vekil imam senelerden beri bir tek gün izin alma 
imkânına sahip değildir. Bu meselenin mutlaka en kı
sa zamanda halledilmesi ve bunların terfilerinin de, 
bu kadar hizmetin karşılığının da mutlaka verilmesi 
gerekmektedir. Halbuki, bu iş bugüne kadar, 10 sene
den beri vekâleten idare edildiği için, ayrıldığı gün 
her şey bitmekte ve terfi imkânları da olmamaktadır. 

Bugün, vakıflarımızın mülhak camilerinde, mül
hak caminin gelirine göre para verildiği için, 1 000 li
ranın altında maaş alan birçok imamlarımız vardır 
ve bunlar işçi sayıhnadığı için sigortadan emekliliğe, 
memur sayıhnadığı için de Emekli Sandığından emek-

liîfğc tabi değildir, 40 sene mülhak camilerde hizmet 
gören bir din görevlisi, bîr kuruş tazminat almadan, 
bir kuruş emekliliğe bağlanamadan ortaya bırakıl
maktadır ve bu tabiî adalette büyük bir dengesizlik 
doğurmaktadır, 633 sayılı Kanun bu meselemizi de 
halletmekteydi. 

Belediye görevlileri: Mezarlıklarda birçok din gö
revlileri vardır, bunların meselelerini halletmektedir, 
bunları Diyanet camiası içerisine almak suretiyle 
hem kontrollannı, hem de daha iyi vazife görmele
rini temin edecek, 50 bin din görevlisini Memurin 
Kanunu içerisine almak suretiyle hakla bir durumla
rını tevsik ve teslim edecek bu kanun. 

Bu kanun, 633 sayılı tadil kanunu çıkmadığı müd
detçe Diyanet İşleri Başkanlığımızın beyni mesabesin
de olan ve kanunda da ifade edildiği gibi Diyanet 
Teşkilâtının en yüksek ilim, istişare ve karar organı 
bulunan Yüksek Din Kurulunu maalesef teşekkül et
tirme imkânından mahrum bulunuyoruz. Bu kanun 
çıktığı zaman Yüksek Din Kurulu çalışır hale gelecek
tir. 

Neşriyat bakımından Diyanet İşleri Başkanlığı 
çok sayıda neşriyat yapmak mecburiyetindedir. Fakat 
bugünkü döner sermaye imkânları bakımından tı
kanmış kalmıştır ve Milletimize, memleketimize lâzım 
olan neşriyatı vermek imkânından maalesef bugün 
mahrum bulunmaktadır, bu kanun çıktığı zaman bu 
iş halledilecektir. 
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Burada kıymetü arkadaşlarımızın bahsettikleri gi
bi, yurt dışında birçok İşçilerimiz, din görevlileri ba
kımından hakikaten büyük bir ihtiyaç içersindedir, 
bu ihtiyacın karşılanması 633 sayıiı Kanunun kanun-
laşmasıyîe mümkündür. 

Hac işlerinin tanzimi, 1 milyarlık İslâm dünya
sında, 46 devlet içerisinde en çok hacı gönderen bir 
ülke olarak, en perişan hac işlerinin tanzimi içerisin
de bulunuyoruz, daha doğrusu tanzimsizliği içerisinde 
bulunuyoruz; buniann tanzim edilebilmesi için mut
laka hac işleri müdürlüğünün kurulması ve bunun im
kânlarının verilmesi lâzım, bu ancak bu kanunla 
mümkündür. 

Merkez teşkilâtı, genişleyen, büyüyen gövdeyi kal
dıramayacak bir duruma gelmiştir. Onun genişletmek 
ancak bu kanunla mümkün olacaktır. 

Her müftülüğümüzde lüzum görülen il ve ilçe 
müftülüklerimizde, birer kütüphanenin teşekkülü an
cak bu kanunla mümkün olacakta. 

Muhterem senatörlerimiz, en mühim meselelerden 
birisi de Diyanet İşleri Başkanlığının üzerinde, iki 
kelimeyle sadece söyleyip geçmek için arz ediyorum. 
Köy imanı kadroları meselesidir. Her zaman Yüce 
Parlamentomuzda konuşan hatiplerimiz, çoğu zaman 
köyde muhtar, öğretmen ve imam üçlüsünden bahset
miştir, fakat bugün 49 bin köyümüzün ancak 15 bi
ninde imamımız vardır, diğer kısımlarında yoktur. 
Bunun hepsini birden vermek suretiyle en iyi şey ta
mamını halledip çıkmaktır. Zaten hepsine kadro ver
sek hepsi kullanılamayacağı için, din görevlisi buluna
mayacağı için boş duracak, bu bakımdan da Bütçeye 
fazîa bir yük olmayacaktır; ama köylerden boyuna 
şehirlere taşınmaya, benim köyüme de imam, benim 
köyüme de imam diye, kadro diye köylülerin sızlan
masını ve buniann Ankara'ya taşınıp dönmesini önle
miş olmanın en iyi yolu budur. Başka türlü im kad
roların dağıtımında en isabetli bir şekil bulmakta son 
derece zordur. Çünkü, büyük köy diye versen, küçük 
köy asıl parasını ödeyemiyor, küçük köy diye ver
sen, peki büyük köyün günahı ne oluyor, çeşitli fak
törler var. Haddi zatında bütün köylerin imama ihti
yacı vardır. Onun için bunlar içerisinde bir sıralama 
yapmak çoğu zaman mümkün olmamaktadır. 

Burada muhterem senatörlerin işaret ettiği husus
ların çoğu, hakikaten istifade ettiğimiz hususlardır. An
cak, bazı hususlar yanlış bilgiye istinat ettiği için bun
lara örnek olarak bir tanesini tashih etmek isterim. 
Meselâ, Sayın Lûtfi DoğanJn particilik zihniyetiyle 
makamından alındığı burada sayın senatör tarafın
dan ifade edildi. Bu bizim particiliğimiz yönünden 
mi, yoksa Sayın Lûtfi Doğan'a particilik isnat edil
mek suretiyle onun bizim partimize karşı oluşu yö
nünden mi, böyle bir şey ifade edildi, cnun üzerinde 
durmak istemiyorum. Zaten şahsiyat yapmak için 
böyle bir şey üzerinde durmak istemem. Fakat ne 
Sayın Lûtfi Doğan'ın particiliğinden, ne bizim parti
ciliğimizden böyle bir şey olmadığını ifade etmek için 
bir durumu arz etmek istiyorum; bu durum. Sayın 
Lûtfi Doğan bizden önceki muhterem Devlet Bakam 
Mehmet Özgüneş Bey zamanında Damştaya Lûtfi 
Doğan'ın kanuna uygun vasıfları taşıyıp taşımadığı 
sorulmuştur. Çünkü, 663 sayılı Kanun, Diyanet İşleri 
Başkanı olabilmek için yüksek bir din eğitimi görme
yi şart koşmaktadır, bu temel şarttır. 

Halbuki, Sayın Lûtfi Doğan Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesi mezunudur, onun için Danıştay karar ver
miştir, Sayın Lûtfi Doğan, Diyanet İşleri Başkanı ol
ma niteliğini taşımamaktad-r diye ve 66'dan fazla Da
nıştay üyesinin ki, bu bir genel kurul karandır, bir 
dairenin karan değildir, altında imzası vardır. Biz Da
nıştay m kararına uyarak bu işi almak istedik; fakat 
maalesef bazı takıntılara uğradığı için bu işin dediko
duları a s ! hakikatinden fazla duyuldu, onun için sa
yın senatörlerden bir kısım yanılmış olabilir diye bu 
işin bir kanunî zorunluluk olduğuna ve kanundan 
geldiğini, öbür sebeplerin ele alınması için bîr ihtiyaç 
hasıl olmadığı, ksumrâ sebep ortada olduğa için öbür 
sebeplere bakılmadığını arz etmek isterim. 

Bu saatten sonra vaktinizi fazla almamak için söz
lerimi burada kesiyor, Yüce Heyetinizi saygıyla se
lâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aksay. 
Sayın üyeler, 
Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesinin üzerindeki gö

rüşmeler bitmiştir. Bütçenin bölümlerine geçilmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenlere Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 32C — 



C. Senatosu B : 29 4 . 2 . 1977 O : 4 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog) 

101 Genel Yönetim ve Destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Lira 

51 312 400 

111 Toplumun Dinî Konularda Ay
dınlatılması ve İbadet Yerleri
nin Yönetimi 1 417 387 600 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtıla
mayan Transferler 40 000 000 
BAŞKAN — Böiümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bütçe hayırlı olsun. 
Sayın üyeler, programımızda görüşülecek başka 

konu kalmadığından bugün 5 Şubat 1977 Cumarte
si günü saat 9,30da toplanmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 6,30 
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