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2. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu Birleşimde diki oturun) yapan Genel Ku
rulda; 

1963 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü üze
rinde 'görüşmelerle devam olundu. 

3 1 . 1. 1963 Perşembe günü saat 1.0 da topla
nılmak üzere saat 23 te Birleşimle son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Yozgat 

İhsan IIamit Tigrel Sadık Artukmaç 
Kâtip 
Adana 

Sakıp Önal 

- • -

B I R Î N O I O T U R U M 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTÎFLER : Macit Zeren (Amasya), Nizamettin Özgül (Gaziantep) 

• 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. . 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yeter sayı vardır, oturumu açı

yorum. Evvelâ şu -hususu "belirteyim ki, gerek
tiği takdirde tekrar yoklama yapılacaktır, sayın 
üyelere iarz ederim. Bir önerge vardır, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe görüşmelerinin zamanında bitirilebil

mesi hatip arkadaşların kısa ve özlü konuşma
ları ile mümkün olabilecektir. Bu itibarla, grup
lar sözcüleri haricolmak üzere, 'hatiplerin ko
nuşmalarının 10 dakika ile sınırlanmasını arz 
ve teki if ederiz. 

Talbiî Üye (Jhımhurbaşkamnca S. Ü. 
Sıtkı Ulay Esat Çağa 

(Olmaz, olnuaz sesleri.) 
BAŞKAN — Bağırmayın efendim, oyunuza 

arz edeceğim. Takrir grup sözcüleri llıariç demek

tedir. Bu meyanda Hükümet ve komisyonun da 
bulunduğunu ka'bııl etmek lâzımdır. Bu bakım
dan takrirde; grup sözcüleri, Hükümet ve ko
misyon hariç; şahısları iadına konuşacak sayın 
üyelerin 10 ar dakika konuşmak suretiyle, ko
nuşma süresinin tahdidi istenmektedir. 

Buyurun Sayın Sarıgöllü. 
ıSAİM SARIGÖLLÜ (Aydın.) — Muhterem 

Başkan, Muhterem Senato üyeleri, itiyat hali
ne 'gelen bu gibi ihusııslardan sakınalım. Eğer, 
bütçeyi hiç konuşmadan geçirmek arzusunda 
isek, konuşınıyalım. Bütçe 'hazırlanmıştır, tas
vibe arz edelim. Yok, eğer fikirlerimizi beyana 
lüzum varsa, izin verin de bu mevzuda görüş
lerimizi belirtelim. Bu itibarla, takririn reddini 
teklif ve arz ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çağa. 
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) - -

Efendim, nasıl olsa bu tahdide gitmek mecburi
yetinde kalacağız. Bugün olmazsa yarın olacak 
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olan yine budur. Şimdi, on dakika içinde söyle-
nemiyen söz, ifade edilemiyen fikir dünyada 
mevcut değildir. Bunun için 'biz bunu teklif 
ettik. Muhterem Heyet kabul eder veya etmez. 
Ama sonra mecbur olacak, kabul edecektir. 

BAŞKAN — İkinci bir takrir vardır. Ko
nuşmalar 15 dakika olarak teklif edilmektedir. 

Evvelâ en aykırı teklif olan, konuşmaların 
10 ar dakika olarak tahdidedilmesi hakkındaki 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... 27 ye karşı 46 oyla kabul edil
miştir. 

Bu sdbeple diğer takririn okunup oylanma'Si-
ııa lüzum kalmamıştır. 

Gündeme gcçİ37oruz. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M .Meclisi 1/323, 
C. Senatosu 1/167) (S. Sayısı : 16) (1) 

BAŞKAN — Bütçenin tümü üzerinde söz 
Sayın Maliye Bakanmındır. Buyurun. 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — Sa
yın Başkan, muhterem senatörler; gerek grup 
adına, gerekse kendi adlarına konuşmuş olan 
sayın senatörlerin bütçemize gösterdikleri yakın 
alâkadan dolayı kendilerine Hükümet adına şük
ranlarımı arz etmekle söze başlıyacağmı. 

Sayın üyeler tenkid ve mütalâalariyle, büt
çe konuları üzerinde istifadeli mütalâalar ileri 
sürmüşlerdir. Bu arada ileri sürülen fikir ve 
mütalâalar arasında mutabık olmadığımız fikir
ler mevcudolmakla beraber, bunların ortaya atıl
masında büyük faydalar olmuştur. Bu fırsat
tan faydalanarak Hükümet görüşlerini biraz da
ha açmak, bâzı konuları aydınlatmak imkânı 
verilmiş oluyor. Dolayısiyle aynı zamanda kar
şılıklı tartışmaları ve müzakereleri takibeden va
tandaşlara da bu surette bütçe müzakereleri hak
kında bir hüküm vermek fırsatı da sağlanmış 
oluyor. Sayın Senatörlerin konuşmalarında ileri 
sürdükleri mütalâalar arasında aynı mevzua 
temas edenler mevcuttur. Bunları bir araya ge
tirip, tasnif ederek toplu cevaplar vermek. Fa
kat, geniş bir zaman ayırmadığımız için ve hem 
de Muhterem Senatörleri ayrı ayrı tatmin etme
yi şahsan tercih ettiğim için konuşmalar arasın
daki bütün mütalâa, sual ve görüşlere ayrı ayrı 
cevap vermeyi tercih ettim. Bu arada tekrarla
dığım yerler olacak ve konuşmanın insicamı bo
zulacağı için de beni mazur görmenizi ve bağış
lamanızı rica ederim. 

(1) 16 S. Sayılı basmayazı 30 .1 .1963 tarihli 
34 ncü Birleşim, sonuna bağlıdır. 

İlk konuşmayı yapan Millet Partili arkada
şım İzzet G ener birçok konulara temas ettiler. 
Muhterem Senatör, bilindiği gibi 1963 yılında.. 
bütçe için getirdiğimiz yeni kaynaklara ait ka
nunları daha evvel Meclisin kabul etmesi elbette 
iyi olurdu. Fakat bütçe aynı zamana rasladığı 
için, bunları bütçe ile beraber getirmek mecbu
riyeti hâsıl oldu. Yüksek Meclise bütçe ile be
raber bu tasarıları arz etmek durumuna girmiş 
bulunuyoruz. Munzam zam tasarılarının hepsi 
Yüksek Mecliste bulunmaktadır. Bunlardan bir 
tanesi müstesna hepsi Karma Komisyonda tetkik 
edilmiş, Varidat bütçesinin tetkikinden evvel 
kabul edilmiş ve Meclis heyeti umumiyesine in
tikal etmiş bulunmaktadır. Bunların tamamının, 
bütçe, Meclislerde kati olarak tasvip ve tasdika 
iktiran etmeden evvel Büyük Meclisçe kabul edil
mesi bir zarurettir. Demin arz ettiğim gibi zam 
tasarıları bütçe ile beraber Yüksek Meclisin hu
zuruna getirilmiştir, Büyük Meclis bunları bir
likte tetkik edecek ve eğer zam tasarıları kabul 
edildiği takdirde, bütçede buna mütenazır tadi
lâtı yino Büyük Meclis yapacaktır. Zaten baş
ka memleketlerde de bu böyle olmaktadır; eski
den beri bu böyle cereyan etmektedir. Tedbirler 
manzumesidir. Bütçenin açığını kapatmak üze
re, bu tasarı alelekser bütçe ile birlikte gelir ve 
birlikte mütalâa edilir. Bu sene de böyle olmuş
tur. 

Sayın İzzet Gener, vergi zamları hususunda 
- konuşmalarıma konuşma sıralarını esas aldı
ğım için, bu sıra ile cevap vereceğim, belki ko
nuşma insicamı bu yüzden bozulabilir, bundan 
dolayı Özür dilerim. - Evet, sayın İzzet Gener, 
vergi zamlarının vasıtasiyle pahalılığın yaratıla
cağından endişe edilmekte olduğunu ve vatan
daşların iştira gücünü azaltacağını ve bunun bir
takım menfi tesirler yaratacağını beyan ettiler. 
Bunun için mütalâamızı öğrenmek istediler. 
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Muhterem senatörler, vergi vatandaşın ka

zancından bir miktarım kesip almaktır. Vatan
daş vergiyi nereden verir? Umumiyetle vergi 
her neyden evvel tasarruftan verilir denir. Bu 
doğrudur ama mutlak bir kaide de değildir. Bâ
zı ahvalde vatandaş veya mükellef bunu tasar
rufundan ayırarak verir, bâzı hallerde ise istih
lâkinden kısarak verir. Hangi halde vergi daha 
faydalıdır? Daha cok istihlâk hedef tutularak 
kesilip verilen vergiler faydalıdır. 

Muhterem Senatörün temas ettiği nokta çok 
mühimdir, yatandasın tasarrufuna el uzatmak, 
vatandaşın yapacağı yatırımı, daha ziyade dev
let tarafından yapılmasını temin etmek demek
tir ki, l)i! bir nevi Iransfer muamelesidir. Ge
tirdiğimi/, vergiler hayat pahalılığı yaratacak 
mı'.' Buna. itina edilmiştir. Bütçenin 1 milyar 
200 milyon liralık yeni finansmanına ihtiyaç 
gösterilmesi, mevzun önümüze çıktığı zaman, bun
ları nereden karşılıya e ağız diye, uzunboylu dü
şündük. Biraz ileride arz edeceğim, bu hususta 
çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Hem bütçeyi 
ve plânı finanse etmek ve hem de sosyal adaleti 
gerçekleştirmek için bu hususta birtakım fikir
ler ve nazariyeler ileri sürülmüştür. Şimdi, bu 
nazariyeleri bir tarafa bırakıyorum. Esas olan 
konu, bu zamların hayat pahalılığı yaratıp 
yaratmıyacağı noktasında toplanıyor. 

Biz hayat pahalılığı yaratmıyaeak mahiyet
teki zamları tercih ettik. Bu zam tasarıları ve 
vergi kanun tasarıları yakında yüksek huzuru
nuza geldiği zaman göreceksiniz. Biz bunların 
bir kısmını vasıtasız vergi kaynağından alma
yı düşündük ve % 30 - 35 civarındaki gelir va
sıtasız vergi kaynağına anüracaat edilerek te
min edilmiştir. Vasıtalı vergiye taallûk eden 
kısımlarda ise, ihtiyaç maddelerine el uzatmak
tan dikkatle sakınılmış lir. ithalât resimlerinle 
vergi zammı yaptık. Bu zammın tesiri, umumi 
hayatta nisbeten az okiöaktır. Getirdiğimiz zaan 
tasarıları içinde umumi hayatı ilgilendiren bir 
tanesine ehemmiyet veriyoruz, o da akar yakıta 
yaptığımız •zamdır. Akar yakıta yapılan zam 
umumi hayat üzerinde hissedilebilir bir tazyik 
yapabilir. Ancak, biz Devlet Demiryolları ile 
Karayolları arasındaki mükellefiyet eşitsizliği
ni göz önünde bulundurarak, bu ilki sektör ara
sında bir muvazene sağlamak, mükellefiyet eşit
sizliğini ortadan kaldırmaJk için ya Devlet De
miryolları nakliyatın d akı vergileri kaldırmak 
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yahut da karayolları nakliyatına bir miktar 
zam yapmak gerekiyordu. Bir ba§ka sebep da
ha vardı; her 'memlekette umumiyetle kabul 
edilen bir esas vardır: Yola ait masrafın karşı
lığını yolu kullanandan almak. Bizde yolu kul
lananların yol masraflarına iştirakleri ııisbeti 
çok azdır. Bunun için ya karayollarında sefer 
yapan vasıtalardan doğrudan doğruya vergi 
alınması düşünülebilirdi. Yahut, bu verginin 
vasıtalardan giriş kapılarında alınması akla ge
liyordu. Bir de vasıtalı olarak akar yakıtlara 
zam yapılması düşünülebilirdi. Memleketimiz
deki nakil vasıtalarının aklığı sebebiyle arz et
tiğim birinci ve ikinci !şıkkı tercih etmemize 
inikâıı vermiyecekti. Bunları vasıta sahiplerine 
yüklemek ve tahsil etmelk kolay değildi. Tek 
çare olaraik üçüncü şık üzerinde duruldu. Bu 
geliri akar yakıta yapılan zam suretiyle temin 
etmek. 

Muhterem senatörler, yapılan hesaplar gös
termiştir ki, bu zam nakliyata istanbul - An
kara arasında kilo başına nakliyatta 20 para 
gibi pek cüzi bir miktar olarak inikas edecek
tir. Bunu arz etmekten maksadım, bu seiktör-
de, zammın bir hayat pahalılığı doğurmıyaca-
ğıuı belirtmektir. Bu zamların bir kısmı belki 
muayyen hâizi mevzularda, muayyen 'maddeler
de fiyat artışına sebebolaea'ktır, ama ihtiyaç 
maddelerini hedef tutmadığı için geçim endeks
lerinde ve hissedilir bir tesiri 'Oİmıyacaktır. 

Muhterem bir senatör, «Gelir Vergisi n'is-
betlerinin artırılması tasarruf gücünü tenkis 
eder.» ediyor, doğrudur. Fakat getirdiğimiz 
tasarılarla Gelir ve Kurumlar vergileri mabet
lerini aktırmıyoruz; ilerde sebeplerini arz ede
ceğim. Bilâkis bu n M> eti eri indireceğiz. Gelir 
Vergisi içiin yeni bir tarife teklif ediyoruz. Bu 
tarife hem başlangıçta, az kazançlılarda, vergi 
nisbetini düşürüyor hem de orta kademelerde 
de bu ııisbeti düşürüyor. Buna, ileride Sayın 
Kâzım Yurdakul arkadaşımın sorusu münasebe
tiyle temas edeceğim. Sayın izzet Gener, tara
fından vergilerin, bütün sektörlere teşmil edil
mesi lâzımgeldiği, Gelir Vergisinin ziraat erba
bı ve esnafa teşmilinin uygun bulunduğu ileri 
sürülmüş. AncaJk, 50 bin liralık haddin küçük 
çiftçiyi, büyük çiftçiden ayıran, haddin az ol
duğunu söylemişlerdir. Sayın Senatörler, ver
gilerin teşmili üzerinde hemfikiriz. Hakikaten 
vergiler umumi olduğu nishette âdil olur. Eğer 
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en modern bir vergi, umumi olarak tatbik edil
mezse, bu vergi beğenmediğiniz istihlâk vergi
lerden daim çok gayriâdil olur. Faraza bugün 
Gelir Vergimiz, bütün dünyada emsali gelir ver
gileri arasında en mükemmellerinden birisidir. 
Bizim Gelir Yengimizin İnhisar Vergisi ve Akar 
Yalkıt Vergisinden dalıa âdil bir vergi olduğu
nu iddia edemeyiz. Sebebi, Gelir Vergimiz an
cak muaıyyen ve mahdut bir zümreye tatbik 
edilmektedir. Umumiyetle Vasıtalı vergiler mi, 
adaletlidir, Vasıtasız vergiler mi, hangisini ka
bul ettiğimiz takdirde sosyal adaleti sağlarız, 
bunun münakaşasını yaptığımız zaman fikirle
rimi arz edeceğim. Gelir Vergimiz, aslında, sis
tem olarak, âdil olmasına rağmen, tatbik saha
sının dar olması sebebiyle belki de en az âdil 
olan vergilerimiz arasında zikredilmesi kabil
dir, bugünkü haliyle... Bundan dolayıdır ki, 
getirdiğimiz ve gerçekleştirmek istediğimiz re
formda Gelir Vergisinin mümkün olduğu kadar 
yaygın bir hale gelmesini ve bütün kazanç er
babını içine almasını temine çalışıyoruz. Bunu 
tahaikkuk ettirdiğimiz anda, Gelir Vergisini va
sıtasız vergi sistemimizi âdil bir hale getirme 
imkânını buluruz. Muhterem arkadaşımın, 50 
bin liralık haddin dar tutulduğu görüşüne ge
lince : Gelir Vergisi tadil tasarıları geldiği za
man göreceğiniz üzere, Hükümetin getirdiği 
tasarıda bir defa prensip itibariyle Gelir Ver
disinin, zirai kazanca teşmili kabul edilmiş, an
cak bunun, şimdilik, bütün işletmelere tatbiki 
imkânsızlığı sebebiyle, muayyen bir devre için, 
büyük işletmelere tatbiki düşünülmüştür. Bu se
beple küçük çiftçi ve orta çiftçiyi Gelir Vergisi 
dışında bırakılmış ve sadece büyük işletmeler, 
yani ancak ziraat çiftçilerimizin % 1 ni teşkil 
edenler mükellefiyete alınmıştır, büyük işletme 
ile küçük çiftçiyi ayıracak yüz ölçüsü ile ölçü 
50 bin liralık satış gibi ölçüleri, Geçici Komis
yon bu ölçüleri sakatlamış, yüz ölçüsünü tâli 
bir kıstas haline getirerek, sadeae tâli bir kıs
tas olan 50 bin liralık satışı esas ölçü haline ge
tirmiştir. Gelir Vergisi, bu haliyle, zirai kazan
ca tatbikine imkân bırakmamıştır. Arz ettiğim 
gibi, sayın arkadaşımız ise bunu az bulmakta
dır. Bu da az olursa o vakit Gelir Vergisini zi
rai sahaya tatbikten vazgeçmek daha, uygun ve 
samimî bir hareket olur. 

Sayın İzzet Gener yatırım indiriminin, kü
çük tasarrufları teşvik edecek hale getirilme-
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sinden bahsetmişlerdir. Bütün bu meseleleri, il
gili kanunlar huzurunuza geldiği zaman daha 
geniş bir şekilde mütalâa edeceğimiz için şim
dilik birkaç noktaya işaretle yetineceğim. 

Yatırım indirimi bizim yeni getirdiğimiz bir 
sistemdir, hakikaten yatırımları teşvik imkânı
nı elde edeceğiz. Bunu tatbik eden memleket
ler, bilhassa Fransa gibi vergi ahlâkı biraz bi
zimkine benziyen memleketlerin yatırım indi
rimleri sisteminin tatbiki büyük neticeler do
ğurmuştur. Hem Fransa'daki plânların t ab iki
ne imkân vermiş ve hem de vergi hasılatı çoğal
tılmıştır. Bizde de, ümidederiz, aynı neticeyi 
verecek... İndirimlerin müessir olabilmesi için 
muayyen bir disipline tabi olması ve hakikaten 
yatırımları teşvik uğrunda kullanılabilmesi lâ
zımdır. Bu sebepledir ki, koyduğumuz tasarıda 
bunu muayyen şartlar ve muayyen şekillerde 
karşıladık. Sayın İzzet Gener, toplum kalkın
ması usulünün faydalarına işaret etmiştir. Hü

kümet mutabıktır. Toplum kalkınması hakkında 
yakında, plândaki esaslara göre, kararlar itti
haz edilerek tatbike başlanacaktır. Muhterem 
İzzet Gener devletçiliğin genişletilmesinin tehli
kelerine işaret etmişlerdir. Bunun yanında özel 
teşebbüs tarafından yatırımların yapılmasına ve 
özel teşebbüsün daha randımanlı, daha ucuz 
olacağı, Devlet teşebbüslerinde ise partizanlık 
zihniyetinin hâkim olduğunu beyan etmiştir. 

Sayın Kâzım Yurdakul arkadaşımız da yine 
aynı mevzua temas ederek karma ekonominin 
Devlet ve özel teşebbüsler arasındaki hududu
nun kati olarak tâyin edilmesinin faydalarına 
işaret etmişlerdir. İzin verirseniz, bu sual vesi
lesiyle devletçilik ve özel teşebbüsün karşılıklı 
münasebetleri hakkında birkaç; cümle ile müta
lâalarımızı arz edelim. 

Muhterem Senatörler, devletçilikle özel 1e-
şebbüs arasında bilhassa plân ve bütçede Devlel 
teşebbüsleri lehine özel teşebbüs aleyhine bir 
tavır takmıldığı hakkındaki mütalâalara iştirak 
etmiyoruz. Gerçi plânda Devlet ve özel teşeb
büsün yatırdığı yatırımlar teshil, edilmiştir. An
cak Devletin yapacağı yatırımlar, emperatif şe
kilde tesbit edilmiştir. Çünkü Devletin yapacağı 
yatırımlar; ya bütçelerle yapılır ki, bunun tahsi
satının konması lâzımgelir, yahut da Devlet elin
de bulunan iktisadi teşebbüsler tarafından ya
pılır, bunların kaynaklarını da Devlet temin 
eder. (")zel sektör için plânda, ve yıllık proffrnm-
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da tesbit olunan rakamlar ise sadece ve sadece 
tahmini rakamlardan ibarettir. Özel teşebbüsün 
İm miktarın üzerine çıkmasına, hattâ bu mik
tarın 5, 10 hattâ 20 katına çıkmasına her han
gi bir mâni yoktur. Menedici her hangi bir mâ
ni hüküm mevcut değildir. Bu sebeple, özel te
şebbüs ile Devlet yatırımlarına ait rakamlardan 
Devlet sektörüne ait rakamların bir miktar yük
sek tutulmuş olması, devletçiliğin daha ehem
miyetle görüldüğüm1 delâlet etmez, arz ettiğim 
gibi, özel teşebbüs pekâlâ kendisi için tahmin 
olunan yatırım miktarlarını birkaç misline çı
karması mümkündür. Bundan ancak ve ancak, 
Hükümet olarak hattâ Meclis olarak memnun 
oluruz. Binaenaleyh, bunları devletçiliğin tercih 
edildiğine lür misal, 'bir delil olarak sayılması
nı yerinde bulmuyorum. Bu yıl Devlet yatı
rımlarının özel teşebbüsçe fazla olmasının sebe
bi, beş yıllık plânın tatbiki için Devletin önce
likle ele alması mecburi ve zaruri olan mevzu
ların çokluğundan ileri gelmektedir. Devlet, 
süratle yolları tamamlamaya, limanları tamam
lamaya, barajları tamamlamaya mecburdur. 
Bütün bunları yapmadıkça esasen özel teşebbüs 
içinde kalkınma imkânı yoktur. Bu yatırımla
rın biraz fazla olarak görülmesi, özel teşebbüs 
sahasına el atılmasından ileri gelmemektedir, 
Bilâkis Devletin özel teşebbüse gelişme imkâ
nını temin edecek olan enfranstrüktür yatırım
lara fazla el atmasının zaruri olmasından ileri 
gelmektedir. Sayın arkadaşımızın devletçilikle 
özel teşebbüs aleyhinde bir hareket değil, bilâ
kis özel teşebbüse bir yardım teşebbüsü olarak 
müatlâa etmelerini daha doğru bulurdum. İşin 
hakikati de odur. Muhterem Yurdakul arkada
şımıza bu vesile ile, millî kaynaklar, harcama
lar ve tahmin cetvelinde, özel teşebbüs yatırım-
lariyle Devlet yatırımlarına ait rakamlar ile bu 
konulara dair olan izahların birbirini tutmadı
ğına işaret etmiş olmalarına temas edeceğim: 
Muhterem arkadaşımız, millî bütçe raporunda 
son üç, senede kamu sektörünün ve özel sektö
rün yapacağı yatırım rakamlar], tahminî olarak 
ifade edilmiştir. Raporun baş tarafında izahat 
kısmında ise, «Devlet sektörü ile özel sektör 
tarafından yapılacak yatırım gayretleri eşit bir 
şekilde yapılacaktır» şeklinde bir ifade var. Bu 
ifade, yatırımların eşit bir şekilde yapılacağını 
değil, yatırım gayretlerinin eşit şekilde, yani 
bundan evvelki senelerde olduğu gibi, aynı nis- i 
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beti muhafaza edeceğini teyit için konulmuştur. 
Arkadaşlarla görüştüm, ifadenin bu maksada 
yorumlanması lâzımgeldiğini ifade ettiler. 

Muhterem Yurdakul arkadaşımız izin ver
sinler, arkadaşımız diye hitabediyorum, Sayın 
Yurdakul meslek arkadaşımdır, maliyeden ye
tişmiştir, uzun zaman beraber çalıştık, arkada
şımız, sosyal adaletten bahsettiler. Sosj'al ada
letin aşın devletçilikle tahakkuk ettirileıniye-
ceğini ve bunun başka sistemlerle tahakkuk 
ettirilmesi imkânının pekâlâ meveudolduğunu 
ileri sürdüler. İzin verirlerse bu vesile ile sosyal 
adaletten ne anladığımızı ve bunu gerçekleş
tirmek yollarının neler olduğu hakkında bir 
nebze malûmat arz edeyim. 

Muhterem Senatörler, hepiniz gibi İnz de 
sosyal adaleti, bütün servetlerin veyahut da ka
zançların eşit şekilde taksimi mânasına almıyo
ruz. Bilhassa şahsi teşebbüs rejimine dayanan, 
ferdi mülkiyeti kabul eden bir rejimde ve sis
temde böyle mânaya alınamaz. Bizde böyle bir 
rejimi Anayasamızda kabul etmiş olduğumuz 
için. sözü gecen mefhumu arz edeyim, kollekti-
vist mânasında anlamıyoruz. 

Sosyal adaletin nasıl gerçekleştirileceği Ana
yasamızda tesbit edilmiştir. Bir memlekette ce
miyetin fertlerine insan şeref ve haysiyetine 
yakışacak bir hayatın temin edilmesi lâzım
dır. Sonra bir memlekette hakikaten gelir dağı
lışında büyük farklar olmaması icabeder, Mah
dut zenginler, sayısı birkaç yüz bini aşmıyan 
mesut ve müreffeh kişilerin yambaşmda, mil
yonlarca perişan ve fakir insanların mevcudol-
duğu bir memlekette sosyal adaletten ve refah
tan bahsedilemez. Şu halde, kimsenin zengin 
olmasına mâni ulamadan bu saydığım ikinci 
zümrenin hayat seviyesini yükseltmek ve hattâ 
diğerlerine yaklaştırmak sosyal adaletin başlıca 
hedeflerinden olmak lâzımdır. Sosyal adalet her 
vatandaşa emniyet sağlamakla mümkün olur, 
âtisi için teminat sağlamakla mümkün olur. 
Muhterem arkadaşlar, bunu hangi sistem için
de tahakkuk ettirmek kabildir? Bunun müna
kaşası uzun sürer. Bilindiği gibi bütün dün
yada 18 nci ve 19 ncu asırlarda liberalizm hâ
kim olmuştu. Ve herkes sosyal adaletin de, 
iktisadi refahın da ancak liberalizmle tahak
kuk edeceğimi inanıyordu. Bir zaman sonra 
görüldü k i ; iktisat kanunlarının işleyişi, ser
vetlerin muayyen ellerde temerküz etmesi ne-
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licesini doğurdu. Bunun arakasından ela büyük 
buhranlar ve sefalet geldi. Bunun karşısına sos
yal adaleti sosyalizm doktriniyle gerçekleş
tirmek arzusu ortaya atıldı. Ve kısa bir za
manda sosyalizmin tatbikatı birçak memleket
lerde başvurulan bir usul oldu. Liberalizm an
laşılmıştı ki, insan hak ve hürriyetlerini temi
nat altına alıyor, buna mukabil sosyal adaleti 
sağhyamıyordu. Bunun karşısındaki sosyalizm 
ise insan hak ve hürriyetlerini feda etmek su
retiyle sosyal adaleti temine gayret ediyordu. 

Bu iki sistemin karşılıklı olarak uzun mü
cadelesi aşağı - yukarı son asrı doldurmuştu. Ne
ticede, her iki doktrini de tarih halinde bı
rakan yeni bir sistem ortaya çıktı. Buna bir 
sistem demek dahi caiz değil. İktisat ilmi, o 
kadar tekâmül etti ki, tıpkı fizik ve kimya ilim
leri haline geldi. Hangi hâdise ne muamele, ne 
netice doğurur, nasıl meydana gelir, bunları 
riyazi katiyetle tâyin iktisat ilminin tekâmülü 
sayesinde mümkün oldu. 

Ekonomi ilmi hu hale gelince; sosyal ada
leti sağlamanın ilim yolu ile temininin mümkün 
olduğu anlaşıldı. Bu sayede hem liberalizm 
ve hem de sosyalizm dediğimiz doktrinler artık 
tarihe mal oldu. Yeni sistemin bugün adını da 
koymuşlardır, iktisadi refahı devleti. Hakika
ten ekonomi ilmini bütün icaplariyle tam şe
kilde tatbik etmek suretiyle, ister devletçi 
rejimde, isterse çok devletçi olmıyan bir re
jimde, (ki zaten devletçi olmıyan rejim mev
cut değildir) sosyal adaletin sağlanması im
kânları artık bulunmuştur. Yani iktisat ilmi
nin esaslarını tatbik etmek suretiyle sosyal ada
leti temin etmek, refahı umuma yaymanın im
kânlarını elde ettiği görüldü. Bu hakikaten bü
yük bir nimettir. Bugün aşağı - yukarı başta 
Amerika olmak üzere, ingiltere, Fransa, Al
manya ve İsveç'te bunun geniş tatbikatını gö
rüyoruz. 

İktisat ilminin, iktisadi esasların verdiği ne
ticelerin tatbik edilmesi sureti\rle, her şeyi de
mokratik yollarla, insan hak ve hürriyetlerin
den fedakârlık yapmadan, demokratik yol
larla, sosyal adaleti sağlamak ve refahı, ge
niş bir kütleye intikal ettirmek amacı güdül
mektedir. Biz de plancılıkla bu hedefe yönel
miş bulunuyoruz. Bizde, plân v e plancılık ha
kikaten bu istikamette netice almayı kolaylaş
tıran biı- usul olarak görülmektedir. Bizim gi-
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bi az gelişmiş memleketlere değil, İngiltere 
dahi bugün plânlar yapmak teşebbüsündedir. 
Başka memleketler de plânı, sosyal adaletin 
gerçekleştirilmesi, refahın umuma intikal etti
rilmesi yönünde bir vasıta olarak görmekte
dir. 

Muhterem arkadaşımıza bu noktada şu ceva
bı arz etmek isterim. Bunu Devletçilik mi, yok
sa başka bir rejimle mi tahakkuk ettirmek ka
bildir? Evvelâ devletçilikten ne anladığınızı tes
hil etmek lâzımdır. Eğer devletçiliği Devlet 
muhasebeciliği şeklinde anlıyor isek, dünyada 
devletçi olmıyan Devlet mevcut değildir. Çin 
Maçinden Amerika'ya kadar her memleket 
derece derece devletçidir ve Devletin ekonomi
ye müdahale esasını kabul eder. Artık ekonomi
de, «laissez passer, laissez faire» düsturu kal
mamıştır ve böyle bir Devlet yer yüzünde mev
cut değildir. 

Devletçiliği eğer Devlet kapitalizmi mâna
sında anlıyor isek yani Devletin bâzı iktisadi 
teşebbüsleri bilfiil, idare etmesi mânasında anlı-
yorsak, o mânada da biz devletçiyiz. Biz dev
letçiyiz, bu memlekette aşağı - yukarı bütün 
partiler devletçidir. Adalet Partisi de, programı 
itibariyle bu noktada bizden farklı durumda de
ğildir. Asıl mesele programda da değil, benim 
görüşüme göre mesele tatbikat meselesidir. Biz 
öyle partiler gördük ki, muhalefet devresi bo
yunca şahsi teşebbüsü müdafaa ettiği halde, ik
tidara geldiği günden itibaren koyu bir devlet
çilik tatbikatını ortaya koydu, hattâ bir zaman 
sonra kendisini, perakende ticarete dahi el uzat
mak mevkiinde gördü. 

Muhterem arkadaşlarım, ben bir devletçi par
tinin mensubuyum. Yalnız şunu arz edeyim ki, 
Türkiye'de devletçilik, gerek C. 11. P. ve gerekse 
devletçiliği kabul eden diğer partiler tarafından 
bir doktrin olarak gerilmemiştir. Devletçilik 
Türkiye'nin ihtiyaçlarından doğma bir sistem
dir. Atatürk yeni Cumhuriyeti kurduğu zaman 
devletçi değildi, tamamen ferdiyetçi bir felsefe
den mülhem idi. Ve yine hatlılarsınız; bizde 
ilk kanunlarımızdan biri Kanuni .Medeni olmuş
tur ve peşinden Borçlar Kanunu gelmiştir. Bi
risi mülkiyeti sıkı sıkıya muhafaza etmiş, diğe
ri de akit serbestisini kabul etmiştir. Bu iki ka
nunun mülkiyet hakkını sistem olarak kabul et
mesi aşağı - yukarı şahsi teşebbüse verilen öne-
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mi ortaya koyar zira şahsi teşebbüs bu iki esasa. 
dayanır. 

Cumhuriyet rejiminin ilk çıkardığı kanunlar
dan birisi de Teşviki sanayi Kanunu olmuştur. 
Yani, özel sanayiiin kalkınması için şahsi teşeb
büse vergi muafiyetleri temin etmiştir. Fakat 
zamanla anlaşılmıştır ki, Türkiye'de birikmiş 
sermaye olmaması şahsi teşebbüse inkişaf imkâ
nı vermemektedir. Aynı zamanda teknik bilgi
nin meveudolmaması şahsi teşebbüsün inkişafına 
mâni olmaktadır. Bu yüzdendir ki, Devletin bir
çok işlerde önayak olması prensip olarak kabul 
edilmiş ve devletçilik sistemi bu suretle bizim 
partilerimizin programına girmiş, tatbikat gör
müştür. Türkiye o günden bugüne devletçilikten 
zarar görmemiştir. Bugüne kadar yapılmış olan 
işlerin mühim bir kısmını bu devletçi politikaya 
medyun olduğumuzu kabul etmek lâzımdır. Hat
tâ şahsi teşebbüs bizde devletçiliğin gölgesi al
tında, onun yardımı ile yavaş yavaş inkişaf et
me imkânlarına kavuşmuştur. Ve devletçilikle 
birlikte şahsi teşebbüse de memleketimizde in
kişaf yolları açılmıştır. Bizim devletçiliğimizi 
aşırı bir devletçilik olarak tavsif etmeye imkân 
yoktur. Hattâ başka devletlerle mukayese eder
sek bizimkinin çok mutedil olduğu görülür. Ve 
hakikaten de öyledir. 

Devlet bugün daha çok şahsi teşebbüsün ya
tırım yapmadığı, yapamadığı sahalara el atmak
tadır. Şalisi teşebbüs daha çok kâr esasından 
hareket eder. Halbuki temel yatırımlara, enfras-
trüktür yatırımlara, kısa zamanda kâr getirme
diği için, şahsi teşebbüs buna rağbet etmez. Dev
letçilik bizde bu sahalara yöneltilmiştir. Bu, de
diğim gibi sadece memlekette umumi refahı ar
tırmakla kalmamakta, aynı zamanda şahsi teşeb
büse de imkân vermekte, şahsi teşebbüsün ge
nişlemesine yardım etmektedir. Devletçilik daha 
doğrusu devletin el atacağı işlerle şahsi teşebbü
sün yaptığı işler arasında katî bir hattı fasıl ko
nulması yolundaki görüşlere iştirak ederim. 
Hakikaten burada tereddüt olmamalıdır. Şahsi 
teşebbüsün yaptığı bir işi veya bir tesisin benze
rini Devletde yapmak suretiyle onu kazancın
dan mahrum etmemesi lâzımdır. Bu konu uzun 
zaman memleketimizde münakaşa mevzuu olmuş
tur ve zaman zaman buna ait bâzı rejimler de 
ihdas edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, böyle kesin hattı fa
sıl koymaya maalesef imkân yoktur. Burada di-
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yeceksiniz ki; Devlet, pamukla sanayiine git
memeli, Devlet, şeker sanayiini yapmamalıdır. 
jZaman gelir ki; sosyal sebeplerle faraza Doğu -
Anadoluda, Kars'ta böyle bir sanayi kurmak za
rureti hâsıl olabilir, başka zaruretler ele hâsıl ola
bilir. Bu takdirde biz, hususi teşebbüsün oraya 
gidip sanayi kurmasını bekleyemeyiz, bu bekle
me bir asır sürebilir. Hususi teşebbüs kâr arar, 
kâr esasına dayanır, kârlı olmıyan işlere girmez, 
halbuki sosyal sebepler, umumi ekonomik sebep
lerle kâr olmasa dahi Devlet bu işi yapmak mec
buriyetindedir ve yapmalıdır. Bence, bu nokta 
bugün daha çok vuzuh kesbetmiştir. Hakikaten 
bundan evvel mesele bir tatbikat meselesi idi, 
ama, bugün 5 yıllık programla, plânla bu hudut, 
az - çok vuzuh peyda etmiştir. Ve kendiliğinden 
hudutlarda meydana çıkmıştır. Beş yıllık plâ
nın, tatbikatı sırasında bunun daha çok vuzuh 
kesbetmesini mümkün görmekteyim. Zaman için
de bu mesele münakaşa edilir bir mesele olmak
tan çıkacaktır, 

Muhterem Yurdakul arkadaşımız Müşterek 
Pazara girmemiz konusuna da temas etmişler
dir. Müşterek Pazara giremememizin başlıca ser 
bebini; memleketimizde hususi teşebbüse ehem
miyet verilmediğine bağlamak istemişlerdir, biz 
bu görüşe de iştirak etmiyoruz. 

Müşterek Pazara girme teşebbüsü yeni de
ğildir. Bu teşebbüs 1958 den itibaren baş
lamıştır ve bugüne kadar da tahakkuk et
memiştir. Binaenaleyh 1958 de eğer hususi 
teşebbüse itibar edilmişse, o tarihte Müşte
rek Pazara girmemiz mümkün olabilirdi. Ben
ce Müşterek Pazara bugüne kadar giremeyişi-
mizi başka şeylere bağlamak lâzımdır. Evve
lâ biz, Müşterek Pazara tam üye olarak gir
meyi düşünmedik. Çünkü Müşterek Pazara 
üye olarak giren memleketlerin birçok taah
hütleri mevcuttur. Bugünkü iktisadi durumumuz
la bu taahhütleri yerine getirecek vaziyette 
değiliz. Müşterek Pazar ortak üyeler, ikti
sadi politikalarını ahenkleştirmeyi, gümrük 
resimlerini karşılıklı olarak, muayyen bir za
man zarfında, 10 - 12 sene zarfında, indir
meyi kabul etmişlerdir. Biz gümrük resim
lerini hemen indirmeye başlarsak, genç sana
yiimizi derhal ölüme mahkûm ederiz. Müşte
rek Pazar, şahısların, hizmetlerin, serma
yelerin karşılıklı olarak, iserbestçe memle
ketler arasında hareket imkânını derpiş et-
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mektcdir, Ortak üyeler bunu taahhüdet.mis
lerdir. Biz bunu taahhüdettiğimiz anda mem
leketimizde iş saltası daralabilir. Böyle bir 
taahhüde girmekle Müşterek Pazar, müşterek 
politika takibedilmesini ister. Türkiye'de bu
günkü ekonominin durumu bu taahhütlerin hiç
birinin yerine getirilmiyeceği içindir ki. Hü
kümet Müşterek Pazara tanı üye o!arak de
ğil şimdilik gümrük birliği şeklindi" girmeyi 
arzu etmiştir. Ve bunun için bir devre işle
miştir. Beş senelik bir hazırlık devresinden 
sonra tedricen Müşterek Pazara, gümrük 
birliğine girme hareketleri başlıyaeaktır. Müş
terek Pazara girme teşebbüsü akamete uğra
mış değildir, müspet istikâmette inkişaf et
mektedir. Ve yakın zamanda kati neticeye 
varacağımızı kuvvetle ümidetmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, Müşterek Pazara gi
ren devletlerin tediye muvazenesi önplân-
da nazara alınır. Müşterek Pazara Yunanlı
lar, gümrük birliği şeklinde rahatlıkla gir
mişlerdir. Ama Yunanistan it ha: ât ve ihraca
tının yüzde 92 sini libere etmiştir, ve tediye 
muvazenesi açık değildir. Bizim ise tediye 
muvazenemiz, umumi konuşmamda arz etmiş
tim, yılda 3 yüz, 4 yüz milyon dolara varan 
bir açık arz etmektedir. Bu durumda bir 
memleketin Müşterek Pazara rahatlıkla girme
sinin mümkün olmıyacuğmı takdir edersiniz. 

Muhterem Yurdakul, «Kalkınmayı kendi 
kaynaklarımızdan yapamayız, borç ve hibe 
ilânihaye devam edemez, çare... çare yaban
cı sermayedir.» diyorlar. Bir defa sadece ya
bancı sermaye ile kalkınmalım mümkün olacağı 
fikrine iştirak etmiyoruz. Yabancı sermayenin 
de aleyhinde değiliz. Yabancı sermayenin gel
mesi için teşvik tedbirlerinin hepsini almak yo
lundayız ve alacağız. Ama yabancı sermayenin 
gelmesine ümit bağlarsak elimizi kolumuzu bağ
lıyarak uzun yıllar tevekkülle beklemek mecbu
riyetinde kalırız, 

Sayın arkadaşımız kadar bu konuda nikbin 
değiliz. Yabancı sermayenin memlekete gelmesi
ni teşvik etmekle beraber, kalkınmamızı sağla
mak için dışardan uzun vadeli kredi ve hibe te
min etmeye mecburuz. Hükümet bu yoldadır ve 
bu yolda yürüyecektir. Bugün için yabancı ser
mayeyi beklemeye tahammülümüz yoktur. Ya
bancı sermayenin gelmesini teşvik de ediyoruz, 
ancak yabancı sermayenin gelmesi için bir mü-
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salt zemine ihtiyaç vardır. Bir memlekette evve
lâ her bakımdan emniyet teessüs etmelidir. Ser
vetlerin müsaderesi, servet üzerinde takyitler ve 
saire konulması endişeleri olmamalıdır. Bundan 
değil yabancı sermaye, yerli sermaye bile ürker 
ve halen ürkmektedir. Ara sıra çeşitli kanallar
dan, kaynaklardan çıkan bâzı fikirlerin yayıl
ması, sadece yabancı sermayeyi değil, yerli ser
mayeyi dahi endişeye sevk ettiğini kabul etmek 
lâzımdır. Binaenaleyh her şeyden evvel bir mem
lekette emniyetin sağlanması icabeder. Bu em
niyet hem arkadaşımızın kasdettiği mânada em
niyet ve hem de malî bakımdan emniyet olmalı
dır. İlerde bir memlekette sermaye üzerine ver
gi konması ihtimalleri mevcudolmamalı, müsa
dere ihtimalleri mevcudolmamalıdır. Dışardan 
bizi böyle görüyorlarsa yabancı sermaye gelmez, 
eğer hâlâ tereddüt mevcutsa emin olun arz etti
ğim hususların tesiri de mevcuttur. Bize ait tet
kikler de bunu gösteriyor. Çünkü muhtelif mem
leketler bize ait bâzı etütler ve tetkikler yapı
yorlar, Türkiye'ye yabancı sermaye niçin gidi
yor, niçin gitmiyor diye. 

İkincisi; yabancı sermayeyi teşvik için, ya
bancı sermayenin kâr etmesini sağlamak lâzım
dır, mutedil bir vergi sistemine ihtiyaç vardır ve 
Gelir Vergisinde en yüksek kazançlarda nisbet-
leri indirişimiz de bu sebepledir. Yabancı serma
ye Türkiye'de tahammül edilmez vergi görürse 
gelmez. Çünkü kazanç için, kâr için gelecektir. 
Kazancının mühim kısmını Türkiye Devletine 
vergi olarak vermek için gelmiyeeektir. Yabancı 
sermaye conventibilite ister ve buradaki kazan
cının (milliyetle dışarıya transfer edilmesini is
ter. 

Hükümet olarak biz, vergi sistemimizde ısla
hat yaparken, kambiyo sistemimizde ıslahat ya
parken, bu noktaları göz önünde bulunduruyor 
ve yabancı sermayenin gelmesini teşvik edecek 
bütün tedbirleri alıyoruz. Muhterem arkadaşı
mızın «son zamanlarda yabancı sermaye gelme
miştir, azalmıştır» şeklindeki sualine cevap arz 
edeyim. Bilâkis yabancı sermaye gelişi artmak
tadır. Arkadaşımız sadece taleplere aidolan cet
vellerden, zannediyorum bu neticeyi çıkarmıştır. 
Halbuki, talep başkadır, tescil başkadır, fiilen 
gelen sermaye başkadır. Son yıllara ait birkaç 
rakam arz edeyim. 1961 yılında 5 milyon dolar 
civarında, fiilî olarak, yabancı sermaye gelmiş-
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tir. 1962 de de .10 miîyon-dolârlık sermaye gel
miştir. Petrol Kanunu ile geleli yabancı serma
yeyi de hesabedersck miktar 25 milyon dolara 
baliğ olmaktadır. Arkadaşımızın verdiği 400 bin 
liralık »'akamda bir bata olması lâzımdır. Arz 
ettiğim gibi 25 milyon lira civarında yabancı 
sermaye gelmiştir, Birçok yeni fabrika görmek
teyiz, yeni lâstik fabrikaları kuruluyor, Pirelli 
gibi, demir çelik. Bunlar hep yabancı sermaye 
ile kuruluyor. Bunları bizim şu durumumuzla 
kuraınıyacağıınız aşi kârdır. 

Muhterem arkadaşımız Yurdakul, bütçe 
plânlı kalkınmayı temsil ediyor mır? Bütçe, kal
kınma plânına uygun değildir, demişlerdir. Büt
çe, kalkınma plânına tıpatıp uygundur. 

Misal vereyim. Plânda, gelişme faaliyeti gi
deri, devlet bütçesi için, 2 milyon 6 yüz milyon. 
Bütçede 12 milyon fazla, 2 .milyar 612 milyon 
gelişine ödeneği, carı gider plânda 4 milyar 620' 
milyon olarak tesbit edilmiştir. Bütçede 7 mil
yon noksanı ile 4 milyar 613 milyon lira ödenek 
konmuştur. Plânla 880 milyon olarak borçlar 
derpiş edilmiştir. Bütçeye konan ödenek bir 
milyar dört yüz on iki milyon liradır. Bunun 
sebebi ele şudur, plân ekonomik kriterden 'hare
ket ettiği için dış "borçlarımızı karşılamak için 
'koyduğumuz ödenekleri transfer gideri olarak 
mütalâa etmiş ve bütçe harcaması olarak kabul 
etmiştir. Bu sebeple plânla, bütçe arasında 'bu 
nolktada bir .mutabakatsızlık mevcuttur. Yatı
rımlar için bütçeye koyduğumuz miktar 4 mil
yar 88 milyondur. Plânda ise yatırımlar için 3 
milyar 154 milyonluk bir rakam vardır. Muhte
rem arkadaşlar, bu fark şuradan ileri 'gelmekte
d i r : Bu sene bütçesini plân Yüksek Meclisten 
geçmeden evvel hazırladık. Bizde yatırımlar 
için 'başka kriterler vardır. Plân ise yatırımlar 
için ekonomik kriteri esas almıştır. Biz, il yol
larına, 'köy yollarına veya'hJutta Ihususi teşebbü
sün yaptığı yatırımlara tahsis ettiğimiz miktar
ları da yatırım 'sayıyorduk. Halbuki Plân bunu 
yalının saymıyor, bu yul Hükümet, Ereğli Demir 
ve Oelik Fa'brikasına taailılhüdettiği sermayeye 
karşılık 257 milyon lira vermiştir. Bütçemize 
göre bu yatırımdır. Fakat plân ıbunu yatırım 
saymamış, daha doğrusu hususi teşebbüsün yatı
rımları arasında saydığı için, bütçe rakamları 
arasında yatırım sayılmamıştır. Bu yüzden bu 
fark doğmuştur. Yani plânda 3 milyon, bütçede 
4 milyon olarak görülmektedir. Bu yılı muvak

kat 'bir geçit devresi olarak kabul etmenizi rica 
edeceğim. Hakikaten önümüzdeki devrederde 
plân ve bütçenin yatırım ''kriterlerini müşterek 
hale getirmekle bunu izale 'etmek i e ab edecektir. 
Bütçemizin yatırımları bu farkları da dikkate 
alırsa'k, l.î>6'3 programında derpiş edilen 3 milyar 
1.3 milyon lira, ile mutabakat 'halinde olduğunu 
görürüz. Binaenaleyh, plan. ile bütçe arasında 
bir mııtabakatsizlik olmadığı gibi, Hükümetin 
•dailıa işin basında plânı iptal duruma gittiği yo
lundaki iddiasının da 'bu suretle sebepsiz ve hak
sız olduğu meydana çıkmış olur. 

'Muhterem arkadaşımız Yurdakul, stokların 
erimekte olduğunu söylemesini de doğru bulma
maktayım. St(/klar tükendi demedim. Stoklar 
harekete geçmiştir dedim. Bu şu deme'ktir: Dep-
resiyım devrelerinde stoklar fabrikalarda 'kalır, 
satılamaz. Bunun neticesi olarak da stok artar 
ve dol ay isiyle imalât azalır, iktisadi hayat can
lanmaya bağladığı zaman bu stoklar raya girer 
yavaş yavaş toptancıya ve perakendeciye inti
kal eder. Ekonomi bakımından mesele böyle 
izatı edilir. Onun için hu kelimeyi dikkatli 'kul
landık, «stoklar lıare'kete ıgeçmiştir.» dedik. Şah
san aldığımız malûmata göre 'birçok sanayide 
hakikaten hiç stok kalmamıştır. Hususi teşek
küllerin bâzıları çalışmaya başlamışlardır. 'Bu
nu bankalar her gün takibetmektedir. Çünkü 
omiia kfedisi vermektedir, emtia 'kredisi hare
ketiyle 'bunu laikibötmek mümkün oluyor. Her 

• sabah banka umum müdürlerinden aldığım ma
lûmat bize bu kanaati vermiştir. Su.merba.nkta 
demode mallar;! ait 'bir stok .mevcuttur. Ama, 
orada da büyük erime mevcuttur. vŞümerbank-
takl yük stokları 205 milyona inmiştir. Yünlü 
dokuma 2 267 000 iken. Ekini 19612 de 2 mil
yona İnmiştir. Pamuk ipliği Ekim 1962 de 686 
tondur. Ekim 1963 te hu 686 ton iplik 278 tona 
inmiştir. Bu. da süratle erimektedir. 

Muhterem Yurdakul, 4 Ağustos 1958 ika far
larından bu yana para ve Ikredi politikası imi-
vaffa'kîyetli netice vermemiştir, diyorlar. Emis
yon ve kredi ''hacminde artış olduğu 'hailde, fiyat
larda artış olmadığını, satmalına gücünün ve is
tihlâk temayülünün 'düşmesinden ileri geldiğini 
beyan ettiler. Fakat, vazı'h olmamakla l>eraber, 
çıkardığını mânaya göre cevabımı arz edeyim. 

Muhterem arkadaşlar, 4 Ağustos kadarların
dan sonra takibedilen para ve ıkredi politikasını 
3 devrede mütalâa etmek lâzımdır. Bunlardan 
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biri, 4 Ağustostan 27 Mayıs İhtilaline kadar olan 
devredir. Filhakika 'başıboş giden 'bir enflâsyo
nu durdurmak üzere 4 Ağustosta -gayet, sert ted
birler alınmıştır. Fakat bu tedbirler, ilk aylar
da dikkatle tatbik edilirken 1959 da tatbikatta 
•gevşeme başlamış, tedbirlerden rüeu edilmiş, 
yeniden bir enflâsyonist gidiş olmuştur. Milli
lere m arkadaşımız bu devreyi tetkik ederlerse 
bunu müşahede ederler. 27 Mayıs İnkılâbı eko
nomimizi bu vaziyette buldu, yani 4 Ağustos 
kararlarının dikkatle tatbik edilmediği bir dev
rede buldu. İhtilâl devresinde siyasi faktörler 
istikrarın devamında ve yerleşmesinde yardımcı 
olmuştur. Bir defa 4 Ağustos kararlarının tek
rar tatbikine samimiyetle devam edildi. Talep 
daraldı ve likiditeye tercih arttı. 

Muhterem arkadaşlarını, ondan sonra gelen. 
üçüncü -devrede (biliyorsunuz bu devrenin bir 
kısmı yani 196.1 devresinde ekonomide umumi 
durgunluktan, kredide durgunluktan şikâyet; 
ediliyordu. Bunu takibeden devrede, umumi 
izahatım sırasında, arz ettiğim gibi, Hükümet 
ekonomiyi canlandırmak için kredi mekanizma
sını geniş şekilde kullanmaya başladı (ve bunu 
cesaretle yaptı.) Kredi genişledi, bütçe harca
malarına sürat verildi. 

Bütün bunlarla iktisadi hayatı durgunluk
tan kurtarmak temin edildi. Muhterem arkada
şımız buna 'hayret ediyor. Kredi artıyor, emis
yon artıyor, fakat buna mukabil fiyatlar artmı
yor, dedi. Buna sebep, fiyatların artmaması, 
iştira gücünün azlığı ile alâkalıdır, demek isti
yor. Bu hastalığa delildir, demek istiyor. 

Emisyon arttı, kredi arttı, (bütçe hacmi arttı, 
buna mukabil fiyatlar artmadı ise bu. muhte
rem arkadaşlarım, ekonominin sıhhatine delâlet 
eder, hastalığına, değil. Meselenin özü budur. 
Ekspansiyonist politika budur. Fiyatları dik
katle takibedeceksiniz, enjeksiyon yapacaksınız; 
fiyatlar artmaya başladıkça da fren yapacaksı
nız. Böyle dikkatli bir şekilde, ekspansiyonist; 
politikayı tehlikesiz şekilde yürütmek mümkün
dür. Başıboş bırakırsanız, hararet yükseldiği 
zaman enjeksiyon yaparsanız hastayı öldürür
sünüz. Bu noktalarda dikkatli olunca hiç tehli
ke yoktur. Bu itibarla, arkadaşımızın, «kusur» 
diye söylediği şeyi ben sıhhat- alâmeti olarak 
mütalâa, ediyorum. Bütün dünya da böyle mü
talâa eder. 

âa .1.1983 O : 1 
Arkadaşımız istihlâk temayülünün azaldığın

dan bahsettiler. İstihlâk temayülü istihsalle il
gilidir, millî gelirle ilgilidir. İstihsalde, millî ge
lirde artış olduğu nisbetie istihlâk temayülü de 
tasarruf temayülü il;1 birlikte normal olarak 
inkişaf eder. Bu ilmî bir hakikattir. Bunun 
münakaşası dahi mümkün değildir. Yine Yur
dakul arkadaşımız, dış ticaret muvazenemizin 
bünyevi olarak acık verdiğini, Ihıma mukabil 
serbest döviz sahasına kaymakta olduğumuzu, 
bunun sevinilecek bir olay olduğuna işaret ede
rek anlaşmalı memleketlerden birikmiş alacakla
rımızın tahsilinin imkân dahiline alınmasını is
tiyor. Filhakika, bir zaman için anlaşmalı mem
leketlerden alacağımız 20 milyon doları aşmıştı. 
Aldığımız tedbirler sayesinde bunu kısa zaman
da 10 nıilyon dolara indirmiş bulunuyoruz. Bu
nu da eritmeye çalışıyoruz. Yalnız, şunu da arz 
edeyim ki, bizim dış ticaretimiz serbest döviz 
sahasına yönelmekle beraber, anlaşmalı memle
ketlerle de münasebetlerimizi kesmek istemiyo
ruz. Bâzı nıallarımız vardır ki, ancak bu mem
leketlere satabiliriz. Buna. göre münasebetleri
mizi normal olarak devam ettireceğiz. Bunun 
inkişaf etmesinde de mahzur yoktur. 

Alacağımıza, mukabil ithalât yollarını araş
tırıyoruz. Bu yıl Doğu - Anadolu'dan büyük
baş hayvanları kredi açmak isu reliyle sattık ve 
lâzım olduğu zaman gene bunu yapacağız. Çün
kü, elimizdeki -hajyvanlar büyük bir iktisadi 
değıerdir. Alacağımızı nasıl olsa tahsil ediyo
ruz. Bundan endişemiz yoktur. 

Muhterem Yurdakul arkadaşımız, câri mas
raflarda yatırımlara nazaran- bir artış var, di
yor. Cari masrafların yatırımlara nazaran art-
'uıış olması elbette öğünülecek bir şey değildir. 
Fakat (bundaki zaruretleri arz ettiğim zaman 
arkadaşım hak vereceklerdir. 

Oari masraflarda 1 milyar 429 milyonluk 
artış vardır. Ancak, bunun 400 milyonu (me
murlara vereceğimiz % 15 zammı teşkil etmek
tedir. 397 milyonlunu yeni dış borç (taksitleri 
teşkil etmektedir, yunu arz edeyim; Türkiye 
önümüzdeki 5 senelik devre zarfında bilhassa 
dış borç bakrmındanbüyük yük altında olacak
tır. Her sene ihracat bedelinin aşağı - yukarı 
yarısına yalcın bir .miktarlını borçlara tahsis 
etmek mecburiyetinde ve mevkiinde olacaktır. 
Ve bu borçların nasıl tekevvün -ettiğini de bili
yorsunuz. Son 10 yılın borçlarıdır.- Ama bunu 
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biz uru il aka ödiyeeeğiz ve 'bunu bir millî borç , 
olarak ele alıyoruz. Bu yüzden bir .artış olmuş
tur. Ayrıca gelişme masraflarında 456 milyon 
liralık artış olmuştur. (Gelişme masrafları), 
plânın kabul ettiği yeni bir kriterdir. Sağlık 
(masrafları, Millî Eğitim Masrafları, câri mas
raflar -arasında -görünür. Aslında bunlar uzun 
vadeli bir yatırımdan başka bir şey değildir. 
Bu sebeple bunlar gelişine masrafı adı ite anı
lan ayrı bir katagori teşkil ederler. Bunları he
saba alırsak, «eri kalanların gayet cüzi olduğu 
anlaşılır. 

Her yatırın, aynı zamanda cari masrafta bir 
artış doğurur. Hasta ine yaparsınız, bu bir ya
tırımdır. Fakat ertesi sene cari masraflarda ar
tış olur. Okul yaparsınız, bu Ibir yatırımdır. 
Ertesi yıl okula ait masraflar çıkar, personel 
masrafı çıkar, bu suretle cari masrafları artı
rır. 

Binaenaleyh, cari masraflarda, bu bakım
dan zaruri bir artış olur. Ve olacaktır. Tesis 
yaparsınız, bina yaparsınız cari masraf da ar
tar. Aksi halde, yeni hastaneyi, okulu ve tesis
le ri işi e t em ezsiniz. 

Gene Yurdakul arkadaşımız içinde bulundu
ğumuz bütçe yılında dünyadaki inkişaflara 
karşılık mesmleketteiki inkişaf parlak değildir, 
diyorlar. 

Bütçe gerekçesini tetkik etmiş bulunan ar
kadaşlarımız görmüşlerdir ki, vaziyet tersine
dir. Geniş bir devre içerisinde mütalâa edersek 
bu teşhis doğrudur. Son 15 sene zarfında bü
tün dünya büyük mesafeler katettiği halde bi
zim enfilâsyonist bir politika, takibetmemiz yü
zünden, daha. doğrusu enfilâsyonu ömliyememc-
miz yüzünden, maalesef, dünyanın gittiği tem
po ile bir inkişaf göstermeye imkân (bulamadık. 
Ama 1961, 1962 yılı için mütalâa edilirse bu 
teşhis yerinde değildir. 

Biz, 1962 de bilhassa % "),5 un üstünde bir 
gelişme hızı, bir gelir artışı sağlamışız. Buna 
karşılık, Avrupa, memleketleri bu hızı kaybet
miş. Kısa vâdede bu böyledir. Uzun vâde müta
lâa edilirse Sayın Yurdakul arkadaşımıza hak 
vermek lâzım. 

Yine muhterem arkadaşımız, 1960 dan bu 
yana, yatırımlar realize edilememiştir, diyor. 

Bunun sebebi: Proje noksanlığından, haki
katin üstünde yatırım teşebbüsüne girişilmiş 
olmasından ilerii gelmekledir. 

31. 1.1963 O : 1 
Muhterem arkadaşlarım ; arz .edeceğim ra

kamlar bu hükmü haklı ıgöstermemektedir. 
Bir defa Devlet bütçesinde, 1960 da iki mil

yar 643 milıyoıı yatırım ödeneği ve itilmiştir. Bu
nun iki .milyar 113 milyonu realize edilmiştir. 

1961 de ilki milyar 717 milyon yatırım öde
neği verilmiştir, bunun i'ki milyar 658 milyonu 
tahakkuk etmiştir. 

1962 rakamları arz ettim, üç milyar 200 mil
yon /tahsisata karşılık senenin sonuncu ayında. 
iki milyar 710 milyonu fiilen taaihhüde bağlan-
amştır. Bütün bunlara nağmen yatırımın santi
mi santimine tahakkuk ettiğini, elbette, iddia 
etmiyoruz. % 15, % 20 noksanı ile tabakkuk 
etmesi dahi bir tenkid sebebi olabilir ve yerin
dedir. 

Mulhterem arkadaşlarım, bizim idareleri
miz, bazen, projelerini yapmadan, tahsisat tek
lif edip .'alıyorlar. Senemin büyük bir kısmı pro
je yapmalda geçiyor. İhale ve saire derken se
ne sonuna, geliniyor. Aldıkları tahsisatı bu su
retle. fiilen sarf edemiyorlar. Bu, biraz da, bi
zim kanun hükümlerinden doğan ıbir zaruret
tir. Çünkü Muhasebei Umumiye Kanununa gö
re taahhüde girmek için bütçede bir tahsisat 
olmak lâzımdır. Senenin 10, 11 nci ayında ta
ahhüde 'giriyorsunuz, faraza bütçedeki, 10 mil
yonluk tahsisata dayanarak, taahhüde bağlanı

yorsunuz; JBakat bunun ancak 2 milyon liralığı 
yapılabiliyor, realize edilebiliyor, stüaısyonu ge
tiriliyor. Bu yüzden verdiğiniz tahsisatın 8 mil
yon lirasını iptal etmek mevkiinde 'kalıyorsu
nuz. Geöikmekrin bir kısım bundan doğuyor. 

Plânlı eikonomiye girerken Hükümet bu hu
susu da derpiş etmiş bulunmaktadır; mevzuat
ta lüzumlu ıslahat yapılacaktı ve yapılmakta
dır. Ve bundan sonra bütçeye realize edilecek 
kadar taihsisat konacaktır. 

Mulhterem arkadaşlar; imkânların üstünde 
yatırıma ıgirişilmesi noktasına gelince: Bu, ma
alesef bir tarihte olmuştur. İmkânların üstün
de yatırımların yapılması yüzünden, Devlet 
imkânları düşünülmeden, tahakkuk edemiye-
eek istikamette yayılması yüzündendir ki, kal
kınmamız gerçekleşmedi ve 27 Mayıs İhtilâli 
olduğu zaman ; bu suretle rakamlarını arz et
tiğim binlerce işe başlanmış, hiçbirisinin biti
rilmesi imkânı yok, kaynaklar mevcut değil, 
buna rağmen sırt politika olsun için şu işe el 
atılmış bu ise e! atılmış, şirketler kurulmuş, 

3?4 
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ve nihayet hepsi yüz üstü kalmış olan bu işle
ri, Millî Birlik Hükümeti bunları evvelâ bir 
kanımla durdurdu, bir kısmını tamamen iptal 
etti, verimli gördüklerinin bir kısmını imkân
lara. göre ilerde yapılmak üzere tehir etti. 
Bugün bütün bu işler yeniden ele alınmakta, 
rantabl olanları, süratle gerçekleştirilmesi ice-
bedenleri yıllık programa alınmakta, rantabl ol-
mıyanlar, lüzumsuz olanlar geri bırakılmakta
dır. Eski devre ait bu yoldaki davranışı, 
plânlı devreye girdikten sonra, tamamen ge
ride bırakmış olduğumuzu arkadaşıma arz et
mek iterim. 

Muhterem arkadaşımız, Gelir Vergisinde ta
rife indiriminin, bâzı mehafilde çeşitli yorum
lara sebebolduğuıuı söylediler. Gelir Vergisi 
tarifesini, yukarda da arz ettiğim gibi, çe
şitli zaruretlerle indirdik. 

Bir defa, bir tarifenin mükellefin tahammü
lünü aşmaması lâzımdır. 

2 ncisi •. Bizim tarifemizde nisbetler süratle 
yükselmektedir. Yani müterakkiyet gayet sert 
idi. 1960 da yapılan tarifeye ilk Gelir Vergisi 
tarifesi esas alındığı için miiterakkiyette de bu 
esas olmuştu. Bu arada, para değeri bir kaç 
misli düşmüş okluğu için tarifede müterakkiyet 
birdenbire sertleşmiştir. 

Gelir Vergisi ilk tatbik edildiği devrede 
Türkiye'de 30 bin liralık kazanç hatırı sayılır 
bir kazanç idi. Ve o zaman İm miktar kazan
ca % 20 - 25 vergi tatbik edilebilirdi. Fakat 
bugün bu miktara ayni nisbeti tatbik ederse
niz iyi bir netice alınmaz. Küçük kazanç erba
bını himaye etmek için tarifeyi düşürüyoruz. 
Ayrıca yatırım imkânlarını çoğaltmak ve ta
sarrufa ayırmak için de tarifeyi indirmek za
ruri idi. Tarifemiz, yüzde 08 e kadar yükselmek
tedir. Tasarruf bonoları ile bu yüzde yetmiş 
biri bulmakladır. Müterakkiyet, muayyen bir 
miktarda sabitleşmektedir. Bâzı arkadaşlarımız 
nisbet % 71 de tekrar % 60 dönüyor diyorlar. 
Bilindiği gibi gelir dilimlerine ait vergiler 
ayrı ayrı hesaplanır, bir milyon kazancı olanın 
vergisi ortalama % 60 olmaktadır : Bir milyon 
kazancı olan % 60 vergiye tâbi olduğu için 
bu nisbet sabit olarak devam etmektedir. % 60 
nisbeti f/r 70, 80, 90 a kadar yükselebilir, bu 
yükselmenin mahzurları vardır. Muayyen bir 
seviyede gelir artıklarımız artık istihlâk edil
mez, bir milyon kazanç hiçbir zaman istihlâk 
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edilmez, behamal tasarrufa girer, arkadaşımız 
hususi teşebbüsü himaye edin diyorlar. 

Eğer tasarruftan vergi almak istersek bu 
kabildir. Nisbetleri % 60 - 80 e kadar çıkarı
rız. Vatandaş tasarrufundan vergi alırsak ne 
olur? Devlet eliyle yatırım yapılır. Kendisin
de kalırsa ne olur? O yatırım yapar. Madem 
ki, hususi teşebbüsü himaye edelim diyorlar, 
bırakalım da o yatırınım bir kısmını o yapsın. 
Bu kaynaktan daha fazla vergi almayı bu
nun için uygun bulmuyoruz. Arkadaşımın arzu 
etmesine rağmen biz iktisadi bir görüş ola
rak bunu almaya taraftarız, almamayı düşünü
yoruz. Meclise geldiği zaman Yüksek Senato 
bunun takdirini daha iyi yapar. 

Biraz evvel arz ettim; yabancı sermaye ge
tirmek için dahi bunu muayyen bir yerde tut
mak lâzımdır. 

Bir 3 ncü nokta: Kaçağa prim vermemek lâ
zım. Nisbeti 98 -e yükseltin bu takdirde alına
cak vergi % 40 ı bulmayabilir. Nisbetleri tesbit 
ederken bunları da enine, boyuna düşünmüş bu
lunuyoruz. 

Bâzı, kimseler bize, zengini, daha çok zen
gin ediyorsunuz, diyorlar. 

Bu mütalâaya da cevap arz edeyim : Bu 
memleketi kurtaracak olan ve sosyal adaletin 
teessüsüne büyük âmil olacak olan yatırımdır, 
arkadaşlar. Her alanda, Devlet eliyle olsun, özel 
teşebbüs eliyle olsun, tasarruf ve yatırımların ger
çekleştirilmesi lâzımıdr. Tasarruf ve yatırımların 
artırılması işsize iş bulacak ve kalkınmayı hızlan 
dıracaktır. Bir arkadaşımızı tetkik için Fran
sa'ya göndermiştim; yatırım indirim tatbikatını 
tetkik etmiş. Yatırıma tahsis edilen kazançla
rın bir kısmı vergiye tâbi tutulmuyor. Bir bu; 
bir bakıma sermayedara bir imkân vermektir, 
muayyen kazancı vergiye tabi tutmama serma
yedara yeni bir kazanç temin edecektir, mesele 
asılnda öyle değildir, yatırım tahsis ettiği tak
dirde, buradan elde edilecek hâsıla taksime uğ
ramaktadır. Fransa'da tetkik ettirdim, bu hâsı
la şöyle taksime uğramaktadır: Elde edilen ka
zancın % 48 ücretlere gitmektedir, % 30 civa
rında bir kısmını Devlet vergi olarak almakta 
dır, % 16 sı ise sosyal maksatlara sarf edilmek 
tedir. Geriye % 7 ile 10 civarında bir miktar 
da sermayedara kalmaktadır. Görüyorsunuz, 
yatırım indirimi suretiyle yapılan vergi indiri 
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minin tesirleri nerelere kadar gitmekte ve bun
dan kimler istifade etmektedir. Bu, sadece ser
mayedar] faydalandırmak manâsına gelmez. 
Bundan işçi, köylü ve herkes geniş bir nisbette 
fayda I anmaktaclı r. 

Hususi tesebbüsçü olan arkadaşımız aksine 
söylemesine rağmen nisbet mevzuundaki görüş
lerimizi kanunun müzakeresi sırasında da mü
dafaa etmeye çalışacağız. 

Muhterem arkadaşımız, bütçede özel kay
naklardan beklenilen gelirlerin' tahakkuk etmi-
yeceğini söylemektedir. Bu özel kaynaklar
dan kastı, zannediyorum, dış yardımlardır, özel 
kaynakları iki kısımda mütalâa etmek lâzımdır. 
Bizim, 210 milyon liralık aldığımız bir fon var
dır. Evvelce bu fon bütçe dışında idi, şimdi 
bütçe içine alıyoruz bunu. 

Bir de, dış yardımlar içinde, geçen sene 1 
milyar 420 milyon lira olan ve bu sene 500 mil
yon fazlasiyle il milyar 020 milyon lira mev
cuttur. 

Muhterem arkadaşlar; tatbikatın tahakkuk 
edip etmemesinin bize verilecek olan dış yar
dımlara bağlı olduğunu arz etmek isterim. Bize 
verilecek yardım, talep ettiğimiz miktar civa
rında olursa bu kolaylıkla tahakkuk eder. Ve 
elbette burada bir miklar zayiat verileceğini 
kabul etmek lâzımdır. Yalnız Konsorsiyum, 
plân, programımızı tetkik etmiş ve ihtiyaçları
mızı tetkik etmiş olduğuna istediğimiz yardımı 
makûl olarak karşıladığına göre bu yardım ta
hakkuk edecektir. Bu yardımın mühim bir kıs
mı program yardımı, finansman yardımı, kar
şılığı para. yaratacak mahiyette yardım olacak
tır ve bunun kabili tahakkuk olduğuna inan
maktayız, bugün için bir tehlike mevcut değil
dir. 

Şimdi sayın arkadaşımızın konuşmasının 
sonunda ortaya koyduğu hükümlere geçiyo
rum. 

Muhterem arkadaşımız 1963 bütçe tasarısı 
plâna uygun değildir, dediler. Kesin olarak söy
lüyorum 1963 bütçesi plâna uygundur. 

«1963 bütçesi samimî değil» diyor. 1963 büt
çesi emsalleri ile mukayese edilirse samimiye
tin ta kendisidir. 

«1963 bütçesi açık verecektir.» diyor. 1963 
bütçesinin açık vermiyeceğini tekrar tekrar hu
zurunuzda arz etmek isterim. Bir şartla, Yük
sek Meclisinizin sene içinde kargılık gösterme

den yeni tahsisatlar kabul etmemesi ve her ge
len talebe, bu da haklıdır, şu da haklıdır, mağ
durdur... Dememesi şartı ile. 

«Yatırımlar projesizlik yüzünden tahakkuk 
etmiyeeektir.» diyor. Bilâkis İm sene daha çok 
tahakkuk edebilecek mahiyette yatırımlar ele 
alınmıştır ve plân ve program da buna göre 
tesbit edilmiştir. Yani, bir seçme yapılmış ve 
bunu Plânlama Teşkilâtı yapmıştır. 

«Hususi sektör yatırımları beklenen seviye
de olmıyaeaktır.» diyor. Biz hususi sektör ya
tırımlarının beklenen seviyede olmasını eanu-
gönülden arzu etmekteyiz. [lalen bu sektörü 
bu seviyeye ulaştırmayı da istemekteyiz. Husu
si sektör yatırımlarının beklenen seviyeye ula
şabilmesi için hususi sektöre elimizden gelen 
yardımı da yapacağız. Bunun için şimdiden ha
zırlıklar yapıyoruz, kredi müesseseleri kuruyo
ruz, yani kredi imkânları [sağlıyoruz ve bütün 
bunları hususi sektör yatırımlarını beklenen se
viyeye ulaştırmak ve hususi sektörü kalkındır
mak için yapıyoruz. 

Bu sebeple arkadaşımızın bedbin olması için 
sebep yoktur. 

Arkadaşımızın bütün bunların maddi ve mâ
nevi sebeplerine dair olan mütalâalarına bir baş
ka parti sözcüsü arkadaşımız cevap arz etmiş ol
duğu için ben bu nokta üzerinde durmıyacağım. 
Sadece bunlara iştirak ediyorum, Hakikaten 
bu memlekette huzurun gelmesi için .sadece Hü
kümetin gayret sari' etmesi, iktidar partilerinin 
gayret sari' etmesi kâfi değildir, arkadaşlarım. 
Bu memleketle huzuru birlikte getireceğiz. Ve 
mesuliyet endişesini yüreğimizde, taşımak sure
tiyle getireceğiz. Eğer hareketlerimizde, davra
nışlarımızda, sözlerimizde bu memleketin men
faatlerini bir tarafa bırakırsak ve bilhassa re
jim üzerinde her hangi bir endişe kabul 'etmez
sek o vaki! bu memlekette huzursuzluk yaratmak 
için müşterek gayret sarf etmiş oluruz, ateşe 
görükle gitmiş oluruz. O zaman mânevi iklim
de gelmez ve bu yapılmak istenen iyi işler de 
tahakkuk etmez. 

Şimdi, muhterem arkadaşım- Kâmil Karave-
lioğlu Yıun konuşmalarına geçiyorum. 

Muhterem Karavelioğlu arkadaşımız «Anaya
sada sosyal adaletten bahseden hükümle]' vav. 
61 nci maddede» Herkes malının gücüne göre 
vergi öder «dediği hakle vergiler daha çok dar 
gelirliler üzerinde kalmıştır» diyorlar. 
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gelmeye mecburum. Bizim memleketimizde ver
gi sisteminin âdi] olduğunu, sosyal adalet ilke
lerine uygun bulunduğunu ve malî bakımdan 
hakikaten yeterli olduğunu iddia edecek değilim. 
Maliyede, daha çok vergiler üzerinde, çalışmış 
bir insan olarak, böyle bir iddiayı ileri sürmem 
benden beklenemez. 

Muhterem arkadaşlarım; hangi vergi îıdildirV 
Vasıtalı vergi mi âdildir, yoksa vasıtasız vergi mi 
âdildir? Vaktiyle bunu kesin şekilde ilim adam
ları halletmiş olduklarını iddia etmişlerdir. Ya
ni umumiyetle iktidara Jıitbettiği için, vasıtasız 
vergileri âdil sayılmış, bunu mukabil vasıtalı 
vergiler dar gelirli kimseler üzerine yüklendiği 
için gayriâdil olarak kabul edilmiştir. Bu görü
şü bugün pek de o kadar sağlam, bir görüş olma
dığı anlaşılmıştır. Bugün vasıtasız vergi veya 
vasıtalı vergi alınırken her memleketin şartları
na, tatbikat sahasına göre ayrı ayrı tetkik edilip 
neticeye bağlanmaktadır. 

Umumi olarak, vasıtasız vergiler vasıtalı ver
gilerden daha âdil sayılır. Ama her iki vergiyi 
ayrı ayrı ele aldığınız ve tatbikatını gözden ge
çirdiğimiz takdirde, bugün tatbik edilen, bir 
vasıtasız verginin bir vasıtalı vergiden pekâlâ, 
gayriâdil olduğunu tesbit etmemiz mümkündür. 
Bu yüzdendir ki, bugün bilhassa, sosyalistler 
az gelişmiş memleketlerde vasıtalı vergilerin 
tercih edilmesini tavsiye etmektedir. Sebcbolarak 
da vasıtasız vergileri bir bütün olarak, teknik 
.sebeplerle tatbik etmek imkânı olmadığı ileri sü
rülmektedir. Bundan dolayı bunu tavsiye etmek
tedirler. 

Vasıtalı ve vasıtasız vergi nisbetleri muhtelit 
memleketlere göre değişil*. Amerika'yı ele alır
sak Amerika'da hakikaten federasyon vergi ge
lirlerinin yüzde DO ı vasıtasız, yüzde 10 u vası
talıdır. Buna mukabil Amerika'da federasyona 
bağlı devletlerde yani mahallî devletlerin vaziyet
leri tersinedir. Bu devletlerde vergilerin yüzde 
75 i vasıtalı vergidir, yüzde 25 i ise vasıtasız 
vergidir. Her ikisini birden ele alıp mukayese 
edersek Amerika'da yüzde 60 vasıtasız, yüzde 
40 vasıtalıdır. İngiltere'de, Fransa'da aşağı yu
karı bu nispet yüzde 50 civarında seyreder. Bu
na mukabil daha az gelişmiş memleketlerde, bil
hassa İtalya'da vasıtalı vergi nisbeti yüzde 60, 
vasıtasız vergi nisbeti yüzde 40 dır. Yunanis
tan'da vasıtalı vergiler daha çok ağır basar. Da-
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ha başka memleketlerde, Asya memleketlerinde 
vasıtalı vergiler yüzde 75, vasıtasız vergiler yüz
de 25 dir. Bizdeki nisbet ise yüzde G5 ve 35 >et-
rai'mdadır. Biz mütemadiyen bu nisbeti, bir 
miktarda vasıtasızlar lehine değiştirmek istiyo
ruz. Ama, kabul etmek lâzım gelir ki, teknik se
bepler, imkânsızlıklar daima büyük duvarlar ha
linde Önümüze çıkmaktadır ve çıkacaktır. 

Vergi reformunu yaparken bu noktayı bil
hassa göz önünde bulundurduk. Gelir Vergisi re
formunu gerçekleştirmeyi bu bakımdan istiyo
ruz, Gelir Vergisi sistem olarak zaten âdil bir 
vergidir, tatbikatta âdil bir vergi haline koymak 
için Gelir Vergisini teşmil etmek lâzımdır. Yani 
hangi kaynaktan olursa olsun gerçek bir gelir 
elde eden herkes, bütün vatandaşlar ve Türki
ye'de oturan yabancılar da tamanıiyle Gelir Ver
gisine dâhil edilmelidir. Bu suretledir ki, Gelir 
Vergisini sistem olarak âdil bir vergi haline ge
tirmiş oluruz. Bugün 2 milyon çiftei, 1 milyona 
yakın esnaf ve sair mükellef, 300 - 400 bin ti
caret ve sanat erbabından sadece Gelir Vergisine 
tabi olanlar 200 - 250 bini geçmiyor. İşte yavaş 
yavaş Gelir Vergisini yaygın bir hale getirdiği
miz zamandır ki, çiftçilerin büyüklerini, ortala
rını, esnafı Gelir Vergisine ithal etmek suretiyle 
Gelir Vergisini sistem olarak âdil bir hale geti
ririz. Bunun söylendiği kadar kolay olmadığını 
kabul etmek lâzımdır. Nitekim Millî Birlik Ko
mitesi bir tadille hakikaten Gelir Vergisini esna
fa ve çiftçiye de teşmil etmiştir. Ama bunun 
tatbikatta neler yarattığını geçen yıl Yüksek 
Meclis gördü ve bu tatbikatını durdurdu. Şim
di, aynı genişlikte bir tatbikata imkân olmadı
ğını tecrübeyle öğrenmiş bulunuyoruz. 8u hal
de, Gelir Vergisinin arz ettiğim ölçüde genişleti
lerek tatbik olunmasının daha pratik olduğu ka
naatinde olduğumuz içindir ki, Hükümet olarak, 
yeni tasarıda bu noktayı esas aklık. 

Muhterem arkadaşlar, birçok arkadaşlar va
sıtalı ve vasıtasız vergi mevzuunu ele aldılar. Bu 
hususları, Gelir Vergisinden bahsederken arz et
miştim. Geriye ne kalıyor? Arazi ve Bina Ver
gisi. Mevcut Arazi Vergisinin beş, on, yirmi, otuz 
kat artırılmasını bilmiyorum içinizde mümkün 
görenler var mı, veya tavsiye edenler çıkar mı? 
Zannetmiyorum. Çünkü, bizde çiftçilerimizin 
yüzde seksen civarındaki bir kısmının elde ettiği 
kazanç hakikaten bizim Gelir Vergisinde en az 
geçim indirimi olarak kabul ettiğimiz haddin 
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ya altındadır veyahut civarındadır. Binaen
aleyh, kazanç seviyesi böyle olan bir vatandaş 
zümresine yeni vergiler, vasıtasız vergi şeklin
de yeni vergiler yüklemenin bu memlekette do
ğuracağı, yaratacağı şurişi her halde takdir 
edersiniz. Biz vergi tatbikatçısı olarak bunu 
mümkün görmüyoruz. 

Ancak Gelir Vergisi tatbik ettiğimiz zümre 
ile geri kalan zümrenin, çiftçilerin yüzde 20 sini 
teşkil eder, bunlardan bir vergi almak lâzımdır, 
zaruridir ve sosyal bakımdan lâzımdır, vergi 
adaleti bakımından lâzımdır, mali bakımdan lâ
zımdır ve nihayet ekonomik bakımdan lâzımdır. 
Bunlara, ait tasarı yakında getirilecektir. An
cak, bu vergi hâsılatını mahallî idarelere bıraka
cağımız için, bu yıl alacağımız vergiyi, mahallî 
idareler vergisi reformu içinde getirmeyi düşü
nüyoruz. Burada mütalâa serd etmiş olan arka
daşlarımız haklıdırlar. Bu hususlarda bir ıslah 
yapmak lâzımdır ve hattâ zaruridir. Çiftçinin 
yüzde sekseninden vergi almak mümkün değil
dir. Fakat, geri kalan yüzde yirmiyi de sıkmı-
yacak bir tertiple, münasip miktarda vergi al
mak lâzımdı!-. Bu bir zaruretten doğmaktadır. 
Arkadaşlarımızın da ifade ve işaret ettikleri gibi 
ancak vasıtasız vergi olarak yüzde bir nisbetin-
de vergiye iştirak ederler. Filhakika vasıtalı 
vergilerden inikas edenler vardır. Vasıtasız ola
rak durum budur. Vergi herkesin üzerinde dur
duğu ve bir nevi toprak sahiplerine, ziraatle uğ
raşanlara, karşı hasmane duygular yaratmaya 
sebebolan bir şey olmuştur. Bunları bir ölçü 
içinde gerçokleştirebilirsek çoğumuzun üzerinde 
durduğu endişeleri geniş nisbette karşılamış olu
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım, vasıtasız vergi ola
rak geriye ne kalıyor? Bina Vergisi için bir ta
dil getireceğiz. 

Bugünkü Bina Vergisi tatbikatından mem
nun değiliz. Kiraların dondurulmuş olması se
bebiyle, Bina Vergisi hâsılatımız da donmuştur. 
Hattâ, normal kiralar dışında birtakım bina ge
lirleri alındığı halde, yani mukavele dışı alınan 
paralar olduğu halde, maalesef bunların vergi 
dışı kalmasına, mâni olunamamaktadır. Kanun 
dışı gelirler. Bina Vergisinde beyan edilmiyor. 
Bina Vergisinde bir tadilât yapmak lâzımdır. Bu 
suretle, belediyelere muhtaeoldukları finansman 
kaynağı bulunmuş olacaktır. O zaman artık bu 
vergi hâsılatı, beledive ve mahallî idarelere bı

rakılmış olacaktır. Geride bir Veraset Vergisi 
kalmaktadır ki, buna ait bir tadili yakında yük
sek huzurlarınıza getirilecektir. Veraset Vergisi 
tamamen sosyal adalet telâkkilerinden mülhem 
bir vergidir. Bu vergi aslında demode hale gel
miştir. Bizim gibi geri kalmış memleketlerde bir 
müddet daha kalması lâzımdır. 

Evvelce gayrimenkuller vergi değeri üzerin
den vergiye esas alınıyordu. Simdi getirdiğimiz 
Veraset Vergisi tadil Kanunu İle vergi yerine 
rayiç değerini esas tuttuk. Bu suretle Veraset 
Vergisi daha elâstiki bir İnde gelecek ve. ıız çok 
bir hâsılat da temin edilmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, vasıtasız vergi kay
naklarında bir şey kalmadı. Bütün bunları arz 
ettikten sonra, muhterem arkadaşlarımızın tav
siyelerini de beki iveceğiz. Vasıtasız Verginin du
rumunun nasıl olması isteniyor? Ve itiraf etmek 
gerekiyor ki, bütün bu kaynaklara el atılmıştır, 
Buralardan alınacak hâsılat, arz ettiğim gibi ar
tacaktır. Fakat daha. fazlasını da temin etmeye 
imkân yoktur. Böylece vasıtalı vergi denen ver
gilere ınüı*aeaa.t edilecektir. Vasıtalı vergiler 
evvelce gayriâdil sayılıyordu. Çünkü ihtiyaç 
maddelerine tevcih edilmektedirler. Halbuki bu
gün vasıtalı vergiler içersinde, bilhassa mevzu 
ba kımmd an, d i skirim in asyou y a pmak i mk ânı 
mevcuttur. Faraza ihtiyaç- maddeleri bugün va
sıtalı vergiler dışına çıkarılmıştır. Eskiden umu
mi satış vergisi halinde olduğu için ihtiyaç mad
deleri vasıtasiyle balkı tazyik edebilirle İUıgüu 
İstihsal Vergisi seklinde alındığı için tarifede 
diskriminasyoii yapmak mümkündür. Bugün çe
şitli tarifeler tatbik ediyoruz. Lüks maddeler, 
konfor maddeleri daha yüksek bir nisbette vergi
ye tâbi tutuluyor. İhtiyaç maddeleri daha az nis
bette vergiye tâbi tutuluyor veya hiç tabi tutul
muyor. Bu suretle vasıtalı vergilerde tıisbeti da
ha âdil bir hale getirmek imkânı vardır. Ve ver
gi tekniğinde, bu sahalarda geniş İnkişaflar ol
muştur. Bunları da daha titizlikle tatbik etmek 
suretiyle istediğimiz varidatı temin için çaresiz, 
vasıtalı vergileri daha az mahzuruyla tatbik et
me imkânlarını araştırma durumundayız ve az 
gelişmiş bir memleket olarak bunu yapmak mec
buriyetindeyiz. Çünkü vasıtasız *, ergilerle bilin
diği gibi gerekli hâsılatı tenim etmeye imkân 
yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, vergi yükü konu
sunda şunu arz edebilirim. Türkiye'de vergi re-
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zerveleri mevcuttur. Yani biz millî gelirimizin 
c/c 20 nisbetinde bir vergi alabilirsek, vergi mü
kellefiyeti bakımından mutedil bir duruma gir
miş oluruz. Ama bugün bu nisbet % 16 dır. 1 
milyar 200 milyon liralık yeni kaynaktan istifa
de ederek bu nisbeti iki puvan yükseltmek isti
yoruz. Bu suretle vergi sistemimizi tedricen te
kâmül ettireceğiz. Millî gelirden % 20 nisbetin
de bir vergi alabilirsek, demin de arz ettiğim 
gibi vergi mükellefiyeti bakımından mutedil bir 
sahaya girmiş oluruz. 

Muhterem Karavelioğlu arkadaşımız, 1963 
bütçesinin yapılmasında programın bütçeye uy
durulduğum! ifade ettiler, arkadaşımızın bu
yurdukları doğrudur, kendilerine sağlam malû
mat vermişler, böyle olmuştur. 1963 bütçesi şöy
le hazırlanmıştır. Normal olarak evvelâ program 
hazırlanmakta, ondan sonra bütçenin ona göre 
hazırlanması ieabederdi. Ama bütçe hazırlanır
ken plânın müzakereleri daha bitmemiş ve Plân
lama Komisyonunda görüşülüyor idi. Bütün ya
tırım ve gelişme masraflarını Maliye Bakanlığı 
Devlet Plânlama Dairesinden geçirdi, Plâncılar 
geldiler, bunları tetkik ettiler, ve bunları kabul 
ederseniz, şunları etmezsiniz, dediler. Ve Devlet 
Plânlama Dairesi ile bu hususlarda bir mutaba
kata vardık. Bu mutabakat sebebiyle progra
mın bunlara göre ayarlanacağı pek tabiî idi. 
Çünkü, Devlet Plânlama Dairesinin de görüşü 
bu idi. 

Muhterem Kâmil Karaveli arkadaşımız 
vergi zamları, vasıtalı vergi zamları yatırımla
ra tesir edecektir, diyorlar. Bir ufak nisbette 
bunun tesirini kabul etmek lâzım. Vasıtalı ver
gi olarak ithalâtçılardan aldığımız verginin ta
mamının fiyatlara intikal ettiğini kabul etmek 
zordur. Bunun bir kısmı ithalâtta kullanılması 
sebebiyle, pekâlâ ithalâtçıya yüklenebilir. Çün
kü vergide bir inikas olayı mevcuttur. Vergiler 
kimden alınır, kimin sırtında kalır bu kati ola
rak belli değildir, ithalât Vergisi ithalâtçıdan 
alınır. Eğer ithalât fazla talep az ise bir kısmı 
sırtında kalır. Bu karışık bir hâdisedir. Bu iti
barla, vergi adaleti, sosyal adalet ve saire araş
tırılırken, bu inikas meselesini de beraber müta
lâa ederler. Verginin daha ziyade kimden alındı
ğını değil, netice itibariyle kimin sırtında kaldı
ğını tesbit etmek lâzımdır, bunu tahlil etmek lâ
zımdır. 

İthalât Vergisinden bir kısım fiyatlara ini
kas edecektir. Bu verginin nisbeti % 5 civarın
dadır, yalnız bu cif ithalât üzerindendir. î>una. 
gümrük bedeli katılarak hesap yapılacak olur
sa, bu miktar % 3 civarında olacaktır. Ama şu 
var ki, dış memleketlerde, fiyatlarda bir inme 
temayülü mevcuttur. .Bu % 3 farkın bu suretle 
konpanse edilmesi imkân dahilindedir. Durum 
böyle olunca, yatırımlarda bunun tesiri hissedi
lir derecede olmıyacaktır. 

O ene arkadaşımız yatırımlar yönünden büt
çenin açık verme ihtimali olduğundan bahset
tiler. Bu noktaya daha evvelce cevap verdim. 
Ayrıca enflâsyon tehlikesi vardır dediler. 

Muhterem arkadaşlar, enflâsyon tehlikesi, 
en çdk bu tehlikeden korkma tal inde olabilir. 
Biz Hükümet olarak, Meclis olarak ve hattâ va
tandaş 'O'larak bu memlekette enflâsyonun da
ha evvel de yarattığı tehlikeleri yakînen bildi
ğimiz için enflâsyondan korkuyoruz, içinde 
bulunduğumuz şartlar dâıMlinde enflâsyon teh
likeli olamaz. Bu sene 1 (buçuk milyar lira ci
varında bir açrk karşısında, enflâsyondan kork
tuğumuz için gereken tedbirler alındı ve enf
lâsyon olmadı. Kredileri artırdık ve ortamda. 
enflâsyonist bir tazyik yaratıldı; bunun üzerine 
tedbirler aldık ve bu 'korkuyu savuşturduk, sa-
vuşturacağızda. 

Binaenaleyh, hakikaten enflâsyonun zarar
larına inanan 'bir tutum karşısında, hükümet
lerin ve mealiclerin de gayreti ile o memlekette 
artık bir enflâsyon olamaz. Ve olmamalıdır. Şu 
'halde ne olacak"?.. Enflâsyon ile bütçemiz açık 
verir. Varidat tahakkuk etmezse masrafları
mızdan bir kısmı kısmak mecburiyetinde kalı
nacaktır. Masraflar kısılınca ne olacak?. Bir 
kısım işler noksan yapılacak. Meselâ b'ir ba
raj noksan yapılacak. Bundan ;bir mahzur do
ğabilir ama, istikrarsızlıktan doğacak mahzur 
buna nazaran dalha fazla olduğu için biz her 
şeyden evvel istikrarı esas tutacak ve istikrar 
üzerinde hassas olacağız. Bundan dolayıdır 
ki; zamanında tedbir almak lâzımgelirse bu 
'tedbirler de alınacaktır Bu itibarla enflâsyon 
olmıyacaktır. 

Bütçede, vergi adaleti sağlanmamıştır deni
yor. Bu 'hususta mâruzâtta bulundum. Tek
rar etmiyeceğim. 
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îç kaynaklar itam olarak kullanılmamakta 

denilmektedir. Kâfi miktarda vergi alınımyor ; 
" I 

mânasında sözler söylendi. Sebeplerini arz ei- • 
tim, 'bunun ne kadar müşkül bir .mesele oldu- ', 
ğuuu, ancak bir zaman içerisinde halledilehilo- i 
cebini iiza'lı otıtim. 

(Jelir dağılımı adi1! değildir dediler. Bu ka
bili münakaşadır, üzerinde çok söz söylenebi
lir, bu hususta bâzı rak'amlar mevcut, fakat 
bunları, gelir dağılımına ait, sıhhatli rakamlar 
olarak kabul etmiyorum, müm'kün değildir, 
kaynakları belli değildir, neye dayandığı belli 
'değildir. Bunun tetkika mevzu olması 'lâzım
dır. Faika! 'bir nisbet.sizlik olduğunu kabul •et
mek doğrudur. 

Yabancılar ellerine verilen bâzı istatistikle
re göre mütalâa beyan ediyorlar. Ancak, evve
lemirde 'bu is'iatisdiklerin sıhhati, mucibi mü
nakaşadır. Bu istatistikler doğru değil, sağ
lam değilse, bundan çıkarılacak neticeler de 
cihetle doğru olmaz. 

Muhterem arka;;.! asını iz, 'bütçenin tahakku
kunun dış yardım!ara bağlı olduğunu söylüyor
lar, Doğru. Bütçemizin tahakkuku maalesef 
dış yardımların alının a sın a bağlı katmaktadır. 
Sadece bütçemizin tahakkuku için değil, iktisa-
den de ayakta durabilmemizin şartı da, bir za
man için, dış yardıma bağlı 'kalmaktadır. Tür
kiye arz ettiğim gibi, I milyar '200 milyon do
ladık 'bir borcu ödemek mevkiindedir, önü
müzdeki 10 yıllık bir devre zarfında dış ticare
timizin. yarısını biz bu borçlara karşılık tutu
yoruz. Geri kalan dış gelirlerle im memleketi 
ihtiyaçlarını finanse etmeye, ihtiyaçları asgari 
nisbette dahi temin etmeye imkân yoktur. Bi
naenaleyh, bunun Iha! yolu, 10 sene için -mem
leketimizin, uzun vadeli ve düşük faizli kredi 
teminine bağlıdır. Memleketimıiz, tarihî sehep-
le mi diyeyim, yahut yanlış 'bir politika, sebe
biyle mi diyeyim, bu duruma düşmüştür. Fiilî 
durum budur. Dış yardım alınmadığı müddet
çe, ne iktisadi düzenin, ne de bütçemizin ger
çekleşmesi mümkündür. Bunu bir realite ola
rak kabul etmek lâzımdır. Ama bunun mesu
liyeti, ne ''bugünkü Hükümete, ne de bugünün 
insanlarına raei değildir, arkadaşımız reform
dan bahsettiler. Reform çalışmaları üzerinde, 
umumi konuşmamda mâruzâtta bulundum, bun
ları tekrar etmiyorum. 

Yine sayın arkadaşım Mitçe açığının vasıf
ları, vergi adaletli ve millî gelirin dağılışı hak
kında görüşleri vardı. Bunlara diğer sayın 
üyelere verdiğim cevaplar arasında arzı cevap 
ettim, tekrar etmek suretiyle vaktinizi almak 
islemiyorum. 

Yeni Türkiye Partisi adına konuşan sayın 
Cemal Tarlan arkadaşımızın umumi mütalâala
rından bir kaç ianesini alıyorum. Kendileri 
âmme sektörüne doğru, yatırımöarda bir kay
ma olduğunu, 'belirterek âmme sektörü gider
lerinin süratle geliştirilmesinin sebepleri üze
rinde durdular. Muhterem sözcü, anlaşıldığına 
göi'e âmme sektörüne ve âmme yatırımlarına 
ehemmiyet, verildiğini, huşum teşebbüs sahala
rının daraltılmış olduğu kanaatindedirler. 

Daha evvel maruzatta bulundum, âmme 
sektöründeki yatırımların daha îiVÂn olması, 
enf rastir üktür yal ırım 1 arııı yapılması zarure-
tiiKİen doğmakladır. Yoksa, hususi teşebbüs 
için her .hangi bir 'tahdit nıovzuubahis değildir. 
Hususi sektör İstediği sahada ve istediği nis
bette ancak bu memlekete yatırım yapmakta
dır. Ye -bunun için de âzami kolaylığı göstere
ceğiz. 

Muhterem arkadaşımız, Î963 de. 1ÎMİ2 ye 
nazaran yatırını giderlerimle nisbet bakımın
dan 'bir düşme olmuştur diyorlar. Doğrudur. 
Bu 'düşme arz etliğim •sebeplerle, gelişme mas
rafları ve yüzde l-ı memur zamları sebebiyle 
cari masrafların birdenbire yükselmesinden ile
ri gelmiştir. Devlet borçları hakkında sayın ar
kadaşımızın 'bir sualleri vardı. 'Kendileri -dev
let borçlarının mütemadiyen yükseldiğinden 
bahsederek bütçemizin: % 10 ııu tın teşkil ede
bilecek bir faiz yükü altında olduğunu, bunun 
ise kallkınmamızı durduracağını ileri sürdüler. 

Muhterem arkadaşlar, durumu başka mem
leketlerle mukayese ettiğimiz zaman Türki
ye'de, bilhassa iç 'borçlar bakımından, .borç ye
kûnu ağır değildir. Aşağı - yukarı her .memle
kette Mitçe tutarı uca 'borçlanmalar olur. Hat
tâ bütçelerinin '2 - 3 misli horeu olan memle
ketler vardır bizde iç ,borç bakımından 'kredi, 
'bu nisbetin çok altındadır. Bizim iç 'borçları
mız, 'konsolide edilen borçlar, devletin yani yi
ne devlete ait bulunan müesseselere olan borç
lardan ibarettir. Meselâ, Merkez Bankasına, 
Amortisman ve 'Kredi Sandığına olan borçlar 
gibi, şu veya bu şekilde olan borçlardır. Bun-
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lar, daha çok devlet sektörü dâhilinde olan 
borçlar şeklinde mütalâa edilebilir. Asıl 'biz
de müihim olan dış borçlardır. Bunun ne şe
kilde tekevvün ettiğimi arz ettim. Hakikaten 
Türkiye için bu borçlar ağır bir yük teşkil et
mektedir. Dış yardım alınmadığı takdirde çe
keceğimiz sıkıntıyı dostlarımız da bilmektedir. 
Türkiye 'bu borçların 'hepsini ödiyecektir. Fa
kat Türkiye 'bu yüzden büyük bıir sıkıntı ve 
hattâ buhranlara girebilir'. 

Yeni vergiler hakkında mütalââa arz ettik. 
Sayın arkadaşını, 'tasarruf bonosunun huzur
suzluk yarattığını söylediler. 'Bu konudaki 
benim görüşüm de arkadaşımın görüşüne uy
gundur. Ama ne yapalım ki tasarruf bonosu 
bütçede 500 milyon liralık bir yer işgal etmiş
tir. 'Bir kalemde bunu söküp atmamıza imkân 
yoktur. Bunun mahzurlarını giderecek kanun 
tasarılarını .hazırladık, bir iki gün sonra yük
sek 'huzurunuza gelecektir. Tasarruf bonola
rını aynı zamanda devletin iştiraki olan mües
seselerin Ihisse senetleriyle değiştirmek husu
sunda Hükümete de yetki istiyoruz. Servet be
yannamesi mevzuu: Servet Beyannamesi Ka
nunu, yakında yüksek huzurunuza gelecektir. 
Orada buna alt görüşlerimizi arz edenim. 

Sayın Akif Eyidoğan'm, gayrisâfi iratlarla 
hakkındaki mütalâalarına bira^z evvel başka 
bir münasebetle cevap arz etmiştim. 

Muhterem Baki Güzey arkadaşımız; 72 sa
yılı Kanunla 'tehir edilmiş olan projeler ne hal
dedir sorularına. 

Muihterem arkadaşlar; biraz evvel de temas 
ettim, hakikaten 72 sayılı Kanunla, İnkılâp Hü
kümeti iş başına geldiği zaman başlanmış fakat 
finansman temin edilememiş durumda 4965 pro
je ile karşılaşmıştır. Bu projeleri tahakkuk et
tirebilmek için, 15 milyar liralık bir yatırıma 
ihtiyaç olduğu .görülmüştür. Bu sebeple, İnkı
lâp Hükümeti, 72 sayılı Kanunla tereihan ta
hakkuk edebilecek ve ettirilmesi lâzımgelonierin-
den bir kısmını ayırmış, geri kalanın bir kısmını 
tehir etmiş ve bir kısmını ele almıştır. Bugün 
bu. projeler birer birer ele alınmakta ve Plânla
ma Dairesinde kendilerine rüçhaniyei tanınan 
projelere, tahakkuk ettirilmelerine çalışılmakta
dır. Bunlara bilhassa yarım kalmış işlerin ta
mamlanması ve mühim bir sermaye yatırılmış 
işleri behemehal tamamlıyacağız. Sayın Ağır-
naslı arkadaşımızın gelir dağılımında yeni ver-

Sİ. 1.1963 O : 1 
gilere ait mütalâaları ve tenkidlerine ayrıca ce
vap vermiyeeeğim, çünkü biraz evvel temas et
miştim. Yalnız, arkadaşımın, servetler hakkın
daki görüşlerine dair mütalâamı arz etmek iste
rim. Arkadaşımız servetleri meşru ve gayrimeş-
ru servetler olarak ikiye ayırarak mütalâa et
mek islediler. Biz Hükümet olarak böyle bir 
tasnif yapmak zaruretine inanmıyoruz. (Bravo 
sesleri) Türkiye'de gayrimeşru servetlerin mev-
eudolduğu ifade edilmekte. Başkalarından ça
lınmak suretiyle yahut da Devletten çalınmak 
suretiyle biriktirilmiş olan servetler mevcutsa; 
bunlara ait mevzuat vardır. Yetkili makamlar 
bunu lakibedeceklerdir. Binaenaleyh bu suretle 
iktisabedilmiş gayrimeşru servetler hakkında 
yetkili mahkemeler, bağımsız mahkemeler karar 
verecektir. Ama, Hükümet olarak, servetleri; 
meşru veya gayrimeşru olarak ikiye ayırmaya 
ve gayrimeşru servetler üzerinden vergi almak 
veya başka yollarla bunların bir kısmını Dev
lete intikal ettirmek hususunda aklımızdan hiç
bir şey geçmemiştir ve geçmiyecektir arkadaşlar. 
(Bravo sesleri) Bilhassa, servetleri vergi voliyle 
tasfiye etmek, kezalik aklımızdan geçmemekte
dir. Şurasını sarahaten arz etmek isterim ki, 
vergiye gelir dağılışından, - servet dağılışından 
demiyorum - gelir dağılışında düzenleyici bil
vasıta olarak kullanmak caizdir. Ama vergiyi 
servetleri tasfiye etmek için bir vasıta olarak 
kullanmayı da caiz görmem. Ve hattâ böyle 'bir 
şey olmıyacaktır. Muhterem arkadaşlarım, büt
çenin statükocu bir bütçe olduğu hususunu ileri 
sürdüler. Cevap arz etmiştim, bütçeler bir mik
tar donar. Bunu kabul etmek lâzımdır. Bâzı 
masraflar vardır ki, bunlar bütçeye girer ve 
orada kalır, seneden seneye az - çok inkişaf gös
terir. Plânlama 'masrafı böyledir, yani sabit 
masraf dediğimiz masraflardır. Meselâ memur 
masrafları böyledir, donar, bu doğrudur. Büt
çenin hespsini seyyal hale getirmek, şuradan 
indirmek, falan yere koymak mümkün değildir. 
Hattâ plânlı devreye girdikten sonra bütçe don
ması biraz daha ilerliyeceldir. Çünkü plânla 
'birçok işler dcruhde edilmekte, Hükümet evvelâ 
birinci taksiti bütçeye koyduktan sonra diğerle
rini de koymayı peşinen taahhüdetmektedir. Bu 
da ayrıca bütçeyi donduracaktır ve dondurması 
da tabiîdir. 

Bu sebeple bütçemize statükocu vasfını ver-
nıdk bir bakıma, doğrudur ama, umumi olarak 
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ele alarak, 'bütçemiz statükocu bir bütçe değil-
(lir. Bu sene, plâna muvazi ve plân hedeflerini 
gerçekleştirecek 'bir bütçe olması bakımından 
•bHİçemizi slatülkomı caymamanız lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, tasarruftan bahsetti
ler, israftan bahsettiler, israf olmadığını iddia 
etmemek doğru olmaz. I î/un zaman muhalefet 
havalı, boyunca, bu .mevzu üzerinde çok durmuş 
bir' insanım. Bugün israfın son santimine kadar 
hallet! ik diye söylersem ve bunu dersem samimî 
olmam arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar; bu tasarruf bu isra
fın her şeyden evvel bir terbiye olduğunu ka
bul etmek lâzımdır. Tasarruf terbiyesinin aile 
ocağında ve okulda başlaması lâzımdır. Maal
esef bu hususta «'eriyiz. Bir defa şu Mecliste 
sabahtan akşama kadar cereyan eden şeylere 
bakarsanız, tasarrufla hareket edilmediğini ve 
tasarrufun mümkün olabileceğini görürsünüz. 
.Ama. alışmadığımız şev. Meselâ lâ vebalara gi
derim. orada musluklar acıktır, daima akar. 
Ben girdiğim de, bunları kapatırım. Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde öğrenci bulunduğum sıra
larda idi. fakir arkadaşlarımız vardı. Ben de 
bunlar arasında idim. Flbisemiz yoktu. Teşeb
büse geçtik, müdür bize dedi ki : Bütçemizde 
halen elbise için tahsisat yoktur. Ama ben si
ze bîr şeyler yapmaya çalışacağım, benîm dedik
lerimi yaparsanız... Ne yapalım'? Muslukları ve 
elektrikleri açık bırakmayın... Biz müdürün 
tavsiyelerini o yıl yerine getirdik, neticede o 
sene 15 arkadaşımıza, tasarruf edilen paralarla 
elbise yaptırmak 'imkânı Ti /ıs 11 oldu. Bunu da
ha da genişletmek, Devlet işlerine teşmil et
mek mümkündür. Samimî olarak herkes buna, 
riavet ederse Devlet islerinde de tasarruf müm
kün olur. Bu, herkesin Devlet malını kendi 
öz malı gibi kullanışı ile mümkündür. Bunun 
dışında rasyonel çalışma, metodik çalışma me
totlarına başvurmak ve bunları geliştirmek, 
bâzı isleri mekanize etmek de tasarruf sağlar 
şüphesiz. Bunun dısmda murakabeyi şiddetlen
dirmek lâzımdır. Muhterem arkadaşlar, her 
adımda murakabenin ifradı idareyi felce uğ
ratır ama yeteri kadar murakabe tasarruf için 
şarttır. Milletçe murakabe. Meclis murakabesi 
Hükümet murakabesi, birbirini kovalıyan zincir 
halinde devam ederse, emin olun beklediğimiz 
tasarrufun gerçekleşmesi imkân dâhiline girer. 

21.1.1963 O : 1 
Muhterem Baki Güzey arkadaşımız, «millî 

gelirin .1.960 dan itibaren düştüğü bir vakıadır, 
millî gelir 1961 de düşmüş, fakat 1962 de yük
selmiş olduğu da bir faraziyedir» diyorlar. Ar
kadaşımızın, millî gelirin düştüğüne ve yüksel
miş olduğuna dair rakamlar aynı heyet tara
fından hazırlanmıştır. Millî gelirin düştüğüne 
aidolan rakamları doğru kabul ediyor, yüksel
miş olduğuna aidolanı da faraziye olarak 
kabul ediyor. Nasrettin Hocanın bir fıkrasında 
dendiği gibi : «tencerenin doğurduğuna inan
mıyor, ama, öldüğüne inanıyor.» 

(Sağdan, bunlar beyanınıza aittir, sesi) 
Bu takdirinize kalmıştır. Her iki rakamı da 

aynı heyet ve aynı metotla hazırlanmıştır. 
Bunlardan birisi doğru ise, diğeri de doğrudur. 
Birisi yanlışsa diğeri de yanlıştır. Yatırımlar, 
muhterem arkadaşımız, yatırımların % 70 inin 
tahakkuk ettiğine dair gerekçede bilgi var di
yor. Yatırımlar baklanda malûmat arz ettim. 
Gerekçedeki rakamlar eski rakamlardır, arz 
ettiğim rakamlar ise daha yenidir. Fark bu
radan doğmuştur. Muhterem arkadaşımız Ba
ki Güzey «bütçe dışı yatırımlar çok faydalı
dır, bütçe içi yatırımlar ise daha az faydalı
dır» dediler. Bu. cok oriîiual bir görüştür. Bu
nu. mevzua göre tetkik etmek gerekir. Eğer 
m u h t er e m a rk ad a simi z, e n f r a s t,r ü k t ü r yatı rı m -
ları, yol. köprü ve sair giderleri kastediyorsa 
evet, bunların faydası uzun bir zaman sonra 
elde edilir, bu bakımdan doğrudur. Ama bun
ları da özel teşebbüs yapamadığı için, bütçe 
ye alıyoruz, özel teşebbüs sermaye koyama
dığı için bütçeye alıyoruz, pek tabiîdir'. Bu 
müşahede yerindedir. îştirak ederim ama bir 
başka türlüsünü de yapmaya imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşım, 1962 bütçe tahmin
leri tahakkuk etmemesini iktisadi hayattaki 
dımrunluğa bağlıyor. Bu kısmen doğrudur. 
1961 deki durgunluk ve 1962 nin ilk aylarında 
devanı, etmiştir. Fakat, başka sebepler de var
dır. Zirai kazançlar ile esnafa ait vergiler ge
ri bırakılmıştır. Yüksek Meclis zirai kazancı 
tehir etmiştir, Memur zamlarının verileceği 
hesabolarak bütçe tahminine zam yapılmış, 
bilâhara kanun getirilmiş, bu da açıkta kalmış 
ve tahakkuk etmemiştir. Buna benzîyen bâzı 
kalemler vardır; bunun aşağı - yukarı 550 mil
yonu Gelir Vergisindendir. Bu mühim açığın, 
mühim bir kısmı arz ettiğim bu sebeplere daya-

382 



Ö. Senatosu B : 35 
nır. Bir diğer nokta, yine Yüksek Meclis, kar
şılığı olmıyan ödenekler kabul etmek suretiy
le bu açığı büyültmüştür. 

Muhterem arkadaşımız, benim 1960 yılı büt
çe konuşmama işaret ederek, enflâsyondan bah
sederken, 3 yılda para miktarında 1 milyar 
375 milyon gibi bir artış var. Bu % 35 nis-
betindedir. Bu enflâsyon değildir de nedir'?.. 
diyorlar. 

•Sayın arkadaşıma hemen arz edeyim ki, te
davül hacminin artması başka, emisyonun art
ması başka ve anflâsyon başka mefhumlardır. 
Enflâsyonu tarif etmek lâzımgelirse, arz ile 
talep arasında, iştira gücü ile mal ve hizmet 
arzı arasındaki muvazenesizlikten doğan bir 
fiyat artışı şeklinde tarif edilebilir. Binaen
aleyh emisyon ile tedavül hacmi artar fiyat 
artmazsa, iştira gücü ile mal ve hizmet ara
sındaki muvazene bozulmazsa o vakit enflâsyon 
da olmaz. Bu iki mefhumu birbirine karıştır
mamak lâzımdır. Nitekim öyle olmuştur; te
davül hacmi artmıştır, para hacmi artmıştır, 
kredi artmıştır ama buna mukabil mal ve hiz
met de aynı miktarda çoğaldığı için istikrar 
hâsıl olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı arkadaşlarını, 
«Konsersiyum müzakerelerinde kalkınmamızın 
plânlı olup olmadığı» hususunun Konsorsiyumu 
alâkadar edip etmediği hakkında beyanatta 
bulundular. Konsorsiyum bizim plânımızı her 
safhada enine boyuna tetkik etmiş ve övmüş
tür. Bilhassa Sekreterin Konsorsiyuma vermiş 
olduğu tetkik raporunu (açıklamaya mezun ol
madığımız için açıklamıyoruz) okuduğunuz 
zaman bizim gayretlerimizin ne nisbettc be
ğenilmiş ve takdirle anılmış olduğunu göre
ceksiniz. Hakikaten hem, plân hem de plânı 
gerçekleştirmek için Hükümetimizin sarf et
tiği gayretleri büyük takdirle anmışlardır. Bu 
hususta arkadaşıma yanlış malûmat verilmiş 
olacaktır. 

Bir arkadaşım; «Müşterek Pazar mevzuun
da karşılaştığımız güçlüklerdeki mesuliyet 
Cumhuriyet Halk Partisine aidolacaktır. Çün
kü, Cumhuriyet Halk Partisi koalisyonun di
ğer partilerini peyk haline getirmiştir» dediler. 
Arkadaşımın bu husustaki gayreti beyhude
dir. Bizi bu türlü beyanlarla koalisyon ortakla
rımızdan ayırmaları mümkün değildir ve ol-
mıyacaktır. Devre sonuna kadar da inşallah ko-
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alisyon devam edecek ve memleketimize bekle
nilen hizmetlerin üstünde hizmetler yapacaktır. 
(Alkışlar) Buna inanıyoruz. (Alkışlar) Vergi 
sistemi hakkındaki mütalâalarına daha evvel
ce cevap arz etmiştim. 

Devlet İktisadi Teşekkülleri bahsinde arka
daşımız hususi teşebbüsü iktisadi teşebbüs
lerden uzaklaştıracaksınız diyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, reorganizasyon mev
zuu hususi teşebbüs bakımından pek önemli 
sayılmamak lâzımdır. Devletin kendisine ait 
müesseseleri daha rantabl işletmek için reor-
ganizasyona gitmesi hususi teşebbüs lehine bir 
harekettir. Bundan hususi teşebbüse zarar de
ğil fayda gelir. Yalnız üzerinde durmak iste
diği nokta zannediyorum şudur: Hususi teşeb
büsle Devletin ortaklık şeklinde kurduğu mü
esseseler var. Bunları bir disiplin altına al
mak zaruretiyle karşı karşıya bulunuyoruz. 

Bakın size neler olduğunu arz edeyim; 10 
milyon liralık bir tesis yapmak lâzımgelmiş, 
bir şirket kurulmuştur. Bu şirkete 2 milyon 
Etibank, 3 milyon Ziraat Bankası, 5-6 milyon da 
filân banka vermiş. Bu arada 100 bin lira da 
hususi teşebbüsler koymuş. 100 bin lira ile işti
rak edenler teşebbüsün idaresine hâkim 
olmak istemiştir. Bu işte biz bunu tas
fiye etmek istedik. Başka türlü anormal teşeb
büsler de vardır ve hakikaten Devletin büyük 
imkânları bu yerlerde yatmaktadır, uyumakta
dır. Bunları, hareketi gidermek de bizim vazife
mizdir. Yoksa, hususi teşebbüsü engelliyecek ve 
onu hedefinden uzaklaştıracak her hangi bir 
tutum olmıyacaktır. Bu husustaki reform ka
nunu geldiği zaman, Devlet teşebbüsleri, hususi 
teşebbüsün şartları içinde çalışmakta ve piya
sa şartlarını teminat altına almakta, olduğunu 
göreceksiniz. 

Muhterem Mehmet Ali Demir arkadaşımız, 
plânda az gelişmiş bölgelere öncelik verileceği 
söylendi, fakat bu yapılmadı buyurdular. Hü
kümet programını henüz teklif etmekte ve bu 
mevzu, üzerinde de alâka ile durmaktadır. 
Plânlama teşkilâtımız, öncelik verilecek bölgele
re yapılacak yatırımın miktarını tesbit. etmekle 
meşguldür. Bu husustaki taahhüdümüz imkân
lar nisbetinde yerine getirilmeye çalışılacak
tır. Yalnız, daha eskiden yapılmakta olan işle
rin büyük bir kısmı Batı bölgesinde bulundu
ğu için bunların inşasının devam etmesi ve mu-
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hafazası zarureti vardır. Bu yüzden bir muva
zenesizliğin doğmasını da tabiî karşılamak lâ
zımdır. Çünkü bir fabrikaya başlanmıştır. Ter-
eihan, Erzurum'da yeni bir fabrika yapma ye
rine, onun bitirilmesi elbette ki ekonomi ba
kımından faydalı olacaktır. Bu yüzden bir den
gesizlik olursa olur. Onun dışındaki sahalar
da plânın emrine uymaya çalışacağız. 

Arkadaşımız, Artırma, eksiltme ve ihale Ka
nunu kısa zamanda çıkarılmalıdır, diyorlar. 
izahatımda arz ettiğim gibi bu büyük bir lü
zum ifade ediyor ve çıkaracağız. 
- Muhterem arkadaşlarımız Devlet dairelerin

de, damat, kardeş, akraba... bunların bir çatı 
altında toplandıklarından şikâyet ediyorlar. Bâ
zı münferit misalleri umumileştİrıneınek lâzım
dır. Belki vardır ama bütün Devlet dairelerinin 
böyle olduğunu kabul etmek için münferit 
misaller yeter bir delil, sayılamaz. Ama biraz 
evvel de arz ettiğim gibi bunu daha çok sis
temlere bağlamak lâzımdır. Memurun tâyinini, 
alınmasını, naklini imtihan ve sair gibi husus
lara bağlamak suretiyle bunları kanuni ted
birlerle önlemek mümkündür. Ve yine getirece
ğimiz personel nizamında- bııhusus da halledile
cektir. 

İltimas olmaktadır ve oluyor. Ve maalesef 
bu, bizim içtimai bünyemizin bir yarası dır. 
Ben, Meclise geldiğim günlerin çoğunda cep
lerim dolu olarak giderim. İtiraf edeyim ceple
rim dolu olarak giderim. Birçok arkadaşlarım, 
tâyin, nakil ve terfi işleri ile ilgili tavsiyeler
de bulunuyorlar. 'Tab.iatiy.le ben, böyle işlerle 
milletvekili arkadaşlarımı görevlendiren perso
nelim hakkında itimadımı azaltıyorum, Bir defa 
işlerini başkalarına takibettirmeleri bende bir 
itimatsızlık meydana getiriyor. 

Arkadaşlarım, arz ettiğim gibi sistemde de
ğişiklik yapmak lâzımdır. Herkesin de bu hu
susta hassas olması lâzımgelir. Teşkilâtta işler 
normal olarak takibedilmeden çıkmaz. Vatan
daşlar, bu duruma alışmıştır. Devlet dairelerin
de işlerinin zamanında çıkmaması yüzünden 
vasıta kullanarak takibetmek isterler. Bu sebep
le teşkilâtta umumi bir reform yapmak ve bunu 
inatla, sebatla tatbik ile böyle işlerin önlen
mesi mümkün olabilir. 

Maym j\recati özdeniz arkadaşım!/, taşıt me
selesine temas ettiler, araba saltanatından bah
settiler. Bu taşıt- mevzuu üzerinde biz de dur-
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inak istiyoruz. Bunların bir kısmı hizmet için 
zaruri ise, o hizmeti yapan insanın arabaya bin-
i.usini saltanat olarak kabul etmemek lâzımdır. 
Vaktiyle ben de iktidardakiler^ gıpta ettiğim 
olmuştur, şimdi araba, içinde rahat değilim. Ara
ba. bana zevk vermiyor. Böyle durumlarda var
dır. Bunları bir saltanat olarak saymamak lâ
zımdır. Ama ihtiyaç halinde araba vermek ve 
kullanmayı da disiplin altına almak yerinde bir 
tedbir olacaktır. 

!9(>.) senesinde yeniden memuriyetler ihdas 
edildiğinden şikâyet ediyorlar. Mektep açılmış
tır, personele ihtiyae.ı vardır, hastane açılmıştır 
personele ihtiyacı vardır. Memur ihityacı daha 
cok bu zaruretlerden doğmaktadır. Bu hususu 
Bütçe Fmcümemmiz enine boyuna incelemiş ve 
İni memuriyetlerin lüzumlu olduğu kanatine var
mıştır. Mirası geldikçe münferit bâzı vakaları 
inceleriz ve fazlası varsa çıkarırız. 

Dışişleri Bakanlığı bütçesinde Balkan Baktı 
iebı ayrılan tahsisat hakkında izahat istediler. 
Müphosiz, bu. hususla Dışişleri Bakanı izahat ve
receklerdi;. İzin verirseniz burasını geçiyorum. 

Deniz Nakliyat İşletmesinde her sene 20 mil
yon kâr edildiği halde 1902 senesinde zarar edil
diğinden bahsettiler. Muhterem arkadaşım, bu
nun Maliye BakanJığmm 70 sayılı Kararname
ni esinden ileri geldiği kanaatindedirler. Filvaki 
bunun tesiri vardır. Fakat, asıl sebep, deniz nak
liyatında. büiün dünyada görülen umumi bir 
durgunlaşmadır. Bu durgunlaşmanın memleke
timizde de r esiri olmuştur. 

Muiıterem arkadaşlarını, bayrak imtiyazı ha
kikaten bir mesele olmuştur. Uzun zaman biz, 
daha çok kendi bayrağımızı taşıyan gemilerle 
nakliyat yaptığından ve kendisi ile iktisadi ve 
malî münavebe ite bulunduğumuz memleketlerin 
itirazlarını celbetmiştir. Ve bu itirazlarını bize 
kabul eitirmişlerdir, muhtelif anlaşmalarla. Bu 
suretle biz de bayrak taşıma imtiyazını tatbik 
edemez olmuşuzdur. Bu işi tetkik ettiriyoruz. 
Başka memleketler kendi armotörlerini, nasıl 
himaye ediyorlarsa, bizim de onlar gibi yapma
mız lâzımdır. Aksi halde bu liberasiyonu kaldır
mamız, anlaşmalarımızı ortadan kaldırır, bilhas
sa malî yardım gördüğümüz memleketlerle ih
tilâfa düşeriz. 

Arkadaşlarım balıkçılık hakkında konulan 
tahsisatın yetersizliğinden bahsettiler ve balık
çılarımızın bu (ıclir Vergisinden istisna edilmesi 
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hususuma temas ettiler. Celir Vergisi Geçici Ko
misyonda da tartışına mevzuu oldu. Aslında ba-
lıkçılaruuız Gelir Vergisi mevzuunu nazari ola
rak görmüşlerdir. Gelir Vergisinin şümulüne 
satışı 50 bin lirayı aşan balıkçılarımız girmek
tedirler. Halbuki bizim balıkçılarımızın yüzde 
00 u bu durumda değillerdir. Geriye bu vergiyi 
ödiyecek büyük takım ve dalyan sahipleri kal
maktadırlar. İzin verirseniz büyük çiftliklerden 
olduğu gibi bunlardan da vergi alalım. 

Sayın İzzet .Birandün Almanya'da halk ka
pitalizmi sistemi hakkında verdikleri misalleri 
dikkate almaya cam gönülden iştirak etmekte
yim. Ve bizim de sosyal adalet ilkelerine doğru 
mesafe aJmamızın usullerinden birisi de bu ola
caktır. Memlekette bilhassa sermaye piyasasmı 
yaratırken bilhassa büyük işlere küçük kazanç 
sahiplerinin ortak edilmesi çok arzu edilen bir 
şeydir. Bu bir iki büyük müessesede ibibik edil
miştir, tamamiyle fikirlerini benimsiyoruz. 

Bu suretle muhterem senatörlerin bütçe ve
silesiyle ileri sürmüş oldukları tenkid ve temen
nileri hakkındaki görüşlerimi arz etmiş oluyo
rum. Bunun dışında açık kalan noktalar olursa, 
izin verirseniz vekâletler bütçelerinde Bakan ar
kadaşlar izahat arz ederler. 

Hürmetlerimle. 
Bütçenin sonunda Maliye Bütçesinde huzu

runuza geleceğim. Bu bahisleri orada da tekrar 
etmek mümkündür. Sabırla dinlediğinizden do
layı teşekkürlerimi arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yurdakul. 
KÂZİM YURDAKUL (Sakarya) •— Değerli 

Maliye Vekilimizin, hakkımdaki sitayişkâr söz
lerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim. 
Reis Beyin ihtarına uyarak, maruzatıma 1,5 sa
atte verilen cevaba çok kısa bir zamanda ve k ı 
sa kısa ben de bâzı cevaplar vermek istiyorum. 

Hayat pahalılığı üzerinde iddiamızı reddet
mişlerdir. 1,5 milyara yakın bir vergi alımının 
hayat pahalılığı üzerine tesir etmiyeeeğini ben
deniz kabul edecek anlayışta değilim. Bu ver
gi miktarının vatandaşlara taksiminde düşen 

'miktarı hesap edersek vatandaş basma 55 lira 
olduğunu görürüz. Bu durumda, bilhassa köy
lü vatandaşlar üzerine ne büyük yük düştüğü
nü takclirderinize bırakıyorum. 

Sayın Vekil Devlet yatırımlarının bütçeye 
uymadığı hakkındaki iddiamıza cevapta bulu
nurken Devlet yatırımının emperatif olduğunu, 

serbest sektör kısmının istenildiği kadar yapıla
cağını beyan ettiler ki, bu beyanları Ticaret Ba
kanının beyanlarına hiç de uymamaktadır. Ve
kil kotayı ilân ederken, «Ben yatırımları naza
rı itibara aldım, plânı nazarı itibara aldım ve 
Öyle yaptım.» demişlerdi. Farz ediniz ki, birkaç 
milyonluk makina ithal etmek istesem, nıakina-
yı ithal edemem, yatırımı da yapamam. Buna 
benzer birçok misallerle izah edilebilir. Bunla
rın birçok akisleri vardır ve bu yüzden serbest 
sektör istediği kadar yatırım yapamamaktadır. 

Yatırımlar hakkında, Sayın Maliye Vekili
miz şu noktaya, benim devletçilik üzerindeki 
beyanıma, temas ederlerken Devletçiliğin iki 
türlü tarifini söylemişlerdi]'. Çok iptidai olan 
birinci tarifte kendileriyle mutabık olamayaca
ğımızı kabul ederler her halde. Devletçiliğin 
hudutları üzerinde, bizim münakaşamız ve.ih
tilâfımız Cumhuriyet Halk Partisi ile eskiden 
beri benim şahsan, bugün de parti olarak, ihti
lâfımız devletçiliğin hududu üzerinde olmak
tadır, Biz, devletçiliğin, memlekete devletin bir
takım tesisler yapmakla memlekete faydalı ola-
mıyacağı iddiasında değiliz. Ancak, hudutta, 
devletçiliğin hududunu tâyinde ihtilâftayız. Ve 
iddiamız bu noktadadır. Biz hududunu tâyinde 
ihtilâftayız ve bunun mücadelesini yapıyoruz. 
Kendilerinin bu noktadaki tcnkidlerimizi iyi 
niyetle kabul etmelerini istirham edeceğim. 

Bütçenin içinde Devlet yatırımlarında husu
si sektöre ayrılan miktar üzerinde de durduk 
ve bunun çok az olduğunu belirttik. Bendeniz 
hususi sektöre fazlaca yer verilmesi taraftarı
yım. Bu ciheti de izah ederken Devlet sektörü 
yatırımlarının fazlalığını söyledim. Vekil Beyin 
izahından çıkan netice itibariyle bendenizin 
söylediğim galiba yanlış değildir. 

Müşterek Pazar mevzuunda. Müşterek Paza
rı doğrudan doğruya bir gümrük anlaşması 
halinde mütalâa edersek mesele doğrudur. Fa
kat bu Müşterek Pazarın bir iktisadi cephesi 
vardır ve bir de Avrupa entergasyonu bakı
mından meseleyi bu cihetten nazara alırsak Ma
liye Bakanının verdiği izahatı nakıs telâkki et
memiz icabeder. Bu cihetin izahım Hariciyeden 
de almak faydalı olur kanaatindeyim. 

Maalesef mevzulara kısa kısa ilişmek mec
buriyetindeyim. 

Yabancı sermaye hakkında Maliye Bakanı 
ile hiçbir ihtilâfımız yok. Yabancı sermaye ba-
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kınımdan, Maliye Vekili ile aramızda hiçbir 
fark yoktur. Yalnız bir memlekette vasatın ne 
olması lâzımgeldiği hakkında, Sayın Maliye Ve
kilimiz konuşurken, kendim konuşuyorum zan
nettim. Aynı fikirleri savundular. Yalnız ser
mayenin buraya, Türkiye'ye gelişi bakımından 
kendisiyle mutabık değiliz, ispatı tescil rakam
larıdır. Türkiye'ye sermaye akımını gösterecek 
rakamlar tescil rakamlarıdır. Bu rakamlar yüz 
küsur milyondan bugün, 4 milyon dolara düş
müş bulunmaktadır. Bu iddiayı kendileri de 
kabul etmiş bulunmaktadır. Bu suretle kendile
ri de yani sermaye emniyeti bakımından vergi
nin çokluğu bakımından sermaye getirmeye mü
sait olmadığı neticesine varıyorlar ki, kendileri 
ile bu hususta hiçte farklı düşünmüyoruz. Büt
çenin plâna yakınlığı hakkındaki müdafaaları
nı yaparlarken zaman zaman bütçeyi, plânı ka
bulünden evvel yaptıklarını müdafaa ettiler. Ve 
keza müdafaaları sırasında bütçenin program
larına uygun olduğunu ifade ettiler. Bu sözler 
plânın bütçeye uygun olmadığının zarif bir mü-
dafası değil midir? Ben öyle telâkki ettim, ken
dileri de zaten beyanları sırasında söylediler. 
Şunu ifade edeyim ki, bütçelerin burada müza
keresi sırasında farz edelim plândaki 24 milyo
nun bütçeye nasıl 86 milyon lira olarak intikal 
ettiğini göreceğiz. Buna rağmen bütçenin plâ
na mutabakatini kabul ediyorlarsa mesele yok
tur. 

Sümerbank mevzuuna temas ettiler, bahset
tikleri stoklar bugünkü stoklar değildir. Bu 
stoklar aşağı yukarı 3 - 4 seneden beri durmak
tadır. Ben de stokların tamamiyle erimediğini 
ifade ettim. 

Para, kredi meselelerine temas ettiler. Yo
lumuz aynı, yalnız neticeyi ayrı ayrı mütalâa 
ediyoruz. Piyasa gerekli dinamizmi kazandığı 
;gün, eğer enflâsyona gitmezse memleket, o za
man kendileriyle beralber .olacağım. Eğer para
nın tedavül sürati artmaya başlarsa, o zaman 
Maliye Vekili fiyat artışına naısıl mâni oluna
cağını düşünmelk lâzımdır. Bu da bir hakikat
tir. Cari masraflardaki artışları Sayın Maliye 
Bakanımız da esasen kabul ediyorlar. Bende
niz nisbetler üzerinde durmuştum ve Devlet 
yatırımlarının arttığını söylemiştim. Kendileri 
millî kaynaklar cetvelindeki eşitliğin geçmiş 
yıllardan gelen miktarlara eşitliği kastettiğini 
plâncılardan öğrendiklerini söylediler. Maale-
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sof hepimiz plâncılara gidip ;buınun mânasını 
öğrenenleyiz. Bu ifade ise benim tenkidimin 
cevabı değildir. Dünya ve memleketimizin va-
•ziıyetiihi izah e'ttim. Bendenizin sözleri bütçenin 
'gerekçesinden alınmıştır. Bütçenin gerekçesin
de şu kadar artmış olduğunu ve şu kadar da 
eksilmiş olduğunu söylediğini aynen naklettim. 
Bu eksiliş ve artışın sebeplerini de izah ettim. 
Binaenaleyh aramızda bir ayrılık olmaması lâ
zımı. Aksi iddiada bulunurlarsa ifadeyi çıkarı
rım ve okurum, göreceksiniz ki, tıpatıp gerek
çedeki ifadelerin aynını aldım. 

Sayın arkadaşlarım, yatırımların tahakkuk 
edemiyeceği iddiamıza karşı Sayın Bakan bâzı 
rakamlar verdiler. 1960 da meselâ 2 milyar 600 
küsur milyon yaitırımdan 2 milyar 113 milyo
nunun tahakkuk ettiğini, 500 milyonluk Icısmm 
tahakkuk edemediğini itiraf buyurdular. .Kat
ma ıbü t çelerin de yüzde 75, yüzde 80 tahakkuk 
ettiğini boyan ettiler. Ben yüzde 75 ten daha 
azı tahakkuk etmiş demedim. Yatırımların plân
lı devreye girdiğimiz zaman aynen tahakkuk 
atım esi lâzımgelirken tahakkuk etmiyor, buna 
dikkat buyurulsun dedim. Kendileri verdikleri 
rakamlarla benim beyanımı ispat ettiler. Bunun 
için kondileriıne ancaJk teşekkür edebilirim. 

1£>62 senesinde, bilhassa bu noktayı tebarüz 
ettirmek mecburiyetindeyim, yatırımların 2 
milyar 7 yüz milyonun mukaveleye bağlanmış 
olduğunu beyan ettiler. Mukavelenin yatırımın 
tahakkuku telâkki edilemeyeceğinin takdirini 
Heyetti Âlinize bırakırım. Sayın Maliye Baka
nının hakikaten bendenizi kendi silâhımla vur
mak istiyen son beyanlarında 'mutabıkız. Ben
deniz serbest sektörün müdafaacısı olaraik ver
gisi •% 60 olan kısmın eşele olarak yükseltil
mesi hakkında heyanatta 'bulundum. Fakat 
bundan kastımı şuydu. Eğer son merdiven 60 
ise öyle devam etsin. Eğer 68 ile bitiyorsa öy
le devam etsin dedim, azalmasın. Eğer yanlış 
izah ettimse böyle kabul etmelerini rica ede
rim. Beyanımda bu istismarın, bu psikolojik 
halin (tesiri olmuştur, bunu itiraf ederim. 

BAŞKAN — Kâzım Bey, şahsınız adına ko
nuşuyorsanız vaktiniz dolmuştur. 

KÂZİM YURDAKUL (Devamla) — Bütçe
nin samimî olmadığı hakkındaki sözlerim için; 
emsalieıiyle mukayese edilince samimidir dedi
ler. Bir, «emsal» ilâve etmek suretiyle bende-
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nizin beyanımı aynen kabul etmiş olduklarını I 
anlıyorum. Bütçenin acık vernıiycc.eği hakkın
daki beyanlarına biz aynen temenni alarak uya
rız. Fakat muhtelif zamanlarda söylemiştik, 
yatırımların tahakkuk etmiyeceği (hakkındaki J 
'iddiamızda, maalesef bendeniz ısrar edeceğim. I 
Çünkü, Maliye Bakanlığında, 1963 icra plânı
nın .tafbikaJtı için projelerin, bu tatbikatın mü
zakeresi ba§lailken talebedild'iğini beyan eder
sem, projelerin ne dereceye kadar İmzır oldu
ğu 'hakkında bir fikir vermiş olurum. Projele-

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. j 
1963 yılı bütçe kanun tasarısının tümü üze

rinde başka »söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul •etmiyenler... Ka* 
bul edilmiştir. 

1963 yılı Bütçe Kanunu I 

MADDE 1. — Devlet bütçesine giren daire* 
lerin 1963 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan 
giderleri için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 8 164 798 319 lira ve yatırım 
giderleri için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 3 936 839 P»Î9 lira ödenek 
verilmiştir. 

1̂ — Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi 

BAŞKAN — Daireler bütçesinin başmdn 
T. B. M. M. Bütçesi var. Söz alanlara sıra ile 
söz veriyorum. Sayın Çetintaş buyurun. 

NEŞET ÇETİNTAŞ (Yozgat) — Sayın Baş
kan Sayın senatörler ve Hükümet Erkânı, meş
ruiyetini 27 Mayıstan alan bugünkü demokratik 
nizamın millet namına yegâne koruyucusu, var
lığının temeli asil milletinin iradesi üzerine bina j 
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rin ha^ır 'olmadığı hakikattir. Ve bu yatırım
ları geedktireciektir. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri hakkında dü
şüncelerimi, kanunu geldiği zaman arz edece
ğim. Kendilerine teşekkür edeöeğim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Başka KÖZ istiyen yoktur... 
(Var sesleri) O halde saat 15,00 te toplanıl
mak üzere otturuıma son veriyorum. 

Kapanma saati: 13,00 

edilmiş ulvi varlığımız olan T. B. M. M. Bütçesi 
tenkidine başlarken o Meclisin üyeleri olmak 
sıfatını iktisabetmiş olan sizleri M. P. adına 
hürmetlo selâmlarım. 

Demokratik idarelerde, hiç, şüphesiz ki, mec
lisler meşruiyetini millî iradeden alırlar. Bir 
Meclisin meşruiyeti yalnız dürüst bir seçimle 
is başına gelmesiyle bitmez. Meşruiyetin deva
mı Anayasa nizamına, kanunlara, hak ve hu
kuk kaidelerine bağlılığı ile mümkün olur. 

Biz Millet Partisi olarak bu inancın ışığı 
altında görüşlerimizi Muhterem Heyetimize 
arza çalışacağız. 

Zaman zaman Büyük Meclisin mânevi varlı
ğını zedeliyecek mahiyette söz ve davranışlar 
olmuştur. Bunları bâzı çevreler bir intikal 
devresinin his ve heyecanları olarak kabul et
mekte iseler de Millet Partisi olarak bizler hangi 
istikametten gelirse gelsin demokratik nizamı 
yıkmaya matuf her hareketin karşısına dikil
mek kararındayız. Büyük Meclisin sayın üye
leri olarak sizlerin de aynı his ve düşünceye 
sahiboldoğımuza kaani bulunmaktayız. 

Bu vatanda güvenini aziz milletinden alan 
T. B. M. M. diye bir varlık tanıyoruz. Onun 
üzerine gölge düşürecek her davranışı gayri-

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati r 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Macit Zeren (Amasya), Nizamettin Özgül (Gaziantep). 
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meşru "addeder ve onun karşısında olmak kara
rında olduğumuzu katiyetle beyan etmek isteriz. 

Yine hislerin ve kısır parti çekişmelerinin 
ötesinde bu çatı altında güzel vatanımızın 
müşterek mimarı olma yolunda çalışmayı ve 
yakın maziyi unutarak millî menfaatlerimize 
uygun bir politika taldbedilntesiniıı zaruretine. 
inanıyoruz. 

!) Temmuz 1961 AnayasasiyJe T. B. M. M. 
sine Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
vücut vermektedir. Her iki Meclisin de millet 
hâkimiyetine yürekten inanmış olmasına rağ
men Millet Meclisi Divan 'kürsüsü üst kısmın
da (Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir) 
diye yazılmış olmasına rağmen O. Senatosu sa
lonundu bütün herkesin okuyabileceği bu ya
zının yazıl mayışındaki. mucip sojbebi anlıya-
madik. Devrenin başlangıcından bugüne kadar 
bütün ikazlara rağmen bu eksikliğin gideril
mediğini üzüntü ile karşılamaktayız. 

Bütün işleri hak ve ad'alet terazisinde tar
tarak tedvir etmek mevkiinde bulunan M. 
Meclisi Başkanlık Divanına dâhil yetkili üyele
rin resmi vasıtaları hususi ve şahsi hizmetle
rinde kullandıkları ve dış memleket parlâ
mentolarına kendilerini davet ettireı-ck gittik
leri ve hu hususta Meclise en ufak bilgi verme
dikleri herkesin malûmudur. Hu çeşit hareket
lerin takipsiz kalması tenkide şayandır, 

Bütün devlet dairelerine memur ve hizmet
liler alınırken liyakat, menşe gibi vâsıflar ara
nıp imtihan veya kura gibi kıstaslar tatbik 
edilirken, T. B. M. M. sine memur ve hizmetli 
alınma işinin îd'are Âmirlerinin şahıslarına bı
rakılması uygun bir hareket olmasa gerektir. 

Bu hal pek çok dedikoduhıra yol açmakta, 
partizanlığın Meclis koridorlarına kadar gir
mesine, kadorların ehliyetsiz kimselerle dol
masına sebebolma'ktadır. Tavassut ve hatıra gö
re tâyinler yapıldığını da müşahede etmekte
yiz. Hukuki karakteri \re mahiyeti itibariyle 
her mevzuda cemiyetimize önder olmak, mev-
kinde bulunan T. B. M. M. bünyesinde bu ka
bil hareketlerin vukuu bulmaması iktiza eder. 

Her zamandan daha çok azami tasarrufa 
riayet etmeğe mecbur bulunduğumuz bir zaman
da T. B. M. M. sinin bürokratik bir zihniyetle 
bütçenin büyük rakamlarını masseden memur 
ve ücretliler kadrosundaki artışını ve bütçesi-
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ııin yıldan yıla tezayüd edişini bugünkü tasar
ruf zihniyetiyle bağdaştıramıyorum. 

5509 sayılı Teşkilât Kanununa göre 19üL 
yılma kadar T. B. M. M. de vazife gören memur 
ve hizmetliler kadrosu 1961 yılında, çıkarılan 
231 sayılı Kanunla tevsi edilmiş, bu kanunun 
kabulüne kadar İfiO olan maaşlı memur kadrosu 
42 kadro ilâvesiyle 202 ye, Millî Saraylar ve 
matbaa dâhil -109 olan (.!)) cetveli kadrosu 112 
ilâvesiyle 521 e 234 olan ( K) cetveli hizmetlile
ri adedi 44 ilâvesiyle 278 e baliğ olmuştur. 

İÎO0 mebustu teşriî bir meclisi itlere edcıı 
teşkilât kadrosunun yine ayın miktar teşriî 
meclis için tevsiindeki sebebi anlıyamadık. 

Meclisin şişkin olan bu personel kadrosu 
içinde en az raslanan teknik elemandır. Değe
ri milyonları aşan fennî tesislerin başında teknik 
eleman az ve kifayetsizdir. Buna sebep de ha
deme kadrosiyle teknik eleman çalıştırmak is
tenmesinden ileri gelmektedir. Mevcut Anaya
samızla çift meclis sistemine gidilmiş, böylece 
müstakil bir meclis olan C Senatosu kurulmuş
tur. (!. Senatosu Anayasamıza göre yeni bir 
teşekkül olması hasabiyle bu müessesenin bir 
Teşkilât Kanunu ile işlerini organize etmesi 
icabeder. Halen Millet Meclisinin teşkilât 
kadrosuyla çalışmasını ve bir teşkilât kanunu
na sabîbolmayışuu tenkide müstahak görmek
te ve bu düetim tın bir arı evvel halledilmesini 
temenniye şayan bulmaktayız. 

Taıihî değerleri, gerek hâtıraları ve g<crek 
maddi değerleri ile çok önemli bulunan Millî 
Sarayların ve oralardaki kıymetli eşyaların mu
hafazası ve onarımı T. B. M. M. uhdesinde
dir. h'akat bunların nasıl intiha faza ve ouarıl 
dığı hakkında Büyük Meclise en ufak: bir bilgi 
verilmek ihtiyacı nedense hiçbir zaman hisse
dilmez, 

Teşriî vazife ile Meclis dışı bir idare vezife-
uiu bağdaşmadığı bir hakikatken ve Millî Sa
rayların idaresinin B. M. M. Riyaset Divanı bün
yesine alınmış olmasından bugüne kadar iyi 
netice alınmadığı bir gerçekken. Maarif Vekâ
leti veya Turizm Bakanlığı idaresine devredil
mesi kararındayız. 

Büyük Meclisin kıymetli bir varlığı olan 
milyonlarca kitabı ihtiva eden kütüphanenin 
muhtemel yangınlardan korunması güç olan ah-
şaptau yapılmış olmasını tenkide değer bulmak-
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tayız. Başkanlık Divanının bu bakımdan dik
katini çekeriz. 

Bütün iş hayatı durmuş, mü3i gelir kaynak
ları donmuş, işsizliğin son haddini bulduğu 
memleketimizde tipik bir israf örneğini vermiş 
olan Meclis bütçesini vukardanberi teşrih etmiş 
bulunuyoruz. 

Meclis çalışmalarına gelince : 
Meclis iıiyaset divanlarının tarafsız olmıyan 

çalışmalarının ağır bir şekilde ödendiği bir de
virden sonra iş basma gelen Meclis divanları
nın tarafsız olmıya daha çok mükellef ve buna 
mecbur olmaları ieabeder. Riyaset Divanının 
tarafsızlığının ('. Senatomuz için bir mesele ol
maktan çıkmış olmasını büyük bir memnuniyet
le müşahade etmekteyiz. Bu halin (..•. Senatosu 
Başkanlık Divanınca kurulmuş iyi bir gelenek 
olarak gelecek' devrelere intikalini en halisane 
bir şekilde temenni etmekte ve Başkanlık Di
vanını en samimi İlişlerimizle tebrike şayan bul
maktayız. 

Meşru bir millî iradenin mümessili olan Bü
yük Meclisimiz kuruluşundan bugüne kadar 
zümrelerin alabildiğine yaptığı tahrikleri ve 
dıştan gelen yıkıcı hareketleri akıl ve mantık
la yenerken, yegane dayanağı, hiç şüphesiz ki, 
vatanperverlik ölçüsü olmuştur. 

Büyük Meclise ve vatan için hayırlı çalışma
lar dilerken hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKANİ -•- Sayın Tıırhangil... Yok. 
Sayın Eıkut, buyurun. 
C. K. M. P. GRUPr ADINA OSMAN CEV

DET ERKUT (Kütahya) •-- Sayın Başkan, Sa
yın Senato -üyeleri ve Sayın Hükümet erkânı, 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 1968 
malî yılı bütçelerine ait görüşlerimizi. 1002 malî 
yılı bütçe konuşmalarımızda olduğu j>;ibi. bütçe 
kanun tasarısındaki şekline göre B. M. Meclisi 
adı altında özetliyeceğiz. 

1968 malî yılına ait bütçe teklifinin gerekçe
sine göre : 

Bu bütçe teklifinin (A/ l ) cetveli yekûnu 
.1902 malî yılı bütçesinin aynı numarayı taşıyan 
cetveli yekûnuna nazaran 8 534 221 lira. fazla-
siylo 58 638 342 liradır. Komisyonca 57 845 670 
lira olarak kabul olunmuştur. (A/2) yatırımlar 
toplamı 2 649 133 lira fazlasiyle 9 182 759 lira
dır. Komisyonca 7 407 759 lira olarak kabul 
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olunmuştur. Her iki cetvel toplamı tutarı 
6 771 101 lira. olarak teklif olunmaktadır. Bu iti
barla 1963 malî yılı bütçesi 1962 yılma nazaran 
% .19,75 tutarında umumi bir artış kaydetmiştir. 

Karma Bütçe Komisyonu raportörleri rapo
runun I nci maddesinde de : 

1962 malî yılı için bütçe ile verilen ödenek, 
56 587 747 lira olduğu halde 1968 malî yılı için 
istenen ödeneğin 11 995 757 lira fazlası ve 
802 463 lira noksanı ile 11 183 354 lira fazla bu
lunduğu belirtilmektedir. Bu fazlalığın yekûn 
olarak 8 201 600 lirası B. M. M. üyelerinin aylık 
ve ödeneklerine ve yolluklarına ait olup görü
len farkın 268 sayılı Kanını uyarınca nazara alı
nan % 1"' zammın zaruri bir neticesi olduğu; 
ölüm tazminatı olarak kabulü zaruri 26 802 lira
nın da talimini bir rakam bulunduğu; bu arada 
aylıklar bölümünde % 15 lerle birlikte kadro 
fevkinde terfileri zamanı gelen memurların 4598 
sayılı Kanıma göre terfileri halinde, ödenecek 
farkın da nazara alındığı ; 

.. Meclis hizmetlileri ücretlerine yapılacak % 
lî) zamla birlikte yeniden alınması teklif edilen 
kadrolara nıüiaallik olarak 202 nci bölümün 11 
nci maddesine .1 860 500 lira bir tahsisat konul
duğu. 12 nci Millî Saraylar hizmetlileri madde
sine do aynı düşüncelerle 267 840 lira tahsisat 
konulduğu. Millet Meclisi için yeniden teklif 
olunan kadrolardan, ücret tutarı, kadro adı ve 
adedi zikrolunmak üzere tenzili uygun görülen
ler ve bunların ücret tutarı 111 780 liranın 202 
nci bölüm 1.1 nci maddeden tenzili gerekeceğin
de, raporun 1 nci maddesinin (D) fıkrasında 
işaret ol unnıuştur. 

İla i") orun aynı maddesinin (E) ve mütaakıp 
fıkralariyle yatırımlar kısmında 8 madde halin
de yer alan hususlar Büyük Millet Meclisine 
ait bütçenin, bölüm, madde ve rakam itibariyle 
teferruatına ait ve ayrıca bütçe eetvollerinde 
ilgili bölüm ve maddelerinde yer aian hususlar 
bulunduğundan burada bunların üzerinde birer 
birer durulmaya tarafımızdan bir lüzum ve zaru
ret görülmemektedir. 

Raporun teşkilât ve tenkidler kısmında : 
B. M. M. sinin bugünkü teşkilât kadrosunun 

Anayasanın kabulünden evvel çıkarılmış olan 
5 . 1 . 1961. tarih ve 281 sayılı Kanun.a müste
nit bulunduğa, Anayasamız halen C. Senatosu 
ve Millet. Meclisi diye 2 Meclis kabul etmiş oldu
ğuna göre her iki Meclisin ayrı ayrı kadroları-
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nıiı olması ve bütçelerde kadro ve tahsisatları
nın ayrı ayrı gösterilmesi gerekirken bu husus
ta yapılan tekliflerin, bir sonedir hâlâ komis
yonlardan çıkmamış bulunduğuna, 1962 Bütçe 
Kanununun 26 neı maddesinde : 

(Meclislerin teşkilât kanunlarının çıkarılma
sına kadar, Türkiye Büyük Millet. Meclisinin 
1962 yılı bütçesindeki müşterek bölümlerdeki 
maddelerde âmiri italik yetkisi Millet Meclisi 
Başkanlığına aittir. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi için 
ayrılmış bulunan bolüm ve maddelerle ve Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına bağlanan ve bağ
lanacak olan memur ve ücretlilere ait bölüm ve 
maddelerde âmiri italik yetkisi de C. Senatosu 
Başkanlığına aittir.) Hükmü mevcut iken mev
cut memur, ve hizmetliler arasında hâlâ bir tef
rik yapılmamış ve 1963 bütçesinin de eskisi gi
bi tasdika sunulmuş olduğu ve hiç olmazsa bu 
bütçenin mezkûr 26 neı maddenin tesbit ettiği 
esaslar dairesinde ve masraf tertiplerinin de bir 
nisbet dairesinde tefrik ve tanziminden sonra 
komisyonca kabulünün temenniye şayan bulun
duğu dikkatle ve evleviyetle belirtilmiştir. 

Biz de bu düşünceye ve talebe aynen işti
rak eylemekteyiz. Bugünlerde Senatomuzda 
müzakere ve münakaşa konusu olan Senatomuz 
içtüzüğünde de yer alacak olan ve alması lü
zumu da aşikâr bulunan teşkilât kanununun 
bir an evvel hazırlanarak bundan sonraki ihti
yaçlarımızın ayrı bir bütçe halinde ele alınma
sı, 1962 Bütçe Kanununun yukarıda kayıt ve 
işaret olunan 26 neı maddesi icaplarını da yo-
rine getirecektir. Bu bir temenniden ziyade, 
kanuni bir lüzum ve zaruretin ifadesi, yerinde 
bir talebidir. 

Halen Basın - Yayın ve Turizm Bakanı bu
lunan Sayın Celâl Tevfik Karasapan'da (Af
yon Karahisar) 1962 malî yılı bütçe konuşmala
rında (C. Senatosu Tutanak Dergisi 29 ncu Bir
leşim, 3 . 2 . 1962 Cumartesi, sayfa 603) bu 
noktaya önemle temas ve işaret buyurmuşlar
dır. 

Raporda ayrıca : 
Bütçeye bağlanan birtakım kanuni hüküm

leri bulunan (R) cetveline, raporda teşkilât ve 
tenkidler kısmında 2 nci maddenin A, B, C, 
D, E ve F fıkralarında ayrı ayrı temas edilmiş, 
düşünce, kanaat ve mahzurlar kaydolunmuş
tur. 
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Gerekçenin ve raporun umumiyet itibariyle 

prensibi ve tutumu tarafımızdan da uygun mü
talâa kılınmakla beraber 1963 malî yılı B. M. 
M. bütçesi konuşmalarımızda (C. Senatosu tu
tanak dergisi 29 ncu Birleşim 3 . 2 . 1962 Cu
martesi, sayfa : 602) her iki Meclisin memur 
ve hizmetlileri için alınması düşünülen 3 oto
büs hakkında : Birçok Bakanlıklarda ve Genel 
Müdürlüklerde olduğu gibi bu personelin me
muriyet binalarına geliş ve gidişlerini sağlamak 
gayesi ile bugünkü yaşama ve geçim şartlarının 
güçlüğü ve bunun her gün biraz daha çoğalma
sı karşısında, aslında dar gelirli olmaları da na
zara alınarak istenilen ödeneğin tahsisinde, o 
zamanki Raportör Sayın Enver Kaplan'm ka
naatlerine rağmen, malî bir külfet ve mahzur 
mütalâa edilmemekte bulunduğunu arz eyle
miş bulunmamıza rağmen 1963 malî yılı bütçe
sinde de bu hususun nazara alındığına ve bu 
maksatla bütçeye ödenek konulduğuna raslıya-
madık, her ne kadar taşıtlara ait 782 nci bölü
mün 12 nci maddesinde satmalmacak diğer 
taşıtlar adiyle 130 000 liralık bir ödenek ko
nulduğu görülmekte ise de bu para ile iki Mec
lis memur ve hizmetlilerini taşımak için satm-
almmasmı uygun gördüğümüz 3 otobüs olup 
olmadığında bir kayıt ve sarahat bulamadık. 

Bu cihetin, diğer Bakanlıklar ve genel mü
dürlüklere uyularak B. M. M. memur ve hizmet
lileri için de düşünülmesi ve 1963 malî yılı büt
çesine konulan bu 130 000 lira ile, bu yetme
diği takdirde diğer bölüm ve maddelerden kısı
larak bu ihtiyacın bu sene behemehal karşılan
ması lüzumunda bilhassa bu seneki kışın şidde
ti ve hava muhalefeti do nazara alınırsa, İsrar
la durmaktayız. 

Bu ışık ve esaslar altında gerekçede ve ra
porda yapılan açıklamalara ve B. M. M. 1963 
malî yılı bütçesine göre bu bütçe teklifinin 
memlekete hayırlı, uğurlu ve üstün başarılı ol
masını C. K. M. P. adına candan diler, sözleri
me son verirken hepinizi Partimiz adına en de
rin saygılarımla, yürekten selâmlarım. (Alkış
lar) . 

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

Muhterem Başkan, Muhterem Cumhuriyet Sena
tosu üyeleri, şu anda görüşülmekte olan 1963 
yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi üze-
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rinde söz almak benim için bir zaruret halini 
aldı. 

Anayasayı tetkik ettiğimiz zaman görüyo
ruz ki, Anayasa, müesseseleri kurarken Parlâ
mento terimine karşılık olarak, tarihî gelişme 
itibariyle, Parlâmento yerine Türkiye Büyük Mil
let Meclisi adını ipka etmiştir. Binaenaleyh, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi namı altında bir 
hükmi şahsiyet mevcut değildir. Hükmi şahsiye
ti olmıyan ve hukuk tabiriyle Parlâmento yeri
ne Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bir büt
çe hazırlanması, kanaatimce yerinde ve hukuki 
anlamda bir bütçe hazırlığı olmasa gerektir. Ana
yasamız diyor ki, «T. B. M. M., Millet Meclisi ve 
C. Senatosundan kuruludur.» Ve yine 85 nci 
maddenin son fıkrası, «Her Meclis, kendi kol
luk işlerini Başkanları eli ile kendisi yürütür» 
diyor. Binaenaleyh, ortada bir hükmi şahsiyet 
mevcudolmadığı halde, böyle bir bütçe hazırlığı 
olur mu? 

Yaptığımız tetkiklerde gördük ki, parlâmen
to terimine sadık kalınmış ve fakat bütçeler, mad
deler, fasıllar, âmiri İtalik velhasıl teşriî bir 
Meclisin istiklâli ile kabili telif olan bütün ay
rılıkları ihtiva etmektedir. Yoksa, 1962 de sevk 
edilmiş olan bütçede olduğu gibi, 1963 de de 
C. Senatosunca hazırlanmış ve encümene sevk 
edilmiş bütçe tasarısı hazırlığı maalesef itibar 
görmemiş, Millet Meclisi kanalmca tanzim edil
miş, âmiri italik yetkisi dahi kendilerinde bu
lunan bir bütçe hazırlığı, neticede yine istiklâl
le kabili telif olmıyan, gerekli ayrılıkları ihti
va etmemek suretiyle de huzurunuza gelmiş bu
lunmaktadır. Ne hazindir ki, 1876 da memle
ketimizde ilk meşrutiyetle kurulan Ayan ve Mc-
busan Meclisleri, Meclisi Umumi namı altında, 
yani Parlâmentoya o anda verilmiş olan isimle 
bir bütçe hazırlığına gitmişlerdir. Fakat bu büt
çe hazırlığı tetkik edildiğinde görülüyor ki, Re
is, azalar, memurin ve müstahdemin, tahsisat
ları, aylıkları ile kırtasiye, tamirat, velhasıl bü
tün maddeler teker teker ayrılmış, Meclisi Me-
busan bütçesiyle Meclisi Ayan bütçeleri ayrı 
ayrı fasıl ve maddeler halinde gösterilmiştir. 
Binaenaleyh, şimdi bundan şöyle böyle 70 - 80 
sene kadar evvel kurulmuş çift meclis sistemin
de Meclislerin istiklâlleri, Meclislerin kendileri
ne ait işleri yürütebilmeleri bakımından 
gereken hassasiyet gösterilmiş ve fakat maalesef 
biz yeni kabul ettiğimiz Anayasa müesseselerinin 

3 1 . 1. 1963 O : 2 
maddelerini dahi hâlâ gereği ile tatbik etmemek 
gibi bir durumda bulunuyoruz. 

Çift meclis sisteminde, dünya hukukunda 
ve tatbikatında şu hususlar kaçınılmaz bir kai
de haline gelmiştir. Bir meclis diğer bir mec
lise gerekli saygıyı gösterecektir. Bir meclis
te diğer meclisi iç 'hususatı müzakere ve müna
kaşa edilemez. Hattâ İçtüzüklere, yani, o gün
kü iç hizmetlerine koydukları bir maddede de 
demiyor ki, «kendi işleri ile alâkadar hususlar
da müşterek bir encümen kurulur, bu encümen
den çıkan neticeler hangi meclise aitse o mec
lisin tasdikma (gönderilir.»' Yine bu tefrikin 
mânası;- meclislerin hüviyetleri ve istiklâlleri 
bakımından lüzumlu olmasına bağlıdır. 

Mevzumuzda, nasıl <orada bu yekdiğerine 
karşı anlayış ve kuvvetlerin tefriki mânasın
da, yek "diğerini bir nevi kontrol gibi bir va
zifede, teşriî salâhiyetleri 'biraz da farklı olsa, 
yine teşriî bir organ olması bakımından Ana
yasanın getirdiği müstakil bir müessesenin de 
yani Senatomuzun da müstakil bir bütçesinin 
bulunması şarttır, elzemdir. 

BAŞKAN — Sayın Sarügöllü, bir dakikanız 
vardır efendim, 

OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Devamla) - -
Peki efendim. 

Arkadaşlar, mevzu, muhakkak konuşmak 
veyahutta 'vaktinizi işgal etmek değil fakat ge
çen senede arz ettim, geçen senede istirham et
tik fakat bugün karşımıza yine 1963 malî yılı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 'bütçesi diye kar
ma bir bütçe geldi. Tetkik ettiğinizde göre
ceksiniz; Millet Meclisi ve Cumhuriyet Sena
tosu maaşlıları ve ondan sonraki bir fasılda 
Millet Meclisi. Cumhuriyet Senatosu ücretlileri, 
müstahdemin ücretleri ve saire diye. Bütçe bu 
şekilde daima "karma olarak gelmekte ve ge
çen sene olduğu gibi, bu sene de bir hal çare
si bulunmuşcasma, bir madde eklenmiş durum
dadır. Bu geçen sene 26 idi, bu sene 27 ye 
terfi etmiş ve bir numara fazla numara almış. 
Fakat .müessesenin istiklâline ve salâhiyetine 
hiçbir şey eklenmiş değil; geqen seneki kısıtla
ma aynı şekilde devam ediyor. Bu yalnız büt
çede değil, her 'hususta, 'hattâ Cumhuriyet Se
natosunun işgal ettiği odalara kadar, maattees
süf yanlış bir anlayışın tesiri altında aynı şe
kilde devam etmektedir. Buna kim nihayet ve-
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rir? Pek >tabiî ki müs'takil hüviyeti olan ve bu 
hüviyeti, istiklâli Anayasa ile tesbit ve tâyin 
olunmuş Cumhuriyet 'Senatosunun kendi 'büt
çesini, 'kendisinin ıtâyin ve teshiline 'kendisinin 
yetkili olması. 

'BAŞKAN •• Cümlenizi tamamlayın, efen
dim. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
Peki efendim, tam anıl ıy ayım. 10 dakika gibi 
kısa (bir zamanda daha anlatılması 've verilme
si mümkün olan birçok misalleri veremiyorum. 
Onun için vakti 'takyideden arkadaşlara da te
şekkür eder, huzurunuzdan 'hürmetle ayrılırım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz Sayın Matısur (îlusoy'un
dur. (Yok sesleri) 

[Buyurun Sayın Karavelioğlu, 
KÂMİL 'KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

Muhterem arkadaşlarım; 
'T. B. M'. M. Bütçesi münasebetiyle bir ka

dirşinaslık 'borcumuzu ödemek istiyorum. Bil
diğiniz gibi 'bütçenin komisyonda görüşülme
sinden birkaç gün Önce kıymetli Muhasebe Mü
dürümüz Hasan Yılmaz'ı kaybettik. Merhum 
Hasan Yılmaz, 'başarılı bir memur ve faziletli 
bir insandı. Kendisinin Meclisteki işi yorucu 
ve yıpratıcı idi. T. B. M. M. 'bütçe çalışmaları
nı Sayın Milivekili İdare Âmiri Celâl Sungur 
ve Raportör Enver Kaplan beylerle tamamla
dıktan sonra evine dönüşünde bir kalp krizin
den 'hayatını !kaybetti. Merimin gerisinde 'ter
temiz 'bir isim, yetişme çağındaki evlâtlarına 
zor 'bir hayat bıraktı. Kendisini ralhmetle ve 
şükranla anarım. 

'BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bütçesi üzerinde başka 'konuşmak ist/iyen... Yok. 
Bölümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum, 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 
B. Lira 

101 

102 

Birinci kısım - Ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

Ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
Denetçi ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

20 732 400 

12 000 
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B. 
10:3 Üye yollukları 

BAŞKAN -- Kabul edenler... 
Etmiy Mil e r... K abut edilmişti w 

104 Üye ölüm tazminatı 
BAŞKAN - Kabul edenler... 
E1111 iyon 1. e r... K abul e di 11 niş ti r. 

105 Millet Meclisi ve C. Senatosu 
üyeleri geçici görev yolluğu 
BAŞKAN -~ Kabul edenler... 
Et'riyt uie!\.. Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

1 - Aylıklar ve ücretler 
201 Aylıklar 

BAŞ O K — Kabul edenler... 
Etmiye>îileı\.. Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 
BAŞKAN -- Kabı;I edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Üecici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

i i - Başka haklar 
206 1598 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak zam ve yardımlar 
BAŞKAN —• Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil İrilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) iıkrasiyle 34. 
38 ve 39 nen maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

211 Fazla çalışma hakları 
BAŞKAN •— Kabul edemler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

212 4367 sayılı Kanun gereğince 
emniyet memurlarına verile
cek er tayın bedeli 
'BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
10 287 000 

220 802 

25 000 

3 483 217 

8 685 240 

566 825 

72 010 

1 487 077 

1 111 438 

73 260 

- 392 
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213 

214 

(İ 000 

800 

4 000 

874 800 

50 400 

C. Senatosu 

6341 sayılı Kanunla doktora 
ödenecek ihtisas tahsisatı 
BAŞKAN •— Kabul edemler... 
ELndvcnler... Kaimi edilmişi :•. 
6565 sayılı Kanını gereğince 
emniyet memurlarına verile
cek fazla mesai ücreti 
BAŞKAN - Kabul edenler... 
Etmly enler... Kaimi edilmiştir. 

215 4511 sayılı Kanuna «öre veri
lecek ikramiyeler 
BAŞKAN Kabul ödemler... 
Etmivenh r... Kaim! edilmişt,':'. 

219 6885 ve 231 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek tazminat 
BAŞKAN — Kabul e demler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişti']1. 

23 i 182 sayılı Kanun gereğince 
subaylara verilecek hi/.met eri 
tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

•302 Millî Saraylar büro giderleri 508 394 
BAŞKAN — Kabul ed,meer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiir. 

304 Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 354 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btn ivcnler... Kaimi edilmiştiir. 

306 Giyecekler 566 870 
BAŞKAN — Kabul edemle r... 
Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

307 Yolluklar 73 250 
BAŞKAN — Kabul edeler. . . 
Etmiyenler.-,. Kabul edilmiştiir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 57 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Ehriyenlnr... Kabul edilmişt:-.'. 

309 Taşıt giderleri 213 301 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 
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Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

401 Basımevi işletme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdyenler... Kabul edil misti! r. 

402 Bahçe giderleri 
403 Başkanlıklar temsil ve konut 

giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnivcuier... Kabul edilmiştir. 

404 T. B. M. Meclisi Muhafız Ta
buru giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiir. 

410 T. B. M. Meclisi teçhizat" ve 
eslilıa 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaimi t dil mistir. 

4.11 Eğitim malzeme ve gereçleri 
giderleri 
BAŞKAN ----- Kabul edenler... 
Ltmiyeıık-r... Kabul edilmist'r. 

424 Spor giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Ki. dveıd'T... Kabul clümişt'o. 

451 Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etkiyenin-... Kabui edilmiştir. 

2 973 455 

Lira 

500 000 

3]5 000 

100 000 

1 744 058 

131 042 

10 000 

4 000 

185 000 

453 

T. B. M. Meclisinin dış 
münasebetleri 

Ahdî münasebetler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivonl'M:... Kaini <xlilmişt<*r. 

453/A İştirakler 
BAŞKAN — Kabul e dünler... 
Et mi Tenler... Kaimi edilmiştir. 

975 001 

227 000 

BAŞKAN — Önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Büyük Millet Meclisinin 453/A 'bölüm, 21 

tıci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Urfa Maraş 
Esat Mahmut Kara'kurt Cenap Aksu 

Madde 21. — 
Parlâmentolararası Birliği ve Turizm Türk 

— 393 
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gruplarının 'Birlik Konferans ve 'komisyonlarına 
işli rak edece'k 1 erin yol lııkla r ı. 

BAŞKAN --'Komisyon, iştirak ediyor mu! 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu Milletvekili) ~~ 
İştirak ediyoruz. 

BAŞKAN Komisyon iştirak ediyor. Değiş
tirge Önergesini 'tekrar okutarak oylarınıza arz-
edeeeğim. 

(Bsat Mahmut Karakurt ve'Cenap Aksu'inin 
önergesi t e'k m r n'kundtı.) 

BAŞKAN --Önergeyi dikkate alanlar... Al-
mıyanlar... Dikkate alınmış ve 453/A bölümü
nün 21 nci maddesinin ödeneğin çeşidi kısım ka
bul edilen şekilde değiştirilmiştir. 

453/A İştirakler bölümünü 2j2'7 bin lira ola
rak oyunuza, arz ediyorum. Kabul edenler.,. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
453 Kongre, konferans, tören ve 
B ziyaretti er 450 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıivrnler... Kabul edilmiştıir. 

453 Türkiye Büyük Millet Meeli-
0 sinin dış münasebetlerinin ge

rektirdiği hüro giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

E * "''•£ 
453 Türkiye Büyük Millet Mecli-

sinân davetlisi olarak merale-
ketimize gelecek ecnebi misa
firlerin her çeşit ağırlama gi
derleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edentler... 
Etmiy'c'nlı;/1... Kabul edilmişi''"!'. 

456 Düşünülmiyen giderler 6 000 
Fi AŞK AN — Kabul edenler... 
Et ,ı"iiv- ıMp'i'... Kahul e-ld in işti)'. 

465 T. B. M. Meclisi tahkikatı ge
nel giderleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
rctiv.-iye.rder... Kr.lm'l edilıniş!-:r. 

476 Steno ve daktilo kursunun ge
rektirdiği her eeş/ut giderler 81 000 
BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - 'Borçlar 
•50.1 Çeçen yıl borçları 

BAŞ-CAN •••• Kabul edemle ı\.. 
.Ktü.'.iye.nler... Kal)ırl edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN - •• Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

•505 Karşılıksız borçlar 
BAŞKAN — Kabul edenller... 
Et'i1.:iv-o; iler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
001 T. 15. M. M. hizme'tlileri ilâç, 

tedavi, doğum ve ölüm yar
dımı 
BAŞKAN •• Kabul edentler... 
Et ı r i yc-i iler... K al >nl edilmiştir. 

653 Meclis Memur ve Hizmötlile-
ri Biriktirme ve Yardım San
dı ğm a (Memur ve '.hizmet
lilerin öğle yemekle rinde kul
la inlim ak üzere) 
BAŞKAN Kabul edentler... 
Et ıvıjyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
1 - Onarımlar 

70.1. Yapı onari'inı ve küçük ya
pılar 
BAŞKAN - Kaim! edenler... 
E t'. i; i VVM der... K al» ul e dil mistir. 

IX - Mafcina ve teçhizat alım
ları ve esaslı onarımları 

781. sSatınalınacak alet ve malze
meler 
BAŞKAN ~~ Kabul edenller... 
Etm.iyvıder... Kahiri edilmiştir. 

782 237 sayılı Kanun gereğince sa-
t in alınacak taşıtlar 
BAŞKAN — Kabul edenller... 
Eimiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lir 

19 316 

127 228 

97 300 

60 000 

185 684 

4 377 361 

2 900 398 

130 000 

fi - Cumhurbaşkanlığı bütçesi 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı bütçesine 
geçiyoruz. Tümü üzerinde söz C. H. P. Grupıı 
adına Sayın Esat Mahmut Kara kurt'undur. Bu
yurun. 
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C. H. P. GRUPU ADINA ESAT MAHMUT 

KARAKURT (Urfa) — Muhterem Beyefendi
ler; 

Demokrasilerle idare edilen /memleketlerde 
Devle't Reisinin ehenrmijy'et ve mevkii bininci 
plânda gelir. 

Devlelt Reisinin tamamen 'bitaraf hareket 
edecek imkânlara sahibolması, icra ve teşri 
kuvveti ile partileraraısı nizam ve alhengi vücu
da 'getirebilecek 'tarafsız teşebbüs ve tasarruf
larda bulunabilmesi, demokratik idarelerin baş
lıca garantilerinden birini teşkil etmektedir. 

Yeni Anayasamız bu bakımdan Devlet Rei
sinin tarafsızlığım temin edecek her türlü es
bap yte imkânları kanumlaş'tınmış ve cuımhur-
baş'kanlariını, bir kere seçildikten sonra, parlâ
mentodaki siyasi hayatı bakımından yedi sene 
müddetle her türlü endişeden uzaklaştıracak 
müeyyidelerle takviye etmiş ve sonra da onu, 
girişeceği her 'hareket ve teşebbüsü, Devlet ha
yatında hâdiseler teşkil edebilecek kadar, hu
dudu geniş yetkilerle teçhiz etmiştir. 

• T ürkiye Cumhurb aşkanlarıınm an ay aısad an 
aldıkları bu yetkilerin huduıt ve ehemmiyetini, 
gözlerinizin önünde' canlandırabilmek için bu 
ytetkileri hulasaten huzurunuzda tekrarlamayı 
faydalı bulurum : 

îcabettiği takdirde Millet Meclisinin, yeni
lenmesine karar verecek olan tek makamı Cuım-
hurbaışkanlığıdır. Hükümet ile Meclis arasın
daki 'ihtilâflar Cumlhurbaşkanlığı tarafından 
halledilecek'tir. 

Hükümeti itimada lâyık gÖrmiyerek iste-
'miyen • Millet Meclisini veyahut Millet Meclisi
nin doğru yoldan ayrıldığını ileri sürerek, ya-
kaismı Meclisin elinden kurtarmak istiyen Hü
kümetin taleplerini nihai karara bağlıyacak olan 
Cumhuribaşkanıdır.. Kurulun azalarını, Genel-
kurmajy Başkanı, bâzı vekiller ve kuvvetler ku
mandanları teşkil eden ve Tüıflriye'nin Millî 
güvenlüği gibi, en. hayati, en can alacak mese
lelerinin karara 'bağlanmasında Hükümete fikri
ni söyliyecek ve bir nevi Türk Ordusunun nok-
tai nazarını ifade edecek olan Millî Güvenlik 
Kurulunun Başkanlığını da yine Reisicumhur 
yapacaktır. Ve nihayet sulhte ordularına ku
manda eden Genel Kurmay Başkanının, inha 
ile de olsa yani âmiri ve Vekiller Heyetine ica
bında başkanlık etmek salâhiyeti Anayasamız 
tarafından Cumhurbaşkanına verilmiştir. 

31.1.1963 0 : 2 
işte aziz arkadaşlarım, her türlü tasarruf a-

tmda ihaneti vataniye suçundan gayri hiçlbir 
mesuliyet taşımıyan Reisicumhur seçildikten 
sonra hiç/bir organ tarafından vazifesinden uzak-
laştırılamıyan ve binnetice Cumhurbaşkanlığı 
vazifesine devam ettiği müddetçe her türlü si
yasi ve insani endişelerden ve baskılardan uzak 
'bulunan Türkiye Cumhurbaşkanlığı müessese
sini, 'bu geniş emniyet tertibatı ile teçhiz etme
nin tek gayesi, Devlet Reisinin vazifesini, hiç 
bir tesire kapılmaksızm tam bir bitaraflıkla ic
ra eylemesini temine matuftur. Şu halde, Cum-
hurbaşkanlarımızdan bütün hususiyetleri ve 
şartları ile kendisine tevdi edilmiş işleri hihakkin 
yapmasını istemek ve hu sahada âzami titiz ha
reket etmesini beklemek hepimizin hakkı olmalı
dır. 

Cumhurbaşkanları ne yapacaklardır? 
Evvelâ Cumhunbaşkanı tam hir hürriyet, 

tam 'bir huzur ve tam hir düşünüş, karar veriş 
emniyeti içinde, memleketin siyasi, iktisadi ve 
içtimai umum havasını daimî bir kontrol al
tında bulunduracak, Büyük Millet Meclisinde 
cereyan eden siyasi olayları yakinen takibede-
cek, icabettiıkçe, iktidar ve muhalefet partile
rinin ileri gelenleri ile görüşecek, senatör ve 
milletvekillerini zaman zaman toplıyarak, Par
lâmentodaki siyasi hayayı teneffüs edecek, dış 
siyasetin idaresini dikkatle izliyecek ve Hükü
metle daimî Ibir noktai nazar teatisi halinde bu
lunarak, kararlarında Ibütün bu temaslardan 
görüşlerden istifade edecektir. Yani bu temaslar 
ve 'görüşler, Cumhurbaşkanının icabettiği za
man, vereceği kararlarda tarafsızca hareket ede
bilmesi için, kendisine lâzımgelen malzemeyi te
min edecektir. Bu meyanda şu noktayı da ehem
miyetle teharüz ettirmeden geçmek istemiyorum: 

Cumhurbaşkanları bilhassa, Anayasanın ken
dilerine bahşettiği hakkı kullanarak, Senatoya 
göndereceği üyelerin intihabında çok titiz ha
reket etmek mecburiyetindedirler. Bu titizlik, 
bu seçimde isabet hem kendileri, hem de mem
leket için büyük faydalar temin ede'bilir. Po
litika oyunlarından uzakta kalmış muhtelif sa
halarda memleketin yetiştirdiği ve efkârı umu-
miyenin kolaylıkla tanıyacağı ve destekliyeceği 
güzide şahısları seçip Senatoya getirmek, Cum
hurbaşkanlarının en mühim vazifelerinden biri
ni teşkil etmelidir. Ve Cumhurbaşkanları unut
mamalıdırlar ki, •'bu sahada yapacakları isabet-
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sizlik ve hata, yalnız memleketteki siyasi hava> 
nın bozulmasına değil, bizzat kendilerinin ef-
•kârı umumiye nezdindeki prestijlerinin de tezel-
#ülo uğramasına sebebolur. 

Gönül isterdi ki, bundan sonra Cumhurbaş
kanlığı kontenjanından gelecek senatörlerde ha
len aramızda bulunan kıymetli arkadaşlarımız 
gibi herkesi memnun edecek olgunlukta, değer
de bulunsunlar. 

Bizce Cumhurbaşkanlarının Anayasa ile ken
dilerine bahşedilmiş haklardan katî lüzum hâ
sıl olmadıkça en az kullanacakları husus, Ve
killer Heyetine ve hattâ Güvenlik Kuruluna 
başkanlık etmeleridir. Gerek 'bizim Anayasamı
za ve gerek parlömanter sistemle idare edilen 
muasır medenî demokrasilerde bütün yükler, bü
tün mesuliyetler ve bütün ıstıraplar Vekiller 
Heyetine ve bilhassa Başvekilin omuzlarına yük
lenmiştir. 

Âciz kanaatimizce bugünün en müdebbir Cum
hurbaşkanları en az icranın işine kansan Cumhur-
haşkanlandır. Bırakmalıyız; bu derece büyük 
mesuliyetleri omuzlarında taşıyanlar, o mesu
liyetlerle mütenasip bir salâhiyetle ve tam bir 
huzur ve serbesti ile kendi işlerini kendileri gör
sünler. Eğer bir gün Cumhurbaşkanının Ve
killer Heyetine sık sık başkanlık ettiğini veya
hut birbiri arkasına fasılasız Güvenlik Kurulu
nun içtimalannı bizzat idare ettiğini veyahut 
aralıksız Başvekille görüşmeler yaptığını işi
tirsek, tahmin etmeliyiz ki, o günlerde memle
kette ya mühim siyasi bir buhran çıkmıştır veya 
çıkmak üzeredir. Cumhurbaşkanları, ne kadar 
hâdiselerin içine girmez, üstünde kalır ve ne 
kadar mühim memleket dâvalarında hakem olma 
imkânlarını kuvvetle muhafaza ederlerse, o de
rece faydalı, o derece tesirli olurlar. 

Sözlerime son vermeden şu noktayı da ehem
miyetle tebarüz ettirmek istiyorum : 

Bundan böyle Türkiye Reisicumhurlarının 
Osmanlı İmparatorluğundan, arta kalan İstan
bul saraylarında icabında ikamet etmelerine ve 
misafirlerini saraylarda kabul etmek usulüne de 
âciz kanaatimce bir nihayet vermek lâzımdır. 

Dünyanın hiçbir yerinde inkılâplar ve ihti
lâllerle yıkılmış saltanatların m a k a m olan sa
raylarda, o saltanatları yıkanların oturmaya de
vanı ettikleri görülmüş şeylerden değildir. 

Başta Paris, Viyana, Berlin olmak üzere bu
gün bütün dünyanın meşhur sarayları, dünyanın 
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meşhur müzeleridir. Bu meşhur dünya müzele
rinin arasına artık vakit kaybetmeden Beyler
beyi,, Dolnıabahçe, Yıldız gibi imparatorluğa 
ait sarayları da ilâve etmek tarihî bir zaruret ola
rak kabul edilmelidir. Cumhuriyetin ilânından 
sonra, hangi âmilin, hangi mücbir sebebin tesi
riyle Büyük Atatürk'ün bir müddet bu saray
larda ikamet etmeye mecbur kalması keyfiyeti 
istisna edilecek olursa, zaten diğer cumhurbaş
kanları asla l)iı saraylarda oturmamışlardır. 
Hele bugünkü Cumhurbaşkanımız hiç otunnıya-
caktır. Çünkü meşru bir ihtilâlin başı olarak soy
suz bir iktidarı devirip gelen ve sonra da o de
virdiği iktidarı kendi eli ile milletine iade ede
rek, milletin iradesiyle Cumhurbaşkanlığı san
dalyesine oturan eski bir askerin, gidip Osmanlı 
padişahlarının saraylarında ikamet edeceğini dü
şünmek abes bir iştir. 

Canlanın, hayatlarını hiçe sayarak hürriyet 
ve istiklâl için ihtilâller, iukılâplar, harbler yap
mış bir milletin cumhurbaşkanlan padişah sa
raylarında değil milletin kendilerine tahsis ede
ceği her- türlü alâyişten azade mütevazı köşk
lerde, konaklarda oturmayı tercih etmelidirler. 

Bu bakımdan icabında İstanbul'da Cumhur-
başkanlanmızm ikamet ve bilhassa misafirlerini 
kabul edebilecekleri bir Cumhurbaşkanlığı ko
nağının inşası için münasip bir tahsisatın bütçe
ye ilâvesinin ve sarayların da derhal Maarif 
Vekâleti Müzeler Müdürlüğüne devri ile, bun
ların birer müze olarak halka açılmasının muva
fık olacağı kanaatini beslemekteyim. 

En derin saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı bütçesinin tü

mü üzerinde başka söz istiyen var mı?. Yok. Bö
lümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etnıiyenler... Bölümlere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 
11. Ura 

Birinci kısım - Ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

.101 Cumhurbaşkanı öneneği 150 00ü 
BAŞKAN* — Kabul edenler... 
Etm.lye.nler... Kabul edilmiştir. 

ikinci kısım - Personel 
giderleri 

1 - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 302 tföl 

BAŞKAN -• Kabul edenta'... 
Et m iyen le ı\., Kabul edilmiştir. 
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B. 
202 

206 

209 

210 

J13 

301 

304 

:iü6 

307 

:i08 

3Q9 

Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince T. C. Emekli Sandığı 
na yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yaverlik ve başdoktor ödene
ği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabili edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

Yolluklar 
BAŞKAN -~ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4598 ve 5501 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek tedavi gi
derleri ve yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Rtmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Lora 
967 950 

9 400 

73 755 

6 000 

21 600 

560 000 

100 000 

70 000 

50 001 

10 000 

115 000 

B. 

402 

403 

451 

501 

502 

503 

601 

701 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Bahçe, su ve işçi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Misafir ağırlama giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçlan 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçlan 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Karşılıksız borçlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
Çeşitli yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatınmlar 
I - Onarımlar 

Bina onanmı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

l i r a 

300 000 

50 000 

12 000 

20 000 

20 000 

(J * Sayıştay bütçesi 

BAŞKAN — Sayıştay Başkanlığı bütçe
sinin müzakeresine başlıyoruz. Söz C. K. M. 
Partisi adına Sayın Osman Cevdet Erkut'un-
dur. 

Sayıştay bütçesi üzerinde başka söz istiyen 
var mı? Yok. Maddelere ve fasıllara geçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar ; V 1 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,,, Kabul edilmiştir, 
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202 

206 

207 

209 

219 

220 

301 

303 

304 

306 

Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kaim I edemi er.. . 
Etııiıiyenler... Kaimi edil misti ı\ 

II - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam. ve yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenfcr... 
Etmdyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
ydı Kanunun 5 ııci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyeııler... Kabul edilmiştir. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 
34, 38 ve. .39 ncu maddeleri. 
gereğince T. C. Emekli San
dığına yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etrvdycnier... Kabul edilmiştir. 
6736 ve 7241 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek ödenek
ler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etn'iycıuer... Kabul edilmiştir. 

Mulıasebe m akinal arı servi
sinde mesai saatleri haricin
de çalıştırılacaklara verile
cek ücretler 
BAŞKAN — Kabul edcnıLer... 
Etndyeııler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenıLer... 
Etmi veliler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul ödemler... 
Etmdyeaılor... Kabul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 

BAŞKAN — Kabul edemle r... 
Etmiyeıder... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabuı edemle r... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lim 
569 021 

66 000 

422 006 

1 189 800 

13 000 

195 500 

50 000 

52 000 

30 000 

B. 
301 

308 

309 

1:03 

451 

456 

501 

502 

653 

70ü 

703 

Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edoıiiler... 
Etr''dvelîler... Kabul edilmiştir. 
4598 saydı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN —• Kabul e dörder... 
Etıviypınkr... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN - - Kabul edeler. . . 
Eti ı ıiyei! 1 e r... Kab u 1 o; l i I m iş ti' r. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul ödemler... 
Etmiyeıder... Kabul edilmiş t' r. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul ödemler... 
Etmiyenl er... Kabul ed i İmiş ti r. 
Düşünülmiyeu giderler 
BAŞKAN — Kabul ödemler.., 
Etmiyeıder... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
•Gecen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul ödemler... 
Etmiyeııler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul ede ide r... 
Et-mi veııler... Kabul eti il .'iriştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
Sayıştay Biriktirme ve Yar
dımlaşma Sandığına (Me
mur vo hizmetlilerin öğle 
yemeklerine yardımda kul
lanılmak üzere) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıiyeııler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Onarımlar 

Bina onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
E tniıiye n 1er... Kabul e dil. n ıiş ti ı •. 
Muhasebe makinalarının ba
kım, onarını ve bunlarla ilgi
li her türlü giderleri 

BAŞKAN — Kabul ederde r... 
Etmiyeııler... Kabul edilmiştir. 

I J İ i',a 

310 001 

40 0Ü0 

8 000 

I 000 

8 000 

1 000 

57 443 

310 000 

25 000 
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D) Anayasa Mahkemesi Bütçesi : 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen var 
mı? Buyurun Sayın Betil. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Cumhuriyet Se
natosunun muhterem üyeleri; 

C. H. P. Cumhuriyet Senatosu Grupunun, 
1963 malî yılı bütçe tasarısının Anayasa Mah
kemesine taallûk eden kısmı üzerindeki görüşü
nü arz edeceğiz. 

Anayasa Mahkemesi, kurulması 9 . 7 . 1961 
tarihinde kabul ve 20 . 7 . 1961 tarihinde neşre
dilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası tarafın
dan emredilen müesseselerdendir, 25 . 4 . 1962 
tarihinde yürürlüğe giren ve (Anayasa Mahke
mesinin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkın
da kanun) adını taşıyan kanunla kurulmuştur, 
çalışma tarzını ve üyeleri arasındaki iş bölümü
nü düzenliyen İçtüzüğü, Anayasamızın 148 nci 
maddesine tevfikan yapmış, 3 . 8 . 1962 tarihin
de yayınlamış ve 28 . 8 . 1962 tarihinde de göre
vine başladığını usulen ilân etmiştir. 
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Anayasa Mahkemesi, görevini, yıllık kirası 

329 550 lira olan bir binada görmektedir. Bina, 
iş hanı olarak yaptırıldığı için maksada elveriş
li değildir. Binada mevcut imkânlara göre ha
zırlanan duruşma salonu da çok küçüktür. 

Anayasa Mahkemesi, iptal dâvalarını görme-
ye başlamış ise de, duruşma zabıtlarını tutmak 
üzere Kuruluş Kanununun verdiği steno bilen 
2 başkâtip ve 10 zabıt kâtibi kadrosunu araştır
malarına ve gazetelerle yaptığı ilânlara rağmen 
dolduramadığı için, Yüce Divan sıfatiyle göre
ceği dâvalara henüz başlıyamamıştır. Memleke
timizde steno bilenin az olduğu ve başka mü-
esseselerce yüksek ücretlerle istihdam edildik
leri için, Anayasa Mahkemesi tarafından bare
min 5, 6 ve 7 nci derecelerine göre ve intibak 
suretiyle verilebilecek olan aylıklara rağbet 
etmemektedirler. Bu konunun halli için Mahke
me Başkanlığı tarafından Başbakanlığa yapılan 
teklif henüz bir sonuca bağlanmamıştır. Bunun, 
biran önce halledilmesini temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Görev ve yetkileri çeşitli ve cümlesi de önem

li olan Anayasa Mahkemesi, rahat çalışabileceği 
bir binaya ilk imkânda kavuşturulmalıdır. Mah
kemenin, muhtacolduğu personel kadrosunun 
biran önce teşekkülü imkânı sağlanmalı, vası
ta, malzeme ve saire ihtiyaçları da keza biran 
önce karşılanmalıdır. 

Cumhuriyet 'Senatosunun Sayın üyeleri; mâ
ruzâtımızı bitirirken, ileri derece önemli bir 
noktaya daha işaret etmek istiyoruz -. 

Anayasaya aykırı kanunlarımızın ve sair 
mevzuatımızın adedi, maalesef az değildir. Bun
ların, bir dâvaya bakmakta olan mahkemenin, 
uygulanacak bir kanun hükmünün Anayasaya 
aykırı olduğunu görmesi veya taraflardan biri
nin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî ol
duğu kanısına varması halinde Anayasa Mah
kemesine intikal ettirilmesi ve Anayasa Mahke
mesi tarafından karara bağlanması suretiyle, 
ayıklanması, hem çok uzun sürer, hem de va
tandaşları bu süre içinde huzursuz kılar. Bu ka
nı. ile işi eline almış bulunan Hükümetin, Dev
let vasıta ve imkânlarından da âzami ölçüde 
faydalanmak suretiyle, meseleyi biran Önce hal
letmesi lâzımdır. 

Yüksek Heyetinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi, Anaya
sanın üstünlüğü prensibinin fiilen realize edil
mesi amaciyle kurulmuştur. Bu amaç, Anayasa
mızın 147 nci maddesinde aynen, (Anayasa Mah
kemesi, kanunların ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüklerinin Anayasaya uygunluğu
nu denetler) denilmek suretiyle ifade edilmiştir. 

Anayasamız, bu yüksek mahkemeye, ayrıca, 
Yüce Divan sıfatiyle yargılama, siyasi partile
rin kapatılmaları hakkındaki dâvalara bakma, 
siyasi partilerin gelir kaynakları ve giderleri 
hakkında verecekleri hesapları denetleme, doku
nulmazlığın kaldırılmasına karar verilmesi halle
rinde, ilgililerin Anayasa veya İçtüzük hüküm
lerine aykırılık iddiasına dayanan isteklerini ka
rara bağlama, Danıştay Başkan ve üyeleri ile 
Başkanım sözcüsünü seçme ve kendi asıl ve ye
dek üyeleri arasından uyuşmazlık mahkemesine 
Başkanlık edecek üyeyi seçme görev ve yetkile
rini de vermiştir. Muhterem arkadaşlar, 1963 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ile Anayasa mahke
mesine verilen ödenek, 2 845 354 Türk lirasıdır. 
Bu miktar, Hükümet tarafından teklif ve Kar
ma Bütçe Komisyonu tarafından da aynen ka
bul olunmuştur. Tasarı metni, bastırılıp dağı
tıldığı için, bu ödeneğin kısım, bölüm ve mad
deleri üzerinde ayrı ayrı durarak vaktinizi al
mak istemiyoruz. 

— 399 
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BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Bö

lümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
İkinci kısım - Personel giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
201 Maaşlar 

BAŞKAN — Kabul edenl<er... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

202 Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenier... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul ödemler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
BAŞKAN — Kabul edenl'er... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T.C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul odenjter... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

219 44 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek ödenek 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım • Yönetim 
giderleri 

301 Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabili edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

Lira 

1 347 771 

245 730 

26 000 

97 100 

451 800 

186 801 

20 000 

105 000 

B. 
305 Kira bedeli 

BAŞKAN — Kaim! edcni'er... 
Etmivenlcr... Kabul e dil mistir. 

306 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Et™ivenler... K.abu-1 edilmiştir. 

307 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... 
E t miyenic r... Kabir! ed il mişt ir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdvenler... Kabul edilmiştir. 

417 (Muhakeme ve inceleme gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenier... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

453 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve gi

derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

Lan 
329 550 

10 600 

9 000 

20 000 

8 000 

2 000 

15 000 

65 000 

6 000 

E - Başbakanlık Bütçesi 

BAŞKAN — Başbakanlık bütçesine geçiyo
ruz. Başbakanlık bütçesinin tümü üzerinde söz 
istiyen var mı efendim? Yok. Bölümlere geçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

- 4 0 0 -



C. Senatosu B : 35 31.1.1963 0 : 2 
B. 

Birinci kısım - Ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

101 ödenekler 
BAŞKAN — Kabııl edenler... 
Etmi'yenler... Kabul edilmiştik-. 
İkinci kısım - Personel giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maa§lar 

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

202 Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmâyenler... Kabul edilmiştdr. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmavenler... Kabul edilmiştir. 

20* Yabancı uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4698 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince Ödenecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştdr. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T.C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil Ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etkiyenler... Kabul edilmiştir. 

211 Fazla mesai ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

219 Kanunları gereğince verilecek 

Tiira 

102 000 

3 213 325 

1 672 650 

407 430 

462 810 

39 840 

6 000 

322 743 

6 000 

58 550 

B. 

220 

223 

225 

301 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

ödenek ve tazminatlar 
BAŞKAN — Kabul edenfer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
234 sayılı Kanun gereğince ça
lıştırılacak mukaveleli perso
nelin ücret ve sair istihkakla-
riyle yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Atom mevzuu ile ilgili ilmî 
konferans için yurt içi ve dı
şından getirileceklerin ücret, 
yolluk giderleriyle seminer gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunları gereğince İşçi Si
gortaları Kurumuna Ödenecek 
prim karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

•Merkez daireleri büro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN -
Etmiyenler.. 
Kira bedeli 
BAŞKAN -
Etmiyenler.. 
Giyecekler 
BAŞKAN -
Etmiyenler.. 
Yolluklar 
BAŞKAN -
Etmiyenler.. 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

4598 sayılı Kanun gereğince 
Ödenecek tedavi gider ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
121 800 

2 432 260 

160 000 

109 392 

476 500 

49 000 

366 000 

110 001 

77 365 

513 500 

24 000 

401 — 
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B. 
309 Taşıt giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştim 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

401 Matbaa giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştim 

403 Temsil ve ağırlama giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

406 örtülü ödenek 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

408 Atom Enerjisi Komisyonu ile 
İstişare Heyeti tazminatları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

421 Arşivler gideri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

422 4933 sayılı Kanun ve nizam
namesi gereğince verilecek 
İnönü armağanı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

423 Nükleer araştırma merkezi ve 
lâboratuvarlar işletme gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
EJ'.'̂ ıi'Vp.nl"T... Kabul edilmiştir. 

452 ıStaj giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Et'-rıivenl'-r... Kabul edilmiştir. 

454 Reaktör binasının nükleer ka
za dışındaki kazalara karşı si
gorta giderleri 
BAŞKAN — • Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
192 000 

1 408 925 

55 000 

3 000 000 

315 000 

16 000 

605 298 

127 000 

223 000 

439 730 

195 000 

B. 

501 

502 

601 

653 

705 

711 

716 

761 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
7163 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Orta - Doğu Âmme 
idaresi Enstitüsüne yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Başbakanlık Memur ve Müs
tahdemleri Biriktirme ve Yar
dım Sandığına (Memur ve 
müstahdemlerin öğle yemeği
ne yardım edilmek için) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I I - istimlâk ve satmalmalar 

İstimlâk ve satmalına giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

III - Transfer edilen yatırım 
fonları 

Üniversitelerde kurulacak rad
yoizotop lâboratuvarları için 
BAŞKAN — Kabul edenler:.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ankara Hastanesinde kurula
cak radyoizitop lâboratuvar
ları için 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

VII - Fabrika, imalâthane, 
çiftlik binaları, tamirhaneler, 

depolar ve sair yapılar 
Atom reaktörü ve lâboratuvar-
larmın yapımı ve esaslı ona

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

Ura 

1 300 000 

33 650 

150 000 

100 000 

4 475 000 

402 
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B. Lira 

IX - Makina ve teçhizat 
alımları ve esaslı onarımları 

781 Makina ve teçhizat 2 030 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etkiyenler... Kabul edilmiştir. 

F - Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi 
BAŞKAN — Devlet Plânlama Dairesi bütçe

sine geçiyoruz. 
Söz, Adalet Partisi adına Sayın Özel Şa-

hingiray'mdır. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA 
ÖZEL ŞAHİNGİRAY (İstanbul) — Muhterem 
Başkan, Muhterem senatörler, 1963 malî yılı 
Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçe tasarısı üze
rinde görüşlerimizi açıklamadan evvel, hu teş
kilâtın kuruluş gayelerini gözden geçirmeyi 
faydalı telâkki etmekteyiz. 

91 sayılı Kanunla 30 . 4 . 1960 tarihinde ku
rulan bu teşkilâtın esas gayesi kanunun 2 nei 
maddesinde şöyle tesbit edilmiştir : 

Madde 2. — 
a) Memleketin tabiî, beşeri ve iktisadi 

her türlü kaynak ve imkânlarını tam bir şe
kilde tesbit ederek takibedilecek iktisadi sos
yal politikayı ve hedefleri tâyinde Hükümete 
yardımcı olmak; 

b) Muhtelif bakanlıkların iktisadi politi
kayı ingilendiren faaliyetlerinde koordinas
yon temin etmek için tavsiyelerde bulunmak ve 
biv hususlarda müşavirlik yapmak; 

c) Hükümetçe kabul edilen hedefleri ger
çekleştirecek uzun ve kısa vadeli plânları ha
zırlamak : 

d) Plânların başarı ile uygulanabilmesi için 
ilgili daire ve müesseselerle mahallî idarelerin 
kuruluş ve işleyişlerinin ıslah, hususunda tav
siyelerde bulunmak; 

c) Plânın, uygulanmasını tatbik etmek, de
ğerlendirmek ve gerekli hallerde plânda deği
şiklikler yapmak; 

f) Özel sektörün faaliyetlerini plânın he
def ve gayelerine uygun hir şekilde teşvik ve 
tanzim edecek tedbirleri tavsiye etmek. 

Plânlama Teşkilâtının 34 maddeden ibaret 
Teşkilât Kanunu bu gayelere dayanmaktadır. 

3)1.1.1963 O : 2 
Geri kalmış memleketimizin umumi kalkın

ma hareketindeki mekanizmasına müdahalesi ise 
bir müşavirlikten daha ileri değildir. 

Bizde bâzı şeyler âdeta tabulaştırılır. Son 
yılda da Plân ve Plânlama Müessesesi de bir ta
bu halini almıya yönelmiştir. Bu ise, şimdiye 
kadar Türkiye'nin kalkınması hususunda ça
lışan müstakil bir müessesesinin mevcudolma-
dığı ve plânla hareket etmediği zihniyetinden 
ileri gelmiştir. 

Halbuki Türkiye daha Atatürk zamanından 
beri plânla çalışma devrini idrak etmiş ve 
bunun için de«Âli İktisat Meclisi» adiyle bir 
müesseseyi kurmuştur. Memlekette millî iktisat 
hareketleri, bu teşkilâtın hazırladığı etütlere 
dayanarak ve bir plânın ışığı altında başlan
mıştır. 

Âli İktisat Meclisi, İktisat Vekâletinin Kur
may Heyetiydi. Bu Heyet, ruznamesini Hükü
metten almakla beraber, her konuda etüdlerini 
yapar mütalâasını verir, Hükümet bunların 
içinden kendi prensibine uygun buluduğunu ve 
yapabileceğini alır icra ederdi. Âli İktisat Mec
lisinin memleketin hakiki ihtiyaçlarına göre il
mî mütalâalar dermeyan eden birçok neşriyatı 
mevcuttur. 

«Sanayiimiz nasıl teessüs ve inkişaf eder di
ye kendisine verilen bu konu için yapmış oldu
ğu etüdler, üzerine dikkatle eğilinecek kadar, 
ehemmiyetlidir. 

Bunu zikretmekten maksadımız Plânlama 
Dairesi gibi müesseselerin bu memleket haya
tında orijinal olmadığını, bunun mazide esaslı 
köklerinin bulunduğunu ve bu köke dayanan 
esaslı plânların memleket hayatında rol oyna
dıklarını bir defa hatırlamak içindir. 

Nitekim Türkiye Cumhuriyetinin ilk beş yıl
lık sanayi plânı 1933 - 1937 yılları arasında ta
hakkuk ettirilmiştir. İkinci beş yıllık plân ise 
1938 yılında Atatürk'ün tasvibine sunulmak 
üzere hazırlanmış, maalesef büyük kaybı üze
rine tatbik safhasına konulamamıştır. Daha 1933 
yılında tasavvur edilen, düşünülen 15 yıllık 
plân böylece geri kalmıştır. 

II nci Cihan Harbinin patlak verdiği ve de
vam ettiği devre Türk iktisat ve kalkınma ha
reketinin en durgun devresi olmuştur. 

1948 yılında ise Avrupa İktisadi İş Birliğine 
katılmamız üzerine Avrupa'ya hâkim olan 
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Marhall Plânının tatbikine bizde de başlanmış- I 
tır. 

1948 - 1958 yılları, Marhall Plânının ışığı al
tında, salâhiyettar kişilerin hazırladıkları etüd-
lere dayanarak kalkınma hareketlerine girişil
miş devredir. 

Hiç. şüphe edilemez ki, yeni plânlama teşki
lâtı kendine bir istikamet tâyin ederken, geç
miş yılların bırakmış olduğu rapor, proje ve 
plânlar üzerine eğilmemiş olsun, aksi takdirde 
hazırlanacak bütün plânlar, alınacak bütün ted- I 
birler suni olur. 

Eğer, biz memleketimizin bugünkü inkişaf I 
seyrini arzu ettiğimiz veçhile, tam mânasiyle 
bir refah devresine intikal ettirmek istiyorsak, 
geçmişten kendimizi koparıp atamayız. 

Muhterem Senatörler, 
Bu yeni intikal devresindeki, plânlama teş

kilâtı mensuplarının memleketin realitelerini 
yakinen görmüş, bizzat yaşamış ve geniş bir 
nazariye ve ilmî bilginin sahipleri tarafından iz
har edilmesinin ehemmiyetle üzerinde durulma
sı icabetmektedir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının kuruluşundan 
bu yana memleketimizin yarını için mühim me- I 
HUİiyet yüklemiş bulunan, hattâ Türkiye Cum
huriyetine yeni bir veçhe verecek bir plân tat- I 
bika giriştirecek olan bu teşkilât bünyesi va
tandaşlar için meçhul kalmıştır. I 

Yine milletin varlığı ile birinci derecede alâ- I 
kalı olduğu söylenilen Devlet Plânlama Teşki
lâtının ne olduğu değil halk tabakası arasında, 
memlekette bu teşkilâtın plânlarının tatbik- I 
çişi olan Devlet müesseselerinin, bilhassa huşu- I 
si müesseselerin yüksek kademedeki mensupları I 
için de meçhuldür. 

Her büyük sosyal istihale kendisine birta- I 
kim nazariyeciler bulmuştur. Acaba bizim top- I 
yekûn sosyal kalkınmamızın nazariyatları neye I 
dayanmaktadır? Türk Milletinin refah ve saa
det sınırı acaba ne olacaktır? I 

Gerek kavim, gerek iklim ve gerek tarih I 
ııoktai nazarından hususi tarzlara sokulan mil- I 
1 etlerin mizaçları yönünden birbirinden derin I 
surette ayrı kalan bünyelere her nazariye tat- I 
İnk edilebilir mi1? I 

Bizim kalkınmamız devletçilik .doktrinlerine I 
kuvvet vererek mi, yoksa liberalist bir görüşe I 
dayanarak mı olacaktır? I 

— 404 
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Cumhuriyet rejimimiz içinde demokrasi ide

alimiz olduğuna göre, her davranış bu idealin 
ışığı altında ve Türk geleneklerine de intibak 
etmek zoranda değil midir? 

Yalnız burada şunu arz etmek isteriz ki, ço
ğalan istifhamlarımızın bir çözümüne varabile
lim. 

Yüksek tasvibinize mazhar olan 5 yıllık 
kalkınma plânının son şeklini alma esnasında 
Hükümet ile Plânlama Teşkilâtı arasında doğan 
itilâf yüzünden, Teşkilâttan ayrılan 4 büyük eş
has bugün, bir cemiyetin kurucuları mevkiini 
almışlardır. 

Amaçlarını bilmeyiz, ama cemiyetlerinin adı
nın taşıdığı ideolojik mâna pek de iltifata şayan 
değildir. îster istemez plânlama teşkilâtında 
hâkim olan zihniyetin ne olduğu istifham yarat
maktan geri kalmamaktadır. Bunlar Plânlama 
Teşkilâtının bünyesi yönünden üzerinde titizlik
le durulacak meselelerdir. 

Muhterem Senatörler, 
Devlet Plânlama Teşkilâtının 1963 mali yılı 

bütçesi üzerinde bir iki noktayı işaret etmek 
mecburiyetindeyiz. 

6 818 587 liralık bütçede, muhtelif fasıl ve 
maddelerde personel giderlerinin seyyaliyetini 
ve müstahdemin hariç, çeşitli unvanlarla vazi
fe görenlerin aldıkları maaş, ücret, tazminat, 
yolluk v. s. tahsisatın tatmin edici şeklini bü
tün devlet personeli içinde aynı verimlilikte 
olmasını temenni ederiz. 

Bu arada fasıl 307, madde 40 ta (Yabancı 
memleketler yolluğu) olarak 70 000 liralık bir 
ödenekten başka, fasıl 452 de (Teknik yardım
dan faydalanmak üzere yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yolluk ve giderleri) olarak 
65 000 lira ve yine fasıl 453, madde 20 de (Kon
gre ve konferanslara iştirak edenlerin yolluk ve 
giderleri) olarak 80 000 liralık ödenekler mev
cuttur. 

Bu fasıl ve maddelerin tatbikatı bakımın
dan, Devlet Plânlama Teşkilâtı çalışmaları ola
rak pek bir fark olmaması icabetmektedir. 

Yine bir noktayı işaret etmek isterim. Dev
let Plânlama Teşkilâtının bütçesinin gerekçesin
de muhtelif fasıl ve maddelerde yapılan teklif
ler için (Geçen yıl ödenek kifayet etmediğin
den) veya (Geçen yıl konulan tahsisat yıl orta
sında tamamen harcanmış olduğundan) tâbirle
rine tesadüf edilmektedir. 
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6 milyon küsur liralık kendi bünyesini idare ı 

edecek bir bütçe içinde tahminleri bu kadar isa
betsiz yaptığını ifade eden Devlet Plânlama Teş
kilâtının, memleketin muazzam kalkınma dâva
sını milyarlar üzerinde hesaplayarak ortaya 
koyduğu plândaki rakamlarının dayandığı 
tahminlerin isabet derecesi endişe uyandırmak
tadır. I 

Nitekim, şimdi huzurunuza gelen 1963 malî 1 
yılı bütçe tasarısının hazırlanışı ve son şeklini I 
buluşu sıralarında Devlet Plânlama Teşkilâtı 
ile Hükümet arasında ihtilâflar ortaya çıkmış
tır. Bu ihtilâflar küçük rakamlar ve bâzı tâli 
maddeler üzerinde değildir. Esaslara dayanan 
gelir tahminlerinin isabet dereceleri üzerinde
dir. 

Plânla, J963 malî yılı bütçesi tahminleri bi- I 
I e parelel değildir. Plânlama teşkilâtının, bil
gi toplama yıllık plânların hazırlanmasında ve I 
icranın tatbikinde bakanlıklarla yakın iş birli
ği kurması şart olduğuna göre, bunu lâyıki veç
hile tatbik etmemiş olması neticesidir ki, 1963 I 
malî yılı bütçesi ile plânlama denkleşememiştir. 

Gerek Personel Dairesinin tekliflerinin kifa
yetsizliği, gerek malî imkânların temin edile- I 
memesi ve gerek kaliteli eleman noksanlığı bir
takım aksaklıkların doğmasına sebep olmuştur. 

Beş yıllık plân 1962 yılında yüksek tasvibi
nize mazhar olduğuna göre, bir sene sonraki 
1963 malî yılı bütçesi plâna uymazsa 15 yıl son
rası iddiaların neticesini takdirlerinize bırakı- I 
nz. I 

Ayrıca plânda yıllık programların bütçeden I 
evvel çıkarılması derpiş edildiği halde hâlâ yıl
lık programların ortaya çıkmaması bu hususta 
plânlama teşkilâtının ne şekilde çalıştığını da I 
göstermektedir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının modern ilmin I 
metotlarının bir icabı olan, memleket içi reali
telerini incelemek üzere bölge bölge araştırma 
merkezleri yoktur. Plânlama teşkilâtı nazari 
hükümlerin çerçevesi içinde işlemektedir. 

Muhterem Senatörler, 
Devlet plânlama teşkilâtı, memleket hayati-

yatı üzerinde çok mühim tesirler icra ede
cek ve geçmiş yıllarda üzerinde titizlikle durul
muş olan bâzı hazırlıklara lakayt kalmıştır. 

Bunların başında Keban Barajı ile İstanbul 
Köprüsü gibi muazzam memleket problemleri
ni halledecek etücller gelmektedir. | 

31.1.1963 0 : 2 
Plânlama Teşkilâtı İstanbul köprüsüne 

karşı lakayt kalamaz. Çünkü memleketi, hat
tâ Yakın Doğu komşularımızı karayoliyle Ba
tıya bağlıyacak bu köprünün yokluğu günün 
birinde iktisadi bünyeyi çok müşkül duruma 
düşürecektir. 

Dakikaların, mühim rol oynadığı bu devir
lerde saatlarin uzun bir beklemeye tahsis edil
miş olması nasıl karşılanacaktır? 

İstanbul'a dolayısiyle Anadolu'ya bambaşka 
bir kapı açacak olan İstanbul köprüsü üzerine 
plânlama teşkilâtının dikkatini çekeriz. 

Muhterem Senatörler, 
Devlet Plânlama Teşkilâtı mensuplarını, 

hususi sektörün plân içinde yerinin ne olacağı 
bakımından mütalâa etmek gerekmektedir. Çün
kü plân içinde üstünkörü geçen mütalâaları bi
ze hakiki görüşlerini aksettirmekten uzaktır. 
Plânın 690 ncı sayfasında bu konuya temas edil
mişse de pek kapalı geçilmişti!'. 

Plâncılar bugünkü dünya üzerinde kurul
makta olan iktisadi ve siyasi gruplaşmaların 
beşeriyet üzerindeki tesirleriyle, memleketimiz 
arasındaki, münasebetlerindeki derece ve fay
daları veyahut zararları üzerinde görüşlerini 
açıklamamışlardır. 

Yine plâncıların, sosyal adalet mefhumunun 
sınırını nereye götürdükleri de meçhuldür. Zi
ra sosyal adaletin yükseltici değilde, indirici 
olması kavramı başka başka manâlar taşımak
tadır. 

Plâncıların, hususi sektör gelirlerinin tama
men veya büyük bir kısmının ellerinden alın
ması elde mevcut kaynakların, ne iktisadi ne de 
ahlâki olmıyan bir kıstasla müsavat üzerine 
fertler arasında dağıtılması şeklinde olmadığını 
katiyetle belirtmek zarureti mevcuttur. 

Bilhassa işsizliğin doğurmuş olduğu müsavat
sızlığı göz önünde tutmanın hakikatini ifade 
etmelidirler. 

Çünkü bizim takibedeceğimiz iktisadi poli
tika, Devlet sosyalizminden başka bir istikame
te yönelmiştir. 

Türkiye Cumhuriyetinin Atatürk devri ikti
sadi politikasının, işi tattbitk safhasına koyus 
bakımından iki yolu mevcuttur. Bilindiği gibi 
Cumhuriyet Devletinin Atatürk devri, ekono
mik politikasını XVIII nci asrın ikinci yarısın
dan itibaren çökmeye başlıyan Osmanlı ekono-
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misi ve hususi sektörün iştirak gücü göz önünde 
bulun d urularak kurulmuştur. 

Bu 'duruma göre, d evi et elliğe o zamanlar 
mecburi olarak yer verilmiştir. 

Bu tez, harabolmuş ve geri kalmış memleke
timizin kalkınması için ferdi ve hususi teşebbü
sün yapıcı kuvvet ve kudrete malik •• olmadığı 
devrin hususiyeti olarak karşımıza çıkmıştır. 
Ve bu devletçilik o zaman ferdî teşebbüsün 
memleket sathında yer alması için gerekli şart
ları ve imkânları hazırlamak ve böylece yerini 
ferdî teşebbüse bırakmak üzere tevcih edilmiştir. 

Nitekim, vatandaşların toprağa, kıymet vere
bilmeleri ve topraktan milyonlar değerinde mah
sulü bol miktarda alabilmeleri toprak refor
munun hir değer taşıyabilmesi için vatandaşlar 
(toprakla ilgili olanlar) vergiden muaf tutul
muştur. Bu sayede zirai istihsal ve ziraatiııin 
kazanç standardı yükselmiştir. 

Netice olarak diyebiliriz ki, 1939 yılına ka
dar devletçilik politikasiyle kalkınmaya ulaşan 
ınilletin, ondan sonra memleket içinde hususi 
teşebbüs şahsiyetinin belirmesini tarihinin ta
biî bir seyri olarak kalbuî etmek mecburiyetin
deyiz. Bu aynı zamanda Atatürk'ün milletini 
ulaştırmak istediği bir hedef olarak da tâyin 
edilmiştir. 

Muhterem Senatörler, 
Sözlerimizi bitirirken şu noktayı bilhassa tek

rarlamayı faydalı telâkki etmekteyiz. Adalet 
Partisi, daima plânla kalkınmanın ve plânlı ça
lışmanın lüzumuna inanmış ve 'bağlanmıştır. An
cak bugün mevcut plâna kendine, metoduna ve 
plânı hazırlı yani arın görüş ve temayüllerine 
karşıdır. Zira bir 5 yıllık plânın devletçilik te
ziyle değil de, liberal bir görüşle memleketimiz 
•için faydalı ve daha, rantaibl olabileceğine inanı
yoruz. Zamanın, bizi her şeyde olduğu gilbi bun
da da haklı çıkaracağını bir defa daha ifade et
mek istiyoruz. 

Nihayet Türkiye'nin kalkınmasının tahakku-
'ku ancak sosyal inanışları, tarihî mevcudiyeti 
ananevi bağların tesirleri ve nihayet siyasi va
satın nazarı itibara alınarak hazırlanacak prog
ramlara ve 'bunun gerektirdiği her türlü mad
di ve mânevi bütün şartların yerine getirilme
siyle mümkün olacaktır. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Betil. 
C. II. P. GRUPU ADINA ZİHNÎ BETİL 

(Tokat) — Cumhuriyet Senatosunun muhterem 
üyeleri; Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet 
Senatosu Grupunun, 1963 malî yılı Bütçe tasa
rısının Devlet Plânlama Teşkilâtına taallûk 
eden kısmı üzerindeki görüşünü arz edeceğiz. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı, 5 . 10 .1960 tari
hinde yürürlüğe giren 91 sayılı Kanunla, Baş
bakanlığa bağh olarak kurulmuştur. 99 ve 
340 sayılı kanunlarla da teşkilâta, personel temi
ni. bakımından geniş imkânlar verilmiştir. Teş
kilâtın, Yüksek Plânlama Kurulu ile merkez 
teşkilâtından meydana geldiği 91 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinde ve görevi de aynı kanu
nun 2 nci maddesinde gösterilmiştir. Merkez 
teşkilâtı, Devlet Plânlama Müsteşarının sevk ve 
idaresi altında vazife gören İktisadi Plânlama 
ve Sosyal Plânlama daireleri başkanlık].iriyle 
Koordinasyon Dairesi Başkanlığından İbaret 
bulunmakta. Yüksek Plânlama Kurulu da bun
lara ilâveten Başbakan veya. yardımcısının ve 
Bakanlar Kurulunca seçilecek üç bakanın işti
raki suretiyle meydana gelmektedir. Yüksek 
Plânlama Kurulunun görevi, 91 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesinde yazılı olduğu üzere, ik
tisadi ve sosyal politika hedeflerinin tâyininde 
Bakanlar Kuruluna yardımcı olmak ve hazırla
nacak plânları Bakanlar Kuruluna sunulmadan 
önce, tâyin edilen hedeflere uygunluk ve kifa
yet derecesi bakımından incelemektir. Muhte
rem arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasında Devlet. Plânlama Teşkilâtı bir Anaya.sa 
müessesesi olarak yer almıştır. Anayasanın 
(İktisadi ve sosyal hayatın düzeni) başlığım ta
şıyan 41 nci maddesinde aynen, (İktisadi ve 
sosyal hayat, adalete, tam çalışına esasına ve 
herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir ya
şayış seviyesi sağlanması amacına göre düzen
lenir. 

İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı de
mokratik yollarla gerçekleştirmek; ibu maksatla, 
millî tasarrufu artırmak, yatırımları toplum 
yararının gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve 
kalkınma plânlarını yapmak Devletin ödevidir.) 
Ve (Kalkınma, kalkınma plânı ve Devlet Plân
lama Teşkilâtı) başlıklı 129 nen maddesinde de 
keza .aynen, (İktisadi, sosyal ve kültürel kalkın
ma plâna fbağlıdır. Kalkınma bu plâna göre 
gerçekleştirilir. Devlet Plânlama Teşkilâtının 
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kuruluş ve görevleri, plânın (hazırlanmasında, 
yürürlüğe konmasında, uygulanmasında ve de
ğiştirilmesinde gözetilecek esaslar ve plânın 
'bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlenme
sini 'sağhyaeak tedbirler özel kanunla düzenle
nir,) denilmektedir. 13u maddede sözü edilen 
özel kanun, (Uzun 'vadeli plânın yürürlüğe 
konması ve bütünlüğünün korunması hakkında 
Kanun) adı altında. Türkiye B. M. M. tarafın
dan kaıbul olunmuş ve 77 numara ile 10.10.1962 
tarihinde yürürlüğe konulmuştur. 

Plânlama, toplumun iktisadi, sosyal ve kül
türel kalkınması için ulaşılacak hedefleri ve'bun
ları gerçekleştirecek imkân ve vasıtaları'hareket 
ve teşe,b!büse geçmeden önce, tesbit etmek de
mektir. Hedefleri gerçekleştirecek, imkân ve 
vasıtaların ıs raf sız, daha doğru deyimle en az is
rafil kullanılması da bittabi lâzımdır. Hedefle
rin teshili siyasi mahiyette 'bir fonksiyondur. 
Fakat hedefleri tesbit eden siyasi heyetin yapa
cağı tercihlerde, kendisine yardım edecek tek
nik (heyete ihtiyacı da aşikârdır. 

Programa gelince: 
Program, bir plânın gerçekleştirme imkân 

ve vasıtaları ve zaman faktörü göz önünde bu
lundurulmak suretiyle, ayrılabileceği parçalar
dır. Program tamamiyle teknik bir iştir ve 
plânın amaciylo hu amaca ulaşma imkân ve va
sıtalarını iyice bilen mütehassıslar tarafından 
yapılması gereken bir iştir. 

Muhterem arkadaşlar, işte bu realiteyi göz 
önünde .bulundurduğu içindir ki, Anayasamı
zın 41 nci maddesi, kalkınma plânlarını yapma 
işini, Devletin ödevleri arasında göstermiştir 
ve 129 ncu maddesi de, kaikmmanm plâna gö
re gerçekleştirileceği kaidesini koymuştur. 
Muhterem arkadaşlar, (Türkiye'nin iktisadi 
bakımdan 'bir tetkiki) adı altında 1932 - .1934 
yıllarında hazırlanan plân, 'Türkiye lıa'kkında 
ilk plândır fakat, beyeniimemiş ve uygulan
mamıştı. 1936 yılında toplanan sanayi kongre
si tarafından 'hazırlanan (İkinci bes, yıllık 
plân) da, İktisat Vekili tarafından Türkiye'
nin durumu teknik ve personel bakımından 
uygulanmasına elverişli olmadığı ileri sürüldü
ğü için uygulanmamıştır. 1946 yılında hazır
lanan (Umumi Kalkınma Plânı) da, etütlerin 
ve malî kaynakların kifayetsizliği yüzünden 
tasarı halinde kalmıştır. Marsh a 11 Plânı ile 

sağlanacak yardımların Ikesiu miktarlara bağ
lanması için 1948 - 1952 yılları arasında uygu
lanmak üzere hazırlanan (Türkiye İktisadi Kal
kınma Plânı) da, iktisadi ve sosyal şartların 
değişmesi üzerine uygulanmamıştır. 

1951 yılında Milletlerarası İmar ve Kalkın
ma Bankası tarafından Türkiye'ye gönderilen 
ve başlarında Barker'iu (bulunduğu bir heyet 
tarafından hazırlanan. (Türkiye ekonomisi kal-
'kınıııa programı için tahlil ve tavsiyeler) hak
lı plân il'e 1959 yılında profesör Baade başkan
lığındaki F. A. O. Heyeti tarafından hazırla
nan (Akdeniz bölgesi 'kalkınma, projesi mem
leket etüdü - Türkiye) adını taşıyan plân da, 
birtakım sebepler öne sürülerek öncekiler gibi 
uygulanmanı ıştır. (Türkiye ve Orta - Doğu 
Amme İdaresi Enstitüsü) tarafından yayınla
nan (Türkiye'de iktisadi plânlama Ihareketle-
rinin tarihçesi) adlı broşürün S nci sayfasında, 
aynen, (1950 yılından sonraki Hükümet hütün 
e'konomiyi kaplıyan .bir plânın 'hazırlanmasına 
ve tatbik edilmesine 'hiçbir zaman müsaade et
in e m işti r) de n i İm ek t e d i ı'. 

Mııüıterem arkadaşlar, bizde gerçek mâna-
siyie plân, ilk defa, birinci beş yıllık (1963 -
1967) Kalkınma Plânı adı altında hazırlanmış
tır. Devirt Plânlama Teşkilâtı, Yüksek Plân
lama Kurulu ve Bakanlar Kurulu tarafından 
'hazırlanan bu plân, 77 sayılı Kanun gereğince 
Plân Karma Komisyonu, Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisinde görüşülüp onaylanmış (bu
lunmaktadır. (Plân hedefleri ve stratejisi), Ba
kanlar Kurulu tarafından 29 . 6 . 1961 tarihinde 
kabul ve 5 . 7 . 1961 tarihinde neşredilmiş idi. 
Plân 'hedefleri ve stratejisi), Aralık 1061 de Bi
rinci Karma Hükümet tarafından da kabul 
olunmuştur. Devlet Plânlama Teşkilâtı, 1961 
malî yılı 'bütçesi hakkında genel mütalâa ver
miş, 1962 ve 1963 malt yıllarına ait "bütçeler 
ile ilgili devlet'programlarını yapmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, plân yapmak, hiç 
şüphe yo'k ki, güç bir iştir. Plânı uygulamak 
ve plân hedeflerine ulaşmak ise daha güç bir 
iştir. Bu güçlüklerin yenilmesinde, plân finans
manının sıhhatli 'kaynaklarla sağlanması ko
nusunun büyük önemi aşikârdır. Karma Bütçe 
Komisyonu; raporunda, hazırlanan vergi re
form ve zam tasarılarıyla 1963 malî yılında 
bütçeye 1 229 000 000 lira tutarında bir nııın-
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zam gelir sağlanacağını 'kaydettikten sonra, 
plân finansmanını sıhhatli kaynaklarla sağlama 
ve plân hedefine 'bayan ile ulaşma, batınımdan 
Maliye 'Bakanlığı tarafından sarf. edilen gay
retlerin olağanüstü olduğuna ve takdire şayan 
bulunduğuna işaret edilmektedir. (Biz de, bu 
olağanüstü ve takdire .şayan gayretlerin ümit
le beklenen sonuçları vermesini temenni edi
yoruz. Muhterem arkadaşlar, plânlamanın 
önemli bir cephesi de, nihayet tahmine istinad-
etmesidir. İstikbale matuf tahminlerde ne 
kadar realist hareket edilirse edilsin, hatalar 
olabilir. Bu ihatalar, milletlerarası bir hâdise 
veya. millî bir felâket, Ulu Tanrı korusun, zu
hur etmesi gibi plânlamaya, yabancı sebeplerden 
doğabileceği gibi ihtiyaçların, fazla geniş tutul
ması veya kaynaklar 'hakkında fazla iyimser 
davranılmış olması gibi puanlama ile ilgili se
beplerden de doğabilir. Bunu, plânlamanın za
ruretlerinden saymak ve istenilenin t anı anı iyi e 
elde edilememesi 'karşısında dattıi, plânın öne
mini ve faydasını küçümsememek lâzımdır. An
cak, plânlamanın, realist bir görüşle ve hata 
işlememek için bütün -gayretleri göstermek ve 
gerekli bütün tedbirleri almak suretiyle yapıl
masına çalışmak gerekir. Muhterem arkadaş
lar, Devlet Plânianuı Teşkilâtının: 1962 malî 
yılı bütçesiyle kabul edilen 'ödeneğinin, azmışa-
riamıyacak bir kısmı harcanılauıamıştır. "Kad
rosundaki önemli görevlerin bâzıları münhal
dır. Antalya pilot, bölge projesi isleri, önce
den düşünülen ölçüde yürütülememiştir. Kar
ına Bütçe Komisyonu Raportörü, raporunda. 
Devlet Plânlama Teşkilâtına 91,99 ve 340 sayı
lı kaımniarla verilen mukavelename ile ücretli 
personel istihdam, etme yetkisinin kullanılma
sında 'hizmet maksadını, müessese menfaatlerini 
koruma ve istihdam edileni müesseseye bağla
ma, bakımından, yeni mukavelename şartları 
düşünülmesi lüzumuna, ayrıca staj ve ihtisas 
için yabancı memleketlere gönderilecek peı*so-
nelin iştigal konularının, ikamet süreleriyle 
ayarlaması gerektiğine işaret etmektedir. Bun
dan sonra/ki işlemlerde bu hususların göz 'önün
de bulundurulmasını, biz de temenni ediyoruz. 

Cumlhuriyet 'Senatosunun muhterem üyeleri. 
açıkça kabul ve ifade etmekliğimiz gerekir ki, 
fakir bir milletiz. Dünyanın ıgeri 'kalmış, 'baş
ka. deyimle az- gelişmiş, memleketi erinden biri
si de Türkiye'dir. 'Kalkınmak, demokrasi düze

ni içinde hızla kalkmmak zorundayız. İsraf 
edilecek tek kuruşumuz, bir saniyemiz yoktur. 
IMulhterem arkadaşlar, siyasi ihtiras, sorumsuz
luk ve plânlama (hakkındaki bilgisizlik, yakın 
zamana kadar kalkınmamızı plâna bağlamak
tan bizi mahrum 'etmiştir. Plânlama ve plân, 
bilhassa fakir düşmüş ve ıgeri kalmış millet ve 
memleketler için artık kaçınılmaz bir zaruret 
olmuştur. 'Tarih, bu 'zarureti görüp .memleke
timizde Devlet Plânlama Teşkilâtını kuranları 
daima takdirle anat'aktır. Aneak, 'hemen göz 
Önüne «getirmek gerekir ki, sadece Plânlama 
Teşkilâtını 'kurmak, maksadı elde etmeye kâtı 
gelmez, o teşkilâtın, fonksiyonunu yapa'Mlecek 
kapasitede mütehassıs elemanlara, yardımcı ele
manlara, gerekli sair imkânlara kavuşturulma
sını sağlamak da lâzımdır. Bu da kâfi değil
dir, Hükümetin ve bütün devlet teşkilâtının 
plânlama, ve plân fikir ve maksadına samimî 
olarak bağlı ve koordine bir şekilde çalışması 
da, lâzımdır. Keza, bütün millet de, plâna bağlı 
•olarak demokrasi düzeni idinde hızlı kalkınma 
şuurunun uyanmasına da ihtiyaç vardır. İkin
ci Dünya Harbinden sonra Batı memleketleri
nin süratli kalkınmalarında halk da plânlama 
şuurunun uyanmasının büyük rolü ve tesiri ol
muştur. Bu konuda .geniş ölçüde propaganda 
faaliyetinde bulunmak lâzımdır. Bittabi, söy
lenilen Iher şeyin 'gerçeğe her bakımdan uygun 
olması şartiyle, 'Devlet- Plânlama Teşkilâtının, 
bilgi edinme konusundaki devamlı çalışmaları
nın değerlendirilmesi için yayınlar yapması, 
broşürlerden başka plânlama dergisi çıkarması, 
bu maksadı sağlamaya, kâfi igedmez. Yapılaeak 
propaganda da milletçe kalkınmanın, dolay ı-
siyle ferdî menfaatlerin çoğaltılmasının ancak 
plânla ve plânın ıgeı\* eki eşti rilm esiyle mümkün 
olabileceği .belirtilmeli ve halka bir nevi plân
lama, mistiği aşılanmalıdır. Hükümetin, özel 
sektörü ,ticaret rejimlerini iyi tesbit edip ka
rarlı tutma, kredi kolaylığı gösterme, prim ver
me, vergi ve 'gümrük muafiyeti sağlama gibi 
tedbirlerle plân içine girmeye teşvik etmesi de 
bilhassa, lüzumludur. * 

Muhterem arkadaşlar, i Karnı a Bütçe 'Komis
yonu, 'Devlet Plânlama. Teşkilâtı için Hükümet 
tarafından teklif 'edilen ödeneği, 40 000 lira 
düşmek .suretiyle, aynen kabul etmiştir. Büt
çe 'Kanunu tasarısı metni, bastırılıp dağıtıldığı 
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için, bu ödeneğin kısım, bölüm ve maddeleri 
üzerinde ayrı ayrı durarak vaktinizi almak is-
t emiyoruz. 

'Devlet Plânlama Teşkilâtının bina ihtiyacı 
ilk imkânda 'karşılanmalıdır. Münlhal görevlere 
gerekli tâyinler yapılmalıdır. Teşkilâtın muh
taç olduğu sair vasıta ve malzeme bir an ön
ce temin edilmelidir. 

Cumhuriyet ^Senatosunun muhterem üyele
ri; 'burada, Türkiye'de ilk defa bir Anayasa. 
müessesesi di arak ve devamlı şekilde kurulan 
Devlet Plânlama Teşkilâtının, kendisinden bek
lenilenleri başarı ile yapmak yolunda büyük ve 
memnunluğu mucip gayretler sarf ettiğini ve 
sarf 'etmekte olduğunu söylemek., bir kadirşi
naslık olacaktır. Sözlerimizi, plânlama ve 
plândan uygulama çalışmalarının başarılı ol
ması, birinci beş yıllık (1903 - 1967) kalkınma 
plânının 'hedeflerine 'ulaşması ve 'Büyük Türk 
Milleti için hayırlı sonuçlar getirmesi dileğiyle 
bitiriyoruz. 

Yüksek Heyetinizi C. 11. P. Cumhuriyet Se
natosu Grupu adına hürmetle selâmlanın. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî üye) Sayın 

Başkan, sayın senatörler, bu plânlama teşkilâtı 
bütçesi görüşülürken söz almak niyetinde değil
dim. Fakat sosyal ve ekonomik kalkınmamızın 
temelini teşkil eden bu teşkilâtın faaliyeti hak
kında şüphe yaratarak bunu halkın desteğinden 
mahrum kılabüecek bâzı beyanlan üzüntü ile 
dinledim. Onun için görüşlerimi sunmak için 
söz aldım. 

Evvelâ plânlamanın önemini henüz anlama
dığımızı üzüntü ile belirtmek isterim. Cidden 
bunun ehemmiyetini anlamadık diye, türlü şe
kilde anlaşılmadığına dair beyanlar dinledik. 
Plânla demokrasi olmaz, lâflarından tutunuz da, 
plân denince moskof aklıma geliyor, plân de
nilince hürriyet yok oluyor kanaatine varıyo
rum diyenleri işittik. 

Arkadaşlar, çok iyi biliyorsunuz, en demok
ratik, insan haklarına en çok yer veren Batı Av
rupa milletlerinden, kültür seviyesi bizden çok 
daha geri olan Hindistan'a kadar, müracaat edi
len, devlet ekonomisinin, sosyal ve ekonomik 
kalkınmanın temeli olarak kabul edilen plân 
fikrine artık karşı durulamaz. Plânsız gelen bu 
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devre içinde çok acı tecrübelerden sonra hâlâ 
onun zihniyetine sahip çıkmak gibi çok sakat 
görüşü savunan bu tartışmayı ortaya getirmiye-
lim. 

Evet, biz, uzun plânsız, programsız, hesapsız 
ve kitapsız bir devreden sonra ekonomimizi has
taneye kaldırdıktan sonra bu teşkilâtı kurduk. 
Kvet, yabancı doktorların katıldığı zoraki bir 
konsültasyon Türk Ekonomisini 4 Ağustos 1958 
de provantoryııma kaldırdı. 

Onda sıhhat belirtileri görmeye çalışan sa
yın Yurdakul'un görüşüne katılmıyorum, her 
hasta ayağa kalkar, başını çevirir, hattâ görür, 
fakat sağlığa kavuşmuş sayılmaz. Ekonomimizi 
de buna benzetirsek bir bütün olarak hasta oldu
ğu zamanları unutmaya imkân yoktur. Bizim 
ekonomimizin bu hava içinde bulunduğu devre
den sonra plânla buna basiretli bir teşhis kon
du. İşte böyle bir zaruretle bu teşkilât kurul
muştur. Bu teşküâtm henüz benimsenmemiş ol
duğunu bugün dahi üzüntü ile görmekteyiz. Da
ha doğmadan plânın gölgelenmesi, daha yürür
lüğe girmeden aleyhinde şüphe yaratılması eko
nomik ve sosyal gelişme arzusu ile telif edilemez. 
Daha yürürlüğe girmemiş, iki Meclisin müşterek 
kararı ile kabul edilmiş ama neler var bunun 
içinde der gibi beyanlar, hem içeride, hem dışa
rıda itibarını sarsmaz, ekonomik gelişmemize 
olumsuz bir hizmet sayarını. (Soldan bravo ses
leri) 

Ayrılanlardan bahsettiler; bu kürsüden, her 
halde sayın Başkan ikaz etmeli idiler, etmediler. 
Bendeniz de mecburum, bir şeyi söylemeye; ay
rılanlar, şuraya, buraya girmişler, bizi alâka
dar etmez, fakat, bizimle, samimiyetle çalışan 
insanlara karşı söylemeye mecbur olduğumuz 
şeyleri 4 noktada belirtmek isterim. 

Evvelâ, Türkiye'de uzmanların, bilim adam
larının bu kadar ahenk içinde çalıştığını bu dev
rede gördük; 2 sene müddetle, tam bir ahenk 
içinde, geceli gündüzlü çalışan bir tim. Ya
bancıların eki takdirlerini, hayranlıklarını çek
miş bir tim. Bir misal arz edeyim. 14 Ekini 
günü Edgart Four, eski Fransız Başbakanı ve 
NATO Heyeti Başkam Ankara Palasta açık tak
dirlerini, teşkilât hakkında, çalışmalar hakkın
da bildirdi. Yanındaki mütehassıs da şu lâfı 
kullandı; bunu tekrar etmek isterim, bana hi
taben dedi k i ; ilk defa Türkiye, bilim yolunda 
bir yönetime kavuşmuş intibaı bizde uyandı. Alı-
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nacak bir doları nereye ve nasıl harcanacağını 
biliyor, dâvalarınızı benimsedik. 

Sayın Maliye Vekili anlatmadı, fakat heyetin 
verdikleri raporu okuyan burada zevk ve bahti
yar] ık duyar. 

Binaenaleyh plânlama, bu derece bir tesir 
yaratan bir teşekküldür. Sonra Türkiye'nin 
ekonomik ve sosyal dertlerine bir tedbir manzu
mesi hazırladı. Bunun eksiği, hatası olabilir. 
Fakat şimdiye kadar görmediğimiz mükemmeli
yette bir tedavi silsilesi hazırladı. Teşkilâttan 
ayrıldıktan sonra da bir aydına yakışır vaziyet
te hiç ses çıkarmadan .süzüldü, gitti. Onun için 
bu kürsüden böyle kimselere tariz için faydala
nılmasını uygun görmem. 

Plân felsefesine dokunuldu. Müsaade ederse
niz o felsefeyi tesbit eden heyetin mensupların
dan birisi olarak açıkça beyan etmek isterim ki, 
Tüık ekonomisinde ilk defa ekonomik ve sosyal 
prensipler bir teşekkül tarafından tesbit edilmiş 
bulunuyor. 

M'ühterem arkadaşlar; lafkdir buyurursunuz 
ki, doktrinlerle devlet idaresi devri, Sayın Ma
liye Bakanının da ifade ettikleri gibi, kapandı 
.artık. Muhafazakâr partiler, yalnız ismini mu
hafaza ediyor. Liberal partilerin dünyada artık 
sade isimleri kaldı. Marksizm, ne dinî, ne de 
gelenekler bakımından bize asla uymaz bir sis
temdir. 

Oörçil'e ışöyle diyorlar, mııhafaza.kârlar: Biz, 
Muhafazakâr Partiyiz, İşçi Partisinin devletleş-
tirdiği teşebbüsleri tekrar özel 'teşebbüse dev
redeceğiz. 

Oörçil, buna karşılık, aynen şöyle diyor: Biz 
Mühafazalkâr partiyiz, onları muhafaza edece
ğiz. 

Binaenaleyh Adıam Smit'h'i Fizyokratlar, 
Kicardo'yu tekrar .kaldırırsanız derhal mevcut 
sistemleri görünce ölür. Marksizm de aynı se
ldi İde ölür. 

Binaenaleyh doktrinlerle devlet idaresi ile 
ilgili devlerin de -sonu gelmiştir. Doktrinlerle 
'iıdare de çok kolaydır. Plân karma felsefesi; 
kolaydan kaıçar, ,zoru seçer. 

Liiberailer, teşebbüsler ne yaparsa yapsın, 
diyor. Kvet Hükümet asayişi için İçişlerini, 
Millî .Savunmayı alır geri kalanını mevcut mü
esseseler yürütür. Devlet diğer işlere karış
ma?:. 
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Kari rnaks toptancı olduğu için lıepisi benim 

der. Karına ekonomi ise sentez ister. Çalışma
yı, ihtisası, etmeği ve göz nuru ile noktai na
zarlarını telif edecektir. İşte Plân felsefesi de 
bunu seçmiştir. 

Politilk gelişme öyle bir noktaya gelmiştir 
ki, böyle bir devıınde çok daha fazla plâna ihti
yacımız vardır. 20 noi yüz yılda 3 defa büyük 
ilhtilâlî hareketler oldu. Her ihtilâlden sonra 
'soisya-l ve ekonomik meseleler 27 Mayıs ihtilâ
linden sonraki, kadar, yüze çıkmadı vıe bu ka
dar şümullü şekilde 'kendini göstermedi. O za
mana. kadar bütün mücadeleler rejim ve hukuk 
'.meseleleri oldu. Politikacılar bunlarla kolayca 
mücadele ederler. Fakat 27 Mayıstan sonra 
'karşımıza sosyal ve dkonamik meseleler bütün 
gücü ile çıktığı içim ve yapacağımız şeyler hak
kında fikirlerimiz berraklığa ulaşamadığı için, 
şaşkınlık içinde çırpmıyoruz. Eski modası geç
miş nıcitotlara rücu ediyoruz. Benimseriz deyip 
aksini yapıyoruz. Halbuki, icabını yaparsak 
plân ancak benimsenir. Plânı benimsiyorum, se
viyorum, fakat altında şu var, bu var, demek 
bence plânı benimsemek ummasına gelmez. Bu 
çok ilkel bir da.vraniştir. 

Muhterem arkadaşlarını; en samimî 'temen
nim, plânı, iı e ilkesin hepimizin aniıyabilmeşi, 
plân felsefecini hepimizin benini'S etmesidir. Ar-
fı'k, 20 nci yüz yılda, olsa olsa usulü ile el yor
damı ile devlet idare edilemiyeceğini ve ida
re edilirse memleketin ne hale geleceğini tec
rübelerle gördükten sonra, plânı gönülden be
li imsiy elim, gönülden, destekliyelim. 

Saygılarımla. (Bravo, sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN --- Sayın Menenıencioğlu. 
K'TİUM MlüNEMENCİOÜLU (İstanbul) — 

Muhterem senatörler, ben, Ahmet Yıldız arka
daşımızın fikrinde katiyen değilim. Bu kürsü
ye ne zamanı çıkmış olsam, arkadan reis, on da
kikanız bitli, buyurun, der. Ve fikirlerimi ta
mamen ifade etmeden çekilmek mecburiyetinde 
kahrım. 

Simdi plân hakkında iki kelime söylemekle 
iktifa edeceğim. 

(.) da. şudur: İdare edenlerimiz bazan çok 
iyi niyetle, hüsnü niyetle plânlar kurmak iste
mişlerdir ve karar vermişlerdir. Fakat bütün 
bu plânlarla istedikleri, arzu ettikleri olmamış, 
ters yüzü dönmüştür. 
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Bugünkü, yoksulluk vaziyetine böylelikle 

gelmiş)kdir. Binaenaleyh plânların niçin iy,i ne
tice verimediklerini anlatmak zarureiti bir vatan 
borcudur. Bunu anlatmak lâzımdır. Bunu an
latmak için elbette elimizden geldiği kadar bâz 
de bâzı şeyler yazsnn§ızdır. Ama bunlar 10 daki
kaya sığacak şeyler değildir. Hükümet ve plânı 
müdafaa edenler saatlere':' konuşuyorlar. Ben
ce bütün konuştukları boş ve, kof lâflardan iba
rettir. Onlara kimse bir şey demez. Biz burada. 
hakikat olduğunu zannettiğimiz, şu millet için 
faydalı olduğunu zannettiğimiz şeyleri söyle
mek için kürsüye çıkarız, arkadan -hemen mı 
dakikanız bitti, derler, (Devam, devam «esleri) 

BAŞKAN — Müsaade ediniz, on dakika 
hakkında Umumi Heyetin kararı van!:;-. ('Gü
rültüler, konuşsun, konuşsun seslem 

BAŞKAN — Efendim, Umumi Heyetin ka
rarı değişmedikçe, verilmiş olan kararı harfi
yen, aynen tatbik ederim. (Güi'üHülen 

Buyurun efendim. 
ETHEM MENEMENCÎOĞLU (Devamla) •--

Teşekkür «derim. (Soldan, konuşsun N:>NU-M) 
(Gürültüler) 

Beyefendiler; işlerin ters yüzü gitmesinin 
sebebini anlamalıyız. Benim arzum bu. 

Bir plân kim için yapılır, niçin yapılır; 
niçin muvaffak olmamıştır?.. Bunun da muvaf
fak olaımyaeagına katiyen emin olduğum için 
huzurunuzu a bulunuyorum. 

Bunun nedenini aramak lâzımdır. Niçin bu 
şeyler ters yüze gitmiştir?.. Önümüzdeki plânla 
kalkınmanın, (hı bu vatanın îeıuel tası okuı 
kırk bin köyün ve memleketin N- !*f> ini l-Nil 
edea köylünün kümi':, kendini bezenmiş bir 
zümrenin zaruri olarak ihmal ve kaybımı, ng:eı-
maması temennisiyle sözlerime şimdilik sen 
veriyorum. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen? 

Bu vurun bayırı Müezzinoğlu. 
DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI MÜS

TEŞARI Z.İYA MÜEZZİNOGLÜ ~- Muhterem 
Başken, muhterem üyeler, Plânlama. Teşkilâtı
nın 1963 malî yılı bütçesinin müzakeresi do
lay isiyle p'arti grupları adına söz almış olan 
sayın hatipler tarafından muhtelif tenkit! ve 
Wn minilerde bulunuldu. Bunlar hakkında teş
kilât olarak kısaca görüşlerimizi. Yüksele He-
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yetinize arz etmek istiyorum. (Sağdan, kim 
oluyor seslen) Devlet Plânlama Teşkilâtı ola
rak. 

BAŞKAN --• Müdahale etmeyin efendim, 
Nizamname .sarili. Devlet Plânlama Teşkilatı. 
Müsteşarı konuşabilir. Nizamnameye riayetle 
söz vermiş bulunuyorum. Plânın yürürlüğe gir-
m esi ve bütünlüğünün .korunması hakkındaki 
kanun görüşüldüğü sırada da söz vermiş idim. 

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI MÜS-
TI-Ş.ARi: ZİYA MÜEZZİNOGLÜ (Devamla) •--
Adalet Partisi adına tenkidlerde bulunmuş olan 
Sayın Hanımefendi, bilhassa su noktalar üze
rinde durdular : Evvelâ plânın bünyesinin 
vatandaşlar için meçhul kalmış olduğunu bc-
Jiı-Ulh-r. Beş yıllık plânın Yüksek Heyetinizde 
müz;-:keremi smasınua beiimlmiş okluğu üzere. 
Devlet Plânlama, Teşkilât] olarak biz plânın 
esmiş kalk kütleleri tUrai'mdan benimsenmesini, 
böylece millete maiediinmsine büyük ehemmi
yet atfediyoruz, i i unun. için Devlet Plânlama 
Teşkilâtı gem/j bir program üzerinde çalış
maktadır. Plârı taoedilmişiir. Aymea bunu 
halk:'!, diliyle izah edebilecek broşürler hazır
lanmış bulunmaktadır. Bunlar bu ;;y içinde 
memleketin her köşesine te^zi edilmeye basla-
ı-'aeektu'. 

Yine plânın felsefesi üzerinde duruldu. Beş 
valkınma plânın m felsefesi kendi için-y ı l l r U İvi 

(U dır. 0} U zannediyorum ki, bunu bir başka 
yoldan izah etmek yerine, bu plânın felsefe
sini kendi içimde. aramaya. gitmek mı salim yol 
elmar: icabader. 

Plânın başında plânın felsefesi şu sözleri o 
iz.-ıb. edilmiştir. Denir ki -. 

şTimk toplumu demokratik nizam içinde, 
dmıgeli -tarak kalkınma amacındadır.:» Bu 
eümle, bu bütünüyle ayın zamanda planın !'el-
seiesini ifade etmektedir. 

Ph'm iktisadi sahada. Yüksel-: Heyetinizce 
me'.öm oldu-ğu üzere, karam ekonomi nizamini 
kabul etmiştir. Yine biraz evvel, arz ettiğim 
cümledmki denk kelimesi içinde sosyal adalet 
mefhumu ve bölgeler arasında kalkınma, eşit
lik fikri yer ;dmış bulunmaktadır. Hiç. şüphesiz 
olumu ta tb ika ta bu ana. k'lsem: İçinde yürü-
tü'eerktir. Tenkidim- sırasında Plânlama Tes-
kiiâutnu bülersi ve bütçe tahminleri üzerinde 
durularak, kendi bütçesini bu kadar isabetsiz 
smkilde tahmin eden bir Teşkilâtın plfuı mev • 
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zuundaki tahminlerinin de isabetli olmıyaca-
ğına işaret edilmiştir. Bütçe hakkında söyle
nenler hakikatlere uymaktadır. Ancak bunun 
izah edilmesi lâzımgelen bir ciheti vardır İd, 
bunu Yüksek Heyetinize arz ettiğim zaman, 
doğuracağı netice öyle zannediyorum ki, başka 
olacaktır. 

Plânlama Teşkilâtının. 1960 yılı bütçesi 996 
bin lira olarak hazırlanmıştı. Bunun o yıl 
içinde ancak 362 bin liralık kısmı sarf edilmiş, 
bakiye tahsisat iptal edilmiştir. 1961 yılı büt
çesi 4 milyon 216 bin lira okırak hazırlanmış 
idi. Sene içinde ancak bunun 1 milyon 679 
bin liralık kısmı kullanılmış, bakiye iptal edil
miştir. 1962 bütçesi 5 799 000 lira olarak ha
zırlanmıştır. Bu bütçeden 2 600 000 liralık 
ibir tahsisatın 'kullamimıyarak iptal edileceğini 
tahmin ediyoruz. Bu seneki bütçede genel 
rakamlar da. yükse'k olarak taikdim edilen mad
deler görülmektedir. Aynı bütçede eski 
seneye atıfla yapılan değişiklikler Plânlama 
Teşkilâtının kurulmasına imkân hazırlamış 
olan kanunda mevcut bir hükümle ilgilidir. 
Plânlama Teşkilâtı kendisini ilgilendiren 'kad
roları doldurma imkânına malik olamaımış-
tır. 91 sayılı Kanun ve onu talkibcn 99 sa
yılı Kanun Teşkilâta aynı zamanda nıu'kave-
leyle personel istihdam etme yetkisini ver
mektedir. Maaşlı 'kadroların doldurulması 
karşısında, Teşkilât kendisine verilen yetkiyi 
kullarıma-'k cihetine gitmiştir. Bunun kullaıııl-
nıası Ibu tertiplerdeki ödeneğin 'kifayet et
memesini intaç etmiş ve bu yetkiyi kullan
mak icaibetmiştir. Kakat, netice itibariyle 
arz ettiğim nı!k anılardan da anlaşıldığı üze
ri', Teş'kilâtın plân masrafları hiç'bir zaman 
bütçeyi aşmamış bilâkis onun çofk 'dûnunda 
kalmıştır. 

Yıllık programların gecikmesinden bahse
dildi. 91 sayılı Kanun filhakika yıllık prog
ramların bütçeden vo iktisadi Devlet Teselsülle
rinin iş porgramlarmdan önce hazırlanmasını 
âmirdir. Fakat bu senenin bu noktadaki husu
siyetini de ayrıca dikkat nazara almak lâzım-
gelmcktedir. Yüksek Heyetinizce malûm olduğu 
üzere beş yıllık kalkınma plânı 21 Kasımda ka
bul edildi.. Vo üç Aralıkta Resmî Gazete ile 
neşredilerek yürürlüğe girdi. Anayasamız büt
çenin Kasım avı sonunda. Meclise takdimini cırı-

arada düşünülürse görülecektir ki, bu sene Dev
let Plânlama Teşkilâtı maddeten yıllık progra
mı, bütçeden önce hazırlamak imkânına malik 
bulunulmadığı için, 1963 yılı iş programı buna 
rağmen, gecikme ile değil, nisbeten kısa sayıla
bilecek bir zaman zarfında hazırlanmıştır. 5 
Aralıkta plân Resmî Gazetede neşredilerek yü
rürlüğe girdikten sonra, Teşkilât evvelce başla
mış olduğu çalışmaları süratle yürüterek 17 Ara
lıkta 1963 yılına ait malî programı hazırlamış ve 
19 Aralık tarihinde Yüksek Plânlama Kuruluna 
takdim etmiştir. Bir ayı mütecaviz bir zaman 
içinde Yüksek Plânlama Kurulunda görüşüldük
ten sonra, Yüksek Plânlama Kurulunun bir ra
poru ile 1961» yılı programı Bakanlar Kuruluna 
takdim edilmiştir. Program, bir iki gün önce Ba
kanlar Kurulu tara tından kabul edilmiş bulun
maktadır. 

Arada zaman itibariyle böyle bir farklılık 
bulunmakla beraber şu noktayı bilhassa Yüksek 
Heyetinize arz etmek isterim ki; 1963 malî .yılı 
bütçesinin hazırlanması, program nihai şeklini 
almamış olmakla, beraber, Maliye Bakanlığı ve 
ilgili dairelerle birlikte Devlet Plânlama Teşki
lâtı tarafından birlikte yürütülmüş ve kanun 
vâzımm günlük programların bütçeden önce ha
zırlanması yolundaki emrini, bu suretle tatbi
katta yerine getirmiş bulunmaktadır. 

Bütçe ile yıllık program arasında paralellik 
olmadığından ve Hükümetle teşkilâtın görüşü 
arasında bir farklılık bulunduğundan bahsedil
di. Devlet Plânlama Teşkilâtı Özel Kanununa 
göre, Devlet Plânlama Teşkilâtının Hükümetle 
olan münasebetleri özel kanununda gösterilmiş
tir. 

91 sayılı Kanuna göre bu teşkilât hazırladığı 
yıllık programı Yüksek Plânlama Kuruluna tak
dim etmek zorundadır. Program bu 91 sayılı Ka
nuna. göı\) bu kurul tarafından incelendikten 
sonra Bakanlar Kuruluna takdim edilir, Bakan
lar Kurulunda müzakere edilerek bu programa 
nihai şekli verilir. Bu senenin programının ha
zırlanışı 91 sayılı Kanunun gösterdiği bu esaslar 
dairesinde cereyan etmiştir. 5 yıllık umumi kal
kınma plânı nazara alınarak Devlet Plânlama 
Teşkilâtınca hazırlanan 1963 yılı tatbikat plânı 
Yükske Plânlama Kurulu tarafından tasvip ve 
bir raporla birlikte Bakanlar Kuruluna takdim 
edilmiştir. Bu mânada 1963 yılı prograraiylc büt-

otmoktodir. Bu vakıayle Anayasa içinde bir | çe arasında bir paralellik bulunmadığını ifade 
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etmek doğru olmıyacaktır. Bununla beraber su
nu ifade etmek lâzımgelir k i ; Deylet Plânlama 
Teşkilâtı tarafından yapılan tahminlerin bir kıs
ınma Hükümet tarafından kat ılınmamış, yani, 
Devlet Plânlama Teşkilâtının gösterdi »'i istika
met ve nisbette katıl ınmamıştır. 

Yine İstanbul köprüsünün lüzumu üzerinde 
duruldu. Yüksek Heyetinizin malûmu olduğu 
üzere, önümüzdeki 5 yıl zarfında yapılacak yatı
rımlar plânda yer almış bulunmaktadır. 

Bunlar arasında İstanbul köprüsü yoktur. 
Köprünün lüzumu veya ademilüzumu üzerinde 
şüphesiz çok şey söylemek mümkündür, Fakat 
plânın hazırlanması zamanında yapılan tetkikler 
sonunda, Türk ekonomisinin bugünkü durumun
da bu hacımda bir kaynağı daha verimli başka 
sahalarda kullanması daha isabetli olacağı neti
cesine vrılmışıtr. (Bravo, sesleri) Bölge araştır
ma merkezlerinin mcvcııdolmadığına ve Devlet 
Plânlama Teşkilâtının çalışmalarının merkezde 
sadece nazari çalışmalar mahiyetinde bulundu
ğuna da işaret edildi. Kanuna göre plânlama teş
kilâtı esas itibariyle bir merkez teşkilâtı mahi
yetindedir. Fakat bu memleket realitelerini bir 
tarafa bırakması ve bölgelerdeki gelişmelerle 
alâkalanmaması mâna «im asla tazanıımın etme
mektedir. 

Bu çalışmalar da teşkilâtın l'Hio yılı faali
yet programı içinde yer almış bulunmaktadır. 
Bunlar esasen daha önceden başlamış olan çalış
malardır. Misal olmak üzere iki seneden beri 
tatbik edilmekte olan Antalya pilot bölge pro
jesi, bu sene tatbik mevkiine konmuş olan Çukur-
ova pilot bölge projesi ve nihayet yine bîr sene
den beri tatbik edilmekte olan Muş pilot bölge
sine mahallî teşkilât, yabancı uzmanlar ve 
plânlama teşkilâtı birlikte çalışmakta ve bu 
bölgelerin potansiyel imkânları geliştirilmeye 
çalışılmaktadır. Plânlama teşkilâtı bu seneki 
faaliyeti içinde bilhassa toplum kalkınmasına 
yararlı olmak üzere Karadeniz sahilimle bir, 
Doğu - Anadolu'da bir, Orta - Anadolu'da bir 
olmak üzere üç, merkezde de yeniden faaliyete! 
geçmiş olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi 
adına tenkit ve temennilerde bulunan Sayın Be-
til, kadroların noksanlığına işaret ettiler. Ger
çekten teşkilâtın kadrosu doldurulamamıştır. 
Bir taraftan kıymetli eleman bulunamamasından 
ve diğer taraftan da kanunun bahşettiği husu
si imkânlara rağmen, maaş ve diğer statülerin 

alâkalı!arca kâfi derecede cazip olmamasından ile
ri gelmektedir. Halen teşkilâtın kadrolarından 
27 si boştur. Bunları doldurmak için elimiz
den gelen gayreti gösteriyoruz. Geçen hafta 
zarfında bir imtihan açılmış ve teşkilâta 200 ü 
mütecaviz talep vâki olmuştur. Bunlar arasın
da evsafa uygun olanların tâyini cihetine gidil
mek suretiyle mümkün mertebe boş kadroların 
doldurulması cihetine gidilecektir. Bu tâyinle
ri. yaparken Yüksek Heyetiniz de takdir buyu
rurlar ki, derhal boş kadroları doldurma cihe
tine gitmemeye bilhassa dikkat ediyoruz. Çün
kü bu saha ilim adamlarına ihtiyaç; gösteren bir 
mesai sahasıdır. 

Antalya projesinin yürütülmesi hususunda 
filhakika bidayette gecikmeler vukubulmuş-
tur. Fakat son üç. aydan itibaren çalışmalar 
normal düzene girmiş ve pilot prejeyi idare et
mek üzere bir müdürün tâyin edilmesi mümkün 
mertebe hızlanma yoluna girmiş bulunmakta-^ 
dır. 

Yüksek Meclis adına Plânlama bütçesini tet
kik etmiş olan raportör tarafından da teşkilâta 
araştırma maksadiyle verilen fonların kulla
nılış şekli üzerinde durulmuştu. Bu münasebet
le arz etmek isterim ki, teşkilâtın üzerine eğil
diği mevzulardan birisini teşkil etmektedir, 
Teşkilât için kendi araştırma mesaisini yaptır
mak üzere ehemmiyetli sayılabilecek fonlar ve
rilmiştir. Kaportör tarafından da işaret edildi
ği gibi, bunun sağlam esaslara bağlanmasını 
lüzumlu görüyoruz. Bunun için bir talimat
name hazırlanmıştır. Bu malî yılbaşından iti-
beren bu fondan yapılacak sarfiyat bu talimat
name hükümlerine göre yürütülecektir. Plân 
fikrinin benimsenmesi için. gayret sarf edilmesi
nin lüzumuna işaret edilmişti. Sözlerimin ba
şında bir vesile ile arz etmiş olduğum gibi plâ
nın, muvaffakiyeti bakımından, plân süresince, 
benimsenmesi en ehemmiyetli unsurlardan biri
sidir. Hakikatte teşkilâtımız, radyo ve diğer 
yayın organlarından faydalanmak, suretiyle gay
ret göstermektedir. Plânın başarısı, plânın biz
zat Büyük Millet Meclisi ve onun Hükümetleri 
tarafından benimsenmesi ve korunması ile ola
caktır. Mâruzâtım bu kadardır efendim, hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Devlet Plânlama Teşkilâtı büt
çesinin tümü üzerinde başka söz istiyen var mı? 
Buyurun Sayın Şahingiray. 
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Imı ıh i,inlere i anıl M î s ı; 11 ?. i i r 

bu ve/ii'cy, Maadam; 
An'nh'-! püf!; :boi 

» l ı i Ü ' L A ' ü e f i k a l l ü ' N ' l ! 

bîr aymanda *11?ı\--:• _ri".-1 
d-> b e l h i V . - J ^ - İ I M ! ; - d i l 

ı.:;!.:ılî-s:.-'i' bugüne kadar 
.••kilâtı yapmamıştır . 

bide Amerikan yardı 
\ a p n n s oklumu calışma-
d. sağlaTuuruubğı takdir-
ilebbir. 

nnzde t'i-'iık 
(î.-!H ş.ra;vr; !e 
Vi! 1 ; o b u a , k 

UZKL SAİiİN(Hfk ' \Y M ^ , , : . ; ^ - - s i e ' d r -
î'eııı senatörler , i'ikîrlc'iiuuu rıemiekvt uHU^Kh 
leri uğ runda burada söylemek bepiübzbı vmb-
fesidir. Hele bum; açıkça ünde ehnek ka.daf 
başka bir şey yok lu r 'mınur-deı im. 

S aynı Alınıe? Yıldız arkadaşsınız;! planlama-
(lan ayriiatı dört a rkadaş kakkuab; T; ;-k.ıt b;; ko
nuşan Başbakan Yardum-ım Mey ir .Miran';;; f 
nu tkunu okumasın; tavmye ene.ekl.eu başk-: '.d:' 
cevap vetaniveceğim. 'N-ığdau, luave aeâer i ) | 

Sayın .Plânlama. Teşkilatı Müsteşarı ti ıu 'bu j 
rada. vermiş olduğu izahata, çok teşekkür ede j Plânlama. ] 

»•im. Plânın içerisinde yer atmış olan -kendi fi \ r u d e çalman a. 
kir len, bizi tatmin etmemişti!*. Bu fikirler, bu \ üt: ınbî c a ^ u ' i y e - ü/emude I İkb'ieriui açıkça 

I 
karlar kaldığı müddetçe de yine tatmin edemi \ bu memleket efkarı uıuumiyesinc i zadı etmodik-
vecektir. î l.-ri 

s 

iuılebeiere, okullarda plan hakkında vazife : tiye; 
verilmektedir. Fakat talebeler, 'başvuracakları j e;,ki 
mehazları bulamamaktadır lar . Ve onların bu j 
vazifeyi yapmak için çekmiş oldukları ıstırabı \ 
yakından müşahede etmiş bîr insan olarak kar l 
şmızda bulunuyorum. Plân bu memleketin her \ 
köşesine bütün aeiklığiyle ulaştırılmalı ve bütün | K-'-'ir-ınm.ı saat i : Î7,55 

>..mıi slmdçye kadar ınemleketi-
.lemis olan ekonomi po.l itİkasın-
:-..-••.• dı'ı;>iidii'. Bu da memlekete 

kı< -i ] • •<•. Pkınb-jma Haircsi ii/e-
k'ul;;; ur. :os\-aJ adalet, devletei-

ıe myııçv urum ve y.uı;' eh; soy-
•r daima ü/erku au!c dolana-

BAŞKAN fAeudiue Plânlama Teşkilâtı 
Büieesi mü: iv relerine O,-M) da. devanı etmek 
üzere otıuaUiiii ka isal ı voeum. 

Ü Ç Ü I C Ü O T II "••? r^ y.T 
Açılma aaaîi • 19,30 

BAŞKAK" — Başkan vekili S ı r r ı A ta l ay 

KÂTİPLER ; Macit Zeren (Amasya ) , Hi^amamAn Özgül ( S a m ı ı t e p ) 

m hiçbir ,sev voktur . Plan ha B A Ş K A N — Oturumu acıyorum, bütçe g'6- e^amumek h 
rüşmelerine devam ediyoruz. Söz Ahmet Yıl- kında. İ'iku 
diz 'm. ma -.anma! 

A H M E T Y I l d ) l Z (Ta'biî Üye) - Sayın Baş
kan, sayın .senatörler, ben cevap vermek irin 
değil, fakat bundan evvel görüşlerimi sunarken 
bitiremediğim, ayrıca t r u p u m u z u n düşünceleri
ni ve bilhassa bu teşkilât hakkında sürüşlerimi
zi 'belirtmek üzere söz aldım. 

Sayın arkadaşım. Özel Şahingi ray 'm buyur
duğu fikirlere ben de saygı beslerim. Elbette j sadece l ıkıArmm; smnrnaknr, 
'bu kürsüde fikirler t am 'bir serbesti içinde serd , e m ada bir söv; ;d>-\d.eudk Mor no. kadar Baş-
edilerek, yasama, fonksiyonu ifa edilirken bu- ; bakan Y'ai-dmmis< yek mr de bir nebze dokıın-
nnnla ilgili olarak kimsenin şalisi ya ti hakkında j er ik isterine Bas!-..-d<an Y;ırduııeımmu bevana-

ııı/a " u D r u u 1 soyiemeK, carı.ış-
-. •" !;.ü;em olara!: efkârı umumiye 
• U U : Ü ir-;uu'i! î 'muıuiyesi kara-
buuîf:r: !;M:;i:üe.;u; niuhaîu'me ya-

lî sağlamaklir. Bu bakımdan eğer 
••(•a- Iruud bii fa ' iaşmaya sebeb-

. i - ü i{]yo ra i lun saînildıysa dü-
u'iıu normal öb-ülerin dışımla bir 

bül-.!İm ta.>:.;iUıss.! bundan özür d iktam. Maksadım 

İ ' Ü İ ' İ - . ' i ' I 

paküumk 
v'îsann i 
e ia ıı r.kı 
zelf İrim. 
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t ına temas edildi, Buna cevap vermek benim 
hakk ım de l i ld i r . Buna kendisinin cevap ver
me »i lâzım. F a k a t bu arada. möruNeibzJe İ l ' i -
künıeti biraz teukid eder-Aym, Hbkilmeiin la
mel polit ikasını temsil eden... 

BALKAN - Sayın Yıl d ' / bir dakika, efen
d i m , . K a r m a Bütçe Komisyonu Uly:e-;ei Diva
n ından kİa'Lispyi yoremlyorum. tbr-uı şivelere 
lütfen haber verilsin. Sazeii ı ; y : dzaknn !id-
f'en buraya buyursun. .Yksi beb 'a t ->pl;ırrf ı.v:s 
devanı edemiyeeeğim. 

MUHİTTİN İ v i U b i Iv-orı.ya) UİV-L.-.-.-İ bu 
vazifeyi yapsın, biz nnsd ynpar-,/;. iJe-y t =: Umu-
miye beklet i l i r mi °f 

BAŞKAN - İb'eudim, heyet ler kimse yek. 
Vazifemizi mml hükümler ine ;b'''e yerine getir-
inek meebrıeiyet.in !e\Nna 

A H l l l l T YU-DiZ ( !:îe^ e,-d,^ O, var: «.le
yim mi, efendine^ 

BAŞKAN bayın Ydd.z sü/hv. dıi bbıriu-
eeye kadar , bilmezlerse, müzakeıvy.* de \em • •'-
miryeceğine (Haydan alkışlar ' ' 

A l l M î l T YİLDİZ (Devannen \h-uı'm a iv. 
ett iğini gibi ildevhbin teme' politika.--! eoriizm 
kürken, daha doğrusu ir mel poIiKıkaoın ba.y;m-
dığı bu kanV:iıu llîikii ın-.-v- berima! ven-k M erlisin 
sunduk tan sonra, luslub-Ap, bu vesika hakkın
da plân h a k k ı n d a ve bunlar ı yayan teşkilât, 
hakk ında bu kadar ciddi müdahale.••:• \ e tar
t ışmalar devam ederken. l lükibael üyelerinin 
b u r a d a cevap vermelerini candan 'net: i enli m. 
Ve zannedersem bu da vezneleriydi . baka! , bu 
tanı mânasiyb- bir e e \ a p alamadık. S a m r e . U r 
let Plânlama Trş idbdı 'AliİKieş.ariMin. bir memur 
olarak, bir müsteşar olarak eevap vermeleri 
yetmez. "Evvelâ H ü k ü m e t sorumluluğunu tam-
y a n l a r m daha açıkça cevap vermeler! gerekir, 
(Adalet Partisi s ı ra lar ından alkışlar) Benim 
bilhassa endişe duydrymm buse-- h v b k a i e u 
fikirlere sakbremk değihb a Kabe! eümim 
k i ; hem ieerde. ^e h;,»,, dramda inkarı
mızın temel mesnet derhieen i ;e 'e : oiae mel; 
ve plânlama fonksiyonu hakkında iikirb :• 
i leri sürülürken, Senatonun türiü görüşleri 
tebel lür etti . idi suret le eok cbhiı ieııkib-
lere hedef olan bu vesika hakk ındak i görüşle
r imi endişe içinde sunmak ist iyorum. Bu bakım
dan şüphe ya ra t acak ifadelere temas edeceğim. 
Mü«9denişte bn arada da neÇeuınedıN aı ;ni-
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! tartışıma şekline temas e tmek ist iyorum. Çok 
1 beğenmediğini bir t a r t ı şma şekline temas et

mek is t iyorum, Gıerçek i lkelere dayanmıyan hiç-
S bir t artışına zannederim ki, gerçek sonuca gi

demez. P lân filân t a ra f ından yapıldı , p lânı fi-
iaıı beğendi, plânı filân gördü, diye onun es-

j pirisi tarif edilemez. Buna p lânın espirisl de
nemez, plân yapıl ır , onun espirisine, felsefesi-

J m-, ve onun sosyal, kül türel , ekonomik yönden 
| temsil, e t t iği espiriye nüfuz ederek ona isim 

verilir. Binaenaleyh, bu noktadan cidden ya
d ı rgadığ ım bir fikre temas etmek istedim. Plân
da, çok yes' a lan ve tü r lü t a r t ı şmala ra sebeb-
oSıııı bir nokta üzerinde önemle d u r m a k iste-

I rim. Sayın Maliye; Bakanımız bu mevzuun üae-
I rinde biraz du rdu l a r ama, biraz da ben dur

mak isterim. Temas edeneğim mevzuu, sosyal 
adale t konusudur. Plânın espirisi ve felsefesi 

I buna büyük bir be! bağladığı için, -esasen Ana
yasamızda da buna çok öneım veri ldiği için, hat-

I r-: ; An re. asanın mahiyet inde olmıyan amaenıda 
I olenyan bir ibnı i akdd ığ ! için. İuı noktanın 

üzerimle önemlıe du rmak isterim. Zannedersem 
1 î»enim, dalıa. doğrusu bizim kanaat ler imize gö-
I re bunu in; unsurda toplamak mümkündür . 

k.iriııci unsu r : Anayasal ını 41 nr»i nraddesi-
n.e. göre. «Her vatandaşa, insan hak ve h ü r r b 

I yetine, onörüne yaraşan , asgari bir haya t sevi
yesi temin etmek.» B u n u n üzer inden emek ve 
sermayeye1, millî gelirden hak e t t ik ler i âdil payı 

J vermek. B u n u n içinde ne yalnız emeği hâk im 
unsur ve ne de yalnız sermayeyi hâkim unsur 
sayıp bir t a ra f tan emeğe, diğer tara İtan kapi ta
list sisteme yer vermiyen her ikisine de gelir 
edinmede bak et t ikleri payı veren ve üçüncü 

I gelir edinmede f ırsat eşitliği tanıyan bir görüş
tür . İşte b u n d a n dolayı. Anayasada, bunu tâ
yin eden kavramla ra bir Anayasa h ü k m ü ola
rak buna <ia müsaadenizle bu noktada temas et-

j mek isterim. 

I Bir t a r a f t an milliyet ve milliyetçiliğe şim-
I diye kadar görülmediği şekilde dinamik ve 

-İnktriner olarak" yer veren bir !opkumu?ı miüi-
yei ve müliyeteiiik ukr i dinamik bir dokt. ' ieer 
dudumun, dinamik \ cebesini lemsi! eden tam 
dirilini Anayasada, buluyoruz.. Diğer ta raf tan 
ek Kavramına tam saygılı bir Devlet dü
zeni içinde, sosyal adalete kat ı lmak istenen 

j ada yer verilemez. 

415 
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Topluma yönelen sosyal ve ekonomik alan- J 

tarda, toplumsal görüşü savunan, ve zannede
rim en azından bu sistemi savunur, sosyal ada
let savunma sistemi çerçevesi içinde ekonomik 
düzenimizi düşünmek gerekir. Bütün sistemleri 
de bu çerçeve içinde düşünmeye mecburuz. «Biz
de plân >çok oklu.» denildi. Ona da temas etmek 
istedim: Benim kanaatime göre bizde plân, ye
nidir. Şimdiye kadar plân denilecek şekilde 
plân olmamıştır. Evet, 3 - 5 fabrika yapalım I 
diye bâzı plânlar yapılmıştır ama toplumun sos
yal, kültürel ve ekonomik meselelerini koordi-
neli, birlik halinde, insicamlı bir şekilde, bir 
devlet politikası halinde tesbit eden bir plân biz
de olmadığı gibi, müsaade ederseniz bu dünyada 
da esasen ikinci Cihan Harbinden sonra meyda
na çıkmış, ondan önce meydana gelen komünist 
plânları da ayrıdır Keynese mahsus olan plân
dan sonra demokratik memleketlerin kabul et
tiği sistem içinde zaten eski plânda muvaffak 
olmadı, denilemez. Çünkü eskiden bu anlamlar 
yoktu. Doktrinler, doğmalara dayanan sistem
lerle hâlâ idare edilebilir fikrine müsaade eder
seniz temas edeceğim: Doktrinler, doğmalar ve 
formüllere dayanarak idare edilen sistemler bir 
sınıfı himaye ve bir zümreyi topluma karşı ko
ruyacak olan sistemlerdir. Bu ya kapitalist 
olacak ve himaye ve sermayeyi hâkimiyetini 
sağlıyacak ve sonundada topluma karşı buluna
cak, yahut da proleterya toplumun hâkimiyeti I 
verilecek ikisi de tehlikelidir. Toplumun korun
ması ve toplum dertleri ve bilhassa toplumun 
manâsı ne bir sınıfın ne öbür sınıfa üzmesini 
fırsat vermiyeeek şekilde anlaşılma!] ve davra
nışlarına göre düzenlenmelidir. Toplumun bir 
bütün olarak meseleleriyle, dertleriyle ve yöne
ticileriyle bu yöneticileri görevlendiren bir sis- j 
tem düşündüğümüz için, bu en zor bir sistem
dir, diyoruz. Gayet tabiîdir ki, Merkantilizm I 
geldiği zamanlarda en uygun sistem olduğunu I 
savunmuşlardır. Bunlardan yüz, ikiyüz sene I 
sonra gelen Liberalistler de aynı sistemin daha I 
uygun olduğunu, onlardan sonraki neoliberafist- I 
ler de kendilerinin sistemlerinin müdafaasını 
yapmışlardır. Kari Marks da en iyi sistemi ben 
buldum dedi. 

Kari Marks'taıı sonra reviziyonistlerden Ku
zeye giden Brenştayn da ayrıldı. Liberalizm ol
sun, Marksizm olsun şekil değiştirdi. Her iki
si de ayrıldı. Bir Adam Smith'i beğenen de ben | 
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de liberalistim der. Fakat hâlâ liberalistim de
yimi, hepsini Eshabı Keyf'lere benzetirim. 300 
sene, uyumuş, kalktığı zaman elindeki paraya 
bakmış ki 300 senelik olmuş. Simeti de kalkıyor 
bense passe lessefer diyen de eshabı keyftir. 
Yani görülüyor ki, Marksizm sağa doğru, neo-
iiberalizm sola doğru kaymalar yapıyor ve bir 
birleşme hâsıl oluyor. Bu yolu benimseyen bir 
plân felsefesini ben de benimserim, grupum da 
benimser, işte dünyanın temsil ettiği yön oldu
ğu için, faydalı ve önemli olduğuna inanıyorum 
ama bir kısım biraz sağa, bir kısım biraz sola 
eğilimli görüşler olacaktır... Plânın, arz ettiğim 
gibi, üzerinde heyecanla duruşumuzun sebebi, 
plânın aynı zamanda bir rejim meselesi olması
dır. Plânın başarısı, Türkiye'de demokratik sis
temin de en kuvvetli bir unsuru olacaktır. Ba
şarısının en kuvvetli unsuru olacaktır. Bina
enaleyh plânın başarısı, bu rejimi seven herke-
zin bu sistem içinde böyle bir , başarılı, plânlı, 
hızlı bir kalkınma yapılabileceğini isbat etme
miz bu rejime inananların müşterek bir ödevi
dir. Bu bakımdan hem içeride ve hem de dı
şarıda plânın başarısına ve karşılaşacağı bütün 
güçlüklere yardım etmelidir. Plânın getirdiği 
hususlara müsaade ederseniz temas etmek iste
rim : Cidden ben de plânı, herbiriniz gibi yüzde 
yüz uygulayabileceğimiz fikrinde değilim. El-
betteki endişemiz vardır. Bunu açıkça söyli-
yoceğim üç -sebepten biri; alışkanlığımla yok
tur. Devlet teşkilâtı olarak, plânlı, ekonomik 
olarak yürütülmesi gereken alışkanlığımız he
nüz yoktur. 

İkincisi; nitelik ve miktar bakımından, sayı. 
bak umudan bu derecede' elemana henüz sahip 
değiliz. Üçüncüsü onu sabote edenler vardır. 
Ama, plân bizi bu yolda 'bir gidişe zorlayacaktır. 
Hcde"iieri teshil, edilen, sonuçları peşinen taah-
hüdedilen, Hükümeli parlâmentolar karşısında, 
miller karşısında taahhüde sevk eden hir vesi
kadır. Plânlama Devlet teşkilâtını, hu ihtiyaç
larını elde edecek şekilde, zorlıyaeaktır. Onun 
tazyiki altında1, Hükümetin taahhüdettiğini yap
mayı vadettiği sonuçları alabilmek için o da 
ilgilileri z-oriıyacaktır. Ve Hükümet devamlı .su
rette, Meclisin karşısına, gelip yeni teklifler is-
tiyeceklir. Binaenaleyh, Devlet teşkilâtı olarak, 
bir götürü taahhüt altına girmiş bulunuyoruz. 
İşte hu sistem -kanaatimizce Devlet teşkilâtını 
böyle bir çalışmaya götürecektir. Eğer Devlet 
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teşkilâtımızın bu alışkanlığı olsa, bu nitelikte 
ve sayıda- personeli bulunsa işler kendiliğinden 
yürür, o zaman plânsız bir ekonomi düzgün ola
bilirdi ve iyi tatbik edilebilirdi. Doğrudur. İşte 
(bu nitelikte ve sayıda personelimiz bulunmadığı 
iein plân bilhassa önemlidir. Onun için, plânın 
önemi üzerinde dururken mademki bu nitelik ve 
sayıda personelimiz yoktur, plâna olan ihtiya
cımız biı- miktar daha artmaktadır. Bu vesile 
ile şunu ilâve edeyim ki. böyle hesaplı bir sis
temli ealışmaya mecbur kalmadaydık plâna da 
mecbur kalmıyabilirdik. İşte endişelerimizi Hü
kümeti elbette bu alanda uyarmak, reorganizas-
yon, idari reform ve sair yapılması lâzımgelen 
hususları yapmak suretiyle plâna hız verilmesi
ni biz de gönlümüzle arzu ederiz. Netice itiba
riyle arz etmek isterim ki, artık bu, dünyanın 
gittiği bir sistemdir. Çağdaş gidişe ayak uydu
rulması gereken bir sistemi benimsemek hem re
jimimiz ve hem de fert ve millet olarak gelece
ğin bizden beklediği en mâkul ve olumlu bir 
yolu tutarak ilerlemeliyiz. Bu cihette, plânda 
kusurları, eksiklikleri, tamamlamak üzere, ya
pıcı fikir ve .tenkidlerimizi elbette ki söylemek, 
fakat bu görüşü bir bütün olarak benimsiyerek, 
anlıyarak savunmak bizim tarihi vazifemizdir. 
Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Devlet Plânlama Teşkilâtı Büt
çesi üzerinde başka söz istiyen var mı? Olma
dığına göre bölümlere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

31 .1.1963i O : 3 

hıra 
İkinci kısım - Personel 

giderleri 
1 - Aylıklar ve ücretler 

201. Maaşlar 
BAŞKA\ —- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul (dilmistir. 

202 Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
i'jtmivenlrr... Kabul edilmişi ir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

204 Yabancı uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı perso
nelin ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etkiyenler... Kabul edil mis Mr 

473 391 

449 550 

60 750 

200 000 

B. 

206 

207 

209 

210 

ili 

219 

220 

301 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanun
lar gereğince yapılacak zam 
ve yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
E t mly en 1 e r... Kabul r-i\\! misi ,1 r. 
Yabancı dil bilenlere 3656 
sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek para 
mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Htnüiyrnle)'... Kabul edilmiştir. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 
34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince T. C. Emekli San
dığına yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
EtmiiyenlvU'... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenle r... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi gereğince mesai sa
atleri haricinde çalışacakla
rın ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil mistir. 
99 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince verilecek 
ödenek 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
91. sayılı Kanunun 17 nci 
maddesi gereğince ve bu ka
nuna ek 99 sayılı Kanunun 
1 nci maddesine göre istih
dam edilen mukaveleli per
sonelin ücret, istimlâk ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

i.;,«, 

6 200 

5 000 

124 991 

6 000 

10 000 

393 600 

460 000 

214 000 
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Basılı kâğıt ve. defterler 
A A H A A A --- Kahrı! ed;:nAr... 
Kti'Ayenk-r... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
Kîy-ıA/j ----- Kabul iûimi'V... 
âAmdyenAr... Kaini! edilmiştir. 
Kira bedeli 
AAŞKAA Kabui edenler... 
bAaivenb-r.,. Kab-d <A!b'mistir. 
Giyecekle r 
BAŞKAN -— Kabul edenl'er... 
A•••dvenPr... Kaim' edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN - balad pdenler... 
i dimijcrdrr.., Kabıd rdihnişîA. 

4598 sayılı Kamın gereğince 
ödenecek tedavi Aderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN - - Kabrd (Hİc-ulvr... 
K'-mâvr-nkr... Kabili edilmiştir, 
Taşıt giderleri 
AAŞKAN Kabul edeabar... 
Mirniyeni m... Kabul edilmiş Lir. 

i / b l ' cd i /H 'Ü k.i.vliıi U a İ i / e 

hizmetleri 
Temsil ve, ağır! auta gider
leri 
BAŞKAN - Kabı:!, edenler... 
Lltrady enler... Kabul edilmiş lir. 
Araştırma ve inceleme gi
derleri 
ŞAŞAAN -— Kabı ! edmAr... 
ArAveıder... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
A H'AAA — Kabul ed:mker... 
FAaıdyenJer... Kabul edilmiştir. 

Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle yabancı menı-
lek etlere gön deri leceklerin 
yolluk \e gı d erleri 
• *'' ' s ' Kabul e-d'-mi'.'r... 

î T»vı , .. Kabui edilmiştir. 
u'Jlıilc raı'a.si münasebeiHe-
j " gı reiAirdiği giderler 

A \."' A \ Kabul edenler... 
i. dv< nl KAbvd edilmiştir. 
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0 200 

175 000 

Geçen yıl borçlan 
' d\iy, AA\ - K.-:-bıi'i t'd"Ujb>r... 
.A Av. n' -(-.., Kabul evlilîvıist.i;'. 
Eski yıllar borçları 
A.AŞ-.AV A .. Kabul eAoder... 
A - M V , An.. . KaKd edilmiştir. 

Altırın kıstın - Yardımlar 
Memur ve müstahdemlerin 
eğii' yemeğine yardım 
'AAAAA kabir! ed mAr... 

AlrdvımAr.. K "bıd c-dibid'stir. 

Yatırımlar 
i. - Onarımlar 

.Bina on arımı 
A A A A A A Kt.'ad -den,;1!... 
\\. : ivenier... Kabul e-diım-istA. 

i 000 

1 000 

10 000 

2 000 

6 500 ! 

IX - M.akhıa ve teçhizat ve 
esaslı onarımları 

7si Vlakjtm ve teçhizat satmalı
mı ve esaslı onarımları 
PAŞKAN ••-- Kabul edenler.. 
Gtınivenler... Kabul edilini.si A 

(•> Danıştay A tAm 

10 000 

2 613 400 

250 000 

65 000 

80 001 

•BAŞKAN — Danıştay bütçesinin tümü 
ü/erinde söz istiyen... 

Sayın Ömer LAtA Bozcab. A. P. Grupıı 
adına. Buyurun. 

.M>ALET PARTİSİ GKUPU ADİNbA ÖMEK 
LCAAI KOZOAİJİ (İzmir) ----- Muhterem Baş
kan, muhterem Hükümet erkânı ve muhte
rem Senato üyeleri. 

Damstaym 196A malî yılı bütçesi üzerin
de A. P. görüşünü arz edeceğim. 

1. Pan.ştaym 1063 malî yılı bütçesi ge-
çen yıla nazaran 804 869 lira. fazlasiyle 
0 392 811. liradır. 

Bu fazlalık, 203 sayılı Kanun gereğince 
verilmesi derpiş edilen, maaş ve ücretlere ya
pılan cjt'<: 15 zam ve 01 000 lirası yönetim gi
derlerine ek, !5 (K)0 lirası yayın giderlerine, 
yapılan davelmaten ileri geldiği gürülmekte-
dir. 

2. DamAaym iş hacmi üzerinde durmak 
isterim. 

41; 
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Danıştay dördü idari ve beşi de dav 

İ i T - b ' ^ r l CLI'"-'-' •'••'"•T r i ' i ' - ' i v ı l ' - . i ı - i i ( - iMİind 

l işmaktavî 
rumunu i>:' 
Zira : 

l iK!? ' . ( ioiu.LZ d a - r e t'iijMîKİ* 

!'-'.! dairelerin bu günkü iş İn 
veferii olmadığı görülmektedir . 

İda r i d- ı: e i e. n e 
iş cetveli şöyledir 

i:;57 
1958 

1961 
10 av 196:' 

çıkan 
;% 
» 

v, 

2)57 

9 747. 
H Sij-i 

10 8b] 
8 01.1 
7 190 
0 ""îH'.î 

m 
ise 

1958 
1959 
iî-HÎO 
Î9«.l. 
H'mo 

1962 yılların;-! aii; 

<!• \ i" ! 870 
2 789 
1 71-! 

P25 
5-14 

:: 841: 

22İ2 is: d u n mu 

m 12 7:;5. d o v v ;Î0 9 2 1 
;2 537 27 873 
21 044 ;> 27 680 
24 798 ?• !--!- 885 
21 058 :;• -19 112 
21 (îOO » 

Bunda;) başka. Anayasalım 140 neı mad-
d.-.'siy]'1 (kanunlar ın başka ida r i kaza merci
lerine bırakmadığı mevzularda ve umumiye t 
i t ibariyle de üst dereceli b i r mahkeme <ol-
dıığıı ve inlerinin mütenevvi bulunması se
bebiyle, Danıştay cidden son derecede yük
lüdür. İdar i her fiil ve tasa r ruf kanun i mura

kabeye- tabi t u tu lmuş elması ile her geçen gün 
işleri de artın ak tad ı r . 

Bu i t ibarla 3546 sayılı Teşki lât Kanunu 
İm teşekkülün bugünkü haliyle faal iyet ine kâf i 
gelmemektedir . Dan ı ş t aym verimli bir çalış-

j ma. devr.inv" girebilmesi için : 
i ) Ye no. ve ihtiyacı .karşılar binanın tah

sis olumm arsaya b i r an evvel yapı lması ve o 
i zamana k a d a r da, daire a l t ında bu lunan Baş-
! bakanl ığa ai t matbaanın ka ld ı r ı l a rak biraz 
j obam feraha kavuş turu lmas ı ve s ıkışıkl ıktan 
i k e K a r d m a m lâzımdır. 

Görülüyor ki .sen el er geeyi.kee işler ar tmak-
ta. ve devir adedi de <> uisberto çoğalma k; adır. 

Danış tayda işlerin ( : o ; : ' 8 : 2 ' göriiidüki.;;. 
daireler in arlırılmas.] düşümüm; kie ire <U be 
tedbir le müspet netice aknaesğumse imani 
bu lunmuyor us. Zira. : 

Al üçer rot dairelerin aHırı lması işimin azal
masını ve verimli neler* istihsalini i rmiu et- .' 
memrktedi r , îsu es ahi e. •••:< renin dâvalar ın ü/e- | 
r inde durulma:-; de kabil olacağıdır. O da da
va adedinin azaltılması yo ludur k i : bunun 
için de muhtel if tedbir ler ha t ı r a ged". 

Anayasanın .140 neı maddesinin son fısra-
sırıda, (Danıştay: n kuruluşa , işleyişi, yar-
«edama, •: vdieri, mensuplarının nitelikleriyim 
a tanmala r ı haklar ı ve ödevleri. ;\y}ı^ ve öde
nekleri . meslekte i i ellemeleri , kaklar ında di
siplin kovuş turmam yapılması ve disiplin ce
zası uygulanmanı , mahkemelerdi bağnnsrz-

2) Anayasan ın 140 neı maddesi son fıkra-
52 5L--8dir. 1 .'"-eda. tâyin olunan esaslar daires inde kanun 

İ çdmrdmas ı lâzımdır. 
Bilhassa bu kanun hazı r lanmasında : 
a) Umumi vasfı icabı daima üst mahkeme 

olarak çalışmasını t emin ; 
b) Emsal hâdiselerle 'tevhidi iç t ihat ka

ra Herinin devlet daire ler ini bağlamam 'hu
susunun mutlak nazara, alınması ikt iza eder. 

Kara r la r ın infazı İmlisinde şu cihete işaret 
etmeden geçemiyoeeğiz. O da, Dan ı ş t ay ka
rar la r ın ın bâzı devlet daire başkanlar ı veya 
vekilleri t a ra f ından infaz edilmemesidir . 

Muhterem a rkadaş l a r ; 
ı f ev lef Şûrası - Dan ı ş tay memleket imizde 

neneku-ce üst idar i mahkeme bir otori te olarak 
icrayı faaliyet etmişti . Son senelerde arız 
edem bu hastal ık, mülkün temeli olan adalet i 
inci tmekte ve va tandaş ın bu müesseseye olan 
güvenini sa rsmaktad ı r . 

i etnıştaym kara r la r ın ın infazının mutlalca 
seks .an m ası lâzımdır. 

ğı ve hâkimlik teminat ı esasla-rma göre ka- I'»ir t a ra f tan işlerinin kesafet ve tenevvüü 
nunla, düzenlenir ) denildiği hakle bu kanun 
bir yı ldan beri Meclise >,wk edilmiş değildir. 
Bu yüzden de, Danıştay disiplinli bir çalış
maya. girememişti1 ' . Danıştay Başkanı İle bir 
kısım daire başken ve üyeleri noksandır . Yu
k a r ı d a a rs eitiğim gibi dâva daires indeki son 
yı l içinde çıkan işlerin azalması ve devrin 
a r tmas ına da, sebobolnnıstum 

bakımından iht isas daireler inin teşkil ve ad ed
iminin tezyidi yoluna, gidi l i rken, d a h a ziyade 
alâkalı devai rdeki malî ve kazai ya rg ı sa
lâhiyetini haiz i lk mercilerin teşki l inin de za
ruret ini H ü k ü m e t benimsemelidir. Aksi hal
de1 yine netice alınamaz. 

Misal vereyim. Gelir ve Gider Vergis i ihti-
l ;â!'ından dolayı, 4 neü Dai reye senede 0 - 7 

4 İ J 
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hin iş gedmektedir, Bu dairenin esas vazife
sine munzam, olarak verilen hu islerden daire 
.senedi1- ancak, iki hin. kadarını intaç, etmekte 
ve geri 'kalan beş hin: işi devretmektedir. 
İler sene ö - h" Ibin. iş devredilince bittabi gü
nün 'birinde bu işlerin atlından kalkınıla-
nraz olunacaktır. Onun için Ttıalî kazasının 
daha yeterli 'kimseler tarafından tenkil edi
lecek vergi mahkemelerince de halli ve yok 
mühim, mevzularda da îstinaen Danıştay a gi
dilmektedir. 

İkinci mıisa'l: 
Halen mer'i olan Kira Kanunu, iki evi 'bu

lunan bir iskelede dâhil bilcümle kasabalar
daki' mu sak af binaların kira takdirini bele
diye encümenlerine bırakır ve bir kısım be
lediye enci'uhenlerinde olduğu gibi kira tak
dir isleri bir geçim vasıtası haline, getirilirse, 
her takdir aleyhinde iptal .dâvası acıkmışı yo
luna gidilir. Ve esasen yüklü olan 3 neti Daire 
uin de Ihıı işlerin altından kalkmasına, imkân 
kalmaz. 

Onun iein Devlet Şûrasında dairelerinin ço
ğaltılmasından ziyade işlerinin azaltılması ve 
Devlet Burasını ufak tefek işlerle işgal ye
rine üst kademe olarak vazifesini yapmasına 
fırsat ve inik ân verilmesi lâzımdır. On binle
rin üstündeki. dosya, ile çalışan, dairelerden 
semereli hizmet beklemek yerinde olmasa 
gerektir. Halen dairelerde 1957 yılından ve 
belki >de daha eski yıllara ait işler vardır. 
IVu. dâvaların 5 - (i sene sonra intacı halinde 
ıııüspe: bir netice elde edilmiş olunamaz. Çün
kü, dâva sahibi ölmüş ve mirasçılarda dâva 
dosyasını ve numarasını Ibihn ediklerinden lehte 
bir netice almış olamazlar» Vergi ihtilâflarına 
ise, iptal dâvası tahsile .mâni olamıyacağrruı 
ve mükellef bin bir müşkülât İle borcunu da 
ödedikten sonra, yıllarca, da geri 'almak için 
ıığraşamıyaeağma göre netice hiç- mesabesin
dedir. Danıştay da bir hayli zevatın hizmet
leri ele israf edilmiş olırurz ,mı» 

3. Memurin Muhakematma ait bir kısım 
suçluların mahkemesinde Devlet Şûrasından 
'alınarak adlî mercilere verilmesi lâzımdır. 

Belediye kurulması kaldırılması, kurulalı 
derneklerin tüzüklerinin 'tetkik ve tasdiki, 
maden işleri, mütaahlıitlerle idare arasındaki 
îhliiâf ve mukavelelerin tetkiki, ufak tefek 

belediye işlerinin de bu daireden alınması la
zımdır. 

4. Köy sınırları - ihtilâflarının da, son hal. 
mercii adlî mahkemeler olmalıdır. Danıştay in 
tetkikine sunulan ve mahallî idari kaza mer> 
ciıleri 'kararları müstenidatlan yani ehil ve bi
taraf olmıyan kimseler tarafından yapıldığı 
için ihtieaea, salih olmadığı gibi, esasen Da-
nıştaydan en az ö - (> ısene gibi uzun süren -za
manda çık tığından, hiçbir fayda, sağlıyama-
• m akta, ihtilâfın devamı, .müddetince iki köy 
hududu imzan muharebe meydanı haline gel
mekte birçok, vatandaşın ölümüne ve 100 
lerce -SKMie süren husumetlere sebebo I makta
dır. 

Su itibarla senede elli bini aşan. dosyalar 
üzerinde çalışacak olan Danıştaynı semereli 
hizmet verebilmesi yukarda arz ve işaret etti
ğimiz gibi esaslı 'bir kanunla konacak esas
lar dairesinde ve 'disiplinli bir çalış mas saye
sinde olacaktır. 

."). Danıştayda çalışmakta, olan kâtip ve, 
memurların hizmet ve durumları adlî mahke
melerde çalışan kâtip ve memurlardan farksız 
olduklarına göre onların da terfihlerini sağla
mak üzere ya tazminat verilmesi veya. T eski -
lâk Kanununda nazara alınması lâzımdır. 

(>. Danıştayda istifadeli bir kütüphane
nin kurulmasına du lüzum olduğuna tenini bu
lunuyoruz. 

Sözlerimi bitirirken 19(13 malî bütçesinin. 
memleketimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni, eder hürmetlerimi arz ederim. (Alkış
lar.. 

BAŞKAN* Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın (hım rai ı. 

C. H. P. (İKÜPIT ADINA SUDA T CUMBA
LI (Konya) - Değerli arkadaşlarım, 

Danıştay bütçesinin konuşulmasından fay
dalanarak, Yüksek İdarj Kaza ımereimiziu bu
günkü durumu ile Anayasanın .1.40 rıcı madde
siyle kendisine verilen görevleri yerine getire
bilmesi için ele alınması «gereken hususları kı
saca muhterem Senatoya, arz etmeyi faydalı 
buldum. 

Danıştay, (idari uyuş m azlık lan ve 'dâvaları 
görmek ve çözümlemek. Bakanlar Kuru1.uti.ca 
gönderilen kanun tasarıları hakkında düşünce
sini bildirmek, tüzük tasarılarını ve imtiyaz 

420 

http://Kuru1.uti.ca


Ü. Senatosu B : 35 31.1.1963' O : 3 
şartlaşma ve sözleşmelerini incelemek ve ka
nunla. gösterilen diğer işleri yapmakla görev
lidir.) 

Danıştay, danışma ve inceleme kurulu ol
makla beraber ilk ve umumi olarak üst derece
de idari kaza mercii olması itibariyle işlerinin 
önemli bir 'kısmı, temyizen tetkik 'olunanlar dı
şında, çeşitli mevzuatın uygulanmasından do
ğan ihtilâflarla ilgilidir. 

Muhtelit' zamanlarda yayınlanan kanunlar
da yer almış bulunan ('aleyhine idari, kazai 
mercilere 'müracaat olunamaz) Ihükmün'im Ana
yasaya. aykırı 'bulunduğu göz önünde tutulur
sa, Hükümetin bir an önce bu hükümleri tasfi
ye etmek için hazırladığı öğrenilen I asanları. 
Meelis'e sevk etmesi zaruridir. 

Danıştay kendisine intikal eden davalar 
dolayısijde hu yola ^başvurmaktadır. »Son gün
lerde vazifeden uzaldaştırıuınlara yani vekâlet 
emrine alma. işlemlerine ait (1435 sayılı Kanu
nun yargı mercilerine başvuı-ulamıyaeağı hak
kında Danıştayca, Anayasaya aykırı görülmüş 
ve meselâ, Anayasa Mahkemesine intikal etti
rilmiş ve Anayasa. Mahkemesince de bu yolda 
karar verilmiştir. 

Emekli Sandığı Kanununun m'eşhur -'59 nen 
maddesi hakkında da aynı şekilde iptal kararı 
verildiği öğrenilmiştir. 

Benzeri kanunlarda aynı mahiyetteki hü
kümlerin Tasama meclislerince ve Anayasa. 
Mahkemesince oltadan .'kaldırılacağı tabiîdir'. 

.Anayasanın (idarenin ihlçbir eylem ve işle
mi yargı yerlerinin denetimi dışında bırakıla-
mıyaeağma) dair hükmü karşısında kanunlar
dan ve diğer mevzuattan, idari karar ve tasar
ruflardan 'doğan ihtilâflar da Damştaya. inti
kal etmektedir ve edecektir. 

önemine şu suretle (kısaca. işaret ettiğimiz 
Yüksek İdari Kaza. organının bugünkü iş du
rumunu Bütçe Komisyonunun raporundan is
tifade ederek toptan bir rakam İha Ünde arz et
mek ist'erim. 

Danıştaya ve Genel 'Kuruluna, 19(1.1 yılının 
'devri ile birlikte 83 925 dâva intikal etmiş bun
dan 32 271 dâva iııtaeedilm'iş ve neticeten 
51 654 dâvada 1963 yılma devredilmiştir. Bun
lardan danışma, tüzük mütalâası gibi idari iş
ler bir tarafa, bırakılırsa 100 bine yakın vatan
daş kütlesi yıllardan 'beri devletten hakkını 
'beklemektedir. İsleri •sürüncemede kalmakta

dır. Hakkın yerine getirilmesi kadar süratte, 
adaletin 'temel direklerindendir. 

Danıştayda. iş hacminin ve terakümünün 
kanuni sebeplerine yukarda, işaret ettim. Şim
di de maddi sebeplerine dokunmak isterim. İş
lerin çoğalması ve gecikmesi sebeplerini Danış-
tayın feragatli ve geceyi gündüze 'katarak ça
lışan Sayın Reis ve azalarında arama'k (hata
lıdır. Çok değerli Başkan ve üyeleriyle Da
nıştay mensuplarının .mesaisini 'hürmetle ana
rım. 

İşleri geciktiren âmilleri şöylece özetlemek 
mümkündür. 

1. Danıştaıyın bugün işgal ettiği bina ye
tersizdir. Huzur ile çalışmak imkânını verme
mekte di r. 

Bu hal Damştayın yıllardan beri hallolun-
mıyan ilertlerindendir. .Evvelce adedi dört 
olan daire sayısı 9 a çıkmış ve personel adedi 
de bu nİsbette yükselmiştir, yıllarca, uğraşıla
rak İstatistik Umum Müdürlüğü 'bu binadan 
'başka bir binaya aktarılmış ise de şimdi de bi
nanın alt katını işgal eden Başbakanlık Matba
ası d'erdi mevcuttur. Teknisyenlerin verdik
leri ra.poılara göre matbaanın ağır 'matkinala-
rımn çalışması sırasında 'husule gelen sarsıntı
lar, binayı tehlikeye düşürmekte ve matbaa ça
lışmasının Danıştay çalışmalarına tesir ettiği 
görülmektedir. 

Bil* an kaybedilmeksizin im matbaanın Da
nıştay binasından çıkarılması zaruridir. 

Danıştay için Eskişehir yolunda !b'ir arsa 
alındığı ve 6.5 milyon liraya, maloiacağı tah
min olunan yeni Danıştay .binasının plân ve 
projesi için büytçeye yüz bin lira 'konulduğu 
halde sonradan istihsale yaramadığı için bu 
meblâğ da hütçeden tenzil edilerek yukarda arz 
ettiğim -ald belle haşhaşa bırakılmıştır. Yüz 
.binlerce vatandaşın hak aradığı bir mercii bu 
halden kurtarmak için Sayın Devlet Bakanı
mızın bu işi süratle ele almasını rica ederiz. 

2. Anayasamıza -göre bir Danıştay "Kanu
nu çıkarılması zarureti aşikârdır. Bu yolda 
çalışmalara başlandığını memnuniyetle öğren
miş bulunuyoruz. Yukarda arz ettiğim sebep
lere binaen dâva dairelerinin adedinin çoğal
tılması ve en az üç dâva 'dairesinin ilâvesi za
ruridir. 

Bu noktada bir kısım hukukçu arkadaşlar, 
daire adedinin artırılması verine alt derece 
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maJlıkemeleri kurulması ve 'kanunlarda değişik
lik yapılarak Danıştaya gelecek işlerin asgari 
hadde indirilmesi yolunun tercih edilmesi mü
talâa olunmaktadır. Bu zarureti kabul etmek
le beraber bu mülâhazanın tahakkuku zanne
dildiği kadar kolay değildir. İdari kaza için 
eleman yetiştirilmesi, 'bir kısım dâvaların niihai 
şekilde alt kademelere terk edilmesinin adalet 
tevziinde husule getireceği 'keşmekeşi tahmin 
etmek güç değildir. 

Yıllardan beri üzerinde çalışıldığı ve elde 
yetişmiş kâfi derecede yüksek dereceli hâkim 
"bulunduğu halde arz ettiği hususiyetler dola-
yisiyle istinaf mahkemeleri kurulması fikri bir 
türlü kuvveden lüle çıkamamıştır. Bu sebep
ledir ki, diğer hazırlıklar yapılırken Danışta-
yın bugünkü iş terakümünü gidermek için dai
re adedinin artırılması, bu sebeple zaruridir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Anayasa. Mahkememiz kurulduktan sonra 

Danıştay Başkanı ile Üçüncü, Dördüncü, Be
şinci, Yedinci Daire başkanlariyle Danıştaydaıı 
'bir üye Anayaaa Mahkemesine üye seçilmiş, 
emeklilik, başka yerlerde vazife alma'k gibi, 
Başkanın Sözcüsü de dahil 11 'münhal vardır. 

'Başkanlık ve daire başkanlıklarına vekâlet 
eden çok değerli ve faziletli Danıştay mensup
larının bu vazifeleri kemaliyle ifa ettiklerinden 
şüphe etmiyoruz. Yalnız belirtmek lâzımdır ki 
vekâletle idare ile asil olarak mesuliyet deruh-
de etmek arasındaki psikolojik fark inkâr edi
lemez. 

Danıştayca, Anayasa Mahkemesine seçilen 
üyelerin seçiliş tarihi Mayıs 1962 tarihidir. 
Anayasamız gereğince Danıştay Başkanı ve da
ire başkanları için Danıştayca adaylar tesbit 
edilmiştir. 

Hükümetçe tesbiti gereken adaylardan şim
diye kadar yalnız Danıştay Başkanı adayı se
çilmiştir, o da tam 7 ay sonra, hâlâ daire baş
kanlıkları Başkamın Sözcüsü ve üyeler için 
Hükümet aday göstermemiştir. Yukarda iş 
hacmini ve -görevlerinin önemini belirttiğimiz 
en yüksek idari kaza organının bu kabîl bek
lemelere taihammülü yoktur. Kabule şayan bir 
mazereit bulmak da güçtür. Sayın Devlet Ba
kanımızın Hükümet adaylarını bir an önce gös
termekte istical buyurmasını .bilhassa rica 
ederiz. 

31.1.1963) O : 3 
Grupumuz adına değerli arkadaşlarımı say

gı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — C. K. M. P. Meclis Grupu adı
na Sayın Erkut. 

G. K. M. P. GRUPU ADINA OSMAN CEV
DET ERKUT (Kütahya) — Sayın Başkan, Sa
yın Senato üyeleri ve Sayın Hükümet erkânı, 

1. Danıştay Başkanlığının 1963 malî yılı 
bütçe teklifini gerekçesi ile birlikte ineeliyeıı 
Karma Bütçe Komisyonu Raportörünün rapo
runda : 

Geçen yıl olduğu gibi, iş hacmi üzerinde 
durularak:, Danıştay'da açılan dâva miktarın
da bilhassa son yıllarda pe'k fazla bir artış gö
rülmekte bulunduğuna, bunu önlemek maksa
dı ile 1959 yılı Haziranında çıkarılan 7354 sa
yılı Kanunla teşkilâtın tevsii cihetine gidilmiş 
ve o tarihte mevcut 6 daireye 3 yeni daire da
ha ilâve edilmiş ve böylece dâva daireleri sa
yısının 5 e ve idari daireler adedinin de 4 e 
çıkarılmış olduğuna, bâzı kanuni zaruretler do-
layısiyle ancak 1901 yılında kısmen doldurula-
b'ilmiş bulunan kadroların bu tarihten sonra 
44 sayılı Kanuna, göre balkan ve üyelerden 
bâzılarının Anayasa Malhkemesine seçilmiş ol
maları bir kısım üyelerin de başka yerlere .nak
len tâyin suretiyle ayrılmış bulunmaları yüzün
den 1902 yılında da Danıştaym yine noksan bir 
kadro ile çalışmak 'zorunda kaldığına işaret 
olunmuştur. 

Bu duruma 1962 ırıalî yılı bütçe 'konuşma-
laıımızda da temas edilmiş ise de bugün aynı 
halin devamı teessürle müşaihade olunmuştur. 

Halen yürürlükte bulunan Danıştay Kanu
nunda mevcut kadro ile çalışıldığı bir an için 
kabul edilse dahi artmakta devam eden iş hac
mini kısmen daraltmak ve işi yenmek ve birik
meyi de önlemek mümkün görülememektedir. 

Danıştay'ın 6 yıllık mesaisini tesbit ve bu 
is hacmini teyideden istatistik bilgilere göre : 

•Geçen seneki konuşmamızda da arz ve 
izah eylediğimiz gibi : 

İdari dairelerin 1957 - 1*902 yılları iç ista
tistiğinde, 1957 yılında 1 870, 1958 de 27 895, 
1959 da 1 714, 1960 da 825, 1961 de 544, 1962 
yılımda da 10 aylık olarak 844 dâva dosyası; 

Dâva dairelerinin 1*957 - 1962 yılları nıesa'i 
cetveli ise: 

422 



C. Senatosu B : £ 
1957 yılında 30 921, 1958 de 37 873, 1959 da 

37 680, 1900 da 44 385, 1961 de 49 112, 1962 de 
10 aylık 52 588 aıded dâva gelecek yıla dev-
rolunm ustur. 

İdari ve dâva dairelerinde 1962 yılına alt 
rakamlar Ihariç. diğer istatistiki sayılar 'Jıemen 
hemen aynıdır. Yalnız 1901 yılında ertesi se
neye bırakılan dâva dosyası adedi idari dâva
larda : 

544, dâva dairelerinde 49 '11:2 iken 1962 yı
lında 1963 senesine devroluııanîar : 

İdari dairelerde 844, dâva dairelerinde 
52 588 dir. Bu suretle idari dairelerde 2 300, 
dâva 'dairelerinde de geçen sen eki istatistik e 
g'öre 6 305 aded bir fazla devir ve artış bariz 
olarak göze çarpmaktadır. 

Karma Bütçe Komisyonu -Raportörü rapo
runda ayrıca, iş hacmindeki artışın vUsat ve 
seyrini göstermek maksadiyl'e 1951 yılı çalış
ma durumu ile mukayese faydalı görülmüş ve 
talep üzerine alınan malûmata göre : 

İdari dairelerde : 
1951 den 1952 ye devir olarak 454; 
Dâva dairelerinde : S 649 rakamları ekle 

olunmuştur. 
Her iki dairedeki iş 'hacmini gösteren "bu 

mukayeselerin incelenmesi sonucuna göre : 
Seneler geçtikçe açılan dâvaların çoğalmak

ta ve bu miktar 1951 yılma kıyaslandığı takdir
de 3 mislini bulduğu görülmektedir. Bunun tabiî 
bir neticesi olarak karara bağlanın uyan dâva 
adedinin 50 000 i aşan dikkate şayan bir sayıya 
baliğ olduğu da göze çarpmaktadır. 

Bu terakümü yok edebilmek amacı ile ve Da
nıştay Kanununun 7534 sayılı Kanunla değişik 
25 nci maddesi hükmüne istinaden bir kısım ida
ri dairelere verilen dâva görme yetkisinin bu bi
rikmeyi yine öuliyemiyeceği anlaşılmıştır. 

Bu kesafete, mütemadi iş hacmi artışına ge
çen seneki konuşmalarımızda da açık olarak işa
ret eylemiştik. 

Geçen sene konuşmalarımızda arz olunduğu 
gibi : 

Yeni Anayasamız hükümlerine göre hazırlan
makta olan Danıştay Teşkilât Kanunu tadil ta
sarısında düşünüldüğüne ve buna mütenazır ola
rak bâzı kadroların ilâvesi cihetine gidilmekte 
bulunduğuna göre bilhassa böyle bir kanunun 
en kısa bir zamanda, çıkarılması, bu iş hacminin 
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, ve dâva kesafetinin önlenmesine bir imkân ve 
| müsaade vereceği için isabetli ve yerinde bir 
j hareket olacağı tabiî mütalâa kılınmış idi. 

Bütçe Karma Komisyonu raportörü bu rapo-
j runda bu noktaya matuf olarak belirtildiğine 

göre : 
Bu derde deva olmak üzere sabırsızlıkla bek-

| lenen bu kanun, henüz tasarı halinden sıyrıia-
| mamış, bir an evvel kanunların kanunlaşması 
* bilhassa temenniye şayan görülmüştür. 

2. Geçen seneki Danıştaya ait konuşmaları-
j r.ıızın 3 ncü maddesinde işaret ve temenni eyle

diğimiz bina sıkıntısının halen giderilmediği ve 
bu işe ait yazışmaların ise devam eylemekte bu
lunduğu Karma Bütçe Komisyonu raportör ra
porunun 4 ncü maddesinde açıklanmıştır. 

Eaportör raporunda açıklanan bu noktanın 
yüksek bilgilerinize arzını faydalı görmekteyiz. 

Bugünkü, Danıştay binası, maaşlı ve ücretli 
345 personeli istiab edebilecek büyüklükte ve 
evsafta olmadığı için vazifeliler çok sıkışık bir 
durumda ve gayrisıhhi şartlar altında hizmet 

i görmekte ve bu durum tabiatiyle randımana te
sir etmektedir. Diğer taraftan, aynı binanın alt 
katını işgal etmekte olan Başbakanlık Devlet 
Matbaasına ait büyük baskı makinalarını husule 
getirdiği daimî gürültüde mesaiyi haleldar et
mekle beraber bu makmalarm çalışmasından 
mütevellit sarsıntının binanın beton harçlarına 
tesir ettiği ve devamı halinde bir tehlikenin 
muhtemel bulunduğu da mütehassıs raporları ile 
tesbit edilmiş olup, bu hususun Danıştay Baş
kanlığınca Başbakanlığa arz edilmiş ve halen 
yazışmaların devam eylemekte bulunduğu öğre
nilmiştir. 

fSözü geçen matbaanın en kısa bir zamanda 
| buradan çıkarılması artık bir zaruret halini al-
j rnış bulunmaktadır. Bu suretle matbaanın yeri

nin tahliyesi halinde, Danıştaym mütemadiyen 
çoğalan dosyalarına ait evrak mahzeninin de ge
nişletilmesi, yangınlar ve sair tehlikelerden ma
sun bir hale getirilmesi imkânı da sağlanmış ola
caktır. 

I Bununla beraber, geçen sene de arz ve işaret 
| eylediğimiz gibi iş durumu, teşkilâtın tevsiini 
I icabettirdiğinden esasen müsaidolmıyan bina-

nm, artacak olan personeli tabiatiyle istiabede-
i diyeceği için ihtiyaca cevap verecek evsafta ye-
? ni binanın yaptırılması çok isabetli olacaktır. 
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•'.î. (teçen sene, i >anist aya ait konuşmaları

mızda, dilek olarak ileri sürdükler imize sayın 
rapor tör Van (.'. Senatosu İîyesi Faruk Işık'da 
başka- bir deyimle iştirak ve bu dileklerimizi 1e-
yid eylemektedir . 

Sayın rapor törün bu açıklamalar ına göre : 
Kaportarrnın birinci 'maddesinin (0 ) i'ıkra-

sında. zikrolunan yayın giderlerine ai't 15 ()()() 
lira. ödenek miktarım az görülmektedir . Az 
görülen ödenek 15 ııei yayın giderleri bölümü-
niin 10 nen satmalına, ve 'abone maddi sindeki 
100 000 1 imdir . Filhakika hukukan en mühim 
kaynaklardan olan mahkeme içt ihat lar ının 
birçok kazai iç t ihat lar idi)i Danıştayea, itti
haz. olunan kara r la rdan emsal teşkil ''elem
lerin bir kısmı 1957 senesinden 'beri bn idarece 
çıka rıhın karar la r dergisinde ueşredilegelmek-
tedir. Ancak, her hangi bir meselede benzeri 
hakkında Danıştayea. ne ka ra r verildiğinin atı-
kasılması. ade<.l!eri yüze yakın dergilerin teker 
teker araşt ır ı lmasını gerekt i rmekte ve bn «li
retle bir hayli zaman ziyaım ve zahmet iht i 
yarını mı.ıeiholmaktadır. Kaldı ki, ini kabil 
karar lar ın da. dergi lerde yer almadığı a lman 
i z/ah hırdan anlaşılmıştır . 

!>u durum karsısında, me.vcul dergi lerde ya
yınlanmış olan ka ra r l a r ile dergilerdi', yayın-
ianmıyan ve emsal teşkil eden karar la r ın hulâ
saları yapılarak muayyen fasılalarla, bir cilt 
halinde toplanması lüzumuna ve zaruret ine işa
ret olunmuştur . 

Bu lüzum ve zaruret nazara, alına.ral halen 
Danıştay jkiııei Daire Başkanı Abdurral ıman 
lloeaoğîu"nun derlediği emsal karar lar ı bir 
cilt halinde. hukukçular ın ve idari kaza ile ilgi
lilerin istifadelerine arz olunmuştur . 1955 
mali yılı bütçeni ile bu k i tap tan 400 adedinin 
Danıştayea sat malınabilıuesi için mevcut, tah
sisata 10 bin l i ra ilâve olunmuş idi. 

Deçeıı sen eki. 'konuşmamızın A neti maddesi
ni n (D) bendinde 

i ler bak ımdan bütün ihtiyaçlara, cevap ve
rebilecek bir mükemmeliyet te olan ikinci cildi
nin de hazır landığına ve bastırılıp tevzii için 
tahsisata in t izar olunduğunu:!) öğrenildiğine işa
ret, edilmiştir 

Sayın Iı-aportör F a r u k IşıkYla r aporunda -. 
Aynı lüzuma, temasl ı , Danış t ay d a I ııei cilt

ten alınmış olan miktar kadar 2 ııei cil t ten de 
100 'kadarının mübavaa edilmek üzere 151 nel 

bölümün 10 nen maddesinde mevcut 10 bin li
ralık ödeneğv 20 000 lira daha, i l âves in i hem 
de idari kaza ile ilgili, olan va tandaş lar ın mü
him tur ihtiyacının. 'karşı lanmış olması bakımın
dan bütçenin tanziminde ( 1903 bütçesinin 1 bu 
noktanın ziihnleıı yine nazara alınmadığı tees
sürle öğrenilmişi ir 

(b-çi'iı sene de önemle işaret olunan bu hu
sususun. 19(i3 mali yılı. bütçesinde /.iihulen na
zara, alınmaması •karşısında. : 

(ieç.en sene de arz ve rica eylediğimiz gibi. 
10lv! mali yılı bütçesinin 'ayın. bölüm ve madde
sine konulan -!0 bin ı Komisyonca kabul edilen 
50 bin • lira ödenek ile bu iht iyacın karşıla
namaması. yetersizlik, halinde diğer bolüne 
i enlen mümkün nakillerin 'yapılması suretiyle 
bu önemli w kıymetli eserin, ikinci cildinin 
de 'bastırılması ve dağıt ı lması çok yerinde bir 
tedbir ve hareket olacaktır 

•1 Danıştayda çal ışmakta olan kâ t ip ve me-
murlarm mesaileri ve vaziyetleri i t ibariyle adlî 
muamelelerde çalışan katililerden farklı olma
dıklar ı için bununa, da, maaşlarına ilâveten bir 
tazminat verilmesinin Danıştayea haz ı r lanmakta 
olan teşkilât kanununda, yer alması sayın ra
portörün altıncı maddesinde Danıştay memur 
ve müstahdemlerine öğle yemeklerine yard ımda 
bulunmak içm her daire bütçesinde yer alan 
br»> ueü bölümdeki Ödeneğin memur miktarı
na ve ihtiyaca rağmen. 45 bin lira .yerine İS bin 
lira. o larak konması, emsali kadrolara, naza
ran eşitsizlik yönünden memur l a rda huzursuz
luk tevlideylediği ve bunun mâkul 'hadde iblâğı, 
yolundaki düşüncelere ve tekliflere tarafımız
dan da, iştirak- olu um aktadı r . 

5. Gecen sen eki konuşmalarımızın 1 ueü 
mad<l(;siniu (D) bendinde teleron ücretlerine 
matuf, temennilerimizde -. 

1902 nıa.lî yılı bütçesinde mevcut 10 bin lira 
az görülmüş ve bunun lüzum ve ihtiyaç nazara 
a l ınarak, art ır ı lması istenilmiştir . 

Danış tay m IbbT» malı yılı bütçe tasarısının 
o01 neü bölüm 20 nei. maddesinde 1.5 bin. lira 
fazlasiyie 25 bin l i ranın teklif ve kabul edilmiş 
bulunduğu şükranla görülmüştür. 

Ibı. ışık ve eserler a l t ında gerekçede, ve ra
porda yapılan a r ık lamalara ve Danış tay m 19(53 
mali yılı bütçesine göre bu bütçe teklifinin 
mmnlekete havırlı, uğurlu ve üstün başarılı ol-
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ma'Sinı O. K. M. P. adına candan diler, sözle
rime son verirken hepinizi partimiz adına en 
derin sevgi ve saygı'ftırnnla. yürekten selâmla
rım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN —Devlet Bakanı Sayın Aybar, bu
yurun. 

DEVLET BAKANI .KAÎF AYBAK (Ankara 
Milletvekili) ••-•• .Muhterem Başkan, Senatonun 
muhterem üyeleri, huzurunuzu fazla işgal et
mek kararı ile kürsüye çıkmış değilim. Danış
tay gibi yüksek bir mahkeme ile ilgili işlere ba
kan bir insan sıfatiyle burada konuşan arka
daşların huzurunda, ilk vazifeni; tümünün ko
nuşmasının ifade ettiği temennilere ve Danış
tay m daha mükemmel işlemesi hakkındaki ten
kitlere, şükran ve minnet duygularımızı ifade 
etmektir. 

Buna ilâve olarak bir iki nokta hakkında, bil
hassa Sedat Çumra lı Beyefendinin takıldıkları 
bâzı hususlar hakkında kısa da olsa izahat -ver
meyi, Senatonun o noktalarda aydınlatılması 
İçin, zaruri görmekteyim. 

Evvelâ izahımı ve mazeretinin bulunmasını 
gayrimümkün telâkki etmek peşin hükmüne ıııer-
butan, tenkit ettikleri husus, âzalıklarm, reislik
lerin doldurulmamış, dolmamış olması hususu
dur. 

Devlet •Şûrası Baş reisliği, filhakika Devlet 
Bakanı olarak Devlet Şûrası ile ilgili işler, 2 uci 
Kabine kurulduktan sonra, başladığım gün d en
beri bugünde bu vazifeyi vekâleten ifa etmekte 
olan I nci Daire Başkanı arkadaşımızın uhde
sindedir. Ve Anayasanın .1.40 neı maddesine gö
re, Danıştayın kendi adayının karşısına bir de 
Hükümet adayı çıkarmak lâzım idi. Biz Hükü
met adayını, 1 ay kadar evvel lesbit ettik ve 15 
gün evvel de Anayasa Mahkemesine secim yapıl
ması iein sevk etmiş bulunmaktayız. Buradaki 
arada geçen mesafe bir mâna ile tenkit edilebi
lir, çok görülebilir. Ama, demin, plânlamada gö
rüşen arkadaşlarım bile bâzı yerler iein istendi
ği zaman hemen hizmete davet edilecek hemen 
kendi ismi lanse edilebilecek kabine âzası olarak 
o yerlere lâyik evsaf ifade etmek kaydiyle, ka
binenin adayı olarak lanse edebilecek insan bul
mak, aramak; bâzı zaman kayıplarını icabettiri-
yor. 

Devlet Şûrasının büyük önemi, ve yeni Ana
yasa önünde idari kazanın, demin arkadaşları
mızın da ifade ettikleri gibi. büyük hizmet sa-
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hası önünde evvela Devlet Şûrası Başreisliğinde 
muhterem bir arkadaşımızın. Danıştay adayı ol
masının karşısında Hükümet olarak Devlet Şûra
sı Başreisliğine bizim cephemizden de verdiği
miz ehemmiyet ve değeri tebarüz ettirmeyi hiz
metin icabı sayıyorduk. Ve bu sebeple de bu 
adayı bulmak için bir miktar vakit kaybettik. 
Onun dışında reislikler ve başkanım sözcülüğü 
gelir. Devlet Şûrası, Başkanım Sözcüsü adayını 
evvelâ kendisi daha bir ay kadar evvel seçmiş
tir. (.) seçecek ki, ondan sonra Hükümet seçecek. 
Biz de Hükümet olarak Başkanım Sözcüsü ada
yını M - 5 gün içinde Anayasa .Mahkemesine 
sevk edecek kadar hazırlığımızı yapmış bulunu
yoruz. 

Daire başkanlıkları münhallerine gelince : 
Devlet Şûrası Daire • başkanlıklarından bugün 
münhal olanların bir tanesinin seçimini henüz 
yapıp kendisi de bildirmemiştir. Fakat bildirdik-
leriyle beraber onu da tamamlayıp bildirmiş ol
saydı Hükümet adayını göstereceğiz bu anda. 
Zira 6 ucı Daire Başkanı Başkamın Sözcülüğün
de Devlet Şûrası adayıdır. Birinci Daire Baş
kanı, Devlet Şûrası Reisliği için Danıştay ada
yıdır. iTer ilcisi de Anayasa Mahkemesi önünde 
Hükümet adayları ile seçim gördükten sonradır 
ki. Daire Reisliğinde inhilâl adedi belli olacak 
ve Daire .Reisliği inhilâl adedi doldurulduktan 
sonra âzalık adedlerinin doldurulması için Hü
kümetçe ve Danıştayea. yapılacak seçimin icra
sı birbirini takibedeeektir. Bu itibarla. Sedat 
Çumralı arkadaşımızın burada olmalarını çok 
arzu ederdim, işler adını adım takibedilmekte-
dir. Ve işlerin ifasında süratten çok kaliteye 
önem verilmesinin işin icabı olduğunu kabul et
melerini rica ederim. 

Muhterem arkadaşlarım ; Adalet Partisi. 
Halk Partisi ve O. K. M. P. sözcüsü arkadaş
larımızın beyanlarının, Danıştay hizm etlerine 
ve imkânlarına mütaallik beyanlarının hulâ
sası. ikd no'kitada loplanmaktadır. Bunlardan 
birisi hizmetin hacmi ve sureti ifasının, mevzu
at ile alâkalı, .hukuk ile alâkalı'kısmı, ikincisi; 
dalıa. ziyade mekânı şartları Ve teknik şartla
ra mn'itaalli'ktir. Kendilerine tenkid ve temen
nilerinden dolayı lıem iştirak eder hem de te
şekkür ederini. Zira söylediklerinin hepsi doğ
rudur. Danıştayın 'hizmetleri artmakta, yeni 
Anayasa önünde artmaktadır. 
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Yeni Anayasan ın 114 ncü maddesi, 140 ncı i 

ımaddesi ile dıe, huku'k devlerinin ve her idar i ! 
t asa r rufun ida r i kaza kapısını ça lmak hakk ın ın 
raha t l ık la çalışabilir hale gelmiş bulunması , ida
r i kaza mercilerinin vazife ve iş hacmim ar t ı ra
caktır . 

K a r m a Komisyonda, Plân Komisyonunda 
söylediğim, arz et t iğim gibi, bu seyiri şimdi
den görüp tedbir ler in i şimdiden a lmak hususun
daki a rkadaş la r ımın 'mütalâalar ına aynen iş'tk 
ra!k eder ve hizmeti de bu is t ikamet te ta kibri-
t lğimizi arz ederim. İhı maksat la ve dolayısiy-
le gene b u r a d a k i görüşler a ras ında ufacık mü
nakaşas ı (yapılmış olan bir nokta hakkında bîr 
nebze mâruzâ t t a bu lunmak isterim. 

O d a , Devlet Curası, yüksek idari kaza mer
cii o larak mı çalışsın, yoksa Anayasan m i 40 
ncı maddesinden mülhem olarak idari kazanın 
diğer mercilere takısimi «ıırekiyle Devlet Şûra
sının iş hacminin daha hafifletilmesi ve kesa
fetinin daiha azaltılması plânı mı t a t b i k edil
sin (Bâzı uiönıleketlerde, olduğu gibi) 

Biz bu meseleye ciddî ehemmiyeti atfettük, 
Üç aydan ber i kuru lmuş olan komisyon al i 
i da r i kaza teşki lât ı yapabi lme .hususundaki 
e tü t le r in i ba 'kaul ıklararası bir komisyon olarak 
ve 'hukuk fakültelerimiz ve Amme idaresi kkıs-
t i t ü sû ile beraber b i r heyet teşkil ekmiş ola
rak , bunun üzerinde çal ışmaktayız. Ve yine Ma
liye Vdkâlet i ile de, -malî kaza ile de i r t ibat l ı 
o larak düşündüğümüz işi Maliye Vekâlet i ile ] 
•de m u t a b ı k ka la rak , şu anda, Fransa 'da , av m \ 
t ip te mahkemenin çalışma tarzım te tk ik eıtmek- | 
de olan b i r Devlet Şûrası azamız da vazifeli j 
bu lunmak tad ı r . Bu iş biraz vadeli iştir , ama 
zannediyorum ki, ha emmin a l t ında boğulmak- 1 
t an k u r t a r a c a k olan iş ; ait idar i kaza teşkilâ- j 
t ına bölge bölge de olsa g i rmek şeklindedir . I h ! 
mevzular la a lâkal ı lar ın umumi w, nıuhassala 
fikirleri de bu ist ikam etledir . Bu işin montajı j 
ve t a tb ika t ı b i r ilki srno süreibilir. Fakat , Dev- j 
let Şûras ı selâm etli ve yüksek seviyeli çalış- j 
ma p lân ına ancak o zaman intikal edebilecek- j 
tir. i 

j 

B u a rada Devlet Şûras ının görmekte- oklu- j 
ğu hizmetin daha iyisini başarılaibilmck hem dr j 
Anayasa hükümler ine uyarak , bir Teşki lât Ka : 
n u n u n u n hazı r lanması hakk ındak i temenniler j 
hemen hemen yerini bulmuş demekt i r . Çünkü 
b ü t ü n hazırl ığı yapılmış olan Devlet Şûrasının i 
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yeni Teşkilât Kanunu k.k o kanunu içine ala
bileceği bü tün inevzuaİM, mütaallilk ızkar ed.il-
nıiiş ola il tonkld. w temenniler inde hallini tu
za m rn un eden be hazırlık bîr ay sonra B ü y ü k 
Miecıkm''. malı olacak bîr vesika, haline gelmiş, 
nik:k r u b a d a n yap ı lmaktad ı r . 

Bina, du rumu ik-, arkadaşlar ımızın ten'kid-
k-t'i, temennileri , iasfirlerî aynen doğru oldu
ğunu ve benim ürer inde de aynı in t ibahlar la 
geldiğiım günden bm-i bu gay-r müsai t b inadan 
D-cvh••!. Sûresini ku r t a rmak lüzumunu telkin 
ede;* haldedir. VY. laka! bu sene îçîu b i r t ak ım 
arşe d eğişken İmesi \ -e plânın bu sem; Devlet 
Şûrasının kar bina yapımı İçin her hang i bir 
şey ayu'maya yanaşmamış ve bunu pek ta.zia 
müstacel g-örmemis bulunmak sebebiyle reali-
z-asyon sal'kasmn. gire-rıiyeeokfîr. Ama bugün
kü Ik'vkü Kûra-nnin yan ındak i ar\sa ile biri'e-
şaeek ve kii-birlerini taanamlayıcı b ina la r yapa
ra.,!:. yeni k r Devt4, Şûrası binasını orada yü-
Tİ';-.!TI<4V p ! â m üzerimle Ata1 ".ya Vekâleti Millî 
1'k.d.âk ile y-ak i.)i i* anlaşma ve -angajman ya-
pdnuştsr . (ieks-ek yıldan i t ibaren projeleri ya-
[;: iacuikkır. Ihı Dev Ve. t Şüra-smda daha ferah, 
m üst acelen ^alışmak imkânı da, a rkadaş la r ımın 
uzun UZ'?ekya temas e t t ik ler ' gibi mevcut mat
baa, binasının, oradan kddîye-'k yeni binası ya-
piiı;uwya. kakar nisbeten bîr ferahlık yara ta
caktır . O a usa ısıt a da halen Orta - Doğu Üni-
ve;-.-ktesî;iin 'eğelerde bulunan İYlcclis b înakın-
r m gelecek >,••.-no ;44 iee - i de makimarun oraya. 
a-uınıa-sı île busue> ge'ee-'k l'e rafı ağa in t izar 
ediyoruz. Bu Başvekalette de- tak;arriir etmiş 
bir 'husustur. 

ylâruzatean kudas,i ede rken ; Danıştay se
renler i hakkmdaiki i/aha.trnıu ma:kbul gÖrüle-
eıeğini, alt idar ; kafadar tc .kilâh ile beraber, 
Devlet Şûrası Kanunu île, dairelere İş hacmini 
bugünden karşılayabilecek >>],\n bir iş gücü ve
remi iulv'A aıa4.: rdma-suıı de beraber düşüneceği
mizi ve Teşkikât Iv.aro.ıııu J'ene girebilecek olan 
personel hukmku •.-. s. •iüu cümlesinin bu kanun
da derpiş edilmiş iîLiluıe'uğnna arz eder, Sena-
i oyu saygda < anla selâmlarını, (Alkış lar) 

BAŞKAN ..-- Bayke süz i s t i ycn l . . Yok. 

Bolümkme gcçîlnuıslrH oylarınıza sunuyo
rum; kabul edenler... Etedyenler . , . Kabul edik 
inislV, efendiue 

İ2f) 
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C. Senatosu 

İkinci kısım -Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler. 
Maaşlar 
BAŞKAN — Kabul -edenler... 
Etmi-yenl^r... Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
E-vvivenlor... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN,— Kabri edenler... 
Etkiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yabancı dil bilenlere 3656 
sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek para 
mükâfatı .-,.•. 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etkiyeni er... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncu 

:maddesinhi "'(D)-- fıkrası ile 
34,; 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince T: C/ Emekli Sandı
ğına yapılacak ödemeler 
BÂŞKAtf — Kabul edenler... 
Et't-lyen'ler... 'Kabul -edilmiştir. 
6716 ve 7197 sayılı kanun
lar gereğince verilecek; tah
sisat 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiye'nler... Kabul' edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
BAŞKAN ~ Kabul edenler... 
Etmiv-en 1 "r... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Posta - telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
P.«-Si</-vrvl~r... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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4 126 546 

530 550 

46 500 

302 711 

972 000 

182 000 

30 000 

55 000 

22 000 

B. 

307 

309 

403 

451 

452 

501 

502 

653 

701 

Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etırdycnlcr... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi gider ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Et'ıhiyc.nlrT.„ "Kabul edil mistir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluk ve gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN '— Kabul edenler... 
'Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
Danıştay Memur ve Müstah
demleri Biriktirme ve Yar
dım Sandığına (Memur ve 
müstahdemlerin öğle yemekle
rine yardımda bulunmak için) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Onarımlar 

Bina onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

7 000 

05 000 

19 000 

1 500 

60 000 

15 000 

36 000 

20 000 
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H - Devlet İstatistik Enstitüsü 

BAŞKAN — İstatistik Genel Müdürlüğü 
Bütçesine geçiyoruz. C. H. P. adına söz Sayın 
Ahmet Onar'mdır. Buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA AHMET ONAR 
(Konya) — Muhterem Başkan, Sayın Senato 
üyeleri. 

Devlet istatistik Enstitüsünün 1963 malî yılı 
bütçesi hakkında grupumuzun görüş ve temen
nilerini arz edeceğim. 

Ekonomik ve sosyal düzenin geliştirilmesin
de hususiyle plânlı kalkınmada modern İsta-
1 istik teşkilâtının ve teknik metotlarla elde 
edilen sıhhatli istatj'kî bilgilerin önemi aşikâr
dır. Ekonomik ve sosyal olayların ve bunlar
dan zamanla husule gelen tahavvüllerin süratle 
takip ve tesbiti sonunda ekte edilecek güve
nilir emsali bilgiler alınacak istikrarlı ted
birlerde, uzun ve kısa vadeli plânların ha
zırlanmasında hükümetlere, ilim adamlarına 
iş ve ticaret erbabına ışık tutacaktır. 

Plânlı kalkınmayı şiar edinen Hükümetin 
bu hedefe ulaşmak için yetersiz olan İstatistik 
Umum Müdürlüğünü yeni bir anlayışla düzenli-
yerek memleketimizin ihtiyacını karşıhyacak 
bir seviyeye getirmiş olması yerinde bir tedbir 
olmuştur. 

Yüksek Meclisçe 19 . 6 . 1962 tarihinde ka
bul edilen 53 sayılı Kanunla kurulmuş olan 
Devlet İstatistik Enstitüsünün bahşedilen yeni 
malî imkân ve kadrosiyle ilmî ve verimli çalış
malar yapacağına inanmaktayız. 

1963 malî yılı bütçesi 1962 yılına nazaran 
(i 323 835 lira fazlasiyle 17 791 648 lira olarak 
teklif edilmiştir. Bu fazlalığın 3 290 837 li
rası yeni Teşkilât Kanunu icabı enstitüye ve
rilen kadrolardan geri kalanı da 1963 yılın
da yapılacak genel tarım sayımı ile 1964 yı
lında yapılacak genel sanayi ve iş yerleri sa
yımı ön hazırlıklarına ait lüzumlu harcamalar
dan ileri gelmektedir. 

Yedi ayrı binada çalışmakta olan enstitü 
şubelerinin büyük bir kısmının, ikmal edilmiş 
bulunan yeni binada toplanmış olması öden
mekte olan kiralardan tasarruf sağladığı gibi 
(•alışmaları da daha randımanlı bir hale getire
cektir. 

Enstitünün, baskı işlerini kendi bünyesi 
içinde yapacak bir matbaaya kavuşmuş olması, 
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baskı işlerinin süratlendirilmesi, istatistikî bil
gilerin kısa zamanda alâkalılara ulaştırılması 
bakımından faydalı olduğu gibi giderlerde 
azalma sağlama bakımından da memnunluk 
vericidir. 

Teşkilâtta büyük ihtiyaç duyulan 14 ista
tistik m akmasından müteşekkil bir takımın 
Amerika, İktisadi Kalkınma Teşkilâtı yardı
mından temin edilmiş olması da geçen yıla 
nazaran yatırımlarda 1 080 000 liralık bir ta
sarruf sağlamıştır. 

İstatistikî bilgilerin mahallinde derlenmesi. 
kontrol ve tashihi bakımından lüzumlu gördü
ğümüz yurt işi muvakkat daimî bürolarının 
tamamlanmasının 1963 yılı bütçesinde nazarı 
itibara alınmış olmasını ve toplanan bilgilerin 
kaynağını teşkil eden şahıs ve müesseselerin 
mevzuun değer ve önemi kavnyarak tam ve 
doğru bilgi vermelerini temin bakımından 
memleket ölçüsünde propaganda faaliyetine 
yer verilmiş olmasını ve bu maksatla 1963 yıh 
bütçesine az da oka ödenek konmuş bulunma
sını yerinde buluyoruz. 

Enstitünün eğitim sahasında tecrübeli ve 
kalifiye eleman yetiştirmek hususundaki gayret
lerine hız verildiğini ve bu maksatla gerek dâ
hilde ve gerek hariçte okuyacak talebeler için 
lüzumu kadar burs temin edildiğini, harice 
eleman göndermenin kararlaştırıldığım, lisan 
ve meslekî kurslar açılmış bulunduğunu mem
nunlukla müşahede etmekteyiz. 

Enstitü çalışmalarında yeteri kadar kalifiye 
eleman temin oluncaya kadar ecnebi uzman
lardan faydalanılmasını da tavsiyeye şayan 
bulmaktayız. Enstitü bünyesinde kurulacak 
eğitim ve araştırma entrtüsünün lüzum ve fay
dasına inanmakla beraber İktisat Fakültesi, Si
yasal Bilgiler, Ticari İlimler Akademisi mezun
larından birinci sınıf istatistik uzmanı yetiş
tirmek üzere Ankara Üniversitesinde bir İsta
tistik Enstitüsünün açılmasını ve bu enstitü ile 
iş birliği .sağlamasını temenniye şayan buluyo
ruz. 

Milletlerarası kararkterde seminer ve toplan
tılar yapılması hususundaki teşebbüsler de çok 
yerindedir. Bu arada, 1962 Temmuz ayında 
Birleşmiş Milletler Oıda ve Tarım Teşkilâtı 
ile birlikte tertiplenmiş olan zirai istatistikler 
sem irenin memleketimiz için başarılı olduğu
nu kaydetmek isteriz. 
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Enstitü çalışmalarına büyük ölçüde ışık 

tutacak mahiyette gördüğümüz Yüksek ista
tistik Şûrasının teşkil edilmiş bulunması da 
çok faydalı olmuştur. 

Enstitü faaliyetini son yıllarda yeni çalığ
ına ve "araştırına sahalarına da teşmil ettiğinden 
yayınların miktarı da bir hayli artmış bulun
maktadır. 1962 yılında 4793 sahifelik yayın 
yapıldığını ve bir o kadarının da baskıda bek
lemekte olduğunu kaydetmek isteriz. 

Bir ilmî araştırma kurulu mahiyetinde olan 
Devlet İstatistik Enstitüsünün, kanunun ken
disine verdiği görevlen yerine getirmek hu
susunda verimli ve müspet bir çalışma devresine 
girmiş olduğuna inanmaktayız. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — 'Buyurun Sayın Zeren. 
MACİT ZEREN (Zonguldak) — Sayın Baş

kan, muhterem senatör arkadaşlarım; bugün gö
züme ilişen bir husustan mülhem olarak şu kı
sa konuşmayı yapma kararını aldım. Bir kısım 
bilgilerimiz var, (bunlar da evvelden doğruluğu 
bilinen 'bir kısım 'bilgiler üstüne kurulur. İn
san zihninin normal çalışma tarzı budur. Temel 
'bilgilerde yanılma varsa bunun üstüne inşa edi
len (bütün fikir sistemi kökünden sarsılır. Bu şüp
heyledir ki, büyük metotçu Dekart bütün bil
diklerini unutabilmek için ellerini Tanrıya aç
mış, duada bulunmuştur. 

İstatistik araştırmalarının neticeleri de te
mel-.(bilgilerdendir. Bu itibarla şimdi gözüme 
ilişmiş olan hususu ıttılaınıza arz ettikten sonra 
beralberee tefsiri hususuna gideceğim. Şimdi, 
geçen yıl bütçe gerekçesinin 48 nci sayfasına 
bir göz atalım. ÎBurada toptan eşya fiyatları en
deksini görüyoruz. Bu endeks tanzim edilirken 
1948 yılı fiyatları 100 olarak itübar edilmiştir. 
Bu esasa göre 1948 de yüz olan fiyatlar 1957 de 
175, 1958 de 202, 1959 da 242, 1960 da 254, 1961 
re 261 kuruş olmuştur. 

Şimdi, yeni hütçe gerekçesine gelelim; ve 
35 nci sayfayı çevirelim. Burada aynı endekse 
rastlıyoruz, toptan eşya endeksi. Bu kere 1953 
yılının fiyatları yüz itibar edilmiş ve diğer yıl
lanıl fiyatları 'bunun üzerine inşa edilmiş. Bu 
esasa göre 1958 yılında fiyatlar yüz kuruştan 

190 kuruşa, 1959 yılında 227 kuruşa, 1960 da 
239 kuruşa, 1961 de 246 kuruşa yükselmiştir. 

Şimdi, Devletin bir İstatistik Genel Müdür
lüğü, yeni adiyle İstatistik Enstitüsü var. Ne-
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ticeleri itibariyle insanı yanıltabilecek birkaç 
türlü neşriyatı vardır. Şimdi (bu iki neşriyatı 
mukayeseli olarak inceliyelim. 

1958 de çıkan yıl için 202 gösterilen fiyat 
endeksi, bu yıl fbütçesinin 35 nci sayfasında 190 
olarak (gösteriliyor. 1959 a ait rakamlar bu 
yıl 227 olarak gösteriliyor. Giden yıl 1960 fi
yatları 244 kuruş olduğu halde bu yılın fiyat
ları 239 kuruş gösteriliyor. 1961 yılı için giden 
yıl 261 kuruş göründüğü halde hu yılı 246 ku
ruş görünüyor. Bakalım gelecek yılın bütçe ge
rekçesine ne gilbi bir endeksle başlıyacağız. Bu 
farkın nereden ileri geldiği bizim malûmunıuz-
dur. Birinde 1948 senesinin fiyatları yüz itibar 
edilmiştir. Diğerinde 1953 yılının fiyatları yüz 
itîbar edilmiştir. Uyuşmazlık buradan geliyor. 
Şimdi endeksleri tanzim ederken maddeleri ne 
kadar geriye doğru götürürsek bugünün hâdise
lerini, 'bugünün fiyat seviyesini o nisbette kü
çültmüş ve düşürmüş oluruz. Maddeleri ne 
kadar bize doğru yakın alırsak, bugünün vâsıl 
olduğu fiyat neticesini o nisbette çoğaltmış, hâ
diseyi o nisbette büyük göstermiş oluruz. İh
timal geçen yıl bütçesi tanzim edilirken, bir yıl 
oVvelki durumun "büyütülmesi ieahettiği için 
1948 deki yüz itibar edilerek cndeök ele alınmış 
ve yine ihtimal bu sene hütçe tanzim edilirken 
içinde bulunduğumuz yılı durumunun küçük 
gösterilmesi için 1953 yılının fiyatları yüz itibar 
edilerek alınmıştır. Neden birhirini takilbeden 
yılların endeksleri için ayn ayn mebdeler alın
maktadır. Bu neticelerin her (biri hizi yanlış ne
ticelere sevk etmektedir. Bunun böyle olması
nın sebebi tahmin edilebilir. Bizde gerekçeye 
göre (bütçe yapılmaz da yapılması istenen bütçe
ye göre gerekçe yapılır. İşte derdimiz buradadır. 
Devlet İstatistik Enstitüsünün nabza göre şer
bet vermek ve rakam neşretmesi yerine sosyal (hâ
diselerin sonuçlarını en iyi şekilde, ilmî şekil
de inceliyerek endeksler hazırlamasını bundan 
böyle temenni ederiz. Hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Devlet Bakanı. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri 
Milletvekili) — Sayın Başkan; muhterem sena
törler, Sayın Senatör Maeit Zeren'in beyanları 
çok yanlış bir intibaı yaratabileceği endişesiyle 
hiç kimsenin içinde bir dakika bile bir ukte 
kalmaması için derhal söz almayı tercih ettim. 
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Sayın Senatörün geçen sencki rakamlarla : 

bu scneki rakamlar arasıfıda fark bulunduğunu 
beyan etmesi şu yanlış muhakeme tarzına da
yanıyor. Burada bahis konusu olan «100, 171, 
202, 261 veya 190, 127, 239 rakamları kuruş de
ğildir. Bunların her birisini 100 kuruş, 251 ku
ruş, 265 kuruş» diye okudular. Bunlar kuruş 
değildir, puandır. Yani, arz edeyim; 1948 de 
toptan eşya fiyatları endeksi yüz puan sayılırsa 
1961 de bakın şöyle olmuştur; 1953 te yüz pu
an telâkki edilirse 1956 da şöyle olmuştur... ; 

Burada bir noktayı daha tasrih edeyim; bu 
neşredilen rakamları Devlet İstatistik Enstitü
sü, yani bütçesini konuşmakta olduğumuz .mü
essese toplamaz ve hazırlamaz. Toptan eşya fi-
yatlariyle ilgili olarak şimdi okudukları ve Dev
let İstatistik Enstitüsü birbirini tutmıyan ra
kamlar takdim ediyor diye bahis mevzuu ettik
leri bu rakamları derleyen, toplayan ve Devlet 
istatistik Enstitüsü dâhil olmak üzere muhtelif 
devlet müesseselerinin istifadesine arz eden İs
tanbul Ticaret ve Sanayi Odasıdır. i 

1938 temel olmak üzere rakam neşredilir, i 
1948 temel alınarak bir seri rakam neşredilir, | 
bir de 1953 rakamı esas alınarak bir seri rakam ; 
neşredilir ve bu mevzular üzerinde uğraşanlar 
tarafından, 1938 temeline, 1953 temeline göre 
diye neşredilir. Bu bilinen bir keyfiyettir. Kal
dı ki, arkadaşımızın verdikleri rakamların çoğu I 
1953 senesinden 1960 - 1961 senesine kadar neş
redilen rakamlar olduğuna göre, bu rakamlar : 
arasında farklar 1953 rakamı öteki 1953 raka- j 
mı farklı olduğuna göre, bu 1954 rakamı öbür I 
1954 ten farklı olduğuna göre, hiç şüphe yok- J 
tur ki, tenkitleri varit olsaydı bile, bugünkü j 
Devlet İstatistik Enstitüsü çalışmalarına nıüte- ' 
veecih olmıyacaktır. Bir defa, kuruş olmayın- ' 
ca bu fark kalkıyor. Yani 1961 senesinde biri- j 
ne göre 261 kuruş, öbürüne göre 246.kuruş de- j 
diniz mi, tabiî fark eder. Fakat bu kuruş de- < 
ğildir. Bu, temel yüz olursa şu kadar puvan 
dediniz mi bu gayet tabiîdir. Fiyatlarda 1948 
yüz aldığı takdirde elbette 1961 rakamları bi
raz daha yüksek olacaktır. 1953 rakamları ha
reket noktası ittihaz edildiği takdirde 246 ra
kamı bulunacaktır, çünkü 1953 teki temel, 1948 i 
deki temelle aynı değildir, biraz daha ileridir. 
Her ikisini yüzden başlattığınız zaman yukarı
ya doğru rakamlar biraz daha farklı olur. i 
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Neden ayrı seriler tanzim ettiniz? Bunun se

bebi aşikârdır. 1948 senesine göre mukayese 
yapmanın da faydası vardır, fiyatlarda büyük 
bir oynaklığın harekete gelmeye başladığı 
1953 e göre de ayrı bir seri tanzim etmeye lü
zum görülmüş ve uzun yıllardan beri böyle bir 
seri tanzim edilmiştir. 

Bütçe gerekçesinde bir yıl bu seriye göre, 
bir yıl diğer seriye göre verilmesine gelince: 
Bu bütçe gerekçesinin tanzimi ile alâkalı bir 
husus olup Devlet İstatistik Enstitüsünün, büt
çe gerekçesine şu serinin veya bu serinin girme
siyle bir alâkası yoktur. İstanbul Ticaret ve 
Sanayi Odasının hazırladığı serilerden biri ve
ya öteki alınıp arada fark olup olmadığı tesbit 
edilebilir ve iki seriyi aynı temele irca ettiğimiz 
zaman-görülür ki, bu fark zahirî bir farktan 
ibarettir. Bu noktayı hemen arz etmek ve Dev
let İstatistik Enstitüsü şu ve bu şekilde bir ra
kam neşretmek gibi bir ithamdan tebrie maksa-
diyle, derhal tavzih için, söz almış bulundum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Zeren. 
MAGİT ZEREN (Amasya) — Efendim, ev

velâ Sayın Başibakan Yardımcısına lütfettikleri 
izalhatltan dolayı teşekkür ede mm. Ancak bu
rada 'kendilerinin ifade ettikleri hususlardan 
iki tanesiııo İştirak edemiyeceğlimi beyan et
mek 'zorundayım. Kuruş ve puan meselesi. 
Şayet bu rakamları okurken sonunda kuruş 
kelimesi kullanılmışsa veya puan kelimesi kul-
lanı'lmamış netice katiyen değişmiyecek't'ir. 

İkinci ndktada yine ben musırrım, ısrar edi
yorum. Puan değil, kuruşltur. Bunlar kuruş 
olarak tâyin edilir. Fiyatlar 'bu memlekette ca
ri olan fiyat birimiyle para birimiyle ve ku
ruş birimi ile ifade edilirler. Bu itibarla nen 
bu noktada itatnıin olmuş değilim. 

Diğer'taraftan, bütçeye alınmış d a n bu ra
kamlarla Devlet İstatistik Enstitüsünü ilzam 
edemüyeceğ'imizi, bunun latanbul Ticaret Oda
sına ait neşriyat -olduğunu söylediler. Şimdi 
meseleyi doğrudan doğruya bütçe gerekçesinin 
35 nei sayfasından okumak suretiyle ıttılaınıza 
arz etmek isterim. 

Bu bütçede değilmiş, affedersiniz fakat I9'62 
yılı bütçesi gerekçesinin 45 noi sayfasında is-
'tatöstiMerin verildiği kısım, 'bu rakamlar İsta* 
tistikler Genel Müdürlüğünden alınmışlardır, 
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diye kerre içinde 'ifade edilmiştir. Bu (hususu 
arz ederim, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZiOĞLU (Kayseri 
Milletvekili) — Gerekçe yanımda, 'tamamen ak
sine. Devlet istatistik Enstitüsünden bahis 
yoktur. 

MACİT ZEREN (Devamla) — 1962 efen
dim. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı 'konuşmayın. 
Buyurun Saym Aydmer, «sualinizi sorun. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Efendim, endeks bizim için en mühim 
bir unsurdur. Bütün hayatımızın tetkik ve is
tatistiklerini endekse istinadettireceğiz. Sonra 
da yanlışlıklar oıttaya çıkınca bu endeksler 
istanbul Ticaret Odasından alınmıştır, onun 
için gayri'muntazamdır, deyip 'işin içinden çıka
cağız. Doğrusu bendeniz hayrette kaldım. Bun
lar, 'İstatistik Enstitüsünün vazifesine ne vakit 
•girecektir? Toptan eşya 'endekslerini niye ver
miyor? Bendeniz bir türlü anlıyamıyorum, bu 
noktaları cevaplandırsınlar. 

BAŞKAN — Buyurun. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZİ'OÖLU (Kayseri 
Milletvekili) — Mulhterem arkadaşlarım, evve
lâ kuruşla puan arasındaki farkı arz edeyim. 
Kuruş veya puan dediğimiz zaman, '19'G'l sene
sinde 'toptan eşya fiyatla rı endeksi şu kadar 
kuruş, falan seriye göre de yine 196)1 senedin
de şu kadar kuruttur dediğimiz zaman, canım 
'bunun kuruşu değişmez, bu nasıl iştir, der in
san. Toptan eşya fiyatları dendiği zaman ele 
alınan maddelerin sayısı 'belli. İsimleri değiş
miyor. Ama bir seri• ilâ've ediliyor, şu kadar, 
bir seriden de bu kadar kuruş. Bir tezat var
mış gibi gelir. Ama puan dediğimiz 'zaman çok 
daha kolay anlaşılır. Böyle lblr tezat yoktur. 
Bütün dünya devletlerinin eşya fiyatları, en
dekslerine baktığımız zaman 'vaktiyle haşlamış
lar, muayyen bir mebdei yüz alarak seri yap
mışlar sonra 'bir yenisine başlanmışltar. Başka 
bir mebdeli seri yapmıştar. Milletlerarası anu-
kayeselerde bile filân mebdeli seriyen göre fa
lan mebdeli seriye göre diye seri verilir. Tür
kiye'de de 1988 serisi vardır, 1948 ve 1953 
serileri vardır. Basit bir matematik hesapla 
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muamele yaptığınız zaman görürsünüz ki, ra
kamları 'tam tamına uymak suretiyle aynı ra
kamı verecektir. Yeterki 1948 serisi ile, 1953 
ü yüz alan, seriyi .mebdein 'birliğine götürecek 
ameliye yapılsın. Esasen aynı rakamları, 1938, 
1948 ve 195'8 mebdelerine göre neşreden Oda
lar Birliği aynı rakamları kullanarak bu neti
ceyi buluyor. Pekâlâ bu rakamlardan, aynı 
rakamları üç mebdee dökerek, ayrı puan neş
reden Odalar Birliği tek puvan da neşredebilirdi. 
Binaenaleyh, /bunda bir fark yoktur. Tezat var
dır demek tamamen yanlıştır, tezat yoktur. 
Arkadaşımıiz 19'5'3 fiyatlarını söylese idi, 'bu 
ameliyeyi burada 'dahi yapabilirdik, 

(Şimdi ikinc'i noktaya geliyorum. Devlet İs
tatistik Enstitüsü 'Genel Müdürlüğünden alın
dığı söylenmiş olan, bütçe gerekçesindeki ra
kamlar mevzuu, elimizdeki bütçe gerekçesinde 
şöyledir. Toptan eşya fiyatları endeksi 1953=100. 
1963 bütçe gerekçesi elimde. Burada böyle bir 
şey yoktur. Açıkça, «İsı'tahbul geçinme endeks
leri ve toptan eşya fiyatları endeksleri göste
rilmiştir» denmektedir. Arkadaşım zaten ge
rekçede de bunu bulamadılar. Orada değil, 
birkaç, ısayfa sonra bu vardır, dediler. Birkaç 
sayfa sonra (hakikaten bâzı istatistikler var. 
imalât sanayi, ve istihsali 'gibi. Bunun başında 
«Devlet istatistik Eııstütüsü ile Odalar Birliği 
kaynaklarından hazırlanarak» deniyor. Devlet 
istatistik Enstitüsü bu rakamları Odalar Birli
ğinden alarak neşreder. Devlet İstatistik Ens
titüsü, baş'ka bir şey yapar. Geçim endekslerini 
yapar. Türkiye'de -geçinme endekslerini yegâne 
yapan resmî ımüessese Devlet İstatistik Ensti
tüsüdür. Ama toptan eşya fiyatlarını takip ba
kımından, Odalar Birliği yetkili görülmüş, o 
da bir devlet müessesesidir. Odalar Birliği bu 
işi kolay takibedebilir, borsası vardır; takip
le 'mükelleftir. Resmen ve kanunla kurulmuş bu 
müesseseler bunu takiple vazifelidir denmiş ve 
bunu yapıyor. Bunu Devlöt istatistik Eırstitüsü 
yapsın. Bu bir temennidir. Bunlar doğru 
mudur, değil midir? Devlet İstatistik Enstitü
sü, yapsın Odalar Birliği karışmasın, demek 
doğru mudur, değil midir? Bu (hususta beya
natta bulunacak değilim. Bu bir tetkik mev
zuudur. Uzun yıllardan beri böyle yapılması
nın sebepleri nelerdir? Devlöt 'İstatistik Ens
titüsü bunu eline alırsa daha sıhhatli hale mi 
gelir, yoksa' başka b'ir netice mi doğu mır, îbn' 
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feir inceleme mevzuudur. Devlet İstatistik Ens
titüsünün faaliyetleri bundan ibaret olmadığı
na göre, bu nisbeten bas$t bir iş, Odalar Bir
liği tarafından pekâlâ yapılacak bir iş olduğu
na #öre, geçinme endeksi gibi 'kompleks değil
dir, malhztir 'g^rülmemiştirj sadece (bunu yap
mıyor, diye hu müessesenin hikmeti vücudu 
tıedir, şeklinde de donmamak lâzümgelir. (Bu ma
lûm atı alır, neşreder. Hürmettlerİmle. 

BAŞKAN —Sayın Zeren. 
MAOÎT ZERBN (Amasya) — Muh/tere<m 

arkadaşlarım, huzurunuzu tekrar tekrar işgal 
ettiğim için müteessirim, fakat konuşmam çok 
kısa olacaktır. 

Demin okumuş olduğum istatistik neticele
ri, İstatistik Genel Müdürlüğü neşriyatından 
'mı, yoksa İstanbul "IHcareft 'Odasının tanzim 
dttiği İstatistikler tmi olduğu hususunda Sayın 
Feyzîoğlu ile ihtilâfa düşmüş ibıılunuyoruz. 

-Şimdi, ben demin okumuş olduğum malûma
tın dayandığı m êöıazı doğrudan doğruya elime 
geçirdim, şimdi buradan okuyorum: 

1962 bütçe tasarısının 48 n'ci sayfasında, 
(Toptan eşya fiyatları endeksi, «dlstatistik Ge
nel Müdürlüğü»1) kerre içerisinde. Diğer taraf
tan asıl fbenim temas etmiş olduğum Ihususa da 
kendileri hiç temas etmediler. Bunu ben de
min arz etmiştim. Mebdeler geriye doğru gö
türüldüğü müdddtçe istatistikte son yılın hâ
diseleri 'büyültülmüş olur. t Mebdeler önce doğ
ru alınırsa, o zaman son yılın hâdiselerino âde
ta mikros'kop altında bakılmış olur. 

Demek ki, bütçe tanzim edilirken 'geçen se
nelerin /hâdiselerini büyültme'k lâzi'nıgeliyordu, 
mebdei geriye doğru ığÖMrdük, bu sene (hâdi
selerin küçültülmesi lâzımgeldîğinden mebdei 
öne doğru. 1953 e getirdik. 

Şimdi, istatistik b'ir ilim ve neticelerinin de 
inandırıcı olması Tâzımgeldiğine göre, artık bu 
müessesenin, ıbiraz sonra talhsisaıt ve ödenekleri 
üzerinde duracağımız 'bu müessesenin, keyfe 
göre istaltistik hazırlaması yerine, mazbut, sa
bit, muntazam ve her sene (bütçe gerekçesine 
mehaz olabilecek endeksleıin (hazırlanması icab-
eder. Buna işaret ve temas etmek için s#z al
mıştım. Hepinizi tekrar hürmetle selâmlanın. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN PEYZlOĞLü (Kayseri Mil
letvekili) — Efendim, müsaade buyurun, ufak 
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bir tavzihte bulunacağım, bir müessesenin şere
fi mevzuubahistir. (Sağdan, o, o, sesleri ve gülüş
meler) 

BAŞKAN — Buyurun. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN VAR 

DIMCISI TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri Mil
letvekili) — Muhterem arkadaşlarım, burada 
şu veya bu şahıs değil, fakat Devlet istatistik 
Enstitüsünün maksada göre rakam hazırlaması 
sözü, bir defa daha ısrarla ve anlaşılmaz şekilde 
bir ısrarla telâffuz edildiği için, bir büyük mil- ' 
lî müessesenin şeref ve itibarı mevzuubahsoldu-
ğu için söz almak mecburiyetinde kaldım, özür 
dilerim. 

Tekrar söylüyorum, bu toptan eşya endeks
lerini, Ticaret Bakanlığı Konjoktür Dairesi, İs
tanbul Ticaret ve Sanayi Odalariyle iş birliği 
yaparak, hazırlar. Bu itibarla bu rakamları şöy
le hazırlamıştır, böyle hazırlamıştır demek cau 
değildir. Devlet İstatistik Enstitüsü, muhtelif 
mercilerden topladığı bilgileri veya bunların 
yayınlamış oldukları bilgileri alıp, bunları bül
tenler halinde bildirir. Memleketin, sağlığı ve 
millî eğitimiyle ilgili muhtelif bilgileri yayınlar 
ve hatta yabancı memleketlerin neşrettiği ra
kamları ve bilgileri alır ve bunları bültenler ha
linde neşreder, naşir durumdadır. Bu senenin 
bütçesinin gerekçesinde de açıkça görülmekte
dir. Puan ve yüzde olarak arkadaşımız neden, 
toptan eşya endeksine ait burada iki tane cetvel 
var, birincisini okuyor, ikincisinde puan olarak, 
yüzde olarak bunlar tasrih edilmiştir. Neden 
puan olarak dendiği halde kuruş olarak ısrar 
ediyor? Fark yoktur diyor. 

İkincisi, yüzde nisbeti söylendiğine göre, şu
nu veya bunu küçültmek için, bütçe gerekçesini 
hazırlıyan Maliye Vekâleti, çünkü bu tenkid 
Maliye Vekâletine müteveccihtir, bunlar ısrar 
etmiştir; deniyor. Yüzde olarak gösterilmiş. 
1958, 1959, 1960, 1961 yıllarına göre hem puan 
olarak, hem de yüzde olarak ne artış vardır söy
lenmiş. Yüzde olarak gösterilmesi kâfi derecede 
fikir vermez mi? Bu itibarla mebdei surdan ve
ya burdan alınması maksada matuftur dememek 
lâzımdır. Kaldı ki, 1953 mebdeine geçilmesi, ki 
bu mebde bu sene geçilmemiş, 1953 senesinden 
sonra geçilmiş; buna 1953 senesinde maksatlı ra
kam yapmak için mi geçilmiş? Hayır... O zaman 
iş başında bulunan mesul şahıslan tenzih ediyo
rum. O zaman da Devlet İstatistik Umum Mü-
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dürlüğunün başında bulunan değerli ilim adam
ları, Birleşmiş Milletler 1958 bazlarına göre top
tan eşya fiyatları istatistiklerinin hazırlanması
nı istedikleri için, Odalar Birliği de buna uydu
ğu için bu arada 48 le beraber 53 te neşredilmiş
tir. Bugün dünyada 55 bazlarına göre endeks 
yapma temayülü belirdiği için, pek muhtemel 
olarak biz de bundan sonra dünyadaki bu baz 
değişikliğine uyarak ve milletlerarası mukaye
selere imkân vermek için bir de 56 bâzına göre 
rakam hazırlıyacağiz. Baz, eğer bundan, 40 sene 
Önce bir istatistik hazırlanmaya başlansa idi, 40 
sene evvelki baza göre ilân edilme devam ede
cek mi idi, arkadaşlarım? Daha sıhhatli bir mu
kayese imkânı vermek için, zaman zaman bütün 
dünyada olduğu gibi, yüz esasının kabul edildi
ği baz serisi ileriye doğru kaydırılır, yapılan da 
bundan ibarettir. Ve bu, dili kullanan herkes 
hiçbir şeyin saklanamıyacağmı görür. Çünkü 
bu puanlar da, bu yüzdeler de fiyatlarda bir iler
leme olup olmadığım göstermeye kâfidir. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen yok. Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

B. 

201 

202 

203 

204 

206 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
BAŞKAN — Kabui edenler... 
Etmdyen'ler... Kabul edilmiştir. 

Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil mistir. 

Yabancı uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı perso
nelin ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka baklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 

1/ira 

ît 902 581 

4 197 420 

116 640 

60 750 
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B. 

'yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 
sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek para. 
mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 
34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
ve 6122 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin (O) fıkrası ge
reğince T. C. Emekli Sandı
ğına yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kahud .edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

217 Kanunları gereğince verile
cek ücret ve zamlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

219 53 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tahsisat 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez daireleri büro gider
leri 
BAŞKAN —- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Çabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişti)'. 

305 Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler 

306 Giyecekler 
BAŞKAN 
Etmiyenler 

307 Yolluklar 
BAŞKAN • 
Etmivenler 

edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir, 

Liıta 

27 500 

1 500 

526 498 

200 000 

421 800 

559 000 

10 000 

140 000 

40 000 

151 000 
Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 
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4598 sayılı Kanun gereğin
ce ödenecek tedavi giderleri 
ve yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etr^ivTiıJcr... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B:35 
Lira 

25 000 

.13 500 

3 1 . 1 . 0 : 3 

Dördüncü kısmı - Daire 
> hizmetlileri 

401 Matbaa giderleri 370 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... ' ' 
Etwycnl6r... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler..; 
Etmiyonlor... Kabul edilmiştir.' ' 

408 İmtihan komisyon üyeleri
nin ücret ve yollukları 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul -edilmiştir. 

415 Yurt içi muvakkat ve daimî 
büroların giderleri 50 000 
BAŞKAN-— Kabul edenler... " 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.-' 

417 Çeşitli anket giderleri 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Sayım giderleri 4 263 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Makina fişi ve mültigraf 
baskı makinası ve foto sair 
malzeme satmalına giderleri 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

450 üniversite ve yüksek okul
larda okutulacak öğrencilere 
verilecek burslar 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın ve propaganda gider
leri 107 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj giderleri 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
453 

457 

476 

501 

502 

653 

703 

781 

Milletlerarası münasebetle
rin gerektirdiği giderler ...'. 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler..,. Kabul edilmiştir. 
Yüksek İstatistik Şûrası gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri 
BAŞKAN' 'y- Kabul edenler. 
Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
'Geçen yıl borçları 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
'Etmiyenler.'.'. Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul /edenler...'; 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.' 

Altıncı kısım - Yardımlar 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Memur ve Müstahdemleri 
Biriktirme ve Yardımlaşma 
Sandığına (Memur ve hiz
metlilerine verilecek öğle ye--
ineklerinde sarf edilmek üze-. 
r e ) . , 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Onarımlar 

Makina ve teçhizat onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Makina ye teçhizat 
(alımları ve esaslı 

onanımla rı 
Makina ve teçhizat ' 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

58 200 

15 000 

4 000 

80 755 

10 000 

420 000 

1) Diyanet îşleri Başkanlığı Bütçesi 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığı büt
çesinin müzakeresine 'başlıyoruz. Sayın Ali Rı
za Ulusman Millet Partisi adına. 

M. P. ADINA ALİ RIZA ULUSMAN (Kır
şehir) — Sayın Başkan ve Cumlıuriyet Senato
sunun muhterem üyeleri; 
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Diyanet işleri Reislisi bütçe tasarısının tü

mü hakkındaki görüş ve temennilerimizi arza 
başlarken; her şeyden evvel, .yüksek bir ah
lâk müessesesi ve üstün -bir fazilet kaynağı ol
duğuna yürekten ve samimiyetle inandığımız 
dinin mahiyeti ve dinî teşkilât ile din adamla
rının sıfatları ve fonksiyonları bakımından, bun
ların geçmişteki mevkilerine, tarihî ve felsefî 
esbap ve zaruretlerle bu mevzuclaki görüş ve an
layışta vukua gelen tahâvvüllere ve (bugün için
de bulunduğumuz atmosfere kısaca, temas et
mek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yüksek malûmlarıdır id, insanların ferdi 

vicdanı ile Halikı arasındaiki müesseselerini tâ
yin • ve değişmez ulvi kaideleri tanzim eden 
(din), mukaddes bir mevzii ve müminler için 
tükenmez bir hazinedir. 

Mahiyet ve tezahürleri ne olursa olsun, din 
telâkkisi, insanlıkla tevemdir. Beşeriyetin te
kâmülünde ilk ve en tesirli âmil, dinî ve dine 
müstenit ahlâkî zihniyet olmuştur. 

Cemiyette, can ve mal emniyeti; daha ziya
de, bu anlayış ve din adamlarının, din otorite
lerinin şuurlu, faziletli ve âdil rehberliği ile 
bağlamış ve tarihin akışı içinde - zaman ve me-
<kân ölçüleri ve fikrî inkişaflar nisbetinde - ge
lişmek suretiyle, ferdin ve toplumun hayatî 
endişelerden uzak olarak yaşamasında, manen 
ve maddeten yükselmesinde aslî fbir unsur hali
ne gelmiştir. 

Bir hâdisde : «Ben, mekârimi ahlâkı itmam 
için gönderildim» diye Hazreti Muhammet; idi
nin dayandığı en mukaddes temelin (hüsnü ah
lâk) ve din ile hüsnü ahlâkın yekdiğerindeıı ay
rılmaz iki mühim unsur olduğunu beliğ ve ke
sin bir ifade ile beyan etmemişler midir? İslâ
miyetin iyi ahlâk sahibi olmayı istilzam 'ettiği
ni teyit buyurmamışlar mıdır? Müminlerin, 
müslümanların birbiriyle kardeşliği mânasını 
tazammun eden «uhuvvet» ve müsavat, adalet, 
istikamet, itaat,-sadakat, cesaret,-sahavet, ne-
zafet, taharet, muavenet, ahde vefa, kendisi 
için istenilmiyen ıbir şeyin başkası için de iste-
nilmemesi gibi her biri birer kıymet olan esaıs-
ler, islâmiyetin paha biçilmez düstûrları değil 
midir? 

«İlmi, beşikten mezara kadar tahsil ediniz», 
«İlim, Çin'de de ıcrlsa tahsil ediniz», «İlim, er-
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i kefe ve kadın bütün müslümanlara farzdır», 

«Çalışmak ibadettir.», «Çahşnnyan insan değil
dir (kuranda)», «Kazanan tanrının dostudur» 
mealindeki hadislerin ve dinî buyrukların, bu
gün dahi, medeni âlemin îlıtiram duygularını 
eelbedeoek lâyenuıt ve kutsal hitaplar ve ulvi 
hedefler olduğunda şüphe edilebilir mi? 

Muhterem arkadaşlar; 
O örülüyor ki, islâmiyet, yüksek ahlâk ve 

fazilet prensiplerine dayanmakta ve ulvi gaye-
ı ier istihdaf etmektedir. İslâm ve Türk tarihin

de, bu esaslardan mülhem ve faziletle müte-
halli din ve devlet adamları çok görülmüştür. 
Tariftim yer yer kaydettiği yüksek islâm ve 
Türk medeniyetleri, hep Ibu, din ve ahlâkın, 
mümtaz ve şerefli mümessilleri ile onlara ve 
temsil ettikleri heyecan ve ideallerin kudsiyeti-

I ne inanmış, muti ve çalışkan camiaların müş
terek eserleridir. 

j Tarihin muhtelif devirlerinde hükümran ol
muş halifeler devri böyle, hakan la r devri böy-

j le, sultanlar devri yine böyle ve bu hakikatin 
şaşmaz ve değişmez atmosferi içinde 'cereyan 
etmiştir. 

Şüphe yoktur ki, eski Türk hakanlarının 
ahlâk, adalet ve hürriyet anlayışları ve halka 

i karşı davranışları 'bugün dahi birçok milletle-
! rin takdir ve hayranlığını nıucibolmaktadır. 
! O'rhon, Uygur ve Selçufk medeniyetleri; din, 
I ahlâk ve siyaset hürriyeti ve faziletli bir idare 

içinde inkişaf etmiş medeniyetlerdir. 
ı Yeri gelmiş'ken şu tarihî vakıayı da ifade 
I edelim ki, milletlerin terakki ve tealilerinin 

'başlıca sebebi (hüsnü 'ahlâk), inhitat ve izmih-
j lâllerinin 'âmili de (suiahlâk) olmuştur. 

i Dini mübiyini islâmın yüksek esaslarının ve 
j buna müstenit alhlâkm çdzdiğa yoldan zaman 
; zaman sapanlar, icadettikleri hurafat ile islâ-
'] •miiyetin nurlu »somasında bir 'husuf yaratmak 
\ istiyenler, din istismarcılığı .gayretleriyle, bu 

müzebzep hava içimde, şahsiyetlerini de, kan-
I dırdıkları camiayı da, yer yer delâlet bataklı

ğına düşürmüşlerdir. İşte bunun neticesi ola
rak da tarihen malûm ve muayyen medeniyet 
çevrelerinde, maalesef, bâzı çöküntüler müşahe
de olundu. 

I İşte biz, -bu sebeplerledir ki, Millet Partisi 
olarak, maddi Ikuvvot feaynağı okn müspet il
me ve tekniğe inandığımız gıibi, onun yanında, 
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m^ncfvi ve sonsuz bir kuvvet, iman ve ilham 
menbaı olan dinin fatziletine ve aynı ızamanda 
çan ve mal emniyetinin 'temininde çok müessir 
bir âmil bulunduğuna da samimiyetle inanı
yoruz ve bu inanıçta devam edeceğiz. Dinî iti-
kadatı, beşeriyetin mânevi ve ruhî ieadatı te
lâkki eden sapık bir felsefeye asla iltifait etmi-
yeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yüksek heyetinizce malûm olduğu üzere, 

sultanlıkla halifeliğin birleştiği ve böylece Dev
letle dinin yekdiğerine karıştığı Osmanlı İm
paratorluğu devrinde, Diyanet İşleri tabiî ola
rak bir Hükümet işi, bir âmme hizmeti telâkki 
edilmekfrte ve (şeyhülislâm) tarafından yürütül-
metote idi. 

(Bu sistem çok hatalı idi. Çünkü mahiyetleri 
ve esasları bakımından din tile Devlet işleri baş
ka başka mevzulardır. Nihayet (bir kanunla din 
işleri Devlet işlerinden ayrıldı ve Devlet «lâik» 
bir sima aldı. 

Eski Teşkilâtı Esasiye Kanununda: «Tür
kiye Devletinin dîni, dinî islâmdır ve resmî lisanı 
Türkçedir.» hükmü vardı. Bugünkü anayasa
mızın birinci maddesinde: «Türkiye Devleti 
bir cumhuriyettir.» denilmekte, ikinci (madde
sinde de cumhuriyetin, «lâik» ve sosyal bir 
hukuk devleti olduğu tasrih »edilmektedir. 

Bu netice, ilmin ve tekâmülün bir eseri sa
yılmalıdır. Hilâfetin ilgasından, demokratik 
cumhuriyet esaslarının kabulünden sonra «lâ
iklik» zaruri îdd. 

Partimizin de esas umdelerinden biri olan, 
«lâikliği» memnuniyetle (karşılamak lâzımdır. 
Ancalk lâiklik; din işlerinin dünya işlerinden 
tamamiyle ayrılmasını, din adamlarının hiçbir 
veçhile devlet işlerine ve bilmukabele devletin 
de din işlerine karışmamalarını istilzam eden 
bdr prensiptir. 

Bu prensibi devlet benimsemekle beraber, 
Divanet İşleri 'Teşkilâtını, bir Devlet teşkilâtı 
olarak, bünyesinde muhafaza ve onu devamlı 
bir (âmme hizmeti) şeklinde ifa edegelmiştir. 
Yürürlükte olan anayasamızın (154) ncü mad
desinde: «ıGenel idare dçinde yeralan Divanet 
İşleri Başkanlığı Özel Kanununda gösterilen 
görevleri yerine getirir.» denilmektedir. 

Bu hükümle de Diyanet İşleri Teşkilâtı Ge
nel İdare arasına ithal ve gördüğü işlerin bir 
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(âmme hizmeti) olduğu ifade edilmiştir. t$te 
bu »sebepledir M, bu konu, ilim muhitlerinde 
olduğu gibi, Diyanet İşleri Reisliği bülîçesinin 
müzakeresi sırasında, (Bütçe (Karma Komisyo
nunda da hayli münakaşayı mucifoolmuştur. 

Bu önemli durumu, ıhissî düşüncelerden mtik 
olarak, objektif ve akademik bir görüşle tet
kik /ve tahlil etmek isteriz. 

1. Lâiklik prensibinin biraz önce arz etti
ğimiz mahiyeti, Diyanet İşleri Teşkilatının, bir 
genel idare olarak, diğer âmme hizmetleri ara
sına ithaline ve Başbakanlık veya her hangi bir 
bakanlık bünyesi içinde tedvir ve idaresine as
la müsait değildir. Buna; Karma Komisyonun
da: «Dinî faaliyetleri düzenliyen bir kurum» 
ve «Bir hizmet, teşkilâtıdır.» demek suretiyle, 
âmme hizmeti sayılmasının ve Devlet işleri ara
sında yer almasının isabetini izaha çalışmış 
alan alâkalı Sayın Devlet Bakanının görüşleri
ne katılmaya da bizce, imkân yoktur. Çünkü, İs
lâm dinînin, «İtikat ve ibâdata dair bütün ah
kâm ve mesalilhinin tedviri ve müessesatı dîni-
yenin idaresi», ile mükellef dinî bir teşkilât 
hakkında sarf •edilen gayrete ve zevahirciliğin 
dar sınırlarını aşamıyan bu düşündürücü izah 
tarama ciddî bir mâna verilemez. 

2. Diyanet İşleri Teşkilâtının bir amme 
hizmeti sajyılması ve Devlet bütçesi ile idare 
olunması keyfiyeti, hak ve malî mükellefiyet 
eşitliği prensiplerine de aykırıdır. 

Her hangi bir âmme hizmetinden, din ve 
mezhep farkı gözetilmeksizin, herkesin, müsa
vi olarak istifade etmesi asıldır. Igte bu sebep
ledir ki, kamu giderlerim karşılamak üzere, 
malî gücüne (takatine) göre, herkes vergi öde
mekle mükellef tutulmuştur. Yani hakta ve mü
kellefiyette müsavat esası, anayasamızın temi
natı altında bulunan temel haklardandır ve 
demokrasinin ana prensiplerindendir. 

Halbuki, âmme hizmeti sayılan Diyanet İş
leri Teşkilâtının ifa edegeldiği hizmetlerden 
yalnız nııüslümanlar istifade etmekte ve müslü-
man olmıyanlar ise, bittabi bu hizmetlerden 
faydalanamamaktadırlar. Fakat buna rağmen, 
- bu hizmetlere de sarf edilen - vergileri müsa
vi surette ve tam olarak ödemek zorundadırlar. 
Gayrimüslimlerin dinî teşkilâtı ve hizmetleri 
bir âmme müessesesi ve htemeti sayılmadığı ci
hetle, bunlar için, Devlet bütçesinden her hangi 
bir sarfiyat icrası elbette (bahse mevzu olamaz. 
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T-efoerüz «den bu neticeye ıgöre de; Diyanet i 

İşleri Teşkilâtının (Başkanlığa veya her hangi ı 
bîr 'J>akanlığa (bağlanması ve Devlet bü/tçesiyle I 
idare olunması keyfiyeti (lâiklik) ve (mükel- I 
leüiyette eşitlik) prensipleriyle b-ağdaştınlamaz I 
ve (huikuk devletü) vasıf ve prensibini zarfa 
uğratır. I 

Binaenaleyh, zaten bir üvey fevlât muame- I 
leşi gören ve bu sebeple de maksut olan gaye- I 
sinfc ve tabiî hedeflerine ulaşma imkânlarından I 
mahrum bulunan Diyanet İşleri Teşkilâtının j 
Devletin nezaret ve murakabesi altında, Vakıf
lar idaresinin ve mahiyetleri itibariyle ve hu-
kukan mümkün olan diğer tesislerin kaynakla- I 
nndan da müstefit kılınmak suretiyle - diğer I 
medeni memleketlerde olduğu gibi esaslı dört 
başı mamur ve hükmi şahsiyeti haiz dinî bir ce
maat müessesesi haline getirilmesi işinin, gerçek 
bir hukuk devletinin, belli başlı problemlerinden 
biri olduğuna kaaniiz. 

Siyasi, iktisadi, malî ve içtimai türlü mülâ
haza ve sebeplerle böyle radikal bir teşebbüse 
cüret edilemediği takdirde, hiç. olmazsa, huku- I 
kan nispî bir vesayet mertebesine ve ferahlığa I 
kavuşturulmak üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı 
teşkilâtına, (muhtariyeti) haiz ve mülhak bütçe 
ile idare olunur bir hüviyet verilmesinin zarure
tine inanıyoruz. 

Çok muhterem arkadaşlarım, 
«Allah» ile kul arasına girmeye hiç kimsenin j 

hakjkı olmadığı; müslüman olmak için din adam
larının tavassutuna ihtiyaç kalmadığı, islâmi-
yette din adamı diye bir müessese bulunmadığı; 
din adamlarının tarihî görevlerinin sona erdiği 
ve kendilerine lüzum kalmamış olduğu, ancak 
fiilen ve fuzulen mevcudolan bu adamların 
(% 99) unun cahil oldukları tezi hakkındaki 
görüşlerimizin bu kürsüden ifade edilmesini fay
dalı ve ödenmesi gereken bir borç telâkki etmek
teyiz-

Sayın Şefik İnan'm temsil ve karma komis
yonda ifade ettiği bu fikirlerinden dolayı, şahıs
lan hakkında kötümser bir düşünceye sahip de
ğiliz. Ancak, Türk umumi efkârında geniş yan
kılar uyandırmış olan bu mevzua kısaca dokun- I 
inak ve hafif bir serzenişte bulunmak isteriz : I 

A) AJlah ile kul arasına girmeye, yani, I 
(Papa), Ruhban ve papazların yaptıkları gibi, I 
din adamlarımızın da, Allah namına, müslüman- I 
larm günahlarını af veya onları afaroz etmeye I 
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elbette haklan yoktur ve böyle bir hak iddia 
eden veya aklından geçiren bir tek din adamı
mız da mevcut değildir, tslâmiyettc cami hâki
miyeti de yoktur. 

B) «Din adamı» konusuna gelince «Ehliyeti 
haiz, muayyen dinî vazifelerin ifasiyle mükellef 
ve bundan sorumlu olan zevata (Din adamı) de
nir. 

Meselâ «İmam» bir din adamıdır. Köylülerin 
baştacı etmek isteyip de köyleri için çoğu zaman 
bulamamanın ıstırabını çektikleri imam. islâmi-
yette «imamet» mühim ve en çok ihtiyaç duyu
lan kutsal bir vazifedir. (Hazreti Muhammet) 
in, hayatında yaptığı en önemli vazifelerden biri 
de (imamet) idi. 

Daha sonra (Ebûbekir), (Ömer), (Osman) 
ve (Ali) nin de birer din adamı olduklan ma
lûmdur. 

Diyanet İşleri Reisi, müftüler ve yardımcı-
lan, vaizler, hatipler, müezzinler ve sair görev
liler şüphesiz ki, Islâmiyette yeri olan ve daima 
ihtiyaç duyulan din adamı ve lüzumlu birer un
surdurlar. 

0) Din adamlarının tarihî görevlerinin so
na ermiş ve fonksiyonlarının kalmamış olduğu 
hakkındaki iddia da takdiri ve indî olmaktan 
öteye gidemez. Halkı hurafat bataklığından kur
taracak, dinin gerçek mahiyetini ve yüksek esa-
satını telkin suretiyle onlann ahlâkını ve seci
yesini takviye edecek ve böylece her türlü fena
lığı önlemek istikametinde hürmete şayan bir 
mürşit ve rehber olacak din adamlarına, millet
çe, çok, pek çok muhtacız. 

Müspet ilim, irfan ve servet bakımından bi
zimle kıyas edilemiyecek kadar yükselmiş gayri 
müslim medeni milletlerin dahi, halen din adam
larına ne derece önem verdikleri, onları ne mer
tebe şayanı ihtiram birer varlık olarak selâmla
dıkları ve bu sayede elde ettikleri mesut netice
ler göz önüne getirilirse fikrimizin isabeti daha 
kolay ve aksi iddianın yersizliği ise daha çabuk 
anlaşılır. 

Haiz bulunduğu müstesna hüviyeti ile ital
ya'da (Papalığın âlemşümul nüfuzunun, ingilte
re'de ve Amerika'da (Kilise) ve (dinî müessese) 
lerin gerek bu memleketlerde ve gerek mezkûr 
kilise ve müesseselere manen bağlı diğer memle
ketlerdeki halkın maneviyat ve ahlâkiyatı üze
rinde ve dolayısiyle cemiyet nizamı mevzuunda 
yarattığı fevkalâde müspet ve rehakâr tesirler 
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bir tarafa; İstanbul'daki (Fener Patrikhaneyi) i 
nin, ve taşıdığı sınıfın verdiği kudretle, kuvvetli I 
bir şahsiyet olan, patrik (Athanegoras) m mem
leketimizdeki azınlıklar ve patrikhaneye dinî ra
bıtalarla bağlanmış bulunan diğer yerlerdeki 
gayri müslimler üzerinde her bakımdan ve tah-
sis.en ,millî ve dinî ahlâk bakımından oynadığı 
müspet roller, bizim için, bir ibret dersi teşkil et
mez mi? 

Memleketimizde yer yer hızını ve şümulünü 
artırmakta olan ahlâki sükûtta, şakavet, can, 
mal, ırz ve iffet •haydutluğunda,- bu dalâletin te
siri az mıdır1? 

D) Din adamlarının, kendi kendilerine gö
rev yarattıkları fikri de, realiteler muvacehesin
de, iltifata lâyik bir görüş değildir. 

Din adamlarının (% 99) unun cahil olduğu 
ve kurslara tabi tutulmaları cihetine gelince : I 
Bu nisbetiıı is'abet derecesi bizce malûm değildir. 
Sayın (Şefik İnan) eski bir istatistikçi olduğu
na göre bunda fazla bir mübalâğa payı aramak 
belki saygısızlık, telâkki edilir. Ama, biz, Sayın 
înan'm kanaatinde değiliz. Farzımuhal görüşle
ri doğru bile olsa bu cehaletin günahım yalnız I 
din adamlarına yüklemek insafsızlık olur. Hiç, 
olmazsa Cumhuriyet devrinde bu mevzu ele alın
sa ve, hem dinî ilimler, hem de müspet ilimlerle 
mücehhez yüksek vasıflı din adamları yetiştire
cek irfan.müesseseleri:açılmış, bu işlere de önem 
verilmiş olsaydı, elbette durum, bugünkünden I 
cok farklı ve.millî menfaatler noktai-nazarından 
da faydalı olurdu. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu yersiz tenkid ve tarizler hakkındaki ma

ruzatımızı, merhum üstadımız Profesör (Sadri 
Maksudî Arsal) in bir sözü ile bitirmek istiyo
ruz : 

Büyük Alman filozoflarından (Hegel) in 
(Hukukun menşei) hakkındaki meşhur nazari
yesini birçok bakımdan tenkid- eden merhum ho- i 
camız, tenkidlcrinin bir yerinde : 

«Bu fikri Hegel söylemese de bir Alman 
söylese idi çok saçma olurdu. Halbuki Hegel, 
zamanın en büyük âlimidir.» dedikten sonra : 
«Hakikate tevafuk etmiyen bu nazariye mantık 
ve beşeriyetin menafiine mugayirdir ve ferdin 
hürriyeti noktasından muzırdır.» Kanaatini iz
har ediyor. 

Biz de, Türk halk ef kârınca iyi karşılanmı-
yarak büyük bir tepki yaratan ve şüphesiz ki, 1 
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millî menfaatler bakımından da zararlı olan 
bu fikirlerin sahibine muhterem üstadımızın 
bahsedilen fikir ve kauaathıi ithaf etmekle ye
tiniriz. 

Muhterem arkadaşlarını, 
En samimî inançlarımızın bir ifadesi ola

rak ısrarla ve büyük bir üzüntü ile arz ede
lim ki, din 'problemi ve bununla sıkı sıkıya 
alâkalı diğer mevzular, memleketimizde, affe
dilmez bir ihmale uğarmış bulunmaktadır. 
Bu hazin gidişin doğurduğu ve doğuracağı 
tehlikelerin vahametine işaret etmek isteriz. 

"Din tedrisatı, dinî müessesatınm muhafazası 
ve yenilerinin inşası, dinî neşriyat telkinat 
vo propaganda yoliyle halkın irşadı, ahlâk ve 
maneviyatının yükseltilmesi, üstün vasıflı ve 
bilgili din adamları yetiştirilmesi ve bunlara 
şerefli, haysiyetli insanlar olarak ve taşıdıkları 
sıfatın gerektirdiği derecede huz-urhı bir ya
şayış sağlanması gibi hususlar, .milletimizin ha
yatiyetini ve ahlâki &alâbetini temin ve tarsi-
ııc hadim başlıca mevzulardır, 

Bu konular, devletçe, acaba neden önem
leri ve değerleri nisbetinde ele alınmamakta ve 
milletçe arzulanan hedeflere niçin ulaştırılma-
maktadır ? 

Birçok meselelerimizde , (Batı) yi örnek 
almak ve Batılılaşmak başlıca prensibimiz ol
duğunu söyler dururuz. Batılı ve medeni mem
leketlerde, dinin ve dinle ilgili eğitim, öğre
tim ve saire gibi mevzuların bu derece ihmal 
olunduğu iddia edilemez. 

Meselâ; en ileri bir memleket olan Ameri
ka'yı ele alalım : Orada, her üniversite ve oku
lun yanında bir kilise ve. her kilisinin yanında 
bir üniversite veya okulun mevcudolduğıı, or
dunun normal eğitiminin dine dayandığı, «su
bay ve erlerin - Pazar günleri muntazam grup
lar, halinde - ibadet için- kiliselere gittikleri; 
bütün Amerika'da dinî eğitim ve öğretime son 
derece ehemmiyet verildiği; iki yüz seksen altı 
bin altı yüz civarında dinî okul ve 100 den fazla 
ilahiyat; fakültesi ve üç milyon civarında tale
besi mevcut, bulunduğu, dinî neşriyat ve telki
nat işlerinin her vasıta ile ve en geniş ölçüde 
yapılmakta olduğu öğrenilmiştir. 

Batılı diğer hür ve medeni memleketlerde 
durumun, esas itibariyle, daha başka olmadığı 
da malûm ve muhakkaktır. 
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(Batı - Berlin) de üniversite rektörü, müslü- I 

man öğrencilerin talebi üzerine, bir mescit aç
tırarak öğreniclerin ibadetlerine tahsis et
miştir. Halbuki İstanbul İniversite binasında 
mevcut bir mescidi, rektörün kapatmış olduğu 
ve fakat Hukuk Fakültesi Dekanı tarafından 
açılmış olan bu mescidi, rektörün tekrar ka
patmış ve böylece orada öğrencilerin ve diğer 
müslümanlarm ibadetlerine mâni olmuş bu- | 
lunduğu umumi efkârca da malûm bir vakıadır. 
Sn iki hâdisenin mukayeyesi ve dinde reform 
hikâyesi dinî anlayışımızın hangi istikamete 
yöneldiğini ifadeye kâfi ve bizim için mucibi 
esef tip. '! 

Muhterem arkadaşlarım. 
(Tevhidi tedrisat Kanunu) ile her türlü 

tedrisat' işinin Millî Eğitim Bakanlığına bıra
kıldığı bilinen bir keyfiyettir. Bu itibarla Di
yanet İşleri Başkanlığının bu konuda halen 
doğrudan doğruya bir fonksiyonu yoktur. Fa
kat, muhtelif unvanlarla, dar bir sınır içinde, 
dini eğitim ve öğretim yapan okulda, enstitü 
ve- üniversitelerde tedrisata muayyen bir isti
kamet ve vüsat verilmesi hususunda Millî Eği
tim Bakanlığı ve Hükümet nezdinde teşebbüste 
bulunarak bunları temine çalışması acaba müm
kün olmuyor mu? Veya teşebbüsler semeresiz 
mi kalıyor? öyle ise bunun haklı ve ciddî sebep
leri nelerdir?' Muasır medeniyet ve Devlet zih
niyeti içinde yetişmiş, hem dinî,, hem de müs
pet ilimlerle mücehhez' yüksek ilim adamları 
hasretini, bu millet, daha ne zamana kadar çe
kecektir? 

Gayrimüslim vatandaşların, kendi okulların
da, dinî tedrisat, her türlü müdahaleden uzak ve 
senbest olarak devam ederken, Müslümanlar 
için aynı hakkın fiilen tanınmaması, dinî ted
risatın ihtiyaca tekalbül derecesi meşkûk prog
ramlar dâhilinde ve kifayetsiz elemanlar mari
fetiyle yapılmakta olması, eşitlik prensibine ve 
insafa bilmem sığar mı? 

Bu mülâhazalarladır ki, diğer temennileri
mizin yanında : 

İlahiyat Fakültesinin hakiki ihtiyaca kifa
yet edecek hale getirilmesi ve adedinin artırıl
ması, îmanı - Hatip okullarının da çoğaltılması, 
daha seviyeli bir irfan yuvası hüviyetine sahip 
kılınması, mezunlarına lise mezunları derecesin
de hak tanınması hususlarının teminini de bil
hassa rica ederiz, 
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Muhterem arkadaşlar-, 
Diyanet İşleri Başkanlığının 1963 yılı büt

çesi,' geçen yıla nazaran (5 894 210) lira fazla-
siyle (57 719 820) lira olarak ve yatırımlar 
bütçesi ise - geçen yıl olduğu gibi - (20 000) lira 
olarak tanzim edilmiştir. 

Bu artışın sebeplerinden birini, merkez.ve 
vilâyetler memur ve hizmetlileri ile hayrat ha
demeleri maaş ve ücretlerine, kanunen, yapıl
ması zaruri (% 15) zamlar, teşkil etmektedir. 
Yanılmıyorsak, bu zamların yekûnu (3 793 747) 
lira tutmaktadır. Arta kalan (2 100 463) lira 
da, öteberi tahsisatından, ilâve edilen (450) 
lira ücretli (35) aded kurs öğretmeninin (4) ay
lık ücretlerinden, memurların artan çocuk zam
ları farkından ve kanun gereğince Emekli San
dığına yapılacak ödemeler için mecburen fazla 
olarak konulan (366 888) liralık ödenekten iba
rettir. 

Yatırımlar faslına konulmuış olan (20 000) 
lira ile de dairelerin sıva ve badana gibi tamir 
işleri yaptırılacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Görülüyor ki, bütçedeki artış, sadre şifa ve

rir bir tezayüdolmayıp zahirîdir; esaslı işlerin 
yapılmasını sağlıyacak bir tahsisat fazlalığı yok
tur. Halbuki, Karma Bütçe Komisyonu rapor
törünün bütçeye bağlı raporuna göre : 

Memleketimizde (6 000) imam, müezzin ve 
kayum kadrosuna ihtiyaeolduğu, ayrıca (500) 
aded (250) şer lira ücretli imam kadrosuna lü
zum görüldüğü ve (L) cetveline alınmış olan 
(350) aded İmam - Hatip kadrosunun serbest 
bırakılmasına zaruret bulunduğu anlaşılmakta
dır. 

Geçen seneye nazaran, döşeme tahsisatı ola
rak (70 888) lira noksaniyle (79 112) lira ve 
demirbaş tahsisatı olarak (80 000) lira noksa
niyle (50 000) lira teklif edilmiş olduğu görül
müştür. Bilhassa acıklı durumları malûm olan 
taşra teşkilâtı bakımından, bu hal, çok daha 
sıkıntılı durumlar yaratacağından, raporda da 
belirtildiği gibi, bu tahsisatın, hiç olmazsa, ten
zil edilen miktarların eklenmesi suretiyle, ge-
çen seneki seviyelere yükseltilmesi icabederdi. 

Bütçeye bağlı raporda (387) müftülüğün 
odacısı ve kâtipleri olmadığı belirtilmekte ve 
hem kâtiplik, hem de odacılık görevleri aynı 
şanıslara ifa ettirilmek üzere (225) şer lira üc-
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retli (150) 'hademe kadrosunun kabulü teklif 
edilmektedir. 

Kâtipsiz ve hele odacısız müftülük! Bu hal, 
cidden üzücüdür. Hattâ, bir tedbir ve son. çare 
olarak kâtiplikle odacılığın aynı şahısta içtima 
ettirilmesi teklifi dahi düşündürücüdür. 

Diyâıiet İşleri Başkanlığının halen işgal et
mekte olduğu bina kiralık ve gayrimüsait bu
lunduğu gibi ilçe müftülerinin pek çoğunun 
oturduğu evinden ayrılmış bir odada vazife gör
dükleri raporda tesbit edilmiş olmakla beraber 
bâzı mahallerdeki meşhudatımız da bu merkez
dedir. Mevzuun ciddiyetiyle mütenasip olmıyan 
bu halin kısmen olsun ıslahı için (305) nci 
faslın (11) nci ve (12) nci maddelerinde mev
zu nierkez ve illerdeki kira bedellerine ve (450) 
nci fasıldaki burs ödeneğine yapılması rapor
da teklif edilen ilâve tahsisat keyfiyetinin naza
rı dikkate alınmasının muvafık olacağına kani
iz. Bu dahi yapılmamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Biraz da kadro ve mevcut elemanların 

tahsil durumları ile ihtiyaca kâfi gelip gelme
dikleri konuları üzerinde duralım. 

Alakalı sayın Devlet Bakanının, bütçe kar
ma komisyonundaki beyanatına göre, teşkilat 
kadroları için üniversiteden ilk okula kadar 
muhtelif derecede tahsil görmüş, sıra ile, (655) 
müftü, (33) müftü yardımcısı, (1870) imam 
ve (336) vaiz mevcuttur. Bu itibarla toptan (2894) 
din adamımız kadrolu olarak vazife görmekte
dirler ki, umumi nüfusumuza nazaran - aşağı 
yukarı - on bin kişiye bir kadrolu din adamı 
düşmektedir. Bunlardan üniversite mezunu 
olanlar ise pek azdır. 

Ayrıca, memlekette, kadro dışı (40 000) din 
adamının mevcudolduğu sayın Bakan tarafın
dan ifade olunmuştur. Eğer bunlar, köy imam
ları değilse, kendilerinin Diyanet işleri Başkan
lığı teşkilâtiyle alâka ve ehliyet dereceleri, mu
vazzaf ve sorumlu din adamları olup olmadık
ları, vazifelerinin mahiyeti meçhulümüzdür. Bu 
cihetlerin lütfen aydınlatılmasını Sayın Bakan
dan rica ederiz. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, bir (Genel İdare) 
ve gördüğü işler de (âmme hizmeti) sayıldığı
na göre, kadro ve tahsisat bakımından diğer ge
nel idarelerde her yıl görülen artış temposuna 
uygun ve bittabi ihtiyaciyle mütenasip olarak, 
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Diyanet İşleri teşkilâtının da tatmin edilmesi 
ve himayeye mazhar olması icabetmez mi? 

Geçen seneki bütçe müzakerelerinde, alâkalı 
Sayın Devlet Bakanının, dinî tedrisatın yeter 
dereceye ulaştırılması, yani hem dinî ve hem 
de müspet ilimler bakımından gereken seviyede 
meslek adamları yetiştirir hale getirilmesi, din 
adamlarının terfih ve terfileri sağlam bir usule 
bağlanması için hazırlandığını ifade ettikleri 
lâyihanın sonu ne olmuştur? Ayrıca, yayın iş
leri için muhtaç olunan döner sermaye miktarı
nın yükseltilmesi yolundaki karar ve teşebbüs 
hangi safhadadır? Bastırılmış olan «Kuran» 
dan elde edileceği bildirilen (döryüzbin) liralık 
gelirin döner sermayeye eklenip eklenmemiş 
olduğu ve döner sermayenin bugünkü durumu
nun ne merkezde bulunduğu; neşriyat ve pro
paganda mevzularında müspet bir inkişafın gö
rülüp görülmediği hususlarında tenvir Duyu
rulmamızı sayın Bakandan istirham ederiz. 

Cami inşaatı işinin muhtelif dernekler tara
fından yapıldığı ve yirmi bine yakın camiin in
şa halinde bulunduğu, Hükümetçe imkân nisbe-
tinde yardım yapıldığı geçen sene beyan olun
muştu. Bu sene böyle bir yardım yapılabilecek 
mi, yapılacaksa hangi tahsisattan ve nereden? 
Biz, bütçe de bu işler için müsait bir teklif gö
remedik. Eğer cami inşaatı, Diyanet İşleri Baş
kanlığının iştigal mevzuu dışında mütalâa edil
mekte ise, bu, nevi şahsına münhasır âmme hiz
metinin mahiyetini anlamak güç olur. 

Sabırla beni dinlediğinizden dolayı yüksek 
heyetinize teşekkür eder ve hürmetle selâmla
nın (Alkışlar). 

BAŞKAN — Arz etmek isterim ki; bugünkü 
programımızda daha dört tane daire bütçesi 
vardır ve bunlardan iki tanesi Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlü
ğü bütçeleridir. Bunların muhtelif cetvelleri 
vardır. Bu bakımdan sayın arkadaşların ve bil
hassa Grup Sözcülerinin Kiyasete yardımcı ol
malarını rica edeceğim. 

A. P. Grupu adına Sayın Dikeçligil, buyu
run. 

A.P, GRUPU ADINA HÜSNÜ DİKEÇLİGİL 
(Kayseri) — Muhterem Başkan ve Başkanlık 
Divanını, muhterem senatör arkadaşlarımızı, 
Sayın Devlet Vekili ve Diyanet İşleri mensupla
rını partimiz grupu adına hürmetle selâmlarım. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Biz muhalefet partisi olarak yıkıcı değil, ya

pıcı bir şekilde tenkitlerimizi, Diyanet işleri 
hakkında temennilerimizi kemali samimiyetle 
arza kendimizi vazifeli görmekteyiz. Yeni Ana
yasanın ışığında ve bu arada partimizin progra
mının altıncı maddesinde «Lâikliği, din aleyh
tarlığı şeklinde anlamıyoruz. Devletin lâik ol
ması, vatandaşların dinleri ile alâkalarını kes
meleri demek değildir., Her vatandaş, mensub-
olduğu din ve mezhebin ibadet şekillerini icra
da serbesttir» uyarınca vicdanlara kilit vurul
masını, milletimizin dini ile alâkasını kesmesi 
mânasında elbette ki bir lâiklik görünüşüne, 
anlayışına sahip değiliz ve olamayız da. Esasın
da bu anlayış, görüş ve duyuş da islâm Dininin 
tamamiyle ruhuna uygundur. Her gün Müslü
man Türkler olarak dilimizle ikrar ederken, kal
bimizle tasdik ettiğimiz âmentümüzün şerhinde 
Allalhm peygamberlerine, kitaplarına iman et
mek başta yer almaktadır. Bunun içindir ki, 
dedelerimiz taçlar alıp tahtlar devirirken hiç
bir kimsenin dinine dokunmamıştır. 

Yine biz, insanları, onların meydana getir
miş oldukları cemiyetleri sadece maddi olarak 
kabullenmemekteyiz. Mânevi ve maddi faktör
ler içerisinde bir bütün olarak mütalâa etmek
te ve görmekteyiz. Yalnız maddi esaslar üzerine 
kurulmuş medeniyetlerin payidar olmadığını da 
kabullenmekteyiz. Mâna ve maddesi bütün, mu
vazeneli insanı, genç nesli tahayyül ediyor ve 
düşünüyoruz. Zira demirperde gerisi milletleri 
hariç, müttefiki olduğumuz milletler de bu yol
dadırlar. Misâl mi istersiniz; bir Batı Almanya 
düşününüz ki, 8 katolik, 8 protestan ilahiyat 
üniversitesiyle, 39 ilahiyat enstitüsü bulunsun. 
700 Almana bir ilahiyat fakültesi mezunu isa
bet etsin. Asırlarca âlemi tslâmın alemdarlığını 
yapmış olan 48 000 Müslüman Türke ancak ve 
ancak bir imam - Hatip Okulu melunu düşsün... 
Ve yine Birleşik Amerika Cumhuriyetinde 360 
protestan, 154 katolik üniversitesi bulunsun. 
Beyaz Sarayın balkonu üzerinde (tn God We 
Trust — tn Gad Vi Trast = Biz Allaha bağlı
yız) ibaresi yazılsın. Zırhlılarında kiliseleri, din 
adamları bulunmamış olsun. Yine hastanelerin
de ibadethaneleri ve papazları bulunsun... Ve 
duasız işlerine 'başlamamış olsunlar. Bunlar bi
rer rüya değil hakikattirler... Maalesef biz ise 
yanlış anlaşılmış bir lâiklik kavramı içerisinde 
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mânevi değerlerimizi kaybedögelmişiz ve kıs
men de kaybetmekteyiz. Biz bu hatalı yolda 
ısrar değil, dönüşün olması taraftarı bulunmak
tayız. 

Hem mensup olduğumuz islâm Dini ceha
letin düşmanı, ilmin ve terâkkiyatın muhibbi-
dir. Zira 'Kuranımızın ilk âyeti kerimesi oku ile 
nazil olmuştur. Yine o Kuran ki, bir âyetinde 
peygamber de «bilenlerle bilmiyenler bir olur 
mu hiç» diye bizlere hitabetmektedir. O, güzel 
Peygamberimiz de ilme ait 300 hadisi şeriflerin
de «ilini kadın ve erkeğe farz kılar. Beşikten 
mezara kadar öğreniniz diye buyurur. Bir âlimin 
ölmesinden 'bir boyun ölmesi evlâdır söziyle de 
âlime verilmesi gereken itibarı açıklar. Bilginin 
insanı gurura götürmemesi için de «kim ki her 
şeyi ben bilirim derse, işte esas cahil odur» hâ-
disiyle de hakikati ifade etmiş olmaktadır. O 
halde yükselişimizde teşvikkâr olan islâm Dini
nin ışığında elbette ki merhaleler katedeceğimî-
ze inanmaktayız. 

Ruh yapısı mükemmel olmayınca idare eden 
ve edilenlerde mesuliyet hissinin azaldığına kaa-
ni olmamız da icabediyor. Bu gerçek bugün için 
aşikâr olarak meydanda durmaktadır. Herkes 
kendisini haklı görmekte, vicdanının gölgesi al
tında kalbi titrememektedir. Buna mukabil bir 
Hazreti Ömer düşünelim ki, zevcesine arkasına 
giymiş olduğu entarisini nereden tedarik etmiş 
olduğu sorusu karşılığına: Beytulmaldan gelen 
fazla gündelik yiyecek istihkakını satıp aldım 
cevabını işitince; bu entari beytulmala aittir. 
iade etmelisin, bundan böyle istihkak da yeteri 
kadar gelsin emrini vermişti. 

Yine Yahudinin biri Şam'a yapılmakta olan 
caminin kendi mülküne dört parmak geçmiş ol
duğunu şikâyet etmesi üzerine, nasıl olur diyen 
Hazreti Ömer tetkikatmı yaptırmış, müştekinin 
haklı olduğunu görünce caminin derhal yıkıl
masına emir vermişti. Bunu gören Yahudi hak
kından vazgeçmiş ve derhal îslâmiyeti kabullen
mişti. 

Arapların önce milyonerlerinden olan Birin
ci Halife Hazreti Ebubekir de ölüm döşeğinde 
iken kızı Hazreti Ayşe'yi çağırarak: «bir hır
kam, bir devem, bir kölem var. Bunları beytul
maldan almıştım. Yerime gelecek kişiye 'bunları 
teslim et» emrini vermişti. 

Emeviler devrinin Halifesi Aziz oğlu Ömer 
ise. bir tek gömlekle ölmüştü. Ve Halife oldu-
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ğu zaman sevinen karısına dönerek; üzerindeki I 
ziynetlerini ve 'külliyatını beytulnıala verecek
sin, zira onlar bizden evvelkilerin haksız ikti
saplarıdır demiş ve iade ettirmişti. 

Bir Fatih Sultan Mehmet Han düşünelim ki, 
fetihlerinde hiçbir kimsenin inancına, malına, 
canına ne dokunmuş, ne de dokundurmuştur. 

Bir Yavuz Sultan Selim, îbni Kemal gibi 
ulemanın karşısında haksızlık yoluna sapma-
mıştı. 

Bir Kanuni Sultan Sulayın an düşününüz ki, 
küçük bir sandukanın da- birlikte gömülmesi 
vasiyetinde bulunmuş, vefatında mezarı başında 
çekmece açılınca Şeyhülislâm Ebussııud Efendi
nin fetvaları çıkmış ve 'Şeyhülislâm da ya Ka
nuni. s^n indnllahta kendini kurtardın, ya biz ne 
diyeceğiz diyerek ağlamıştır. 

İşte böylecesine Müslüman Türk ruhu ile de
delerimiz fetihler yaparak asırlarca adalet da
ğıtıcılıkları dillere destan olmuştu. Bu fetihçi-
lerin askerleri de Niğbolu, Varna, Kosova gibi 
harblerde istilâ etmiş oklukları yerlerdeki bağ
ların üzümünü yerlerken, parasını da tevekle
rin diplerine koymuşlardı ki, bu ise tarihen sa
bittir. 

Uzaklara gitmeye de hacet yok, bundan iki 
üç nesil önce mübarek İsla mm gecelerinde İs
tanbul muhasarasında şahadete erişirken «na
şı mı bir tahta üzerine bağlayıp üzerinden geçe
rek surlara tırmanınız» diye ııaşını bile ülkesi
ne adamış olan Eyüp Sultan Hazretlerinin tür
besini ziyaret eden zenginlerin fakru zarurette 
ulanlar k in havuz etrafındaki yani yukarısm-
daki oyuklara keseler içerisinde paralar bırak
tıkları ve gelen fakirlerin de keseleri aldıkları 
zaman fazlasını geri bırakıp, noksan ise kısme
tim bu kadarmış deyip şükürle gitmiş oldukları 
da vakıalar arasındadır. 

Ve vine, Anadolumuzun fethi 26 Ağus
tos 1071 zaferi mânevi temeller üzerine bina 
edilmişti. O, zafer Cuma namazını edadan son
ra Alpaslanımızm kumandasındaki Müslüman 
Türklerin nişanesiydi. Aynı ruk 2.°) Nisan 1920 
tarihinde yine bir Cuma günü Haeıbayram Veli 
Camiinde dile gelmişti. Dualarla Birinci Büyük 
Millet Meclisi açılmış, sonunda Atatürkmüzün 
kumandasında Müslüman 'Türkün maddi ve mâ
nevi gücü 30 Ağustos 1922 tarihinde düşmanın 
üstün maddi gücünü yenmiş ve vatan kurtul
muştu, 

İşte bizler, ecdadımızın müspet ve muvazene
li ruhunun ihyasını dinlemekte, hamleci Türklü 
manen de eihazlandırmayı istemekte ve düşün
mekteyiz. Yine biz, maddi ve mânevi mükem
mellik içerisinde muvazeneli nesillerin yetişme
sini arzuluyor ve bu ruhi oluşu lâikliğe aykırı 
olarak kabulleniyoraz. Bunu cihazlandıracak ci
haz olarak da Diyanet İşlerine gereken ehemmi
yetin verilmesini ve buna göre teşkilâtlandırıl
masını kabullenmekte ve istemekteyiz. Bu arada 
dindar kişilere saldırganlıkların önlenmesini 
beklemekteyiz. 

Şimdi bu zaviyeden bakıldığı zaman Diyanet 
işlerimizin durumunun ve 1963 yılında konulan 
bütçenin bu maksada yeter olup, olmadığı üze
rinde bir nebze durmak istemekteyiz, 

Şunu. hemen tebarüz ettirelim ki, her şeyde 
olduğu gibi, bilhassa din işleri samimiyet 'ister. 
İnanç ister. Yoksa gerek teşkilât ve gerekse teş
kilâtlanma vaidler ve sözler üzerine inşa edile
mez. Nitekim münevver din adamları diye fer
yadın koparıldığı bir diyarda 1958 yılı bütçesi
ne İmam - Hatip okulu mezunlarına -verilmek 
üzere ilâ w edilen i 000 kadrodan sadece 650 
adedi faal olup 350 adedi Kadro Kanunu gelecek 
teranesiyle 1963 yılı bütçesinde de (L) cetve
linde tutuklu olarak bırakılmıştır. Halbuki 1958 
den bu yana İmam - Hatip okulları ikinci devre 
olarak 1371 mezun vermiştir. 1962 - 1963 ders 
yılı sonunda mezun olacaklarla bu adcd 1 700 
e baliğ olacaktır. Hem bu rakamlara birinci dev
re mezunları dâhil edilmedikleri halde. 

A) Şu hale göre : 19(52 yılında, dileklerine 
kadrosuzluk yüzünden ret cevabı verilenlerin 
adedi, 1963 yılında 1 050 ye yükselecek ve bu ka
dar aydın din adamı açıkta kalacaktır demek
tir. Her fırsatta Devlet adamı ileri gelen büyük
lerinin aydın din adamına yer vereceğiz beyan
ları ile bu tutuşu kabili telif görmemekteyiz. He
le Karma Bütçe müzakerelerinde ve aydın din 
adamı ihtiyacı karşısında ilgili Devlet Vekilinin 
mezunları tâyin etmek mecburiyetinde değiliz 
sözlerini samimiyetle kabilitelif bulmamaktayız. 

B) Bütçede kira bedelleri için 180 000 lira ay
rılmıştır. Halbuki 380 müftülük kiralık binalar
da oturmaktadır. Ayrılan bu parayı taksime tâ
bi tutmuş olsak, aşağı - yukarı her müftülük bi
nasının aylık kirasına (10) lira gibi bir para isa
bet eder. Halbuki vasati olarak aylık kiralar 

443, ~ 



C. Senatosu B : 35 
150 ilâ 200 lira arasındadır. O hakle bunun sa
mimiyet neresinde? 

C) Yine müftülüklerin mefruşatı yürekler 
acısıdır. Dışardan gelen yabancılar görseler di
nimize verilen kıymetin mâna ve şümulünü an
larlar. Buna konan ödeneğin de miktarı mey
dandadır. 

C) Türkiye'mizde 637 müftülük vardır. 
Bunların 250 sinde odacı kadrosu bulunmakta
dır. Mütebaki kalan 387 müftülükte odacı kad
rosu yoktur. Bu hale göre din adamı müftülüğü 
temizliyecek, defter koltuğunda imza için daire, 
daire koşacaktır. Bu hal, bu keyfiyet nerede gö
rülmüş ve görülmektedir? 

D) Ilademei hayratın ücret baremi şerefli 
bir milletin şerefiyle kabili telif olamaz ve de
ğildir de... Bir din adamı düşününüz ki, 200 lira 
ücretli kadrosu olsun, buna mukabil yeni kabul
lenilen Başkanlığın odacısı kadrosu olarak 400 
lira konulsun ve bütçede kabul edilsin. Öteyan-
dan da din adamlarımızın giyinişleriyle alay 
edilsin ve dillere dolandırılsın. Bizim görüşümü
ze bu keyfiyet sığmamaktadır. 

(Birleşik Amerika Cumhuriyetinde orta hal
li bir kantonun kiksesindeki din adamı ev kirası 
hariç - ki, bu meccanidir - yılda 9 800 dolar alır.) 

Bu durum karşısında ya din adamlarına lâyık 
olduğu her türlü maddi ve mânevi kıymet ve iti
bar saklanmalı veyahutta geçen yıl belirttiğimiz 
gibi, vatan sınırları içerisinde yaşıyan diğer di
ne sâlik vatandaşlarımız da olduğu gibi, Vakıf
lar da diyanet işlerine verilmek suretiyle cema
at haline getirilmesi düşünülmelidir. 

Parti görüşü olarak dilek ve temennilerimiz : 
1. Din adamlarının işlerinde ve tâyinlerin

de siyasi mülâhazalara yer verilmemeli. 
2. Diyanet işleri Teşkilât Kanunu bir an önce 

ele alınmalı ve kanun Meclise getirilmeden ön
ce din adamlarının fikri alınmalı, aksaklıklar 
varsa giderilmeli. 

3. (L) cetvelindeki tutuklu bulunan 350 
kadronun Teşkilât Kanunu beklenmeksizin bir 
an önce serbest bırakılmalı ve vazife istiyen 
îınam - Hatip okulları mezunlarının tâyinleri 
sağlanmalıdır. Aksi halde bu tutum İmam - Ha
tip okullarını baltalamak sayılır. 

4. Millî Eğitim Bakanlığı ile teşriki mesai 
yapılarak, îmanı - Hatip okullarının son sınıfla
rına pedagoji derslerinin ilâvesiyle, istiyen me
zunlara öğretmenlik vazifesinin verilmesi düşü-
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nülmeîi ve dolayısiyie köylerimiz de peyderpey 
aydın din adamlarına kavuşturulmuş olmalıdır. 

5. Yine bu arada Millî Eğitim Bakanlığı ile 
temas edilerek ilkokullardaki, ortaokullardaki, 
din derslerinin İmam - Hatip okulları mezunla
rına verdirilmesi sağlanmalıdır. Öğretmen okul
ları mezunlarına vermiş oldukları halde İmam -
Hatip okulları mezunlarına ortaokullarda, din 
derslerinin verilmeyişini calibidikkat bulmakta
yız. 

6. Kültür anlaşmaları dolayısiyie Irak, Sui-
di Arabistan, Pakistan gibi islâm memleketle
rine şahsiyetleri tebellür etmiş imam - Hatip 
Okulu, Yüksek islâm Enstitüsü, İlahiyat Fakül
tesi mezunlarının gönderilmesinden kaçınılma
malı ve bu sağlanmalıdır. Ayrıca Avrupa mem
leketlerine de dinî tahsile öğrenci gönderilmeli
dir. 

7. Meslekinin icaplarını yerine gelirmiyen, 
gayriahlâki davranışları ile göze batan din adam
ları, nere mezunu olursa olsun meslekinde tutul
mamalıdır. 

8. Din adamlarına bir içtimai sigortanın 
kurulması düşünülmelidir. 

9. Kurslar din adamları için bir angarya 
olmamalıdır. Her yıl açılan kurslarla din adam
larının bilgi ve görgüleri artırılırken, bu kurs
lar o şekilde tertip ve düzenlenmelidir ki, tahsil 
derecelerine göre okul mezunları olabilsinler. 
Yani külfetler nimetin karşılığı olmalı. Kurslar
la okul mezunu olmaları sağlanmalı. 

10. Din adamları için yıllık izinler düşünül
meli. 

11. Köy halkımızı hurafeden kurtarmak, ir
şat ve tenvir için seyyar vaizlikler ihdas edil
meli. Bu arada atlı vaizlere yer verilebilir. 

1.2. Camilerin yanında dinî, ahlâki, içtimai 
eserlerden mütevellit kitaplıklar kurulması araş
tırılmalı. 

13. Diyanet işleri yalnız kendi yayınlarını 
değil, tetkikten sonra diğer dinî, ahlâki, ve içti
mai eserlerin de gerek radyoda ve gerekse din 
adamları vasıtasiyle tavsiyede bulunulmasını 
sağlamalıdır. 

14. Radyodaki dinî, ahlâki neşriyatın artı
rılması ve konuların aktüel, sınıf mücadelesini 
önleyici, servet düşmanlığını bertaraf edici, mu-
zir neşriyata, komünizmden ve yıkıcı sosyalizm 
akımından koruyucu olmasına dikkat edilmesi 
sağlanmalıdır. Ve yine bu hususlarda bilûmum 
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vaiz ve hatiplere tamimlerde bulunulması temin | 
edilmelidir. 

15. Yüksek İslâm Enstitüsü, İlahiyat Fakül
tesi ve îmanı - Hatip Okulu öğrencilerinin ikin
ci devresi talebelerine müftülüklerce vaiz etme
lerine izin verilmesi temin edilmelidir. 

16. Yine radyoda kurulan bir jürinin tet
kikinden geçtikten sonra İlahiyat Fakültesi ve 
Yüksek İslâm Enstitüsü öğrencilerine, radyoda 
konuşmak hakkı sağlanmalıdır. Aynı zamanda 
bu öğrencilere dinî konferanslar serisi açtırıl
ması fırsatı verilmeli. 

17. Kuran radyoda ehliyetli ve çeşitli ha
fızlara okutturulmak. Kadyolardaki mevlûtler 
dahi iyi organize edilmeli. Dinî ve mübarek gün
lerimiz lâyikiyle değerlendirilmelidir. 

18. Vâız hususunda da radyodan faydala
nılmak. Kadınlarımızın da din eğitimine değer 
verilmeli. İcabında kadın vaizlerin yetiştirilmesi 
bile düşünülmeli. 

19. Diyanet İşleri, neşriyatına daha fazla 
önem verilmeli, neşriyat çoğaltılmalı ve hızlan
dırılmalı. Bunun için de döner sermayesi takviye 
edilmelidir. Ayrıca dinî klâsik mahiyetteki eser
lerin de tercümeleri yoluna gidilmelidir. 

Bu teklif ve temennilerimizden, sonra, Ata
türk'ü yanlış anlıyanlara ibret olmak üzere biz
zat Atatürk'ün 7 . 11 . 1923 te Balıkesir Hacı 
Paşa camiinde mimberden halka hitabesinin ba
şındaki ibare ile sözümüzü bitirmek istemekte
yiz : I 

Ey millet, Allah birdir. Şanı büyüktür. Al
lah'ın selâmeti üzerinize olsun. Peygamberimiz 
Efendimiz Hazretleri Cenabı Hak tarafından in
sanlara hakayikı diniyeyi tebliğe memur ve Re
sul olmuştur. Kanuni Esasi, cümlemizce malûm
dur ki, nusustur. İnsanların feyzi ruhu olan di
nimiz, son dindir. Ekmel dindir. Çünkü dinimiz 
akla, mantığa, hakikata tamamen tevafuk ve 
tetabuk ediyor. Eğer akla, mantığa ve hakikata 
tevafuk etmemiş olsaydı, bununla diğer kavani-
ııi tabiiye ile ilâhiye beyninde tezat olması icab-
ederdi. Çünkü bilcümle kavanini kevniyeyi ya
pan Cenabı Haktır.» 

Hürmetlerimizle. (Alkışlar) 
BAŞKAN —- Y. T. P. Grupu adına Sayın 

Söylemezoğlu. 
Y. T. P. ADİNA HULUSİ SÖYLEMEZOĞLU 

(Sivas) — Sayın Başkan, Sayın Devlet erkânı, 
sayın senatör arkadaşlarım; 
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Yeni Türkiye Partili Senato Meclis Grupu 

adına, söz almış bulunuyorum. 
Muhterem arkadaşlar; 
İnsanlar varolalıdan bugüne kadar Allah ve 

din duyguları ve bunu anlama çabası içine gir
miştir. 

Bu itibarla bugün insanların yaşadıkları her 
yerde dinler de yaşamaktadır. Dinsiz hiçbir mil
let mevcut değildir. Din toplumların kayıtsız 
kalamıyacakları mukaddes bir konudur. 

Anayasamızda; vicdan, dinî inanç ve kanaat 
hürriyeti teminata bağlanmıştır. Hükümet prog
ramında ise halkımızın bugünkü ve yarınki ihti
yaçlarını karşılıyacak yeterlikte aydın din 
adamları yetiştireceği ve bunları lâyık oldukları 
refah seviyesine ulaştırmak için gerekli tedbir
lerin alınacağı yer almıştır. 

Milletlerin maddi kuvvetlerinin teminatı tek
nik, mânevi kuvvetlerin teminatı ise imandır. 
İman ise inanmaktır. 

Cemiyetimiz, esefle arz edeyim ki, mânevi bir 
boşluk içine düşmüştür. İslâm dini çalışmayı, ka
zanca kanaat etmeyi ve israftan kaçınmayı em
retmekle her zamana uyan biricik çareyi bulup 
göstermiştir. İslâm dini her şalısın menfaati ve 
halk işlerinin yolunda cereyanı için her türlü 
meşru vasıtaya müracaati kabul eder ve bunla
rın hepsinin yüksek maneviyat ile takdis edil
miş yani Allanın emrine uyularak yapılmış ol
ması lâzımgeldiğini bildirmek suretiyle maksat
ların hepsini toplamıştır. 

İslâm dini, beşeriyet arasında en büyük ay
rılıklara sebebolan dil, renk, ırk farklarını ve 
saireyi gidererek insan fıtretma, yaradılışına, en 
muvafık ve en tatbiki kabil açık ve ilâhi bir top
luluk kurmuştur. İslâm dininde kardeşlik hük
mü büyüktür. Hiçbir insanın zelil ve sefil olma
sına razı olmaz. Zekât, sadaka, şefkat, affet
mek, merhamet, yardım, adalet ve çalışmayı Ce-
nalbı Allah Kuranı Keriminde emreder. Bu
nunla 'beraber Allah korkusu kalblerimizde. za
yıflamış, kanaat kalmamış, merhamet damarla
rı sertl&şmiş, çalışma zevki ve aşkı gevşemiş, 
emanete hiyanet etmek, rüşvet, hırsızlık, iffet
sizlik, kumar gibi kötü huylar hatırı sayılacak 
kadar çoğalmıştır. Kanunların »bahşettiği hak
lardan hiçbir feragat göstermeden istifade et
mek istediğimiz halde; kanunların yüklediği mü
kellefiyetlerden de kurtulmak için llıer çareye 
ve desisej^e başvurmaktan geri durmayız. 
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Toplumda iyi nizam kurmak ve münasebet

leri devanı ettirmek, can ve mal emniyetini sağ
lamak için en tesirli kuvvet dinî inançtır. îma
nın zayıflan) asiyi e ahlâki zarfların her sahada 
arttığı görülmüştür. Okullarımızda uzun zaman 
din dersleri okutulmamış, mevcut din adamı ye
tiştiren okullar da kapatılmıştır. İkinci Dünya 
Harbinden sonra tekrar ele alınmış ise de hâlâ 
yetersizdir. Halbuki Müslüman olmıyan vatan
daşlarımızın okullarında öteden beri dinî öğre
tim serbestçe yapılmaktadır ve aksamaksızın de
vam etmiştir. Bu bakımdan vatandaşlar arasın
da vicdan hürriyeti bakımından farklı bir du
rum hâsıl olmuştur. Bu yüzden bugün aydın 
din adamları kıtlığı çekmekteyiz. Din adamının 
gerçeğini yetiştirmediğiniz için meydanı kifa
yetsizliklere bıraktık, ilk ve orta okullarda din 
dersleri varsa da medburi tutulmadığından ço
cuklarımız bundan lâyıkiyle istifade edememek
tedir ve yetersiz hocalar elindedir. 

Sayın arkadaşlarını; sık sık din adamlarının, 
dol ay isiyle dinin gericilikle itham edildiğini işit
mekte ve okumaktayız. Bunu beyan edenler Alla-
ha, Peygamberine ve kitabına karşı imanı olmıyan 
ve dini yok edip komünistliği memlekete sokmak 
emelinde olanların bühtanlarıdır. İslâm dini yu-
linde olanların bühtanlarıdır. İslâm dini yu
kardan beri arz ettiğim gibi kulun Allah ile, 
kulun kul ile en iyi ahlâki vasıflarla münase
betlerini tanzim etmiştir. İslâm dini komünist
liğe karşı en kuvvetli bir kalkandır. Bu vesile 
ile terakki ve temeddün tarihinde isimleri saygı 
ile yâdedilmeye değer Müslüman ulemasının em
salsiz fikrî hareket ve faaliyetleri, İslâmiyet ruh 
ve nurunun en büyük tezahürleridir. 

Bu nurla aydınlanan beşerin dimağı, nail 
olduğu fırsat ve imkânlar içinde velût ve yara
tıcı hassa ve kudretini kullanarak, âlemi insani
yete aradığı bilgi ve hakikatleri izhar etmiştir. 

Hıristiyanlık Sezar, Kayzer'lerin silâh ve 
mızraklarla armalaşmış tahtında kaşlarını çatıp 
«Cehalet sadakatin anasıdır.» formülü ile tabi-
lerini uyuştururuken, İslâmiyet bir Devlet ha
line geçip genişlemekle İslâm medeniyeti kıta
dan kıtaya götürülmüş ve büyük medreseler, 
kütüpaueler, rasathaneler, şif ananeler, eczaneler, 
kurulmuş, bugünkü Avrupa medeniyetinin esas
ları İslâm uleması tarafından tesis edilmiş oldu
ğu gayrikabili inkârdır. 

31.1.1963' O : 3 
İnsanlığın bihakkin iftihar edeceği bu ilim 

adamları arasında : 
— Yıldızların mahiyet ve harekâtı hakkında 

(Elmüstamel) nammdaki eseriyle bugün bile 
Garplıların hayretini çeken (Ahmet bini Meh-
dilhadi), yine 

— Üç oğlu ile güneş ve yıldızların hareke
tiyle, gece ve gündüzün münasebetini tesbit eden 
(Musa bini Elkâşif) 

— Hesap ve müsellesat ile rasadata bir çok 
usuller sokan (Elkuhi) ve (Ebulvefa), 

— Havanın kesafeti, ziyanın inkisarı ve ca
zibenin bir kuvvet oluşu ve sukut kanunlarının 
esasını bulan endülüslü (Elhâzen), 

— Tıp ve cerrahi ilminde esaslar koyan (Ebu-
bekrî Razî), (İbnisina), (İbnizahır), (İbnihuşet) 
ve (Ebukasım) : 

— Kimya ilminin ilk kapısını açan Tarsus
lu (İbnimusa Cabir) 

— Coğrafya ve tarih ilimleri hakkında kıy
metli eserleriyle şöhret kazanan (İbnihalidun), 
(Ebulefeda) ve (Mesudi) ilim âleminde eser ve 
isimleri ebediyete intikal eden zevatın bir kıs
mıdır. 

Şüphesiz ki, /bir ilim ve irfan dini, bir üm
ran ve ihsan dini, bir alkil ve Ibürnan dini olan 
islâm dini sayesinde müslümanlık, büyük Fâ
tihlerin giremediği ve dokunamadığı yerlere 
girmiş ve omların kılmçla fethedemediği gönül
leri ve kalbleri fethetmiş, taşıdıkları ilim ve 
hakikat meşalesiyle insanlığa maddi ihtiyaç YO 
ıstırabını gidermekle kalmamış, beşeriyetin en 
kutsi varlığı olan ruhî ve fikrî temayülât ve ke-
malâtı hakkında en çetin mevzulara da nüfuz 
edebilmiştir. 

Cenabı Allah iki türlü ilmi emretmiştir : 
1. Dünya hayatına, dünya maişetine, dün

yada terakki ve tekâmül etmeye taallûk eden 
ilimdir. 

2. Din yani mânevi ilimdir. 
Sayın arkadaşlarımı sıkmazsam bâzı âyeti 

kerime ve hadisten bahsetmek isterim. 
— Cenabı Allah bir âyeti kerimesinde buyu

ruyor ki ; Cuma namazını kıldıktan sonra dağı
tınız ve Allahütaalânın fazıl ve keremiyle brze 
ihsan edeceği şeyleri kazanmaya çalışınız. 

— Diğer bir âyeti kerimesinde: İnsan için 
çalışıp kazanmadığı bir şey yoktur. Yani insan, 
her ereceği şeylere çalışmasiyle erer. Çalışmı-
yan bir kimse kazançtan mahrumdur. 
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— Yine diğer âyetinde; herkes kazancına 

bağlıdır. Herkes çalışıp ne 'kazanırsa onun re
fahı, rahatı ve maişet genişliğini iktisabetmiş 
olur. 

— Hazreti Peygamber hadisi şeriflerinde; 
Deşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz. Di

ğer bir hadisi şerifinde ise; Çin meemsilerinde 
bilmediğin bir ilim varsa onu da öğren. Tabiî 
Çin iiiccusilerin.de mânevi ilim aranmaz. Onlar
dan öğrenilecek ilim ancak sanattır ve maddi 
terakkiye ait ilimdir. Diğer bir hadisi .şerifte; 
Hikmet Müminin kaybettiği malıdır. Her ne
rede eline geçerse onu alır. 

Diğer bir hadiste ise - Muhakkak Allah üta-
alâ sanatkâr olan bir mümini sever. 

Sayın arkadaşlarını; arz ettiğim âyetlerden 
ve hadislerden anlıyoruz ki, 'bizi halkeden Ce-
naibıallah; hiçbir mahlûka nasip etmediğim in
sanlara akıl ve fikir verdim. Bunu iyi kullana
rak çalışın. Terakki ve taaii edin, refaha, (ka
vuğun, 'buyurmuştur. Bu suretle çalışmaya, il
me, filime ne kadar önom verildiğini ifade et
mişlerdir. 

Ayrıca; doğru söylemenin, ahde vefanın, 
emanete sadakatin, sabrın, cesaretin, cömertli
ğin, kendisine istemediği bir şeyi başkasına iste
memeyi, tevazııun, vekarın islâmiyetin esasları 
olduğunu bildirmek suretiyle, insanlığın en 
son hedefini tesbit etmiştir. Bu akideye sahib-
olanlar; namuslu yaşamak, kimseye zarar ver
memek suretiyle bütün dünyada adaletin ve ah
lâkın, faziletin timsali olmuşlardır. Din insan 
bünyesine kötülükleri reddedecek bir polis yer
leştirme müessesesidir. 

(Gelelim aydın din adamı yetiştirme mesele
sine : 

Gerek birinci Koalisyon Hükümeti progra
mında ve gerekse ikinci Koalisyon Hükümeti 
programımda yukarda arz ettiğim veçhile ay
dın din adamı yetiştirmek hususu yer almıştır. 
Fakat bugüne kadar esaslı bir tedbire başvurul
mamıştır. Türkiye'de din adamı yetiştiren 2 
aded İmam - Hatip Okuln, birisi bu sene Kon
ya'da açılmak suretiyle iki aded İslâm Enstitü
mü ve bir de İlahiyat Fakültesi mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlarım; hem iktisaden ve 
hem de din bakımından geri kalmış ıbir milletiz. 
İktisaden 'kalkınmayı beşer senelik programla 
ele almış bulumiYoruz. Bunun vanı başında 
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mümtaz ilim adamı yetiştirir, bunlar da Allah. 
ve Peygamberin emirlerini ve ahlâkı hamîdeyl 
ve kanaati, Allah korkusunu ve çalışmayı mil
letin kaiblerine sokarsak kalkınmaya hız vermiş 
oluruz, kanaatindeyiz. Bugün iktisaden geri 
kalmış milletlerde içtimai kalkınmanın bir va
sıtası da dinî eğilim ve öğrenimle milleti ten
vir etmektir. 

İleri memleketlerde de d.in eğitimine büyük 
önem verilmektedir, Geçen seııeki bütçe tasa
rısının ek raporunda da, belirtildiği üzere Ame
rika'da 286 572 dinî okul ve 100 den fazla da 
ilahiyat fakültesinin mevcıu!olduğu, öğrenci sa
yısının ise 2 849 040 olduğu bildirilmektedir. 
Türkiye'de .yukarıda arz ettiğim gibi bir aded 
İlahiyat .Fakültesi mevcuttur. Bu Fakülteye de 
yalnız lise mezunu kabul edil inektedir. Halbu
ki ortaokulun ikinci sınıfına kadar din dersi, 
o da mecburi değil, ihtiyari olarak gösterilmek
te, ondan sonra da din eğitimi yoktur. Bu ne
ye benzer bir tomar kâğıdı alır yakarsın, yanar 
biter kül olur. Bir rüzgâr gelir külü de alıp 
götürür. İşte bizim ilk ve ortaokullardaki din 
öğretimi de bu merkezdedir. Mecbur tutulup 
liselere de teşmil edilirse büyük faydası vardır. 
Bu hale göre lise mezunu manevi ilimlerden 
münhal, bilgi namına bir şey bilmez. İlahiyat 
Fakültesine girdikten sonra, baştan başlamak 
suretiyle dört sene içinde hem müspet ve hem 
de manevi ilimlerin en yüksek kademesine ka
dar okutulup mezun, olanlara mümtaz ve kalite
li ilim adamı diye bakmak bence ve salim akıl
la elini vicdanına koyup düşünenlere göre men
fi not alır. Dört sene içinde manevi ilinin her 
sahasında dört başı mamur yetişmeye maddeten 
ve manen imkân yoktur ve olamaz. Öte taraftan 
ilkokuldan mezun olmuş bir genç İmam - Hatip 
Okuluna girer, orta ve lise müfredat program
larını aynen ve noksansız uygular ve aynı za
manda din derslerini baştan başlayıp en yük
sek kademesine kadar 7 sene yani liseden bir 
sene de fazla okuduktan sonra mezun olur. Bu
rası meslek okulu diye İlahiyat Fakültesine ka
bul edilmezler. Bu ne kadar gülünç bir prob
lemdir bilmem. Eğer ki, mümtaz ve kaliteli 
ilim adamı yetiştirmek arzu ediyorsak ve hüs
nüniyet sahibi isek İmam - Hatip Okulunun is
mini değiştirmek meselâ İlahiyat lisesi veyahut 
İlahiyat koleji gibi bir isini koyarak buranın 
mezunlarını ilahiyat Fakültesine bağlamak 13-
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zmıdır ve elzemdir. îmanı ve Hatip Okulundan 
mezun olanlardan 42 kişi lise bitirme imtihan
larına girmiş bir defada muvaffak olarak lise 
mezunu olmuş, İlahiyat Fakültesine girmiş, ha
len birinci sınıfında okumaktadırlar. Bu da 
gösteriyor ki, İmam ve Hatip Okulundan mezun 
olanlar müspet bilgi itibariyle lise mezunların
dan geri değil daha da ileri durumdadır. Aynı 
zamanda mânevi bilgileri de fazladandır. Hükü
metçe buna bir veçhe verilmesini zaruri görmekte
yiz. Hükümet programında yer alan kaliteli ilim 
adamı da ancak İmam ve Hatip Okulu mezun
larını İlahiyat Fakültesine bağlamak suretiyle 
kabil olacağı aksi takdirde Hükümet progra
mındaki ilim adamı bir hayal mahsulü olacağı 
kanaatindeyiz. 

Sayın arkadaşlarını, bu vesile ile İmam -
Hatip Okulu mezunlarının halihazır durumunu 
da kısaca belirtmek isterim. 1958 bütçesine; 
İmam - Hatip Okulu mezunlarına münhasır ol
mak üzere 1 000 kişilik bir kadro verilmiş 
bundan ancak 650 adedi faal durumdadır. 350 
adedi 1963 bütçesinde (L) cetvelinde tutuklu
dur. 1958 den bugüne kadar 1 371 mezun ve
rilmiş, 1962 - 1963 ders yılı sonunda bu mev
cut 1 700 e çıkacaktır. Bu hale göre 1 050 ki
şi açıkta bulunmaktadır. Bütçe Komisyonu, 
üzülerek arz etmek isterim ki, bu 350 kişinin 
kadrosunu reddetmiştir. Bugün vilâyetlerimiz
de ve kazalarımızda vazife gören müftüler yine 
üzülerek arz edeyim ki, ilkokul mezunu ve bir 
kısmı da değildir. Bu hale göre 12 sene emek 
sarf etmiş müspet ve manevî ilimleri kavramış 
ve milete pahalıya malolınuş olan ilim adamına 
ihtiyaç da olduğu halde sırf bütçeyi korumak 
maksadiyle bu adamlara vazife vermemek ne 
adalete ve ne de vicdana sığmıyan bir haldir. 
Bunun hemen halledilmesi vicdani bir vazife 
olacaktır, kanaatindeyiz. 1 039 500 lira için İm 
gençleri mahzun bırakmak vicdanlarımıza han
çer saplamak olur. (7 aylık ihtiyaç Hazirandan 
itibaren) Halen 6 000 aded imam, müezzin ve 
kayyıma ihtiyaç vardır. 3 000 cami müezzin-
siz bulunmaktadır. Diyanet İşlerinin 500 aded 
250 lira ücretli imam kadrosuna ihtiyacı vardır. 
İmam - Hatip Okulu mezunlarını bâzı yerlere 
göndermek, oralarda çalışmalarını sağlamak 
mümkün olmamıştır. Zira halen mer'i olan Di
yanet İşleri Başkanlığı Kanununa göre ademi-
merkeziyet esası cari bulunmaktadır. 
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İhtiyaç bulunan bu 500 imam kadrosu da 

tasvibedilmemiştir. 
Diyanet İşleri bütçesi geçen seneden pek az 

farklıdır. Bu da sadre şifa vermemektedir. 
Sayın arkadaşlarım : 
İslâm Enstitüsü halen Namık Kemal İlko

kulu çatı katında tedrisat yapmaktadır. Geçen 
sene de bu kürsüden bu hususta uzun uzadıya 
bahsedildi. Maalesef aradan bir bütçe yılı geç
tiği halde halen halledilmemiştir. Bu en yük
sek bir manevi ilim müessesesinin böyle sıkıcı 
vaziyette tedrisata devam etmesi müstakbel bir 
okula kavuşturulmaması doğrusu bizleri çok üz
mektedir. Bunun da bir an evvel halledilmesi
ni bilhassa ve ehemmiyetle rica etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Diyanet İşleri Başkanlığına ait Teşkilât Ka

nununun tamamlanarak Meclise verilmiş oldu
ğunu sevinçle ve memnuniyetle haber almış bu
lunuyoruz. Uzun senelerden beri feragatle ve 
cüzi bir ücret mukabilinde, zaruret içinde vazi
fe görmekte olan binlerce din adamlarını sevin
direcek ve darlıktan kurtaracak olan mezkûr 
kanun tasarısını bu mübarek ramazan gününde 
Meclise sevk eden Hükümet erkânına ve Sayın 
Devlet Vekili Ali Şakir Ağanoğlu'na huzuru
nuzda Yeni Türkiye Partisi Senato Meclis Gru-
pu adına teşekkürlerimi huzurunuzda arz etme
yi bir vecibe bilirim. Bu önemli kanunun kısa 
bir zamanda meclislerden de aksaksız olarak 
çıkarak mevkii tatbika konulmasını temenni 
eder, beni dinlemek zahmetinde bulunan Sayın 
Hükümet erkânına ve muhterem Senatör arka
daşlarıma Yeni Türkiye Partisi Senato Meclis 
Grııpıı adına saygı ve hürmetlerimi arz eder, 
hepinize sıhhat ve saadetler temenni ederim. 

(Alkışlar, sağol Paşam, sesleri.) 

BAŞKAN — CKMP. Grupu adına Sayın 
Hancıoğlu. 

O K. M. P. GRUPU ADINA KASİM HAN-
CIO7LU (Afyon Karalhisar) — Sayın Başkan 
Senatonun Muhterem Üyeleri C. K. M. P. adına 
görüşlerimizi arz ediyorum. 

1903 yılma ait Diyanet İşleri (bütçesi yine 
boynu bükük, ihmalin, umursamamanın ruh 
haletini taşıyarak huzurunuza, getirilmiş hu-
lunuyor. Lâik ;bir devlet görüşü içerisinde 
«Müslüman haTkm dinî ihtiyaçlarına cevap 
verme'k» üzere ıkuru'Lmuş olan Diyanet İşleri-

4A1 — 
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ııin bu gayeyi ne dereceye kadar tahakkuk et- I 
•Örmek niyet ve kabiliyetinde olduğuna 'bir göz 
atmak zamanının bu müzakereler olduğuna 
kaani bulunuyorum. 

Bu sebepledir ki 'meselelerimizi enine boyu
na dile getirmekle büyük millî menfaatler ol
duğuna inanıyorum. Evvelâ şurası kesin ola
rak anlaşılmalıdır ki, lâik devlet görüşü içeri
sinde devletin dinî işlere karışması, müdahale
si ve dinî işleri görmek ödevini Hükümetin üze
rine alması salim bir yol mudur? Buna verile
cek cevap hayır şeklinde ise Vakıfları da ce
maatin emrine 'vererek müstalkil bir teşekkül 
halinde çalışmalarının temini icabetmez mi? 

Yok, eğer verilecek cevap evet şeklinde ise, 
acaba devlet bu işi 'cemaati tatmin edecek mü
kemmeliyette yapabiliyor mu? Yahut başka bir 
deyimle yapmak samimiyetini taşıyor mu?-Şim- I 
di bu meseleler üzerinde bir nebze duralım. 
Bugün elimizde Müslüman cemaatin dinî ihti
yaçlarının giderilmesi için en azından 6 000 ki
şilik bir kadroya ihtiyaç görüldüğü halde bir 
tek kadro vermemek gibi kısır bir görüşün (hâ
kim olduğu bir bütçe var. Bu yalnız maddi 
İmkânsızlığın bir tezahürü olmasa gerek. Diğer 
taraftan muhtelif beyanlarla ve din işlerini ted
vire memur edilen Devlet Bakanları tarafından 
ifade edilen kalifiye din adamı yokluğu karşı
sında Hükümet bu noksanlığı telâfiyi temin 
için ne gibi tedbirler almıştır? Belki değil; 
yalnız belli olan bir 'husus imam - Hatip okulları 
açmak suretiyle bu boşluğun giderilmesine ça
lışıldığını görmekteyiz. Anca'k, buradaki gay
retler de Hükümetin tutumunu tenkide şayan 
'buluyorum. Zira Hükümet orada okuyan genç
lere yüksek tahsil yapmak imkânını vermemek 
suretiyle cemaati kalifiye din adamlarından 
mahrum etmiş bulunuyor. 

Din işlerini en iyi şekilde ben yapacağım 
iddiasında bulunan bir Hükümetin cemaati ka
lifiye din adamından mahram etmeye hiç hak
kı yoktur. Bu bakımdan ne yapalım münevver 
din adamları yok iddialarını ortaya atmak na
sıl bir samimiyetin ifadesidir takdirinize bıra
kıyorum. IBu hale göre bir tarafdan din ada
mı yetiştiriliyor hissi vermek, diğer taraftan 
onların yetişmemesini temin gibi bir tezatlar 
içerisinde bulunduğumuzun farkında mıyız? 
Farkında değilsek artık uyanalım, cemiyetlerin 
maddi kalkınmalarından daha mühim olanı I 
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•mânevi kalkınmadır, islâmiyet insanı insan 
ıolarak yüceltecek bütün umdeleri içinde taşı
yan cihan şıımûl bir dindir. En ileri alhlâk 
kaideleri onda mevcuttur. Bütün dünya mâ
nevi cihazlanmada elinden geleni yapma çaba
sı içerisinde iken, Türk cemiyetinin bundan 
mahrum edilmemesi, işin ciddiyetle ele alın
ması lâzımdır. - Bu ıeıı tabiî mantık kaidesidii',., 

Muhterem senatörler, 
Din işi bir ilim, bir ihtisas işidir. İlmin bü

tün kuralları bunda 'caridir, bu ilmî usuller dı
şına. çıkıldığı an, ortada ne din kalır ne ihtisas. 
Hal böyle iken din âlimlerini inkâr eden, din 
adamını lüzumsuz addeden zihniyet cehaletin 
ta kendisidir. Cemiyetleri mânevi buhranlara 
sürüklemek istiyen cereyanların ilk hedefi din 
adamlarıdır. Bunlara türlü isnatlarda bulun
mak, onları bilgisizlikle iltham etmek, böylece 
de cemiyetin gözünden düşürmek ana gayele
ridir. Bunu 'bilerek veya bilmiyere'k alet olan
lara şunu sormak isterim. Bilgisizlikle itham 
ettiğin din adamlarının dinî bilgileri yok mu
dur? Diyanet işleri bunlara vazife verirken 
bir bilgi yoklaması yapmaz mı? Yapar 've lâyık 
olmıyan hiç kimseye vazife vermez, öylese din 
adamlarını mütemadiyen kötülemenin nereden 
körüklendiğini hiç düşünmez misiniz? 

Bilgisizlik umumi kültür yokluğu kasdedi-
yorsa onun İfadesi başka olmalı, onun gideril
mesi için gayret göstermiyenler sorumlu tutul
malı değil midir? Bu sebeple 'ben din sahasında 
da müspet ilim kurallarında takibedilen yol 
takibedilmelidir. Programlar 'ona 'göre düzen
lenmelidir diyoruz. Anca'k bu sayededir ki 
yüksek tahsil yapan din adamlamnı çoğaltarak 
tarih boyunca ilim dünyasına ışık tutan din 
âlimlerini yetiştiren yurdumuzu lâyık 'olduğu 
seviyeye yükseltebiliriz. Bunun din işlerini 
üzerine almış bulunan Hükümetin kaçınılmaz 
bir ödevi olduğuna kaani bulunuyoruz. Aksi 
halde, «islâm cemaatinin dinî ihtiyaçlarma ce
vap» vermek iddiası yerine gelmiyece'k demek
tir. 

Diyanet işleri Teşkilâtının Maarif Vekâleti 
emrinde bulunan din 'okullarının programları 
hakkında bir sö'z hakkı yoktur. Halbuki, yur
dumuzda mevcut Tevhidi Tedrisat Kanununa 
rağmen meslek okullarının açılması ilgili Bakan
lıklara bırakılmıştır. Meselâ Tapu Kadastro 
Okulu, Sağlık Okulu, DDY Meslek okulları 
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gibi, din okulları meselesi de ya Diyanete bira- j 
kılmalı yakutta programlarının hazırlanması 
Talim Terbiye Dairesinden alınıp Diyanet İşleri 
Müşavere Kuruluna veya yeni bir kurula bıra
kılmalıdır. İşte o zaman diyanet sahasında kali
fiye eleman yetiştirmek imkânı temin edilmiş 
olur. Yoksa bir İngiliz profesörünün ifade ettiği 
gibi ilahiyat fakültemiz bulunur, fakat profesör
lerinden Allaha inanan yalnız bir tane çıkar. Bu 
tezat da din öğretimindeki samimiyet derecesini 
tâyin eder. Böyle tezatlardan kurtulmak için, 
imam - hatip okullarından mezun olanların yeni 
bir zihniyetle kurulacak olan İslâm İlahiyat fa
kültelerine devam imkânlarının sağlanması lâ- I 
zımdır. 

Diyanet İşleri kalifiye eleman ararken bu 
yolda Hükümet içinde ne gibi faaliyet göstermiş
tir, öğrenmek istiyorum. Bir de kadrosuzluk se
bebiyle yeni mezunlara iş veremem gerekçesini 
savunan Diyanet İşlerini tedvir edenlere sormak I 
istiyorum. İlk ve ortaokullardaki din derslerini I 
imam - hatip okullarından mezun olan gençlere I 
vermek hususundaki düşünceleriniz nedir? Zira I 
müslüman halkın dinî ihtiyaçlarını en iyi yap
mak iddiası, gençlerin dinî bilgilerle yetişmesi 
hususunda titizlik göstererek gerçekleşebilir ka- I 
naatindeyim. Aksi halde gösterilen faaliyetlerin 
samimiyet derecesi üzerinde durulacak bir konu 
olmakta devam edecek demektir. 

Diyanet İşleri bütçesinde yeni bir fasıl ara
dım, bulamadım. Bu da geçen seneki bütçe ten
kidimizde belirttiğimiz, İslâm dini aleyhindeki 
neşriyatla mücadele faslı idi. Diyanet İşlerinin 
bunun nazarı itibara alınmamış olduğunu gör- I 
mekle müteessirim. Çünkü, yıkıcı faaliyetlerin 
neşriyatı karşısında Diyanet İşleri sükûtu mu- I 
hafaza etmekle vazifesinde en büyük ihmali yap- I 
tığına kaaniim. Zira, bir taraftan camiasına I 
mensup muhterem din adamlarını küçük düşü
ren, diğer taraftan halkın dinî inançlarını ren
cide eden neşriyat karşısında susmanın, müte
cavizlerin cüretini artırdığı, müslümanlarm ise 
sabrını taşırdığı bir hakikattir. Bunun farkında 
olmamakla Diyanet İşleri müslüman cemaatin 
itimadını kaybeden bir müessese olmaktadır. 
Kaldı ki, vicdan hürriyetinin Anayasa teminatı 
altında bulunması göz önünde tutulursa bu te
minatı zedeliyenlere karşı duracak ilk müessese 
olarak Diyanet İşleri Teşkilâtının bulunmasın
dan daha tabiî ne olabilir? 
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Mevcut teşkilât kanununun ihtiyaca cevap 

vermekten çok uzak bulunması Hükümetçe de 
benimsenmiş bulunuyor. Bunu şükranla karşılı
yorum. Ancak bir an evvel çıkarılması için Mec
lise şevkine çalışılmasını dilemekteyim. Bu se
beple köy imamları durumunun da ele alınma
sında fayda görmekteyim. 

Hali hazır duruma gelince; yukarda bir neb
ze bahsettiğim 6 000 hademeyi hayrat ihtiyacına 
rağmen istenen bütçenin 202 nci bölümünün 13 
ncü maddesine 250 lira ücretli 500 kadronun, 
Maliyenin muvafakatine rağmen verilmemiş ol
masının, Yüce Senato tarafından düzeltilmesine 
himmet edilmesini candan dilemekteyim. Ayrı
ca, mevcut tutulan 350 kadronun da kullanılma
sının temini sizlere düşmektedir. 

Vilâyet ve kazalardaki müftülüklerin demir
baş durumu yürekler acısıdır. Ayrıca birçok 
müftülüklerde odacı dahi bulunmamaktadır. Bu 
meseellerin üzerine de ciddiyetle durulmasını 
dinî makamların şerefiyle mütenasip bir ehem
miyetle teçhiz edilmelerinin teminini beklemek
teyim. Bu hususta muhterem Bakanımızdan iyi 
şeyler duymak istiyorum. 

Muhterem senatörler, 
Lâiklik anlayışı içerisinde Diyanet İşlerini 

üzerine almış bir idarenin bu vazifesini yapar
ken her türlü ard düşüncelerden uzak samimi 
bir şekilde faaliyet göstermesi ve üzerine aldığı 
emanete zarar vermeden iş görmesi bütün müs
lüman halkın müşterek isteğidir. Bu sebeple ye
ni bir zihniyet ve davranış içerisinde çalışan bir 
teşkilât görmek arzumu tekrarlarken sözlerimi 
şöylece hulâsa etmek istiyorum : 

Güzel yurdumuzun mânevi kalkınma ve ci-
hazlanmasmda üzerine büyük vazifeler düşen 
Diyanet İşlerinin dinî mevzuları bir kül olarak 
ele alması idarei maslahat yolunu terk ederek 
halkın sevgili bir müessesesi haline gelmesini 
istemekteyim. 

Böyle bir müessesenin teşekkülünde rol oy-
nıyacak meclis ve hükümetler hayırla yadedile-
cek ve yurdumuza sayısız millî menfaatler sağ* 
lamış olacaklardır, önümüzdeki yılların bu an
layışı getirmesi ümidi ile muvaffakiyetler te
menni ederim, hepinizi hürmetle selâmlarım, 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. R Grupu adına Sayın 
Onar. 
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C. H. P. GRUPU ADINA AHMET ONAR 

(Konya) — Sayın Başkan ve Sayın Senato 
üyeleri; Diyanet İsleri Başkanlığı ve 1903 malî 
yılı 'bütçesi hakkında grupumuzun görüş ve te
mennilerini arz edeceğim. 

Toplum hayatının en eski ve mukaddes ko
nularından 'biri olan dini sosyal 'bir gerçek ola
rak kabul ediyor, insanlığın tekâmülündelki ah
lâki -ve •terbiyevi rolüne samimiyetle inamyo-
ruz. Dinin beşer hayatındaki lüzumuna, ahlâki, 
faailetkâr, yapıcı tesirine ıbinaendir iki, dinî 
hak ve 'hürriyetlere insan hakları beyanname
sinde -ve bütün Anayasalarda yer verilmiştir. 
Nitekim, yeni Anayasamızın 19 ncu maddesi de 
Türk vatandaşlarının vicdan, dinî inanç ve ka
naat hürriyetine sahibolduklarını açıkça 'belirt
miş ve 'bu (hürriyetleri teminat altına almıştır. 

Bu itibarla, Anayasamızın 'teminatı altında 
bulunan dinî inanç ve kanaatlere saygı duyu
yor, 'bu 'hürriyetlerin korunması ve (halkımızın 
dinî ihtiyaçlarının gerektiği şeikilde ele alına
rak giderilmesini lüzumlu ve Devlettin görevle
rinden sayıyoruz. Dinler tarihinde tek tanrılı 
dinlerin son tekâmül merhalesi olarak şerefli 
bir yer tutan islâmiyet, prensiplerindeki açık
lık, ahlâka telâkki!erindeki dinamizm, ilme, 
adalete, sevgiye ve fertler arasında müsavata 
yer veren yüksek vasıflariyle çağımızın esasla
rına uygun ileri bir dindir. 

Bu derece müspet ve dinamilk prensiplerine 
rağmen dinimiz tarih boyunca cdhalet ve taassup 
yüzünden yanlış istikametlere sürüklenmiş ve 
türlü vesilelerle istismar edilmiştir. 

Tarihte din ve ilim adamları yetiştiren med
reselerin 'hiç bir ciddî ıslalhat geçirmemiş olma
ları milletimizi çağımızın fikrî seviyesinde din 
adamından mahrum bıraktığı gibi Batı mede
niyetine uyma yolundalki gayretlerden de alı
koymuştur. Medreselerin kaldırılması ile dinî 
hayat 'bu müesseseden yetişen nesiller tarafın
dan bir müddet yürütülmüş ise de, son zaman
larda bu nesiller de tükenmeye yüz tuttuğun
dan 'hâsıl olan boşluğu menşei belli olmıyan 
kendiliğinden yetişmiş bir zümre doldurmuş
tur. 

Bu gerçekler, halkımızın hu sahadaki ihti
yaçlarının karşılanması hususunda gerelkli ted
birlerin alınması, müspet ve mânevi ıbıilgilerle 
müceıMıeız din adamı yetiştirilmesi lüzumunu 
hütün ciddiyetiyle ortaya koymaktadır. 
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Esasen, bu husus Hükümet programiyle de 

teyidolunmuş; Diyanet İşleri Başkanlığının ça
lışmalarını halkımızın bugünkü ve yarınki ihti
yaçlarını karşılayacak yeterliğe kavuşturabil
mek, aydın din adamları jretiştirmek ve 'bun
ları lâyık oldukları refah seviyesine ulaştırmak 
için igere.kü tedbirlerin alınacağı vadolunmuş-
tur. Bu va'di memnunlukla karşılıyor ve Hükü
metçe yerine getirileceğinden şüphe etmiyoruz. 

Anayasamızın 154 ncü maddesi Diyanet iş
lem Başkanlığının Genel idare içinde yer aldı
ğını gösterir. Muhtar cemaat teşkilâtı 'bulımmı-
yan ve büyük çoğunluğu müslüman olan 'Türk 
Milletinin dinî ihtiyaç ve hizmetlerinin Devlet 
bünyeni içinden karşılanmasını zaruri buluyor ve 
bu teşkilâtı vatandaşa faydalı olabilmesi dçin 
Devletçe her türlü himajyeyc lâyık görmekte
yiz. 

1924 yılında kurulmuş olan Diyanet işleri 
Teşkilâtı muz ibugünkü ihaliyle bina, kadro, ele
man, tahsisat, kitap ve neşriyat halamından çok 
kifayetsiz olup kendisine taihmil edilen vazife
leri yerine getiremiyccdk durumdadır. 

Teftiş ve murakabe ciıhazmdan da mahrum 
olan teşkilât zamanla genişlemiş 'bulunan taşra 
teşkilâtını da kendi 'haline teuk etmiştir. Bu 
teşkilâtta maaş ve ücretle 'Çalışmakta olan 
13 421 vazifeliden 86 sı merkez teşkilâtında 
13 3$5 i vilâyet ve kaza teşkilâtında çalışmak
tadır. Bunlardan 10 250 si hademei -hayrat, di
ğerleri ımüftü ve vaiz olaralk vazife görmekte
dirler. Bunların büyük ekseriyetinin aldığı üc
retin 200 - 400 lira rasmd.a olduğunu söyler
sek verilen ücret ve maaşların temsil edilen 
mevki, ifa olunan 'hizmet ve günün geçim şart-
lariyle kabili telif olmıyacalk derecede düşük 
ve yetersiz olduğu görülür. Bu durumun foir an 
evvel ele alınarak tatmin/kâr ve teminatlı bir 
soviyeıye çıkarılmasını -zaruri görüyoruz. Ayrı
ca, kendi haline terk edilmiş bulunan köyler
deki camilerimizin ve 'bu camilerdeki imam ve 
'hayrat hademelerinin Diyanet işleri kadrosuna 
alınarak denetim ve yönetimlerinin sağlanma
sını ve iptidai halde bulunan Kuran kursları
nın düzene konulmasını temenni etmekteyiz. 

Dinî eğitim ve öğretim mevzuunda Millî 
Eğitim Bakanlığı ile sıkı bir iş birliği yapıla
rak ihtiyaca cevap verecek ciddî tedbirler alın
ması lüzumuna kaaniiz. Bir dinî meslek okulu 
olan İmam - Hatip dkullarmın bu dinin ulvi-
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yetiyle .mütenasip bir şekilde düzenlenmesi, 
öğretim kadrolarının tamamlanması, derslerin 
meslekî formasyona sahip kimseler tarafından 
verilmesi ve okul programlarının meslekî ve 
müsbet bilgiler 'bakımından takviyesi, mezun
larının 'doğrudan doğruya İlahiyat FaküMesine 
'kabulü, temin olunmalıdır. 

İlahiyat Fakültesi mezunlarının Diyanet İş
leri Teşkilâtında vazife görecek şekilde yetiş
melerini temin bakımından bu fakülte prog
ramları tekrar gözden geçirilerek: yeterli hale 
^getirilmelidir. 

Teşkilâtça din adamları için açılmaikta olan 
kursları çok yerinde bulmaktayız. Bu faaliyetin 
muvazi olarak: eğitimde büyük tesiri olan dinî 
yayınların artırılmasını da lüzumlu görmek
teyiz. 

Kısaca bahsettiğimiz sebepler dolayısiyle, 
1963 malî yılı bütçesini, teşkilât çalışmalarını 
ve halkımızın ihtiyaçlarını karşılıyaeak yeter
likte görmemekte isek de, Hükümetçe hazırla
nan yeni tasarının getireceği imkân ve yenilik
lerle teşkilâtın daha ilmî ve verimli çalışarak 
ihtiyaçları büyük ölçüde gidereceğine inanıyor, 
teşkilât tasarısını biran evvel kanunlaşarak me
riyet mevkiine konulmasını temenni ediyoruz. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlar ve sayın Hükümet erkânı, 
ben de Tabiî üyeler adına Diyanet İşleri teşkilâ
tı ve onun faaliyetleri hakkında görüşlerimizi 
sunacağım. 

Diyanet işlerimizin yürütülmesi, din adamla
rımızın uğradığı acı ihmaller sonunda, içine düş
tükleri üzüntülü durum, din perdesi altında iş
lenen büyük hatalar ve hattâ cürümler ve ge
nel olarak, bu en büyük sosyal - moral kuru
mun toplum hayatımızdaki fonksiyonunun arzu
lanan bir olgunluğa ulaşamamasından biz de çok 
şikâyet edenlerden olduğumuzu aeıklıyarak gö
rüşlerimizi arz edeceğiz. 

Son yıllarda, bu konunun açık tartışmalarla 
öneminin kütleye benimsetilmiş olması, teşkilâ
tın ve bütün din adamlarımızın daha verimli ha
le gelmesi için harcanan emekler ve girişilen te
şebbüsler çok ümitverici bir başlangıcı müjdele
mektedir. 
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Tarafsız bir idare devrinde başlanan bu ha

reketler, aşırı tartışmalara sebebiyet vermeden, 
Anayasada da gereken hükümleri koymaya mu
vaffak olmuş, hakikaten olumlu bir çalışma baş
langıcı hazırlamış bulunmaktadır. Artık bu 
alanda ne yapacağımız, nasıl ve hangi amaçla 
yapacağımızı genel çizgileriyle anlamış bulunu
yoruz. 

Bunu toplum bilimine de yerleştirmiş ol
duğumuzun birçok delillerine tanık olmaktayız. 
Moral değerler sistemimizin büyük buhranlar 
geçirdikten sonra yeniden düzenlenmesi, toplu
mumuzun mânevi yasasının kuvvetlenmesinde 
çok önemli rolü olacak ve bu müessesenin ha
yırlı gelişmeleri cidden mutlu bir 'başlangıç 
olacaktır. 

Bu mutlu gelişme için Hükümetten ve bütün 
ilgililerden bâzı temenni ve istirhamlarımız ola
caktır : 

1. Din adamlarının yetiştirilmesine çok 
önem vermeliyiz ve yetişme özlemini ve arzusu
nu duyanlara mümkün olan kolaylıkları göster
meliyiz. 

Artık (cahilleri ile başa çıkamazken, bilgin 
hale getirdiklerimiz ile nasıl baş edeceğiz) di
yen bâzı müfritlerin ne Hükümete ve ne de 
meclislere etki yapması ihtimali kalmadığını 
sevinçle kaydetmek isterim. 

Bunun en güzel misalini geçen Bütçe Ko
misyonunda yapılan bir teklife hem Hüküme
tin ve hem de komisyon üyelerinin gösterdiği 
yakın ilgidir. Ankara'da yapılmakta olan Dev
rim Diyanet Sitesi için istenen tahsisatı hem 
Maliye Bakanı, hem de Devlet Bakanı ve Bütçe 
Komisyonu desteklemek suretiyle müştereken 
bütçeye bu iş için para konulmuştur. Böyle 
güzel müesseseler yapılması için konuşan ve 
müessesenin öneminin benimsenmiş olduğunu bu 
vesileyle belirtmek isterim. Din adamlarının 
geleceğini teminat altına almak, onları bir dev
let memuru statüsüne ulaştırmalıyız. 

Bakanın (iki gün önce) Meclise sunulduğu
nu müjdelediği Teşkilât Kanununu 2 yıllık ha
zırlanma ve geliştirme sonunda, bu arz ettiğim 
kanuna karşı ilk tedbir olacaktır. 

»3. Din alanında, yetkililerin yapacağı ba
şarılı ve doyurucu gerçeklere dayanan bol bir 
yayma ihtiyaç vardır. Kimin ne maksatla yap
tığı ve ne dereceye kadar gerçeklere uygun 
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olduğu belli olmıyan olumsuz ve çok kere 
de dinimeze zarar veren yayınlarla en başarılı 
mücadele arz ettiğim şekilde bir yayın yap-
makl a mümkün dür. 

4. Aydın din adana ayrılığı gibi, suni 
şekilde yaratılan ve bâzı kasıtlıların destele
dikleri ve gerçek kusurunun din adamları ile 
birlikte aydınlara aidolan bir toplumsal hasta
lığı temelinden tedavi etmeliyiz. 

Aydın ve din adamı iş birliği ve her ikisi
nin toplum hayatındaki rolünü tarafların ge
reği gibi kavraması, bu hastalığın en etkili 
tedavi çaresidir. Esasen aydın din adamı yetiş
tirme bu alandaki temel başarı unsurunu teş
kil edecektir. 

Millî Eğitim bütçesi görüşülürken de arz 
edeceğim. Ve 3 - 4 ay önce .Sayın Bakana arz 
ettiğim zaman benimsendiğini memnunlukla gör
düğüm ve hakkında bâzı teşebbüslerin de ya-
plıdığmı öğrendiğim bir konuya ilgisi dolayı-
siylo burada da deyinmek istiyorum : 

Toplumsal yapımızın ve yönetim neticesinin 
ilk dayandığı ve sosyal ekonomik kalkmma-
zm hızını teşkil eden köyden başlıyarak, Baş
kente kadar, genel eğitim ve din eğitimini 
yaptıranlar arasında en küçük ölçüde dahi 
ikilik olmamasını sağlamalıyız. Bunun için 
köyden başlıyarak imam - hatip okulu mezunları
na yeter bir pedegoji kursu gösterdikten, son
ra, köye öğretmen tâyin etmeliyiz. 

imamlığı da ek bir görev diye yapabilir. 
Bu suretle, hem öğretmen ihtiyacını karşılama
da, hem i'nıam - hatip •okulu mezunlarına istik
bal hazırlamada ve hem do öğretmenle imamın 
aynı jnsikolojik atmosfer içinde elbirliği ha
linde, toplumsal kalkınmada, muhtacolduğumuz 
hamlenin yükünü gönülden paylaşmasını sağ
lamış oluruz. Millî Eğitim Bakanlığının uygun 
göreceği ve Diyanet İşleri Bakanlığının tav
siye edeceği ımüftü ve vaizlerden de okullar
daki din derslerinde faydalanilmalıdır. 

Bu "konular üzerinde önemle durulmasını 
Hükümetten bilhassa istirham ederiz. 

5. Din adamı ve din kurumu politika dı
şında kalmalıdır. Büyük Atatürk 'ün ifade et
tiği gibi (Mukaddes ve lâhuti olan inançları
mızı çapraşık ve değişken olan ve her türlü 
ihtirasların tecellisine sahne olan siyasetten 
ve siyasetle ilgili bütün hususlardan bir an 
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önce, ve katî olarak kurtarmak, milletin dünya 
ve ahiret saadetinin 'emrettiği bir zarurettir.) 
Ata ilâve ediyor (Hakiki ulemâ, dini bütün 
âlimler, hiçbir zaman müstebit iktidarlara in
kıyat etmediler. Bizi harap ve mahveden fe
nalıklar, hep din kisvesi altındaki küfür ve 
melanetten gelmişlerdir.) 

>Saym arkadaşlar, dinin politikaya karış
ması veya politikanın dini sömürmesinin birçok 
yüz kızartıcı 'sonuçlarından hepimiz derin üzün
tüler duymaktayız. Dini politik amaçlarla bö
lücülük aracı; olarak kullananlar olmuştur. 

Toplum hayatında bunların örneklerine çok 
rastlamışladır. Halbuki islâm dini en büyük bir
leştirici bir müessese olmasına rağmen bu yönde 
onu kullanmak, dine de hiyanettir ve küfürdür. 
İnsanlar arasındaki farkı kaldıran, Hindistan'
daki kastları delen, Afrika'daki ırkların arasına 
giren islâm dininin gücü işte bu arz ettiğim bö
lücülüğü, ayırıcıhğı, farkı reddeden hüviyetin
dedir. Bunu bölücü ve ayırıcı şekilde kullanmak 
cidden dine de küfürdür. Hele Türk milleti gibi, 
bu müesseseye dünya milletleri içinde on büyük 
hizmeti etmiş bir milletin içinde bu bölücülüğü 
din yoliyle yapanlar, esas küfrü işlemiş olurlar. 

Arkadaşlarım, yıkıcı akımlar dini kullanma
ya kabiliyetsiz politikacılar başarı şansını onu 
sömürmede aramaya çok teşebbüs etmiş ve din 
adamının itibarım da çok sarsan bu gibi olaylar 
olmuştur. Buna el birliği ile son verme hepimizin 
temel görevlerimizden olmalıdır. 

Hükümet olarak ve meclisler olarak, bu has
talıktan toplum bayatımızı el birliği ile kurtar
malıyız. 

Artık din adamlarımız da toplumdaki rolle
rini, dine zarar veren türlü davranışların etkile
rini ve bunlarla mücadelede en başarılı metodu 
bulduğu intibaı gittikçe kuvvetlenmektedir. 
Gerçekten din kurumuna inanmıyan veya onun 
fonksiyonunu benimsiyenler, dini sömüren poli
tikacılar ve dinin gerçeklerini gereği kadar bile-
miyen cahil din adamları olmak üzere üç sınıf 
insan din kurumuna büyük zararlar yapagelmiş-
tir. 

Artık imama, müftüye giden hiçolmazsa par
ticiliğin etkisi altında bulunmıyan bir insan gör
sün. Hiç olmazsa din adamından bahsedilince o 
bizden değildir, karşı taraftandır diyen ve bizi 
utandıran bir lâf Türk toplumu hayatından ebe
diyen kalksın, 
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propagandalara karışan din adamlarından bu 
büyük moral kurumunu el birliği ile kurtarma
lıyız. Bu alanda Hükümetin çok uyanık bulun
ması şarttır. 

Bir noktaya dokunmak istiyorum. Bazı gö
rüşler, Devlet teşkilâtı içinde Diyanet teşkilâtı 
bulunamaz, lâik devlet içinde bir Diyanet İşleri 
Teşkilâtı olamaz, din eğitimini Millî Eğitim yap
sın konuları : 

Bizim görüşlerimizin bunlarla intibak halin
de olmadığını belirtmek isterim. Evvelâ hiçbir 
suretle bunda bir aykırılık görmüyoruz. Şu şe
kilde : Evvelâ bir Anayasa müessesesidir, Ana
yasa değişmedikçe bu Anayasa müessesesini 
aleyhte yorumlamakta bir fayda görmeyiz, bir. 

İkincisi, lâikliği anladığımız mânanın üze
rinde duralını. 

Din günlük hayatı tanzime, Devlet yönetimi
ne karışmaya, yasama organlarına tesir etmeye 
yeltenmedikçe politika da dinin, özellikle dinî 
olan faaliyetlerine karışmadıkça işte lâiklik te
essüs etmiştir. Ama büyük bir toplumsal mües
sese olduğu için bunun elemanı, yetiştirilmesi, 
müesseselerinin kurulması elbette bir teşkilâta 
ihtiyacı vardır. Şimdi bu noktadan bunu bir ce
maat mi yapar, Devlet mi yapar? Her ikisi de 
yapabilir, ama evvelâ cemaate dokunmak iste
rim. İslâm dini gelenekleri arasında cemaat teş
kilâtı evvelâ yok. Bunu biz Hıristiyan ve diğer 
dinlerden örnek olarak alıp, İslâm dinine adap
te etmek istiyoruz. Geleneği bu olmadığı gibi, 
bugünkü durumu ile de açıkça bunu belirtmek 
mecburiyetindeyiz ki, Diyanet İşleri Teşkilâtı
mız hemen bir cemaat durumuna inkilâbedecek 
durumda değildir. Xe kadrosu müsaittir, ne ye
ter nitelikte insan yetiştirilmiş bulunmaktadır. 
Böyle bulunmadığı takdirde, din işlerini, dünya 
politikasını dışardan türlü tarikat ve mezhepler 
halinde memleketimize girmek istiyen akımları 
yeter derecede takdir edemiyen bu kadroyu, 
kısa zamanda yetiştirmedikten sonra, böyle bir 
cemaat teşkilâtını savunmak Türk toplum reali
telerini bilmemek mânasına gelir. Elbette bunu 
böyle yaptığımız takdirde, hepsi aynı hakkı isti-
yecek ve Türkiye'de arkasında tehlikeli politik 
cereyanlar bulunan mezhep ve tarikatlar da 
memleket içinde aynı hakkı istiyecek. Onlar ye
ter kültür ve nitelikte yetiştikten sonra bu poli-

31 .1 . 1963 O : 3 
tik cereyanların maksat!arını anlıyacağı cihetle, 
elbette böyle bir şey düşünülebilir. 

Ama bugün bunu savunmak, Anayasa Mk-
'iııüne aykırı olmasından başka, toplum reali-
litelerimizle de ıbağdaşamaz. Sonra, bunda 
bir aykırılık da yoktur. (Mademki toplumsal 
'bir müessesedir, devlet buna -gereken yardımı 
yapmasını sağladıktan sonra daha başka bir 
turluk organizma istemez, kanaatimizce bizim 
toplum için pek de savunulacak Ibir görüş de
ğildir. Millî Eğiltim Bakanlığından eğitimi 
alıp Diyanet İşleri Başkanlığına verelim. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'yi -tanıya
lım ve konuşalım. Diyanet İşleri Teşkilâtının 
bugün müfettişi 'bile yoktur. Diyanet İşleri 
'Teşkilâtı, Türkiye'ye şâmil bir eğitimi nasıl 
idare eder, bunu düşünüyor muyuz acaba?.. 
Onu da yeni bir Bakanlık şeklinde teşkilâtlan
dırmak istiyenler var ise, olabilir ona bir şey 
söyliyeceğim yok, fakat Ibir kere Anayasaya 
aykırı ama, iböyle bir değişiklik evvelâ zaman 
ister. Bugün Hükümeti sıkıştırıp, ille bunu 
alın, Diyanet İşleri İt eskil âtlarına verin, Diya
net İşleri Teşkilâtı bu kadar ihmal edildikten 
sonra, kadrosu bu derece zayıf olduktan sonra, 
böyle bir işin altından kalkabilecek durumda 
değil, evvelâ. ISonra, Vakıflarla bunu birleşti-
re'linı, ibu parlak cazip 'bir şey.. Fakat müsaa
de buyurursanız arz edeyim, .bu iki daire de, 
daha yeniden epeyce 'bir müddet teşkilâtlanma, 
gelirlerini tanzim etme, düzene girme ihtiyacın
da bulununken, iki teşkilâtı bo'zup, henüz ken
dine 'gelememiş teşkilâtı birleştirip harman boz
gun ıbir teşkilât kurmakta acaba başarı şansı 
gören var mı? Benim kanaatim, bu daha çok 
erken (savunulan ,bir fikirdir. 

Şimdi biraz da ümit verici gelişmelerden 
söz edip 'bunların örneklerini .çoğaltma çarele
rini aramalıyız. Din 'adamları şu 'gerçeği .gör
müştür. Artık cahil din adamları, din aleyh
tarlarının müesseseyi itibardan düşürmek isti
yen emellerine bilgisiz ifade ve yorumları ile 
gerekçe verdikleri gibi -politikacıların da ger
çek maksatlarını anlıyamadığı için onlara alet 
olmuşlardır. 

'Son yıllarda açılan kurslar dine toplumdaki 
fonksiyonunu ifa için hazırlanan imkânlar, din 
adamlarını bir genel kültür edinme yarışma 
sevk ettiği gibi yukarda saydığım üç sınıf in-
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sanın da olumsuz faaliyetlerine 'karşı etkili bir 
mücadele açılmış 'bulunmaktadır. 

Artık imam, vaiz ve müftülerin dışardan 
ortaokul ve lise bitirme sınavlarını kazanmak 
için çok takdire şayan örneklerine tanık olmak
layız. 

Yüksek öğrenim için, mütevazi maaşlarına 
rağmen, ailelerinden ayrı 'kalarak, An'kara ve 
İstanbul'a tâyin edilmek isteyenlerin ve tâyin
den sonra da, üniversitelere devam edenlerin 
Sayısı artmaktadır. 

Din adamlarımız, .her aydın 'gibi törenlere 
katılmaya, hurafe ve bâtıl inançlarla mücade
leye atılmış 'bulunmaktadırlar. Artık din ada
mı da toplumumuzu ileriye götürecek her lı'anı-
leyc, iher aydın gibi, katılmak istenıe'kte ve 'bun
da en güzel örnekleri vermektedir. Gericilik iş
te gerçek din adamı tipi gelişmektedir. Bir 
güzel misal Trabzon'da 74 din adamının ortaklaşa 
içtiği and ve bundan ölürü 'kendilerine saldıran
lara verdikleri cevap tarihimizde gerec'k mut
lu bir gelişmenin başlangıcını 'teşkil ettiği 
inancındayım. Müsaade ederseniz hir iki ye
rini okuyayım : 

«İmamların andı : 
( i . Ecdadımızın şeihit kaniariyle ^yoğrulan 

aziz ve 'mukaddes vatanımızın neresinde olurs'a 
olsun, siyasi faaliyet ve tel'kiuatta bulunmıya-
cağımıza, bu 'hususta şahsiyeti ne olursa ol
sun, kimsenin tesir ve nüfusu allında kalmıya-
cağımıza, bu gibi hallerde ayrılı'k gözetmeksizin 
'bütün vatandaşları bilgiye davet edip 'bir ga
ye altında toplıyarak 'millî tesanÜdü ve millî 
birliği temine çalışacağımıza ıhattâ dini siyase
te alet etmek istiyenler olursa, onlara İslâm 
Dininin 'birlik ve toplum dini olduğunu hiçbir 
zaman tefıükaeılığa gidilemiyeeeğini açıkça 
^bildiren ayet ve hadisleri misal vererek anla
tacağımıza : 

Aydınlığa doğru: 
2. Türk Medeni Kanununa göre evlenme 

muamelesi yaptırmıyanlara dinî nikâh kıymı-
yacağımıza, resmî muamele yapılmadan bu ni
kâhın meşru 'olmıyacağını, .yapılacak: işlemin 
dinî esaslara ve insan haklarına uygun olma
dıkını açık delillerle 'halka aldatacağımıza, bn 
hususta şahsımıza yapılacak tekliflerin hiçbi- j 
ı'ini 'kabul etmiyeceğimize:» İBir çift nikâh kıy- I 
dınma'k için 9 köyü gezdiler - aynı gazete ya
zıyor - ihiçbir köyde nikâlhlarmı 'kıymadılar. 

3 1 . 1 . 1983i O : 3 
Gidin evvelâ medeni nikâhı yapın sonra gelin, 
dinî nikâhı yaparız dediler ve yemine sadık 'kal
dılar. 

o. Gaipten ihaber vermek için fal açmak 
ve remil dökmek, yıidıznameye bakmak, 'kitap 
açmak, 'büyü ve üfürükçülük yapmak gi'bi di
nen 'haraim ve kanunen yasak edilmiş işleri yap-
mıyaeağımııza, büyük kita'bımız Kuranı Âzi-
müşana, Resulü Ekrem Efendimizin ^emirlerine, 
Hükümetimizin 'kanun ve nizamlarına .sadakat 
göstereceğimize, halkı daima umumi yoldan 
yürümeye davet edeceğimize -kanuni yoldan-, 
JU\v vatandaşımızın devlete yardımcı olmasını 
Bağlıyacağımıza dinim'iz üzerine yemin ederiz.») 

işte arkadaşlarım, 'bunu Diyanet İşleri 
Başkanlığına gönderdikleri gibi, tamim edilme
sini de rica etmişlerdir, (förülüyor ki 'bizim 
burada arz etmek istediğimiz hususları, artık 
böyle -kütleler Ihalinde din adamlarımız d'a tın
lamış, alet olma durumundan kurtulmak istiyen 
samimî inanç s-e toplumun gidişini deste'kliyeıı 
bu 'vicdan seslerini onlar da dırvurma ihtiya
cını hissetmişlerdir. 

Bu davranışın bütün din adamlarımız it a ra
fından 'benimsenme suretiyle, din aleyhtarları
nın saldırılarına 'gerekçe verilmiyeeeği gibi, ca
hil din adamlarının dini yıkmasına fırsat ıbıra-
kılmıyacağmı görmek her gerçek dindarı se
vindirecekti!'. 

Dine en başarılı doğru ve dürüst hizmetin 
de ancak bu yolda yapılabileceğine inanıyorum. 

Bu uğurda .bütün ilgililere ve samimî emek 
haıçıyanlara yürekten başarılar diler hepinizi 
saygıyla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İnceoğlu. 
MUSTAFA YİLMAZ İNCEOİLU (Afyon 

Karahisar) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar ve Diyanet işlerinin çok muhterem 
erkânı, hepinizi hürmetle selâmlarım. Sah
sım adına Diyanet İşleri hakkında tenkid ve 
temennilerimi arz etmek üzere söz almış bu
lunuyorum. Saat 24 de yaklaşmış olduğun
dan kısa keseceğim. Bu hususta geniş bilgi 
veren arkadaşlara teşekkür ederim. Mübarek 
din müntesibimizin ve din (adamlarımızın pe
rişanlığı ve teşkilâtının kifayetsizliği, Va
kıflarla Diyanetin birleştirilmesi ve yine muh
tariyet tanıması liselere de din tedrisatı 'ko
nulması, imam - hatip okulu mezunlarının 
İlahiyat Fakültesine devam etme haklarının 
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tanınmaması gibi tenkid ve temennilerimi ge
çen sene bütçe müzakereleri münasebeeiyle 
arz etmiş olduğumdan bu sene bunların taf
silâtı üzerinde durmıyacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Mevcut Teşkilât Kanununa göre Diyanet 

îşleri Reisliğine İslâm vatandaşları itikat ve 
ibadet hususunda tenvir etme vazifesi veril
miş olduğu halde bu vazifeyi ifa edecek 
personeli yetiştirme salâhiyeti verilmemiş oldu
ğundan bir garabet içinde olduğumuzu ka
bul etmek lâzımdır. 

Yıllardan beri sözü edilen ve geçen sene 
bütçe müzakeresi sırasında hemen getirile
ceği vait buyrulan yeni Teşkilât Kanunu 
her nedense bir türlü Yüksek Meclise sevk 
edilmemiş ancak bütçenin Karma Komisyon
da müzakeresi sırasında Sayın Devlet Baka
nımız üç - beş güne kadar Meclise sevk edi
leceğini müjdelemiş bulunmaktadırlar. 

Şu halde hazırlığı son safhada bulunan bir 
kanun tasarısının bütçe müzakereleri (komis
yonda) başlamadan önce Meclise sevk edil
mesi ve yeni yıl bütçesinin de ona göre ayar
lanması icabetmez ,mi idi? Yakında kanun
laşmasını umduğumuz bu tasarı bütçeye bir
çok malî külfetler tahmil edeceği muhakkak 
olduğu halde bütçe tasarısına ek raporda be
lirtilen zaruri tahsisatlar ve kadrolar komis
yonda olsun kabul edilerek bütçesi buna göre 
ayarlanması ieabederken, sayın raportörün 
tekliflerinin bir iki rey farkla reddedilmiş ol
masını cidden hazin bir gelenek olarak gör
mekteyim. 

Kanunen burada tahsisat artırıcı veya azaltı
cı bir teklifte bulunmaya yetkimiz olmadığına 
göre bütün temennimiz yeni teşkilât kanununun 
bir an önce kabulünü mütaakıp ek bir bütçe ile 
munzam tahsisat kabul edilmesidir. 

Muhterem arkadaşlar; bizim memleketimiz
de, (garb demokrasilerinin aksine olarak) lâik
lik prensibi maalesef yanlış anlaşılmış olduğun
dan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilâtı âdeta 
bizden değilmiş gibi bir üvey evlât muamelesi 
görmeden kurtulamamıştır. 

Dinimizin ünemini belirtmeden önce başka 
memleketlerden misaller arz etmeden geçemiye-
ceğim. Arkadaşlar, .Sayın Ali Rıza Ulusman'ın 
ifade buyurdukları gibi bakınız Batı Alman
ya'da bugün 18 ilahiyat fakültesi. 12 yüksek 
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din okulu mevcuttur. Her mahallede mutlaka 
bir kilisesi vardır. Alman milletini ahlâkan ve 
iktisaclen süratle kalkınmasına sebep mânevi 
ahlâk eğitimidir. 

Amerika'da 100 den fazla ilahiyat fakültesi, 
28G 572 din okulu ve üç milyondan fazla öğren
cisi vardır. Okulsuz kilise ve kilisesiz okul yok
tur. Her üniversitede dahi bir kilise vardır. 
Hattâ kiliseler tarafından idare edilen üniver
siteler de mevcuttur. Bir Amerikan generali 
Amerikan ordusunun moral eğitiminin dine da
yandığını ifade etmiştir. Amerikan askerleri 
din subayları ile birlikte her hafta kiliseye gi
derler. Devlet büyükleri dinî merasimle işe baş
larlar. Bunla i' ibret numunesi örnekler oldu
ğundan tekrarında fayda görüyorum. Bizde ise 
üniversite fakültesinin bir odacığmda açılan 
mescidin rektör tarafından kapatılması için 
âzami gayret sarf edilir. Cuma ve bayram gün
leri büyük şehirlerimizde camilerimizin hiçbirisi 
gelen cemaati iktisabedecek vasıfta, değildir. 
Avlularında bile namaz kılınacak yer bulunmaz. 
Ankara'da: İslâm -Sitesinin temelinin bu sene 
atılacağını duymakla sevinç ve teşekkürlerimizi 
arz ederim. 

Anayasamıza göre din ile Devlet işleri tama
men ayrı olması icaibettiği halde Devlet, Diyanet 
Reisliğini Devlet Bakanlığı emrine vermek 
suretiyle vesayet altında bulundurduğuna göre 
kendisine düşen vazifeleri yapmamaktan me
suldür. 

Devlet din mevzuunu ele alıp bütün detay
ları ile nasıl yapabileceğini düşünmesi lâzım
dır. 

Millî kalkınmanın iki kanadı vardır. 1. — 
Maddi kalkınma, 2. — Mânevi kalkınmadır. Mâ
nevi kalkınma maddi kalkınmadan daha önce 
gelir. Mânevi kalkınma olmadan maddi kalkın
ma olamaz. Maddi kalkınma olmadan da mâ
nevi kalkınma olamaz. Yani uçabilmek iein her 
iki kanadının da kuvvetli olması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; yarım imam insanı 
dinden eder, yarım doktor da candan eder der
ler. Bende şunu ilâve ediyorum : Yarım kalkın
ma da toplumu istiklalinden eder. 

Bir toplumda iyi bir nizam kurmak, iyi mü
nasebetler tesis ettirmek can ve mal emniyetini 
sağlamak, hulâsa her şeyin başında gelen yük
sek ahlâk prensiplerine sahi'bolabilmek için en 
müessir kuvvet dinî inançlardır. 
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Hattâ son zamanlarda demokrasi âlemini 

tehdideden kızıl yılanın akıttığı zehire kargı en 
kuvvetli panzehirin de dinî inançlar ve bilhas
sa islâm dini olduğunu bir unutmamak lâzım
dır. 

Muhterem arkadaşlar; 
'Memleketimizde ekaliyetlerin papaz yetişti

ren okulları ruhani reislerin enirine verildiği 
gibi din adamlarını yetiştireeek okullar da Di
yanet işleri Reisliği emrine verilmelidir. Dinî 
işlerde aneak Diyanet işleri Başkanlığı yetkili 
olmalıdır. 

'Ehliyetli din adamlarımız gittikle azalmak
ta olduğu ve liselerde din dersi gösterilmediğin
den lise mezunları ilahiyat Fakültesine iltifat 
etmedikleri halde imanı - Hatip Okulu mezun
larının ilahiyat Fakültesine devanı etmelerine 
mâni olunması akıl erecek bir şey değildir. 

Her sahada olduğu gibi islâm dini tedris 
eden yabancı üniversitelerde yetiştirilmek üze
re elemanlar gönderilmesi kabul edilmelidir. 

Din dersi öğretmenliklerini ehil din adam
larına vermek şarttır. 

Askerlik hizmeti sırasında din eğitimi de 
yaptırmak suretiyle mânevi silahlanmaya da 
büyük önem vermek lâzımdır. 

Kazalarda vaizlik vazifesi müftülere veril
meli, köylerde ise mütemadiyen dolaşan gezici 
vaizler ihdas edilmelidir. 

Ehil olmıyan kimselere katiyen vaizlik yap
tı rılnıamalıdır. 

Yıkıcı neşriyatı cevaplandırmak ve halkı ir
şat edici neşriyat yapmak üzere kuvvetli bir 
teşkilât kurulmalıdır. 

İlmî çalışmalara ciddî tetkik ve tete'bbuata 
kıymet verilmeli bu maksatla din adamlarımı
zın ilmî bilgilerini daha fazla artırmak için ih
das edilen kurslara ötreni verilmeli orada mu
vaffakiyet derecelerine göre terfileri sağlanma
lıdır. 

Meslekte samimî olmıyan ve muhitinde mes
lekinde şeref ve haysiyeti ile mütenasip itimat 
telkin edemiyen din adamlarının meslekte tutul
ması hiç tasvip edilmemelidir. 

Din adamlarımız ecnebi milletlerin din 
adamlarında olduğu gibi herkese karşı hürmet 
telkin eden şahıslar olarak yetiştirilmelidir. 
Bunların yapılabilmesi için evvelemirde maddi 
imkânların sağlanması ona göre kadrolar ihdas 

31.1.1963 O : 3 
edilmesi lâzımgeldiği kanatinde olduğumu arz 
ederim. 

1963 yılı bütçesinin memleket ve millet için 
hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Haktan niyaz 
eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BALKAN — Sayın Şahingiray. 
ÖZEL ŞAHÎNGlRAY (istanbul) — Muhte

rem Başkan, muhterem din adamları ve muhte
rem senatörler; 

Bugün memleketti! kendisinden büyük vazi
feler beklenen Diyanet İşleri bütçesi görüşülür
ken din, ahlâk ve Diyanet işleri Müessesesi 
'bünyesi üzerinde durmak istiyorum. 

Cerek yetişkinlerin ve gerek yetişmeklerin 
ruhlarına din ve ahlâkı yerleştirecek olan bu 
müessese bugün hâlâ bir otorite olarak din ve 
ahlâk anlayışını efkarı uınumiyeye açıkça izah 
etmiş değildir. 

Mâmın mukaddes kitahı Kuranı Kerimin 
ışığı altında din problemini ''büyük bir vakarla 
ele alıp İşlemiş değildir. Eskiden kalına dar din 
kalıplarının tesiri ve hükümetlerin baskısı al
tında camilere imam tayinciliğinden ileri gide
memiştir. 

Kendi bünyesinin dayanabileceği Kuranı Ke
rim gibi mukaddes bir kitap ve Atatürk gibi bü
yük bir inkılâpçının din hususunda verdiği te
minat, ileri sürdüğü fikirler varken, bütün 
bunların bahsettiği dünya ve âhiret nimetlerin
de n fay dala ımıasmı bilmemi şti r. 

Önce bu müessese içinde, kendisine inanma 
ve bilgisine güvenme gücünün, kudretinin in
şa edilmesi şarttır. Bir zekâ, zekâdan da daha 
fazla bir iradenin ve geniş anlayış istikameti
nin temellerinin atılması elzemdir. 

Islahatçı hir zihniyetin ve Mukaddes Kitap 
Kuranı Kerimin ışığı altında dinî kaideleri ön
ce kendi, sonra cemiyet bünyesine işlemek bu 

müessesenin vazifeleri başında gelmektedir. 
Bugün Türk Milletine şuurlu bir din ve ah

lâk aşılamanın her devirden daha fazla ihtiyacı 
hissedilmektedir. Buna göre, cemiyetin mânevi 
değerler sahasında ahlâkî olduğu kadar medeni
yeti de din üzerine bir mimar gibi oturtacak 
müessese de burasıdır. 

Cemiyeti hir hamur -gibi yoğuracak ruh asa
letine eriştirecek müessese yine 'burasıdır. Mu
kaddes Kitap Kuranı Kerimin kendisine ver
diği, yeter derecedeki hak kadar vazifesini yap
mak, memleket düzen ve ilerlemesini sağlamak 

— 456 
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yolunda ışık tutmak kendisinden beklenilen va
zifelerinin 'başındadır. 

Cemiyet hayatında, varlığının bir tamamla
yıcı unsur olduğunu ve bunu medeni bir şuur
la kullanmada fayda olduğunu büyük bir ol
gunluk içinde kabul etmek ve ettirmek icabetti-
ğiııi idrak etmek zamanı gelmiş ve geçmiştir de. 

İçinde yaşadığımız ve yaşıyacağımız devir
lerde kabul edilen terbiyede prensiplere ve va
rılmak istenilen hedeflere bakmak şarttır. Çün
kü; terbiye sayesindedir ki, fertte şahsiyetin te
şekkülüne, istidadının gelişmesine imkân sağlar. 
Aynı zamanda fert şahsiyetinin gelişmesi de 
hürriyet içinde temin edilir. 

Nasıl ki Aliaha inanmış demokratik milletle
rin terbiyesinde gaye, iyi insan ve iyi vatandaş 
yetiştirmekse ve bunun temeli de hürriyete da
yanıyorsa, Aliaha bağlı Türk Milletinde de 
terbiye aynı demokratik anlayış içinde yetişe
cek ve sağlamlaşacaktır. 

Bunu okullarımızda verilecek ilim ve iman 
eğitimi ile bir düzen içinde yürütecek olan Millî 
Eğitim Bakanlığı olduğu kadar, okul dışı kal
mış halk için ve bilhassa geri kalmış milletlerde 
de bu terbiyede dinî müesseselerin mühim rolle
ri vardır. 

Hele İslâmiyet gibi ahlâk telâkkilerindeki di
namizm ve mücadele ruhu ile, sadelik, açıklık, 
adalet, merhamet ve sevgiye dayanan içtimai 
münasebetleri bünyesinde toplıyan bir dinin 
eğitimini yaptıracak müessese yüklediği vazife 
ve taşıdığı mâna itibariyle üzerinde durulmaya 
değer. 

Bugün beni bu konu üzerinde konuşmaya 
sevk eden âmillerin başında, dünya milletlerinin 
ikiye ayrılan bloklarının tutumu ile Atatürk'ün 
Türk Milletine vermek istediği dinî terbiye 
hakkındaki fikirleri gelmektedir. 

«Türk milleti daha dindar olmalıdır, yani 
bütün sadeliği ile dindar olmalıdır demek isti
yorum. Dinime, bizzat hakikate nasıl inanıyor
sam, buna da öyle inanıyorum. Şuura muhalif, 
terakkiye mâni hiçbir şey ihtiva etmiyor...» Di
yen Atatürk din ve İslâmiyet hususunda çok 
mühim meselelere temas etmiştir. 

Atatürk'ün adeta miletten kıskanılan bir din 
tarafı vardır ki, henüz işlenmemiştir. Ne yazık 
ki, din adamları bu büyük inkılâpçının bu fi
kirlerinden memleket hesabına faydalanmasını 
bilmemişlerdir. 
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Bugün tarih boyunca İslâm Dininin taassup 

ve miskinliğe varan yanlış anlayış ve anlatışlar
dan kendimizi kurtararak ve çeşitli müessesele
re sebep olan birçok mezhepleri de bir yana bı
rakarak ilmî çalışmayı dahi ibadet sayan haki
ki lslânıiyete canla başla sarılmamız icabetmek-
tedir. Islâmiyetin medeniyet ve ahlâka daya
nan taraflarından biri olan manevi alemini ol
duğu kadar ferdî ve dünyevi faaliyet ve müca
deleleri de aynı derecede XX nci yüzyılın ışı
ğında işlemek mecburiyeti karşısındayız. 

Bugün, Türk milletinin artık medresenin 
yaptığı taassup ve cehalete, tekkenin yaydığı 
uyuşukluk ve tevekkül ahlâkı peşine düşmesi 
madeten olduğu kadar manen de imkânsızdır. 
Ama medresenin yerini de boş bırakmaya, ma
nevî değer eğitiminden milleti mahrum etmeye 
de imkân yoktur. Bu cihetten bir müddet boş 
bırakılan miletin, bünyesinde birtakım menfi 
ruhların nasıl faaliyete geçtiğini, bugün bâzı 
ocaklarda kötü mevzuların yenmeye başlandığı
nı müşahede etmekteyiz. 

• XX nci yüzyılın, II nci yarısı bütün millet
leri bir sırat köprüsünden geçirmektedir. Ya 
Allah'a inanarak, manevî değerler ölçüsünde, 
hürriyet içinde medeni milletler camiasına dâ
hil olmak veyahut bütün manevi değerlerden 
kendilerini tedriç ederek manen ve maddeten 
esir olarak yaşıyan miletler camiasına düşmek. 

Bir imana bağlı olmadan alman ilmî terbiye 
ve ilmin zaferi maalesef fert hürriyetini dolayı-
siyle devlet toprakları içindeki cemiyet hürri
yetini sağlıyamamaktadır. «Komünist blokla
ra» dâhil insanların hayatları bunlara misaldir. 
Bu yol sosyalizm denilen bir geçitten geçerek 
insan iskeletleri üzerine saltanat kurmaktadır. 

Allah milletimi böyle bir geçitten daima ko
rusun. Dinî müesseseler de kendine gelerek ge
ri düşüncelerden sıyrılıp hür ve medeni insan 
anlayışı içinde faaliyete geçsin ve vazifesini 
yapsın. 

Bugün hür insan yetiştiren ve hür insanları 
yaşatan milletlerin hayatlarında ise Allah mef
humu, aynı zamanda dinî iman ve inançlar ma
nevi düşüncenin sonsuzluğu içinde maddi hayat
ta ve günlük çalışmalar içinde de bir ruh ve dü
zen huzuru sağlamaktadır. 

Yüzde doksandokuzıı Müslüman olan Türki
ye'de, diğer ekalliyetler de dâhil bugün din ter
biyesi ve dinî müesseseler XX nci yüzyılın hür 
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ve medeni hayatına intibak ederek, birçok geri 
ve aynı zamanda Allah'sız ideolojilere karşı ko
yacak şekilde vazifelerini yapmak zorundadır
lar. Bugüne kadar İslâmiyet Türk Milletinin 
ruhuna tevarüs etmiş, ve kültürüne işlemiş du
rumdadır. Bu yoldan ayrılmak millî varlığı
mız içinde imkân haricindedir. 

Muhterem Senatörler; 
Bizde umumiyetle ve dış görünüşüyle kabul 

edilen bir şey vardır, Ruhban denilen din adam
larını içtimai bir sınıf olarak kabul etmemek. 
Haddizatında böyle bir sınıf .bizim memleketi
mizde yok zannedilirse de; mevcuttur. Fakat 
esaslı bir teşkilâta bağlanmadığı için kendile
rinden beklenen fayda temin edilememektedir. 

Bugün millî dini yayacak, yaşatacak bir sı
nıf yetişmektedir. îmanı - Hatip, islâm Enstitü
leri ile ilahiyat Fakültesinden yetişenler din sı
nıfını teşkil etmiyecekler mil 

Şimdi bütün aklımızı ibaşımıza alarak •aklı
selimi hâkim kılarak bu yetişmekte olan insan
lara. lâyık Cumhuriyet rjimi anlayışı içinde 
müstakil bir teşkilâtın plânını hazırlamak zarıı-
riyeti vardır. Bu yeni yetişenler, temeli sağ
lam, fikri hür prensiplere kanun ve nizamlara 
bağlanmak mecburiyetindedirler. 

Bunlar vazifelerini yetiştikleri konular üze
rinde değil de, başka yerlerde memur olarak 
yapmaya kalkacak olurlarsa yetişmelerindeki 
gayenin hedefi tamamen değişecektir, kurul
mak istenilen nizam, mânevi yönden insan ye-
tiştiuııek için sarf edilen gayret boşuna harca
nacaktır. 

Biliyorsunuz ki, ilk zamanlarda Saiksonlarda 
da ruhban diye bir sınıf yoktu. Teşkilâtları 
mevcut değildi. Bugün bizde de durum aynı
dır. Ama onlar yüzyıllar önce Komaya nazire 
bir Anglo - Sakson kilisesini kurmuştur. Bri
tanya bütün medeni tekâmülü boyunca geniş ve 
teşkilâtı bir ruhban sınıfını asırlardır -milletin 
bünyesinde yaşatmaktadır. 

Bu sınıf, artık XX nei yüz yılda, füze as
rında bu değerler ölçüsünde diğer •milletlerin 
tarilılrinde meydana getirdikleri kanlı 'hâtıra
ları tekrarlıyaeak değillerdir. Ve böyle »bir ha
yale kapılmak bugün için imkân haricindedir. 

BAŞKAN — Hanımefendi müddetiniz doldu. 
ÖZEL ŞAHİNGİRAY (Devamla) — Peki 

efendim, bağlıyorum. 
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A'ina anânevi âlemi, mânevi değerleri yaşa

nılan asrın icaplarına göre değerlendirecek, 
milleti bir yöne eğitecdk olan Ibu zümre vakıf-
lariyle, fikir ve 'tekâmülieriyle bir teşek'kül ha
line ve cemaat tarafından yaşatılan bir teşek
kül haline getirilmelidir, ilerde büyük prob
lemler doğuracak olan bu sınıfın şimdiden dik
kate alınmasında ve bir plâna bağlanmasında 
fayda görmekteyim, hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı. (Vazgeç, vazgeç, 
sesleri) 

ÖMER LÛTFl BOZCALI (izmir) — Muh
terem arkadaşlarım; ibenden evvel konuşan ar
kadaşlar lüzumlu izahatı verdiler. Benim arz 
edeceğim husus, 'bir vakıayı beyan ve bir iki 
kelimelik maruzatım olacaktır. 

Vak'a şudur; -olan 'bir vak'adır, aynen ifa
de ediyorum, öğretmene rasıgelen mahallenin 
hatibi ve imamı öğretmenin şu sözü ile karşıla
şıyor : 

Öğretmen, hocanın çocuğunu göstererek, 
«•hoca» diyor, «bu evlât senin üvey evlâdın mı, 
yoksa öz evlâmı mı?» Hoca; «öz evlâdım» di
ye cevap veriyor, öğretmen gene soruyor : 
«Neden buna utanmadan üvey evlât muamelesi 
yapıyorsun, şu giydiği elbiseye, bakmıyor mu
sun, ayağında ayakkabısı dahi yok:» diyor. Ho
canın verdiği cevap şu : 

«Öğretmenim haklısın. Ne zaman ki, Hükü
met bana öz evlât muamelesi yapar, ben de o za
man evlâdıma öz evlât muamelesi yaparım. Kud
retim haricinde olduğu için, halime bak, çocuğu
mun hali de benimki gibi. Daha fazlasını yapa
cak kudretim yoktur.» Çocuğa bir siyah önlük, 
ayağına bir çift ayakkabı alamamıştır. Hâdise 
bu. 

Diğer arz edeceğim hususu da, kısa olarak 
arz etmeye çalışacağım. Dinsizliğin siyasete alet 
edilmesi. Dinîn siyasete alet edilmesi var da 
dinsizliğin yok mu şeklindeki suali kısa mâruzâ
tımla, izah etmeye çalışacağım. Bu Amerika'nın 
Türkçe neşriyatında geçen, bültenden aynen alı
narak ifade etmeye çalışacağım bir hâdisedir. 

Sovyet idaresinin ilkokul öğretmenlerine 
şöyle bir tamimi var. «İlkokul öğretmenleri ço
cukların dimağlarına sokulmuş dinî inançları 
unutturmaya çalışmalıdır.» Tarihi materyalizme 
dayanan komünizm, kendisine en fazla düşman 
yaratan dini sevmez. Din adamlarına kargı husu
met besler, topluluğa komünizmi sokmak isti-
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yenlerin karşılarına çıkan ve aşılması en güç set I 
din olduğu için, komünistler evvelâ bu şeddin 
yapılmasına mâni olmak istiyorlar. Ve her şey
den önce de insanları birbirlerine bağlıyan, bu 
mânevi bağların koparılmasını arzu ediyorlar. 
Bizdeki komünist ajanları da hareketlerine din 
düşmanlığı ile başlamışlardır. Bir kısım vatan
daşlarımız bilerek veya bilmeyerek onlara alet 
olmaktadırlar. Onlar bir milliyetçi gördükle
ri zaman nekadar nefret ederlerse, bir din ada
mını da gördüklerinde o kadar nefret ederler 
ve onları yok etmeye çalışırlar. 

İşte bir cembiyeti yıkmak için, dinsizliği si
yasete alet etmenin daha tehlikeli olduğu mey
dandadır. Dinsizler, bilhassa komünistler, bazan 
bunu açıktan açığa din düşmanlığı halinde ya- I 
parlar ve bazan da din duygularını gericilik, din 
adamlarına kara cahil, yobaz ve softa demek su
retiyle yaparlar. Bu hareketleri bilerek, yahut 
bilmiyerek yapmanın bizce farkı yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu dinsizlerin şu ha
reketine hepinizin dikkat nazarlarının celbini 
bir vazife sayıyorum. Bunun üzerinde durmak 
lâzım. Aksi takdirde memleketin din ahlâkı, di
ne dayanan ahlâkı ve din duygularına müstenit 
bağlılığı çözmek ve onu yıkmak için uğraşanlar, 
çoğalmaktadır, hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Buyurun 
Sayın Ağanoğlu, (Sabaha bırakalım sesleri, Ba
kan hazırlansın sesleri) Vekil Beyin konuşma
sından sonra bölümlere geçebiliriz. (Vekil Bey 
hazırlansın sesleri) 

DEVLET BAKANI ALİ SAKİR AOANOĞ-
LU (Trabzon Milletvekili) — Muhterem Baş
kan, sayın senatörler, halk topluluğunun mânevi 
hayatiyle ilgili hizmetlerde bulunan bir teşkilâ
tın, Diyanet İşleri Teşkilâtının bütçesi hakkın
da görüşüyoruz. Üç saate yakın bir zamanda 9 
sayın hatip çok kıymetli fikirler, düşünceler, 
temenniler ifade buyurdular. Türk milletini çok 
yakından ilgilendiren bu konudaki fikirler biz
lere yol açıcıdır, tenvir edicidir, çok faydalıdır. 
Şahsan çok faydalandım, istifade ettim; bu fi
kirleri çalışmalarımda rehber edineceğim. (Bra
vo sesleri) 

Bu arada naçiz şahsıma karşı teveccühte bu
lundular; kendilerine en samimî teşekkürleri
mi sunarım. 
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Sayın senatörler, İslâm dininin felsefesi hak

kında konuşacak değilim. Bu hususta pek çok 
şeyler söylenebilir. Asırlar boyunca söylenmiş
tir ve söylenmeye devam edilecektir. Bendeniz, 
Türk Devletinin bugünkü kuruluşunu sağlıyan 
Anayasa içerisinde yer almış olan bir teşkilâtın 
bütçesi hakkında konuşmalarımı teksif edece
ğim. Diyanet İşleri teşkilâtımız, lâik bir Cumhu
riyetin bir devlet dairesidir. İslâm dininin fel
sefesiyle meşgul olmaz. İslâm dininin Türk va-
tanmdaki tatbikatında hizmetleriyle alâkadar 
olur. Konuşma konumuz, Anayasamızın bu dai
remize tevdi etmiş olduğu vazife ve hizmetlerdir. 
Bu hizmetlerin en iyi şekilde görülmesini hepi
miz candan temenni etmekteyiz. Ve izhar buyu-
rulan temenniler de bu sahadadır. 

Türkiye Cumhuriyeti niçin lâik bir Devlettir? 
Bunu tahlil etmek için biraz maziye gitmek lâ-
zımgelir. 1924 Anayasamız niçin bu ölçülerle 
yapılmıştır? Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan 
bir müddet sonra hilâfet lâğvedildi. Şeyhülislâm
lık Müessesesi kaldırıldıktan sonra niçin Diya
net İşleri Başkanlığı diye bir daire kurulmuş ve 
bu daireyi Devlet kendi bünyesi içerisine alınış
tır?. 

Muhterem senatörler, her müslüman (mem
lekette Devlet dinle meşgul olmaz. Bizim tari-
ıhimizde de böyledir. Türkler, dalga dalga Or
ta - Asya'dan İran'a, Mezopotamya'ya ve Ana
dolu'ya gelmişlerdir. Bu muhaceretlerde müs
lüman Araplarla karşılaşmışlar; İslâm dinini 
kendi bünyelerine uygun bulmuşlar ve onlbirin-
ci asırdan itibaren İslâmiyeti kabul etmişlerdir. 
Birçok 'müslüman Türk Devleti kurulmuştur. 
Lâkin, bunların (hiçbiri dinî devlet değildi. 

Osmanlı Devletinin 'halifeliği üzerine alması 
'da bilindiği gibi siyasi bir vakıadır. Osmanlı 
Devleti 1339 da kurulur; fakait; Osmanlı padi
şahlarının halife unvanını alması, .Büyük Hü
kümdar Yavuz Selim'in Mısır seferinden, 1519 
dan sonra vâki olur. Ve 1920 ye kadar Osmanlı 
pâdişâhları İslâm âleminin en yüksek rütbesi
ni üzerlerinde taşırlar. Bu siyasi bir vakıadır. 
Fakat, bu büyük imparatorluk bugün lâiklik 
dediğimiz din hürriyetine en geniş ölçüde ria
yet eder. Bu vasfı dolayısiyle, Osmanlı İmpara
torluğu, Yemen'den Viyana'ya; Cezayir'den 
Kafkasya'ya kadar Ibüyük ve kudretli bir dev
lettir. CBu devlette din hürriyeti, vicdan hürri
yeti vardır. Padişalhm aynı zamanda halife ol-
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duğu o devirlerde iş'te bu inanç, hürriyetine en ı 
geniş ölçüde hürmet ediliyordu. 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman ve ! 
hilâfet lâğvedildikten sonra, müslüman Türlk 
Devletinde islâm müesseselerinin durumu ne 
olacaktı? Hıristiyan âleminde bir kilise mües
sesesi vardı. Papazlık bir müessesedir, İslâm 
Dininde, din adamlığı bir müessese değildir, i 
Cami bir müessese değildir. Bir ibadet yeridir, i 
Orada münferiden veya toplu olarak ibadet 
edilir. İnanmış müslüman temiz bir yer bularak 
'orada da ibadet eder; orada da secde eder. Bu 
anlayışa göre, Müslüman Türk Devletinde İs
lâm müesseselerini yönetecek bir müesseseye, 
bir Ihizımet organına lüzum vardı. Onun için 
1924 Anayasamızla ve ona göre çıkarılmış olan 
429 numaralı Kanunla Şeyhülislâmlık lâğvedil
di ; fakat Devlet Teşkilâtı içerisinde, bir Diya
net İşleri Teşkilâtına yer verildi. Muhterem se
natörler; 1924 ten bu tarafa milletimiz bir ge
lişme devresindedir. Her müessesemiz ıslaha 
mu'htaçtır. Bunun ıstırabını günlük hayatımız
da çekmekteyiz. Elbette, çok haklı tenlkidlerde 
bulundunuz; temennilerde (bulundunuz. Diyanet 
İşleri Başkanlığı Teşkilâtı da medeni Türk mil
letine yaraşır bir vasıfta hizmet gönsün. Onun 
her kademesinde, muteber, temiz, sevilir, sayı
lır, inanılır insanlar vazife görsün. Kim bunu 
istemiyor1? Fakat, niçin yapamadık? Bunu ki
me maledelim? Bu kusuru kime atfedelim? Ben
den yaşlılar, daJha iyi bilirler. Daha fazla ya
şamışlardır. 192(3 ten sionra bu vatan üstünde 
içecek suyu bulunmıyan köyler büyük ço
ğunlukta idi. Yiyecek ekmeği bulunmıyan 
Türk topluluğu îbüyük nisbette idi. Ve 
inanmış müslümanlar olarak kendi kendimize 
soralım: iSuyu olmıyan köyde dinden, ibadetten 
balhsedilebilir mi? Temizlik olmıyan yerde iba
detin mânası olur mu? iSağlık olmıyan köyde 
camiin yeri olur mu? O halde 'hep beraber, 
geçmişin şu veya Ibu hatasını tekraırlıaimak ye
rine ; milletçe 40 senedir yaşadığımız 'hayatın 
seyrine bakarak ve kusurlarımızı ve hataları
mızı tekrarlamak yerine, neyi ve nasıl dalha iyi 
yapabiliriz, bunun üzerine eğilelim. Bu zama
na kadar yapama'mışsak bunu igeçmiş tarihin 
alkışına 'bırakalım. Çünkü devletler, yükselir, 
genişler sonra gerilerler. Dünya birçok impa
ratorluklar görmüştür. Osmanlı İmparatorluğu 
bunların en büyük ve en çok yaşıyanlarından 
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biridir. Kendi hayatımızda da kaç imparator
luk yıkıldı; Almanya, İngiltere ve Avusturya 
Macaristan imparatorlukları ne /haldeydi şim
di ne haldedir. O halde köy camimin zavallı 
ihâli, (köy imanımın fakir, perişan hâli, şu anda 
benim, sizin veya her hangi bir vatandaşın ku
surundan, kabahatinden ileri gelmiyor. Tarihin 
akışı içerisinde milletçe düştüğümüz sıkıntıla
rın birer canlı misali 'olarak bunları kabul et
memiz , ger ekiyor. Fakat, 'bundan sonra her işi
mizde olduğu ıgibi Diyanet işlerimizin de daha 
iyi çalışır kale ıgelmeısini sağlayıcı tedbirleri 
düşünmek ;aisıl vazifemiz olacaktır. Muhterem 
'senatörler, ifade buyurulan çok kıymetli temen
nileri yerine getirecek (bir teşkilât kanunu ha
zırladık. Hükümet tasarısı olarak 3 gün evvel 
Millet Meclisi [Başkanlığına sunulmuştur. Bu 
İkamın (Büyük Meclislerde kabul edildikten son
ra 1963 yılında tatbik mevkiine koyacağız. Bu 
kanunun gerektirdiği kadrolar, kadroların se
viyesi, diğer Devlet dairelerindekilerin seviye
sine çık a-rıl m akta d ir. 

İçinde bulunduğumuz Devlet nizamına gö
re, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilâtında vazife 
alacak insanlar da tatmin edilecektir. Yeni Teş
kilât Kanunu, vazifelileri olduğu kadar yapıla
cak hizmetleri de birer birer ele almaktadır. 

Neşriyata geniş ölçüde yer verilecektir. Hiz
metlerin kontrolü ele alınacaktır. Istırap duya
rak ifiade edeyim; Maraş'ta, Antep'te ve Er 
zurum'da bir vaka meydana geldiği zaman bu
nu taöıkik ettirmekten âcizim, imkânım yoktur. 
Bu teşkilâtın bir müfettişi, bir hukukçusu yok
tur. Bir teftiş anlayışı yoktur. Müftü ile vaiz 
arasında gayrinizami bir hâdiseyi, Devletin ni
zamlarına, kanunlarına göre, bir ölçü içinde tah
kik ettirip rapora bağlatacak ve en âdil şekilde 
'hallettirecek imkânlara sahip değiliz. O halde 
Muhterem Senatodan istirhamım; müsaade bu-
yurulsun, bütçeden sonrfa, en kısa zamanda ele 
alınacak ana kanunlar meyanmda, Diyanet İşle
ri Başkanlığı Teşkilât Kanununu çıkaralım ve 
onun icaplarını yerine getirmeye çalışalım. 

Muhterem hatipler birtakım sorular irat bu
yurdular, onlara sıra ile cevap vermek arzusun
dayım. <Bâzı tekerrürler olabilir; konuşmamı ha
tiplerin sırasına göre yapacağım için bu hata 
benim olmıyacaktır, aynı konuda mütaaddit so
rular sorulmasından ileri gelmiş olacaktır, 
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Diyanet işleri Başkanlığı 'bir ayrı müessese 

solsun, Devlet buna karışmasın, dendi. 
Bugün, buna imkân göremiyorum. Biraz ev

vel arz ettiğim gibi, bizdeki Diyanet İşleri; di
ğer Batı alemindeki camia teşekkülü olan kili
selerle mukayese edilemez. Orada bir kilise; mü
essesedir. Bizde Diyanet İşleri bir Devlet dai
resi, bir hizmet dairesidir. Bu müessese müs
takil bir şekilde malî imkânlar da bulamaz. 
Çünkü eskiden mabetlerin bir kısmı kendilerine 
ait vakıflarla idare edilirdi. Bugün, vakıfların 
iratları Vakıflar İdaresine bağlı camilerin, ta
rihî eserlerin muhafaza ve bakımlarını temine 
kâfi gelmemekte; bu işlerin görülebilmesi için 
Devlet bütçesinden Vakıflar Genel Müdürlüğü
ne tahsisat verilmesi gerekmektedir. 

Din adamlarımıza kâfi derecede alâka gös
terilmediğinden bahis buyuruldu. 

•Muhterem senatörler, bugün dinî hizmetler
de bulunan insanları üç bölümde mütalâa etmek 
durumundayız. Bunların birinci grupu doğru
dan doğruya memur olan, diğer Devlet memur
ları gibi bareme tabi bulunan, Diyanet İşleri 
Başkanlığı kadrosudur. Bu kadro, bugün 2 078 
kişidir. Yeni Teşkilât Kanunu ile bunu 4 345 e 
çıkarıyoruz. Bu kadro asli kadrodur. Bu kadro 
hizmetlerin asıl yürütücüsü olan kadrodur. 

Merkez teşkilâtını; il ve ilçelerde müftülük 
teşkilâtını; gezici vaizler ve (büyük şehirlerimiz
de Selâtin Camileri dediğimiz, eski büyük ca
milerin kadrolarını içine alır. 

2 nci ıkatogori, bütçede (L) cetveli içinde 
yer alan ücretli kadrodur. Bu kadroda, 1 nci 
kadroda olduğu gibi vasıf aranmıyor. Devlet 
memuru olmak için Türkiye'de vasıf aranır; en 
az ilkokul mezunu olmak ve muhtelif barem ka
demelerine intıJbak edebilmek için diğer okullar
da, ortaokulda, lisede ve yüksek okulda oku
muş olmak lâzımdır. 

Bu kadrolarda yer alanlar sadece din bilgi
leri olan, ibadet ettirecek vasıfta olan insanlar
dır. Bunların kadroları şikâyeti mucibolan kad
rolardır. Fakat takdir buyurulur ki, bir dev
let nizamı içinde umumi olarak düşünüldüğü 
zaman, ilk tahsil kaydı dahi aranmadan 300 li
ra veriliyor, bu; yine istisnai bir muameledir. 
Bir nizamı kurarken düşünmek zorundayız; 
bilhassa, her hangi bir devlet dairesinde asga
ri istihdam ücreti olarak bir ilkokul mezununa 
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200 - 225 lira ücret verilirken bir imama 300 li
ra veriliyor ki, bu; din adamlarımıza olan bir 
teveccühten dolayıdır. 

Üçüncü katagori, köy imamlıklarıdır. Bun
ların Hazine ile ilgisi yoktur; bunlar tamamen 
köy topluluklarına bırakılmıştır. Bilindiği gibi 
tarihimiz boyunca, Padişahın Halife olduğu de
virde de Türk köyünde, köy imamını köylü tu
tardı ve imamlar geçimlerini camilerdeki hiz
metlerine bağlamazlardı. Bugün de öyledir. Ço
cukluğumda kasabamızdaki iki, üç camiin 
imamlarından birini Saatçi Hafız Efendi olarak 
tanıdım; öbürünü Bakkal Ramiz Hafız Efendi 
olarak tanıdım. Camilerde imamlığı fahri ola
rak yapmakta bir başka sevap anlayışı vardı. 
İmamın fakirliği, açık ve samimî konuşmak du
rumundayım, bugün Türk köyünün fakirliği de
mektir. Geçimi, rahatı, kazancı iyi olan bir 
köyde imam fakir olamaz. Köylü, en az kendi 
seviyesinde imamını geçindirebilir, ona geçim 
şartları hazırlıyabilir. 

Muhterem Senatörler; birkaç hatip, 1963 
bütçesi, Karma Komisyonda görüşülürken bah
sedilmiş olan 350 kişilik bir (L) cetveli kadro
su üzerinde durdular; bendeniz, Bakan görevi
ne atandığım günden itibaren, bütün mesaimi 
teşkilât kanununa tahsis ettim ve en kısa za
manda, onu meclislere sunmayı görev saydım. 
İnandım ki, bu kanun bekleniyor; bütün sena
törler ve milletvekilleri bu kanunun bir an ev
vel çıkarılmasını istiyorlar, o halde, bunu mut
laka 1963 yılında çıkaracağız. (Bravo sesleri) 
Bu kanun, 1963 bütçesinden sonra, ilk konuşu
lacak kanunlar arasında yer alacaktır. Bütün 
dikkatimi bu kanuna tahsis ettim. Bu kanunun 
gerektirdiği kadrolar hususunda Maliye Bakan
lığı ile mutabakat halindeyiz. (Bravo sesleri) 
1963 yılında bu kanun, kanunlaştıktan sonra 
gerektireceği tahsisatı Maliye Bakanlığından 
alacağız. Onun için, dâvayı toplu olarak düşün
mekteyiz. Müesseseyi yepyeni esaslar üzerine 
kurmak amacı ile çalışırken, 350 kişilik kadro 
üzerinde durmamaktayız. Çünkü 10 250 kişi
lik kadroya daha 350 kişilik bir kadro ilâvesi 
asıl değildir. Asıl olan, her kademedeki göreve 
şahsiyetli ve iyi hizmet görebilecek insanların 
yerlcştirilmesidir. Bunlara diğer devlet daire
lerinde olduğu gibi maaş vermek ve geçimle
rini ıslah etmektir. 
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Önemli bir konu olarak dinî neşriyat üzerin

de çok haklı temenni ve tenkidler izhar buyu-
ruldu. Diyanet işleri Başkanlığının döner ser
mayeli bir müessesesi vardır. Neşriyat yapar; 
başta Kuran olmak üzere her yıl külliyetli mik
tarda kitap çıkarmaktadır. Bu teşekkülün özel 
kanunlarla verilmiş sermayesi vardır. Bunun 
250 bin liraya kadar olan kârları, kanunu muci
bince, sermayeye ekleniyor. Fazlasının Hazine
ye devri icabeder. Bir tadil tasarısı ile bu ka
nun değiştirilecek, sermayesi 500 bin liraya çı
karılacak ve kârlarını belki bedava neşriyat 
yapmak için kullanacağız. Bu suretle en ücra 
köye kadar vatandaşlarımıza birtakım dinî ki
tapları ucuz veya bedava dağıtmak imkânını 
bulacağız. 

Şunu da arz edeyim ki; dinî neşriyat kolay 
bir iş değildir. Bu saha, en salahiyetli ilim 
adamlarının çalışmasını icabettirir. Bugün Di
yanet İşleri Başkanlığı teşkilâtı bu hususta zen
gin kadrolara sahip değildir. Ama, yeni teşki
lât kanununda bilhassa Kütüphane ve Neşriyat 
Müdürlüğü diye bir daireye geniş çalışma im
kânları sağlıyacağız. 

Muhterem senatörler; hemen hemen bütün 
hatipler tarafından, okullara temas edildi; 
îmanı - Hatip okulları, İslâm enstitüleri ve İla
hiyat Fakültesinden bahsedildi. 

Muhterem senatörler, bu okullar, Millî Eği
tim Bakanlığına bağlıdır. Anayasamız, tevhidi 
Tedrisat Kanununun yürürlükte olduğunu te-
yideder. Bir kısım bakanlıkların meslekî okulla
rı vardır; fakat, din kültürü ilmî kültür ile bera
ber yürütülmezse noksan kalır. Sağlık Bakan
lığının Hemşire Okuluna benzemez bu. Din ada
mı, dinin felsefesi ile meşgul olacaktır; her ilim
den anlar olmalıdır. 

Binaenaleyh, Millî Eğitim Bakanlığının, her 
kademedeki okullarla olduğu gibi, İmam - Hatip 
okulları ile, İslâm enstitüleri ile, İlahiyat Fakül
tesi ile ilgili olması; bu okulların ona bağlı ol
ması zaruridir. Yalnız bunların tedris program
ları ile Diyanet İşleri Başkanlığının da ilgilen
mesi faydalı olacaktır. 

Yeni teşkilât kanununda on bir kişilik bir 
(Danışma Kurulu) yer almaktadır. İlim adam
larından teşkil edilecek olan bu kurulun fikir
leri, temennileri ve tavsiyeleri ders programları 
üzerinde müessir olacaktır. Bu sahada, Diyanet 
İşleri Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile sıkı 
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iş birliği yapmak zaruretindedir. Bu sahadaki 
temennilerinizi rehber edineceğiz. 

Muhterem senatörler, Diyanet İşleri Başkan
lığının bütçesi İm yıl en yüksek rakam ihtiva et
mektedir. Bir sayın hatip, bunun kâfi olmadı
ğından bahsettiler; doğrudur. Takdir buyuru-
lur ki, her hizmet sahasında bütçelerimiz kâfi 
gelmiyor. Bu milletin ihtiyaçlarına muvazi ola
rak gelir imkânları yoktur. Fakat bendeniz 
bedbin değilim. Müspet yoldadır Türk Milleti. 
Her yıl biraz daha ileri hamle yapmaktadır. Her 
yıl, her dairenin bütçesi biraz daha yüksek ra
kamları ihtiva etmektedir. Diyanet İşleri Baş
kanlığının 1963 yılı bütçesi de daha evvelki yıl
larda sahibolduğu bütçelerden ileridir. Ama, bu 
da elbette ki, kâfi değildir. Yeni teşkilât kanunu 
ile yeni hizmetler açarken, Maliye Bakanlığın
dan ihtiyaçlarımıza cevap verecek tahsisat isti-
yeceğiz. Ve Yüksek Senato, kanun tasarıları tet
kike geldiği zaman bu hususta salâhiyetle müza
kere edecek, kararını verecek ve sizlerin tevec
cühlerinizle, yardımlarınızla kanunlarımız çıka
caktır. 

Bir sayın senatör, misal olarak Amerika'dan 
bahsettiler. Bir zaman için Amerika'da bulun
muş olan bir Türk evlâdı olarak, müşahedeleri
mi arz etmek isterim. Amerika'da din adamları 
fazla para almazlar. Maddeye hiç kıymet ver
mezler. Tıpkı bizim eski din adamlarımız gibi;. 
âlimlerimiz gibi. 7 800 dolar değil. Misal vere
yim; Boston şehrinin bir büyük kilisesinin yük
sek rütbeli bir papazının evine çaya gitmiştik. 
Bir üniversiteli grup ile. Papazın mütevazi bir 
evi vardı. Çok sade giyinen fakat, son derecede 
münevver bir insan idi. O hayatı gördükten son
ra yanımda bulunan Amerikalı profesöre usul
ca sordum ; «Bu papaz ne kadar para alır?» «Bil
mem» dedi. «Fakat, bir sorayım» dedi. Biraz 
sonra, papaz bana cevap verdi. «200 dolar veri
yorlar bana» dedi. «Yetiyor» dedi. «İhtiyacım 
bile yok» dedi. Bu 200 dolar Amerika'da kız ço
cuklarının haftada birkaç gün bir mağazada sa
tıcı olarak kazandığı paradır. O zengin cemiyet
te isteseler din adamlarını altına kaplarlar. 
Fakat, din adamı odur ki, sadeliğiyle, mütevazi 
haliyle cemiyete örnek olur; maddeden sıyrıl
masını bilir; elinde madde varsa çevresindeki 
düşkünlere yardım eder. Bu itibarla, af buyur
sunlar, bu 7 800 dolar alır ifadesini, hakikate 
uygun bulmadığımı ifade etmek isterim. 
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Yeni teşkilât kanununda din adamlarımızın 

siyasi ölçülerden uzak tutularak vazifelendiril
meleri temennisinde bulundular. Çok doğrudur 
ve çok yerindedir. Kanunda bir madde ile bunu 
ele almış bulunuyoruz. Devlet dairelerinde vazi
fe gören, Türk milletine hizmet etmek suretiyle 
milletten para alan bütün memurlar gibi, bütün 
vazifeliler gibi, Diyanet teşkilâtında vazife gö
receklerin de her türlü siyasi temayüller dışında 
ve üstünde olmaları ve bunu sağlamamız en bü
yük temennimizdir. 

[Bir sayın senatör; 'bir Amerikalı kadının 
Müslüman olup İslâm Dini ih'akkmda bir ki
tap yazdığından balhsettiler. Naçizane iarz et
mek isterim, Ayşe 'Meryem diye yeni bir ad 
alan ve kitap yazara'k bâzı iddialarda bulunan 
'bu kadın, rulh 'h'astası bir yahudi kadınıdır. 
Kitabı birtakım yanlışlıklarla doludur. Müs
lüman memleketlerin yirminci asır medeniyetin
de /terakki etmelerini, yirminci asır medeniyeti
ne tam mânasiyle uymalarını âdeta engelleyi
ci bâzı karışık fikirleri vardır, arz etmek iste
rim. 

"Ve şu Ihususu .bilhassa arz etmek istiyorum 
ki, islâm Dinine en iyi şekli vermiş, onu dün
ya üzerinde yükseltmiş, ilerletmiş millet, Türk 
Milletidir. Misal almak iea'bediyors'a, bizim 
tarihimiz en güzel misallerle 'doludur. Din âlim
leri, diğer sahalardaki 'büyü'k âlimler yine Müs
lüman Türk topluluğunda yetişmiştir Diyanet 
İşleri Teşkilâtında ejalışanlara da elbette diğer 
Devlet dairelerinde çalışanlar gibi yıllık izin
ler tanımak vazifemizdir. (Bütün hakları diğer 
memurlarınkine muvazi olarak kanunda yer al
maktadır. 

Seyyar vaizlikten bahis buyurdular. Yeni 
Teşkilât Kajıununda aslî maaşları '30 ilâ 90 li
ra arasında değişecek 700 vaizliğe yer veriyo
ruz. Bu kadroları dolduracak insanların el
bette İslâm Enstitüsü ve İlahiyat Fakültesinden 
yetişmiş, tiam mânasiyle 'münevver insanlar ol
maları ve yıllar içinde hizmet edip tecrübe ka
zanmaları ve barem derecelerinde yükselmele
ri icabedecekttir. Bu 'bakımdan, yetişmekte 
olan gençlerimize bu teşkilât iyi bir istikbal 'ha
zırlamaktadır. 

Kadın vaizler yetiştirme konusunda temen
niler izhar buyruldıı; çok yerinde; çofk doğru. 
Bu temenniyi gerçekleştirmek için kepimiz ken-
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dimize düşen vazifeyi yapmak zorundayız. İyi 
aileler kız çocuklarını hekim yetiştirmek, hâ
kim yetiştirmek gibi ig ay eleri e okula gönderi
yorlar. Bendeniz çok temenni ediyorum, hali 
va'kti yerinde «'lan ve çocuğunu yetiştirecek 
durumda 'olan Türk aileleri, 'kız çocuklarını 
İlahiyat Fakültesine [göndersinler. Hekim, hâ
kim, mühendis olmak gibi vaiz olmak da iyi 
bir meslektir. Ulvi bir hizmettir. Daima tak
dirle, sevgiyle 'karşılanacak bir meslektir. Bi
naenaleyh, temennilerimizi tatbikata çıkar
mak hepimizin elindedir. Bunu kendi çevremize 
telkin etmek durumundayız. Çünkü Diyanet 
İşleri Başkanlığı tamim yapmakla ibu işi ta
hakkuk ettiremez. 

Diyanet İşleri Teşkilâtında müftülükleri, di
ğer Hükümet daireleri arasında yer alan, Hü
kümet konağında bürosu olan bir daire 'haline 
gtetinme'k arzusundayız. 

Diğer dairelerde okluğu gibi müftülüklerde 
de lüzumlu kitaplıklar 'kurmak amacımızdır. 
İkinci merihale, her il mer'kezinde, her ilçe mer
kezinde kurulacak kütüpanelerde, l)ir de dinî 
kısım [kütüphanesi meydana ^getirmektir. Bu 
tamamen mıalî imkânlarımıza bağlı bir keyfi-
yetir. Buigün kaç ilçemizde fkütüpane vardır? 
Adedini sayarsak ıstırap duyarız. O halde 
Millî Eğitim Bakanlığımızın imkânlarına mu
vazi biz de çalışmialarımızı geliştirmek duru
mundayız. 

İyi neşriyat yapmak, dalha evvel de arz et
tiğim gi'bi malî tarafından daha önemli olarak, 
iyi neşriyatı hazırlıyiacak insanlara sahibolmak-
la mümkündür. Ne kadar İki tap yazabiliyoruz; 
her birimiz kendi ihtı'sas sahamızda bir ömür 
'boyunca kaç eser Verebilmişiz-: Bunu düşü
nelim. 

Diyanet İşleri Başkanlığımızda ,bu işle va
zifeli 3 - 5 insanın ne 'kdaar eser verebileceğini 
Itafhmin «İtmek güç değildir. Buna rağmen, şu 
hususu arz etmek isterim: Son senelerde Diya
net İşleri Başkanlığının epeyce 'bir neşriyatı 
vâki olmuştur, olmaktadır. Bunu hızlandır-
mak, genişletmek vazifelerimiz arasındadır. 

Yükse'k İslâm enstitülerinde ve İlahiyat 
Fakültesinde okuyian gençlere fahrî vaizlik için 
'müsaade veriLmektedir. İçinde bulunduğumuz 
Ramazan ayında mütaaddit şehir ve kasabalar
da vaizlik yapan talebeler 'mevcuttur. 

— 463 — 



C. Senatosu B : 35 
Radyoda 'konuşmak konusu : I 
Bu, radyo programlarının ayarlanmasında, 

hazırlanmasında düşünülen bir konudur. Bu
na epeyce zamandır yer verilmektedir-. Rama
zan ayında her gün iftardan evvel dinî 'bir 
musahabe yapılmakta ve Kuran-ı Kerim okun
maktadır. Cuma (günleri için hususi Ibir porg-
ram da yapılacaktır. Bu hususda yine Diya
net İşleri Teşkilâtının yeni çalışmalarında 
önemle ele alınacak 'bir mevzudur. 

Muhterem senatörler, !her konuşma kıymet 
'taşımaz. Sık sik konuşma fayda vermez. Ol
gun konuşma, (gönüllere işliyen, dimağlara iş-
liyen konuşmalar yapmaik lâzımdır. Bunun 
için âlimler arıyoruz. Bütün bir milleti doyu
lacak, 'uyandıracak, Iharekete igetirecek 'fikir
ler arıyoruz. Bu, milletimizin yetişmesiyle ye
ni ilini adamları, aydın insanlar yetiştirmesiyle 
mümkün olacaktır. 

Çok muhterem senatörler; 'bir mânevi boş
luk içinde olduğumuzu ifade 'buyurdu bir sa
yın senaltör. Müsaade buyursunlar, (ben buna 
iştirak etmiyorum. 'Türk Milleti en buhranlı 
zamanlarda dalhi çok derinde, gönlünde çok 
'kuvvetli bir iman taşımış ve taşımaktadır. Bu 
imanla 'biz her (güçlüğü yenmişiz, yenmekteyiz. 
istiklâl Harlbini nasıl kazandılk? Hangi kuvvet
ti? Her taraftan düşmanın taarruzuna uğra
mış Ibir millet, 'her vasıtası elinden alınmış 'bir 
millet, derlenip toplanıp her güçlüğü yenen 
hangi ,kuvvetti? Benim şahsi kanaatim; o içi
mizde saklı kuvvetti, imandı. Onun için, ben
deniz daima nikbinim. 'Türk Milleti 'hiçbir za
man 'boşluğa düşmemiştir. Harhten sonra bü
tün dünya bulhran içindedir. Büyük hareler
den sonra cemiyetler 'buhran']ar geçirir. Mâne
vi (duygular yerine maddî arzular ön plâna ge
çer. Bugün bir Alman'a «sorarsanız 'o da ıstırap 
içindedir. Alman gençliği materyalist oldu di
ye. O da '20 sene evvel daha çok vatanperver, 
'milletperverdi diye. Bugün dallı a çok egoist 
oldu diye. 

Bir İngilize sorarsınız; 'bugün yaşadığı ha
yattan memnun değildir. Çıkan birçok istatis
tiklere göre '2j5 yaşma 'kadar olan gençlerin 
yüzde 45 i înîgilitere 'yi terk etme imkânlarını 
aramak gayreti içindedir. Bu [hayatı çok sıkı
cı bütmaktalar ve başka yerlerde yaşamak is
te inektedirler. Bâzı milletlerin barb'tcn sonra 
geçirdikleri ruhi buhrana bakarsak, 'Türk 'Mil- | 
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leti yine sapasağlam, yine dimdiktir. Bu yol
da bendeniz gayet nikbinim. Hiçbir zaıman boş
luğa düşmemişizdir. Daima iyi yolda olduğu
muzu 'hâdiseler göstermektedir. (Bravo ses
leri, alkışlar) 

Din hizmetleri görecek insanların azlığın
dan bahsediliyor. Doğrudur. Yalnız, muh
terem senatörler, bugün küçülmüş bir dün
yada yaşıyoruz. Nakil vasıtaları süratlidir. 
Muhabere imkânları süratlidir. Adedden çok 
vasfa bakmak durumundayız. Türkiye'de 300 -
500 hakiki âlim adam çok Ibüyük hizmet 'gö
rebilir. Vıasıflı din adamı çok büyük hizmet 
eder. Binaenaleyh, İmam - Hatip /okulları
nın azlığından şikâyet yerine; daha vasıflı, 
daha iyi din adamlarının yetiştirilmesi, ben
denize göre asıl davamızdır. Bir köy imamı 
Ankara'da konuşan bir din âliminin fikirle
rinden faydalanabilir. Radyoyu açıp hergün 
kendisine bir güneş doğdurabilir. Binaen
aleyh her kademe okullarımızın talebe aded-
leri üzerinde durmaktan ziyade, bunların ye
tiştirilme şartları, vasıfları, seviyeleri üze
rinde durmak mecburiyetindeyiz. Yalnız şu 
ıhususu ,'bir gerçek olarak belirteyim ki, Türk 
Milleti, ihtiyaçları süratle artan bir millettir. 
Her sahada yetişmiş elemana muhtacız. Tek
nik okullar, ziraat okulları, ortaokullar için 
olduğu gibi imaım - hatip okulları için de iyi 
öğretmene ihtiyacımız vardır. Binaenaleyh, 
dâva sadace imam - hatip okulu mevzuu de
ğildir. Sadece İslâm Enstitüsü mevzuu de
ğildir. Topyekûn Türkiye'de bir kültür mev
zuudur. Çalışmalarımızın hedefleri arasında; 
kadroları ıslah ederken maddi şartları da ıslah 
etmek hususu yer almaktadır. 

Zaman zaman bendenize de şikâyetler ge
liyor. Birçok kazalarda müftülük bir cami 
köşesine, bir küçük yere sığınmış vaziyette
dir. Bu ıstırap verici Ibir haldir. Müftülük 
bir hizmet müessesesidir. Onun da Hükümet 
konağı içinde münasip Ibürasu, münasip mefru
şatı olması icabeder. Bunu sağlıyacağız. Eş-
yaısiyle, hizmet adamiyle müftülüğe yakışır bir 
hale getireceğiz. Fakat, bu işlere yeniden 
başlamak durumundayız. Ve hepsinin başın
da malî imkânlar gelmektedir. 

Çok muhterem senatörler, din .adamları
nın politika ile uğraşmamalar], politika dı
şında kalmaları zaruridir dedik. Ve hepimiz 
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buna aızu ediyoruz. Fakat bir hususu tekrar
lamak mecburiyetini hissediyorum : 

Her aydın gibi, telkin kabiliyeti olan ve çev
resini inandırmak durumunda bulunan insanlar 
sıfatiyle din adamlarımıza da çok önemli, ve 
ağır vazifeler düştüğü bir devirde yaşamakta
yız. Zararlı bir ideoloji bugün hür dünyayı teh-
d id etmekte ; insanlığın huzurunu kaçırmaktadır. 
Bu tehlike "bizim komşumuzdur. Yanıbaşımızda, 
din düşmanlığı şeklinde göründüğü gibi din ta
raftarı gibi de görünür. Dini istismar eder. Bu 
itibarla din adamlarımızın çok uyanık, vatan
daşları daima uyarıcı ve büyük tehlikeler karşı
sında onları daima birleştirici olmaları lâzım-
gelir. Bu bakımdan, politikanın üzerinde, Dev
letin bütünlüğü ve hükümranlığının mevzuu-
'bahsoldnğu ahvalde de bu vatandaşlarımıza, bu 
din adamlarına büyük vazifeler düşmektedir. 
Bunları yüksek huzurlarınızda tekrarlamayı 
kendimce bir vazife bilmekteyim ve naçizane 
tekrar ediyorum. 

Muhterem senatörler, bir Sayın Senatör, bü
yük Atatürk'ten bahis buyurdular. «Atatürk'ün 
din anlayışı henüz kâfi derecede anlaşılmamış
tır» dediler. Bendeniz naçizane, Atatürk devri
nin yetiştirdiği bir Türk çocuğu olarak şu husu
su ifade etmek isterim : 

Büyük Atatürk ve onun din anlayışı, münev
ver, aydın ve olgun insanların din anlayışı idi. 
tslâm dininin mânevi tarafını esas tutan, her 
müminin dinin bütün icaplarını öğrenmesini, 
bilmesini istiyen büyük bir adamdı. Onun için, 
Kuranı Kerimin mutuaka Türkçeye çevrilmesini 
arzu buyurmuşlardı. Bendenizin, mektepte ol
duğum bir sene idi; tekbiri ve ezanı Türkçeye 
çevirtmişlerdi ve uzun yıllar kulaklarımız Türk
çe ezana alışmıştı. Kuranı Kerim Türkçeye ter
cüme edilir; Türkçe okunur; bizi mânasiyle de, 
okunuş tarziyle de tatmin eder, gaşyeder. 

Mevlid, Süleyman Çelebi'nin hazırladığı, 
Peygamberimizin hayatına ait en güzel bir des
tandır. Güzel türkçesiyle ve okunuş tarziyle 
bizi fazlasiyle tatmin eder. O halde Büyük Ata
türk'ün din anlayışı olgun bir insana yaraşır 
bir din anlayışıdır. Biz de aynı yoldan yürü
mek mecburiyetindeyiz. 

Muhterem Senatörler, bugün imamlarımızla 
vaizlerimiz ve köy öğretmenlerimiz arasında 
bâzı nahoş hâdiseler oluyor; doğrudur. Yalnız, 
bu iki taraflıdır. Her iki taraf birbirine yaklaş-
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ması ve birbirini tamamlaması halinde faydalı 
insanlar durumuna geleceklerdir. Ne köy öğret
meninin imama, ne de imamın köy öğretmenine 
şüphe ile bakmaya hakkı olmamalıdır, öğretmeni 
dinle ilgili olmıyan insan olarak görmek doğru 
değildir, imamı da gerici olarak vasıflandırmak 
asla caiz değildir. Köy topluluğunda görevli bu 
iki insanı uzlaştırmak, yaklaştırmak, ve birbi
rine yardımcı hale getirmek, çalışmalarımız 
içinde yer alacak bir husustur. 

Muhterem senatörler, vakit ilerledi, vakitle
rinizi daha fazla suiistimal etmek istemiyorum; 
özür dilerim; affmızı dilerim. Takdim buyuru-
lan 1963 yılı Diyanet îşleri Başkanlığı bütçesini 
aynen kabul etmenizi istirham ediyorum. Çün
kü, arzu buyurulan kadrolara daha fazla yeni 
teşkilât kanuniyle yer verilmektedir. Bu teş
kilât kanunu tasarısı kanunlaştıktan sonra hiz
metlerimize yepyeni bir şekil verilecektir. Bu 
sahada çalışan insanları; vefakâr, çalışkan ve 
inanmış insanları daha iyi tatmin edeceğiz. 

Bu kanun çıkıncaya kadar Maliye Bakanlığı 
i!e mutabık kalmış olarak ve mesul bir Hükü
met üyesi olarak takdim ettiğim 1963 yılı 
Diyanet îşleri Başkanlığı bütçesinin aynen ka
bul edilmesini istirham ediyorum. Gösterdiği
niz sabır ve teveccühten dolayı şükranlarımı 
vo saygılarımı arz ederim. (Bravo Sesleri ve 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Diyanet îşleri Başkanlığı büt
çesinin tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edfMiİPr... Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
İkinci kısım - Personel 

giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 12 458 152 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
TCtmiyenler... Kabul edilmiştik*. 

Bu bölümle ilgili bir önerge var, okuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aydın din adamlarının Diyanet kadrosunda 

vazife alması hususuııd'a Yüksek Meclisinizde 
izhar edilen temennilerin yerine gelmesi için 
elimize bir imkân geçmiştir. 
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Bu husustaki düşüncelerimi konuşmamda 

açıkladığını gibi .1 700 civarındaki İmam - Ha
tip olculu mezunları için sadece 650 kadro ve
rilmiş .1 050 si ise hizmet dışı bırakılmıştır. 
«L» cetvelinde de 350 kadro mahfuz tutulmak
ladır. Bu kadroların serbest 'bırakılmasını 
ve bıı kadroları karşılamak üzere Diyanet İş
leri Bütçesinin 201 bölüm ve 12 nal maddesin
deki vilâyetler memurları maaşlarına 1782 000 
Lira ve 209 ncu bölüme de 115 830 lira olmak üze
re: I 897 830 liranın Maliye Bakanlığı bölüm 
407 ve 30 ncu maddedeki geliverilecek para
lardan çıkarılarak eklenmesini arz ve teklif ede
riz". 

Tabiî Üye İzmir 
Ahmet Yıldız Ö. Eutfi (Bozcalı 

Ordu Afyon 
l)xroi Ayhan Rasim Haneıoğlu 

Antalya Kayseri 
Mehmet İlkuean Hüsnü Dikeçligil 

Sivas Antalya. 
Ifıilûsi Süylemezoğlu Mustafa Özer 

İstanbul İstanbul 
Şevket Akyürek özel Şahingir'ay 
l'AŞKAN — Şimdi önemede 201 nci 'bölü

mün 12 nci maddesine ! milyon 782 bin liranın 
ilâvesini istemektedir. Bilâhara okunacak 209 
ncu bölüme de 115 830 liranın keza ilâvesi is
tenmektedir. Ve bu ilâvelerin Maliye Bakanlığı 
bütçesinin 407 nci bölümünün 30 ncu madde
sindeki geri verilecek paralardan temini isten
mektedir. 

Önerge Anayasanın 94 neü maddesinin 6 nci 
fıkrasına uygundur. Ancak, beşinci holüme gö
re hareket edilmesi lâzımgelmektedir. Önerge 
üzerinde görüşme açılmıyaeâktır. Yalnız ko
misyon ve Hükümetten önergeye işti rai: edip 
etmiyeceğini soracağım. 

Şimdi önergeyi tekrar okutup reylerinize 
nv'A edeceğim. 

(Önerge tekrar okundu.) 
BAŞKAN — IBuyurunuz, Komisyon -adına. 

Yalnız izahatınız kısa olsun; çünkü, her hangi 
'bir görüşme açılmış değildir. Anayasanın 94 
ncü maddesinin 5 nci fıkrası şudur: «T. B. M. 
Meclisi üjyeleri, meclislerinin genel kurulların
da, bakanlık ve daire bütçeleriyle katma büt
çeler haklkındaiki düşüncelerini ıher bütçenin 
tümü üzerindeki görüşmeler sırasında açıklar
lar; bölümler ve değişliktik önergeleri, üzerin-
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de ayrıca, görüşme yapılmaksızın o'kunur ve 
oya 'konur.» Buna göre vereceğiniz izahat g-a-
yet ,kısa 'olmalıdır, buyurunuz. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ARİF HİKMET ONAT (Ondu Milletvekili) — 
Büyük Senatonun saygıdeğer üyeleri, hu üner-
ge daha evvel bize gösterilmiş idi ve bu hale 
gelinceye kadar da çeşitli istihalelerden geçti
ğini .gördüm. 

Bir kere şu hususu arz dtmek isterim k i ; 
Maliye Vekili burada yokken, Maliye Vekâleti 
bütçesinden her 'hangi 'bir nıünalkale yapmak 
ulsule aykırıdır, bir. İkincisi. (Yarını bekleriz, 
sesleri) Bu halkımdan biz Komisyon olarak bu 
önergeye katılmıyoruz, özür dileyerek arz 
ederim. 

•BAŞKAN — Zaten biraz önce .konuşan Sa
yın Bakan da takdim ettiği bütçesinin aynen 
kabulünü istediler. Hükümet olarak önergeye 
katlıyor musunuz efendim? 

DKVLKT BAKANİ ALİ SAKİR AĞANOG-
litl (Trabzon Mi! I e ivedili) --- İştirak etmiyo
ruz. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 128 nci maddesinin 
son fıkrasını okuyorum. 

Madde 128. — «Muvazenci Umumiye Ka-
nunijde bilvasıta vergiler kanunlarına ve tah
sisat üt asını ilk t iz a ettiren kanunlara, varidat 
veya masarife taallûk etmiyen hükümler dere
celi İmez. 

Bu .'kanunların nıüzalkeresi sırasında vuku-
bulacak teklifler ancak mevcut -maddelere doğ
rudan doğruya taallûk etmek şartiyle reye ko
nulabilir.» Bu sebeple reye koymaya mâni hiç
bir hal yoktur. AncaJk iki hakanlık arasında bir 
mevzu vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Ma
liye (Bakanlığı İmleçleri, yani görüşülmemiş 
bütçelerdendir. Nizamnamede huna .mâni 'bir hü-
fkiim olmadığı için önergeyi oya koymak mec
buriyetindeyim. 

Şimdi önergeyi tekrar dkutup oylarınıza 
arz edeceğini. 

(Ahmet Yıldız ve arkadaşlarının önergesi
nin birinci kısmı tekrar okundu.) 

BAŞKAN —• Şimdi önergenin yalnız 1 nci 
kısım, 201 nci bö'lümünün 12 nci maddesine 
1 milyon 782 bin liranın, Maliye Bakanlığının 
407 nci bölümünün Muhasebei Umumiye Ka
nununun 48 nci maddesini ilgilendiren gider
lerin 30 ncu maddesi için 8 milyon lira Hükü-
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metten istenmiş ve bu para Karma Bütçe Ko- j 
misyonunda verilmiştir. Bilâhara, 209 ucu bö
lümden 115 830 lirayı «ayrıca oylarınıza arz 
edeceğim. Şimdi burada yalnız 201 nci 'bölüm
ün 12 nci bendini kapsamak üzere 12 458 152 
liraya 1 782 000 liranın ilâvesi istenmektedir. 
önergeye Hükümet iştirak etmemekte ve Ko
misyon da katılmamaktadır. Kadro kanunları 
gelecdktir denmektedir. Bu şekliyle önergeyi 
oylarınıza .arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

201 nci bölümü tekrar <okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

(Bölüm 201 tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenl'er... Kabul edilmişidir. 

B. 
202 

203 

206 

Lira 
39 707 820 

207 

Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştik*. 
Geçici hizmetliler ücreti 63 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka 'haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
(yardımlar 345 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştdır. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştdır. 
5434 sayılı Kanunun 14 noü 
maddesinin (D) fıkrası ile 34, 
38, 39 ncu maddeleri gereğin
ce T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 3 390 138 

BAŞKAN — Önergenin ikinci kısmı 209 
ncu bölüme aittir. 

(Ahmet Yıldız ve arkadaşlarının önergesi
nin ikinci kısmı tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon sözcüsü aynı 
şekilde iştirak etmiyorlar, önergeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

209 

1 I 
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209 ncu bölümü tekrar okutup oylarınıza 

arz edeceğim. 
(209 ncu bölüm tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişi'ir. 

B. Lira 
210 Temsil ödeneği 6 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişıtık*. 

Üçüncü Ikısım - Yönetim. 
giderleri 

301 Merkez dairesi büro gider
leri 56 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişıtıiır. 

302 Vilâyetler büro giderleri 695 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştdır. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon üc
retleri ve (giderleri 60 000 

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

305 Kira bedeli 190 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştdır. 

306 Giyecekler 10 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişidir. 

307 Yolluklar 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişıtıiır. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 27 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil mis'nr. 

309 Taşıt ıgiderleri 5 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Başkanlık temsil ve ağırlama 
giderleri 2 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştıiır. 
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OB. Lira 
450 Üniversite ve yüksefe okul

larda okutulacak öğrencilere 
verileeefc burs ve masrafları 244 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil nnş:h;ır. 

451 Yayın ve tanıtma giderleri 280 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul ediilmiştrı". 

47ı6 Memur ve hayrat hademesinin 
kurs ıgiderleri 244 240 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişîtıiır. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 1 500 

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

502 Eski yıllar borçları 2 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişıtâır. 
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B. 

653 

701 

Altıncı kısım - Yardımlar 
Diyane't işleri Başkanlığı Mer
kez Memur ve Müstahdemleri 
Yardımlaşma Derneği (Me
mur ve müstahdemlerin öğle 
yemeğine yardım olarak) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişinin*. 

Yatırımlar 
I - Onarımlar 

Bina onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edıilmişrtıiır. 

Lira 

10 297 

20 000 

Buigün saat 10,30 da toplanılmafk üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 01,30 

> > « • « 
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