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1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

BİRİNCİ OTURUM 

1967 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü 
üzerinde görüşmeye başlandı. 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere saat 13,00 te 
Birleşime ara verildi. 

Başkan Kâtip 
İbrahim Sevici Atasağun Tabiî Üye 

Selâhattin Özgür 

Kâtip 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 

İKİNCİ OTURUM 
1967 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü 

üzerindeki görüşmelere, devam olundu. 

Saat 21,00 de toplanılmak üzere saat 19,00 da 

Oturuma son verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Tabiî Üye 
Mehmet Ünaldı Selâhattin Özgür 

Kâtip 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 
ÜÇÜNCÜ OTURUM 

1967 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü 
üzerindeki görüşmeler bitirildi. 

1 Şubat 1967 Çarşamba günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere saat 0,55 te Birleşime son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Diyarbakır 

Mehmet Ünaldı Azmi Erdoğan 
Kâtip 

Kırşehir 
Ali Rıza Vlusman 

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

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet ünaldı 

KÂTİPLER : Enver Bahadırlı Hatay), Ali R?2a Ulusman (Kırşehir) 

BAŞKAN 26 ncı Birleşimi aeıvorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yeter sayı yoktur; saat .11,00 de j 

2. — YOKLAMA 

toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 10,15 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 11,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı. 

KÂTİPLER : Enver Bahadırlı (Hatay), Ali Rıza Ulusman (Kırşehir) 

BAŞKAN — Sayın Üyer bir muhterem ar
kadaşımızın rahmete kavuşması dolayıslyle 
bâzı arkadaşlarımız bu merasime de muvakka-

(1) 853 S. Sayılı basmayazı 31 . 1 . 1967 
tarihli 25 nci birleşim tutanağı sonuldadır. 

•ten bulunmak üzere müsaade istediler. Bu ar
kadaşlarımızın biraz sonra iştıraklariyle yeter 
sayımız tamam olmaktadır. Bu itibarla birleşi
mi açıyorum. 

,EN İŞLER 

dular ve böylece dün bitirilmesi lâzımgelen, 
Maliye Bakanının konuşmasiyle neticelenecek 
lolan müzakereler sonuçlanamadı. Bu konuşma
ları yapan arkadaşlar maalesef bugün oturuma 
da iştirak edemediler. Çok istirham ediyorum 
Umumi Heyetten, Komisyon olarak.. («Bâzıları 
iştirak ettiler..» sesleri) Evet, bâzıları iştirak 
etmişlerdir. Çok istirham ediyorum Umumi He
yetten ve Başkanlık Divanından, bu mevzuu 
nazarı itibara alsınlar, grup sözcülerinin ilâni-
üıaye, üç - dört saat konuşmalarına müsaade 
edilmiyecek bir tertibin içerisine girilmesi fay
dalı olur. Çünkü bütçenin zamanında Senatoda 
görüşülüp bitirilmesi gerekmektedir, Anayasa 
bunu âmirdir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Tenkidlerc cevap vermek üze
re Sayın Maliye Bakanı, buyurun. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİDGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Sayın Başkan sayın 
üyeler; dün burada sayıp hatiplerin çok değer 
verdiğim mütalâalarını dinledik. Bunların üze
rinde mutlaka dikkatle durulacaktır. Ancak bir 
noktaya temas etmeden geçemiyeceğim, bizzat 
sayıp hatiplerin de kaibul ve teyidettikleri gübi, 
bütçe gerekçesinde Türkiye'nin bütün malî ve 
iktisadi durumu leh ve aleyhte olduğu düşü
nülmeden sarahatle yazılmıştır. Bendeniz ise 
dünkü konuşmamda gerekçeye sadık kalarak, 
dürüst bir insan olarak memleketin ekonomik 
ve malî vaziyetini hulûsu kalp ile huzurlarınız
da ifade ettim. Sizlerden hakikatleri saklama
dım. Birtakım rakamların arkasına gizlenerek, 
parlak cümlelerle parti propagandası yapma
dım. Meselenin kolay ve güç taraflarını sami-

3. — GÖRÜŞÜ 

1. — 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu Millet Meclisi 
(1/277), Cumhuriyet Senatosu (1/719) (S. Sa
yısı : 853) (1) 

BAŞKAN — 1967 yılı Bütçe kanunu tasa
rısının tümü üzerindeki görüşmelere devam edi
yoruz. Komisyon söz mü istedi. 

İSKENDER CENAP EGE (İzmir) — Usul 
üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) 
— Muhterem Başkan, bütçe kanun tasarısının 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda görü
şülmesinin, Anayasamızın tahdidiyle, on gün 
içerisinde bitirilmesi gerekir. Ancak bu on gü
nün içerisinde bütçenin tümü ve ilgili bakan
lıkların bitirilmiş olması gerekir. Dünkü tecrü
be ve daiha eski yıllardaki tecrübelerimiz şu
nu gösterdi ki, bilhassa grupları adına söz alan 
arkadaşlarımız üç saat, hattâ dört saate yakın 
konuşmalar yapmaktadır. İçtüzüğün 55 ncı . 
maddesi konuşmaların ne tarzda cereyan etme
si gerektiğini ifade etmektedir ve daha evvel 
alınmış kararla 'gruplar adına alman sözlerin 
taıhdidedilmemesi, grup sözcülerinin arzu et
tikleri müddette görüşmesi kararlaştırılmış idi. 
Maalesef dünkü müzakereler esnasında grup 
ısiöizıcüleri çok uzun konuşmalarla vakti sanki 
'Çok bolmuş, zaman kayıtlanmamı], kayda 
bağlanmamış gibi bir rahatlık içerisinde bulun-
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miyetle ifade ettim. Sonunda hepinizin kıy
metli düşüncelerinize olan ihtiyacı düşünerek, 
tenkid ve temennilerinizin bize ilham vereceği
ni söyledim. Buraya gelmişken derhal işaret 
etmeliyim 'ki, bugün içinde bulunduğumuz ikti
sadi durum, bizim meselemiz değil, yılların 
üst üste 'biriktirdiği sıkıntıların, güçlüklerin 
'bir muhassalasıclır. Esasen insaf sahibi hiç 
kimse bütün günahı bir yıllık bir iktidara yük
leyemez. Hangi iktisadi veya malî konuda, han
gi kararımızda hata vardır, bunun söylenmesi 
lâzımdır. Sayın Özgüneş dostum güzel ifade 
etmişlerdi, dünyada en acı dil rakamların di
lidir. Ben bu dille konuştum. Hal böyle iken 
Kontenjan Grup Sözcüsünün bir savtı bülent 
avaz ile, üslubundaki şiddetle baızan gerçekler
le ilgisi olmıyan faraziyeler üzerine binayı hük
mederek sadece tenkidlerde bulunmuş olma
sını doğrusu bizzat kendi mevcudiyetinin se
bebiyle kaibili telif bulamadım. Zira Anayasa
mızın Kontenjan sentörlüğü ile ilgili gerekçe
sini aynen okuıyorum. Gerekçede, «Meclisin 
uzmanlık bakımından d engel eşmesini sağlamak 
(bakımından (talbir aynen olduğu için öyle söy
lüyorum.) Cumhurbaşkanına, Meclisin teşekkü
lünü değiştirmiyecek ölçüde üye ataması hakkı 
tanınmıştır.» 

Şimdi bu gerekçe ile uzman olarak bizlere 
de birtakım malûmat verecek olan zatın söyle
dikleri şu oldu: «Yüksek Plânlama hiç toplan
madı. Orada çalışanlar kollezyumda bizi iyi 
müdafaa etmediler. Yabancı uzman, Hükümetin 
düşüncesine paralel konuştu. Hükümetin üye
leri değiştirilin elidir.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, uzmanlık 
bakımından heyetimize zenginlik veren grupuıı 
sözcüsü, uzman olarak bizleri de irşacledecek. 
diye beklerken bu sözlerle karşı karşıya bulun
duk. Bilmiyorum aynı grupun diğer mensup
ları kendisiyle hemfikir midir?. Eğer öyle ise, 
doğrusu üzülürüm. 

Ben konuşmalarımda daha ziyade iktisadi 
ve malî konular üzerinde konuşacağım. Bu 
arada diğer bakanlıklarla ilgili tenkidleri, ar
kadaşlarım kendi bütçelerinde cevaplandıra
caklardır. Yalnız Sayın Koçaş'ın dün ifade et
tiği 3 - 5 noktaya, mevzuum dışında olmakla 
beraber, cevap vereceğim. 

Sayın Koçaş, Yüksek Plânlamanın hiç top
lanmadığını iddia ettiler. Bu sözün hakikatle 
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• hiç bir alâkası yoktur. Yuiksek Plânlama Ku
rlu günlerce ve saatlerce, toplam olarak 120 
saat çalışarak, ki şimdiye kadar Plânlama ku
ruldu kurulalı bu kadar uuzn toplantılar ya
pılmamıştır. Bu, gerek zabıtlarla, gerekse di
ğer vesikalarla sabittir. Binaenaleyh, Yüksek 
Plânlamanın hiç toplanmadığı iddiası hilafı 
hakikattir. Orada çalışanlar .kollezyumda bizi 
iyi müdafaa etmediler dediler. Orada çalışan
ların hiçbirisini Adalet Partisi Hükümeti tâ
yin etmiş değildir. Şimdiye kadar oraya tâyin 
edilmiş olan arkadaşlarımızdır, değerli arkadaş
larımızdır, kıymetli arkadaşlarımızdır. Yaban
cı uzman Hükümetin düşüncesine paralel ola
rak konuştu dediler. Yabancı uzman bizim ta
rafımızdan tâyin edilmiş değildir. Devlet Plân
lama Teşkilâtı kurulduğu günden beri müşavir 
olarak çalışmaktadır. Daha evvelki konuşma
ları muvaffıktı uygundu da Adalet Partisi ik
tidara geldikten sonra konuşması muvafık de
ğildir diye bir iddiayı kabule de imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Bekata söz
lerinin başlarında memleket meselelerinin halle
dilmesi konusunda hepimizin güçlerimizi birleş
tirmek zorunda okluğumuza işaret ettiler. Bu 
temenniye Hükümet olarak iştirak etmeme
mize imkân yoktur. Gerçekten ınemleketimi
zin çözüm bekliyen bu kadar çeşitli meseleleri 
mevcut iken kısır çekişmelerle geçirilecek yıl
ları aziz milletimizin hepimize tevdi ettiği ema
netlere halisane hizmet yılları olarak saymaya 
imkân yok. Bu bakımdan hepiniz bütün gücü
müzü büyük Türk Milletinin lâyık olduğu me
deniyet ve yaşama seviyesine biran önce ulaş
ması amacında harcamak mecburiyetindeyiz. 
Bittabi Sayın Bekata'nm bizden istediği bu 
anlayışı bizim de kendilerinden istemeye hakkı
mız vardır. 

Sayın Bekata 1967 bütçesinin üzerinde du
rulmaya değer olumlu hiçbir özelliği yoktur 
diyorlar. Sayın sözcünün bir bütçenin özelliği 
tabiriyle neyi kasdettiğini anlamak kolay de
ğildir. Bütçe mânası ve yıllık olması bakımın
dan her yıl bir özellik mutlaka taşır. 1967 
bütçesi ne gelir, ne gider, ne de transfer ba
kımından şüphesiz bir yıl önceki bütçenin ay
nı değildir. Bütçeler arasındaki bu farklılığı, 
hele hacım farklılığı Sayın Bekata'nın konuş
masında yaptığı gibi muhakkak olumsuz say
maya da imkân yoktur. Günkü, biraz sonra 
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arz edeceğim gibi, özellikle cari masrafların te
siri ile ortaya çıkan bir hacım artışının çok bü
yük bir kısmı Yüksek Meclislerinizin kabul et
tiği kanunların uygulanmasından doğmuştur. 
Bir taraftan masraf artırıcı kanunlar bu Mec
lislere gelir teklif olarak, tasarı olarak, hattâ 
daha ziyade teklifler olarak Yüksek Heyetiniz 
tarafından bu kanunlar alkışlar arasında itti
fakla kabul edilir ve ondan sonra buraya ko
nulmuş olan masrafları siz Hükümet olarak 
bütçenize koyduğunuz zaman cari masraf lan 
artırdınız, denir. Binaenaleyh, bir arkadaşımı
zın da işaret ettiği gibi plânın korunmasında 
sadece Hükümet değil, aynı zamanda Meclis
ler de görevli bulunmaktadır. Saynı Bekata 
konuşmasında bütçe yaratıcı değil, masrafçı-
dır, diyerek cari masraülardaki yüksek artışı 
yermektedir. Sayın üyeler, esasen kıt olan ka
mu kaynaklarının yatırımlar aleyhine kısüma-
sını ifade eden cari masraf artışlarından hepi
mizin şikâyetçi olduğu malûmdur. Hükümet 
programında da bu çeşit gider artışlarının ön
lenmesi öngörülmüştür. Ancak, aca'ba cari mas
raflar nelerden ibarettir, bunların artışlarının 
tam mânasiyle önlenmesi mümkün müdür ve 
böyle bir tutum her zaman ekonomik midir? 
Kesin bir hükme varmadan elbette ki bu hu
susların açıklığa kavuşturulması icalbeder. Büt
çelerde cari harcamalar gider grupu başlığı altı 
kategori halinde özetlenebilir. Bunlar ödenek
ler ve personel giderleri; yönetim giderleri; 
hizmet giderleri; kurum giderleri ve çeşitli 
giderler. Ödenekler ve personel giderleri bölü
mü cari giderlerin en önemli kalemini teşkil 
eder. 1966 konsolide bütçesinde cari harcama
ların, toplamı olan 8 288 000 000 liranın yüzde 
70 e yakın olan kısmı personel masraflarını teş
kil eder. Maaş, ücret, tazminat, tahsisat gibi 
masraf kalemleri bu bölümde yer alırlar. Bun
ların hepsi de kanunlara dayanır. Bu cari mas
raf kısmının diğer bir özelliği de ekseriya ye
ni yatırımlarla sıkı sıkıya bağlı olmalarıdır. 
Gerçekten yeni okullar, yeni hastaneler, yeni 
yollar yapıldıkça çocuklarımız daha çok oran
da okul, hastalarımız daha fazla sağlık tesisle
rine kavuştukça bunların öğretmen, eğitim 
kadroları ve dolayısiyle de cari masraflar ar
tacaktır. Her kalkman memlekette hal böyle 
olmuştur. Yatırımlar gerçekleştikçe o oranda 
da cari masraflar artar. Bu bir kaidedir. Ya

ni, bu kaidenin iktisadi olabilecek bir hükmü
nü şimdiye kadar hiçbir Hükümet bulamadı ki, 
biz de şu anda bunu bulalım. Eğer böyle bir 
tavsiyeleri varsa, bendenizin takdim konuşma
sında arz ettiğim gibi lütfederler, samimiyetle, 
hulûs ile tatbiki kabil olan bu tekliflerini ye
rine getiririz. Bundan kaçınmak bizzat ilgili 
yeni yatırımın kullanılmaması anlamında eko
nomik bir tutum olamaz. Cari masrafların di
ğer önemli kalemi yönetim giderleridir. 1966 
genel bütçesinde yönetim giderlerinin tutarı 
1 621 000 000 liranın yüzde 85 ine yakın bir 
kısmını Millî Savunmanın bölümüyle ilgili gi
derler teşkil eder, yüzde 20 teşkil eder. 

Sayın üyeler, vaktinizi daha fazla almamak 
için cari masraflar üzerinde daha fazla tefer
ruatına inmiyeceğim. Ancak ifade etmek iste
diğim husus özellikle gelişme, cari giderlerin 
mutlak anlamda önlenmesinin mümkün olmadı
ğıdır. Ancak bu artışın idarede ve idari me
totlarda yeniden bir düzenlemeye gitmek sure
tiyle daha rasyonel bir seyre kavuşmasını sağ
lamak da bir zaruret olduğunu ifade etmek 
isterim. Bundan başka personel adedinde lü
zumsuz artışlara sebebiyet vermiyecek bir tu
tum içinde kalmamızın da lüzumuna işaret et
mek isterim. İşte sayın Senato üyeleri, 1967 
yılı bütçe tasarılarındaki cari masraf artışla
rı bütün bu sakınmalara rağmen ortaya çıkmış 
olan artışlardır. Bu artışların nerelerde vaki 
olduğunu kısa bir tetkik ile bu ifadelerimi te-
yidedeceğim. Artış şöyle sıralanır : Başbakan
lıkta 20 milyonluk bir artış var. Bunun harca
nacak yeri bir iki gün evvel kaibul etmiş bulun
duğunuz MİT Teşkilâtı Kanununun gerektir
diği hizmetler karşılığıdır. MİT Teşkilâtının 
ehemmiyetini burada ifadeye lüzum yoktur. 
Devletin yüksek menfaatleri, emniyeti bakı
mından bu teşkilât kurulmuş ve kanunu Yük
sek Heyetiniz tarafından kabul buyurulmuş-
tur. Bir taraftan teşkilâtı kuracaksınız, ölbür 
taraftan masrafını vermiyeceksiniz. Eğer bu 
mümkün ise, bu takdirde cari masraflarda da 
bir artış olmamalıdır. 

Diyanet İşleri Başkanlığının 11 milyon li
ralık bir artışı vardır. Bu da Yüksek Heyeti
nizin kabul buyurduğu 633 sayılı Diyanet İş
leri Başkanlığı Teşkilât Kanununun gerektir
diği masrafların karşılığıdır. 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
7 milyonluk bir artışı vardır. Tapulama hiz
metlerinin gerektirdiği giderler karşılığıdır. 
Hepimizin üzerinde ısrarla durduğu, bütün 
hatiplerin teker teker konuştuğu, toprak re
formu veya zirai reformun yapılabilmesi için 
başlıca tapu ve kadastro hizmetlerinin, tapu
lama hizmetlerinin görülmesi zaruridir. Bunu 
kısmanın imkânı yoktur. Adalet Bakanlığının 
46 milyon liralık artışının 26 milyon lirası 
1967 senesinde yapılacak olan mahallî seçim
ler karşılığıdır. Kanuna göre konulması lâzım-
gelen bir tahsisattır, konulmamasına imkân 
yoktur. 15 milyon lirası da üst derece farkı, 
mütebakisi diğer hizmetler karşılığıdır. Millî 
Savunma Bakanlığının 489 milyon liralık artı
şının 115 milyon lirası askerî personel masraf
larıdır. 405 milyon lirası yiyecek ve savaş ge
reçleriyle, üst tarafı diğer hizmetler artışların
dan ileri gelmektedir. Zannediyorum ki, aklı 
başında her hangi bir Senato üyesi bu masraf
ların Millî Savunma Bakanlığına verilmemesi 
lâzımgeldiğiııi burada ifade etsin. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün 19 milyon li
ralık bir artışı vardır. Bu (L) cetvelinde bu
lunan 1 015 polis kadrosunun fiilî kadroya 
alınması sebebiyle bunların aylık tayın bedeli 
gibi, fazla mesai, özlük hakları ve giyim, ku
şam, teçhizat masrafları olarak verilmiştir. 
Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesinde 50 
milyon lira civarında bir artış vardır. Bu ar
tışın 26 milyon lirası askerî personel aylıkları 
ile kazandan iaşe edilmiy eni erin tayın bedeli
nin 90 liradan 120 liraya çıkarılmasındandır. 
16 milyon lirası yiyecek, giyim, kuşam ve sa
vaş tertiplerindeki artışlardan ileri gelmekte
dir. Bir taraftan eşkiyadan şikâyet edeceksi
niz, bir taraftan memlekette asayiş olmadığın
dan şikâyet edeceksiniz. Öbür taraftan jandar
maya hiçbir gereç vermiyeceksiniz, hiçbir va
sıta vermiyeceksiniz. Bunun akıl alır bir tara
fı olduğunu ben sanmıyorum. 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesindeki 244 
milyon liralık bir artıştan 137 milvon lirası 778 
sayılı Kanunla, ki Yüksek Heyetinizden geçmiş
tir. (L) cetvelinden çıkarılan 2965 aded öğret
men kadrosunda kabul edilen hizmetli kadrola
rı, 781 sayılı Kanunla alınan 9 500 öğretmen 
kadrosunun yıllık tutarı ve 1967 malî yılın

da Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz Teknik 
Üniversitesi için (L) cetvelinde serbest bıra
kılan 165 kadro karşılığı olarak verilmiştir. 
65 milyon liralık fazlalık kabul edilen ilâve 
personelin çocuk zammı, doğum ve ölüm yar
dımı, tedavi giderleri ile, emekli kesenekleri, 
ders saatleri ücretlerindeki artış ve ilkokul 
öğretmenlerine verilecek donatım bedeli kar-
şılığıyla dış ülkelerde okuyan öğrenci giderle
ri karşılığıdır. Artışın geri kalan 42 milyon li
rasıyla talebe adedinin artışının gerektirdiği 
diğer gider icabı olan bütçede yer almış bulun
maktadır. Şimdi bu kalemde de, bilmiyorum, 
her hangi değerli bir arkadaşım kalkar, bir 
okul açacaksınız, öğrencileri toplıyacaksınız 
fakat bu okulda okuyan öğrencilere öğretmen 
tâyin etnıiyeceksiniz veya öğretmen tâyin ede
ceksiniz, maaş vermiyeceksiniz veya çocuk zam
mı vermiyeceksiniz, tedavi giderlerini vermiye
ceksiniz gibi bir iddiada bulunursa o takdirde 
bendeniz de Maliye Bakanı olarak gerçekten bu 
cari masraflar çoktur diye sizinle birlikte ka
naatinize iştirak etmiş olayım. Sağlık Bakan
lığı Bütçesindeki 77 milyon liralık artışın 30 
milyon lirası 665 sayılı Kanunla, ki Yüksek 
Heyetinizden geçmiştir, kadro artışları karşı-
lığıyla yeni açılacak hastaneler ihtiyacı için 
(D) cetvelinden alınan hizmetli kadroları do-
layısiyle 16 milyon lirası doktorlara ödenecek 
tazminatlar sebebiyle 15 milyon lira muhtelif 
hastalıklarla savaş giderlerindeki artışlardan, 
17 milyon lirası hastanelerde ve sağlık hizmet
lerinin sosyalleştirildiği bölgelerdeki masraf 
artışları dolayısiyle teklif edilmiş bulunmak
tadır. Yine sanmıyorum ki, Senatör arkadaş
ların hiçbirisi hastaneler açmıyalım, açılmış 
hastanelere doktor yollamıyalım, sosyalizas
yon bölgelerine hekim yollamıyalım diye bir 
iddiada bulunmuş olsun. 

Tarım Bakanlığı Bütçesinde 41 milyon li
ralık bir artış vardır. 29,5 milyon lirası per
sonelin bir üst derece farkıdır. Teknik perso
nel ve işçi ücretlerinden tarım hizmetlileri 
adedinin artışından ve bu artışlara muvazi ola
rak verilmesi gereken sosyal yardımlardan 
ileri gelmektedir. 13,5 milyon lirası da tarım 
mücadele lâboratuvarı ve okul giderleri karşı
lığıdır. 

imar - îskâın Bakanlığı bütçesinde de 29 mil
yon liralık bir fazlalık vardır. Bu fazlalıktan 25 
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milyon lirası geçen yılda yaıtırım giderleri ara
sında yer alan teknik personel ücretleri ile, 
işçi ücretlerinin mahiyeti itibariyle 1967 yılı 
bütçesinin, cari masraflar bölümünde yer al
masından doğmaktadır. 2,7 milyon liralık faz
lalık ise bu personelin sosyal sigorta, keseınek 
ve prim karşılıklarıdır. 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğün
de 13 milyon liralık bir artış mevcuttur. Bu 
fazlalıktan 8 milyon lirası geçen yılda yatırım 
giderleri arasımda yer alan teknik personel üc
retleri ile, işçi ücretlerinin hizmetin mahiyeti 
itibariyle cari giderlerde yer almasından doğ
maktadır. 

gerekiır. Fiyat konusundaki durumumuzu ge
rekçede arz ettik. Karma Bütçe Komisyo
nunda ve nihayet dün huzurlarınızda arz 
ettük. Biraz sonra yine görüşlerimizi açık-
lryacağız. Ancak bir senenin durumunu iyi 
değerlendirebilmeik içim bu yıla takaddüm 
eden devrenin özelliklerini de göz önünde 
bulundurmak lâzımdır. Son iki, üç yılın du
rumu kısaca şudur : Bildiğiniz gibi 1964 
yılında ekonomimizin toplarlarında hissedilir 
bir durgunluk ortaya çıkmıştır. Ekonomiye 
büyük zararları olabilecek bu durgunluğu 
bertaraf etmek maksadiyle o zamanki, Hü
kümet birçok genişletme tedbirleri almıştır. 
Kendileri de o zaman bu Hükümetin üyesi 
olarak bulunuyorlardı. Krediler artırılmış, 
bütçe harcamaları hızlandırılmış, reeskont li-
mıiltleri artırılmıştır. Bu tedbirlerin de et
kisiyle ekonomimiz yıl sonuna doğru can
lanmış ve 1965 senesinde bu canlılıkla gi
rilmiştir. Bu canlılığın bilhassa fiyatlar üze
rindeki etkisinin menfi yönden geliştiğinin 
tenkidi üzerine dengeyi sağlamak maksa
diyle 1965 yılı sonlarına doğru gereken mo-
niter ve fiski tedbirler alınmıştır. 1964 se
nesinde alınmış olan tedbirlerin aksrj istikâ
mette işletilmesi bütçe harcamalarının ayar
lanması, bankaların dispolibitelerini ve mev
duat karşılıkları nisbetlermin yükseltilmesi 
bu tedbirlerin arasındadır. Zamanında a'lınıan 
bu tedbirler tesirlerini göstermekte gecikme
miş ve ancak toptan eşya fiyatları endeksi 
% 8,9 nisbetinde bir artışla 1966 yılına geç
miştir. 

Şimdi sayın senatörler; 1966 yılı ekonomi
nin her dalında önemli bir gelişme olduğunu, 
gelişme hızının % 8,8 e ulaştığını, kredilerde, 
mevduatta ve emisyonda artışlar vukua geldi
ğini, fiyatların 1966 yılına oldukça hızlı bir ar
tış temposu ile girdiğini hep birlikte göz önün
de bulunduralım ve buna mukabil 1966 yılında
ki fiyat artışının % 4,4 ten ibaret kaldığını dü
şünelim. Bu şartlar içinde Sayın Bekata gibi, 
Hükümet 1966 yılındaki fiyat artışlarını endişe
siz seyretmiştir demek mümkün müdür? Hele 
1967 yılını daha bugünden hazin bir manzara 
içinde göstermek, gerçekten Sayın Bekata'nm 
pek sevdiği objektivi'teye uymaz. Hükümetiniz 
ekonomik gelişmeyi istikrar içinde geliştirmek 

Görülüyor ki bu artışların mühim bir kısmı 
kanuni olup diğer artışlar da hizmetin zaruri 
icaplarımdan ileri gelmektedir. Bütün bunlara 
rağmen Hükümetimizin kamu kaynaklarını pro-
tlüktoif yaltırımlara kanalize edebilmek için 
'büyük gayretler gösterdiğini ve huzurunuzdaki 
cari masraf artışlarımın daire tekliflerinin en 
zarureleri olarak seçilenlerden ibaret bulundu
ğunu da belirtmek isterim. Bunu teyiden bir 
durumu huzurunuzda kısaca arz edeceğim. 
Gerçekten 1967 yılı bütçe hazırılklarma esas 
tutulacak daire tekliflerimde taleberilen cari 
masraf toplamı 10 milyar 835 milyon liraydı. 
Bu miktar aynen kabul edilmiş olsaydı 1967 
genel bütçe cari masrafları 1966 yılına naza
ran % 30,7 nisbetinde 2 milyar 547 milyon 
lira daha artmış olacaktır. Hükümetiniz bun
ların içinden en zaruri olanlarını seçerek cari 
masraflar artışını 1 milyar 444 milyon liraya 
ve artış nisbetini de % 13,8 indirmiştir. Bu 
hal cari masraflar karşısında Hükümetin 
tutumunun bir delili addetmek lâzımgelir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Sayın 
Bekata fiyatlar konusunda yaptığı açıkla
malar sırasında tarımda bereketli bir mah
sûl elde edilmiş olmasına ve Hükümetin 
döviz rezevrlerini tüketircesine harcıyarak 
geniş ölçüde ithalât sağlamış bulunmasına 
rağmen 1966 nın fiyat artışları ve 1967 se
nesinin hâzin manzarasını endişesiz seyreden 
bir Hükümet basiretli sayılmaz dediler. 

Sayın senatörler, peşin hükümlerden ha
reket etmek bir konunun objektif ve doğru 
olarak değerlendirilmesine engel olur. Bu ara -
da nereden nereye gelindiğini iyi teşhis etmek 
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kararındadır. Bu kararlılığı yukarda arz etti
ğim gibi geçen sen eki tutumu ile bilfiil sabit ol
muştur. 

Sayın Bekata bâzı endekslere bakarak enf
lâsyon tehlikesi vardır, diyorlar. Biz de daha 
ileri giderek az gelişmiş bir memleket için en-
flâsyonist baskıların zuhuru her zaman için var
dır, diyoruz.' Bunun için de daima bu baskılara 
karşı tedbirli bulunuyoruz. 

Son bir nokta olarak bir gerçeği dikkat na
zarlarınıza sunmak istiyorum. Sayın Bekata'mn 
istisna devresi olarak nitelendirdiği 1960 ve 1963 
yılları arasındaki toptan eşya fiyat endeksi or
talama olarak % 4,8 nispetinde, yani sayın söz
cünün tehlikeli gördüğü 1966 fiyat hareketleri
nin ki, % 4,4 tür, bunun üzerinde bir artış gös
termiştir. O zaman bu artış bir tehlike olmuyor 
ama diğer bir parti iktidara geldiği zaman bun
dan daha az bir artış tehlike oluyor. Bu da bir 
parti anlayışı... 

Altın fiyatlarının yükseldiği de mübalâğalı 
görünen bir ifadedir. 12 aylık ortalamalara göre 
1966 senesi Cumhuriyet altın fiyatı %. 2,1 ve 
külçe altın fiyatı % 3,1 artmıştır ki, daha önceki 
yıllarda görülenlerden pek farklı değildir. Türk 
parasının dış değeri de iddia hilâfına bir gerile
me göstermiş değildir. Aralık sonu itibariyle alı
nan rakamlar New - York, Zürih, Beyrut ve 
Frankfurt piyasalarında Türk parasının bir yıl 
önceki değerini muhafaza ettiğini göstermekte
dir. Bu rakamları evvelce verdiğim için tekrar
lamak istemiyorum. Ancak, Sayın Bekata bu hu
susta bir banka bültenine bakmamızı tavsiye et
miştir. Yukardaki beyanlarımı esasen adını et
likleri bültenden almış olduğumu belirtmek iste
rim. Diğer bir iddia Merkez Bankası kredileriy
le ilgilidir. Filhakika 'bu kredi 1966 da % 43 nis-
betinde artmıştır. Fakat aynı nisbette bir emis
yon artışı ile karşılaşılmamıştır. Banknot mik
tarı ancak % 13,7 nisbetinde artmıştır. Daha 
açık bir ifade ile iştira gücüne daha düşük bir 
oranda olarak tesir etmiştir. Bu da Batılı mem
leketlerde günlük fiyat artışları % 1 ilâ 3 nis-
betlerinde olduğu takdirde bir enflâsyona gidiş 
işareti sayılabilir. Günkü bâzılarında daha evvel
ki yıllarda hiç görülmiyen* bir durumdadır. Bil
farz Amerika Birleşik Devletlerinde toptan eş
ya fiyatları 1963 - 1964 te değişmediği halde 
1965 te yüzde 2 artmıştır. Ama Türkiye'de yüz

de 4 - 4,5 nisbetinde yıllık fiyat artışı daima gö
rülmektedir. 1960 ve 1963 yıllan arasında da 
böyle olduğu halde Sayın Bekata bu yılları bir 
istisna devresi olarak kabul etmektedir ki, doğ
rudur. Ama 1966 yılındaki durum da budur. 
Yani 1960 ve 1963 için şu fiyatlar muvacehesin
de istisna devrinin kabulünü 1966 nm da aynı 
fiyatlardan daha düşük bir artışı ile kabulünü 
icabettirir. Ekonomik yapısını değiştirme gay
reti içinde olan bir memlekette bu ölçüdeki fi
yat artışlarını tabiî görmek lâzımdır. Hüküme
tin ekonomi üzerindeki kontrolünü kaybettiği 
iddiası fazla mübalâğalı ve hattâ insaf ölçüleri
ni aşan bir iddiadır. Bir kere tarım sektörünün 
millî gelir içindeki payı, Sayın Bekata'mn de
diği gibi, % 80 değil, % 38 dir. % 80 öyle zan
nediyorum ki, tarımla uğraşan nüfus kısmıdır. 
Biz tarım teçhizatını değiştirmek, sulama ve 
gübreleme imkânlarını geliştirmek suretiyle bu 
payda olan sektörü de tabiatın nüfuzuna bağlı 
kalmaktan kurtarma gayretleri içindeyiz. Niha
yet yatırımlar için dış yardım olarak öngördü
ğümüz miktar millî gelirimizin % 4 ünden iba
rettir. Kaldı ki, onun da şartlarını memleketi
mizin menfaatlerine uygun şekilde teşhis etmek 
için bütün gücümüzü kullanıyoruz ve sağladığı
mız büyük yardımlar kalkınma projesinin norm
larına uygundur. Görülüyor ki, Sayın Bekata'
mn fiyat istikrarı konusundaki iddialan için 
haklı görülecek hiçbir taraf yoktur. 

Sayın Vehbi Ersü arkadaşım, konuşmasının 
gelir hedefleri kısmında bütçe gelirleri ile prog
ram gelirleri arasında bir milyar liralık bir fark 
vardır dedikten, sonra böylece 1967 yılı gelir 
tahminlerinin 1966 da gerçekleşeceği tahmin edi
len tattısilât rakamlarından % 18 nisbetinde bir 
vergi artış oranına tekabül etmektedir; bugüne 
kadar yapılan hesaplarda Türkiye'de gelir ek
sikliği % 1,5 olduğuna göre bu tahmine iyimser 
demek lâzımgelir, bütçe ile program arasın
daki fark bundan ileri gelmektedir, buyurdu
lar. Sayın Bekata da aynı hususa temas bu
yurmuşlardı. Hepsine birden cevabımı arz ede
ceğim. Yalnız Sayın Ersü 1967 yılı gelir tah
min] erinin % 1,5 gelir eksikliği oranına ayrıca 
temas buyurdukları için buraya da kısaca deği
neceğim. Hakikaten hemen bütün gelişmiş mem
leketlerde Devlet gelirlerinin millî gelir artışı 
hi'zma nisbetle % 1,2 ilâ % 1,5 arasında bir ek
siklik gösterdiği inkâr edilemez. Ancak huzu-
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runuzda bulunan 1967 yılı bütçesinin gelir ek
siklik nisbeti Sayın Ersü'ııün hesapladığı gibi 
% 1,8 ııisbetinde olmayıp % 1,5 nisbetindedir. 
Zira Türkiye gibi gelişme halinde • bulunan 
memleketlerde kamu gelirleri artış oranının 
millî gelir artış oranına eksikliği hesaplanırken 
bir hususu gözden kaçırmamak icabeder. Tür
kiye ve diğer az gelişmiş ülkelerde millî gelirin 
artış hızı global olarak nazara alınırsa eksik
liğin mübalâğalı geleceği normaldir. Zira bizim 
gibi memleketlerde tarım sektörü, tarım dışı 
sektörler gibi para ekonomisi içine girmemiş 
bulunduğundan, gelişmiş memleketlerdeki glo
bal millî gelir artış rakamlarının kullanılma-
siyle hataya düşülür. Bilfarz 1966 yılında millî 
gelirin, artış hızı % 8,7 olduğu halde Devlet ver
gi gelirlerinin artış hızı % 21,7 ye ulaşmıştır. 
Bu eksiklik nisbetinin 1966 yılında % 2,4 ol
duğunu ifade ederim. Bu hakikatte doğru bir 
nisbet olmadığı için 1967 yılı gelir tahmininde 
nazarı itibare alınmamıştır. Gerçek eksikliği 
bulabilmek için tarım sektörü hariç, diğer sek
törlerdeki millî gelir artış hızına bakmak lâ
zımgelir ki, bu nisbet % 14 civarındadır. 1966 
da vâki % 21 Devlet gelirleri artışının bu ora
na nisbeti % 1 dir. îşte bu sebeple 1967 yılı 
gelir tahminlerinin artış nisbetinin millî gelir 
artış nisbetine eksikliği hesabedilirken progra
mın global % 7 millî gelir artış hızını değil ta
rım sektörler gelişme hızının nazara alınması 
lâzımgelir. Bu takdirde durum şudur : 1967 de 
tarım dışı sektörlerdeki gelişme hızı % 12 tah
min edilmiş ve Devlet gelirleri artış hızı da 
c/c 18 olarak ortaya çıkmıştır ki, bu Sayın Er
sü'nün ifade buyurdukları % 1,5 eksiklik nis
betine tamamen uygun bulunmaktadır. Kendi
leri şu husustan emin olabilirler ki, 1967 bütçe 
tahminleri bütçenin denk gösterilmesi gayretiy
le hiçbir suretle düşünülmemiş ve tamamen tek
nik servislerin tahminleri huzurunuza getiril
miş bulunmaktadır. Şunu da ifade etmek is
terim, bizini Malice teşkilâtımız 1923 ten beri, 
Cumhuriyetten beri gelir tahminleri hususun
da iştigal etmektedir ve bu gelir tahminlerini 
yaparken tamamen teknik kaidelere riayet et
mekte ve bu tahminlerin hangi sebeplere isti-
nadettiğini de gerekçede açıkça belirtmiş bu
lunmaktadır. Binaenaleyh bu tahminlerin han
gilerinden ne kadar ve niçin düşürülmüş oldu
ğu hususunun bu gerekçede yazılı olanlarla bir 

mutabakat halinde bulunmadığının isbat edil
mesi lâzımgelir. Aksi takdirde vehleiûlâda bu 
tahminler düşürülmüştür demek kavlimücer-
retten öteye geçemez. 

Bir noktayı daha işaret etmek isterim, hvr-n 
samimiyetle ifade ediyorum. Değerli arka
daşlarım buradadır, biz Hükümet olarak gelir 
tahminlerinde her hangi bir şekilde ne yüksel
tilmesi, ne alealtılması hususunda değerli ve 
kıymetli arkadaşlarımıza e'n ufak bir telkinde 
dahi bulunmamışızdır. 

Yine Sayın Ersü konuşmasının, vergileri ye
niden düzenlemek (faaliyetleri, başlığı altında 
«Türkiye'de vergilenin bir problem olduğu dev
rede yazıyoruz. Gerçi bu yollardan ıgeçmeniaı 
lüzumunu 've tarihî tekâmülünü inkâr etmek 
mümkün 'değildir. Ancak bugüne kadar teksifi 
çalışmaların artık yürürlüğe konma zamanı 'gel
miş ve 'geiçmeifetedir. Şu kadarını belirtmek iste
riz ki, her sektörde vergi adaletsizliği, ıgelir da
ğılımındaki adaletsizlikler dalha çok 'çaluşanlaır-
la dar igelirli zümreler zararına olmaktadır» 
mütalâasında bulunmuşlardır. Kendilerinin de 
ifade \buyurduklari üzere her memleketin bir 
tarihî gelişme seyri mevcuttur. Yergiler bu ge
lişme seyri içerisinde bir yandan direk olarak 
sosyal adalet ülkelerinin yerleşmesine yardım 
ettiği 'gibi diğer yandan da toplanmış olan 
kaynakların 'harcanması yoluyla sosyal adalet 
politikasının 'bir aleti olarak kullanırlar. Cum
huriyet idaresi en '"belirli politik fazileti olarak 
•kabul edilen -gelir .politikası ile vergi yükünün 
tarımda çalış anlardan, yani köylü sınıfının pa
ra ekonomisi içerisinde bulunanlara kaydırıl
ması sırasında 'aşarın, yol vergisinin ve hayvan
lar vergisinin kaldırılmasiyle bu 'gayeye ulaş
ma gayreti içinde bulunımuştur. İşte bu gayret
ler Türkiye'de vasıtası?; vergiler içerisindeki 
adaletsizliği giderirken vasıtalı ve vasıtasız ver
giler dengesine menfi yönden tesir etmektedir. 
Yerginin gelir dağılımına müdahale hassasının 
en iyi şekilde kullanılmasını mümkün kılan 
gelir vergisi sistemine geçiş safhası mevcudiye
timiz bakımından en büyük hamleyi teşfkil et
miştir. Ancak değişik bir gelir vergisi sistemi
nin uygulanmasının gelişmiş bir vergi teşkilâ-
tiyle mümlkün olacağına inanan Hükümetimiz 
vergi idaresinin yeniden düzenlenmesine önce
lik vermiş ve takdim konuşmamda ;genel özel-
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İlklerine temas etmiş olduğum yeni vergi idare
si kurulmuş ve görevleri kanun tasarılarını 'ha
zırlamış ve en kusa 'bir müddet içinde! Yüksek 
•Meclise sevk etmeyi kararlaıştırmuş (bulunmak-
tadır. Bu idari reformla (birlikte vergileme sek
ilinde sağlanacak değiştirmelerden sonra halen 
tarifeleri yüksek bulunan vasıtasız vergilerimiz
den vâki randıman sağlanacak ve vasıtalı ve va
sıtasız vergiler dengesinin ihalen meveudolan 
aykırılıkları giderilecektir. Ayrıca mahalli ida
relerin vasıtasız vergi kaynaklarının gelişmemiş 
olmasını da nazarı itibara alarak halen yürür
lükte bulunan Emlâk Vergisi ve Belediye Ge
lirleri kanunları ve yeniden yapılmaya başlana
cak arazi ve (bina tahrirleriyle 'de aynı idare
nin istihsaline çalışılmaktadır. 

Sayın Ersü'ye bu açıklamalarııma fırsat ve
ren konuşmalarımdan (dolayı teşekkür ederim. 

Yine Sayın Hıfzı Oğuz Bekata konuşmasının 
gelir bütçesiyle vergi politikasına tahsis ettiği 
bölümünde 1967 bütçesinde 15 150 O00 000 lira 
olarak tahmin 'edilen vergi 'gelirlerinin 1966 yı
lında yapılacak vergi tafsilâtından ;3 500 000 000 
tutarında ve % 19,5 nisbetinde fazla olduğunu 
belirterek 1967 senesi gelir tahminlerinin mü
balâğalı olduğu neticesine varmakta ve 'bu id
diasının delili -olarak Plânlama Teşkilâtı ile ya
pılan vergi gelirleri tahmininin Hükümet tah
mininden 950 000 000 lira daha n/oksan olması 
nisbetini göstermektedir. Sayın Bekata bunlar
dan başka başlanılmış olan vergi reform hare
ketinin tamamlanması zaruretine, servet beyan
namelerinin kaldırılmasının fertlerle ilgisi ol
masına, tasarruf 'bonolarının olumlu bir düzene 
bağlanması zamanının geldiğine ve serbest mali 
müşavirlik kanun tasarılarının durumuna da te
mas ettiler. Bunlara sırasiyle cevap arz ede
yim. 

1967 senesi konsolide 'bütçe gelir tahminle
ri 19 164 000 000 lira olarak tesbit edilmiş ve 
Karma Bütçe Komisyonunca yapılan 120 mil
yon liralık ilâve ile 19 285 000 000 liraya var
mış bulunmaktadır. Yüce 'Senatonun huzuruna 
arz edilen bu şekliyle 1967 senesi gelir bütçesi 
1966 senesinde yapılacağı umulan gelir tahsilâ
tına 'nazaran 3 2S5 000 000 lira tutarında ve 
% 21,8 •nispetinde bir artış göstermektedir. Di
ğer taraftan 1967 bütçesinde yer alan vergi ge
lirleri tahmini ise 1966 senesi vergi gelirleri tah

silatı tahminine nazaran 2 830 000 000 tutarın
da ve % 22,9 (nisbetinde fazla bulunmaktadır. 
Yukarda belirttiğim rakamlardan anlaşılacağı 
üzere ısaym sözcünün belirtmiş olduğu 
3 500 000 000 lira tutarında ve % 30 niabeti 
tahmin fazlalığı üzerinde rakamların şahadeti 
muvacehesinde kendileriyle aynı kanaatte ol
mamız mümkün değildir. 
Hükümet ve Plânlama teşkilâtı (tarafından ya

pılan gelir tahminleri arasında 9-50 000 000 li
ralık fark 'bulunduğu hakkındaki iddiaya gelin
ce ; bilindiği üzere 1967 senesi gelir programın
da kamu sektörünün gelir ve gider değinişi 
yapılırken kamu gelirleri sene içinde gösterilen 
normal artışlar 'göz önünde bulundurularak tah
min edilmiş ve bu hususta Maliye Bakanlığı ile 
Devlet Plânlama Teşkilâtı arasında (bir (mutaba
kat tesis edilmiş bulunmaktadır. Bu sebepten 
Sayın Bekatanm konuşmasında belirttiği gibi 
her iki tarafta da gelir tahminleri yönünden 
bir aykırılık bulunmamaktadır. 950 000 000 li
ralık fark 1967 senesi gelir (bütçesine 1967 sene
sinde bütçenin finansmanı için alınacak kanuni 
ve idari tedbirlerin sağlıyacağı munzam gelirin 
ilâve .edilmiş olmasından doğmaktadır. Bunun
la ilgili kanun tasarıları ihalen Millet Meclisin
de müzakere edilmekte olup çıktığı takdirde 
Yüce Senatonun tetkiklerine de arz edilecektir. 
Bu açıklamalarımla Sayın Bekata'nm bir nevi 
1967 gelir tahminlerinde Ibir milyar liralık faz
lalık olduğuna dair iddialarını cevaplandırmış 
oluyorum. Yergi reformun devamı (zaruretine 
biz de inanmaktayız. Bu konuda gerek 'bakanlı
ğımın merkez kuruluşunda ve gerekse Vergi Re
form Komisyonunda devamlı bir mesai yapıl
maktadır. Vergi reform 'hareketinin halen için
de bulunduğu safha hakkında bütçe takdim ko
nuşmamda etraflı açıklamalar yapmış olduğum 
için bunları tekrar etmiyorum. Servet beyanna
melerinin Ikaldırılmasiyle Gelir Vergisinde bir 
oto - kontrol bakımından 'boşluk meydana gel
memektedir. Nitekim kaldırılan hükümler yeri
ne oto - kontrol dairesi daha ilmî esaslara göre 
yerine getirilecek olan hükümler ihdas etmek
tedir. Tasarruf bonoları konusunun düzenlen-
mesi gayesiyle Hükümetçe yedi ay önce bir ka
nun tasarısı hazırlanarak Yüce Meclise sunul
muş bulunmaktadır. Bu tasarı üzerinde Maliye 
Komisyonunda yapılan müzakereler tamamlana
rak Bütçe ve Plân Komisyonuna gönderilmiş 
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bulunmaktadır. Serbest malî müşavirlik; kanun 
'tasarısı da halen Millet Meclisinde bulunmak
tadır. 

Sayın Sadi Kioçaş konuşmasının bütçenin 
gelir ve vergi 'politikası ile ilgili bölümünde, ge
lir bütçesinin şişirilmiş 'bulunduğunu, talimin 
edilen gelinin sağlanamayacağını, 'zaruri ihtiyaç 
•nıaddeleri üzerine konulan vasıtalı vergilerin 
yükünü vatandaşların çekeceğini ifade ederek 
böyle bir yola gidilmesi yerine ilmî ve âdil bir 
vergi reformunun tercih olunması gereğine işa
ret etmişler ve vasıtalı vergilere yapılacak 'zam
ların fiyat istikrarını .altüst edeceğini ifade bu
yurmuşlardır. 

Daha önce bu konulara temas öden sayın 
sözcülere vermiş olduğum cevaplarda 'da belirt
tiğim »gibi 1967 'bütçesine ekonomik .'bakımdan 
dengeli bir bütçedir. Gelir ».bütçesinde yer alan 
tahminler tamamen objektif esaslara 'göre ya
pılmış ıbulunmaıktadi'r. Demin «de ifade -ettim, 
ibunu kırk seneden beri maliye teşkilâtı büyük 
ıbir vukufla ilmî »esaslara göre yapmaktadır. Ve 
Devlet 'memurları (üzerinde, kendi Bakanlığum 
ıda dâhil, hiçbir Devlet memuru ilmî hakikat
ler hilâfına olarak siyasi bir tesirle mevcudolan 
:bir zata inhisar edecek düşünüşte değildir. Bu
nu burada şerefle ifade etmek benim için bir 
vazifedir. Gelir bütçesinin şişirilmiş bulundu
ğuna dair olan iddia tamamen indî ve hiçbir 
gerekçeye dayanmıyan ıbir iddianın kabulü el-
hette ki mümkün değildir. Hükümet Yüksek 
Meclise sunduğu 1967 bütçesinde 'her gelir kale
mine ait tahminlerin ne şekilde yapıldığını bu 
kalemlerle ilgili jmaddelerin gerekçesinde .etraf
lı bir »şekilde »açıklamış 'bulunmaktadır. Sayın 
Sadi Koçaş bu gerekçeleri okuduklarını ifade 
ettiklerine göre orada bu tahminlerin nasıl ya
pıldığı sarahaten »bellidir. Bu »gerekçelerin tet
kikinden de anlaşılacağı üzere 1967 senesi 'gelir 
tahminleri muhtelif iş ve iç alışma kollarında 
'meydana ıgelecek gelişmeler ve istihsal, istihlâk 
ve ithalât hacmında vâki olacak artışlar göz 
önünde ıbulundurulmak suretiyle yapılmıştır. 

Binaenaleyh, 'bu tahminlerin şişirilmiş bu
lunduğunu iddia ve ispat etmek için, Hükümet 
'gerekçesinde belirtilen hususların aksini ispat
lamak gerekir kanaatindeyim. 

Sayın Sadi Koçaş, vasıtalı vergiler konusu 
üzerinde »hassasiyetle durmuştur. Vasıtalı ve va

sıtasız vergiler konusuna daha önce konuşan 
sayın sözcülere verdiğim cevaplarda temas et
tiğim cihetle bunları burada tekrardan sarfına
zar ediyorum. Ancak .Sayın Koçaş'm hassaten 
değindiği ıbir noktayı »da ayrıca (cevaplandır
makta fayda 'görmekteyim. Bilindiği üzere za
manımızda modern vergi »nazariyatçı'ları tara
fından olduğu kadar tatbikatçılar tarafından 
da kabul edildiği üzere, ıgerek vasıtalı vergiler 
ve gerekse vasıtasız vergiler bir ve,rgi sistemi
nin zaruri parçalarını teşkil 'etmektedir. Dünya
da vergicilik bakımından en ileri memleketler
de dahi vasıtalı vergiler genel vergi hasılatı 
içinde önemli bir mevkii işgal etmektedir. Şu 
halde yapılacak iş, bu her iki vergi 'zümresi ara
sında millî ekonomi bakımından »en uygun den
geyi tesis etmekten ibaret olmaktadır. Bizim 
çalışmalarımızda »da bu husus dikkatle ıgö'z 
önünde tutulmaktadır. 

Vuzuha kavuşmasını istediğim ikinci nokta 
ise şudur : 

Modern vergicilikte elde bulunan teknik im
kânlar vasıtalı vergilerin ide (sosyal adalet yö
nünden zararlı tesirlerinin 'bertaraf »edilmesine 
imkân vermektedir. Bu vergilerde, gerek vergi
nin mevzuu ve »gerekse verginin tarifesi üzerin
de yapılacak operasyonlarla, vergi yükünün dar 
gelirli vatandaş zümresi üzerinden kaydırılması 
mümkün olmaktadır. Buna »misal olarak bizim 
vasıtalı vergiler sistemimizi gösterebiliriz. Nite
kim, halihazır vasıtalı vergilerimiz arasında, 
şeker üzerinden alınan vergi hariç hiç/bir zaru
ri ıgıda ve ihtiyaç maddesi üzerinde vasıtalı 
vergi »bulunmamaktadır, 

Burada üzerinde kısaca durmak istediğim 
hir nokta daha »vardır. Bugün, vasıtalı vergi
lerin mutlak surette müstehlike inikas 'edeceği
ne ve vasıtasız vergilerde ise bu inikas keyfiye
tinin varidolmadığına »dair hatalı ıbir kanaat hâ
kimdir. Aslında verginin inikas keyfiyeti bir 
kalemde kesin ibir hükme bağlanması mümkün 
olmıyan çolk mudil bir konudur. Bir verginin 
gerek vasıtalı ve »gerekse vasıtasız olsun müs
tehlike inikas 'edip etmemesi hususu, genel arız 
ve talep durumuna, başka bir ifade ile 'müs
tahsil Veya müstehlikin 'ekonomik »gücüne bağlı 
bir keyfiye»ttir. Gerek memleketimizin ve ge
rekse yabancı memleketlerin vergi uygulamala
rında raslanan müşahhas 'hâdiseler ibu genel 
ekonomi kaidesini teyideder durumdadır. Buna 
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sebeb olarak da vasıtasız vergilerin özel ımaliyet
lere isabet eden paylarımın [hesaplarının, vasıta
lı vergilerde olduğu gibi mümkün hale gelmiş 
bulunmaktadır. 

Devam etirmeSkte olduğumuz genel vergi re
formu hareketinde zamanımıza 'hâkim olan bu 
modern görüşler göz önünde tutulmaktadır. 

Bütçe takdim konuşmamda vergi reform 
komisyonunun çalışmaları hakkında geniş iza
hat vertmiş olduğumdan, bunları burada tekrar
lamakta fayda görmüyorum. Sayın Koçaş'a, 
takdim konuşmamda üzerinde (durmaya imkân 
bulamadığım bu hususlara temas etmeme imkân 
verdikleri için teşekkürlerimi sunarım. 

Sayın Sadi Koçaş, ve Sayın Bekata Bütçe 
Komisyonu raporundaki, 1967 senesine ait ge
lir tahminlerinin 1 milyar lira civarındaki kıs
mının gelir artırıcı tedbirlerle karşılanacağı 
şeklindeki ibareye temas ederek, bunun bütçe 
açığının kamufle edilmesi için bulunmuş bir 
formül olduğunu ileri sürdüler. 

Daha önce diğer bir vesile ile açıkladığım 
gibi, 1967 senesi gelir tahminlerine yapılmış 
olan 950 milyon liralık ilâvenin 'bütçe açığının 
kamuflajı ile bir ilgisi bulunmamaktadır. 

Bu miktarın 320 milyon lirası ithalât dam
ga resmi nisibetinde ve 312 milyon lirası da akar 
yakıt istihsal vergisi miktarlarında yapılacak 
artırmalardan sağlanacaktır. Bunlarla ilgili ka
nun tasarıları halen Büyük Millet Meclisinde 
müzakere edilmektedir ve yakında Yüce Sena
tonun tetkikine arz edilecektir. 

Geri kalan 318 milyon liralık ek gelir ise te
kel konusunda yapılacak mali operasyondan 
sağlanacaktır. 

Sayın Hıfzı Oğuz Bekata, Saym Ersü ve 
Sayın Koçaş Hazine nakit durumuna değine
rek muntazam ödeme prensibinin bu yıl 'bozul
duğunu, Hazinenin 'bunalmış durumda bulundu
ğunu, bu sebeplerden de avansın ceste ceste 
ödendiğim ifade ettiler. 

Hazine durumu dolayısiyle malî istikrarın 
kurulanmamış olduğu lıa:rû a"aır-:m d;-v-i;T;i ö . 
nemediği gibi iddialar, cidden esastan mahrum
dur. 

Kısaca arz edeyim: 
önce, Hazinenin bahse konu nakit durumu, 

bu yıla mahsus değildir. Yani, kendi ifadeleri 
ile, 1966 yılından itibaren düzgün ödeme pren
sibinden uzaklaşıldığı doğru değildir. 

1 . 2 . 1987 O : 2 

Gerekçeye bir göz atmak dahi; 1950 yılın
dan 1966 yılma kadar, malî yıl sonlarında öden
memiş bütçe emanetinin mevcudiyetini ve mik
tarlarını öğrenmek için kâfidir. Binaenaleyh, 
tenkid ettikleri durum en az 16 yıldan beri 
mevcuttur. 

Bahsettikleri operasyon deyimi ile, kısa vâ-
deli kredilerin konsolide edilmesi, böylece yeni
den borçlanmaya gidilmesi imkânının elde edil
mesini kaydettiklerini zannediyorum. Bu bir 
tedbirdir ama tek ıhaşına sıhhatli İbir ıdkonomik 
tedbir değildir. Yeniden Merkez Bankasına 
borçlanmak bilinen mahzurları tevlidedeıbilir. 

Şunu da önemle arz etmek isterim ki, me
mur avanslarının defaten ödenmemesine sebep, 
öngörülen ekonomik mahzurdur. Eğer Hükü
met Sayın Bekata'nm zannettiği gibi, ekono-
ıjk istikrarı umursamaz veya muhafa'zasına 

kararlı bulunmaz veya seyirci kalmış olsaydı 
> takdirde, 400 milyon liranın üstünde bir isti
da gücünü bir defada para piyasasına zeıket-
ıc'kte mahzur görmez idi. Bu hal dahi Saym 

Bekata'nm nasıl tenakuzlar içinde olduğunu 
göstermektedir. 

Hazine nakit durumu, fevkalâde tedbire gi
dilmeksizin tedbirli idarenin bütün esasları tat
bik edilmek ve ekonomik istikrar bozulmamak 
kaydiyle tedricen daha iyiye itecektir. 

Değişlik vesilelerle açıkladığım gibi Hazine 
MoıCıez Bankasından: 

1961 yılında 41 000 000, 
1962 yılında 323 000 000, 
1963 yılında 327 000 000, 
1964 yılında 622 000 000 kısa vadeli avans 

kullanmıştır. 

1966 yılında ise bu miktar, bizim kullandığı
mız sadece 302 milyon liradır. 

Arz ettiğim bu rakamlar da gösteriyor ki, 
Hükümetiniz bu yıl da, meselâ 1964 yılındaki 
kadar Merkez Bankası avansı kullanmış olsa 
'di nakit sıkıntısı daha az hissedilirdi. Halbu
ki Hükümet bu yola gitmemiş, ekonomiye ya
kacağı olumsuz etkileri hesaba katarak % 10 
avans limitini tam kullanmıyarak % 8 nisbe-
" ini muhafazada kararlı kalmıştır. 

Tabi' Senatör Vehbi Ersü'nün Millî Birlik 
Grupu adma yaptığı konuşmada, dış borçlan
ma konusundaki bâzı sözlerine cevap vermek 
istiyorum: Sayın Ersü, konuşmasında; «Bir 
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millet 'kendi gücüne güvenmez ve dayanmazsa 
ook 'kolay zeval bulur.» 

«Bir mile tin 'kendi öz kaynaklarını sonuna 
'kadar kullanmadan yabancılara avuç açması 
doğru değildir.»' dediler. 

Karma Komisyondaki muhtelif konuşmala
rımda da belirttiğim gibi dış borçlanma poli
tikamızın esas stratejisi, önce dahilî kaynakla
rımızı 'harekete getirmek ve gerektiği takdirde 
ve gerektiği nispette (borçlanmaktır. Politika
mızın ana hatları budur. 

Sayın Ersü'nün de işaret ettikleri gibi, Mil
letlerarası Para Fonu ve Kalkınma 'bankaları
nın da geliş me halindelki memlciketlcre yaptık
ları yardımlar da güz önünde bulundurdukla
rı esas budur. Memleketimizin kendi kendine 
yardım gayretleri, kendi kaynaklarını harekete 
getirme çabaları bu müesseselerce de, Konsor-
siyomca da anca'k takdirle karşılanmaktadır. 

Ayrıca, Milletlerarası Para Fonu temsilci
lerinin 'de katıldığı 17 nci Konsorsiyom toplan
tısından sonra neşredilen basın bülteninde Tür
kiye'nin 1966 da % 8,5 olarak tahakkuk eden 
ve fiyat istikrarı içinde sağlanan kalkınma İr
zı takdirle karşılanmakta ve Türk otoriteleri 
bu başarıdan dolayı tebrik edilmektedir. 

Sayın Tabiî Senatörün dış kredilerin faiz 
hadlerinin çok yüksek olduğu şeklindeki sözle
rine gelince; derhal belirtelim ki. bu husus va
rit değildir. 1963 ten beri Konsorlsiyom çerçe
vesinde temin edilen krediler kalkınma politi
kamıza uygun şartlarla alınmaktadır- Filha
kika bu yardımlar uzun vadeli ve düşük faizli
dir. P>u hususu rakamlarla bir daha belirt
mek istiyorum : % 3 veya daha az faizli kre
dilerin genel kredi hacmi içinde yeri halen 
% 75 tir. 1966 yılınlda temin edilen yekûn kre
dilerin ortalama faizi % 2.7 dir. Bu nöbetle
rin yüksek sayılamıyacağı aşikârdır. 

Sayın Vehbi Ersü, ö'zel yabancı sermayenin 
faydalı olacağını savunmanın güçlüğünü ve bu 
sermayenin normal kazançlar için gelmediğini 
ifade ile Bütçe Komisyonunda sorulan 'bir so
runun, tarafımdan , Türkiye'ye gelen özel ya
bancı sermaye hakkında ciddî ve doğru bir 
rakam verilemiyeceği şeklinde cevaplandırıl-
dığını söylemiştir. 

Şu hususu hemen belirtelim ki, Bütçe Ko
misyonunda sorulan sual, yabancı sermaye ya-

tırımların'da sağlanan döviz tasarrufu hakkın
da idi. Yabancı sermayeli teşebbüslerin itha
lât ikamesi, ihracat miktarları gibi hususları 
da içine alan bu sualin rakamla cevaplandırıl
masının uzun tetkik ve araştırmalara bağlı bu
lunduğunu bildirmiştim. 

Türkiye'ye gelen yabancı sermaye miktarı 
belli bulunmaktadır. 6224 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girdiği 1954 yılından 1966 yılı so
nuna kadar Bakanlar Kurulunca 337 firmaya 
yatırım izni verilmiştir. 

Aynı süre içerisinde 6224 sayılı Kanuna gö
re 'Türkiye'ye fiilen getirilen yabancı sermaye 
tutarı 478 milyon liradır. 

Yabancı sermayeyi teşvik Kanununa göre 
kurulmuş firmaların 1954 yılından 1966 yılı 
sonuna kadar ^harice transfer ettikleri kârların 
toplamı ise 165 milyon liradır. 

Transfer edilen kârların aynı süre içerisin
de getirilmiş olan yabancı sermayeye oranı 
% 34 civaruıda bulunmaktadır. 

Yabancı özel sermayenin faydasızlığmı iddia 
eden görüşe katılmamaktayız. Birinoi Beş Yıllık 
Kalkınma Plânımızda da iktisadi kalkınmamız 
için daha bir süre yabancı sermaye yatırımlarına 
ithiyaç duyulacağı sarahaten belirtilmiştir. Ya
bancı sermayeden; isdiıhdam imkânları, teknik 
bilgi ve iş tecrübesi, döviz tasarrufu sağlaması gi
bi hususlarda âzami derecede faydalanmak ve bu 
sermaye yatırımlarının ekonomimize faydalı alan
lara tevcihi için yabancı sermaye faaliyetleri de
vamlı olarak takibolunmalkta ve gerekli tedbirler 
hususunda çalışmalar yapılmaktadır. 

Sayın Sadi Koçaış, yabancı sermaye konusun
da ka'tî. görüşlere sahibolmadoklarını bu konuda 
siyasi çekişmelere yer verilmesinin aleyhin
de olduklarını bu münakaşaların teknik se
viyede yapılacak ciddî bir etüde istina-
dettirilmesi gerektiğini ifade ettikten sonra başa
rısı müsellem olan millî Türk sanayicisinin ko
runması gerektiğini ve 1966 yılı programında 
yer alan tedbirlerin uygulanmasının lüzumlu ol
duğunu belirttiler. 

İktisadi kalkınmamızda, yabancı sermayeden 
faydalanmamızın gerekli bulunduğuna yukarda 
işaret etmiştim. Tatbikatta yabancı sermaye yatı
rımlarının, istihdam imkânları, döviz tasarrufu, 
teknik bilgi ve iş alanında yenilikler sağlamak 
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tahsilin korunması olan anaihedeflerle beraber, 
mahsullerimizin dış pazarlarda alıcı bulmasını 
sağlıyacak bir fiyat ve kalitede olması da göz 
önünde tutulmaktadır. 

Destekleme alımlarının finansmanında, para 
politikamız ile tesbiıt edilmiş olan kredi limitleri
nin aşılmaması hususunda âzami dikkat ve itina 
gösterilmektedir. 

Sayın Koçaş'm, desteğin sadece Merkez Ban
kasından sağlanmasının bir enflâsyon başlangıcı 
olabileceği şeklindeki beyanına gelince; finans
man için zaruret nisbetince Merkez Bankası kay
naklarına başvurulduğunu belirtmekle beraber, 
bu konuda asıl önemli olan hususun, kaynaktan 
ziyade, temin edilmiş olan finansmanın belirli bir 
süre sonunda kaynağına iade edilmesi olduğumu 
ifade etmek isterim. 

Bu bakımdan, destekleme mubayaalarına mev
zu teşkili eden maddelerde stok terakümünü önle
mek ve mevcut stokları eritmek için gayret sarf 
edilmekte ve dış piyasalarda satış imkânlarımı
zın artırılması için çalışılmaktadır. 

Bunun yanında, yuka/nda da temas ettiğim 
gibi, destekleme mevzuu mahsullerin miktar ve 
kalite itibariyle iyileştirilmesi ve yerinde bir fi-
vat politikası ile dış pazarlarda rekabet imkânla
rına sahibolması yönünden de tedbirler alınmak
tadır. 

ıgibi hususlarda bâzı kriterlere tabi tutulması, mil
lî ekonomimiz; bakımından faydalı ve lüzumlu bu
lunduğu gibi, yatırım yapacak yabancı sermaye
darlar bakımından da taleplerinin tabi olacağı 
esasları önceden bilmeleri dolayısiyle, bir teşvik 
unsuru teşkil edecektir. 

Bu sebeple yabancı sermayenin memleketi
mize daha geniş imkânlarla ve daha faydalı şe
kilde gelmesini sağlamak amaciyle Bakanlığımız
da etraflı çalışmalar yapılmıştır. Sonuca ulaş
mak üzere bulunan ıbu çalışmalar meyanında 
1966 yılı programında yer alan tedbirler de de
ğerli endiüilmiştir. 

ıSaym Bekata, bütçeye işçi dövizleri karşılığı 
ile vergi iadesi ödeneklerinin kâfi miktarda ko
nulmadığını beyan ettiler. 

499 sayılı Kanun icabı işeri dövizi karşılığı ola
rak Maliye Bakanlığı 1966 yılı Bütçesindeki 90 
milyon liraya mukabil 1967 yılı Bütçesine 165 
milyon lira fazlasiyle 255 milyon lira konulmuş 
'bulunmaktadır. Bunun kâfi geleceği kanaatinde
yiz. 

Vergi iadesi için geriverileoek paralar ter
tibine de gecen seneye nazaran 16 milyon fazla
siyle 20 milyon lira konulmuştur. Bu ödemeler 
ancak yıl içinde tahakkuk eden istihkaklar oldu
ğundan dalha önceden miktarının tesbiti mümkün 
bulunmamaktadır. Esasen ihtiyaç halinde bu mik
tarın Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci 
maddesi hükmüne göre artırılması da mümkün
dür. 

Sayın Koçaş, destekleme mubayaalarına ta
raftar olduklarını belirttikten sonra bu işin bâzı 
şartlara istıinadetmesi gerektiğini, bundan sadece 
fakir müsitabsılm yararlanmasına taraftar olduk
larını, bunun için de destekleme mubayaa karar
larının erken verilip zamanında tatbik edilmesi
ni ; bu icraatın-aynı zamanda isabetli bir para po-
litikaisı ve iktisadi politika ile desteklenmesi ge
rektiğini; desteğin sadece Merkez Bankası kanalı 
ile yapılmasının müstakbel bir enflâsyonun başlı
ca sebebi olacağını, beyan etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 

Malûmları oilduğu gibi, destekleme mubayaala
rının gayesi, iç ve dış piyasalarda fiyat düşmele
rini önlemek suretiyle mahsullerimizin satışını 
kolaylaştırmak ve böylece mahsullerimizi ve bin-
netice müstahsil emeğini değerlendirmektir. 

Destekleme mubayaalarının tatbikatında, müs-

Saym Sadi Koçaş; İktisadi Devlet Teşekkül
lerine temas ederek, 60 milyon liralık serma
yesi olan kamu sektörünün daha rasyonel bâ
zı sistemlerin tatbiki ile tek başına dahi Türk 
iktisadiyatının bir istinat noktası haline geti
rilebileceğinden bahsederek çıkarılan kanun
ların ciddiyetle tatbikini ve gerekirse \slahim 
istemektedir. Aynı mevzuda Sayın Hıfzı Oğuz 
Bekata arkadaşımız da İktisadi Devlet Teşek
küllerinin devamlı olarak zarar ettiklerini, 
işletme açığı verdiklerini ve bütçeden kendi
lerine yapılan transferlerin seneden seneye art
makta olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; ekonomimizde büvük 
bir yer işgal eden İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin kârlılık ve verimlilik esaslarına göre ça
lışmaları Hükümetimizin de üzerinde titizlikle 
durduğu bir mevzudur. Ancak teşekküllerin 
topyekûn kârlı duruma geçebilmeleri yeniden 
organize edilmeleriyle yakından ilgilidir. Bu 
maksatla her teşekkül için hazırlanmış olan 
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kanun tasarıları Başbakanlığa sunulmuş bu
lunmaktadır. Bu tasarılar kanunlaştıktan son
ra teşekküllerin malî bünyeleri ıslah edilecek 
ve kârlı şekilde çalışmaları için şartlar sağlan
mış olacaktır. Zikredilen kanunlar çıkıncaya 
kadar Hükümetimiz teşekküllerin kâr etmeleri 
ve kaynak yaratmaları üzerinde hassasiyetle du
racaktır. 

Bu arada bâzı hatipler İktisadi Devlet Te
şekküllerinin siyasi baskı altında bulunduğu
nu ifade ettiler. Bunun mümkün olmadığını, 440 
sayılı Kanunun buna hiçbir surette buna ön-
vermediğini burada ifade etmek isterim. 

Sayın Lûtfi Tokoğlu; İktisadi Devlet Teşek
külleriyle müesseseleri ve iştirakleri hakkındaki 
440 sayılı Kanunla ilgili çalışmalar kanuni müd
deti içinde bitirilemediğinden İktisadi Devlet Te
şekküllerinin reorganizasyon dâvasının halledil
mediğini ve bu teşekküllerin bütçeye yük olmak
tan kurtarılamadığı m belirtmiştir. 

Yeniden düzenleme çalışmaları mahiyeti ica
bı kısa süreli değildir. Gerçekten her hangi bir 
teşekkülün yeniden düzenlenmesi önce durumun 
hukukî ve fiilî açılardan tesbit edilmesini ve prob
lemlerin ortaya çıkarılmasını, sonradan çözüm 
yolları içinde en uygununun seçilmesini gerek
tirir. Bu uzun ve titiz bir çalışma işidir. Esa
sen her hangi bir teşekküle yeniden düzenleme 
için gidildiğinde çok dikkatli ve sabırlı bir yak
laşma ieabeder. Aksi takdirde teşekküllerin ken
di içine kapanması ve fiilî durumu iyice tet
kik edememek gibi bir vaziyet meydana gele
bilir. 

Bir iktisadi işlotmede en azından i!k konuş
mamda da arz ettiğim gibi, organizasyon - mu
hasebe ve maliye, sınai işletmecilik, marketing 
ve personel gibi beş anafonksiyon grupu var
dır. Bu gruplardan her birinde yukarda arz 
edildiği gibi ayrı ayrı çalışma yapılması zorun-
luğu vardır. 

Yeniden Düzenleme Komisyonu 27 büyük te
şekkülde ve bunların müesseselerinde bu arz edi
len çalışmaları yapmak durumundadır. Bir tek 
teşekkülde sadece organizasyon çalışmasının ya
pılması ve organizasyon el kitabının hazırlan
ması suretiyle çalışmaların bitirilmesi, yaklaşık 
olarak iki uzmanın bir yıllık çalışmasını gerek
tirir. Buna göre bir hesap yapıldığı takdirde 
ve memleketimizde bu alanda yeteri kadar uz-
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man bulunmadığı ve teşekküllerin bu tip çalış
malara alışık olmadığı da nazara alınırsa iki 
yıl gibi kısa bir süre içerisinde Komisyon çalış
malarının bitirilmesinin ve teşekküllerin yeniden 
organize edilmesinin imkânsızlığı anlaşılır. 

Bütün bu gerekçeler iledir ki, Komisyon ça
lışmaları iki yıl daha uzaMmıştır. Kanunla ve
rilen bu ek süre sonuna kadar çalışmaların biti
rilmesi plânlanmıştır. 

Yine Sayın Lûtfi Tokğolu, arkadaşım Hükü
met programında vergiler konusunda yapılması 
vadedilen hususlara temasla, vergi reformuna 
devam olunduğunu ve bunlarla ilgili kanun ta
sarılarının Yüce Meclise sunulmakta bulundu
ğunu belirtmiş, vasıtalı ve vasıtasız vergiler ko
nusunda izlenen politikanın esaslarını vazıh ve 
ilmî bir şekilde ortaya koymuş bulunmaktadır. 

Gerçekten, vasıtasız vergilerin sosyal adalet 
ilkelerine aykırı bir istikamet almamasına bil
hassa dikkat olunmakta ve bu vergilerin düşük 
ve orta gelirli vatandaşları mutazarrır etmemesi 
daima gözetilmektedir. 

Sayın Tokoğlu'nun, yatırım indirimi konu
sunda üzerinde durduğu husus not edilmiş olup 
bu müessese üzerinde yapılmakta olan çalışma
lar da değerlendirilecektir. 

Savın Tokoğlu, vergi ziyamın sosyal adalet 
ve millî ekonomi bakımından arz ettiği mahzur
lara işaret ederek, bunların önlenmesi gereğini 
belirtmişler ye servet beyannameleri yerine daha 
müessir ve ilmî metodun ikamesini öngören ta
sarıya temas etmişlerdir. Daha önce de Sayın 
Bekata'ya vermiş olduğum cevap münasebetiyle 
belirttiğim gibi, servet beyannamelerinin kaldı
rılması ile gelir vergisi sistemimizde otokontrol 
bakımından her hangi bir boşluk meydana gel
mesi bahis konusu değildir. Servet beyanna
melerini kaldıran kanun tasarısı ile aynı za
manda otokontrol maksadını daha ilmî şekilde 
verine getirecek olan hükümler ihdas olunmak
tadır. Kanun tasarısı huzurunuza geldiği za
man kanunlar daha ariz ve amik olarak tetkik 
edilecektir. 

Sayın Lûtfi Tokoğlu konuşmasının bütçe 
denkliği ve gelir tahminlerine tahsis edilen kıs
mında, 1966 senesinin 10 aylık uygulama devre
sinde muhtelif vergilerin tahsilat neticeleri ile 
aynı vergiler için tesbit edilmiş olan 1967 büt
çe tahminlerini mukayese ederek 1967 bütçe tali-
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minlerinin ihtiyatlı yapılmış olduğu neticesine 
varmaktadır. 

Bütçe üzerinde gerek Karma Bütçe Komis
yonunda ve gerekse Yüce Senato huzurunda yap
mış olduğum konuşmalarda defaatle belirttiğim 
gibi, gelir bütçesinde yer alan çeşitli gelir ka
lemlerine ait tahminler tamamen objektif bir 
şekilde ve en ileri tahmin metotlarına göre yapıl
maktadır. Savın Tokoğlu'nun bu konudaki tak-
dirkâr ifadelerine teşekkürlerimi beyan etmek 
isterim. Savın Tokoğlu'nun gelir bütçesinin mad
de gerekçelerinden istifade etmek suretiyle yap
mış bulunduğu çok isabetli tahlillerden de anla
şılabileceği sabi, 1967 senesi gelir bütçesi tah
minleri yapılırken, 1966 senesinin çok yüksek se-
vivede eerevan eden tahsilat seyrinin tesirine ka
pılmadan tamamen obiektif ve ilmî ölçüler dâhi
linde hareket edilmiş bulunulmaktadır. 

Savın Hıfzı Oğuz Bekata, Savın Koeas ve 
Savm Ersü, 1967 programında İktisadi Devlet 
Teşekküllerine bütçeden yapılacak transferlerin 
1 milvar 316 müvon lira olarak tesbit edildiğini, 
halbuki 1967 bü+eesıne bu maksatla konulan 
ödenep-in 707 müvon lira noksaniyle 609 milyon 
lira olduğunu belirtmişlerdir. 

19^7 TV'osraittmda, bütçeden İktisadi Devlet 
TpsekVypierîne yapılacak transferler 1 mü var 
316 milyon lira «üslenilmiş ise de bu miktarın 
707 müvon lirası teşekküllerin kendilerinin va-
rpı+ae^ı ilâve kavnaklaHa karşılanacak ve bakı-
vosi 609 müvon lira teklif edildiği üz^re bütçe
den vpTiW.pW.ir. Ru bakımdan İktisadi Devlet 
Tp^oMrüllpriniT!. bütün ihtivadaki karşılanmış ol-
mfiktadır. 707 müvon liralık eksik transfer ve 
dolavı^ivle bütçenin bu miktar kadar açık olması 
bahis konusu delildir. 

Sayın Bekata, 1966 yılında ihracatımızın 
artış hızında bir duraklama görüldüğünü, aynı 
yılda ithalâtın bir önceki yıla göre % 26,1 art
tığını ve sonuç olarak dış ticaret açığının 233 
milyon dolara çıktığını ifade etti. 

Muhterem arkadaşlar, önce şunu belirteyim 
ki. 1966 yıllık programında öngörülen dış tica
ret açığı 275 milyon dolardır. Bu miktar 725 
milyon dolarlık ithalât ve 4-50 milyon dolar
lık ihracat büyüklükleri arasındaki farkı ifade 
etmektedir. Geçici rakamlara göre 1906 da it
halât 718 milyon dolara, ihracat. 475 milyon 
dolara erişmiştir. Şu hale göre, dış ticaret açı

ğımız programlanan 275 milyon dolardan 32 
milyon dolar eksiğiyle, yani 243,3 milyon dolar 
olarak gerçekleştirilmiştir. Dış Ticaret açığı
nın programlanan büyüklüklerle mukayesesi 
doğrudur. Çünkü her yılın programı o yıl için 
hesaplanan dengeyi temsil eder ve program
lanan açığın iktisadi icaplara göre bir reviz
yonu görüşüne katılamıyorum. Gerek libero. 
mallar, gerek tahsisli ithal malları listeleri, bi
lindiği gibi, yılda iki defa rövize edilmekte 
ve programlara uygun, yeni ihtiyaçlara cevap 
veren ithalâta göre haizi rlanmaktadır. 

İhracatımızı artırmak ve bunun içinde sana-
yi mamullerinin hissesini yükseltmek, dış ti
caret politikamızın temel hedefidir. Bu ama
ca varmak için çalışıyoruz ve sayın sözcünün 
temennilerine katılıyoruz. 

Şimdi Sayın Be-kata'nın bu konulardaki 
son sözlerine geçmek isterim. 

Hükümetimizin programını belirten sayın 
sözcü dış ticaretin hızla geliştirilmediğini, te
diye açıklarının dengeye getirilmediğini ve dö
viz rezervlerinin tüketildiğini söylediler. 

Sayın senatörler, llü'kümetjnıizı'n programın
da bu amaçların yer alması bizim varmak iste
diğimiz hedeflerin belirtilmesi elemektir. Eli
mizdeki Kalkınma Plânı ve İkinci Beş Yıllık 
Plânlama dönemi sonunda dış dengeye ulaşıla
cağını .öngörmektedir. Dış dengeye erişmek için 
çaba göstereceğini kamu oyuna açıklıyan Hü
kümetimizin, bu dengeye bir yılda ulaşacağını 
sanmak yahut bunu beklemek, bittabi mümkün 
değildir. 

Sayın Bekata ağır bir borç, yükü altında bu
lunduğumuzu dövizle ödenecek dış borçların yıl
lık taksitlerinin ihracat gelirlerimizin % 30 unu 
götürdüğünü, bunun ise tediye muvazenemizi 
ciddî şekilde engellediğini ve kalkınma için ih
tiyacımız olan dövizden ekonomimizi mahrum 
ettiğini belirttikten -sonra bu borçların şart
larının hafifletilmesi ve ucuz faizli olanlarının 
ertelenmesi lüzumuna işaret etmiştir. 

Her şeyden önce şunu ifade etmek isterim 
ki, dış borçlanmalarımızda göz önünde tutulan 
kıstas, Beş Yıllık Kalkınma Plânımız ve yıllık 
programların gerektirdiği dış finansman ihti
yacıdır. 

1963 yılında kurulmuş, olan Türk Konsorsi
yumundan Kalkınma politikamıza uğun şartlar
la, uzun vadeli, ödemesiz devreli ve düşük faiz-
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li krediler alınmış ve sarf ettiğimiz devamlı 
gayretlerin bir sonucu olarak bu kredilerin 
şartlarında önemli düzeltmeler sağlanmıştır. 
Ortalama vâde ve faizin 1963 yılında program 
kredilerinde 21 yıl ve faiz % 3 olmasına nıuka-
<bil 1966 yılında 32 yıl ve % 2,3 olmasını; pro
je kredilerinde ise 1963 yılında 19,5 yıl fa'iz 
% 4 iken 19G6 yılında 34 yıl ve faiz % 2,7 ol
masını bu iyileşmeye birer misal olarak 'zikre
debilirim. 

Öte yandan; muayyen bir süre içinde yıllık 
dış borç yükümüzün hafifletilmesi maksadı ile 
yapılan müzakereler, bilindiği gibi sonuçlanmış 
ve plân dönemi içinde yıllık borç yükümüz ha-
fifletilmiştir. Nitekim 1967 yılındaki dış borç 
ödemelerinin ihracatımıza oranı takriben % 22 
civarında olacaktır. 

Sayın sözcü, yıllık borç taksitlerinin döviz 
gelirlerimizin bir kısmını götürmek suretiyle 
kalkınma için ihtiyacımız olan dövizden ekono
mimizi mahrum ettiğine işaret buyurmuştur. 

(relisine halindeki memleketlerin, kendi im
kânları ile beraber dış kalkınma kredilerine 
muhtacioldukları bir gerçektir. Plânın ve yıllık 
programların öngördüğü dış finansmanın en iyi 
şartlarla sağlanamaması, gelişme hızının düş
mesine ve kalkınmamızın gecikmesine müncer 
olacaktır. 

Sonuç olarak demek istiyorum ki, borçlanma 
miktarımız, kalkınma plânının öngördüğü mik
tarlar içinde kalmaktadır. Bu kadar borçlan-
masak kalkınma hızının gerektirdiği yatırımı 
yapamıyacağımız için kredi bulamamaktan ten-
kid edilebiliriz. 

Sayın Sadi Koçaş dış seyahatlerin artık bir 
millî haysiyet meselesi haline geldiğini, birkaç 
kişinin yapabileceği işlere kalabalık heyetlerin 
gönderildiğini, bakanların da her vesile ile dış 
seyahatler yaptığını, Konsorsiyum ve diğer mil
letlerarası malî müessese toplantılarını misal gös
tererek, söylediler. Ve bu arada az gelişmiş 
memleketlere nazaran ekseriya daha gayrimüsait 
durumda bulunduklarım ifade ettiler. 

Sayın senatörler; Milletlerarası münasebetle
rin gerektirdiği görüşmelere icabet etmek için 
yurt dışına giden görevlilerin bu durumlarının 
hangi bakımdan «haysiyet kırıcı» olarak vasıf-
landırılabileceğini keşfetmek cidden mümkün 
değildir. Eğer bu halin, yine Sayın Koçaş'ın 
ilâve ettiği gibi bu heyetlerin aded itibariyle faz

la tutulmalarından ileri geldiği anlatılmak iste
niyorsa, bunun pek sağlam gerekçelere dayanma
dığını anlamak zor değildir. 

Milletlerarası her görüşmeye muhakkak aynı 
adette temsilci gönderileceği gibi bir kaide mev
cut değildir ve olamaz da. Bu gibi heyetler gö
rülen işin mahiyetine göre terkibedilir. Bunlar 
bazan bir, bazan da daha çok kişilerden kurulur. 
Bu bakımdan heyetlerin görecekleri dış göreve 
bakmadan «şu kadar kişiden kurulmuştur, bina
enaleyh kalabalıktır» demek mümkün değildir. 

Kaldı ki görevle yurt dışına gönderilecek me
mur veya heyetlerin bu seyahatlerinin gerçekten 
lüzumlu olup olmadığını incelemek üzere Başba
kanlıkta kurulan bir heyet çalışmalarına devanı 
etmektedir. Ayrıca Başbakanlık dairelere, dış 
seyahatlerin zaruri hallere inhisar ettirilmesinin 
sağlanması için çeşitli temimler yapmıştır. Mak
sadın henüz tam olarak sağlandığı iddia edilemez. 
Fakat dış seyahatler üzerinde bir kontrol vardır 
ve bu devam etmektedir. 

Eğer, Sayın Koçaş Konsorsiyum'un hazırlık 
toplantılarına giden heyetlerimizden bahsetmek 
istiyorlarsa onu da cevaplandırayım: Konsorsi
yum'un «Taahhütlere hazırlık toplantısı» bu top
luluğun her sene yaptığı en esaslı toplantısıdır. 
Konsorsiyum üyesi memleketlerin büyükelçi veya 
yüksek dereceli memurları vasi tasiyle temsil edil
dikleri bu toplantıda yıllık program ve proje ih
tiyaçları ve bunlarla ilgili ekonomik ve malî me
seleler müzakere konusu olur. Bu görüşme konu
ları Bakanlığımızı, Bakanlığımızın çeşitli ihtisas 
kollarını ve Devlet Plânlama Teşkilâtını ilgilen
dirir. Bu bakımdan, bu önemli toplantılarda ge
reği gibi temsil edilebilmemiz için bu teşkilât ve 
ihtisas kollarına dâhil mütehassısların katılmaları 
gerekir ve heyetler böylece teşkil olunur. Bu 
tarzı terkipteki heyetlerimizin müzakere kabili
yetleri, bilgileri ve genellikl tutumları ile bize 
sempati, menfaat ve şeref sağladıkları sadece 
bizim değil yabancıların da kabul ve itiraf ettik
leri bir gerçektir. 

İşin icabı gerektirmedikçe Konsorsiyum "a gön
derilen heyetler dahi 1 - 2 kişiden terkibolunmak-
tadır. Nitekim ilk esas toplantıyı takibeden ta
ahhüt toplantısına birkaç gün önce ancak 2 kişi 
gönderilmiştir. 

Sayın Koçaş'ın milletlerarası müazkerelerde 
genellikle az gelişmiş memleketlerin temsilcileri-
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nin daha gayrimüsait - tâbir caiz ise - madun 
mevkide bulundukları hakkındaki görüşlerinin 
sebeplerini anlamak cidden mümkün değildir. Şu 
hususun sarahatle tesbitinde fayda vardır. 

Biz Türkiye olarak, hangi çeşitten olursa ol
sun milletlerarası münasebet ve müzakerelerde 
kendimizi bir kompleks içinde görmek için her
hangi bir sebebin meveudolabileceğine inanmıyo
ruz. Özellikle dış yardımın bahis konusu olduğu 
müzakere ve münasebetlerde hiçbir zaman: «Yar
dım alırız, binaenaleyh aşağıdan almalıyız.» fara
ziyesinin katiyen hâtıra getirilen bir husus ol
madığını kesinlikle burada belirtmek isterim. 

Sayın Enver Kök arkadaşımız. Türkiye'de 
fert başına millî gelirin 2 000 lira olduğu ve fa
kat bunun 1 C00 lirasının vasıtalı vergiler olarak 
Devlet tarafından geri alnıdığmı ifade ettiler. 

Sayın Enver Kölrün bu hesabının pek hassas 
olmadığını takdir edersiniz. Fakat buna rağmen 
Türkiye'de fert başına millî gelirden Devlet ver
gilerinin aldığı payı huzurunuzda açıklamak lü
zumunu hissediyorum. 

Millî gelir ile Devlet vergi gelirlerinin bundan 
aldığı payın pek çok hesaplanma usulleri mevcut
tur. Ben burada çeşitli rakamları ifade etine ye
rine, genellikle kullanılan bir rakamı açıklamak 
isterim. 

Türkiye'de Devletin (Mahallî idareler dâhil) 
fert başına gayrisafî millî hâsıladan vergi yolu 
ile aldığı pay % 15,93 dır. Yani vatanda;;1 arın 
gelirlerinin yüz lirasının yalnızca 16 liralık kısmı 
Devletçe vergi olarak alınmak'adır. 1954 yılın
daki fert başına 2 342 lira olan gayrisafî millî 
hâsıladan alman vergi miktarı yalnızca 332 lira
dır. 

Vasıtalı vergi olarak alman pay ise şüphesiz 
bu nisbetin çok altındadır. 

Muhterem arkadaşlarım, ben izahatımı burada 
bitiriyorum. Tekrar değerli arkadaşlarıma teşek
kür eder, hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkış
lar) 

BALKAN — Saym üyeler 1967 yılı bütçe
sinin tümü üzerindeki görüşmelere Cayın Baka;] 
cevap verdiler. Başkaca söz istiyen saym üye 
bulunmadığı cihetle tasarının tümü üzerindeki 
müzakereler bitmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul cd'l-
mistir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Genel Bütçeye giren dairelere 
cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 9 398 261 143 lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 2 433 6C9 872 lira, sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 6 891 618 248 lira ki, 
toplam olarak 18 813 489 260 lira ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Madde okundu, şimdi evvellere 
geçiyoruz. 

A — Cumhuriyet Senatosu Bütçesi 
BAŞKAN — îlk cetveli Cumhuriyet Senato

su teşkil ediyor. Cumhuriyet Senatosu Büt
çesinin tümü üzerinde söz alan saym üye
lerin isimlerini okuyorum : Saym Akif Eyido-
ğan : O. H. P. Grupu adına. Sayın Aksu : A. P. 
Grupu adına. Şahısları adına söz alan sayın ar
kadaşların isimlerini okuyorum : Saym Fehmi 
Alpaslan, Saym Ahmet Nusret Tuna, Saym Sır
rı Atalay, Saym M. Faik Atayurt'tur. 

Şimdi söz sırası C. H. P. Grupu adına Saym 
Akif Eyidoğan'mdır. Buyurun Saym Eyidoğan. 

C. H. P. SENATO GRUPU ADINA AKİF 
EYİDOĞAN (Zonguldak) — Saym Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyeleri, 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi bütçele
rinin müzakeresinde C. H. Partisi adına söze 
başlarken muhterem heyetinizi saygı ile selâm
larım. 

(A. P. sıralarından; İdare Âmirleri yok ses
leri) 

BAŞKAN — Şimdi, İdare Âmirleri burada 
idi, çağırıyoruz efendim. Siz devam ediniz lüt
fen. 

AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Yasama 
Meclisleri demokratik faaliyetlerin, demokratik 
teamüllerin, demokratik geleneklerin tccclligâhı 
olan yerlerdir, organlardır. 5 yıldan beri Cum
huriyet Senatosunda ve Millet Meclisinde bu fa
aliyetlerde safha safha dikkat edilen, dikkatle 
tesisine gayret olunan güzel geleneklerimiz var
dır. Daha dün gibi hatırlıyorum, Başkanlık ma
kamında en yaşlı üye Ethem Menenıencioğlu 
vardı, muvakkat mecliste. Şimdi huzurunuzda 
bulunan arkadaşınız Cumhuriyet Senatosunun 
ilk toplandığı gün Yüksek Huzurunuza gelmiş 
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ve aynen bu celsede arz ettiğim gibi, Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun muhterem üye
leri, diye söze başlamıştır; bu hitapla söze başla
mıştır. Daha evvelki Meclislerde bu yoktu. Da
ha sonra söz alan arkadaşlarım da aynı yolda 
hitabettiler, ilk kurulan Birinci Karma Hükü
met beyanına aynı sözlerle başladı. Güzel bir 
başlangıçtı. Buna benzer diğer teamüllerimiz de 
olmuştu. Birinci Karma Hükümet Bütçesini ge 
tirdiği vakit o zaman altı milyarlık bir bütçe idi 
Altı milyarlık bütçe ile geldiğimiz gün Hüküme
tin Senatoya ve Millet Meclisine mensup üyeleri 
tam kadro ile 22 kişi olarak Hükümet sıraların 
da mevki alıyorlardı. Bu müstahsen anane İkinci 
Karma Hükümet de, Üçüncü Karma Hükümet de 
4 ncü Karma Hükümette ve nihayet Adalet Par 
tisinin 5 nci Hükümetinde de ilk bütçe müzake 
relerinde böyle cereyan etti ve buna dikkat 
olundu. 

rfüven oylamalarında, Hükümet beyanname
lerinin okunuşlarında bütçe metnine uygun ola
rak Senatoda beyannamenin okunması, evvelr 
okunması bir teamül halinde teessüs etti. Dür 
bu işin değiştiğini görüyoruz. Sayın Maliye Ve 
kilinden başka bir iki vekil arkadaşımız ara sı 
ra gelip gitmek suretiyle muhterem Başvekili 
miz bir kere görünüp gitmek suretiyle Hükümet 
sıralarında yer aldılar. Senatomuza mensup bir
kaç Hükümet mensubu arkadaşımız da kendi Se 
nato Grupu sıralarında yer aldılar. Bu sabah 
Öğreniyoruz ki, mazeret yüksek tansiyonlu biı 
parti grupu imiş... Bu da bir konudur doğrusu
nu isterseniz. Fakat bu öyle bir rastlantı, ki ta 
lihsiz bir raslantı olmuştur, üzücüdür, hazindir 
Bu münasebetle bir noktaya temas etmek iste 
rim. Siyasi Partiler Kanunumuzun bir boşluğu
na temas etmek isterim. Biz bu acıyı beş sene 
çektik, ve beş senede dolduramadık arkadaşla
rım. Esasında Anayasanın talebettiği siyasi par 
tiler kanunu parti denilen topluluğun veyahut 
onların grup, merkez idare kurulları v. s. gibi 
organlarının siyasi parti hüviyetlerinin ve ma 
niyetlerinin mahfuz kalması esasına dayanır. Bir 
parti hükümeti kendisini partisinin merkez ida
re kuruluna hesap verme mecburiyetinde görür
se; bu oldu, Meşrutiyet devrinde bu çok oldu, 
ît t'ha d". Ta ' f i1:! de çık dAnrd\ O zamın Dev
letin işlerine biran evvel hâkim olur, denildi ve 
o zamanın basınında yazıldı. Yani sorumsuz, me-
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suliyetsiz kimseler millete ve Millet Meclisine 
karşı mesul olan Hükümetlerin üzerinde baskı 
yaptılar. Bu siyasi parti mahiyetini değiştirir bir 
usuldü arkadaşlar. Siyasi partiyi rasyon haline 
getirir. Vatan, memleket ve millet için de tehli
keli bir usuldür. Bu hal bakanların kendilerini, 
kendi parti gruplarına karşı mesul hissetmeleri 
de siyasi parti mahiyetiyle kabili telif değildir. 

Arkadaşlarım, aslolan her Bakanın doğrudan 
""uğruya Millet Meclisi önünde mesuliyet meka-
ı'zmasınm işlemesidir, münferit mesuliyet meka
nizmasının işlemes'dir. Bir Bakana karşı bir suç 
ıu isnadediyorsunuz, o zaman grupu hiç kull
anamazsınız, Anayasamız bunu men eder, onda 
•rupun hiç yeri yoktur. Onda şikâyeti olan 
Lham eden arkadaş önergesini verir, keyfiyet 
^üyük Millet Mcclis'nde birleşik toplantıda mev-
nbahsolur, komisyonlarda malûm tahkikat sey-
'ni takibeder. Yok güven mi mevzuubahis? Gü-
ende de ki. bizim Cumhuriyet yılında 43 yılda 

)\v defa tecrübe edilmiştir. Bir bakanın kendi 
akanlığı umurundan münferiden mesuliyet 
mekanizmasını işletip de neticede güven 
>vuna bağlanması keyfiyeti bundan evvelki 
'evrede. Millet Meclisinin bundan evvelki 
'evresinde Sayın Millî Eğitim Bakanı İb-
ahim Öktem arkadaşımızın, verilen istizah tak-
• irini kendisinin kabul etmesiyle ve grupunun da 
lesteklemesiyle, yani müzakere açılsın keyfiye-
ni desteklcmesiyle ve sonuna kadar terliye ter-
ve, genel görüşmede, bütün gensoru müzakere-

' erinde her soruya, tevcih edilen her mesuliyete 
akır takır ve teker teker cevap vermekle net'ce-
le beyaz oy almakla sonuçlanmıştır. Şimdi bir 
bakana güven bakımından bir mesuliyet, tevcih 
atiniz mi farz edelim 15 imza ile bir önerge ve-
•ilnılş ve bu önergeyi Bakan teamülen kabul eder. 
"artisi de Anayasaya göre destekler, ekseriyetle 
[kıdeme alınır. Mihakereler cereyan eder. Ba-
an izahatını tamamlar. Arkada bir 24 saatlik 
;üven oyu için fasıla veriliyor, yo o zaman bütün 

partiler toplanır Bakanın izahatı üzerine işi mü
zakere eder, muhakeme eder, icabederse bağlayı
cı bir grup kararını alır. Ondan sonra da Ba
ran aynı celsede ya kırınızı oy alır çekilir veya 
beyaz oy alır, vazifesine devam eder. Bunlar ce
reyan eden şeyler. Bizde eğer bir grup tek başı-
la bir Bakanın hesabını görürse yahut Barbakan
la şöyle, böyle bir vaziyeti varmış, ona çekil de-
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miş, çekilirse yahut istifa Başbakanın cebindey-
miş gibi, rivayetler dolaşır, çekil dediği halde çe
kilmez, iç ağrısı gibi bir iktidar devam eder, gi
der... Olmaz arkadaşlar. Ayak üstü çekilmek ol-
mıyacak. Yarın esbabı sıhhiyeden dolayı istifa 
ederim, yahut sessiz sedasız çekiliyorum. Hayır 
arkadaşlar. Ya her Bakan hesabını Meclis huzu
runda verecek, Meclisin itimadı varsa vazifesin
de kalacak, yoksa çekilip gidecek... Bu mekaniz
mayı böyle işletmeye alışmazsak bunda bütün si
yasi partiler hüviyetimiz, mahiyetimiz mahfuz 
kalsın ve biz fonksiyon vaziyetine düşmiyelim, 
ayak oyunlarına işi getirmiyelim, kararında isek 
bunda elbirliği ile hareket edelim ve teamül ola
rak bunu devam ettirelim, veyahut Siyasi Par
tiler Kanununa göre bir hüküm getirelim. Bizim 
bütçe heyeti umumiyesine ait müzakerelerde 
C. H. P. sözcüsü olan arkadaşımız 11 madde 
zikrederek, asgari müştereklerde birleşelim, tek-
lfinde bulundular. Hakikaten asgari müşte
reklerde birleşmekte fayda vardır. Fakat 
benim anladığım bunu muhterem Başba
kanın riyazi tabiriyle asgari müşterek demekten 
ziyade eski bir tâbir ile arz edeyim size. Eski hu
kuk ve fıkıhta var. Vasatı âdil derlerdi. Yani, 
sen buraya çekersin, ben buraya çekerim. İşin or
tasını ve âdilânesini buluruz, derlerdi. 12 nci mad
deyi de âdil bir ortama gelmek üzere şöyle bir va
sat halinde birleşelim teklifini muhterem arka
daşlarıma arz ederim. 

Şimdi bütçe müzakerelerimizin 5 yıldan beri 
görülmemiş bir şekilde ilgisiz, tenha, bilhassa de
diğim gibi Hükümet mevcudu gayet az olarak 
cereyan etmiş olmanın 'talihsizliğini bir daha 
tekerrür etmemesi temennisiyle böylece geçiş
tiriyorum. 

ikinci bir nokta, bunu da içerisinde bulun
duğumuz bahar havası içinde hiç anmak iste
mezdim, ama yasama organlarında gece yarısın
dan sonra arama keyfiyeti biliyorsunuz büyük 
velvelejd mucibo] muştu. Keyfiyetin tahkiki is
tenmişti, 'bir Alt Komisyon hazırlanmış raporu
nu vermişti. Keyfiyet Müşterek Divanın kara
rına iktiran edecek bir neticeye bağlanacak. Bu, 
aylardan beri yatmaktadır. Müşterek Divanın 
vazifesini ifa etmesini beklemek hakkımızdır. 

Üçüncü bir nokta olarak da Sayın Baş
kanın bâzı idari tasarruflarının, bilhassa Sena
tonun yüksek memurluk mevkiinde değişiklik 

yapmayı istihdaf eden idari teserruflarımn Di
vanın kararı haricinde ve yolsuz yapıldığı görül
mektedir. Bunun da mecrayı kanunisine irca-
ını temenni ederiz. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım, fazla vak
tinizi almamak için Senato ve Millet Meclisi 
faaliyetleri üzerinde madde madde burada bir 
takım tenkidlere girişmekten kaçınıyorum. 
Bütçemizin Senatomuza, Millet Meclisimize ve 
vatan ve millete hayırlı olmasını temenni ede
rim. Cumhuriyet Halk Partisinin Muhterem He
yetinize, şahsi hürmetlerime terdifen, t azimle
rini, hürmetlerini arz ederim, teşekkür ederim. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Aksu. Adalet Partisi 
Grupu adına buyurunuz. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA CE
NAP AKSU (Maraş) — Muhterem Başkan; 
Cumhuriyet Senatosunun sayını üyeleri; 

Cumhuriyet- Senatosu ve Millet Meclisi büt
çeleri üzerinde Adalet Partisi Grupu adına ten-
ikid ve temennilerimizi arz etmek üzere huzu
runuzda 'bulunmaktayım. 

Birbirinden ayrı ve tamamiyl'e müstakil fa
kat yekdiğerini itmam ve ikmal ey üyen iki ayrı 
Meclis halinde çalışması Anayasa hükmü ikti
zasından olan bu iki büyük müessesenin bütçe
lerinin de ayrı olması 1861 yılından beri te
menni edilip üzerinde uzun ve devamlı tartış
malara sebenolduğu halde, esefle ifade etmjeliyöm 
ki, ayrı bütçeler halinde huzurunuza getirilmiş 
'olmasına rağmen birçok fasıl ve maddelerin ve 
bunlara bağlı hizmetlerin müşterek olması ni
teliğinden kurtulamamış ve bir türlü ayrı hiz
met, ayrı bütçe formülü gerçekleştirilememiş
tir. 

Bu sebeple geçen yıllarda olduğu gibi 1967 
bütçelerinin de bir anada mütalâasına mecbu
riyet. hâsıl olmuştur. 

Tasarruf zihniyeti mazeretine 'büriüıürsek 
Millet Meclisi hizmetleriyle aynı derecede ehem
miyetli olan Senato faaliyet ve hizmetlerini ih
male götüren bugünkü bütçe anlayışlın bir ta
rafa bınalkarak Teşkilât Kanununun biran evvel 
çıkarılması ve (tüzükler üzerinde gerekli tadil
lerin icrası suretiyle bir muvazene tesisine ça
lışmalarını Riyaset Divanlarından rica eitmek 
isteriz. 
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1966 yılı bütçelerinim yeikûnu yaklaşık ola
rak 67 000 000 Una tabsisatma mukabil 1967 
yılı bütçeleri mecmuu 2 000 000 lira fazlasiyle 
'69 000 000 liradan ibaret olup bu miktarın bü
yük bir kısmı cari masrafları kaırş ilam akta, 
sadece 4,5 milyon lirası yatırını harcamalariyle 
ısenmaye teşkiline tahsis edilmiş bulunmakta
dır. 

Bu yekûna millî sarayların her türlü gider
leriyle Meclisleri muhafazaya memur taburun 
masrafları ithal edilmiştir. 

Kurulup gelişme halinde olan Türkiye Bü
yük Millet Mealisinin icra ettiği fonksiyon iti
bariyle Devlet Bütçesi rakaımlıaırı içinde aldığı 
mevkie göze batacak ıbir seviye ve kabarıklıkta 
değildir. 

Hizmetlerin kusursuz icrası için meclislerimi
ze ayrılan tahsisattan tasarruf icrası keyfiyetini 
divanlarımızın takdirine bırakmayı uygun mü
talâa (etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Riyaset kürsüsünün arkasında egemenlik ka

yıtsız şartsız milletindir, düsturu varıdır. Bu 
cümleyi bir âmentü gilbi daima göz önünde bu
lundurmayı Aziz Milletimizin bize. enıanet ettiği 
meclislerin itibarını korumayı baştagelen vazi
fe saymak mevkiindeyiz. 

Millet kürsüsünden her türlü meseleler elbet-
teki konuşulacak ve millî menfaate uygun görü
len sorunlar dile getirilleoektir. Ancak demokrasi
nin beşiği ve Anayasanın başmıüessesesi olan Tür
kiye Büyük Millet Meclisindeki konuşmalarda ne-
zahat ve nezaket kaidelerini aklımızdan çıkarma
maya ve hususiyle Parlâmentonun itibarına göl
ge düşürücü söz ve hareketlerden sakınmaya mec
bur bulunmaktayız. 

Burada Cumhuriyet Senatosunun tarzı terki
bindeki hususiyete ve icra edeceği fonksiyona 
Anayasa vâzımın ilmî bir hüviyet vermek istediği 
keyfiyetine dikkati çekerek Senatoda faydasız 
münakaşalardan ziyade kanunların sekili, ruh ve 
metin bakımından arzu edilen seviye ve mükem
meliyette çıkabilmesini temin edici ve her halde 
olumlu fikirlere yer vermenin zorunluğuna,J te
kerrürlerle uzun ve lüzumsuz konuşmalara mey
dan verilmemesinin zaruretine işaret etmek iste
riz. 

Muhterem senatörler; noksan ve kifayetsiz ol
makla beraber Cumhuriyet Senatosu yıllarca ev

vel içtüzüğünü müzakere ve kaibul ederek tatbika 
koymuş bulunmaktadır. Hattâ kifayetsiz bâzı 
maddeler üzerinde tadil tasarıları da kaibul olun
duğu halde Millet Meclisi İçtüzüğü aradan 6 yıla 
yalkın bir zaman geçmesine rağmen henüz çıkarı
lamamış bulunmaktadır. 

Bu eksiğin giderilememiş olması tek Meclis 
devri tüzüğünün tatbikini gerektirmekte ve yeni 
Anayasa muvacehesinde bu sebeple çok kere çık
mazlara girildiği ve meselâ gensoru ve genel gö
rüşme furyasına tutularak beş, altı yüz sayfalık 
önergeler ve uzun müzakerelerle Meclisin hafta
larca hattâ aylarca işgal edildiği ve bu suretle 
asıl vazifesi olan kanun yapma hizmetine mâni 
olunduktan başka efkârı umumiyede Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin itibarına şüphe iras edici 
zararların husule 'gelmesine sebeboilmakta'dır. 

Çok mühim telâkki ettiğimiz Meclis İçtüzüğü
nün biran evvel meriyete konulmalı, Önergelerle 
tatbiki mümkün önergeler tatbikata konulmalı, şa
yet tüzük vasıtasiyle halli mümkün değilse hattâ 
Anayasamızın bu husustaki maddelerinin tadili 
yoliyle Meclislerin verimli çalışmaları behemehal 
temin edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım: 
Sayın milletvekili ve senatörlerin seçmenleriy

le teması bir zaruretin icabıdır. Böyle olmaikla 
beraber ziyaretçi kabulü keyfiyeti Meclisimizde 
halli gereken bir problem halindedir. 

Zaman zaman dîvanlarca bu konu ele alın
mış bâzı talimat ve emirler çıkarılmış olmakla 
beraber parlömanterlerle seçmeni rahatça bir ara
ya getirmek mümkün olamamış, aksine iç kori
dorlar bile sabahtan akşama ziyaretçilerin işgali
ne çok tutularak parlömanterlerin rahatça ko
nuşmaları imkânsız hale getirilmektedir. Ziyaret
çi kabulünün bir hal şekline bağlanmasını, divan
larımızdan ehemmiyetle rica ederim. 

Senatörle milletvekillerinin çalışacakları ve 
seçmenlerini kabul edecekleri yer meselesi de mü
himdir. 

Senatonun yenli binaya nakli münasebetiyle 
yeniden yapılacak bir tanzim ama'liyesi ile Par-
lömanterlere çalışmaları ve ziyaretçi kabul etıne-
oneieri için bâzı odaların tefriki mümkün ve mü
nasip olduğu kanaatindeyiz. 

Bu kısımda Meclislere alınacak memurlar 
meselesine de dokunmak isteriz. Yasama organına 
yardımcı olarak kullanılan memur ve müstahdem-
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lerin bu yüce müessesenin hüviyet ve itibariyle 
mütenasip ve diğer Devlet memurlarının intihap 
ve tâyin indeki şartlara zamimeten bilhassa ahlâk 
ve karakt erleriyle dirayetlerinin daha sıkı bir süz
geçten geçirilmesine ihtimam edilmesini ehemmi
yetle tavsiye etmek isteriz. Bu durumda tavsiye 
ile memur tâyini usulüne de son vermenin üze
rinde olacağı kanaatindeyim. 

Tutanak dergderiyle müzakereye vaz'olunan 
kanun tekliflerinin hususiyle senatörlerin eline 
zamanında geçmesi temin olunmalıdır. Bazen gö
ze atıldığı gün gündeme alınarak hemen müza
kereye vaa'edilmesi kanunlar üzerinde esaslı tet
kik yapılmasını önlemekte ve ekseriya Millet Mec
lisinden geldiği gibi kabulüne mecburiyet hasıl ol
maktadır. 

Tr^anrk dergilerinin israftan korunması için 
gözlere atılması usulü yerine bir ambara konuk -
rak arzu eden zevata derhal verilmesini temin için 
bir memur marifetiyle dağıtılmasının daha fay
dalı olacağına inanmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar; 
M*llî Saraylar öteden beri Büyük Millet 

Meclisi tarafından ayrı bir kadro ile idare 
ve. muhafaza edilmektedir. Bn^'inkü bütçe tatbi
katına göre bu kıomı Millet Meclisi Bütçelinde 
müf.alâa edildiği iyn murakabe ve idaresine de 
Türkiye Büyük Mi'let Meclisi namın a sa
dece bir kanadın yani Millet MecİTİ Horan
larını înce1enıe Komisyonunun vazıüliyet bu
lunduğu bir gerçektir. 

Geçen yıllarda bu mesele konuşulmuş yet
kili1 erce Sarayların Millî Eğitim Bakanlı
ğına devri üzerinde çalışıldığı cevabı veril
miştir. 

Hakikaten her biri başlı basma bir mil
letin öğünmesi inin kâfi mükemme'iivettc 
zarfı ve mazrufu i'1 e birer sanat harikar 
halinde yükselen Millî Sarayların turizme 
yanacağı bnyük tesir de nazara alınıp sü 
r a f e müze haline getirilerek dünyaıvm is+i 
fade^.'ne açılması lüzumunu b > kere daha bu 
kürsüden eheramivetle ifade etmek isteriz. 

Sayın senatörler; Parlâmento üyelerinin tef-
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rik edilecek bir kapıdan istifade ettiril
mesi diğer görevlilerle ziyaretçiler için ayrı 
giriş ve çıkışın tanzimi, Senato ve milletve
killerine tahsis edilen telefon kabinelerinin 
çoğaltılması gibi tâli olmakla beraber mü
him husus at m tanzimini rica ederek Meclis 
lokantası üzerinde bûraz durmak yerinde 
olur kanaatindeyiz. 

Parlömanterlerin yemek ihtiyacı için ku
rulmuş bulunan Meclis lokantasının daha ehil 
ellerde idaresi lüzumlu olmakla beraber ziya
retçilerle hususi davetlilerin doldurduğu ve 
umumi lokanta manzarası arz eden bu lokan
taya bir hususiyet vermek mevkiinde okul
lumuzu ifade etmek isterim. 

Parlâmento üyelerinin çok kere ayakta 
kaldıkları ve saatlerce bekledikleri bir vakıa
dır. 

Mümkünse z'yaretri ve misafirler için ayrı 
bir yer temini suretiyle lokantanın Parlâmento 
üyelerine tahsisi ve her halde Parlönranterle-
rin rahatça yemek yemelerini temin edici 
tertip ve tedbirin alınması lâzımdır, kanaatin
deyim. 

Meclislerin dış muhafazası ile tavzif edi
len 'askerlerin hüviyet tetkiki ve yol gös
terme gibi hizmetlerde kullanılmıyarak bu 
gibi hususatm Emniyet Teşkilâtı tarafından 
ifasını daha münasip görmekteviz. 

M "il et Mee'isi ile Cumhuriyet Senatosu 
bütçeleri münasebetiyle hizmet ve faaliyetlerin 
yardımcısı olmak kasdiyle kısaca izalrna 
çalıştığım mütalâalarımızın P'yrsct Divaria-
rnea da tetkik olunarak kabili icra görülen
lerinin tatbikini Ada'et Parti:,- Grupu adına 
rica eder, Cumhuriyet Senatosunun ve Mil
let MecF'Sİnı'n 1PG7 yılı bütçelerinin memle
kete ve Türk MTetine hayırlı ve başarılı ol-
masuıı temenni ederiz. 

H'irmetlerimle (Alkışlar.) 

BAŞKAN —• Programa göre mesai saatimiz 
solmuştur. 14.80 da toplanmak üzere birle
şime ara veriyorum. 

Kapanma rraati : 13.07 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 14;S0 

BAŞKAN — Ba .kan/cldli Meîrnet ünaldı. 

KATİPLEH : Enver Bahaduü (Halay), Ali Rrsa Ulusman (Kırgohir) 

BAŞKAN — Oturumu açıyjrran, 28 ncı Birleşime devam ediyoruz. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLE] 

1. — 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/277, Cumhuriyet Senatosu 1/719) (S. Sayısı : 
853) 

A — CUMHURİYET SENATOSU BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Bütçesi 

üzerinde söz sırası S ay m Alpaslannm, 

FEHMİ AEPASLAN (Artvin) — Çok muh
terem arkadaşlarım, Cumhuriyet Senatosunun 
bütçesinin görüşülmesinde biraz da bendi iç 
bünyemize dönme arzusu ile söz almıştım. Bu 
çatı altında geldiğimiz günden beri Cumhuri
yet Senat >su olarak gerek Anayasanın vermiş 
olduğu hakları, gerek bu müessesenin bünye
sinde göriVmesi istenilen kudreti bulabilmek 
için bir hayli heves beslenin ve naçizane gay
ret sa.-f etmiş bir arkadaşınızım. Anayasamı
za göre meclisler ayrı ayrı -kuruluşlar halinde 
olduğu halde maalesef Cumhuriyet Senatosu ev
velki adı ile T. B. M. M. şimdi tüm olarak isim
lendirmek lâzımgelirse Parlâmento bünyesinde 
hakiki yerini bulma imkânından daima mahrum 
kalmıştır. Bunda birinci derecedeki kabahat 
ş'.mdiye kadar Cumhuriyet Senatosunu temsil 
etmekte olan Başkanlara aittir. Bendeniz ida
re âmiri olarak bulunduğum zamanda aynı 
mesele üzerinde bir çok münakaşalar geçmiş 
ve bu hususu dile getirmeye çalışmıştım. Mil
let Meclisi o zamanki Başkanı mensubu oldu
ğum partiden bir arkadaş olduğu halde Cum
huriyet Senatosu Başkanlığını temsil eden zevat 
tarafından lüzumlu yerlerde, aman mesele çı-
ikarmıyalım g"6i bir endişeye kendilerini ka
pılmak suretiyle bir davranışın içine girdikleri 
içindir ki, maalesef sanki gerek bu müessese
nin idaresinde, gerek temsilinde birinci derece
de kuvvet Millet Meclisi Başkanlığı imiş gibi 

âdjta inisiyatifi kaptırmış olduk. Bu hal esefle 
müşahede ediyoruz ki, devam edip gitmekte
dir. Bugün muhterem arkadaşlarımın huzu
runa bir mesele getireceğim. Basit gibi gö
rünen, haddizatında bir senatörün bu kürsü
den ifadesi de tevazuun dışına çıkmak gibi 
bir mâna ifade edilebilen bir vaziyeti çok aziz 
arkadaşlarımın yüce haysiyetlerine lâyık ola
bilmenin gayreti içinde dile getirmek istiyo
rum. 

Aziz arkadaşlarım, dünyanın her yerinde 
Parlâmento üyeleri Devlete vücut veren aslî un
sur oldukları için milleti temsil etmek gibi bü
yük şerefe mazhar bulundukları için itibar gö
rürler, protokoldaki yerlerini alırlar. Benim 
memleketimde maalesef bu böyle olmamaktadır. 
Sağdan, soldan gelen türlü yıkıcı hareketler, 
küçültücü teşebbüsler içerisinde bizzat kendi
sine vücut verdiğimiz Devlet müesseseleri dahi 
bu inceliği dikkate almadıklarından dolayı 
hakikaten T. B. M. M. nin sayın üyeleri üzün
tü verecek vaziyete mâruz bulunmaktadırlar. 
Yeni cereyan etmiş olan bir hâdise değil. İk
tidar, mensub olduğum, C. H. P. sinde idi o 
zaman, veyahutta karma halde bulunuyordu. 
İstanbul'da Türk - Rus güreş, karşılaşması ya
pılıyordu. Sergi Sarayında. O akşam tesadüfen 
ben de İstanbul'da bulunuyordum. Karşılaşma
ya gittiğim zaman gördüğüm manzara şu: Bi
rinci sıra vardı, orada İstanbul kumandanı, 
Belediye Reisi, Vali ve ondan başka 25 - 30 san-
dalyanm işgal ettiği bir sıra daha, işte muavin
lere falan konulmuş. İkinci sıra Beden Terbiye
si İstişare Kurulu üyeleri diyorlar. Bir kaç ta
nesini tanıdım, meselâ tanıdıklarımın içinde bir 
tanesi İçişleri Bakanlığının o zaman Kalemi 
mahsusun da çalışan bir Yarbay, emir subayı, 
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bir tanesini tanıdım ki, İstanbul'da, Emniyet 
Şube Müdür Muavini ve 3 neti sırayı da levha 
yapıştırmak suretiyle senatör ve milletvekille
ri diye ayırmışlar. Bunu gördüğüm zaman deh
şetli asalbım bozuldu. Oradaki tertibe Başkan
lık eden zatı aradım, bulamadım. Ankaraya 
geldiğini zaman Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı eli ile Başbakanlığa hitaben bir yazı yaz
dım. Basit görünen, biraz zamanınızı alıyo
rum, kusıura bakmayın, o yazımda : 

1. 22/23 Aralık 1963 gecesi, İstanbul Spor 
ve Sergi Evinde yapılan Türk - Rus güreş kar
şılaşmasına, Güreş Federasyonu Başkanının da
veti üzerine bendeniz de diğer senatör ve mil
letvekili arkadaşlarımla katılmıştım. 

Protokole dâhil davetliler için ayrılan yere 
gittiğimiz vakit, karşılaştığımız manzara, büyük 
milletimizi temsil eden bir üye olarak, bizi cid
den çok üzdü. 

Hemen arz edeyim ki, seremoniden katiyen 
hoşlanmryan bir adamım. Fakat, hüküm süren 
bir yersiz görüşe son vermek için meseleyi ehem-
miyetiyle yüksek bilginize sunmak ve tedbirine 
tevessül olunması istirhamında bulunmak lüzu
munu hissediyorum. 

Davet yerinde gördüğüm manzara şu idi : 
Birinci sırada, tabiî olarak, vali, sıkıyönetim 
komutanı ve belediye başkanına yer verilmiş 
ve ondan başka 25 - 30 sandalye de Rus Kon
solosu ve Beden Terbiyesi Genel Müdürü ile 
protokolde yer almaları dahi bahis konusu ol-
mıyacak kimseler yer almıştı. 

İkinci sıra, sekreterlere varıncaya kadar, is
tişare kurulu üyeleri sıfatlı kimselere avrılnıış 
bulunuyordu. 

Senatör ve milletvekillerine de ancak üçüncü 
sıra münasip görülebil'miş idi. 

Bu tutum, Devlet ve millet mefhumlarım bil
memenin ve onu temsil edenlere değer verme
menin mahsulüdür. 

Bu tatbikat, ne ilk ve ne de sondur. 

Bir yerde protokol ya vardır, ya da yoktur. 
Ama kanaatimce, protokol olan yerde herkesin 
bir anlayışa gelmesi lâzım ve zaruridir. 

Milleti temsil eden ve Devlete vücut veren 
temsilcilere, protokolde lâyık oldukları mevkiin 
verilmesini idareciler bilmiyor veya bilerek tat
bikatta aksilik ediyorlarsa, onlara öğretmek ve 
tersine davrananlara haddini bildirmek, zan

nederim, Yüksek Başkanların başta gelen va-
zi'felerindendir. Çünkü, başkanlar da, bu mev
zuda aynı temelden yükselirler. 

Şimdi istirham ediyorum. Bu meselenin Hü
kümetçe ehemmiyetle ele alınmasını sağlıyacak 
bir tedbire lütfen tevessül buyurulsun ve arz 
ettiğim hâdisede münasebet almıyan tutumları 
ile bizleri ziyadesiyle rencide eden ilgili müdür 
müdür?, memur mudur?, her ne ise ibreti mü
essire teşkil edecek şekilde cezalandırılsın lüt
fen. 

Büyük Türk Milletini temsil haysiyeti ile 
vâki bu mâruzâtımın aynı his ve düşüncelerle 
ele alinacağı ümidi, keyfiyetten haberdar ede
ceğim arkadaşları da memnun edecek netice
den malûmat verilmesi istirhamı ile derin say
gılarımı arz ederim. 

2. Yüce Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanlarına arz edilmiştir.» 

Bu yazımdan sonra gene Başkanlık Divanı 
eliyle Başbakanlıktan bir yazı gelmişti. O ce
vapta, protokolün tanzimi işinin Dışişleri Ba
kanlığınla verilmiş ve İıstamburdaki olayın tet
kiki de bu işlere ba'kan zamanın Devlet Ba
kanına havale edilmişti. Malik Yolaç'a. Maliık 
Yolaç'tan bir yazı oldım, o yazıda diyor ki, 
«•o gün çak izdiham varmış, polis kendisine dü
şen vazifeyi yapamamış o itibarla böyle bir ka
rışıklık olmuş ve bir sorumluluk görülmemiş
tir.» sekilinde yazmıştı, bana. Halbuki benim 
dışardaki İzdihamdan bir şikâyetim yok, içerde 
yerler ayrılırken levhalarda, gösteriliyor. Ve 
Cumhuriyet Senatosu üyelerine ve millet vekil
lerine üçüncü en enka sıra verilmek suretiyle bir 
büyük marifeti işlemiş bulunuyordu. Bunun 
üzerine o zamanki Devlet Bakanına, zannede
rim ki sizlerin de hislerine tercüman olarak 
şöyle bir yazı yazmıştım: 

«İstanbul Spor ve Sergi Evinde cereyan 
eden Türk - Rus güreş karşılaşmasında vuku-
bulaın münasebetsiz tutum hakkındaki mâruzâ
tımın, hassasiyetle takip buyurulmasmdan do
layı şükranlarımı arz ederim. 

Bu mevzuda Sayın Başbakanın gerekli an
layış ve ilgiyi göstererek bir «Devlet protokol 
talimatı» nm hazırlanmasını Dışişleri Bdkanlığı-
na havale buyurmuş olmasını da minnetle kar
şılamaktayım. 

Ancak, aynı anlayış ve ilgi ile Yüksek Baş
bakanlıkça meselenin intikal ettirilmiş olduğu 
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Devlet Bakanının verdiği cevap karşısında ger-
çelkten derin bir acı duydum. 

Bu bakanlığı, yazılanı anliamıyacıalk halde 
göremediğim 'için verilen cevalbi; maiyet ka
yırıma gibi b'ir basit duygu içinde, talebin ta
şıdığı maniaya aykırı lolarak husule getireceği 
tepikiniın dereeeisini de takdir etmeiksizin dar 
bir görüşle hazırlanmış sudaın bir cevap olarak 
tavsif icabetmıefete ve böyle bir mecburiyette 
bırakıldığımdan cidden üzüntü çıdknıekteyim. 

Yüce Başjkan; 
Bendeniz, »o yazımda; lâaletitayin kilnuseleıre 

ön sıralarda yer ayrıldığı halde, senatör ve 
milletvekillerinin üçüncü sıraya bırakılması va
kıasına dokunarak, bu davranışı yermiş ve il
gililerin dikkatini İm cihet üzerinde toplamak 
istemiştim. 

Sayın Devlet Bakamı ise, verdikleri cevap
t a ; sanki izdihamdan şikâyet varmış ve saniki 
ayrılan yerler başkaları tarafından işgal edil
miş gibi, kusura kalalbalığa ve emniyet nıakanı-
larma atmalktadır. 

Yazımın .biir defa daha ve milletvekilliği 
haysiyeti içerisinde okunması ile ona göre mu
amele yapılıp cevap verilmesi için, Yüksek Baş
kanlık: kanaiiylte Devlet Balkanı Sayın Malik 
Yolaç'a gönderilmesine lütuf kâr delâletlerini 
en derin saygılarımla arz ederim.» şeklinde bir 
cevap verdim ve ondan sonra da bir daha ce
vap almadım. Simidi bu marifetli hâl aynen de
vam etmektedir. Sayın Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı kusura bakmasın; bayramlar oluyor, 
Cumhuriyet bahr anılarında kendileri pek tabiî 
yükseik temsil vasıf lariyle şeref locasında yer
lerini alıyorlar. Buradan bayramı takibetm'eye 
giden T. B. M. M. üyelerinin hemen hepsi maale
sef yerleri her türlü insanlar tarafından doldu
rulduğu için ayaikıta kalıyor veya geri dönıme-
ye mecbur oluyorlar. Ya tamamiyle bırakıl
sın, protokol yolktur, denişin; vatandaş olarak 
aslî vasfımız buldur, gideriz, yer bulursak bu
luruz, bulmmazsak ayakta dururuz veya döne
riz, ya da yer ayrılmıştır diye Türkiye Büyük 
Büyük Millet M'eclisi üyeleri gittiği zaman ora
dan yüz geri dönmek gibi bir vaziyetle karşı
laşmazlar. Bizim Başkanlarımız, Millet Meclisıi 
Başkanına bir diyeceğim yoik, ama benim Cum
huriyet Senatosu Başkanım, maalesef, bu mev
zularda hiç alâka göstermemektedir. 

I Geçenlerde ıgeııe Dışişleri Bakanlığı ile alâ
kalı bir protokol mevzuu oldu. Dışişleri Balka
nını dışarda gördüm, Ikendisime sordum «Halle
deriz» dedi. Daha evvel Sayın Başbakanımıza 
arz ettim, gönlüm çok isıterdi ki, bizim nâçiz 
kanaatlerimiz bakımından ehemmiyeti yotk. Fa
kat üyelerin yüee haysiyetlerini kendileri için
de bir meslek ve mesele yapmak suretiyle bu 
işle ilgilensinler. 

I Maalesef bu mevzuda da alâka gösterdlm'e-
di. 

Aziz arkadaşlarım, bunun dışında Millet Mec
lisi Başkanlığına, bütün meselelerde inisiyatifin 

I kaptırılmış olmasm] esefle karşüıyan bir arka
daşınızın devamlılık ifade eden ve tek başına 
bir varlık ifade eden Cumhuriyet Senatosunun 

I Sayın Başbakanının birçok meselede hattâ büyük 
I meseleler yaratma pahasına da olsa, inisiyatifi 
I eline almanın gayretine düşmesini, kendisine gös-
I terdiğimiz büyük itimat çerçevesi içinde, Sayın 

Başkandan istirham etmek zannederim ki hakkı-
I mızdır. Ve biraz tuhaf gelebilir, ama her bir 

arkadaşımın yüce haysiyetini de kencliminkinden 
üstün tutmak suretiyle dile getirdiğim bu mevzu-

I dan dolayı arkadaşlarımın beni mazur görmelerini 
I istirham ederek meseleye Başkanın ve Başkan-
I lığın hassasiyetle eğilmesini istirham ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Tuna buyurun. 

AHMET NUSKET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, daha evvel bir münasebetle 
temas ettiğim bir mevzuu Cumhuriyet Senatosu-

I nun Bütçesi münasebetiyle tekrar huzurlarınıza 
I getirmek zaruretini duydum. Bu, Senatonun 
I devamiyle ilgili bir mevzu. 

I Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet Senatosu 
I üyesi elbette vazifesini müdrik olarak her zaman 
I işinin başında bulunmak gayretini göstermekte-
I dir. Fakat, mahallî işlerle ilgili, seçim bölgesiyle 
I ilgili her gün 15 - 20 ye yakın mektup almakta

dır: Bu mektuplarla Hükümet nezdindeki bâzı 
işlerin takibi ve neticesinin bildirilmesi Senatör-

I den ve milletvekilinden istenmektedir. Denebilir 
ki, senatör bu kabîl işlerin takipçisi değildir. 
Hayır, arkadaşlar, hakikaten Hükümet nezdinde-

I ki işlerinden haber alamıyan vatandaşlarımız 
I kendi inandığı ve güvendiği mümessilinden bu 

işinin, akibetinin ne olduğunu sormak ve öğreıı-
I mek istemektedir. Buna bir cevap vermek asgari 
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vazife dahi demesek nazaketin zorladığı bir key
fiyettir. 

Bu şimdi ne yapılır? Bunu alan arkadaşla
rımız bunları bir tasnife tabi tutuyor, doğru 
Hükümete gidiyor, şimdi ben şahsan bu halin 
pek büyük mahzurlar doğurduğuna kaaniim. 
Her gün her bir Bakan yüze yakın mebus ve
ya Senatörü kabul etmeye mecbur kalmakta 
orada sırada bekliyen iş sahipleri bunlara bir 
tercih muamelesi yapıldığı için üzülmekte, 
Bakan da iş görememektedir. Netice itibariyle 
hakikaten çok basit gibi gözüken şu hâdise 
gerek Senatomuzun devamına, gerekse millet 
işleri istendiği gibi yapılıyormuş gibi halk 
nazarında başka bir mânaya çekilmesine sebeb-
olmaktadır. 

Cumhuriyet Senatomuzun bu kere birkaç 
memur ve müstahdem kadrosu almakta oldu
ğunu arkadaşımız söyledi. Benim istirhamım 
şu : Avrupa'da, demokratik memleketlerde bu
na benzer teşkilâtların olduğunu buralarda tet
kikler yapan arkadaşımız ifade etmektedir. 
Bir büro kurulsun, birkaç memurdan ibaret 
olan bu büroya Mebus ve Senatör arkadaşları
mız kendilerine gelen mektuplara ait istenilen 
hususu sorsun, bununla alâkalı memur gitsin, 
o~ada bu iş ne olduğunu anlasın; hattâ, ceva
bını yazsın, büro cevabını yazsın, Senatöre 
imzalatsın, postaya versin. 

Muhterem arkadaşlarım, göreceksiniz Sena
tör arkadaşlarımızdan devamsızlığı itiyat hali
ne getirenler yok. Fakat, bugün bir mektup 
alıyoruz, 2 - 3 günde bitiriyor bir Vekâlette 
takibi, bugüne de bir şey yoktur, diyor. Dai
ma sayın arkadaş tahrik edildiğinden orala
ra gitmeye mecbur kalıyorsunuz. Vekâlet kori
dorlarında dolaşıyorsunuz, buradaki işler aksı
yor. Netice itibariyle pek basit gözüken bir 
hâdise çeşitli yönlerden mahzurlar doğurabil
mektedir. Ben Cumhuriyet Senatosunun Muh
terem Başkanından ve Başkanlık Divanından 
bu medeni nıü" ;: .CTİ S:ma'' <~ıvm k n - ^ d — 
malarını rica ediyorum. Birkaç kişiyle bir bü
ro kurulsun, mektuplarımızı oraya ver elim, 
onlar takibetsin. Burada bir tercihli takip de 
olmıyacaktır. Doğrudan doğruya objektif 
olarak, idare içindeki zorunluğun doğurduğu 
bir iş olacaktır, pek çok faydaları olacaktır. 

Birinci mâruzâtım budur. 

1 . 2 . 1957 0 : 3 

Muhterem arkadaşlar, ikinci mâruzâtım; 
Senatonun tasarrufu ile ilgilidir. Elbette ki 
Devlet bütçesinde görüyoruz, elden gelen titiz
liği göstermektesiniz, Devlet parasının tek ku
ruşunun dahi lüzumsuz yere sarf edilmesine 
taraftar olmadığınızı çeşitli vesilelerle ifade et
tiniz. Bunun bu şekilde takibini yapan kim
selerin kendi hizmet gördüğü sahada nefsin
de ona riayet etmekle örnek olması lâzımdır. 

Ben bizim vestiyerdeki dolaplara temas et
mek istiyorum. 

Arkadaşlar, birkaç gün içinde bu vestiyer
lerin altı ve üstü dolar. Arkadaşlarımızın mü
him bir kısmı elbette her mevzu ile alâkalı ol
ması mümkün değil, bunu takibetmek mümkün 
değil. 

Ne oluyor, bunu hepimiz-görüyoruz, birkaç 
gün ieincle toplanan evrak dolan dolaptan aşa
ğıya indirilmekte ve belki binlerce liraya ba
sılıp hazırlanan o evraklar kapıcının insafına 
kalmış bir şey, nereye gidiyorsa oraya gitmek
tedir. Şimdi bu bir vakıa. Bu, 4 - 5 yıldan be
ri benim müşahede ettiğim hal, bu dolaplar 
dolar, muhtelif gazeteler gelir, muhtelif der
giler gelir, muhtelif tutanaklar gelir ve bun
ların akıbeti, birkaç gün bekledikten sonra 
aşağıya inmektir. 

Arkadaşlar, takdir buyurursunuz ki, bu 
çok pahalıya mal olan emeklerin ve gayretlerin 
muhassalasıdır. 

Çimdi, niçin böyle yapıyoruz? Diyoruz ki, 
Parlâmento içindeki faaliyetlerden her Parlö-
nıaııter haberdar olmalıdır. Doğrudur. Parlâ
mentoya bir kanun teklifi gelmiş ise ve ko
misyondan geçmişse ben Millet Meclisindeki 
muameleleri takibedebilmeliyim. Fakat bunun 
kolaylığı benim gözüme atmakla mümkün ol
muyor. Orada her vestiyerde bir memur var. 
Memurun çalıştığı masanın üzerine bu mec
mualardan, dergilerden, tutanaklardan birer 
örnek konmak suretiyle Mebus veya Senatör 
ıttılaına arz olunabilir. Alâka duyan Senatör 
veya. Milletvekili gider o dergiden, o tutanak
tan alır ve tetkikatmı yapar. Ne yapacaksa ya
par. Fakat alâkadar olmıyan da onu nahak 
yere yok etmek zaruretinde kalmaz. Ne olur, 
orada tutanakları alır, bunlardan tamamlama 
suretiyle bu iş görülebilir. Netice itibariyle 
ikinci talebim de bu olmaktadır. 
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Tasarruf temin etmek üzere Senatör ve mil
letvekillerine ulaştırılmak istenilen dergiler 
memurun yanındaki münasip bir yere konur. 
İstiyen onu alır, istemiyen almaz. Alınmıyan-
lar arşivde kalır ve çok az bir dergi veya tuta
nakla bu hizmet de yerine getirilir. Ve bu tu
tumun takibinden hiçbir hukukî mahzurun 
meydana gelmiyeceğine ve milyonlarca liralık 
bir tasarruf yapılacağına kaaniim. Bunu yine 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanından ri
ca ediyorum. Şu tasarruf yoluna gitsinler, ümid-
ederim ki tatbikat müspet netice verecektir. Ve 
hizmetler aksamıyacaktır. 

Mâruzâtımı burada kepiyorum. Cümlenizi 
hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Atalay'da. 
An-2ak kendilerine iki sebepten dolayı söz ve-
remiyeceğim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sizi o zevkten 
mahrum ediyorum, şimdilik söz almayacağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
'Sayın At avurt. 
MEHMET FAİK ATA YURT (Uşak) — Muh

terem Başkanlık Divanı, değerli senatörler, muh
terem Maliye Bakanı, mâruzâtım çok kısa ola
caktır, vaktinizi suiistimal etmek istemiyorum. 

Bir defa Parlâmento olarak bütçe tatbika
tında tasarruflu olmak ve bütçe uygulamaların
da verilmiş olan ödenekleri tutumlu kullanarak 
fazlasını iade etmek en doğru yol olacaktır. 
Çünkü 'memleketin iktisadi ve malî durumu bi
zi cari harcamalarda tüketici bir mekanizma 
olan Parlâmentoları tasarruflu davranmaya ic
bar etmektedir. Bu tutum personel kadrosun
da, istihdamda ve 'diğer büro masraflarında ve 
başkaca benzer ödeneklerde yapılacak tasar
ruflarla giderilebilir, temin edilebilir. 

Muhterem .arkadaşlarım, 
Parlâmentonun çalışmalarının verimli bir 

mecraya dökülmesi zaruridir. Bendeniz Hazi
ran 19G3 dan bu yana kendi müşahedelerime ve 
naçiz kanaatime istinaden şu hususları arz et
mek isterim ki, hakikaten parlâmento çalışma
larının 'gerektiği kadar verimli olduğunu iddia 
ve ifade edemeyiz. Anayasa, teşrii, icral ve ka-
zal kuvvet ayrılığı prensibine dayanmakta ve 
ancak bunlar arasında ieabeden koordinasyonun 
sağlanmasını ve iyi münasebetlerin tesisini de 
ö ngö r müş bulunm akta di r. 

1 . 2 . 1937 O : 3 

Parlâmentonun görevi kanun yapmak ve 
kanunları 'korumaktır. Diğer bir görevi de tat
bikatını kontrol etmek, murakabe etmek ve 
hâsıl olan sonuçlara göre millî menfaatlere uy
gun direktif ve görüşlerini tesbit ederek mem
leketin o yolda sevk ve idare edilmesini temin 
etmektir. Parlâmento çalışmalarının sosyal ve 
kültürel hayatımızda olduğu kadar, ekonomik 
ve malî hayatımızda da önemli roy oynadığını 
ve iyi çalıştığı takdirde millî ekonomide bunun 
müspet tesirleri olacağım takdirlerinize arz 
ederim. Bu bakımdan teşriî organda, Parlâmen
to çalışmalarında gerek 'milletvekili ve senatörle
rin ve gerek bunların bağlı bulundukları grup
ların ve genel kurul çalışmalarının ve bu top
lulukların birbirleriyle olan münasebetlerinde 
ahenkli ve rasyonel çalışma esaslarının sağlana
rak doğrudan doğruya memleket yararına di
siplinli, metotlu, sistemli, ilmî ve teknik esas
lara uygun çalışmalar yapmak suretiyle millî 
menfaatlerimize yarayışlı kanunları tedvin et
mek 'mecburiyetindeyiz. Bunlar bizlerin müza
keresini beklemektedir. Bu bakımdan 'çalışma
larımızı buna göre yöneltmek mecburiyetinde
yiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Başkanlık Divanından hir hususu Öğrenmek 

lüzumunu hissediyorum. Eğer lütfederlerse 
minnettar kalacağım. O da şudur: 

Göçen yıiki bütçeye cllibin liralık bir ödenek 
konmak suretiyle Parlâmentonun kuruluşuna, 
mimari özelliğe yakışır ıbir camiin inşaatının 
etüdedilerek projesinin hazırlanması umacıyle 
bir davranış ve bir tatbikat şekli Yüce Parlâ
mentoca uygun bulunmuştu. Bu hususta nasıl 
davranıldığmı ve ne gibi bir tatbikat yapıldığı
nı -bilmemekteyim. Evvel emirde şu hususu yük
sek huzurlarınıza arz etmek mecburiyetindeyim 
ki, İstanbul, Edirne, Bursa ve benzeri daha bir
çok şehir ve kasabalarımız güzeldir. Bu güzel
liği sadece tabiî durumlarından almamaktadır
lar. Buralarda birçok İslâm Türk eserleri bu şe
hirlerimizi güzelleştirmektedir. Bu 'bakımdan 
çok uygun bir düşünce mahsulü olarak geçen 
yılki bütçede verilmiş bulunan 50 000 liralık 
ödeneğin halen ne safhada olduğunu bana bil
direcek 'olurlarsa kendilerine minnettar kalırım. 

Benden evvel konuşan birçok kıymetli hatip 
arkadaşlarım yapıcı yolda gereken temenniler-
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de bulunmuşlardır. Bu yapıcı temennilere bir 
otokritik anlayışı içinde katiben katılmaktayım. 
Beni dinlediğiniz için, tço'k teşekkür ©derim. 
1967 yılı Bütçesinde Cumhuriyet Senatosu, Mil
let Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay ve Ana-
yasa Mahkemesi bütçelerinin hayırlı olmasını, 
teşriî, icrai ve kazai fonksiyonlarının mükem-
önel bir şekilde yürütülmesini temenni ederim. 
'hepinizi derin saygılarımla selâmlarını. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz? 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Batur. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Muhterem ar

kadaşlar, bendeniz bir iki meseleye aklım ta-
kaldı. 0 aklım takılan yerleri evvelâ Meclis 
B.aşkanvekillerinden veya pek muhterem Gene
ral Şevki Atasagun'dan istirham ediyorum. Ken
dileri buradadır, eğer Anayasaya göre konuşma 
imkânları varsa bittaibi, bu mâruzâtımı değer
lendirirler. 

Evvelâ bir genel sekreterimiz vardı. Bu ge
nel sekreter emekliye sevk edilmiş. Doğrusu 
ben bir Senatör olarak neden emekliye sevk 
edildi, hangi kanun mucibince emekliye sevk 
edildi, öğrenemedim. Bunu merak ediyorum. 
İsterseniz saikaı merak deyin, isterseniz bir va
zife mefhumu içinde görün.. Birincisi bunu öğ
renmek istiyorum. 

İkincisi: Mecliste vaktiyle bir arama yapıl
dı, gece yarısı diye bir rivayet ortaya çıktı. 
Sonra komisyonlar kuruldu. Meclis Başkanları 
memur edildi. Raporlar geldi. Fakat neticesi 
mahsur kaldı, adetâ mahsur, kaldı, muhasara 
altında kaldı. Haber dışarıya çıkmıyor ve 
Meclislere gelmiyor. İkincisi bu. 

Üçüncüsü, Parlâmento faaliyeti, fikri bir 
faaliyet olması icaibeder. Bedeni bir faaliyet 
değildir. Ama sonunda yine bedenin kudretine 
dayanır. Fikrî faaliyeti Parlâmento içinde na
sıl yaparsınız, Kütüphanesi olacak, hamdolsun 
iyi kötü var. Tasarıları alabiliyoruz, ama çift 
Meclislerin hususiyetleri icabı olan Meclisi ta-
kibetme, kanun tasarıları hakkında veya tek
lifleri hakkında mebusların konuşmasını karara 
rapdetmelerini bir türlü öğrenmek imkânı hâ
sıl olmuyor. Neden olmuyor? Zabıtlar gelmiyor. 
Bir Meclis, bir Senato diğer Mecliste mebusla
rın fikrini öğrenemezse zabıtları vaktinde gel
mezse neyi tetkik eder de, hangi fikrî bir mah
sulü buraya getirir? O zaman Meclislerin birbi-

j rini takibi inikasız hale gelir. Ya ne olur? On
lar ayrı kanunu müzakere etmşi ve bir karara 
bağlamış, birtakım mütalâalar ileri sürmüş olur
lar, senatörler de burada ayrıca kanunu müza
kere ediyorlar gibi bir, aşağı yukarı bir dairei 
faside içinde kalırlar. Şimdi bendeniz bakıyo
rum, gerçi Nusret Tuna arkadaşımız söyledi, 

I lebalep doluyor, moluyor ama işte o birinci şeye 
I dayanıyor, fikri faaliyete dayanıyor ama ben 

yalnız o kısmı, mebusların, senatörlerin faali-
I yetleri bedeni değildir diye geçiyorum. Aslm-
I da hakikati söylemek icabederse seçmen kitlesi 

üzerimizdedir arkadaşlar. Bu kadarla orada ye
tiniyorum. 

Şimdi üç ay sonra zabıtlar geliyor. Sora
rım pek muhterem paşamıza, üç ay sonra za
bıtları bizim dolaJba koyduruyorsunuz, bun
ları bir hatıra olarak mı saklıyacağız, yoksa 

I okuyacak mıyız? Ben, doğrusu burayı anlamı
yorum, geçen defa da bu hususta istirham et-

I mistim, matbaa gelecek matbaa gidecek dediler. 
I Bu hususta hiç merak etmeyin, bu husus ora-
I da konuşulacak zalbıtlar hemen ertesi günü ve

rilecek, kanunları tetkik etmek imkânı olacak, 
I dediler. Maalesef olmadı. Bunu da bittabi böyle 
I dürüp büküp bir tarafa koyacağız, o da Al-
I lah ömür verirse («Allah uzun ömürler versin» 
I sesleri). Allah ömür vermezse, beni de bnıra-
I dan teşyi edersiniz bir «ti borusu» ile geçer 
I gideriz. 

I Şimdi 4 ncü meseleye geçiyorum. («Beşinci 
I mesele» sesleri). Belki rakamları şaşırıyoruz 
I tabiî hesaba aklımız ermiyor, Maliye Bütçesini 
I atlattık, Maliye Bütçesinden sonra pek rakam-
I lara kulak vermiyoruz. («Maliye Bütçesi değil» 
I sesleri). Yani Bütçe demek istiyorum. 
I Meclisin zaptı raptı. Her konuda maaşallah 
1 çelik gibi askerler var tüfeği omuzunda, yeni 
I selâma göre selâm duruşunu gayet güzel yapı-
I yor. Ama, Meclise gelip bakıyorum arkadaşlar 
J herkes Meclisin içinde bu nasıl Parlâmentodur 
I diye kendi kendime soruyorum. Ye bir kaç ke-
I re de bundan müşteki oldum. 

I Parlâmento başkanvekillerine söyledim, ça-
I resini bulamıyoruz diyorlar. Onların söyledik

lerini bendeniz naklediyorum. Mebuslar ve se-
I natörlere sözümüz geçmiyor, kimi getireceklerse 

içeri sokuyorlar, diyorlar. Şimdi bir kere düşün-
I mek lâzım, niçin Parlâmento binalarını böyle 
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mahfuz tutuyorlar? Evvelâ mukaddes bir yer, 
çok mukaddes bir yer. Fehmi Alpaslan arkada
şımız söyledi protokol meselesinde, en mukad
des bir yer. Çünkü millî iradenin mümessilleri 
kanunları yapıyor. Herkes giremez, girmesine 
imkân yok. Hattâ Avrupa'da basını bile alır
ken sorarlar Meclise, filân adamı göndereceğiz, 
kabul ediyormusunuz derler. Tıpkı sefir tâyini 
gibidir, benim aklımda Öyle kalmış. Ama burada 
herkes giriyor. Biraz da pek söylemek istemi
yorum, parti kongrelerine benziyor arkadaşlar. 
Hiç bundan gücenmeyin yani. Bir gün geliyo
rum, bakıyorum bir koridora, hangi partinin 
kongresi var burada, diye şaşkına dönüyorum. 
Bütün seçmenler burada. Bir Parlâmentonun 
mukaddesliğini bir tarafa bırakalım, ama o Par
lâmentonun emniyetti teminat altına alınmazsa 
o Parlâmentoda mebus ve senatörler istediği gibi 
çalışbalir mi? Serbest çalışabilir mi, hür çalışa
bilir mi, sorarım yine arkadaşlarıma?. Çalışa
maz arkadaşlar, çalışamaz. Bunun için askeri 
koyarlar -etarafa, basılmasın diye Parlâmento. 
Onun için koyduk, aklımda kaldığına göre ikibin 
beşvüz, bin besyüz metreyi, çepçevre aldık etra
fını, Bakanlıklar dâhil. Mucip Ataklı, «Kızılay'ı 
bile emniyet altına aldık» dedi. Oraya kadar gi
diyor mu bilmiyorum, ben hafızamda olan şey
leri arz ediyorum. Parlâmentolar basılmasın ve 
orada birtakım hâdiseler cereyan etmesin diye 
Parlâmento en mukaddes yerdir. Ve oraya her
kes giremez. Sayın Suat Hayri Ürgüplü zama
nında işçiler geldi, bastılar ve mecbur oldu ve 
galiba Fuat Sirmen'di Başkan, o da mecbur ol
du, mümedillerini kabul etmeye. Kanaatime göre 
tâviz de verdiler. Buradan çıkartmcaya kadar, 
tâbiri mazur görsünler, akla karayı seçtiler. 

Arkadaşlar, Parlâmento binaları, Parlâmen
to içi emniyet alıtına ıahwmıaızısa 'mebuslar ye se
natörler orada huzur içinde çalışamazlar. 

Maddi huzurla çalışamaz, mânevi huzurla 
çalışamaz. E, çalışaımayınca ne olur? Bizim gibi 
olur. Karmakarış oluruz. Ben tanıyamıyorum, 
şimdi senatörleri tanıyorum, Allah razı olsun. 

Ruhî bir yakınlığımız var. Hamdolsurı ikti
dar partisi ile de, muhalefetle de, diğer kon
tenjanla, millî birlikle bu ruhi, yakınlık 
dolayısiyle sıkıntı çekmiyoruz. Ama mebus
ları tanıyamıyorum. Adam kimdir, diye so
ruyorum; yahu filân yerin mebusudur di

yorlar. Böyle bir Parlâmento zannediyorum. 
ki, Avrupa'da mevcut değil diyelim hiç ol
mazsa. Avrupa'da mevcut değildir. Tabiî ida
reci âmir arkadaşlarım da dinliyorlar bizi. 
Onlara göre emniyet ve asayiş; Başkanın, bi
zim Ahmt Bilginin ihtar verip kapı dışarı adamı 
çıkartmak «oluyor. Fakat hariçten gelen ada
mı bir türlü dışarı çıkartamıyorlar, kuvvet
leri yetişmiyor. Yani salonda mebusa, sena
töre yetişiyor da hariçten gelen bir adama 
yetişmiyor. Yani bu kadar inzibat oluyor Mec
lisin içinde. Ben bundan da kendi namıma 
değil, müşteki değilim, ama eğer bir gün 
Meclisleri basarlar ve yakarlarsa kabahat biz
de olur. Kolluk işlerini kim yapacak? Kim 
yapacaksa doğru yapsın ve harfiyen yerine 
getrisin, kendilerini dinlemiiyen mebus ve se
natör varsa onlar hakkında da ne yapıla
caksa yapılsın. Biz buraya getiriyoruz, Ulay 
işimi konuşuyoruz, bilmem ne işini konuşuyoruz. 
Ama kendimize taallûk eden bir şeyi, Meclisin 
bünyesine taallûk eden bir şeyi maalesef bir ta
rafa itmişiz, öylece gelip giddyor. 

Benim mâruzâtım bu kadar. Vaktinizi al
dığım için özür dilerim arkadaşlarını. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Ya
pılmış olan tenkid ve temennilere Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlık Divanı adına Sayın Fik
ret Turhangil cevap vereceklerdir. 

Buyurun Sayın Turhangil. 
BAŞKANLIK DÎVANI ADINA FİKRET 

TURANGÎL (Aydın) — Saym Başfcan,muhterem 
senaötrler; muhterem Senatonun grup ve şahısları 
adına konuşan arkadaşları'mızm kıymetli tenkid 
ve temennilerine teşekkür ederiz. Kıymetli ar
kadaşlarımızın değindiği noktalar Başkan
lık Divanımıza mütaaddiıt defalar, mütaaddit 
sebeplerle intikal etmiş ve duyulan ıstırabı 
en büyük şekilde Başkanlık Divanı ve Baş
kan adına meseleleri yürütmekte bulunan 
îdare Âmirlerimiz tarafından ifade edilegel-
mektedir. Hakikaten şu anda Meclislerimizin 
koridorları ibretle görülmeye şayandır. Biz 
bunda hepimiz ittifak halindeyiz. Yalnız ay-
rıldığumiz bir nokta vardır. Tedbiri nedıiır? 
Tahmin ediyoruz ki, Başkanlık Divanı ola
rak bugün Müşterek Başkanlık Divanının 
tâyin ve tesbit ettiği bir ziyaret talimat
namesi mevcuttur. Fakat bunların işleme-
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mesi savın Meclisler üyelerinin kendi hare
ketlerinden ileri gelmektedir. Bıı ziyaret ve 
Meclis içindeki bâzı müessif hâdj'fselerden mü
tevellit Başkanlık Divanının kürsüden görüş
me yapan arkadaşlarımızın fikirlerini nazarı 
•itibara alarak meseleyi Müşterek Başkanlık 
Divanına götürmeye karar vermiştir. Takdir 
edersiniz ki, Meclislerimizin müşterek bulun
ması, tek taraflı meselenin hallini imkânsız 
hale getirmektedir. Tahmin ediyoruz ki, çok 
yakında yapılacak müşterek Başkrnbk Divanında. 
Meslisleri ziyaret ve Meclis iç bünyeslrfn 
halli üzerinde şiddet1! ve takib'i ehemmiyetıle 
yerine getirilecek kararlar alınacaktır. Yalnız 
temennimiz, alınan bu kararlara S7"n üyelerin 
•asgari bir seki1 de riayetkar olmalarıyla ncti-
cen'n istihsal edilebileceğine de peşinen innn-
niffrtayız. 

Samn Alpaslan'ın p^r-t^ikol mevzuu hakkm-
•dr!1""' isabetii fikrbıe Başkanlık Divanı ola
rak tamam^le lntılmaktayız. Başkanlık Di-
vrnı protokol mevzu^nun halli için Dıe-v'V,i 
Br.ka^krh Protokol Da^-esi Genel Müdürlüğü 
nezdinde gerekil teşebbüsü ebemmivetle ya
pacak ve bundan h^y'e gerekli i l ı+ ' '^r;nr 
gösterilmesi hususu alâkalı mercilere duyuru
lacaktır. 

Bakanlıklar nezd'udek' Pa^âmento üve^e-
r'.rrn durumuna değmen hal bir hak'kr.ttir. 
arkadaşlar. Faka 11 takdir edersiniz ki. seç
men vatan d""-1 arın münasebetlerinde bir teV-
fon emrine dahi ginülleri razı obımşun l'-7 

zat beraberce gitmek arz"su izhar e-++ikleri 
ve PfHnmen+o üTTelerim'n de bu arz^m ova
rak alâkah da'rele^de gerekli teması vapmak mec-
burivefnde bulunduğu aş/kârdır. B*r büronun 
tesVni Başkanlık Divanı olacak biz de arzu et-
mekteviz Fakat ne gibi bir net;ce ve favda sağ-
hvaca^mı ve bu tes:s ed'lecek büronun Bakanlık
lar ve ilgili daireler nezdmdeki tahacümü ve ifa
de eddcn durumu izale edip etmiyeceği hususun
daki tereddütler'mizi peşinen izhar ederiz. 

Savın Batur'un idari bir tasarruf mevzuu 
karşısında teşriî bir organ olan Yüksek Senato 
Genel Kuruluna kısa bir maruzatta bulunmayı 
fayda mütalâa etmekteyiz. 

Genel Sekreter hakkında İçtüzük hükümleri 
tatbik edilmek ve Divanın mütalâası alınmak 
suretiyle Sayın Başkanın edindiği bilgi ve kana
atleri neticesinde kendisi esasen 42 savılı Kanun 

gereğince emekli bulunduğu cihetle kendisi emek
liliğe irca olunmak suretiyle mesele Başkanlık 
Divanı yetkileri içerisinde sonuçlanmıştır. 

Fikri faaliyet hakkındaki Sayın Batur'un be
yanına iştirak etmemek gayrlmümküıı. Hakika
ten tutanakların zamanında sayın ürelere ulaş
maması hususu bizce de kabul edilen bir mesele
dir. Ancak yine bir noktayı, malûm elan bir nok
tayı Yüksek Heyetinize arz etmekte favda mü
talâa ederiz. Matbaa, müşterek hizmetlerin icra 
edildiği bir yerdir. Meclislerimizin müşterek el
ması hasebiyle birçok faaliyetlerimiz müşterek 
icra edilmekte ve bu arada matbua hizmetleri de 
M ilet Meclisi Riyaseti arasında yürütülmektedir. 
Ve her iki Meclisin hizmetlerini ve blrleş'k top
lantı hizmetlerini de yürüten matbaa ancak im
kânları dâhilinde çalışmaktadır. Bu sebeple yal
nız senatörlere değil, Millet Meclisi mensupları 
sayın milletvekillerine de tutanakları kendi ıs
tırapları içinde geç ulaşmaktadır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Başkanlık Di
vanınız sayın üyelerin bütün temenni ve dilekle
rini en ciddî arzu ve dilekleri olarak hissetmekte, 
duymakta ve tedbirlerini aramaktadır. Bu hu
susu arz ederim. 

Saygılarımla. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş

kan bir soru rica edeceğim. 
SADÎ KOÇ AŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Ben de bir soru sormak İstiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Cavın Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — İçtüzüğü

müzün 172 nci maddesi: «İç idareye, tutanakla
rın tanzimine, bütün memur ve üesetiierln işe 
alınmasına, işten çıka:''ilma.::ına. vazife ve yetki
lerine alt nizami kaideler ile bütün, memur ve 
hizmetlilerin haklarındaki dls'plln kovuşturmala
rına alt hükümleri tcsblt eder.» demektedir. Bu 
hususta, tabiî ki, bir yönetmelik yapılması gerek
mektedir Başkanlık Divam böyle bir yönetme
lik yapmış mıdır, veya böyle bir yönetmeliğin ya
pılmasını düşünürle:' mi'-

BAŞKANLIK DİVANI ADİNA F İ K İ E T 
TUIİHANGİL (Devamla) — Yönetmelik ya

pılmasına teşebbüs edilmiştir. Yeni bir yiinet-
mclik tanzim edilmiş, Baj.kanlık Divan im gel
miş, tetkikle: imize a z edilmiştir. Ansak, bu yö
netmeliğin noksan bulunması ve kifayet etme
mesi hasebiyle yeniden tanzimi, teşkil edilen bir 
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komiteye, yani içimizden bir sukomisyona hava
le edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Koça;?, buyurunuz. 
SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Tıına'nın kürsüden bugün belirttiği 
gözlere atılan evrak meselesinin bütün mahzurla
rını birkaç ay evvel, bir seneye yakın bir zaman 
evvel bir yazı ile Baıkanlık Divanına bildirmiş
tik, teklifte bulunmuştuk. Başkanlık Divanı bu 
hususta bize ne yazılı ne de sözlü olarak cevap 
vermedi. Acaba bir karar alamadılar da ondan 
mı esvap vermediler? Bu hususu belirtmelerini ri-
cr, od'T-o—-in. 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA FİKRET 
T U R H A N C T İ L (Devamla) — Sayın Koeaş'm mat
bu evraklar üzerindeki kırtasiye sarfiyatını ön
leyici bir tedbir olarak muayyen masalar üzeri
ne günlük tabedilen evrakın muayyen bir mik
tar üzerinden tabedTp b'.rrıkılması ve o"adan sa
yın üyelerin alması hususunda, şimdi hatırladı
ğıma güre bir tekliüe^'ı vâki olmuş'u. Baskınlık 
Divanımıza me^^e gelmiş, tart^şdnrş ve kıraca 
bağlanmıştır. Kabara bağlanırken teklifin reddi 
ovlpnnrş ve kabul eıd'lmisti^. Ger^Ve de şudur: 
Gen"! Kuru1 da bizi üyelerin kendi güzüne matbu 
o - r^ -n atılmadığı hakk'ndaki it 'radarı g"z 
önünde bu1 undum1 arak, b rr masa üz~r ne kondu
ğu tpkd'T\de. onla^uı alınıp mik'an kâ^i kendile
rine kab^adiîh ve bu se^eule nrnse.levi öğreneme
dik1 eri. b^ervy^c-iYeri g'hi enVbı mucizenin ser
di p.",T*e'-r7İ.e Parlâmento lı'zıne lerinde bir ak aki
ğin br-Mş konu~u olacağı cihetle, kendi gVer 'ne 
aV'np."1 bu T:bl itirafları önleyVı bir hal o1 arak 
FIÜV\1*'1, 'YV,1TUH İm- n^ kad,nr tekMfV^de b :r ta-
ç.,̂ ,--u.f B*ı~"W-,'k Dva,n-rcı da mü'alâa edi ın"ş 
ise de bu itirazlar önünde eskisi veçhile mırmc-
le if°rv hrf-'Vrda ka^ar ver'imislr. Ka"*arn t^V 
Tğ edilip edilmediği hakkında bilgi sahibi deli
lim. 

BAŞKAN — Oumhu-yet Smalosu Bütçesi
nin tümü üzerindeki görüşmeler bi'ml-r-r. B"-
l ü n ' ^ o p'edlmr-, ni oylar n^za arz edl^o"um. Ka-
bu1 eden1 ev... E'mivenler... Kabul cdfm'ştir. Bö
lümleri okutuyorum. 

(Al) Cari harcamalar 
11.000 Ödenekler 

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

10 216 200 

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

13.000 Yönelim giderleri 564 006 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 63 000 
BAŞKAN — Kabul eder/.er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

16.000 O r t l i "r'de.rler 
BAŞKAN 

}f endim. 

443 001 
Bir önerge var okutuyorum 

12.000 Personel giderleri 2 862 718 

Yüksek Başkanlığa 
(A/2) Cumhuriyet Senatosu toplantı salonu

nun aydınlatma tesisatının onartması maıks°dlv-
Te Cumhuriyet Senatosu Bütç.es'n'n 22 nci bö
lümünün 22.611 nci yanı, tesis ve onarım gider
i c i maddecinden 99 990 lira indirilerek 16 0~0 
nci bölümün 16 810 ncu bina onarımı maddesi
ne iiâ'T'-vni a"z ve teklif ederiz. 

Cumhuriyet SAna,+osu İdare Âmirleri 
Cumhur>V.''l~nuıc:i S. Ü. Ant-l-a 

Â. Ünlü A. Tekin 

Hakkâri 
N. Seyhan 

B*SKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 
^erd ;m? 

K A R M A . B-"T^E VE PLÂN KOMİSYONU 
•\DTNA İSKENDER CENAP EGE fAvdın>) — 
!<v.~>:~-on b'r sa^tia isv-aık edecek efendim. Beş 
""u-•'1":n b^\ bu ı^.khn'dırmarm halbdihcex i vâ-
-Vd"'i;-'. bir tür rü bl'irllemez. İnşallah bu ödenek 
-rnd\kV;n s^nra S°.vm S°u°to Başkanımız bu 
r r - ' n ^ e1 ̂  a V ve bunu hallederler. Bu temen
niyle iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Savın Paş°m Konrsvon di^or 
ki, bu cdeneğ'n konu1 masını bir sar'1 a kabul edi-
y-ynız, bu her sene t-^errür ettiği halde y~pda-
^ıA-W~Lrdr\ Bu de/'a bütçeye konuyor madem ki, 
bu defa yapılsın hiç, olmazsa temennisinde bulu
nuyor k^rV^von. Koml~,vrn ist'rak edivo^. Hükü
met?.. İştirak ediyor Değişiklik t-oMil-d oyları
nda sunuvorum. K~bul edenler... Etmve.n'er... 
K-dyıl edilmiştir. 16.000 nci bölümü değişik şak-
V.vlo okutuvorum: 
16.000 Çeşitli giderler 543 000 
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BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

(A/2) Yatının harcamaları 
22.000 Yapı - Tesis ve büyük onanını 

ıgiıderleri î 
BAŞKAN — Kalbul «edenler... 
Etmiy enler... Kalbul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 20 001 
BAŞKAN — Ka'bul «dender... 
Etmiy enler... Kalbul edilmiştir. 

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

34.000 Malî transferler 4 
BAŞKAN — Kabul ©denliler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

45.000 Sosyal transferler 207 240 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştİT. 

36.000 Borç ödemeleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştİT. 

Cumhuriyet Senatosu Bütçesi tamamlanmış
tır. Hayırlı okun. 

B — MİLLET MECLİSİ BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Şimdi Millet Meclisi Bütçesine 

basıyoruz. Bu bütçenin tümü üzerinde grupları 
adına söz istiyen Sayın Akif Eyidoğan ve Sayın 
Cenap Aksu, tenkid ve temennilerini her iki Mec
lis üzerinde yaptıkları cihetle tekrar konuşmıya-
caklar. Sayın Eyidoğan Millet Meclisi Bütçesi 
üzerinde tekrar görüşecek misiniz? 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Hayır. 
BAŞKAN — Her iki bütçe üzerinde görüş ve 

temennilerini belirtmiş oldukları cihetle bu hu
susta Millet Meclisince tenkidlere verilecek ce
vap var mıdır? 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ CELÂL 
SUNGUR (Yozgat Milletvekili) — Söylenmiş 
hususlara cevap verebiliriz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sungur; lütfen 
sadece cevaplanmamış olan tenkidler üzerinde 
cevap veriniz. 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ CELÂL 
SUNGUR (Yozgat Mületvekili) — Yüce Sena
tonun Sayın Başkam ve sayın üyeleri, Sayın Akif 
Eyidoğan daha önceki yıl Meclis araması üzerin
deki incelemenin biran evvel sonuçlandırılmasını 
talebetmiş bulunuyorlar. İki Meclisin müşterek 

Divanına bu husus kısa bir zamanda intikal ede
cek ve önümüzdeki aylar içinde Yüce Meclislere 
neticesi sunulacaktır, arz ederim. 

Sayın Cenap Aksu, Adalet Partisi Grupu adı
na, yaptıkları konuşmada, elektrik, su ve ısıtma 
gibi bâzı müşterek masrafların yani her iki Mec
lisin bilûmum iş ve masraflarının ayrılmasını ta-
lebetmiş bulunuyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bugünkü bina teşek
kül durumu itibariyle iki Meclisin bâzı hizmetle
rinin müşterek yürütülmesinde zaruret vardır. 
Elektrik, su, lokanta gibi kısımları ayrı yürüt
menin maalesef imkânı yoktur. 

Yine bu meyanda, bahsedilen hususlardan bir 
tanesi de lokanta kısmına aittir. Aziz arkadaş
larım lokanta da hakikten sayın üyelerin belirtik
leri gibi gerek sayın senatörler gerekse milletve
killeri bazan yer bulamamaktadırlar. Senato 
Senato Başaknvekili Sayın Turhangil'in belirtiği 
gibi birçok meseleleri biz üyeler olarak kendimiz 
halletmek durumundayız. Lokantaya, misafir ge
tirmenin yönetmeliğine uyarak, misafir getirile
cek olursa sayın üyeler hiçbir suretle yemek za
manı ayakta kalmıyacaklardır. Bâzı arkadaşla
rımız on, bâzısı onbeş tane misafir getirdiği ve 
bu beş on üye tarafından birden yapıldığı zaman 
haliyle lokantada yer bulma imkânı kalmıyaçak
tır. Bugünkü lokantanın iki misli yer imkânımız 
olsa dahi buna imkân bulunamıyacaktır. Bina
enaleyh, üye arkadaşların bir parça daha insaflı 
hareketiyle bu hâdise kendiliğinden halledilecek
tir. Tıpkı ziyaretçiler meselesi gibi lokanta mese-
les de, değerli senatörler ve milletvekilleri el ele 
halletmek azim ve kararında olduğu zaman, malı-
lûl hale gelecektir. 

Muhterem senatörler 100 lerce sayfalık uzun 
önergelerin Meclisleri işgal ettiği mevzuuna, Ce
nap Aksu Beyefendi tarafından temas edilmiştir. 
Yüksek malûmları olduğu üzere bu bir İçtüzük 
meselesidir. İçtüzüklere Yüce Meclisler kendileri 
hâkimdirler. İçtüzükde değişik maddeler olacak 
olursa Meclisler işgal edilemiyecektir. Biz Mec
lislerin gücüne, Meclislerin salâhiyetine karışanla
yız. Bu meseleyi Yüce Meclisler halledecektir. 

Aziz arkadaşlarım, bir değerli arkadaşımız 
cami mevzuuna temas etti. Biz Millet Meclisi 
olarak 1967 yılı bütçesinde bir tek kadro ile ge
lemedik, yatırımlarımızı da artıramadık. Yıllar
dır halledilmemiş bir mevzudur. Biz bu yılkı 
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bütçemizde ancak bu iki Meclisin iki ayrı Meclis 
olduğunu müşterek Başkanlık Divanınca kabul 
ettik ve hallettik. Yüce Senato şimdi taşınmakla 
meşguldür. Bir cami yapılması meselesi iki Mec
lisin müşterek meselesi halindedir. Yalnız bu
nun öngürüşmelerini yaptırdık Meclis sahasında 
yeni bir cami yapılması için tahminen bir milyon 
liraya, bina dâhilinde tadilen bir cami yapılır arı 
içinse yarım milyon liraya ihtiyaç vardır. Bu 
mesele Bütçe Karına Komisyonunda ariz ve âmik 
görüşülmüştür ve kabul edilmemiştir, bu yılk". 
bütçe sıkıntıları dolayısiyîe. Haddi zatında böy
le bir projenin tahakkukuna gidilebilmesi i;'n 
evvelâ 150 bin lira civarında da müsabaka mimar 
ücreti ve saire için para ayrılması icabediyor. B • 
sebeple de malî imkânsızlıklardan dolayı bu me
seleyi gelecek seneye tehir etmiş bulunuyoruz. 
Benim de kısaca Millet Meclisi namına arzı ce
vabım bu olacaktır. Yüce Senatoyu ve Yüce 
Başkanı saygılarımla selâmlarım. 

ÖMEE LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Gecen 
yıl cami için elli bin lira konmuştu bu para nere
ye sarf edilmiştir? 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ CELÂL 
SUNGUR (Devamla) —• Cami için konulan para 
hiçbir tarafa sarf edilemez. Yetersiz olduğu için 
tasarrufa kalmıştır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — 1967 yılı Millet Meclisi Bütçesi 
üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Bölümlere ge
çilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bölümleri 
okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 
11.000 Ödenekler 24 754 200 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Ka!bul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 18 680 180 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenl'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hikmet giderleri 1 617 300 
BAŞKAN — Kabul edenfer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum enderleri 1 156 490 
BAŞKAN — Kabul edenîer... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Bölüm. Lira 
16.000 Çeşitli giderler 4 277 500 

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

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

gideHeri 780 000 
BAŞKAN — Kabul eden'Ter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
filimizi ^e ona^ırnlfirı 2 050 001 
BAŞKAN — Kabul eden'Ier... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
11 - Transferler 

Bölüm. Lira 
34.000 Malî transferler 55 001 

BAŞKAN — Kabul edenl'er... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

00 Sosval transferler 1 255 485 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

36.000 Bo™ ödemeleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

C - CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN —• Şimdi Cumhurbaşkanlığı Büt
çesine geçiyoruz. Grupları adına bir arkadaşı
nız söz istemiştir. A. P. Grupu adnıa Sayın Fe
rit Aipiskender, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA FERİT ALPİSEEN-
DER (Manisa) Muhteremi Başkan, muhterem 
arkadaşlar, A. P. Senato Grupu adına Yüce 
Senatoyu hürmetle selâmlarım. Devlet reisle-
rhıin bütçeleri üzerinde veya sarfiyatları hak
kında ötedenberi kontrol mercileri müşfÜk dav
ranırlardı. Esld devirlerde Devirt reislerinin 
bütç eleri hiç tartışılmadan, /konuşulmadan, 
müzakere edilmeden geçiştiril'h'di. Bu Devlet 
rnelerinin sarfiyatım ve sarfiyatı dolayısiyîe 
•ma,?.raflarını murakabe etmeık üzere Parlâmen
to denilen umumi meclislerin ıteBeiklkülün-den 
•sonra kısmen bir -murakabe ve tenkid yolu 
acilci]. Fakat bu teukid ve murakabe daima bir 
nezaket ve mücamele .kafJdeei içerisinde cere
yan etmiştir. Bizde ilk defa ciardk Cumhur
başkanlığı Bütçesi 1948 yılında tenkili konusu 
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olmuştur ve bu tenkidler o zaman çok partili 
bir rejime gitmiş olmak ve çok partili devrenin 
girdiği yeni fikirler ve prensipler muvacehesin
de tek parti Devlet Reisliğinin tasarrufları ve 
sarfiyatı üzerinde ciddî şekilde durulmuştur. 
Devlet Reisinin yani Cumhurbaşkanının zâti 
tahısisati veya yaşayışı değil de Cumhurbaşkan
lığının sarfiyatı göz önüne alınmış ve tenkid 
konusu yapılmıştır. Meselâ, o zamana kadar 
masrafı bir milyona yakın bir beyaz tren gibi, 
.demokratik devre girildikten ve sosyal adalet 
ülkelerine doğru yöneldikten sonra, kısmen fu
zuli olarak kabul edilmiş, hem Cumhurbaşkan
ları anlayış göstermişler ve hem de meclisler 
bu tenkidieri sayesinde bu gibi masrafları kıs
mışlarıdır ve bu hâl 1948 den bu yana bir hayli 
farklı şekillerde devam 'etmiştir. Bazan çok 
yıkıcı, kırıcı ve Cumhurbaşkanlığı makamının 
onuruna dokunucu 'tenkidler de yapılmıştır.. 
Bunları tetkik edecek olursak kaynağını iki 
şeyde görebiliriz. Bu tenkidlerin birisi; demıin 
de arz ettiğim gibi, Cumhurbaşikanlığı masraf
larının girilen yeni devre içerisinde yeni bir 
ortam, demokratik bir ortam içerisinde hoş 
ıkarşılanımıyacaik fazla telâkki edilen kısımla
rından, 

İkincisi de; Devlet reislerimin tarafsız olma
masından doğmuş bulunmaktadır. 

Devlet Reisi yani, Cumhurbaşkanı bir siyasi 
partinin genel başkanı olaralk Cumhurbaşkan
lığına gelince tam mâ.nasiyle aktif bir politika
nın içerisinden bu makama gelmiş oluyor. Ve 
bu vesileyle nazari ve resmî olarak partisiyle 
ilgisi kesilmekle beraber hissî ve fiilî ba
lomdan bâzı irtibatlar devam ediyor. Muhale
fet ve iktidar partileri arasında çatışmalar 
bilhassa bu yönden geliyordu. Bunun da kay
nağı 1921 ve 1924 Anayasaları olmuştur. 1921 
Anayasası tam bir Meclis Hükümeti esasma gö
re idi. 1924 te Meclisten ayrı bir Cumhurbaş
kanı seçilmesi ve gene Meclis tarafından değil, 
Reisicumhur tarafından seçilen bir Başbakan 
marifetiyle kabine ihdası kabul edildikten son
ra tam mânasiyle Parlömanter rejime gidile-
ımemişti. Çünkü Parlömanter rejimin başlıca 
dört unsuru vardır. Tarafsız bir Cumhurbaş
kanı veya Devlet Reisi, Parlâmentoya karşı 
aktif bir politikanın içinden gelmiş ve Parlâ
mentoya karşı sorumlu bir Hükümet Başkanı 

ve Hükümet. Üçüncüsü, Cumhuriyet Senatosu, 
dördüncüsü, Millet Meclisi. İşte Parlömanter 
rejimin tam unsuru ancak 1961 senesinde ya
pılan yeni Anayasa ile memleketimize girmiş
tir ve yeni Anayasamızda Cıımhurb aşk anları
na hukukî, mânevi ve siyasi vazifeler olmak 
üzere birtakım vazifeler yüklenmiştir. 

Şimdi Cumhurbaşkanları, <eskiden bir iç. 
murakabeden azade ve tenkid, temenni ve dilek
ten uzak idi. Bu tabiî daha önce de arz ettiğim 
gibi tam mânasiyle demokratik bir devreye 
girilmesinin eseriydi. Ama bugün demokratik 
devreye girmiş elmamız dolayısiyle şüphesiz 
ki, Cumhurbaşkanlarının bütçesi üzerinde de 
bâzı konuşmalar yapılması demokratik zilmi-
vetin bir ifadesi ve Parlömanter rejimin de te
minatı sayılabilir. 

Çünkü, cumhurbaşkanlarına sual tevcih edi
lemez, genel görüşme açılamaz, diğer murakabe 
organlarına tâbi değildir. Ancak, genel görüş
me mahiyetinde olarak bütçeleri Meclislerden 
geçerken millet temsilcilerinin görüşlerini, dü
şünüşlerini, temennilerini bu bütçe dolayısiyle 
arz ve ifade etmeleri zaruridir. Fakat, hiç şüp
he yok ki, Cumhurreisliği makamının ulviyetine 
ve Cumhurbaşkanının yalnız Devletin değil, ay
nı zamanda, milletin de başı olması ve icabında 
icra organına da iştirak etmesi, onun da başı ola
bilmesi bakımından bir milletin sevgi ve saygı
sının mihrak noktasını teşkil eder, Cumhurbaş
kanı. O itibarla bu dileklerin ve temennilerin de 
yine bir mücadele kaidesi içerisinde cereyan et
mesi gayet tabiîdir. Cumhurbaşkanlarının huku
kî vazifeleri, Anayasada yazılı olan hususlardır. 
Fakat, bunun dışında bir de mânevi ve siyasi 
vazifeleri vardır ki, bunlar kısmen cumhurbaş
kanının yemini, Mecliste yaptığı yemini, kısmen 
teamülü muamelelerden doğar ve zaruretler bun
ları meydana getirir. Cumhurbaşkanlarının da 
vazifelerini bihakkin ifa edebilmeleri için şüp
hesiz ki, bu noktaların göz önünde bulundurul
maları gerekir. Cumhurbaşkanlarının hukukî 
vazifelerini kısaca arz ettik. Siyasi vazifeleri; 
bilhassa Parlâmentonun feshi, Hükümetin ku
ruluşu, hattâ Parlâmentoda muvazene âmiri ol
mak üzere Anayasanın kendisine bahşettiği ve 
bir Anayasa müessesesi olarak doğmuş bulunan 
kontenjan senatörlerinin seçilişinde göstereceği 
itina, dikkat, takibedeceği politikanın da siyasi 
vazifeleri arasına gireceği tabiîdir. 
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Cumhurbaşkanının mânevi, vazifeleri de var
dır. Bunlar kısmen dediğim gibi yaptığı yemin
den, kısmen de teammüllûden doğar. Nedir Cum
hurbaşkanının mânevi vazifeleri? Cumhurbaşka
nının mânevi vazifeleri memlekette tabiî, ilmî 
ve diğer umuru nafiaya mütaallik hususatta ön
cülük yapması bunları teşmil etmesi, rağbetten
dim! esi ve değerlendirmesi. Mânevi vazifeleri 
dediğimiz gibi kısmen yeminden, kısmen teamül
lerden doğar. 

Bunların bâzılarının siyasi cepheleri de var
dır. Meselâ Cumhurbaşkanı gerektiği takdirde 
kabinenin toplantılarına katılır ve kabineye baş
kanlık eder. Millî Güvenlik Kurulunun tabiî ve 
kanuni başkanıdır; milletin güvendiği emniyeti 
bakımından ayrıca parlâmentoda had ihtilâflar 
çıktığı zaman parlâmento çalışmaları felce uğra
dığı zaman, siyasi partiler arasında denge kuru
lamadığı zaman parlâmentonun verimini artır
mak, bir hukuk nizamı içinde çalışmalarını yü
rütmek bakımından siyasi parti liderleriyle top
lantılar teklif eder, onları ayrı ayrı veya müş
tereken davet eder. Bu yeni bir şey değildir. 
1930 yılında Atatürk çok partili rejimi mutlaka 
memlekete getirmenin hasreti içerisinde idi za
ten. Atatürk 1930 senesinde şuna muvaffak ol
du. Bir Serbest Fırka namı altında, fırkanın ku
rulmasında öncülük yaptı. Bu demokratik ham
leye o zaman Serbest Fırka Lideri Fethi Beyle, 
ismet İnönü katıldılar ve öncülük yaptılar. Ata
türk, Serbest Fırka Lideri Fethi Beyle İsmet 
İnönü'ye; en sert, en kırıcı, en dökücü konuşma
larının cereyan ettiği Meclisleri mütaıakıp ak
şam Cankaya'daki soframda misafirsiniz, dedi. 
Ve bu şekilde Cumhurbaşkanlarının partiler 
arasındaki münasebetlerini tanzim, sevk ve ida
re etmek geleneği, demek Atatürk'le başlamış 
oluyor. Ondan sonra İkinci Cumhurbaşkanının 
zamanında da bu, kısmen ele alındı. Dördüncü 
Cumhurbaşkanımız zamanında da çift Meclisin 
yarattığı şeyler, gerekse ihtilâl sonu Parlâmen
tosunun sert havasını yatıştırmak ve seneler bo
yunca husumet halinde bulunan iki anapartiyi 
bir notada birleştirip memleket uğrunda çalış
tırmak ananesi de yine o zaman kuruldu. 

Şimdi bu misalleri verdikten sonra ve Cum
hurbaşkanlarının bu vazifelerini saydıktan son
ra bugünkü Cumhurbaşkanımıza grupumuzun 
bâzı görüş, düşünce ve dileklerini de sunmayı 
faydalı 'buluyorum. 
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Cumhurbaşkanının hukukî vazifelerinden bi
risi de, Hükümetçe hazırlanan kararnamelerin 
imzası ve Hükümete iadesidir. Bu kararnameler 
Cumhurbaşkanına gelinceye kadar, hiç şüphe 
yok ki, ilgili bakanın bunu çok esaslı şekilde 
tetkik ve bu tasarrufunda yüzde yüz isabet ol
duğuna kanaat getirmiş olması lâzımdır. Bu şe
kilde Bakanlar Kurulundan da çıkan bir ka
rarname Cumhurbaşkanına gittiği zaman Cum
hurbaşkanının ancak imzası ve ilâm ile bu te
kemmül ediyor. Bu kararnameler, yalnız Saym 
Sunay için söylemiyorum, bugüne kadar gelmiş 
geçmiş bütün cumhurbaşkanları zamanında ba-
zaıı gecikmelere uğrar ve bu gecikmeler de 
âmme hizmetlerinin biraz aksamasına yol aça
bilir. 

Bu hususta iki görüş vardır : Bir kısmı; gi
den kararnamelerin imzası; diğer birine göre, 
kararnameler Cumhurbaşkanının imzasiyle te
kemmül ettiğine, bu sebeple bunda Cumhurbaş
kanı da mânevi bir mesuliyet taşıdığına göre el-
betteki onun da bunlar üzerinde durması lâzım
dır; diyenler de vardır. Biz bu iki zıt görüşü 
bağdaştıracak olursak hakikaten sayın cumhur
başkanlarının bu gibi tereddüt hallerinde en 
kestirme yol, ilgili bakan veya başbakanı da
vet ederek kendilerinden aldığı bilgileri de, 
kendilerine intikal eden haberlerle karşılaştır
dıktan sonra kesin ve seri bir neticeye varırsa 
bu şüphesiz ki, çok daha verimli olur. Çünkü, 
bir yeni vazifeli umum müdür, müsteşar şu, bu 
vekil hattâ sefir bir yere tâyin edileceği zaman 
onun bir an evvel vazifeye başlaması âmme hiz
metlerinin aksamaması bakımından zaruridir. 
Eğer birisi emekliye sevk edilecekse onun da 
bir an evvel ayrılması yine âmme hizmetleri ba
kımından zaruridir. 

Cumhurbaşkanlığından ikinci temennimiz, 
Cumhurbaşkanlığr bütçesine dış ağırlama mas
rafları olarak yeni bir ilâve yapılmıştır. Biz 
bunu ne çoğumsuyoruz, ne de azımsıyoruz, isa
betinden de şüphe etmiyoruz. Yalnız bâzı hu
susların da göz önünde bulundurulmasında 
fayda umraız. O da şudur : Muhterem Cum
hurbaşkanı dış ülkelere seyahate çıktığı zaman 
beraberinde bulundurması, temsil bakımından 
beraberinde bulundurması zaruri olanlar var ve 
kendilerinin kendisiyle beraber bulunmasına lü
zum gördüğü kimseler var, protokol v. s. hiz-
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metleri ifa etmek üzere. İşte Cumhurbaşkanı
mızın seyahatine, bunların dışındakilerden alın
mamasına dikkat edilmesi için bilhassa harici
yemizin ve Sayın Cumhurbaşkanlığı Genel Sek
reterliğinin de dikkatini çekmek isteriz. Çünkü 
biz daima Cumhurbaşkanımızın dış ülkelerdeki 
seyahatlerinin kendilerine en uygun, en verimli 
ve en başarılı olması lâzımdır, kanaatindeyiz. 

Üçüncü bir temenni olarak da Saym Cum
hurbaşkanımızın dış ülkelere yaptığı ve yapa
cağı seyahatler Meclislerimize birkaç satırlık 
tebliğlerle bildiriliyor. Halbuki, diğer ecnebi 
devletlerde bu broşürlerle yazılı olarak, hattâ 
yapılan resmi kabuller, yapılan müzakerelere 
ait tafsilât broşürlerle basılır ve dağıtılır. Bu 
hususun da göz önünde bulundurulmasında fay
da umarız. 

Cumhurbaşkanımız Saym Cevdet Sunay be
şinci cumhurbaşkanıdır. Ye Parlâmentomuzun 
hemen hemen ittifakı ile seçilmiştir. Denebilir 
ki hiçbir partiye mensubolmıyan müstakil, ta
rafsız ilk cumhurbaşkanıdır. Şüphesiz ki. Gür
sel de aynı mahiyette idi. Eskiden imparatorluk 
devrinde olduğu gibi ondan sonraki cumhur
başkanları devrinde ve gerekse diğer ecnebi 
devletlerde Devlet Reisi değiştiği zaman onun 
biyografisini havi bir kitap neşredilir ve bu ki
tap bütün resmî makamlara olduğu gibi halka 
da dağıtılır. Çünkü Cumhurbaşkanı, arz ettiği
miz gibi, bir milletin en yüksek başıdır, sevgi 
ve saygının mihrakıdır. Her vatandaşta ona 
karşı bulunması şart olan sevgi ve saygının tak
viyesi onu hizmetleriyle, şahsiyetiyle tanıtmak
la mümkündür. Cumhurbaşkanımızın daha çok 
küçük rütbelerden itibaren millî mücadele ve 
İstiklâl savaşlarında gösterdiği hizmetlerden tu
tunuz da, ordudaki hizmetleri ve diğer sahalar
daki çalışmaları çok verimlidir. Bu itibarla 
Cumhurbaşkanımız için bugüne kadar intişar 
etmemiş olan bir biyografinin de çıkarılması 
zannediyorum ki, hem Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliğine, hem de Hükümete düşen bir va
zifedir. Bunu da halisane temenni ederiz. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın getirdiği yeni
liklerden birisi de ve takdirle, şükranla anaca
ğımız memleket içindeki seyahatleridir. Bu se
yahatleri memleketlerin güzelliğine, susuna, 
busuna des-il de ihtiyaçları tesbit etmek üze
re mahrumiyet bölgelerine varıncaya kadar 
uzatması ve bilhassa, memleketimizde çok yeni 

olan, ancak yakın zamanlara kadar orduda tat
bik edilen ve bâzı Garplı müesseselerde tatbik 
edilen brifing sistemini de bu seyahatleri ile bir
likte götürmesi şükrana değer. Bu brifingler 
mahallî teşkilâtı harekete getiriyor, kendi hiz
metlerine dikkati celbediyor. Ve dağınık bulu
nan hizmetlerini toplıyarak bir nizam dâhilin
de ifade etmeye ve bir nevi imtihan verme vas
fını kazanıyor. Yalnız ben burada bir eksiğe 
işaret etmeden kendimi alamıyaeağım. Eskiden 
bilhassa birinci, ikinci hattâ üçüncü cumhur
başkanları zamanında bu seyahatler yapılırken 
mahallî mebuslara, senatörlere de valiler vası-
tasiyle haber verilirdi. Fakat Sayın Cevdet Su
nay'm bu seyahatlerinde doğrusu valilerden 
böyle bir malûmat alamadık. Bu geleneğin be
şinci Cumhurbaşkanınca tesis edilmesinde fay
dalar fazladır. 

Muhterem arkadaşlar, biz bu konuşmamızla 
Cumhurbaşkanlığı bütçelerinin müzakeresi hak
kında bir usulü, tarihin seyri içinden çıkararak 
ifadeye çalıştık ve başka bir vesile de olmadığı 
için Cumhurbaşkanımızdan da temenni etmeyi 
içimizden duyduğumuz dert ve dilekleri sun
mayı bir vazife addettik. Cumhurbaşkanımız, 
parlömanter rejimin, arz ettiğim gibi, büyük 
bir itimadiyle seçilmiştir. Kuvvetli bir şahsiyet
leri vardır. Bu temennilerimizi kendi zamanla
rında birer gelenek haline getireceklerini de 
ümidetmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimi bitirirken 
bilhassa şu noktaları da belirtmek isterim 
ki, Türkiye Cumhuriyeti bugün tarafsız 
bir Cumhurbaşkanına, Parlâmentoya karşı 
bir Hükümet Reisine ve istikrarlı bir Hü
kümete dayanan çift meclisli bir Parlâ
mentoya maliktir. Bu rejim ve bunun yanısııa, 
buna. muvazi olarak daha büyük tekâmüller 
kaydetmesini temenni ettiğimiz müstakil kaza 
organlarımızın ilelebet devam etmesini ve tan
rının milletimizi, memleketimizi bu rejimden 
mahrum etmemesini temenni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Alpaslan, C. H. P. Grupu 
adına. 

C. H. P. GRüPU ADINA FEHMİ ALPAS
LAN (Artvin) — Pek muhterem arkadaşlarını, 
şüphesiz ki, Cumhurbaşkanlığı bütçeleri de ten-
kid edilebilir. Bu görüşte olmamıza rağmen, 
Yüksek Makam, ve Yüce Başkana duyduğumuz 
saygı ve güven hissi içinde Cumhuriyet Halk 
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Partisi Grupu olarak bu bütçenin tenkidini yap
ma yoluna gitmediğimizi ve yüksek makam ve 
Başkana ve Türk Milletine bu bütçenin hayırlı 
ve uğurlu olması dileğinde bulunduğumuzu arz 
eder hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?... 
Yok. Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
(A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 
11.000 Ödenekler 150 000 

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

12.000 Personel giderleri 2 157 082 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 080 000 
BAŞKAN — Kabul «deriler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

ları ve onarımları L35 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
II - Transferler 

35.000 Sosval transferler 40 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 831 
BAŞKAN — Kabul eden'ler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

O — SAYIŞTAY BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Sayıştay bütçesine geçiyoruz. 
1967 yılı Sayıştay bütçesinin tümü üzerinde 

C. H. P. Grııpu aduıa Sayın Mehmet Pırıltı. 
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET PIRIL

TI (Antalya) — Sayın Başkan ve değerli arka
daşlarım; C. H. P. Senato Grupu adına Sayış
tay bütçesinin tümü hakkındaki görüşlerimizi 
ve bu münasebetle temennilerimizi Yüksek He
yetinize arz ve ifade etmek üzere söz almış bu
lunuyorum. 

Anayasamızın 127 nci maddesi gereğince 

«Genel ve katma bütçeli bütün dairelerin gelir 
ve giderlerini ve mallarını T. B. M. M. adına 
denetlemek, sorumluların hesap ve işlemlerini 
kesin hükme bağlamakla görevli bulunan» Sa
yıştay 1967 yılı Bütçesinin yekûnu 11 milyon 
378 bin 894 lira olarak teklif edilmiş olup geçen 
yıla nazaran 10 bin 1 lira noksan bulunmaktadır. 

1966 yılı bütçesinde de bir önceki bütçeye na
zaran 52 bin lira bir noksanlık ile gelindiği yük
sek malumlarınızdır. 

Sayıştay bütçesinin tamamına yakın miktarı 
ki 11 301 893 lirası cari harcamalardır. İş bu 
bölümde hizmetleri aksatmadan tasarrufa âzami 
itina edilmekte oluşunu takdirle karşılarız. 

Sayıştay, T .B. M. M. adına denetleme göre
vini yaaprken kendi bünyesi içerisinde davra
nış] ariyle de diğer dairelere örnek olacak tasar
ruf zihniyetini hâkim kılmak istemektedir. 

Sayıştay, bugün T. B. M. M. nin bir mü
temmim cüzüdür. Meclislerimizin, gözü ve kulağı 
mesabesindedir. Çünkü T. B. M. M. adına fonk
siyon icra etmektedir. Bu kadar ehemmiyetli 
fonksiyon icra etmesine rağmen mevcut teşkilâ
tı. görmek istediği hizmete yetememektedir. 1966 
yılında denetime tabi 5 561 saymanlığın 1702 
adedmi tetkik ve kontrol edebilmiştir. Bunlar
dan 1681 nakit saymanlığı ve 21 aded de ayni
yat saymanlığının tetkikatını yapmış ve kesin-
hesaba bağlamıştır. Bu durumda mevcut say
manlıkların ancak 1/3 ünü kontrol edebilmiştir. 
Kontrol edebilmiştir dedim. Samimî ifade etmek 
iktiza ederse, kontrol edebilmişiz. Bu acı gerçek 
Senatomuzda, müzakereye hazır bir halde bulu
nan Sayıştay görev ve teşkilât kanununun bi
ran evvel Senatodan çıkarılması gerektiğinin 
açık bir delilidir. 

Sayıştaym denetçi ve raportör kadroları çok 
noksandır. İş hacmi geçen yıllara nazaran çok 
artmıştır . Bunun içindir ki Sayıştay, önce ke-
'sinhesap ile ilgili bulunan genel ve katma 
bütçeye dâhil olan daireler ile döner sermayeli 
müesseselerin hesaplarını tercihan inceliyebil-
mekte ve bu suretle özel idare ve belediyelerin 
hesapları ile ayniyat saymanlıklarını tetkik ede
memektedir. 

Sayıştay, mevcut kanuna göre dört daire 
halinde çalışmaktadır. Çıkacak olan yeni kanun 
ile daire adedi sekize çıkacak bir başkan ile bir
likte 17 İkisi olan Sayıştay heyeti 41 e yüksele-
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çektir. Denetçi ve raportör adedi de 271 den 
833 e çıkarılacaktır. Bu suretle vazifesini bihak
kın rahatlıkla yapabilir hale getirilecektir. 

Halen mer'i 2514 sayılı Kanuna göre işliyen 
Sayıştay 180 milyonluk bir bütçe için düşünül
müş, bugün yüksek tasviplerinize sunulan bütçe 
20 milyar 389 milyon lira bulunduğuna nazaran 
bu neticeleri normal kabul ederek bu teşkilâtta 
cansiparane çalışan fedakâr ve şerefli arkadaş
larımızı tebrik etmek iktiza ediyor. Vazifelerine 
yetememenin vicdan ezgisinden kendilerini kur
tarmak için de Senatomuzda her işe takdim en 
Sayıştay görev ve teşkilât kanununun gündeme 
alınmasını Senatomuzun saygıdeğer divan üye
lerinden istirham ediyoruz. 

Böylece 1961 Anayasasının iki sene zarfında 
çıkmasını öngördüğü bu kanun çıkmakla. Anaya
sanın hükmü de yerine getirilmiş olacaktır. 

Af buyurun ama, şu acı gerçeği de belirtme
den geçemiyeceğiz : 

Sayıştaym genel kurulunda halen iki başkan 
ve üç üyelik münhaldır. Bu aded bâzı hallerde 
sıhhi mezuniyet er münasebetiyle yediye sekize 
kadar yükselmektedir. 17 kişilik heyette yedi 
tane üyelik vekillik ile temsil edilmektedir. 

Mevcut kanundaki usule göre bu münhallere 
seçim yapılamadığından, kanaatimizce, mahzur
lu olan bu durumun önlenebilmesi de Sayıştay 
görev ve teşkilât kanununun çıkarılmasına bağ
lıdır. 

Savıştayın başlıca problemi olan Görev ve 
teşkilât kanununu bu şekilde dile getirdikten son
ra, ikinci problemine geçiyorum : 

İnşallah temennilerimiz gerçekleşecek, bahsi 
geçen kanun çıkacak, bu takdirde şimdiden bina 
bakımından darlık ve bunun verdiği sıkıntıyı çe
ken teşkilât yeni yeni müşkülâtlar ile karşılaşa
cak büvük miktarda kiralar ödeme mecburiyetin
de kalacaktır. 

Halen Ulus İş Hanında tutulan on oda ile 
iki arşivin sözleşmesinin yenilenmesi için 90 bin 
lira ödenek ayrılmıştır. Görev ve teşkilât kanu
nu ile kabul edilerek yürürlüğe girdiği takdirde 
mevcut bina ihtiyacı karşılayamayacağından se

nede bir ilâ bir buçuk milyon lira kira ödenmek zo
runda kalınacağı anlaşılmaktadır ki, ödenecek on 
yıllık kira karşılığında mevcut binanın arkasın
daki müsait arsaya bir ilâve bina yapılmasının 

veya yeni Meclis binasının arkasında Dikmen yo
lu üzerinde tefrik edilmiş bulunan kaza siteleri 
arsasında Sayıştaya evvelce tahsis edilmiş olan 
yerde modern bir Sayıştay binasının inşaasına 
başlamanın daha rantabl ve iktisadi olacağı 
aşikârdır. 

Bunun için Devlet Plânlama Teşkilâtının mu
vafakati de alınarak Bayındırlık Bakanlığı büt
çesine ilk projeleri ve gerekli hazırlıkları yapıl
mak üzere 1968 yılında ödenek konulması isa
betli bir tedbir olarak düşünülebilir. 

Sırası gelmişken şunu da arz edeyim ki Ma
liye Bakanlığının yeni Meclis binasının arka
sında Dikmen yolu üzerindeki Kaza siteleri ar
salarının alâkalı daire ve teşekküllere biran ön
ce ifraz ve tahsisini temenni ederiz. 

Son bir temennim ile sözlerimi bitiriyorum. 
Sayıştay kazaî bir hesap mercii hüviyetine 

sahibolması itibariyle gerek esas ve gerekse usul 
yönünden birçok kararlar vermektedir. Bu ka
rarları ilerideki hâdiselere emsal teşkil edecektir. 
Binaenaleyh bu kararların da yayınlanması ve 
bundan sonraki fiillere emsal olması lâzımdır. 
Bu suretle tatbikatçılara da ışık tutulmuş oluna
caktır. 

Türlü meşakkat ve imkânsızlıklar içinde in
sanüstü gayret] er sarf etmek suretiyle, bu ağır 
malî denetim görevini şerefle ve yılmadan, azim
le ifa eden mümtaz ve seçkin heyet müntesip-
lerine C .H. P. Senato Grupu adına şükranla
rımızı sunar, başarılar dileriz. 

Savcılarımızla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Ön

der, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA ZİYA ÖNDER (Si
vas) — Sayın Başkan; Cumhuriyet Senatosu
nun muhterem üyeleri; 1967 yılı Sayıştay Büt
çesinin müzakeresi münasebetiyle yasama orga
nı adına bütçe uygulamasının denetimini yapan 
bu Anayasa müessesesinin kuruluşu, foksiyonu 
ve yeni Anayasamıza göre durumu ile, bugünkü 
problemlerine Adalet Partisi Grupu adına te
mas etmek istiyorum. 

Bu nevi kontrol organları; dünya devlet
lerinde genel olarak 2 tip kuruluş göstermek
tedir. 

Bunlardan 1 neisi Kıta Avrupası tarafından! 
kabul 'edilen sistem olup buna genel olarak 
«Sayıştay» veya Hesap Mahkemesi karşılığı 
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«Courdes Comptes» denilmektedir ki, Fransa, 
Belçika ve İtalya'da olduğu gibi yargı organı 
niteliğindedir. 

İkinci sistem ise, Anglo - Sakson memleket
lerindeki sistemlerdir ki, kamu muhasebesinin 
genel teftiş kurulu niteliğinde olan bu müesse
selere «Kontrol ofisleri» denilmektedir. 

Türkiye'mizde bütçe ve bütçenin denetimi 
lüzumu ilk olarak tanzimat devrinde 'duyulmuş 
ve Divanı Muhasebat 1281 tarihinde bir nizam
name ile; biri muhakeme, diğeri maliye olmak 
üzere 2 daire halinde kurulmuştur. Daha son
ra gerek 1293 tarihli ilk Osmanlı Anayasası 
ile, gerek 2 nci Meşrutiyet devrinde Divanı 
Muhasebat yetkileri genişletilerek Anayasaya 
müstenit bir kazai kontrol organı olarak göre
vine devam etmiştir. 

Cumhuriyet Devrinde ise 1924 tarihli Ana
yasanın 100 ncü maddesindeki «T. B. M. Mec
lisine bağlı Devletin gelir ve giderlerini hususi 
kanuna göre murakabe ile görevli bir Divanı 
Muhasebat kurulmuştur.» hükmüne istinaden 
yeniden teessüs eden Sayıştaym kuruluşu, işle
yişi, görev ve yetkileri 2514 sayılı Kanunla tes-
bit edilmiştir. Bu kanunla esas olarak Sayış
taym kuruluşundan beri devam edegelen ve 
kazai kontrol fonksiyonuna uygun olan kıta 
Aviupası sistemi kabul edilmiş ve kanunun 
hazırlanmasında Fransa, Belçika ve İtalya Sa
yıştay kanunlarından istifade edilmiştir. 

Halen yürürlükte olan bu kanuna göre Sa
yıştay «T. B. M. Meclisine bağlı, ve Devletin ge
lir ve giderleriyle mallarını onun adına denet
lemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini yar-
gılıyarak kesin hükme bağlamakla görevli» bir 
yüksek denetleme ve yargı organı olarak ku
rulmuş bulunmaktadı r. 

Bugünkü Anayasamızın 127 nci maddesin
de ise «Sayıştay genel ve katma bütçeli daire
lerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını T. 
B. M. M. adına •denetlemek ve sorumluların he
sap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve 
kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hük
me bağlama işlerim yapmakla görevlidir.» de
nilmek suretiyle Sayıştaym tarihî gelişimi için
de ifa ettiği malî kaza sahasında nevi şahsına 
münhasır bir yargı organı halinde kurulması 
öngörülmüş ve yasama organlarının teşriî 
kontroluna ne suretle yardımcı olacağı da tas
rih edilmiştir. 

1 . 2 . 1967 O : 3 

Bu mâruzâtlarımızdan sonra Sayıştaym ana-
görevlerini ne suretle ifa ettiğinden ve yeni ka
nun teklifinin getireceği değişiklik ve yenilik
lerden de kısaca bahsetmekte fayda mülâhaza 
etmekteyiz. 

Sayıştaym esas görevi, sorumluların hesap 
ve işlemlerini kesin hükme bağlamasıdır. Bu 
muamele her biri birer hesap mahkemesi olan 
Sayıştay daireleri tarafından ifa edilmekte ve 
bu daireler tarafından verilen ilâmlar kendi 
Temyiz Kurulunca kesin hükme bağlandıktan! 
sonra İcra ve İflâs Kanununa göre infaz edil
mektedir. 

İkinci mühim görevi; yargılama faaliyetinin 
hazırlık safhasını teşkil eden sarftan önce ve 
sarftan sonra olmak üzere iki safhada denetçi
ler tarafından yapılan denetim görevidir. 

Üçüncü görevi; yasama organlarının teşriî 
kontroluna yardımcı olarak yaptığı faaliyettir. 

Millet Meclisince kabul 'edilerek Senato ko
misyonlarına gelmiş bulunan yeni Sayıştay ka
nun teklifi başlıca kuruluş, işleyiş, görev, yetki, 
denetim usulleri ve özlük hakları bakımından 
Anayasanın öngördüğü nitelikte ve günümüzün 
icaplarına uygun yenilikler getirmektedir. 

1. Kuruluş ve işleyiş bakımından halen 4 
aded olan Sayıştay daireleri bugünkü iş bacını
na göre 8 e ve mevcut 271 denetçi ve raportör 
kadrosu 833 e yükseltilmekte önleyici fonksi
yonu ve faydası göz önüne alınarak sarftan 
önce vize, lüzum görülecek vilâyet merkezleri
ne teşmil edilmektedir. Temyiz dosyalarının 
daha süratli görüşülmesini ve yargısal faaliye-j 
tin idari işlerden 'ayrılmasını sağlamak ,maksa-
diyle temyiz yetkisi Genel Kurul yerine ayrı 
bir temyiz kuruluna verilmekte ve yine sarf
tan önce vize işlemlerinde hâsıl olacak tered
dütleri karara bağlamak üzere ayrıca bir «Da
ireler Kurulu» teşkili öngörülmektedir. 

Bu suretle işlerin terakümü önlenecek, aynı 
zamanda Sayıştay Başkan ve üyelerinin daha 
selâmetle çalışmaları sağlanacaktır. 

2. Görev, yetki ve denetim usulleri bakı
mından inceleme ve denetlemenin daha çok bel
geler üzerinde yapılması esası yerine, yeniden 
kanun teklifi ile yetkiler artırılmış ve denetle
me daha çok hizmetin faydalılığı, maksada uy
gunluğu hususuna da teşmil edilmek suretiyle, 
işin esasına da tatbik edilmek yoluna gidilmiş-
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tir. Denetçilere ilk tahkikat yetkisi, de veril
mek suretiyle denetimin daha müessir hale ge
tirilmesine ç alışılmıştır. 

Sayıştay lüzum görüldüğü ahvalde hizmet 
mahalline denetçi göndererek belgelerin yapı
lan hizmet ve masrafa uygunluğunu irieeliyebi-
lecek ve hattâ kendi ihtisası dâhilinde olmıyan 
konularda bilirkişi tâyin ederek inceleme yap
tırılabilecektir. Bilhassa ayniyat hesaplarının sa
yımla sonuç vereceği düşüncesiyle yerimde in
celenmesi zaruri görülmüş ve bunun temini' 
için toplam değeri 500 000 liranın üstünde ay
niyata sahibolan saymanlık hesaplarının mut
laka yeride incelenmesi cihetine gidilmiş ve ev
velce Sayıştay denetiminden istisna edilmiş bu
lunan Ordunun, ordonat ve levazım malları 
da yeni Anayasaya uygun olarak denetim içine 
alınmıştır. 

Bunlardan başka harcamaların daha süratle 
yapılabilmesini sağlamak için sarftan önce 
vizeden istisna edilen muameleler genişletilmiş
tir. 

3. 2514 sayılı Kanunla Sayıştay mensupla
rının özlük hakları daha ziyade umumi hüküm
lere bırakıldığı halde Anayasamız hâkim ve 
savcı sınıfından sayılanları Personel Kanunu
nun şümulü dışında bıraktığından Sayıştay 
mensuplarının aylık ve ödenekleri muadelet 
esasına göre benzeri yargı organları mensupla
rının seviyesine yükseltilmiştir. 

Yeni kanun tasarısı ile ise denetçi yardım
cılarına; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat fa
külteleriyle, İktisadi ve Ticari İlimler akade
milerinden veya öğretim itibariyle bunlara 
eşitliği Millî Eğitim Bakanlığınca onanmış yurt 
içindeki veya dışındaki yüksek okulların biri
sini bitirmiş olanlar arasından açılacak sınavı 
kazananlar aday olarak atanacak ve bir meslek 
kursundan geçirileceklerdir. Bu müesseseye 
kaliteli memurların alınması yoluna gidilmekle 
Büyük Millet Meclisi Bütçe uygulamasının ve 
denetiminin tam ve kâmil bir şekilde yapılma
sının huzur ve teminatı içinde bulunacaktır. 

Mezkûr kanun tasarısının 4 yıla yakın bir 
zamandan beri kanuniyet kesbederek yürürlüğe 
girememesinden Sayıştay büyük sıkıntı çekmek
tedir. Münhal bulunan Başkan ve üye kadrola
rına. halen meri kanuna göre seçim yapılama-
nıakta ve denetçi kadrosu genişletilememekte-
dir. 

2514 sayılı Kanunla 1934 yılındaki iş hacmi 
göz önüne alınarak bu müesseseye yeterli kad
ro verilmişse de o yıldan bu yana artan iş faz
lalığı ile orantılı olarak kadro artışı sağlanama
mıştır. 

1934 yılında Sayıştay denetimine tâbi say
manlık adedi 815 iken halen 5561 e yüksekliği 
ve artış oranının 7 kata yakın bulunduğu, 

Yine 1934 yılında genel ve katma bütçelerin 
toplamı 222 716 236 lira iken 1967 yılında 20 
milyara yakın bir meblâğa yükseldiği, yani 
90 kata yakın bir artış gösterdiği görülmek
tedir. 

Buna karşılık 1934 yılındaki denetçi adedi 
170 iken buna 3656 sayılı Kanun ile 23 ve 5999 
.sayılı Kanunla da 78 denetçi ekleenerek bu ra
kam 271 olabilmiştir. Artış nisbeti % 60 tır. 
Görülüyor ki, denetçi adedinin artışı iş hacmi
nin artışı ile oranlanmayacak kadar az olmuş
tur. 

Halen Sayıştay Anayasanın 128 nci madde
sinde öngörülmüş süreler içinde uygunluk bil
dirimlerini T. B. M. Meclisine sunabilmek için 
genel ve katma bütçeli idarelerin nakit sayman
lığı hesaplarını öncelikle inceliye reık hükme 
bağlamakta ve; imkânları nisbetinde bunun dı
şındaki denetim görevini yerine getirmektedir. 

Buna rağmen uygunluk bildirimlerini dahi 
Anayasanın tâyin ettiği süreler içinde düzenü-
yerek, Türkiye B. M. M. ne sunamamakta ve 
Devlet mallarının denetimi ile Belediye ve Özel 
idarelerin denetimini önemli miktardaki ünite
lerin çok azma inhisar ettirebilmektedir. Tem
yiz kurulunda dosyalar ancak 2 - 3 sene gecik
me ile incelenerek kesin hükme bağlanabilmek
te ve sorumlular yıllarca hükmü beklemektedir
ler. 

Yeni Sayıştay Kanunu teklifi yürürlüğe gir
diği takdirde, arz ettiklerimizle birlikte daha 
birçok müşküller haledilmiş olacağından Büt
çe müzakereleri hitamında, Yüce Senatonun bu 
kanunun biran önce çıkmasında gayret göste
receğinden emin bulunmaktayız. 

Sayıştaym senelerdenberi devam edegelen 
mühim bir problemi de; binasının kifayetsizliği 
mevzuudur. Bugünkü kadro ve iş hacmma da
hi cevap veremediğinden seneliği £0 bin lira 
icarla ek bir bina kiraladığına göre, yeni Sa
yıştay Kanunu yürürlüğe girdiği takdirde 
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senelik kira bedelinin 1 - 1,5 milyon liraya yük
seleceği hesabedilmektedir. Bu itibarla bina 
meselesinin ve yerinin süratle halli gerektiğine 
inanmaktayız. 

Evrakında şekil noksanlığı bulunan veya 
kanun ve usule muhalif görülen bâzı sarfiyatın,, 
Ibir kısım tahakkuk dairesince, sahibine akset
tirilmeden, sondaj maksadiyle Sayıştay'a gön
derdiğine tesadüf edilmektedir. Bu hal Sayış-
taym işini artırmakta, hattâ bu yüzden Sayış
tay, güçlük çıkaran bir müessese haline sokul
maktadır. Bu bakımdan karakterli ve kaliteli 
muhasiplerin yetiştirilmesi mevzuu yambaşın-
da, muhasiplerin taltif ve tecziyeleri problemi
nin de ele alınmasında fayda mütalâa etmek
teyiz. 

Sayıştayııı 1967 yılı Bütçesi; geçen yıla na
zaran 10 001 lira noksaniyle 11 378 891 lira ola
rak Yüce Heyetinize sunulmuş bulunmaktadır. 
Bütçe tasarısının tanziminde, israfa kaçılmadan 
âzami tasarruf zihniyetiyle hareket edildiği 
derhal görülmektedir. Diğer müesseselerde ol
duğu gibi mühim bir masrafı ve yatırımı bu-
lunmıyan bu daire bütçesinin takriben % 00 ı 
mukannen bir sarfiyat olan personel giderleri
ne ayrılmış bulunduğundan, tenkidi mucip b'i; 
masrafı da görülmemiştir. 

Yalnız şu hususu tebarüz ettirmek gerekir 
ki; bu bütçe, halen yürürlükte bulunan Sayış
tay Kanununun icalbettirdiği hizmet ve giderle
re ve mevcut kadroya göre teklif edilmiştir. 
Yeni Kanun teklifi yürürlüğe girdiği takdirde 
bu kanunun gerektirdiği giderler için ok öde
nek isteneceği aşikâr görülmektedir. 

Mâruzâtımı burada bitirirken Sayın Mehmet 
Pırıltının konuşmasiyle muhalefetin de aynı gö
rüşe sahibolduğunıı görmekle memnun olduğu
muzu ifade ile 1967 yılı Bütçesinin .memleket 
ve milletimize hayırlı olmasını temenni eder, 
Adalet Partisi Grupu Adına Yüce Heyetinizi 
selâmlar, saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — 1967 Sayıştay Bütçesinin tümü 
üzerinde başka söz istiyen sayın üye?. Yok. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. Bölümleri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 10 367 393 

BAŞKAN — Kabul eden'ter... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölüm Lira 
13.000 Yönetim giderleri ' 801 000 

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

14.000 Hizmet giderleri 7 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 126 5O0 
BAŞKAN — Kabul edenlter... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye Teşkili ve Transfer harcamaları 

II - Transferler 
35.000 Sosyal Transferler 77 000 

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

38.O0O Borç ödemeleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

D) ANAYASA MAHKEMESİ BÜTÇESİ •: 
BAŞKAN — 1967 yılı Anayasa Mahkemesi 

bütçesi üzerinde 'grupları adına söz istiyen sa
yın üyeler M. Zeki Tolunay Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu -adına Sayın Âmil Artus, Kon
tenjan Grupu adına, Sayın Eşref Ayhan, Ada
let Partisi Grupu adına... Şahısları adına söz is
tiyen arkadaşlar, Fehmi Alpaslan, Ekrem Öz
den, Sarıgöllü'dür. Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına Sayın M. Zeki Tolunay buyuru
nuz. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 
ADINA MEHMET ZEKİ TOLUNAY (Malat
ya) — Muhterom Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun sayın üyeleri; 

Anayasa Mahkemesi senelerce •çekilmiş olan 
bir ıstıralbın mahsulü -olarak büyük bir boşluğu 
doldurmak maksadiyle kurulmuş Anayasa mü-
esseselenimizden birisi dir. 

Uzun zamandan beri Anayasaya aykırı bir
çok kanunlar çıkarulmış ve çıkmış olan bu ka
nunların tatbikatı sırasında memleket için fay
dadan ziyade zararlı neticeler doğmuştur. 

İşte bu zararlı neticelerden kurtulmak için 
ilk 'olarak ele alman kanunlardan birisi de Ana
yasanın kurulmasına dair olan kanundur. Bu 
kanunun öncelikle ele alınıp çıkarıılmıaısı bütün 
yurttaşlar tarafından şükranla karşılanmıışjtır. 

Anayasa Mahkemesinin kurulmasına dair 
olan kanun 25 . 4 . 1962 tarihinde yürürlüğe 
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girmiş ve Anayasa Mahkemesi ise 28 . 8 . 1962 
tarihinde vazifeye başlamıştır.. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüksek Senato 
üyelerince de malûm olduğu veçhile Anayasa
mızın 147 nci maddesi gereğince kanunların ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tüzüklerinin Ana
yasaya uygunluğunu kontrol eden yegâne mües-
sesemizdir. 

Yine Anayaisamız bu Yüksek Mahkemeye 
Yüce Divan sıfatiyle bâzı sanıkları yargılama, 
siyasi partilerin kapatılmaları hakkındaki dâ
valara 'bakma, siyasi partilerin (gelir kaynakları 
ve ıgiderleri hakkında verecekleri hesapları 
(kontrol, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ka
rar verilmesi hallerinde alâkalıların Anayasa ve 
İçtüzük bükümlerine aykırılık iddiasına daya
nan isteklerini karara bağlama ve Danıştay Baş
kan ve üyeleri ile Başkanın sözcüsünü seçme 
ve kendi asıl ve yedek üyeleri arasından uyuş
mazlık mahkemesine başkanlık edecek üyeleri
ni seçmek görev ve yetkilerini de vermiştir. 

Aziz arkadaşlarım, 1967 senesi bütçe ka
nun tasarısı tetkik buyurulduğu takdirde bu 
kadar ciddî vazifeler yüklenmiş olan Anayasa 
Mahkemesine 2 748 494 lira gibi az; bir para 
tahsis edilmiş olduğu görülecektir. Tahsisatın 
kifayetsizliği yüzünden Anayasa Mahkemesi 
329 550 lira ile işhanı olarak yapılmış olan bir 
binada icar ile oturmaktadır. Tabiî ki, bu mah
kemenin ihtiyacına göre tanzim edilmemiş ale
lade bir işhanının bu yüksek mahkemenin çeşit
li görevlerinin ifasına elverişli olmadığı izahtan 
varestedir.. 

Nitekim bu binada Yüce Divan sıfatiyle du
ruşma yapılacak kifayetli bir salon bulunmadı
ğı gibi, diğer vazifelerin ifasında da büyük güç
lükler çekilmektedir. Elbette M, bu kadar kü
çük ve ihtiyaca cevap veremiyecek kadar basit 
olan bir salonda Yüksek Adalet Divanı olarak 
duruşma yapmak için müşkülâtla karşılaşıl
maktadır. 

Şu bale göre Anayasa Mahkemesini rahat 
çalışabileceği bir binaya kavuşturmak bir zaru
ret ıhaline gelmiştir. 

Yine tahsisat noksanlığı dolayısiyle gerek 
steno ve gerekse diğer personeller ikmal edi
lemediği gibi, noksanlıklar dolayısiyle de aylar
ca evvel verilmiş olan kararların esbabı muci-
beli ilâmları yazılıp ııeşredilememekitedir. 

Binaenaleyh kanunlarımızın muhafızı ve re
jimin teminatı olan Anayasa Mahkemesinin çok 
iyi işliyebilmesi için ıgerek Hükümetin ve ge
rekse bu müesseseye yardımcı olması lâzımge-
len müesseselerin hüsnüniyetli olmaları şarttır. 

Muhterem arkadaşlarım, söz buraya ıgelmiş-
ken bir cihete daha işaret etmek isterim. 

Anayasa Mahkemesi halen tam kadro ile ça
lış amamaiktadır. Cumhuriyet Senatosu tarafın
dan seçilmesi icabeden üyelik kısır 'Çekişmeler 
yüzünden münhal olarak (beklemektedir. Biran 
evvel niteliği haiz ehliyetli bir kimsenin seçile
rek vazifeye başlattırılmasında büyük faydalar 
vardır. 

Aziz arkadaşlarım, feragat ve ciddiyetle va
zife yapan Anayasa Ma.hkemesi teşkilâtına te
şekkürlerimizi arz ederken, Yüksek (Senatoyu 
saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Artus Kontenjan Gru-
pu adına. 

KONTENJAN GRUPU ADINA AMİL AR
TUS (Cumhurbaşkanınca ıS. Ü.) — Muhterem 
arkadaşlar; Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Gru-
pu adına Anayasa Mahkemesi bütçesi üzerin
deki görüşlerimizi arz etmek için söz almış bu
lunuyorum. 

Bilindiği gibi. Anayasa Mahkemesi, 1961 
Anayasasının getirdiği Anayasa kurumlarından 
biridir. 1924 Anayasasında kanunların Anaya
saya aykırı olamıyaeağına dair bir hüküm mev
cuttu. Fakat bu hükmün müeyyidesi yoktu. Di
ğer bir deyimle Meclisten çıkan bir kanunun 
Anayasaya aykırı olup olmadığını inceliyecek 
ve eğer aykırı ise bunu iptal edecek bir organ 
'mevcut değildi. 

Kanunların Anayasaya aykırı olup olmadı
ğını inceliyen mahkemeler ya doğrudan doğru
ya Anayasa Mahkemesi adını taşır veya bu gö
rev Yargıtay gibi bir yüksek mahkemenin ge
nel kuruluna verilir. Kanunların Anayasaya ay
kırılığını inceliyen bir yüksek mahkeme ilk 
olarak Birleşik Amerika'da kurulmuştur. Bu 
yüksek mahkeme, federal kanunların ve Eyalet 
Anayasalarının Federal Anayasaya uygun olup 
olmadığını incelemek yetkilisini haizdir. Her 
eyalette ayrıca mevcudolan Eyalet Yüksek Mah
kemeleri >de Eyalet kanunlarının Eyalet Ana
yasalarına uygun olup olmadığını inceler. 

Romanya istisna edilirse, Avrupa'da Anaya
sa mahkemelerinin kurulması Birinci Dünya 
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Harbinden 'sonradır. Örnek olarak Avusturya, 
Çekoslavakya, İspanya'yı' sayabiliriz. İkinci 
Dünya Savaşından sonra da İtalya ve Batı Al
manya'da Anayasa Mahkemeleri kurulmuştur. 
İsviçre'ide Kanton kanunlarının veya (kantonla
rın idari ve ıkazai kararlarının federal Anaya
saya aykırılığı ('Kaimi hukuku müracaatı) (re-
•cıouırıs ide droit public) denen bir usul ile federal 
mahkeme önünde dâva 'edilebilir. Fakat federal 
'kanunların Federal Anayasaya aykırılığı dâva 
konusu olamaz. Anayasa bunu yasaklamıştır. 

Bizim Anayasa 'Mahkememiz 'geniş ölçüde 
İtalyan Anayasasından yararlanmak suretiyle 
kurulmuştur. Bu mahkeme, kanunların ve İçtü
züklerin yayımlanmalarından sonra (belli or-
.ganlar 'tarafından belli bir süre içinde açılacak 
dâvaları ve vatandaşların aleyhlerine açılan bir 
dâva dolayısiyle defi yoliyle yapılan 'başvur
malarda 'belli bir kanun hükmünün Anayasaya 
aykırı -olup olmadığını inceler. Fransa'da De 
Gaulle Anayasası 1957 de başka 'bir sistem ka
bul etmiştir. Orada Anayasa Konseyi (Oonseil 
Gonititutioonel) adını taşıyan 9 kişilik bir kon
sey kurulmuştur. Bu konsey; kanunlar henüz 
tasarı halinde iken Anayasaya aykırı mı, de
ğil mi diye bir tereddüt hissedilirse o zaman 
tasarıdaki hükümlerin Anayasaya aykırı «olup 
olmadığını inceliyor. Kanun çıtkıktan sonra 
onun Anayasaya aykırı olduğunu iddia ötmek 
mümkün olmuyor. Bu sistem Avrupa'da itibar 
görmemiştir, Fransa'da da De Gaülle'ün şahsiy
le kâin olduğu kanısı vardır. 

Muhterem arkadaşlar, 1961 Anayasasının bi
ze çok önemli bir Anayasa kurumu olan Ana
yasa Mahkemesini kazandırmış /olmasını şük
ranla karşılamak lâzımdır. Yeni ıbir kurum 'ol
masına ve ilk yıllarda oldukça ağır bir iş hac
miyle karşılaşmış bulunmasına rağmen Anaya
sa Mahkememizin birçok kararları değerli tah
lil ve 'gerekçeleri ihtiva etmektedir. İyi Türk
çe bilen ıbir Alman profesörün geçen yıl bana 
Berlin'de söylediği bir sözü burada nakletmek 
istiyorum. Bu profesör bana aynen (Anayasa 
Mahkemenizin kararlarını taikibediyoruım. Bu 
kararları çok değerli ve isabetli buluyorum. 
Bunların 'bâzılarını Almanca'ya çevirip kitabım
da yayınlamak fikrindeyim) demiştir. Sırası 
gelmişken şunu söyliyeyim ki, Türkçemizi Ulus
lararası bir dil olmaması yüzünden bu kararla
rın dışarıda incelenmesi ve bilimsel değerlerinin 

Uluslararası alanda tanınması mümkün değildir. 
Fikrimizee, Anayasa Mahkememizdeki dil bilen 
genç ve kıymetli raportörlerden faydalanmak 
suretiyle bâzı önemli kararların uluslararası 
dillerden birine çevrilmesi ve bunların zaman 
zaman bir broşür halinde yayınlanarak diğer 
Anayasa mahkemelerine ve Üniversitelere gön
derilmesi yerindedir. Bu suretle kararlar hak
kında dış alemin tenkidini öğrenmek ve ondan 
yararlanmak gibi bir fayda sağlanmış olur. 

Anayasa Mahkemesinde karara bağlanmış 
olan çok önemli konulardan bâzılarının merakla 
beklenen kararlarının yayınlanmasının oldukça 
geciktiği bir 'gerçektir. Buna örnek olarak Ce
za Kanununun meşhur 141 ve 142 nci maddele
rinin Anayasaya aykırı olmadığına dair veri
len kararı sayabiliriz. Bu çok önemli karar bir-
buçuk yıldır hâlâ yayınlanmamıştır. Halbuki 
savcılar ve 'ceza hâkimleri gibi 'emniyet ve ida
re makamları için de bu kararın gerekçesini 
öğrenmek sorumluğu vardır. Bu sebeple söz ko
nusu kararın biran evvel yayınlanmasını 'diler 
ve 'bundan böyle bu türlü gecikmelere yer ver
memek için :ge.rekli tedbirlerin alınmasını te
menni ederiz. Şunu da ilâve edeyim ki, bu ka
rarın yazılmasının hitam bulunduğunu ve ya
kında neşredilmek üzere olduğunu memnuniyet
le haber aldık. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasamız Anayasa 
Mahkemesine siyasi partilerin denetilmesi vazi
fesini vrmiştir. Fakat maalesef 44 sayılı Ka
nun yapılırken Anayasa Mahkemesinin bu gö
revi ile ilgili olarak kendisine yeteri kadar ra
portör verilmediği gibi siyasi partilerin sicille
rini tutacak olan memur kadrosu da tahsis edil
memiştir. Bundan başka yine bilindiği gibi Ana-* 
yasa Mahkemesinin Başkan ve üyelerinin 'gö
revleriyle ilgili hususlarından dolayı Anayasa 
Mahkemesi genel kurulunda yargılanmaları Ana
yasanın 147 nci maddesinde öngörülmüştür. Fa
kat bu kimselerin yani Anayasa Mahkemesi 
Başkan ve üyelerinin şahsi fikirlerinden do'layı 
hangi merci önünde yargılanacakları ve hakla
rında ne surette bir kovuşturma yapılacağı 44 
sayılı Kanunda belirtilmemiştir. Fikrimizıce, 
bunların <diğer benzıeri yüksek hâkimlere kıyas
la Yargıtay Ceza Genel Kurulunda yargılanma
larını öngörecek bir tadilin 44 sayılı Kanunda 
siyasi partilerin denetimi ile ilgili 2 - 3 raportör 
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kadrosu ilâve edilmesi ve siyasi partilerin sici
lini tutmak üzere gene sicil memuru kadrosu
nun eklenmesi yerinde olacaktır. Bundan başka 
Anayasa Mahkemesinde vazife gören idari per
sonelin haklarında yapılacak olan inzibati iş
lemleri hangi mercie yapacağına dair söz konu
su 44 sayılı Kanunda bir sarahat yoktur. Ana
yasa Kanununda da hu hususta bir sarahat yok
tur. Bu itibarla diğer Bakanlık personelinde ol
duğu 'gibi, bunlar hakkında da Anayasa Mah
kemesi üyelerinden (belli kimselerden kurulacak 
olan bir inzibat kurulunun, 'bir disiplin kurulu
nun teşkili ve tadilâtın Anayasa Kanununda ve
ya ilgili 'bir kanunda öngörülmesi uygun ola
caktır. 

Son olarak, muhterem arkadaşlar, hina me
selesine, ıbenden evvel dokunan arkadaşım gi
bi, ben de değinmek istiyorum. Biliyorsunuz 
Anayasa Mahkemesi 300 küsur bin lira kira ile 
bir özel şahsa ait ıbir binada vazife görmekte
dir. Halbuki bu kabil mahkemeler 'başka mem
leketi erde geniş hir 'bahçe içinde, hattâ 'bir park 
içinde ve kendi vekar ve ağırlığına uygun bir 
mevkide 'bina edilmektedir. Mahkemenin hütün 
ihtiyacını karşılıyacak şekilde özel surette ha
zırlanmış ibir mimari plân dairesinde yapılmak
tadır. Böyle şehir içinde, şehrin merkezinde ıbir 
apartman olmak üzere inşa edilmiş olan bir 'bi
nanın alelacele Anayasa Mahkemesine taihsisi 
tabiatiyle ilk anlarda bir zaruretin neticesiydi. 
Faikat artık Anayasa Mahkemesi kurulalı 3 - 4 
sene gibi bir zaman geçmiştir. Bu mahkemenin 
ve Yüksek Hâkimler Kurulunun çalışmasını ra
hatlıkla yapabilecekleri resmî binalara kavuş
turulmaları zamanı gelmiş bulunmaktadır. Yük
sek Hâkimler Kurulu için zannederim Yargıta-
ya yapılan ilâve inşaat içinde bir yer düşünül
müştür. Fakat Anayasa Mahkemesi 'bunun dı
şında kalmaktadır. Anayasa Mahkememize, hu 
mahkemeye atfettiğiniz önem ve saygı ile mü
tenasip 'bir bina kazandırılması zamanı artık 
gelmiş (bulunmaktadır. Bu ciheti -de ilgili Ba
kanlığın dikkatine arz 'etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa Mahkeme
si Bütçesi (görüşülürken şunu da söz konusu et
meden gecemiyeceğim. Anayasa Mahkemesine 
seçilecek üyelerden bir kısmının Yasama Meclis
leri tarafından seçilmelerini Anayasamız kabul 
etmiş hulunmaktadır. Fakat şunu ifade 'edeyim 

ki, Anayasamızın bu hükmü mutlu sonuçlar ve
rememiştir. Cumhuriyet Senatosunda iki yıldan 
beri Anayasa Mahkemesine ıbir üyenin seçileme-
miş olması bu 'düşüncemizin dayandığı gerçek
lerden 'biridir. İleride bir Anayasa tadili söz 
konusu olursa hu nokta üzerinde önemle dur
mak gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlarıım, sözlerime (burada 
son verirken Anayasa Mahkememizin değerli 
hâkimlerine görevlerinde 'haşarılar diler, hepi
nizi Kontenjan Grupu adına saygı ile selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Eşref Aydın... (Gülüşme
ler) (Ayhan, sesleri) 

Sayın Eşref Ayhan, Adalet Partisi Grupu 
adına. 

EŞREF AYHAN (Ordu) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; Adalet Partisi Senato Gru
pu adına, Anayasa Mahkemesi Bütçesi üzerin
deki görüşlerimizi arz ediyorum. 

Anayasa Mahkemesi, Türk siyasi hayatın
da uzun yıllardan beri arzu edilegelmiş, söy-
lenegelmiş, ancak son yıllarda kurulabilmiş 
bir müessesedir. 1924 tarihli Anayasamızda 
mevcudolmıyan, 1961 Anayasamızda Türk 
Devletinin mühim organları arasında yer almış 
önemli bir Anayasa kuruluşudur. 

Gayesi : Anayasamızda ve 44 sayılı kendi 
Kuruluş Kanununda ifadesini bulduğu üzere, 
Yüksek Adalet Divanı gibi önemli bir sıfatı 

yanında; asıl Anayasanın bütün kemaliyle 
teşriî hayattaki hâkimiyetini sağlamaktır. Şüp
hesiz bu ifadeden, Anayasa Mahkemesine Par
lâmento üstünde bir mahiyet izafe edüdiği mâ
nası çıkmaz. Parlâmentonun murakabesi gibi 
bir durum da düşünülemez. Bu kuruluş, şüphe
siz demokratik rejimlerde düşünül ehil en, dik
ta rejimlerinde düşünülemiyen bir müessese
dir. Ancak demokratik rejime bağlı bütün 
devletlerde de mevcut değildir. Demokratik 
rejimin vazgeçilmez bir unsuru olduğu asla 
düşünülemez. 

Yıllardan beri birçok siyasi, sosyal inkılâp
ların içinde çırpman memleketimiz bu mües
sese ile bir büyük adım atmıştır. Her devirde 
ortaya atılan fikirlerde, Anayasa hâkimiyeti 
savunulmuş ve kanunların Anayasaya aykırı 
olamıyacağı üzerinde durulmuştur. Ancak tat
bikatta bir kısım devletler denetlemeyi umumi 
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ve tabiî mahkemelere bırakırken, bir kısmı 
Anayasa mahkemeleri yoluyla halli cihetine git
miştir. 

Yine bir kısım devletler (Fransa - İsviçre) 
gibi kanunları, daha önce, kanuniyet kesbet-
meden denetime tabi tuttukları halde; bâzıla
rı (Almanya - İtalya) gibi, kanuniyet keşfet
tikten sonra denetlemektedirler. 

Keza bir kısmı müddetle mukayyet kılmış, 
(Fransa - İsviçre) gibi, bir kışımı bizim gibi 
müddetle bağlı kalmamıştır. 

Geçen yılki bütçe müzakerelerinde Sayın 
Adalet Bakanı bu hususta Bakanlıkça tetkika-
ta başlandığını, bizden önce bu yola girmiş dev
letlerin geçirdikleri safhaları gözden geçire
ceklerini, ona göre Anayasa ve 44 sayılı Ka
nunda gereken değişikliğin yapılabileceğini be
lirtmişlerdir. Bu tetkik bitmiş midir? Hangi 
noktadadır? Sayın Bakanın Yüce Heyetimizi 
aydınlatmasını rica ediyoruz. 

Sayın arkadaşlar; Anayasa 'Mahkemesinin, 
tarihî gelişimi, doğuş sebepleri üzerinde dur
madan geçeceğiz. Ancak, bütçe konuşmaları 
ölçüsünde, Parlâmento kürsülerinde konuşul
makta olan ve konuşulabilecek ölçüde ve fa
kat ihtiyaçlara, zaruretlere, vatanımızın, mil
letimizin bugünü ve yarını için mutlaka doku
nulması lâzımgelen meselelerine temas ederek, 
sadece vakıalara değinmek mahiyetinde bütçe 
tenkidimize devam edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım; her yeni kanunun, 
velevki Anayasa da olsa, noksanları, boşlukları, 
hataları olabilir. Her yeni müessesenin çok fay
dalı tarafları yanında aksıyan tarafları, faz
la veya noksan tarafları bulunabilir. Bunlara 
millet adına vazife gören, Millî Hâkimiyeti tem
sil eden, sorumluluk yüklenmiş Parlömanter-
lerin eğilmesi, gerekli • tashihleri, takviyeleri 
yapması mutlaka zaruridir. Bu sebeplerle, mü
essesenin daha yararlı çalışabilmesi hakkında
ki bâzı düşünce ve görüşlerimizi açıklamakta 
fayda mülâhaza etmekteyim. Bundaki kıstas, 
şüphesiz küçük politikalara asla düşmemek, 
demagojiye gitmemek olacaktır. Bu açıdan, 
bu gaye ve hedefler yönünden Anayasa Mahke
memiz, dolayısiyle Anayasamız üzerinde dur
maya devam ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; Anayasalar ve Ana
yasa mahkemeleri her şeyi halleden bir tılsım 

değildir. Bütün bir milletin politik, sosyal, 
ekonomik toptan ıstıraplarına, sancılarına, ka
derlerine, sadece bu yolu sıhhatli ve isabetli 
tesbit ve tâyin etmekle çare bulunacağını ta
hayyül etmek elbette mümkün değildir. İngil
tere'de yazılı bir Anayasa mevcut değildir. 
Fakat İngiltere'de Anayasa buhranı görülmüş 
müdür, düşünülebilir mi? Ancak, Devletimizin 
temellerinden baışlıcalarını teşkil eden Anaya
sa ve Anayasa Mahkemesinin, bizim gerçekle
rimize uygun, tarihimizin derinliklerinden ko
pup gelen içtimai ihtiyaçlarımıza uygun ve 
tam cevap verecek bir durumda olması da şart
tır. Burada Anayasamızdaki boşluk, noksan ve 
hataların bir kısmına işaret etmek istiyorum : 

Önce konuştuğumuz bütçe üzerinde duralım. 
Bütçe ve Plân Komisyonu Millet Meclisi ve 
Senatodan karma olarak teşkil edilmiştir. Fa
kat Meclislerde ayrı ayrı konuşulur. Biz 
10 günde ekspres süratiyle bir kısmını lâyıkiyle 
konuşmadan geçiririz. Diğer Meclis de öyle. 
Halbuki meselâ müşterek bir toplantıda daha 
geniş bir zaman içerisinde olması elbette daha 
isabetli ve faydalı olurdu. 

Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Hâkimler 
Kurulu seçimlerine gelince : Yıllardır yapılage-
len tenkidler nerede? Savunulan fikirler nere
de? Demokratik rejimin teminatı olarak kurul
ması öngörülen müesseseler, icranın ve Parlâ
mentonun yani siyasi organların tesirleri, nü
fuzları dışında düşünülürken, gerek Anayasa 
Mahkemesine, gerekse Yüksek Hâkimler Kuru
luna Parlâmentolarca seçim yapılmaktadır. Bu 
kadarla da kalınmamış, bu Anayasa muvace
hesinde ve nispî usulün kabul edildiği, dolayı
siyle çeşitli eğilimlerin alıp yürüdüğü bir or
tamda (Üç turdan sonra mürettep adedin salt 
çoşluğu ile seçilir.) gibi garip ve hatalı bir de 
neticeye varılmıştır. Oysa üç turdan sonra en 
fazla oy alan seçilir, denir ve böylece iki yıl
dan fazla bir zamandır seçim yapılamamak 
gibi bir duruma da düşülmemiş olurdu. 

Muhterem arkadaşlar; Anayasa Mahkemesi 
üzerinde de daha önce prensip ve esaslarını be
lirttiğimiz görüşlerimize devam ediyorum : 

Bu müessesenin verdiği kararlar nihai ve 
daha başka mercilere gitmek imkânı olmadığı 
için önemi üzerinde durmayı zait telâkki ederiz. 
Ve bu sebepledir ki bu kararların Türk siyasi, 
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içtimai ve iktisadi hayatı üzerindeki etkileri 
üzerinde kısaca durmak isteriz. Bütçe ve Plân 
Komisyonundaki müzakereleri zabıtlardan tet
kik ettik. Gördük ki, bu bütçe üzerindeki ko
nuşmaların çok büyük bir kısmı Türk Ceza 
Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile alâ
kalı ve gerekçelerin geç yazılması üzerinde 
geçmiştir. Bir kanat bu maddeleri demokrasi
nin sırtına indirilmiş hançer diye tavsif eder
ken ; büyük bir çoğunluk, Anayasa Mahkeme
sinin çok isabetli bu kararı üzerinde ısrarla 
durmuştur. Grupumuz sureti kafiyede ona 
kaanidir ki, bu 141 ve 142 nci maddeler getir
diği müeyyidelerle Devletin temel nizamını ko
rumaktadır. Bu maddeler, Türk Milletinin 
bugünü ve geleceği için en kuvvetli teminat
tır. Demokrasi, bunlarla, bırakın hançerlen-
meyi, yaşama gücünü ve kuvvetini bulmakta
dır. Doğlu olan bir şey varsa o da, bu mad
delerin Türkiye'de anarşiyi, karanlık maksat
ları önlediğidir. Ancak, bu maddelere daha da 
vuzuh verilebilir. Derhal ifade edelim ki, ka
rar gerekçelerinin süratle yazılmasını ve neş
rini temenni etmekteyiz. 

Bu noktaya gelmiş iken bir başka, çok 
önemli ve tartışma konusu bir mevzu üzerin
de de durmak isterim. Türkiye'de mevcut or
manların muhafazası çok hayati bir önem ta
şır. Ancak, bugünkü orman rejimi hem biza
tihi ormanı koruyamıyan, hem de vatandaş
ları, köylüleri ıstırap içinde kıvrandıran bir 
mahiyet taşımaktadır. Türkiye'de, narenciye
lerle dolmuş yerler orman; üzerinde şehirler 
kurulmuş yerler orman; tek bir ağaç kalma
mış, kilometrelerce ormandan ayrı yerler or
man olarak gözükmektedir. Tahdit komisyon
ları marifetiyle hakiki ormanları tesbit için, 
orman rejimi dışına çıkarılacak yerler için ka
bul edilen 663 sayılı Kanunun muvakkat altıncı 
maddesi Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş ve 
bu ıstıraplı durum da böylece yerinde kalmıştır. 

Hukukun matematik ilmi olmadığını hep 
biliriz. Ve hukukun mutlaka vatanın ve mil
letin yararına olması lâzımgeldiğini de biliriz. 
Şu noktada memleket gerçeklerine müspet bir 
açıdan eğilenlerin müşahedeleri de meydanda. 
Bu ihtiyacı gidermek için süratle bir yeni mev
zuata veya bir Anayasa tadiline bütün partile
rin gideceklerine eminiz. 

Sayın arkadaşlar, Anayasa Mahkemesinin gör
düğü vazifeleri daha önce sıraladık. Bütçe ve 
Plân Komisyonu sayın raportörünün raporunda 
belirttiği bütçe rakamı ve iş durumu da şudur : 

1967 yılı bütçesi 2 748 494 liradan ibarettir. 
Gecen yıla nazaran 1 000 lira bir fazlalık mevcut
tur. 

İş durumuna gelince (İptal dâvalarının duru
mu ) 

Sene Gelen Çıkan Devrolan 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
(*) (i* 

141 
360 
5.1 
46 
30 

12 . 
Şu hale göre şimdiye kadar 628 iptal dâvası 

açılmış, 614 ü karara bağlanmış ve 14 iptal dâva
sı da elde bulunmaktadır. 

Yüce Divan sıfatiyle Bakılmış dâvalar olarak 
da şimdiye kadar 146 dâva gelmiş ve 146 sı da 
çıkmıştır. Şu halde bu tablo ve neticeye göre 
ilk kuruluş yıllarında pek tabiî olarak geçmiş 
yılların mevzuatı dolayısiyle ve bir de ihtilâlin 
içinden gelmiş ve geçmiş bir millet olarak iş hac
mi çok olmuştur. Burada bir hususa dikkatinizi 
çekerim. Anayasa Mahkemesinin elinde halen 
14 dosya vardır. Yakın bir gelecekte hiç dene
cek kadar az iş kalabilir. O halde bu müessese 
ya nıürettep olarak Temyiz ve Danıştay Başkan 
ve üyelerinden iş olduğu zaman toplanmak üze
re kurulmalı veya bu büyük müesseseye daha bâ
zı görevler de verilmelidir. Bu fikir üzerinde bu
gün değilse İnle pek yakın bir zamanda durula
cağı kanaatindeyiz. 

Sayın arkadaşlar, sözlerimi bitiriyorum. 
Adalet Partisi Grupu olarak hedefimiz de

mokratik hukuk Devleti rejimi içinde büyük Tür
kiye'nin çağdaş uygarlığı için yılmadan, usan
madan cesaretle çaba sarf etmektir. Büyük Ata
türk'ün yolunda irkilmeden yürümek azmimizi 
hiçbir engel kırmıyacaktır. 

Hedefimize ulaşacağız. Aklı, adaleti bir me
şale gibi kafa ve yüreklerimizde yakarak ulaşaca
ğız. Anayasamızda yer alan Sosyal Adaleti; Sos
yalizm mânasında anlıyaıı gafilleri, eskimiş, çağı 
geçmiş, gölgeli, karanlık düşünceleri içinde geri
de bırakarak ulaşacağız. Milletçe bu muhteşem 
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tabloyu çizmeye başladık. Şansımızı, Allalra dua 
ederek cesaretle yazdık. Hiçbir gafil ve karanlık 
el bu aydınlık tabloya gölge düşüreni irecektir. 
Tanrı, bu yolda olanlara elbette yardımcı ola
caktır. 

Bu bütçenin Büyük Milletimize ve müessese
ye hayır getirmesini diler, hepinizi Adalet Parti
si Grupu adına sevgi ve saygılarla selâmlarım. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Alparslan. 

FEHMİ ALPARSLAN (Artvin) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, üzerine yemin ettiği
miz, bize varlığımızı ve millete hizmet yolunda
ki vasfımızı getiren Anayasanın teminat müesse
selerinin başındaki Anayasa Mahkemesi Bütçe
sini görüşürken, benden evvel konuşan pek kıy
metli arkadaşlarımı dikkatle ve istifade ederek 
dinledim. Bir tariz olsun diye değil ama öyle 
zannediyorum ki, en istifadeli konuşmayı Ada
let Partisinin Sayın Sözcüsünden almış oldum. 
Evvelâ bir Yüksek Mahkemenin, hem de en yük
sek mahkemenin kararlarını, Anayasanın çok 
açık hükümlerine rağmen burada eleştirmek gi
bi, münakaşa etmek gibi bir durumu dinlediğim 
vakit neden bu hataya düştü arkadaşım diye dü
şündüm, Ama, biraz sonra bu Anayasa müesse
sesinin bu yüksek mahkemenin hali hazır yüce 
vasfından uzaklaştırılıp mürettep bir hale geti
rilmesi yolundaki teklifi dinlediğim vakit kıy
metli arkadaşımın belki de şahsan başka mülâ
hazalarla bir gayretin içerisine düşmüş olduğu 
düşüncesiyle kendisinin sözlerini kıymetli bul
maktan uzaklaşmak lüzumunu hissettim. Aziz 
arkadaşlarım, bunlar garip tesadüfler ve acı te
celliler olarak karşımızda. Biz her şeyden evvel 
bu Anayasanın, noksanlarını icabederse elbirli
ğiyle, gönül birliğiyle elbetteki ikmal eder, ge
rekli değişiklikleri yapabiliriz. Ama, buna hele 
bunun kurduğu, getirdiği müesseseler üzerine 
titizlikle eğilmez ve bunda beraber olmazsak, 
işte o zaman kendi kendimize bizzat nefsimize 
karşı, asgari tâbirle ifade etmek isterim ki, ku
sur işlemiş, hata işlemiş bana göre suç işlemiş 
oluruz. Yüksek mahkemenin çalışması kararları 
saygiyle karşıladığımız yüce mahiyette tezahür 
etmekte, tecelli etmektedir. Bundan dolayı ken
dilerine yalnız şükran borcumuz vardır. Asıl 
bütçesini görüştüğümüz bu müesseseye karşı 
Yüksek Huzurunuzda üzülerek ifade edeceğim 

ki, kusurlu olan biziz arkadaşlar. 2,5 seneden 
fazla bir zamandan beri burada boşalan bir üye
liğe seçim yapmak imkânını bulamadık. Bende
niz asıl bu konuda söz almıştım. 

Aziz arkadaşlarım, bu vazifeyi Anayasanın 
bize doğrudan doğruya tahmil ettiği bu vazifeyi 
yapmaya mecburuz. Yapmazsak üzerimize göl
geyi bizzat kendimiz düşürmüş oluruz. Bu söz
leri yalnız bütçe görüşmeleri dolayısiyle değil, 
bundan evvel de muhtelif vesilelerle birkaç de
fa arz ettim. Bu yıl, bu çalışma döneminde A. P. 
nin pek muhterem grup Başkanından gelen an
layışlı, saygı duyduğumuz teklifleri sayesinde 
Parlâmento çalışmalarında ahenkli, birbirimize 
karşı saygılı olmak, sevgili olmak yolunu tut
tuk. Bunu bozmamak için elden gelen gayreti 
sarf ediyoruz, karşılıklı olarak. Muhterem A. P. 
Grup Başkanından, Grup Başkanvekilinden ve 
gruplarına mensup pek sayın üyelerden de huzu
runuzda memnuniyetle, şükranla bahsetmek is
terim ki, bir şikâyetimiz yok. Yalnız Anayasa 
Mahkemesine seçilecek üye mevzuunda cereyan 
eden bir görüşmeyi yüce bilginize arz etmek is
terim. Sayın Senato Başkanı grup başkanlarını 
bu mevzuda görüşüp bir anlaşmaya varmak, bir 
zemin hazırlamak üzere davet buyurmuşlar. 
A. P. Grupundan Sayın Ahmet Nusret Tuna, 
Kontenjan Grupundan Sayın Âmil Artüs ve 
Millî Birlik Grupundan da Sayın Suphi Kara
man teşrif etmişler, bendeniz de C. H. P. Gru-
punu temsilen orada bulunmuştum. Sayın Baş
kan mevzuu açtıkları vakit her üçümüz de bir 
noktada teklife vardık. Bu meselede asıl yapı
lacak iş Adalet Partisi Grupuna aittir. Adalet 
Partili arkadaşlarımız üzerinde lâf söylenmiye-
cek, kendilerine daha yakın buldukları, kendi 
görüşlerine ve kendi inançlarına daha uygun 
gördükleri bir zatı tavsiye etsinler, biz gruptaki 
arkadaşlarımızdan rica edelim ve bu iş bir cel
sede bitsin dedik. Bu arada ilâve ettik, politika
ya karışmış, politikanın henüz içinde görünen 
ve politik mülâhazalarla tutulduğu hissini sa
rahatle veren insanlardan arkadaşlarımız uzak-
laşsınlar, daha çok istifade edilir birçok müra
caat sahibi arasından birini teklif etsinler, üze
rinde tek söz söylemeksizin bunu bir oturumda 
bitirmeye çalışalım dedik. Arkadaşlarımızdan 
hepsi bu noktada durdu. Muayyen isimler üze
rinde duruldu. Eğer onlardan bir tanesi teklif 
edilirse A. P. tarafından, derhal bu zevat üzerin-
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de bizim de arkadaşlarımızı birleştirmek için 
âzami derecede gayret sarf edeceğimizi ifade 
ettik. Sayın A. P. Grup Başkanvekili Tuna, ken
dilerinin de bu görüşle gayret sarf edeceklerini, 
ama kesin sözü söylemek kudretinde ve imkânın
da bulunmadıklarını beyan buyurmak suretiyle 
•ayrıldılar. Ondan sonra gördük ki, grup tema
yülü adı altında bir başka isim üzerinde, bizim 
mahzurlarını ortaya koyduğumuz bir isim üze
rinde arkadaşlarımız ısrar etmektedirler. Sev
gili A. P. li arkadaşlarım, bendeniz birkaç tane 
kıymetli A. P. li arkadaşlarımla bu mevzuu gö
rüştüm. O arkadaşlarım ayrı ayrı, bana, ne ya
palım Allah müstahakmı versin, gibi sözler söy
lediler. Hele bir tanesinin bir sözünü, lıenı muh
terem grupunuza duyduğum derin saygı, hem de 
bu müesseseye taşıdığım sonsuz hürmet hissi 
içinde söylemiyeceğim. Öyle bir gerekçe ile or
taya çıktı ki, bir yakın arkadaşım, daha bir iki 
kişinin içinde oldu, eğer o gerekçe ile hakikaten 
meselelerin halli cihetine gidersek biz o zaman 
hepimiz çok saygı duyduğum, çok vicdanlı ar
kadaşlarım dâhil hepimiz ciddî surette bir bü
yük mesuliyetin altına girmiş oluruz. Bunu söy
lemiyeceğim. Eğer grup başkanları arzu buyu
rurlarsa bu sözün ne olduğunu kendilerine özel 
olarak arz ederim. Bu haliyle elbetteki bu iş 
neticelenmez. Birleşelim, biz bize düşen vazifeyi 
yapalım ve ondan sonra da bu yüksek müessese
nin daha rahat, daha iyi bir suretle çalışma 
imkânlarını araştıralım. Bu fırsattan istifade 
ederek Yüksek Huzurunuzda iktidar partisi 
grupundaki kıymetli arkadaşlarıma bir grupun 
kararı alınamryacağma göre ayrı ayrı, fert fert 
çok kıymetli Adalet Partili arkadaşlarıma me
selenin bir inat meselesi, meselenin birisine kar
şı bir başkasını çıkarmak gibi bir düşüncenin 
mahsulü olması hiç olmazsa bu yoldaki söylen
tilerin ortadan kalkmasını temin zımnında bir 
noktada birleşmek suretiyle bu bütçenin biti
minde derhal buraya bir sayın üyeyi, tensip bu
yuracağınız, göstereceğiniz bir sayın üyeyi se
me fırsatının yaratılmasını bilhassa istirham 
ediyorum. Bu vesileden istifade ederek yüksek 
müesseseye yaptıkları hizmetten dolayı derin 
şükranlarımı, minnetlerimi ve başarı dilekleri
mi, en iyi dileklerimizle birlikte arz eder, hepi
nizin ve bilhassa mânevi vasfı ile büyük hürmet 
duyduğum Anayasa Mahkemesi müessesesini de
rin hürmetle selâmlarım. 

Sağ olun arkadaşlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Özden, buyurunuz. 
CAHİT OKURER (İzmir) — Söz rica ediyo

rum. 
BAŞKAN — Grup adına mı efendim. 
CAHİT OKURER (İzmir) — Evet efendmı. 
BAŞKAN — Sayın Özden'den sonra yereyini 

efendim. 
Buyurun, Sayın özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, Senatonun muhterem üyeleri, Anayasa 
Mahkemesi Bütçesinin görüşüldüğü bu sırada 
bu yeni müessesemizin kurulmasını âmir olan 
Anaj^asamızın 145 nci maddesini Yüksek Hu
zurunuzda bir kere daha izah etmek ve siyasi 
neticelerinden çıkacak meseleleri bir kere daha 
Yüksek Huzurunuza sermek istiyorum. 

Malûm olduğu üzere, (Anayasa Mahkemesi) 
15 asil, 5 yedekten teşekkül eder. 

4 ü Yargıtay Genel Kurulundan, 
3 ü Danıştay Genel Kurulundan, 
1 i Sayıştay Genel Kurulundan, 
r, ü Millet Meclisi, 
2 si Cumhuriyet Senatosundan, 
2 de Cumhurbaşkanı tarafından bu ikiden bi

risi Askerî Yargıtayclan olmak üzere, 15 kişiden 
terekkübeder. 

Muhterem arkadaşlar, bu teşekkül yeni bir 
organdır. Rejimin teminatıdır. Senelerce bunun 
kurulması üzerinde büyük mücadeleler vermi
şizdir. Ama bu iki teşekkülün üzerinde biraz 
durmak lâzımgeldiği kanaatini taşıyorum. Bu 
teşekkülü Anayasa Mahkemesinin her türlü si
yasi baskılardan mutlak olarak uzak bulundur
mak şartını öngörmek lâzımgelir. 

Siyasi bir teşekkül olan Meclislere böyle çok 
önemli hüküm verme mevkiinde olan tarafsız bir 
mahkemeye üye seçilmesi vazifesini bu siyasi te
şekküle vermekte ben imkân görmüyorum. Bu
nun mahzurlarını, acı taraflarını burada bizzat 
gördük, yaşadık. Geçen senelerde bu kürsüden 
ilk defa Anayasanın bu maddesinin tadili lâzım-
geldiğini bâzı münasebetle ifade ettim. Ve za
man zaman bu fikirlerimi tekrarladım. Buna 
rağmen ne Hükümet tarafından bir tasarı, ne de 
Parlâmento üyeleri tarafından bir tadil teklifi 
verilmiş değildir. Daimî olarak mesele devanı 
edip, kronik halini muhafaza etmektedir. 

Bunun sebebi malûmdur. 
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334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın bütünlüğünü bir müddet muhafaza etmek, 
aksayan tarafları dahi olsa şimdilik bunların 
üzerine gitmemek gayesi siyasi çevrelerde esas 
olarak kabul edilmiş gibi bir manzara bugünkü 
durumu tevlidetmektedir. 

Muhterem senatörler, partilerarası asgari 
müştereklere, Sayın Eyidoğan'ın dediği gibi, 
(vasati ad ile varılmasını imkân dâhiline getir
mek için çaba sarf edildiği şu sırada böyle bir 
tadile gidilmesinde hiçbir mahzur tasavvur ede
miyorum. 

Anayasa tadilinin bir çorap söküğü gibi bir
birini takibederek istenilmiyen bir mecraya sü
rüklenmesi ve rejimin tehlikeye girmesi husus
ları asla hatıra gelmemelidir. Büyük veya kü
çük partilerin elbirliği ile Anayasamızdaki tek
nik hataları ve Anayasanın tatbikatından do
ğan aksaklıkların mâkul esaslara irca.- edilme
sinde hüsnüniyetle hareket etmiyecekleri asla 
düşünülemez. 

Arkadaşlar; bu insafsızlığı, bu aksaklığı, bu 
acı hareketleri giderebilmek icabediyorsa Mec
listeki çoğunluğu teşkil eden partilerin bunun 
üzerine eğilmeleri ve kendilerine de diğer par
tilerin yardımcı olmaları temenniye şayandır. 
Bu suretle bekenen güzel sonuçlar elbette tah
sil edilebilir. 

Ben bu mevzuda biraz tetkikat yaptım. Ko
rucu Meclisin zabıtlarını Anayasa Komisyonun
daki müzakereleri hem mektup hem gayrimek-
tup kısımlarından tetkik ettim. Maalesef 145 
nci madde için kifayetli mucip sebepler Kurucu 
Meclis Heyeti Umumiyesine getirilmemiştir. Bu 
suretle madde bu şekilde tertibedildiği hususun
da anafikrin ne olduğunu anlamak mümkün de
ğildir. 

Ancak Kurucu Meclisin 25 . 4 . 1961 günlü 
oturumunda madde müzakere edilirken bâzı ha
tiplerin meseleler üzerine vukufla eğildiklerini 
gördüm. Anglosakson memleketlerinde İngilte
re'de böyle bir müessesenin bulunmadığı ancak 
adliye makamlarının tahsisen temyiz mahkeme
lerinin bu vazifeyi görmekte olduğu hatipler 
tarafından ifade edilmiştir. İsviçre Anayasa
sının 113 ncü maddesi • Temyiz Mahkemesine 
Anayasa Mahkemesi yetkisini vermiştir. Anglo
sakson memleketlerinde ise yetki esas mahkeme
ler tarafından kullanılmaktadır. 

Müzakereler sırasında Sayın Sadettin Tok 
Bey teşriî meclislerin seçim işleriyle meşgul ol
maları ve onların üye seçimlerinin doğru olmı-
yacağmı, bu işin Yargıtay ve Danıştaya bıra
kılmasını bir önerge ile teklif etmiştir. 

Komisyon Sözcüsü Sayın Nurettin Ardıçoğ-
lu teşriî Meclislerden seçilme usulünü müdafaa 
etmiştir. İtalya'da 5 Cumhurbaşkanı; 5 Meclis
ten, 5 hariçten seçilir. Almanya'da doğrudan 
doğruya meclislerden seçiliyor. Avusturya'da 
üyeler Cumhurbaşkanını Meclislerin seçtiği lis
telerden teklif üzerine seçiyor, esbabı mucibesi 
ile bu mesele üzerinde verilen önergenin reddi
ni istemiştir. Sözcü bilhassa (Meclisler kendi 
üyeleri içinden seçim yapamazlar. Bu sebeple hiç 
meclislere seçtirmiyelim demek fazla vehime 
kaçmak olur) demiştir. 

Diğer önergeler meyanmda Sadettin TokV»n 
da önergesi reddedilmiştir. Teşriî mevzuda çı
kan ihtilâflar siyasi teşekküller ve basın taraflı
dan tenkid edilmek suretiyle muallâkta tutul
duğu sırada bu müessese Türkiye'de kendilisin
den vücut bulma yoluna girmiştir. Bu sebepler
le Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. Fakat se
çimlerde, Anayasa Mahkemesinin seçimi eri "ıi ı 
siyasi organlara bırakılması kısmında bir zafi
yet kendiliğinden hâsıl olmuştur. 

Ayrıca bir komisyon sözcüsü Sayın Muammer 
Aksoy'un Kurucu Meclis tutanağının 197 ve 19 3 
nci sayfalarındaki mütalâalarının hukuktan ta
mamen uzak olduğunu söylemek mecburiyetin
deyim. 

«Dünyanın hiçbir yerinde kabul edilmemiş 
aşırı bir hal suretini Anayasa Mahkemesini ilk 
defa tedvin edecek bir memlekette kabul etmek 
çok tehlikeli gelişmelere yol açabilir.» Sözlerini, 
Sayın Profesörün bu sözlerini indî bulmaktayım. 
Bunları hukukî prensiplerine uygun bir mesnet 
olarak kabul etmeye imkân yoktur. 

Sayın senatörler; Anayasanın esaslı mühim 
prensiplerini tartışma konusu haline gelmesi it 
jimin selâmetle ve salâbetle muhafazası bakı
mından belki zararlı olabilir. Hele bütün tatbi
kat görmeden birkaç sene içinde Anayasanın 
esaslı maddelerinde tadilât istemenin veya yap
manın hakikaten mahzurlar getireceği ve cemi
yeti sarsacağı muhakkaktır. 

Ancak tatbikattan tevellüdeden ağır noksan
ları da gidermenin faydasız olacağı iddia edile
mez. 
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Rejime sıkıntı verebilecek her türlü usul* 
noktaları mütekâmil bir demokratik zihniye!: 
içinde mütalâa ederek prensiplere uygun de
mokrasimizi sağlayıcı ve müesseseleri başarıya 
götürücü tertipleri almak ve bunları temin için 
müştereken bu yola gitmek elbette ki, demokra
tik nizam bakımından bizim için doğru yol olur. 
Senelerden beri iki Anayasa üyesini sonra da bir 
tane oldu, seçmek imkânını bulamıyoruz. 02 
oyu, bu da ihtilaflı ya 93 iddia ederler, 92 oyu 
bir adayın üzerinde toplamak mümkün olamı
yor. 

BAŞKAN — Sayın özden bir hususu tavzih 
edeyim, Yüce Heyet karar almıştır. 92 dir. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Peki, ma
demki karar var, tasrih ettik Sayın Başkan. 
Partiler ve bilhassa iktidar ve anamuhalefet 
partisinin bir aday üzerinde bile birleşeni emiş 
olmaları ve bunun radyolarda ve gazetelerde h r 
gün tekrarlanması turların her oturumda netice 
vermeden temadi etmesi artık Anayasanın bn 
husustaki maddesinin tadilini icabettireeek - ,-
hepleri hazırlamış, hattâ bu sebepler biraz da 
mütekâmil bir safhaya erişmiştir. 

Muhterem arkadaşlar bu husustaki noktai 
nazarımızı böylece Yüksek Huzurunuzda tekrar 
müdafaa etmiş bulunuyoruz. Eğer imkânlar bu
lursak Anayasanın sadece bu maddesinin, hiç 
olmazsa, tadili için bir çalışma yapacağım. 

Meselâ bütçe, arkadaşlar. Bütçede burada 
müzakere ediliyor, gidiyor Millet Meclisine, ora
da müzakere ediliyor. Ne olur hep birlikte bu
nu Anayasada tadilât yaparak böyle günlerce, 
aylarca uğraşmadan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik Toplantısında bu bütçeyi müzakere 
etsek, ondan sonra oya katılsak orada da mesele 
halledilse ne olur, hiçbir şey olmaz. Bu tadil pe
kâlâ zaruridir. Bunun gibi tadilleri yapmak hiç
bir zaman rejime zarar vermez, bilâkis aksak 
giden bir arabanın tekerleği tamir edilmiş olur. 
Hepinizi saygı ve sevgilerimle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Okurer. 
ADALET PARTİSİ GSUPU ADINA CA

HİT OKURER (tamir) — Muhterem Başkan, 
sayım arkadaşlarım; Anayasa Mahkemeli Büt
çesi üzerinde kıymetli arkadaşımız Say:n Eşref 
Ayhan'ın grupumuz adına yaptığı kcnuşma üze-
rane Sayın Fehmi Alparslan C. H. P. Grupmun 

Başıkanvekili Sayın Fehmi Alpaslan bâzı hu-
susulan ele alaraik durdular. 

BAŞKAN — Şahsı adına konuşmuştur Sa
yın Alpaslan. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA CA
HİT OKURER (Devamla) — Biliyorum efen-
'ilini. Bu çalınma yılında başında ortaya koy
duğumuz bir temonni ki, müspet karşılanaca
ğını bildiğimiz için ortaya koymuştuk. Gerek 
Halk Partisinin Başkanvckili gerek Tabiî üye
ler grupu adına konuşan arkadaş tarafından 
çok müspet karşılandı ve hakikaten ondan son
ra gruplar arasında bu nektadan baglıyan müna
sebetler daha iyiye gitme ist'daduıı göster
di ve bu hususta da karşılıklı gayretler hakika
ten esirgenmedi, devamı etti:ildi. Bu hususta 
arz. etmek istediğim birinci n eki ta şudur: Biz 
Senatoda şu sakilde bir çalışma düzenine eri
şelim, seviyesine erişelim derken, hiçbir vakit 
de bir nsktai nazar farkımn ortadan kalkması
nı, fikir hürriyetine en ufak şekilde zedelenme
sini bahis konusu etmiyoruz. Elbette devamlı 
olarak burada fikirler çatışacak, çarpışacak, 
ağır şekilde fikrî konuşmalar olacak, bunların 
heplsini çok tabiî ve değerli olarak kabul edi
yorum. Bunu arz etmedeki sebep, bazan sayın 
bir üyenin bu kürsüden konuşunken bahar ha
vasını, biraz tezyif ile ifade ederek bunun bir
takım başka menfi şeylere yol açabilee-eğlni işa
ret etmiş olmağıdır. Maksadımız sadece Senato
nun seviyesine yakışmıyaeak, uy.nıyaeak lü
zumsuz nctılce veımiyscrk faydasız polemikle
rin Senatonun Heyeti UmumiyesJnde yer al-
rnamasıdır. Bunun dışında en ciddî fikir ko
nu şmalarınm burada yer almasını Senato ile 
kabili telif görmekteyiz. Bu sebeple bu görü
şü müşterdken bugün Senato Yüce Heyetinin 
müştereken paylaşmış olduğunu, esas itibari ile 
müşahede ediyoruz. Onun için bu bakımdan bil
hassa grup adına da monınr.niyetimizl, şük
ranlarımızı ifade etmek isteriz. Bizim sakın
mak istediğimiz ve sakınmak hususunda bil
hassa gayret ettiğimiz nrkta nedirf Polemik 
deniyec. Polemiğinde bilhassa lüzumsuz olan, 
faydasız olan, şahıslarla ilgili birtakım konuş
maları bu kürsüye getiımerırcktedir. Dışarıda 
her hangi bir gazeteci, her hangi bir şey ya
zabilir, buna cevap verilecek yer burası değil
dir. Mukabil bir makaleye cevap verilebilir, 
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bir fıkra muhabirine cevap verilecek yer bu
rası değildir. O fıkra muh ar irine yine bir fık
ra muharlri tarafından cevap verilebilir. Fay
dalı polemiklerin dâhi bilhassa Millet Mecli
sinde yer alması Senatodaki konuşmaların ise 
belli mevzularda memleket meseleleri üzerinde 
uzun çalınmaların neticesi olan bir fikir vr 
ilim seviyeDjiıi ifade eden tarzda ortaya kon
ması gerekir. Sayın Fehmi Alpaslan'ın konuş
masında büyük bir iyi niyete mahsus kaldığı
nı bendeniz işaret etmök isterim. Ancak br 
iyi niyet ile, iyi niyeti muhafaza eden konuş
masında bâzı hususlarda farkında olmadan sa-
n-yorum, konuşması yanlış istikametlere git
mek istidadını gösterir gibi oldu. Anayasa Mah
kemesinin Bütçesi üzerinde konuşan arkadaşı-, 
nııziîi konuşması üzerinde durulurken, Anaya
sa Mahkemeri müessesesinin bu konuşuna yü
zünden zedelenmiş olacağını' ifade ederken, asıl 
Sena ts müesseserini aynı şekilde zedeleme ih
timalinden kendilerini uzak tutamadılar. Hal 
Inıki her şeyin üstünde önce Senato müessese 
sini hor türlü ithamdan koruyacak sakilde dik
katli olmamız gereklidir. Bu fikirleri daha ön
ceden ifade çittiler, geçen 'yıllarda da. Anayası 
Mahkemesine üye seçmamek Senatonun başa
rısızlığı değildir. A. P. Grupu olarak bunun üze
rinde ısrarla duruyoruz. Anayasa Mahkemesi
ne üye seçmemekten dolayı katiyen hiçbir kim
se Senatoyu kınayamaz. Bu outaya konulmuş 
tesoit edilmiş olan seçim tarzının yetersizliğin
den, tatmin edici olmayışından, sakatlığından 
dır. Bunun üzerinde birçok arkadaşlar ayrı ay
rı durmaktadırlar. Bu itibarla aslında Senato
ya, Cumhuriyet Senatosunun müessesesi ola
rak aidolmıyan bir hususu, üyeleri ile can] 
bir müessese olarak aidolmıyan bir hususi 
Cumhuriyet Senatosuna atfetmeye kalkmaıl 
hatalıdır. Bu hususa Sayın Alpaslan'ın bilhas
sa ehemmiyet vermesini rica ediyorum. 

O kadar ki gün geçtikçe bu seçimi netice-
leııdireb ilmek için ancak seo'm kanunu değiş
tirmek lâzımdır. Bu seçimi neticelendirmek, 
seçim tarzını değiştirmekle mümkündür fikri 
gittikçe yayılmaktadır. Bunun neticesinde Ana
yasa Mahkemesine ve Yüksek Hâikimler Kuru
lu üye seçimi ile ilgili Anayasadaki maddele
rin, kendiliğinden değiştirilmesi hususu meyda
na çıkıyor. O halde bu yüzden Anayasanın, bâ

zı maddelerinin değiştirilmesi hususu üzerinde 
durmak da, bilhassa buna başvurmuş olmak da 
Anayasaya bir hürmetsizliği dolayıriyle yine 
Anayasa Mahkemesine karşı bir yanlış davranı
şı katiyen ifade edemez. Arz etmek istediğim 
ikinci husus, Anayasa Mahkemesine üye seçll-
ııok için müracaat eden adaylar meselesidir. 

Gerek Anayasa Mahkemesine, gerekse Yük
sek Hâkimler Kuruluna üye seçilmek için 
müracat eden adaylar eğer seçilme hakkına 
sahip değilse! er itiraz edrimelidir. Bu hakkı 
ve vasıfları taşımadığı doğrudan doğruya bil
dirilmelidir. Ve bu yolda meşgul olunmalı
dır. Ama, otuz küsur aday tesbit edilmiş 
bir durumda iken bunlardan her hangi bir 
tan erinin Anayasa Mahkemesine seçilmeye lâ
yık olmadığının üzerinde durmak hatalı bir 
roldür. Adaylar üzerinde kim olursa olsun 
lâyıktır» veya «değildir» diye mütalâa et-
aek, münakaşa etmek doğrudan doğruya hem 

yanlıştır, hem de doğrudan doğruya Ana
yasa Mahkemesinin kendisini zedeleyici bir 
yoldur. Yarın bu adaylardan her hangi hu
risi seçildiği takdirde, -o zaman işi doğrudan 
loğruya müessesenin kendisini zedelemiş o'ur. 
l u hususta her hangi bir aday üzerimde 
lurulduğu vakit çeşitli mütalâalar ileri sürü-
'üyor. Gayriihtiyari insanın aklına fazilet 
mükâfatı adını taşıyan bir hikâye geliyor. 
Rahmetin Reşat Nuri'nin bu hikâyesini bir
çok arkadaşlarımızın hatırlıyabileceklerini 
'mhmin ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosunun kendisine mah
sus özel bir teşekkül tarzı vardır. Muay
yen şartlara bağlanmıştır, bu üye seçimi. 
3u itibarla her zaman ifade ettiğim/K gibi 
Cumhuriyet Senatosu tarzı terekkübünde ta
şıdığı özel şartlara uygun bir çalışmayı mey
dana getimek ve böyle bir seviyeye erişmek 
emelindedir. Adalet Partisi Grupu bütünü 
ile Cumhuriyet Senatosu Yüce Heyetinin 
böyle bir seviyeye erişmesi için müşterek bir 
gayret içine düşmüş olduğunu görmekten do
layı memnundur. Bu itibarla Sayın Alpars
lan'ın konuşması üzerine durmayı lüzumlu 
gördüğümüz hususlar bizim için katiyen bu 
hedefin dışına çıkmış birtakım esaslar de-
• "ildir. Ancak tashihini lüzumlu gördüğümüz 
birkaç noktadan ibarettir. Tahmin ediyoruz ki, 
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bu bütçe çalışmalarından sonra da Cumhuriyet 
Senatosu dilediğimiz o fikrî ve ilmî olgun
luğun sebebini ifade eden çalışma düzenine 
muhakkak girecektir. Teşekkür ederim. (Alkış
lar.) 

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

Muhterem Başkan Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyelerdi, bundan evvelki Anayasa Büt
çesi müzakereleri sebebiyle bu kuruluşların ta
rihçesini; bizdeki şeklini yegân, yegân arz ve 
izaha çalışmıştık. Bugün grupum, adma konu
şan bir arkadaşım, Anayasa Mahkemesinin 
bugünkü durumu, kendisine mevdu işlerinin 
azalması sebebi ile serd ettiği bir fikrin yan
lış anlaşılmış •olmasını müşahede etmiş olduğu 
için söz aldım. 

Arkadaşımız Anayasa müessesesinin, Mah
kemesinin ağırlığı, mânası üzerinde ehemmi
yetle durdu. Yalnız işler azalırsa, biterse ne 
olur? Binaenaleyh, bu müesseseyi daha faydalı 
bir şekilde çalıştıramaz mıyız suali karşısında 
da, ya buna yeni vazifeler verelim veyahut da 
tarzı teşekkülünü, terkibini diizenliyelim, dedi
ler. Yoksa Anayasa Mahkemesinin ehemmiye
tinin azlığı veya bu müessesenin işleyişi ile lağ
vı mânasında her hangi bir söz sarf etmedik
leri kanısındayım. 

Binaenaleyh bu hususu böylece ve kısaca 
arz ve izah ettikten sonra şu noktaya gelmiş 
oluyoruz. Bütün konuşan hatipler Anayasanın 
maddelerini dile getirmektedirler. Tarzı terti-
ıbiııden. tutun, secinı-e kadar sayfalar teker teker 
açılmaktadır. Bir memlekette anayasanın otur
muş olmasının ifadesini şöyle zikrediyorlar: 
Anayasalar ne kadar tozlu ve raflarda didiklen-
meden kalırlarsa o Anayasalar o nisıbette o 
memleketin bünyesine intibak etmiş ve otur
muştur, diyorlar. Demek ki, bizim 1961 Ana
yasasında bütün hatiplerin dile getirdiği gibi 
oturmamış bâzı hususlar mevcut. Sebebi; ne ik
tidarı elinde tutan Tabiî üyeler tarafından 
direktman getirilmediği ve kurulan Kurucu 
Meclisin de kendi bünyemizi bir tarafa bırakıp 
misk bir sistemi, tatbikatını tetkik etmeden mü
essese olarak getirmesinden neşet ediyor. Çün
kü onun menşei Roma Senato Müessesesinden, 
Anayasa mü es.se s es esinin menşei muhtelif raem-
leiketlertde muhtelif şekil ve kuruluşlarla ya 

temyize verilmek, ya bir kuruluş olarak veya 
veto haklarını kullanmak gibi muhtelif şekil

lerde gelmiş. Ama bizdeki gibi kuruluş adedi 
itnihap şekli gibi bir müesseseyi diğer mem
leketlerde çok az buluruz. Kanaatimizce en 
iyisini Fransızlar getirmişler. Tek kişiye seçme 
hakkı vermişler ve bizdeki gibi hâkim yeter
liliği üzerinde değil, o güne kadarki Türk Dev
letinde gördüğü hizmetler bakımından bir 
seçme yeterliği tanımışlar. Biz ise, Anayasa 
Mahkemesine üye seçmeyi yalnız hâkimlere 
hasretmişiz. Şu, şu vasıftaki hükkâm arasından 
seçilir. Bunun birtakım mahzurları da vardır. 
Diğer müesseselerden Anayasa Mahkemesine 
intikal edecek muhtelif mevzulardaki dâvalar 
üzerinde yalnız hâkimlik meslekinden gelen ar
kadaşların vukuf sahibi olacaklarını iddia et
mek yerinde değildir. Sayın Fransız Cumhur
başkanı De Gaulle'ün hatıratında şunu gör
müştüm. Diyor ki, Maraşal Pete'nin dâvasını 
gören mahkeme o güne kadar memleketimizde
ki yeterli, Devlet hizmetinde yeterli vazife 
görmüş, hattâ, politikacılardan seçilmiş olma
larına rağmen verilen idam hükmü eğer yaş se
bebiyle tecil edilmeseydi Reisicumhur olarak 
ben af yetkimi kullanacaktım. Çünkü, onlar da 
kanaatime göre bu Maraşal hakkında verilmesi 
beklenen hükme varamadılar. Demek ki, büyük 
mahkemelerin 'bâzı mevzularda çok ağır, hadi
seleri, işi çok tahlil eder. ve neticede hattâ ha
yatları pahasına bir noktaya varmaları iktiza 
eder. Memleketimizde çektiğimiz en büyük sı
kıntı nereden geliyor? Evvelâ gerek bunun 
kuruluş kanunu, gerek Yüksek Hâkimler Ku
rulunun vazife ve salâhiyetleri ile kuruluşları 
hakkındaki durum. Burada Anayasa siyasi he
yetlere bu mahkemeye üye seçme yetkisini ver
mekle, tatbikatta görüyoruz ki, hatalı bir yol 
takibetmiş. Bir arkadaşım bu mevzua değine
rek eh, Adalet Partisi kendi tandansma uyan 
birisini ileri sürsün, ama fiilî politikada bulun
masın. Bu da olmadı. Yani fiilî politikada bu
lunup da kendisi bir yere seçildiği zaman poli
tik tesirin dışında karar verebilecek kişi ola
bilir. Ama tandansı orada olacak ve bunu ta
rafsız diye seçeceğiz. Demek bu da mümkün 
değildir. Velhâsıl bu seçim hususunun Ana-
nayadan çıkarılması gerekmektedir. Siyasi he
yetler buraya dokunmamaîıdırlar. Anayasa 
Mahkemesinin rolü, ehemmiyeti nazarı itibara 
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alınarak Sayın Adliye Bakanından şahsan is
tirhamda bulunmuştum. 

Kanunda Anayasa Mahkemesine gelmiş olan 
dâvalar hakkında bir karar verme müddeti yok. 
Olmayınca da işlerin çokluğundan veya hâdise
lerin ehemmiyetinden bâzı dâvaların uzun müddet 
tetkik edilmeden, bir karara varılmadan bekle
tildiği de oldu. Gönlümüz isterdi ki, A. P. İk
tidarı evvelâ bu kanun üzerinde dursun, onları 
da; hattâ, müşkül durumdan kurtarmak üzere di
ğer anayasalarda ve bilhassa Fransız Anayasa
sında yer alan kâfi müddet, olan bir ay gibi bir 
müddeti tasrih etsin. Bunlar da reaksiyoner bir 
Anayasa ile çalışıyorlar ve tatbikatın gösterdiği 
bütün müşkülleri halletmeye çalışmışlardır. Hat
tâ Hükümetin talebi ürerine, bilhassa deklâ
re Yuvarlarda bir hafta 'gibi bir müddet zarfın
da Anayasa Mahkemesini karar vermeye mecbur 
tutmuştur. Sebep; aktüel çok mühim hâdiselerle, 
ki, bizde de geçti bu. Meselâ Seçim Kanunu me
selesi, meselâ 141 - 142 gibi memleketin siyasi 
bünyesinde hakikaten mühim rol oynıyan mad
deler hakkında açılan dâvalar, bunlar üzerinde 
bir seneden ziyade karar verilmediği oldu. Biz, 
müesseseyi daima zedelememek, o müesseseyi koru
mak ve müesseselerin bizatihi her hangi bir şe
kilde itham cdilmiyeeeği kanısından hareket 
ediyoruz. Buna mevzuat da tesir ediyor. Öyle 
ise evvelâ bunların ele alınıp düzenlenmesi iktiza 
eder. Hangi müddet zarfında karar verilecektir? 
Sevk edilen dâvalar yavaş yavaş azalıyor. Kuru
luş ikmal edilmiş. Bu demek değildir ki bun
dan sonra bu 14 dosya bitince bu yüksek mües
sesenin de vazifesi sona erecektir. Hayır, her 
zaman, her çıkan kanun dolayısiyle Anayasa ile 
çatışmalar meydana gelebilir veya çatıştığı kanati 
ile dâvalar tahrik edilebilir. Gönlümüz şunu is
ter ki, Anayasa Mahkemesine üye seçimi yâpıla-
bilsin. Fakat yegâne çare Anayasa tadili. Bu 
tadil ne yollara gider, başka maddeleri de pe
şinden sürükler mi? Bu Parlâmentonun ve Sena
tonun kendi siyasi ortamını göz önünde bulun
durmasına bağlı. Memlekette 27 Mayıs hareke
tinden sonra açılan bu Meclisler hiçolmazsa Roma 
Siyasi Tarihini çok yakından bilip belki kab
lelmilât, fakat tetkik edip onun üzerinde dur
maları iktiza eder. Siyasi ortam Türkiye'de 
naçiz kanaatim odur ki hâlâ oturmamıştır ve 
oturması için gerekli şartları, biraz evvel iki 
arkadaşım da burada dile getirdiği gibi, bir ta

raftan bir şeyi düzenlemeye çalışırken öbür taraf
tan gayriihtiyari onun zayıf noktalarına temas
tan da kendimizi alamıyoruz. Muhakakk olan 
şey şu: Bugün Türkiye'de Parlâmento birinci de
recede rejimin oturmasından mesul ve rejimin 
oturması için gerekli bütün gayretleri yapmak, 
bütün çabaları göstermek mecburiyetinde ve du
rumundadır. Eğer biz bu Anayasa anlayışı 
içinde hareket edersek, hattâ Anayasayı tadil et
mek, hattâ mevzuu müzakere olan bütçenin anla
mındaki Anayasa Mahkemesini dahi tadil yetkisi 
kendisinde olan Parlâmentonun bu anlayış için
de her şeyi yapamıyacağını ve fakat Anayasa 
anlamı içinde her vazifeyi rahatça görebileceğini 
kabul etmemiz iktiza eder. Binaenaleyh Anayasa 
Mahkemesi üyelerine de düşen vazife kendileri 
bu anlayış içinde kararlarını bu karar müddet
leri tâyin edilmese dahi gerekli müddet içinde 
verip sosyal bünyedeki sarsıntı tevlideden birta
kım hâdise ve dâvaların biran evvel ikmaline ça
lışmalarıdır. Bu bütçenin, dolayısiyle Anayasa 
Mahkemesi faaliyetinin memlekete hayırlı olma
sını temenni eder, teşekkür ederim. Saygılarımla. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çumralı. 
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Sayın arka

daşlarım, Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin müza
keresi için istical gösterdiğinizi biliyorum. Bu 
itibarla, mâruzâtım kısa olacaktır. Eğer Anaya
saya dokunulmamış olsaydı konuşmalar arasın
da, söz almak ihtiyacını dahi duymıyacaktım. 
Hakikaten 50 küsur, yanlış kalmadı ise hatı
rımda, 52 oturumdan beri Senato Anayasa Mah
kemesine Anayasa gereğince seçmesi gereken üye
yi seçemedi. Bu seeemeyişin türlü sebepleri, tür
lü icapları oldu. Şimdi bu seçemeyiş, müessese
nin kuruluşundaki anormallikten mi, yoksa yeni 
bir müesseseye intibak etmemiz zaruretinden mi 
doğmuş olduğunu kestirmemiz gerekir. Bunlar bi
zim. hukukumuza reform olarak girmiştir ve ol
duğu gibi kabul edilmiştir. Bugün için bir Ana
yasa değişikliğine hiçbir yönden gidemeyiz. Bu 
'kapıyı açtığımız anda araladığımız anda sonuna 
kadar devam. eder. Nereden başlar, nerede bite
ceğini kestiremeyiz. Bu itibarla bundan sonra 
bütçe müzakereleri bittikten sonra yapılacak hu
sus parti gruplarındaki arkadaşlarımızın bir ara
ya gelerek anlayış gösterip, Anayasanın esas hü
kümleri dâhilinde bu seçimi biran önee intaeefc 
melerini temenniye şayan buluruz. 
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İkinci husus, arkadaşlarım ayrı ayrı belirtti
ler. Ben de bu yepyeni müessesemizden, Senato
dan rica ve istirham ederim ki, rejimin esasına 
nıütaallik olan meselelerde Anayasa Mahkememi
zin de hassasiyetini muhafaza ederek biran önce 
bir kısım kararlarını ç:karmasmm zaruretini te
menniye şayan bulurum. Rejimle ilgili hususlar 
1,5 yıldan beri karar verilmediği için türlü akım
ları temsil edenler tarafından başka yorumlara 
tabi tutuldukları görülmektedir. Bunun, elindeki 
bu mühim kararların biran önce çıkarılmasını, 
tekrar ediyorum, temenniye şayandır. 

Beni asıl söz almaya teşvik eden Eşref Ay
han arkadaşımızın bu müesseseye gelen işler, çı
kan işler yıldan yıla düşmektedir, bu itibarla va
zifesi sona ermiştir, erecektir önümüzdeki sene
lerde bu dâva adedleri daha azalacaktır, bu mü-
esseroye lüzum kalmıyacaıktır, Anayasanın bu 
maddesini tadil ederek Yargıtay ve Danış'aya bu 
vazifeyi yükliyebilir misiniz şeklindeki konuşma
lardır. Sarıgöllü arkadaşım işaret etti, ben de 
aynı noktaya cevap verecektim: Asla.. Türk teşrii 
hayaı4:! devam ettiği müddetçe, kanunlar çıktığı 
müddetçe bu müesseseye ihtiyacımız katidir. Bir 
Anayasa yapmışız, Meclis1 erden tefsir hakkını al-
mır^/. bu hakkı dâvaların iptali şeklinde Anaya
sa Mahkemesine vermişiz. Eşref Bey arkadaşımı
zın bira-î as0hileştiğini görüyorum, mesele ifade
nizin tarzında değil aziz arkadaşım, ifadenizin 
tarzında değil, ya,ni dâvaların a.zalrmş olması bu 
müecr~!~;enrL gördü'rü işlerin de azalmasını icabet -
tirir, buradan alalım diğer bir müessese de bu 
isle-™ devam ets'n-e Anayasanın ruhu müsait de
ğildir-demek istiyorum. Bir misal1 e canlandırıp 
pl'nüme son vereceğim. Son seyahatimde Lozan 
TemvİT Ma.hıkeme'vnde, pek ga.ribmize gidecek bel
ki rakam, tashihi karar adedi dört tane idi. Hiç-
kimrs'vım de aklına gelip Hukuk usulü muhakeme
leri Kanununda tashihi karar müessesesini kaldı
ralım diye düşünmüyor. Biz de Temyizden geren 
dâva1 arın mübalağasız söyliyebilirim, % 75 - 80 i 
tashihi karara tabi olur, ama nasıl ki, İsviçre'de 
böyle düşünülmüyorsa teşrii hayatımızın temina
tı, rejimin teminatı olan Anayasa Mahkemesinin 
görevlerini bu müesseseden alıp, bu müesseseyi 
ilga edip diğer müesseselere, Yarg^ay, Danrtay. 
her ikisinin mecmuundan seçilecek üyelerle de 
teşkiline imkân olmadığını ifade etmek isterim. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ayhan... Lütfen kıssa ko
nuşunuz. 

EŞREF AYHAN (Ordu) — Sayın Başkan, 
çok değerli arkadaşlarım, söz alışım daha çok 
bir noktayı tavzih bakımındandır. Burada Çum-
ralı arkadaşımın konuşmasından ziyade Alpars
lan arkadaşımın ifade ettiği bir cümleye cevap 
vermek için geld'm. Durum şu : Konuşmamın 
başından sonuna kadar bu müessesenin önemini 
belirttim, yani müessesenin önemi üzerinde ısrar
la durdum. Kaldı ki bu konuşma Eşref Ay
han'ın şahsı adma bir konuşma değil, bu ko
nuşma Adalet Partisi Yönetim Kuruluna gel
miş, fikirler üzerinde durulmuş, belki benim ka
lemim ama fikir koskoca bir gnıpıın fikri. Bu
rada biz neyi ifade ettik? İki fikir getirdik. Mut-
]aka böyle olsun demedik. Eğer böyle kalacaksa 
iş durumunu izah ettim, yarın bir tek işi kalma
dığını kabul edin. Altı ay sonra kalmıyacak. 
(Soldan «yine kalır, kalır, kalacaktır.» sesleri) 
Ne olacak o zaman? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
EŞREF AYHAN (Devamla) — Dedim ki, 

bu müessese eğer bu şekli ile kalacaksa daha baş
ka vazifeler de verelim dedim. Bunda ne var? 
Bundan başka vazifeler de verelim dedim. Eğer 
başka vazifeler de vermiyecekseniz bütün dünya 
güler, dedim. Yok, işte benim konuşmam bu. 
Bunda bir şey yok ki... Yani bunu hakikaten 
şöyle veya böyle şu tarafa veya bu tarafa çeke
cek her hangi bir mesele yok. Gayet basit, merc
ie bu kadar basit. Onun için geçiyorum di£cr 
hususa. 

Alparslan arkadaşım ifade buyurdu. Eşref 
Ayhan arkadaşımız efendim, acaba hangi duy
gunun tesiri altında böyle bir fikre doğru git
ti?.. Ben hangi duvgunun esiri olur veya tes :ri 
altında buna giderim? Bu bir grupun fikri di-
vorum sizlere. Kaldı İd benim her hangi bir baş
ka türlü hareketimin bu grupun içinde ne mâna
sı olur? Bunun izahını bir grup başkanvekili 
olan ve hakikaten kıymet verdiğim bir Alpars
lan arkadaşıma yakıştırmak imkânını bulamadı
ğım için söz aldım. Kaldı ki bir meseleyi bu 
kürsüye getirip benim fikrim, Alparslan'ın fik
ri, elbette ki çatışacak burada. Elbette doğru 
volu bulacağız. Anayasa ne bir âyettir, ne bir ha-
drstir. Eğer bizim ihtiyaçlarımıza cevap vermi
yorsa onu değiştiremiyecek miyiz? Bu mües-
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sesenin daha yararlı hale gelmesi için elbette çaba 
sarf edeceğiz. Onun için söz aldım. Tavzih etti
ğime kaaniim. Tekrar hepinizi saygıyla selâm
larım (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Birancl. 
İZZET BİRAND (İzmir) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım, söz almamın asıl sebebi 
Anayasamız üzerinde gösterilen fazla hassa-
siyasetle tavzih etmek istediğim hususdur. Her 
cemiyet kendi ihtiyacına göre, aktüel icaplara 
cevap veren Anayasasını tespit eder. Bu bir sis
tem kuruluşunun kaynağı elmuştur, bütün 
enerji oradan çıkar. Ama hiçbir zaman bir sis
temin tatbikatına taallûk eden ince unsurla-
riyle ta başında tam isabetle imkân olduğu vâki 
değildir. Anayasaların bugünkü anlamında ana
yasaların vasfı cemiyetin icap ve ihtiyaçlarına 
göre ayarlanabilmesi vasfının olmasındandır. 
Bizim Anayasamız da bu hükme bağlanmış, bu 
imkân sağlanmıştır. Ancak anayasalar ıslah edi
lirken, eksikleri tamamlanırken ona ruh vermiş 
olan esas hükme, esas prensibe sadık kalın
mak lâzımgelir. Byylece ahenkli bir sistem mey 
dana gelir. Bir misal olsun diye arz edeceğim. 
Amerika Anayasasının tesbit edildiğinin aka 
binde toplanan Meclis ilk tadilini ilk maddede 
yapmış insan haklarını buna ilâve etmişti. Eğer 
sis-em kurulmasında bâzı itirazlarla, bâzı sakın 
çalarla, endişelerle aklın, insafın ve iyi niye
tin teminatı elbette her zaman olacaktır. Bun
larla ayarlamalar mümkün kılınmalıdır. Bu za
ruret bizde olduğu şudur: Bunu ifade edecel7 

mevkide değilim. Ancak Anayasa Mahkemesi
ne uzunca süredir bir üyenin secilememiş ol
ması insanda bu Yüce Meclisin kendi fonksiyo
nu tabiatına şu vazifenin uyamadığı hakkmdr 
bir düşünce veriyor. Bunu da müşahede etmel 
lâzımgelir. O halde şu icap ve zarureti acele 
unsurunun iyi niyetleri birleştirerek en iyi şe
kilde hal yoluna biran evvel ulaştırmayı düşü 
nurken anayasaların da lüzum ve icaba göre 
d:ha iyi, ilkelerine daha sadık, sistem kurma 
yününden daha tekâmüle ulaştırmalarından 
daima imkân mevcııdolduğunu ve bunun böy
le mütalâa edilmesinin dokunulmaz, tabu gib' 
olmasından elbetteki farklı ve hayati vasfı 
elan bugünkü cemiyetin icabı olduğunu arz et
mek isterim. Bu noktada Anayasa Mahkeme
sinin bizzat kendi üzerinde arz edeceğim. Yüce 
Meclis tefsir salâhiyetinde değildir. Kanunu 

kor, lâf bir defa çığrmdan çıktı mı artık üze
rinde tasarrufu yoktur. Bunun mevcut kanun
larla, büyük sistemle intibakını Anayasa Mah
kemesi, mahkemelerin hükümleri ve açık ça
tışmalar halinde de Anayasa Mahkemesi müta
lâasını verir. Bu keyfiyette, tabiatta mevcudi
yeti zaruri olan bir müessesedir. Kendi mükte-
zası öyle icabettirir. İşinin biteceğini tasavvur 
mümkün olamaz. Bu millet devam ettikçe, bu 
Devlet devam ettikçe, bu sistem devam ettikçe 
elbette ki, yüksek bir hâkem sözüne ihıtiyacola-
c aktır. 

Saygılarımı sunarım, teşekkür ederim. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Söz istiyo

rum, Sayın Başkan. 
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon

ya Milletvekili) — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Söz istemişlerdir efendim. (Ba
kandan sonra konuşsun sesleri) Bakandan son
ra konuşsun nasıl olsa son söz senatörün. 

1967 yılı Anayasa Mahkemesi bütçesi üze
ninde söz istiyen bütün arkadaşlar konuşmuş
lardır, vaki tenkid ve temennilere de Sayın 
Vdliye Bakanı cevap vereceklerdir. Buyurun 

Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Sena
tonun sayın üyeleri; bir Anayasa müessesesi 

lan Anayasa Mahkemesinin çalışması ve is
tikbalde alması lâzımgelen şekli üzerinde muh
terem arkadaşlarımın şahısları adına ve grup-
!arı adına serd ettikleri mütalâaları dikkat
le dinledim ve gerekli notları da almış bulunu
yorum. Arkadaşlarımın mütalâalarına değin
meden önce Anayasa Mahkemesinin kurulu
şundan bugüne kadar çalışmasının kısa özetini 
takdim etmek istiyorum. 

Bilindiği gibi 1962 senesi ortalarında faali
yete başlamış olan Anayasa Mahkemesi, ku
rulduğu günden bugüne kadar kendisine inti
kal etmiş olan 628 iptal dâvasının 615 ini kara
ra bağlamış ve bugün elinde 13 dâva kalmıştır. 
Bir sözcü arkadaşımın bunu 14 olarak takdmi 
edişi raportörün raporundan aldığı rakamın 
ifadesidir. Raportörün raporunu tanzimden 
bugüne kadar geçmiş olan süre içinde bir dâ
va daha intacedilmiş olması itibariyle 14 raka
mı 13 e inmiş bulunmaktadır. Yine ayna mües
sese bu süre içinde Yüce Divan sıfatı ile bak
tığı dâvaların tamamını bitirmiştir ki, bunla-
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rm adedi de 146 dır. 
Şu kısa rakamlar ve arz ettiğim tablo, mües-

sesenin kuruluşundan kendisinden beklenilen 
hizmeti fazlasiyle ifa ettiğim açıkça ortaya 
koymaktadır. Bilhassa kuruluş senelerinde, ka
nunun muayyen süre içerisinde dâva açılma
sını öngördüğü konularda açılmış olan dâvala
rın kesafeti bakımından ilk senelerde hakika
ten Anayasa Mahkemesi çok müşkül bir du
rumda çalışmıştır ve fakat kısa süre içinde bu 
işi yenmeyi ve müşkülü halletmeyi başarmıştır. 
Halen elindeki iş adedi normal ölçüler içeri
sinde çalıştığının ve bundan sonraki mesaisi
nin de bu normal ölçüler içerisinde semereli 
olacağının açık ifadesidir. Anayasa Mahkeme
si yıllar yılı üzerinde hakikaten arzuyle du
rulan ve hepimizde arzu ve bir özleyiş olarak 
ifadesini bulan ve Anayasamızın getirdiği hü
kümlerde de kuruluşu sağlanmış olan bir Ana
yasa müessesesidir ve ifa ettiği hizmetler iti
bariyle bu müesseseyi hem takdir etmek, hem 
şükranla yadetmek, hem de muhafazasını dai
ma titizlikle arzu etmek gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım mütalâaları arasın
da Anayasanın tadilini gerektirecek konular üze
rinde durdular. Çeşitli mâna ve mahiyet taşıyan 
bu muta i;*: a ve arzulara benim şu anda müspet 
veya menfi bir cevap arz etmeme imkân olmadı
ğını takdir buyurursunuz. Çünkü Anayasanın 
tadilini öngören bu mütalâaları enine boyuna 
tetkik etmeden, zemin ve zamanını hesaplamadan 
bir cevaba tabi tutmanın isabetsizlik olacağı ka
naatindeyim. Anayasanın değiştirilmesini icabe
den konular olabilir ve vardır. Bu, Anayasa Mah
kemesinin işleyişi. Senatonun seçim düzeninin iş
leyişi bakımlarından olabileceği gibi sair konular 
üzerinde de olabilir. Fakat bir Anayasanın ta
dili hakikaten üzerinde ciddiyetle çalışılması ge
reken büyük etütlerin neticesinde teşebbüs edile
cek ve politik sahada evvelâ zemini ve zamanı gü
zel hesabetmek suretiyle memleketin bünyesinde 
her hangi bir rahne açacak bir sebep yaratma
dan ve getirilecek hükümlerin de bir tecrübe, bir 
ilim ve bir tetkik mahsulü olarak vaz'edilmesi ge
rekir ki, bütün bunlar zaman ve tetkik icabet ti
ren konulardır. Şu anda sayın üyelerin bu nok
talara temas eden mütalâaları üzerinde ne müs
pet, ne de menfi bir mütalâa serdetmekten tevak
ki ediyorum ve fakat hepsini ciddi olarak dinle
dim, not aldım, bunun üzerinde gereken hassa

siyetle durulacaktır. 
Arkadaşlarımın mühim bir kısmı 141 ve 142 

nci maddelerin Anayasaya uygunluğu yolun
da verilmiş olan kararın birbuçuk seneyi müte
caviz bir zamandan beri henüz gerekçesinin ya
zılmadığı noktasında tekasüf etmiştir. Arkadaş
larım bu noktada mütalâalarını haklı bir zemine 
istinadettirmiş bulunmaktadırlar. Bir kararın ya
zılışının, esbabı mucibesinin yazılışının bu kadar 
gecikmiş olması hakikaten hepimizi üzüntüye 
sevk etmiştir. Ancak esbabı mucibenin gecikmiş 
olması Anayasa Mahkemesinin çalışma sisteminin 
aksaklığından veya bunu ihmal etmiş olmasın
dan neşet etmemektedir. Bunun yazılmasını üze
rine almış olan arkadaşlarımızın raportör arka
daşımızın ailesinin uzun süre hasta oluşu ve so
nunda onu kaybetmiş olması gibi ciddî sebepler 
mesaiyi aksatmıştır. Böyle bir ciddî sebebe da
yanan gecikmeyi muhterem arkadaşlarımın mâ
kul ve müsamahalı karşılayacaklarından emin 
bulunmaktayım. Bugünkü durumu şu şekilde 
arz edebilirim; esbabı mucibe müsvette olarak ya
zılmıştır, hazırlanmıştır ve Anayasanın, Anayasa 
Heyetinin tetkikine tabi tutulmuş durumdadır. 
Tetkikat yakın günlerde önümüzdeki günlerde 
ikmal edilecek seviyede ilerlemektedir. Ümit ede
rim ki, birçok yönlerden intizar halinde olan bu 
gerekçede ilân edilmek suretiyle efkârı umumi-
yeye arz edilecek duruma gelecektir. 

Anayasa Mahkemesinin kuruluş Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine aidoian bir ta
sarı taslağı Anayasa Mahkemesi tarafından ha
zırlanmış ve Bakanlığımıza tevdi edilmiştir. 

Arkadaşlarımın mütalâalarında ileri sürdük
leri konular, yani siyasi partilerin denetim "ne 
aidoian personel ihtiyacı, bir haysiyet divanı ih
tiyacı ve diğer personel ihtiyaçları iç bünyesine 
taallûk eden ve personele taallûk eden bâzı mev
zularda ihtiyacolarak istenilen değiştirme ta
sarısı bakanlığımıza tevdi edilmiştir, tetkik edil
miştir, Bakanlığımızca, Ve Anayasanın bu hazır
lığı Bakanlığımızca da kabul edilmiş ve Başba
kanlığa sevk edilmiş durumdadır. Ümidederim 
ki, bütçeyi müteakip huuzrunuzda müzakere edil
mek üzere gelecek bir hızla mesele takibediîecck-
tlr. 

Bina meselesi üzerinde arkadaşlar durdular. 
Hakikaten Anayasa Mahekmesinin bugün çalıştı
ğı bina kifayetsiz bir binadır. Ve Anayasa 3Iah-
kemesinin ifade ettiği mâna ile ifa ettiği hizmet-
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lerivle mukayese edildiği zaman hiçbir veçhile 
buna lâyık görülecek bir bina değildir ve pahalı
dır da. Buna senede 330 bin lira bir icar öde
mekteyiz. Oraya Anayasa hizmetlerini ve fonk
siyonuna ve hizmetlerin mahabetine uygun bir 
binayı biran evvel yapmak en büyük arzumuz
dur. Bu noktada bir hazırlık vardır. İkinci Beş 
Yıllık Plânda yapılacak resmî binalar meyanm-
da Anayasa Mahkemesine de bir bina yapılması 
esası teklif olarak gitmiştir ve plânlamanın tet
kik safhasında ma.-pct sonuçla mesele ikinci saf
haya intikal ettirilmiş durumdadır. Malî imkân
lar daima meselelerimizi gönlümüzün arzu etti
ği istikamette ve arzu ettiği ölçüde ve zaman için
de yapmaya imkân vermiyor, fakat Anayasa 
Mahkemesini kendisine lâyık bir binaya kavuş
turulması mevzuunda arz ettiğim gibi bir gayret 
sarf edilmektedir ve neticesinin müspet alınma
sına çalışılmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosunun Anayasa Mahke
mesine üye seçiminin gecikmiş olması konusuna 
bendeniz değinmek istemiyorum, çünkü Cum
huriyet Senatosunun faaliyetine taallûk eden 
bir konudur. Ama bir an evvel bunun neticelen
mesi her üyenin arzu ettiği gibi, bizim da arzu 
ettiğimiz ve temenni ettiğimiz bir konudur. 
Anayasa Mahkemesindeki dâvalarının müddetle 
mukayyedolması konusunda geçen sene bütçesi 
üzerinde de duruldu. Bu sene bütçesi üzerinde 
de hassasiyetle durulmuştur. Mesele geçen sene 
arz ettiğim, gibi bir tetkik konusu yapılmıştır. 
Diğer memleketlerde bu nasıldır, bizde nasıl ol
ması lâzımdır ve Anayasa Mahkemesinin çalış
ma sistemine göre halen takibettiği çalışma me
toduna göre bu müddetleri şayet bir müddetle 
tatbik etmek ieabederse nasıl ayarlarız. Mevzu 
üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir. 
Sözlerimin başında da arz ettiğim gibi, mütalâa
larımızın merkez sıkleti Anayasanın değiştiril
mesi. gerekçesine, değiştirilmesi icabeden yön
leri bulunduğu hususlarına dayanmaktadır. 
Bunları tekrar mütalâaya arz etmekten içtinabe-
cliyorum. Bu itibarla mâruzâtımı burada kesi
yorum. Anayasa Mahkemesi bütçesi münasebe
tiyle Yüce Senatonun gösterdiği alâkaya teşek
kür ederken hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan bir 
sual irad edecekler. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Bakan 
709 sayılı Kanunla Bolu ilinin Mengen ilçesinde 
kayıtlı Hami Güven adındaki ilçe Başkanının 
cezası verilmişti, bütün hukukî neticeleriyle bir
likte. Usulüne göre Cumhuriyet Senatosu üye
lerinden bir kısım arkadaşlar Anayasa Mahke
mesine müracaatla kanunun iptalini istemişler, 
Anayasa Mahkemesi mezkûr kanunu, 709 sayılı 
Kanunu iptal ettiğini 44 sayılı Kanuna göre bu 
iptalleri hem yasama organlarına, hem de ba
kanlara bildirir. Bu sebeple Yüksek Bakanlı
ğınıza da bu iptal keyfiyetini bildirmiş olmak 
lâzımgelir. Şu halde hem Anayasa Mahkemesi
nin bütçesi, hem de Adalet Bakanlığından istir
hamım şudur ki, 709 sayılı Kanunun iptali üze
rine ne muamele yapılmıştır, ceza infaz edilmiş 
midir, edilmemiş midir? 

ADALET BAKANI HASAN DÎNCER (De
vamla) — Bu sualinizi şu anda cevaplamak im
kânına sahibolmadığımı ifade etmek isterim.. 
Müsaade ederseniz bu sualinizin cevabını yazılı 
olarak takdim edeyim. Adalet Bakanlığı bütçe
sine kadar müsamaha ederseniz cevabı daha taf
silâtlı olarak arz edebilirim. Fakat ümideclerim 
ki, ondan evvel yazılı olarak takdim etmek im
kânını bulacağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Türk
men. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan, muhterem t'ryeler; ben Sayın Adliye Veki
linden evvel söz istedim; her halde Riyaset gör
memiş. Ama Sayın Bakan eğer Eşref Ayhan ar
kadaşımın grupa malettiği mütalâası hakkında 
bir fikir beyan etmiş olsalardı, belki söz istemi-
vecektim. Eşref Ayhan arkadaşımız burada 
grup namına konuşurken dedi ki, Anayasa Mah
kemesi 600 küsur dâvaya bakmış, halen elinde 
14 iş kalmıştır. Sayın Bakan diyor ki, 13 dâva 
kalmıştır. Böyle devam ederse bu dâvaları da 
varm biterse artık bu mahkeme ne yapacak? 
Belki artık böyle bir mahkemeye lüzum kalmaz, 
Anayasa Mahkemesi vazifesini görmek üzere 
Temyizden veya Devlet Şûrasından âza almak 
suretiyle mürettep bir mahkeme vasıtasiyle bu 
işleri gördürebiliriz dedi. Ben bu sözlerin Eşref 
Ayhan'ın k^ndi şahsi mütalâası olarak söylen
mesini hafif gördüm. Gerçi bilâhara çıktı dedi 
ki, bu söz yalnız benim delildir, grapundur. İş
te o vakit ivice endişeye düştüm. Ben bu müta
lâanın bütün Adalet Partisi Grunu tarafından 
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benimsenmiş olduğuna inanıyorum. Evet biliriz, 
gruplar namına söz söyliyecek arkadaşlar ha
zırladıkları yazıyı idare heyetinden bir azaya 
okurlar, onlar da çok sivri bir şey görmezlerse 
peki konuşabilsin, derler. Ama eğer bu mütalâa 
bütün grupta münakaşa edilmiş olsaydı grupun 
bu fikirde olmıyacağma ben kaani bulunuyo
rum. Çünkü, Eşref Ayhan arkadaşımız, gerçi 
konuşmalarında Anayasa Mahkemesinin ehem
miyetinden bahsettiler. Bu tabiî, ama sonundaki 
bu mütalâa ile Anayasa Mahkemesinin fonksi
yonu ve ehemmiyetinin kavranmamış olduğuna 
kaaniim. Anayasa Mahkemesi niye kuruldu biz
de, vazifesi nedir ve neye hizmet edecektir? 
Bunu eğer tam kıymetlendirirse bu mütalâada 
bulunamaz. Anayasa Mahkemesi hakikaten, 
gerçi arkadaşım buyurdular, her şeyin üzerinde 
teşriî meclislerdir. Anayasa Mahkemesi teşriî 
meclisin üzerinde değildir. Böyle bir mukayese 
yapmaya lüzum yoktur. Anayasa Mahkemesinin 
muayyen fonksiyonu vardır. Çıkacak kanunlar 
Anayasaya aykırı olursa iptalini istemek bir, 
bir de Anayasa Mahkemesinin başka bir vazi
fesi vardır; Divanı Âli vazifesini görür. Niçin 
Anayasa Mahkemesi bizde kurulmuştur? Bunun 
sebeplerini anlatmaya lüzum yok, herkes bunu 
bilir. Çünkü bazan öyle olur ki, teşriî meclis
lerde hakikaten bilerek veya bilmiyerek ekse
riyetine dayanarak veya takdir etmiyerek Ana
yasaya muhalif kanunlar çıkar. Her vakit ora
ya müracaat imkânı vardır. Anayasa Mahkemesi 
bu kanunu iptal eder. Bu demek değildir ki, 
Anayasa Mahkemesi teşriî meclisin üzerine çık
maktır. Ama yaptığı fonksiyon teşriî meclisin 
görmediği bir şeyi iptal etmek vazifesi vardır. 
Bunu kimse inkâr edemez. Şimdi Eşref Ayhan 
arkadaşımın bu sözü bana öyle geliyor ki. Eş
ref Ayhan arkadaşım bir kaza kaymakamı bu
lunduğu zaman, bâzı ağır ceza dâvaları çok ol
maz, orada da kâfi derecede mahkeme bulun
maz, ağır ceza mahkemesi kurulmaz, onun için 
bir ağır ceza mahkemesi kuruldu mu başka 
mahkemeleri uzağa gotürmektense mürettep 
ağır ceza. tertibedilir ve o işe bakar. Bunu kıyas 
yoluyla Anayasa Mahkemesine tatbik etmek is
tedi. Anayasa Mahkemesi böyle ağır ceza mah
kemesi gibi terekkübederek bir mahkeme de
ğildir. Onun azaları için muayyen ehliyet isten
mektedir. Onun azaları için muayyen teminat 
vardır. Çünkü Anayasa Mahkemesi azaları lâ-
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yen azildir. Bu bir teminattır. Bâzı kimselerin 
mahkemeleri teminatsız hâkimler gibi belki bu
gün hâkimlerimiz de teminata kavuşmuştur. 
Ama daha fazla teminata mâlik olan Anayasa 
Mahkemesi Yüksek Divanı Âli sıfatiyle Anaya
sa Mahkemesine verilmiştir. Binaenaleyh, artık 
Anayasa Mahkemesinin devamlı surette kalması 
rejimin bir teminatıdır. Bunun işi isterse l'-> de
ğil sıfıra düşse bile buna lüzum kalmadı dene
mez. Çünkü her an yeni bir dâva çıkabilir. Yeni 
bir kanun çıkabilir ve ona müracaat edilebilir. 
Bu ehliyetli hâkimlerin bulunması lâzımdır. Bi
naenaleyh, bunların mürettep hâkimlerle terti
bi ve işletilmesini düşünmek muhaldir. Bunu 
ben Eşref Ayhan arkadaşımın şahsi mütalâası 
olarak hürmetle karşılarım. Ama Sayın Adalet 
Partisi Grupunun tamamen bu fikirde olacağına 
kaani değilim. Nitekim Sayın Adalet Bakanı 
da eğer aynı fikirde olmuş olsaydı ben de bu fi
kirdeyim, derdi, böyle bir şey demedi. Bunu 
Eşref Ayhan arkadaşıma münhasır olarak bıra
kıyorum. Anayasada noksanlar bulunabilir. Ta
dil edilir mi edilmez mi? Gayet tabiî her kanu
nun akcak noktaları anlaşıldığı takdirde tadili 
cihetine gidilebilir. Anayasanın yalnız Hükü
metin, idare şeklinin Cumhuriyet olduğu şeklin
deki maddesinden başka her maddesi değiştiri
lebilir. Ve bu itibarla. Anayasa tenkid ediVbi-
lir. Sayın Adalet Partisi Grup Başkanının Ana
yasayı himaye ederken Senato üzerine gölge 
düşürmiyelim demesini de yersiz buluyorum. 
Bir s:matör kanunlara bağlı kalmak şartiyle 
aksak gördüğü her şeyi tenkid edebilir. Nasıl 
ki. Anayasanın bâzı maddelerini uygun bulmaz
sa bu uygun değildir, bunu değiştirelim, diye
bilir. Aynı şekilde diyebilir ki, senatör burada 
vazifesini yapmamıştır. İtiraf edelim ki, gerek 
Anayasa. Mahkemesine seçilecek üyeyi ve ge
rekse Yüksek Hâkimler Kuruluna seçilecek 
azayı seçmede bir senatör olarak vazifemizi za
manında yapamadık. Diyorlar ki, bu kusur Ana
yasanın maddesindedir. Evet Anayasanın mad
desi belki bugünkü şartlar içinde ihtiyacı tam 
karşılıvamamıştır. Ama neden Anayasaya bu 
maddenin konulduğunun hikmeti vardır. Araştı
rılırsa, haddizatında aslında farklı idi. Anaya
sa tebdil edilirken dendi ki. Anayasa Mahke
meli ve Yüksek Hâkimler Kuruluna seçilecek 
azaların yalnız Temyiz Mahkemesi ve Devlet 
Şûrasından seçilmesi bir mahzur arz eder. Çün-
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kü bunlar yalnız tanıdıkları gruplar arasından 
seçerler, halbuki öyle adamlar vardır ki, bun
lar Temyiz Mahkemesinde değildir. Devlet Şû
rasında değildir. Fakat çok ehliyetli kimseler
dir. Bunları icabında teşriî meclisler bulabilir. 
Bu imkânı vermek için bu hak verildi. Ama 
ümidedilir ki, teşriî meclisler bu vazifeyi yapar
ken parti mülâhazası ile muhakkak kendinden 
olacak adamı seçmek gayretine düşmezler. Bu 
itibarla, en ehlini bulabilirler, dediler. Fakat 
itiraf edelim ki, biz burada bu ehliyeti göstere
medik. Anavasa Mahkemesine bir kişi seçile
cektir. Bir kişinin seçilip seçilmemesi Anayasa 
Miihknmosinin çalışmasına mâni değildir. Ana
yasa Mahkemesi çalışmaktadır. Fakat maalesef 
Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçmemek su
retiyle ve bir madde gerekince her>si seçilme
dikçe toptan işe başlanamıyacağı cihetle diker
leri de ise başlıyamamakta ve hakikaten Yük
sek Hâkimler Kumlu vazifesini yapmamakta
dır. Bunun sebebi vardır. Çünkü Adalet Partisi 
Senatoda 

BAŞKAN — Savın Türkmen. Senato bütçe-
'rır*. görüşmüyoruz, Anayasa Mahkemesi bütçe-
~. ni görüşüyoruz, 

«ALlTT TÜRKMEN (Devamla) — Sayın 
Reisim, sözümü lütfen kesmeyin. Riyasete bü
tün. hürmetime rağmen röziimü kesmevin. Bu
rada Anayasanın aksaklıkları veva Senatonun 
ivı çalışmaması hakkında mevzular sÖvleniyor. 
B m bunlara cevap veriyorum. Bu itibarla e#er 
biz hakikaten vazifemizi yapsaydık bunlardan 
ikisi hakkında pekâlâ bir ittifak yakabilirdik. 
B'mîarı seçmemek için bunlar ehil delildir, bu 
bir itham da delildir. Aday olmak için muay
yen bir vasfa sahibolmalan lâzımdır; objektif 
bir kriter konmuştur. Ama, en lâyıkını seçmek 
bizim elinizdedir. Bunu yapmamışsak biz vazi
femizi yapamadık, demek Senatoya gölge dü-
şürmez. Ancak, bizim vazifemizi yapamadığı
mızı ifade eder. 

Anayasa Mahkemesi tarafından verilmiş bir 
kararın esbabı mucibesinin geç yazılmış olma
sını da burada başlıbaşma bir tenkid konusu 
olarak il°ri sürmemek lâzımgelir kanaatinde
yim. Çünkü. 600 küsur dâvayı karara bağlamış, 
geride 13 dâva kalmışsa bu mahkeme çok iyi 
çalışmış demektir. Ama, bunun kararını vermiş, 

esasen dâvayı ret, yani iptali gerektirir sebep 
yoktur demiş. Ama esbabı mucibesini bütün 
memlekette esas olacak bütün fikirlere cevap 
verecek bir esbabı mucibeyi yazmakta biraz ge-
cikmişse bunun üzerinde de çok durmaya lüzum 
yoktur. Anayasa Mahkemesi ve Anayasa Mah
kemesi âzalarının yaptıkları hizmeti hürmetle 
karşılıyorum ve yaptıkları işlerden dolayı mem
nuniyetimi arz eder, hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN -^ Anayasa Mahkemesi 1967 büt
çesi üzerindeki görüşmeler nihayete ermiştir. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 
11.000 Ödenekler. 78 000 

BAŞKAN — Kabul eden'l'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 46 058 425 

BAŞKAN — Kabul edeler . . . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri , 1 537 361 

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

14.000 Hizmet giderleri 4 968 003 
BAŞKAN — Kabul edenl'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 8 011 201 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 8 653 815 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 8 800 000 

BAŞKAN — Kabul eden'l'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 7 360 000 
BAŞKAN — Kabul eden'l'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 6 630 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
Bölüm 
32.000 

Lira 
Kamulaştırma ve satmalma-
lar 1 
BAŞKAN — Kabul edeler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 740 701 
BAŞKAN — Kabul edenO!«r... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 115 884 
BAŞKAN — Kabul edon'îer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Anayasa Mahkemesi bütçesi hayırlı olsun. 

E — DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı 1967 yılı 

bütçesinin müzakerelerine geçiyoruz. 
Grupları adına söz istiyıen sayın arkadaşları 

okuyorum : 
Nüvit Yetkin : C. H. P. Grupu adına, 
Ahmet Yıldız : M. Birlik Grupu adına, 
Cevat Açıkalm : Kontenjan Grupu adına, 
Fethi Tevetoğlu : Adalet Partisi Orupu adına, 
Şahısları adına söz alanlar : 
Naci Arı, Muzaffer Yurdakuler, Aralan Bora. 
Sayın Yetkin, C. H. P. Grupu adına buyu

runuz. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

Başkanım, saat 19 da usulen tatil ediyoruz. 19 a 
15 dakika var. Konuşmam bitmez. 

BAŞKAN — 15 dakika az zaman değildir. 
Buyurun, sonra devam edersiniz. (Orta sıralar
dan «saat 20.00 de toplanalım» sesleri) 

SUPHİ BATUR (Konya) — Saat 20.00 de 
kimse gelmez Reis Bey, bunlar gelmez evvelâ. 
(Orta sıralardan «Sayın Başkanım biz geliriz» 
sesleri) 

C. H. P. GRUPU ADINA NÜVİT YETKİN 
(Malatya) — Muhterem Başkan, deererli arka
daşlarım, Dışişleri' Bakanlığının 1967 bütçesi 
üzerinde açılan müzakereden faydalanarak Tür
kiye'nin dış münasebetleri1 ve politikası hakkın
da C. H. P. Senato Grupumuzun görüşlerini 
açıklamak istiyoruz. 

Temel mihverini Büyük Atatürk'ün, (Yurtta 
barış, dünyada barış) vecizesiyle ifâde ettiği 
Türkiye dış politikasında bu temel fikri ayakta 

tutmak aktif ve gayretli bir çalışmaya muhtaç
tır. Barışı korumak, yine barış lehine büyük, 
dikkatli ve dirayetli1 bir mücadele ister. Çünkü 
barışı koruma uğrunda sarf edeceği gayretleri 
ve çalışmaları iyice tesbit etmek gerekir. 

Dış politikamız için bu gayretleri etkiliyen 
unsurları sıralamak istiyoruz. 

Bunların başında Türkiye'nin dış politikada 
birlik ve beraberlik içinde olması vardır. 

Yine bu unrurlar arasında Türkiye'nin iç 
bünyedeki sağlamlık, istikrar ve tesanüdünün 
dünya stratejisinde kendisini hissettirecek bir 
ağırlıkta olması keyfiyeti vardır. 

Atatürk diplomasisinin bir Montrö mesele
sinde, bir Hatay dâvasında başarı sağlaması 
Türk Milletinin iç poliaikada birlik ve beraber
lik halinde olması ve kuvvet potansiyelinin 
dünya stratejisinde kendisini hissettirmiş olma
sından ileri gelmiştir. Yine Türkiye'nin İkinci 
Dünya Savaşı içinde ve sonunda toprak talep
leri gibi büyük tehlikeleri bertaraf etmiş olma
sının sebebi de Türkiye'nin birlik ve beraberlik 
içinde kararlı ve azimli bir yol tutmuş olmasın
dandır. 

Buna karşılık Kıbrıs ihtilâfında Makarios, 
Türkiye'deki iç buhranlardan istifade etmek is
temiş, kabine buhranları ve dış politika görüş 
ayrılıklarını kendi dâvası lehine bir faktör ola
rak kullanmıştır. 

Türkiye dış politikadaki yolunu çizerken 
kendi kudretini, ekonomik ve jeopolitik duru
munu, askerî gücünü hesaba koymaya mecbur
dur. Yine Türkiye kendi yarınını, ona tecavüz 
edilemiyecek bir yapı halinde inşa ederken dün
yanın şartları ile kendi çıkarlarını en iyi şekil
de telif etmek zorunluğundadır. 

Türkiye her şeyden evvel kendi varlığını 
korumak ve sağlamlaştırmak mecburiyetinde
dir. 

Şu ana kadar söylediklerimiz birtakım millî 
amaçların ifadesinden ibarettir. Grup olarak 
asıl üzerinde durmak istediğimiz husus bu millî 
amaçlara nasıl ulaşacağımız sorunudur. 

Bugün iki büyük blok halinde bulunmuş 
olan dünyamızın Türkiye'nin barışı koruma yo
lunda determinant bir kuvveti yoktur. Türkiye 
bugün ittifak vecibelerine bağlı olarak kendisi 
bir ihtilâf vesilesi olmamaya çalışmış ve mevcut 
ihtilâfları yumuşatabileceği kadar yumuşatmak 
durumundadır. 
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Şimdi bu görüşlerin uygulanmasını gözden 
geçirelim. 

Türkiye genel olarak tecavüzün karşısında-
dır. Ve andlaşmalara saygı göstermeyi, barış 
nizamının esası sayar. 

Kıbrıs dâvası, Türkiye'nin bu anlayışına kar
şı enosis emellerine oldu bittilerle gitmek isti-
yen, devletlerarası münasebetlerde hukuk fik
rini reddeden, andlaşmaları çiğniycn bir zihni
yetin ortaya çıkmasiyle meydana gelmiştir. 

Kıbrıs buhranı böyle bir zihniyetle anlaşma
lara sadakat göstermiyen Yunanistan'ın andlaş-
maların kendisine yüklediği vecibeleri yerine 
getirmemesi, aksine Kıbrıs'a asker, silâh yolla
mak suretiyle Devletler Hukuku yönünden mü
tecaviz hale gelmesiyle ağırlaştığı gibi Ameri
ka'nın söz ve beyoniyle andlaşnıalarm yanında 
olduğunu bildirmesine rağmen fiilen emrivaki
lerin yanında olan ilgili tutumiylc de çok daha 
fazla ağırlaşmıştır. 

Yunan efkârı umumiyesi, seçim propaganda
larında Türkiye aleyhine öylesine kışkrrtılmış-
tır ki, bugün hiçbir Yunan partisi ve hiçbir Yu
nan iktidarı, Yeşilada'nm bağımsızlığı, Londra 
ve Zürih Andlaşmalarma dayanan bir anlaşma 
zemini üzerine Türkiye ile uzlaşacak halde de
ğildir. 

Bu sebepten dolayı Kıbrıs ihtilâfının barış 
voliyle ve Ada'mn bağımsızlığı esası üzerinde 
kurulacak bir anlaşma uğrunda Türkiye'nin 
Yunanistan'a yaptığı çağrıların hepsi cevapsız 
kalmıştır. 

Büyük bir gizlilik içinde cereyan eden ikili 
görüşmelerin mahiyetini henüz bilmiyoruz. Yal
nız bildiğimiz şudur ki, yeni Yurnn Hükümeti
nin itimat oyu aldığı celsede, ikili görüşmeler
de Yunanistan'ın Enosis esası üzerine masaya 
oturduğu ifade edilmiş bizim Dışişleri Bakanlı
ğımız da bu haberi yalanlamıştır. 

îkili görüşmeler bir neticeye ulaşamadığı ve 
gerek Yunanistan, gerekse Makarios'un bu ko
nudaki inatları çözülmediği takdirde önümüz
deki ihtimallere karşı görüşlerimizi belirtelim. 

Enosise rıza gösterme keyfiyetini kesin ola
rak reddediyoruz. Emrivaki ihtimalini asla ka
bul etmiyeceğiz. Hükümetin de bu kararda ol
duğunu tekrar işitmekten huzur bulacağız. 

Kıbrıs meselesi hiçbir anlaşmaya varılmazsa 
bağımsız bir Kıbrıs ve iki millî cemaatin emni-
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yet içinde yanyana yaşamalarını temin eden bir 
idare ve bizim kanaatimize göre bütün devlet
lerin kabul edebilecekleri bir federatif idare ol
malıdır. 

Bu millî dâvanın görülmesinde ve başarıya 
ulaşılmasında milletçe bir ve beraber olmanın 
kuvvetini takdir ediyoruz. 

Biz iktidarda Kıbrıs meselesiyle mücadele 
ederken muthalefetten görmediğimiz yardımı 
Hükümete karşı asla esingemiyeceğiz. Hükümet 
her ihtimale karşı muhalefetin tam bir deste
ğine sağlam bir surette güvene/bilir. 

Müzakerelerini ve politikasını milletin bü
tün kuvvetlerine dayanarak yürütecek du
rumdadır. Bunu belirtmeyi vazife sayıyoruz. 

Dâvayı Birleşmiş Milletlere dâhil 120 mil
lete ve Devlete anlatabilin dk bakımından iti
raf etmek lâzımdır ki, Yunanlılar çeşitli se
bepler dolayıısiyle bizden daha elverişli durum
da bulunmaktadırlar. 

Yunan Hükümeti daha Karamanlis zamanın
da Enosisi hesapladığı için üçüncü dünyayı 
yani tarafsızları, kendi tarafına çekmek mak-
sadiyle Makariyosu tarafsız Devletler cephe
sinde yer almaya teşvik etmiştir. Nitekim ta
rafsız Devletler cephe birliği eğilimi ile bu 
ihtilâfta Kibrıs'm ve dolayısiyle Yunanistan'ın 
yanında yer almışlardır. Kahire konferansı böy
le bir manevranın neticesi olarak Makariyos 
düşünceleri lehine tecelli etmiştir. Türkiye 120 
Devlet arasında 60 a yakın memlekette tem
sil edilmektedir. Bu yüzden Türkiye diploma
sisi maalesef dünyayı kaplıyan bir faaliyet 
göstermemekte, seyrek fasılalarla yapılan suni 
temaslarda gereken faydayı sağlıyamamakta-
dır. 

Bu sebeple Türkiye kısa zamanda temsil 
kudretini mutlak surette artırmalıdır. Bu cüm
leden olarak ve ilk ağızda siyah Afrikada fil 
dişi kıyısı, Nijer, Yukarı Vıolta, Dahomey ve 
Togo'yu kapsıyan Konsey dö lantant'm merkezi 
sayılalbilecek fil dişi memleketlerinde, yine üs-
tüva hattı Afrika memleketleri olan Kamerun, 
Galon, Merkezî Afrika ve Çat'ın alkredite ol
mak üzere Kamerun'un merkezinde kurulacak 
elçilik ile Morontonya veya Gine'nin merkezin
de kurulacak bir elçiliğe şiddetle ihtiyaç var
dır. 
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Aynı şekilde Doğu - Afrika memleketleri 
nezdinde de bir iki . elçilik daha kurmak ç ok 
faydalı olacaktır. 

Daha önce bir vesile ile de arz ettiğimiz gibi 
Türkiyenin bu memleketlere meselâ Narenciye 
mütehassısı, tarım teknik öğretimi, halı doku
ma ustaları ve saire gibi elemanlar göndermesi 
ve onların gençlerine Türkiyede kısa süreli pra
tik alanlarda burslar vermek suretiyle yardım
lar yapmasının faydalı neticeler vereceği kanı
sındayız. 

Türkiyenin başka memleketlerde Türkiyeyi 
tanıtma propagandacıda maalesef verimli de
ğildir. Bunun için tanıtma usullerini ve ne
malarını Türkiyede hazırhyacak ve dışarda ba
sın ile irtibat kuracak ve bu işi ciddî olarak 
yapacak unsurlara da ihtiyaç çoktur. Türkiye
nin propaganda cihazı Türkiyenin bugün kar
şılaştığı ihtiyaçlara göre ayarlanmış değildir. 
Bu propoganda hedefsiz, genel bir şekilde 
yalnız turistik amaçlara göre, o da çok eksik 
olarak yapılmaktadır. C. H. P. olarak Dışişleri 
teşkilâtımızın propaganda yönünden iyi bir 
organizasyona kavuşmasını temenni etmekteyiz 

Değerli arkadaşlarım;. Türkiyenin dış poli
tikadaki amacı, Türk Milletinin istikrar, is
tiklâl ve barış içinde huzura ve refaha kavuş
masını temin etmek ve dünya barışma Türkiye
nin elinden geldiği kadar yardımcı olmasın" 
sağlamaktır, demiştik. Türk dış politikasının 
amacı, Türk vatandaşının hayatım korumak 
yeni kuşakları savaşın açtığı felâket ve ölüm
lerden uzak tutmak, onları mesut insanlar ola
rak yurt hizmetine seferber etmektir. 

Onun için NATO ve CENTO manzumesi 
içinde yer aldık. Bizim telakkilerimize göre 
NATO tecavüze, ve şiddete karşı kurulan, bir 
kuvvet demgesidir. NATO da, CENTO da müte
caviz ve mütearrız değildirler. NATO'ya dâhil 
olmak demek Türkiyeyi istemediği kendi irade
si dışında bir ihtilâfa sürüklemek mânasına gel
mez. 

NATO bir barış ve savunma cihazı olduğu 
için ve NATO mensubu olmak, barışı koruma 
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yolunda, NATO dışında olan memleketlerle 
iyi ve barışa yararlı münasebetler kurmamak 
anlamına da gelmez, aksine barışçı gayretler 
NATO'nun ulaşmak istediği barış amacına uy
gundur. 

Dış münasebetlerimizi bu anlayış içinde göz
den geçirecek olursak Cumhuriyet Halk Parti
sinin Sovyet Rusya ile giriştiği fakat A. P. ik
tidarda iken büyük çapta tenkide uğrayan ve 
neticede A. P. iktidara geldikten sonra, taki-
bettiğinıiz politikanın doğruluğu Adalet Par
tisince de tesbit ve teyit edildiği için, Halk Par
tisi iktidarının vâsıl okluğu noktadan da ileri 
götürülen Türk - Sovyet münasebetlerinin iyiye 
götürme gayreti ile NATO üyeliği birbirleri ile 
telif edilmiş ve bizim kanaatimize göre Türki
ye; barışı koruma yolunda milletlerarası gay
retlere bir katkıda bulunmuştur. 

Aynı şekilde biz C. H. P. olarak iktidarın 
bu politikayı dalı a genişlettiğini ve iyi müna
sebetler kurma yolunda doğu blokuna mensup 
memleketlerden komşularımız Romanya ve Bul
garistan ile de Sovyet Rusya ilişkilerine para-
ralel dostane münasebetlere giriştiğini memnu
niyetle karşılamaktayız. 

Aslında Türkiyenin gerek Sovyet Rusya ve 
gerek Romanya ve Bulgaristan ile dostane mü
nasebetler kurması, bugünkü dünya siyaset 
konjonktürüne de uygundur. Zira doğu bloku 
ile batı bloku arasında göze görünen bir yak
laşma mevcuttur. Türkiyenin tutumundan müs
takil olarak her iki blok soğuk harbi yavaş ya
vaş terk etmiş bulunmaktadır. Kızıl Çin ile Sov
yet Rusya münasebetlerinin zor tamir edilir şe
kilde ve kesin hatlarla bozulmuş olması, Sov
yet Rusya'ya bağlı memleketlerde de daha ba
ğımsız bir dış politika yolunun açılmasına im
kân vermiştir. 

BAŞKAN — Saym Yetkin, çalışına progra
mına göre vaktimiz dolmuştur. Saat 20,30 da 
tekrar toplanmak üzere birleşime ara veriyo
rum. 

Kapanma saati : 19,00 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 20,30 

BAŞKAN — Ba}kanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Enver BahaIırlı (Hatay), Ali Rısa Ulusman (Kırşehir) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 26 ncı Birle jiıme devam ediyoruz. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1967 yılı Bütçe kanunu t ar. an sı ve Kar
ma Bütçe ' Komisyonu raporu ('Millet Meclisi 
1/277, Cumhuriyet Senatosu 1/710) (S. Sayısı : 
853) (1) 

E — DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
(Devam) 

BAŞKAN Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin 
görüşülmesine devam ediyoruz. 

Sayın Yetkin, buyurun. 
C. II. P. GHUPU ADINA NÜVİT YETKİN 

(Malatya) — Muhterem Başkanım, değerli arka
daşlarım; bundan evvelki oturumda C. II. P. Cum
huriyet Senatosu Grupunun dış politika hakkında 
görüşlerini arza çalışıyordum ve arz ediyordum 
ki, Türkiye'nin gerek Sovyet Rusya, gerek Ro
manya ve Bulgaristan ile dostane münasebetle!' 
kurması bugünkü dünya siyaset konjüktürüne de 
uygundur. 

Sovyet Rusya ile Türkiye'nin dostluk münase
betleri bizim dışımızdaki NATO devletleriyle 
Sovyet Rusya münasebetleri ile muvazi bir halde 
yürümektedir. 

Genel olarak son NATO toplantısında belirtil
diği gibi Doğu ve Batı bloklarının birbirine ya
kınlaşması olayı dünya barışı için önemli bir 
kazanç görünmektedir. 

Ezcümle Ocak 1967 ayı içinde Jonhnson'un 
Sovyet Rusya'ya, Moskova'ya yeni tâyin edilen 
elçi vasi t asiyi e gönderdiği mesajın esas mânası, 
iki taraf arasındaki münasebetlerin -düzelmesi ve 
silâhsızlanma yolunda işbirliği teklifidir. Bu me
sajda Amerika Devlet Reisi Sovyet Rusya ida
recilerinden, savunucu balastik fiheler örgütü
nün genişletilmemesini, atom silâhlarına mâlik 

(1) 853 S. Sayılı basmayazı 31 . 1 . 1967 ta-
tirli 25 nci Birleşim tutanağı sonuncladır. 

olmıyan memleketlere bu silâhın yapılmaması için 
beraberce tertip alınması, ve iki memleket arasın
daki ekonomik ve ticari mübadelenin artırılma
sını istemektedir. 

Feza keşiflerinin sulh yolunda kullanılması 
için Amerika ile Rusya arasında varılan anlaşma 
dünya barışı için çok değerli bir neticedir. 

NATO savunma hazırlıklarını gevşettiği gibi 
Varşova pak^ı memleketlerinde de gerginliği ha
fifletecek eğilimler ciddî olarak göze çarpmak
tadır. 

Bu arada Çekoslovakya'nın Kıbrıs'a silâh ver
miş olmasını, yumuşama ve barış tutumunun üzü
cü bir istisnası olarak telâkki ettiğimizi de açık-
lıyacağız. Çekoslovakya'nın bu hareketinin dos
tane olmadığını C. II. P. Grupu olarak açıkça 
ifade edeceğiz. Çekoslovakya'nın Kıbrıs'a silâh 
vermesi keyfiyeti, barışçı olduğunu iddia eden 
Doğu bloku mensuplarından bir tanesinin bu 
prensibi açıkça inkâr ettiğini gösteren bir delildir. 
İhtilaflı Kıbrıs dâvasında bu ihtilâfın barış yo
luyla çözülmesi için çabalar sarf edilirken, Çekos
lovakya'nın bu ihtilâfa taraflardan birine silâh 
tedarik ederek müdahale etmesi, doğrudan doğ
ruya savaş kışkırtıcılığından başka bir şey değil
dir. Yalnız bu silâhların Adaya sokulmuş olması 
dahi, Türkiye'yi ihtilâfa silâhla müdahalede haklı 
kılan bir sebeptir. Türkiye ile Doğu bloku mem
leketleri arasında kurulan dostane münasebet* 
lerc Çekoslovakya'nın gölge düşürmemiş olmasını 
çok temenni ederdik. 

Türkiye'nin barışı koruma ve inşa yolunda 
tatbik ettiği şahsiyetli ve bağımsız politikanın, 
dost ve müttefiki Amerika ile olan münasebet
lerine gölge düşürmiyeceğinden de eminiz. Biz 
Cumhuriyet Halk Partililer olarak, Türk - Ame
rikan dostluğunda ittifak ve işbirliğinin verimli 
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ve uzun ömürlü olmasını tek bir şarta bağlı olarak 
görmekteyiz. O şart da Amerikan'm Türkiye'yi 
haysiyetli ve şerefli bir dost Millet olarak telâkki 
etmesi ve müttefikler arasındaki münasebetlerde 
cari olması lâzımgelen eşitlik ve adalet anlayışı 
içinde bulunmasıdır. Müsavat ve adalet ölçüleri 
bozulduğu, karşılıklı anlayış yerine tek tarafın ar
zusunu hâkim kılma düşüncesi kendisini gösterdiği 
zaman, dostluğu Hükümetler isteseler bile mille î-
îer yaşatamazlar. 

Kıbrıs ihtilâfında Amerika, Türkiye ve Yuna
nistan arasında dostluğun icabettirdiği tarafsız
lığı göstermemiştir. Bunun yarattığı acılar ve 
hayal kırıldığı üzerinde fazla durmak istetmiyo
ruz. 

Atlantik beyannamesine bağlıyız. İnsan hak 
ve hürriyetlerinin korunması fikrine bağlıyız. 
Ve bu uğurda kendi memleketimizde büyük gay
retler sarf ediyoruz. Milletlerin, milletlerle an
layış içinde işbirliği yapmalarını istiyoruz. Böy
le olunca da, gerçek dostluğu bozacak, izzetinefis
lerde yaralar açacak dengesizliklerin ortadan kal
dırılmasını, sürekli olması lâzımgelen Türk - Ame
rikan dostluğunun en önde gelen şartı telâkki 
ediyoruz. 

İkili anlaşmalarda, Türkiye'nin hükümranlık 
hakları ile telif edilemez hususlar varsa, ki var
dır, bunların yine Türk - Amerikan dostluğu ve 
işbirliğinin sürekliliği adına ortadan kaldırılması 
lâzımgeldiğine inanıyoruz. 

Nisan ayının başında Sayın Devlet Başkanı
mız Amerikayı ziyaret edecek ve Başkan John
son'un misafiri olarak kendisiyle görüşecektir. 
Doğrudan doğruya temasların verimli olmasını 
temenni ediyoruz. Ye çok temenni ediyoruz ki, 
Sayın Sunay, Türk düşüncesini ve haleti ruhi-
yesini Amerikanın Devlet Başkanına olduğu gi
bi nakletsin, ve bu ziyaret Türk - Amerikan 
münasebetlerinde eşit haklara, adalete, saygıya, 
anlayışa dayanan yeni ve mesut bir devrin açıl
masına hizmet etsin. 

Yine çok temenni ediyoruz ki bu ziyaret, za
man zaman kendini kâh Beyrut'ta, kâh Kalifor-
nia'da hissettiren, bazan da Birleşmiş Milletler 
binasının kapışma kadar dayanan, Ermeni tah
riklerinin manasızlığını da karşımızdakilere an
latsın, ve 19 ncu asır usulleriyle Türkiye'nin başı
na gaile açmak sevdasiyle hareket eden resmî ve 
gayriresmî teşekküllerin faaliyetine, Amerika 
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topraklarında bir son verilsin. Çünkü Kalifor-
nia'da bir parkta dikilecek ve Türkiye'yi yere
cek olan bir Ermeni anıtı, yalnız Türklerle 
Ermenilerin arasını açmakla kalnııyaeak, Türki
ye'de Amerikan'm dosluğunu şüpheye sürükliyen 
yeni bir belge olacaktır. 

Sayın arkadaşlarım; bu konuşmamda, Tür
kiye, İran ve Pakistan arasındaki samimî ve kar
deşçe işbirliğinden de bahsetmek istiyorum. Üç 
kardeş milletin, kendi kaderlerini ıslah etmek 
uğrunda yaptıkları çalışmaların iyi neticeler ver
meye başladığını görmekle memnuniyet duyuyo
ruz. 

Üç devlet tedbirli ve ihtiyatlı adımlar atmak
tadırlar, belki bu sebepten hedefe şimdilik yavaş 
ve küçük adımlarla gidilmektedir. Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak gönülden arzumuz bu kader 
birliğindeki omuz omuza yürüyüşün biraz daha 
sürat kazanmasıdır. Gerek dost ve kardeş İran'ın 
ve gerek dost ve kardeş Pakis', an'm Kıbrıs dâva
sında Türkiye'yi samimiyet \e hararetle destek
lemiş olduklarım unutmuyoruz ve unutmıyacağız. 
İşbirliğimizin yalnız Hükümetler tarafından yö
netilmesi bize artık kâfi gelmiyor, bu dosluğun 
ve işbirliğinin milletler ve halklara intikal etti
ğini görmekten de zevk duyacağız. Kardeşlik mü
nasebetlerinin halka malcdilmesi için Hükümet
lerimizin karşılıklı olarak daha büyük gayretler 
sarf etmelerini de temenni ediyoruz. Çünkü şu
nu iyi biliyoruz ki, kendi bölgemizde barısın ku
rulması ve korunmasının esas şartı, Türkiye'nin 
olduğu kadar, İran, Pakistan "m da fakirlikten 
kurtulmasına ve bu kardeş milletlerin refaha ka
vuşmalarına sıkı surette bağlıdır. 

Aziz arkadaşlarım; müsaade ederseniz birkaç 
kelime ile Türkiye ile Orta - Doğu arasındaki iliş
kilere de değinmek istiyorum. 

Orta - Doğu, dünyanın oturuşmamış, istikrara 
kavuşmamış, nevraljik bölgelerinden biridir. Hiç 
şüphe etmiyoruz ki Orta - Doğu da istikrarsızlık 
bugünden daha ileri bir manzara arz etmiyorsa 
bunda, Türkiye'nin kudretli ordusiyle, istikrarlı 
Devlet idaresiyle, Orta - Doğu memleketlerinin 
Kuzey sınırlarını emniyet içinde tutmasının göze 
çarpmıyan ve hattâ Orta - Doğu komşularımız 
tarafından dahi lâyıkiyle idrak elilmiyen rolü 
büyüktür. 

Orta - Doğu'da istikrar sağlanmasını önliyen 
unsurların başında bütün bu memleketlerin ikti-
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saden az gelişmiş memleketler olmaları ver alır. 
Bu memleketlerde bütün az gelişmiş memleket
lerde rasgeldiğimiz bukranlar ve zorluklar fazla-
siyle mevcuttur. 

Bu memleketlerle bizim asırlar "boyu beraber 
yaşama münasebetlerimiz vardır. Birinci Cihan 
Harbinin harb hâtıralarını en evvel samimiyetle 
unutan biz clduk. Geçmiş zamandan bizim, yü
reğimizde birbirimizi tanımanın sıcak izleri kal
mıştır. 1923 Lozan Muahedesi bizde Orta - Do
ğuya karşı bu yakın arzuları uyandırmıştır. 

1923 ve Atarük devri Türkiye'yi Batıya doğ
ru kuvvetli adımlarla götürünce Arap memleket- • 
leriyle aramızdaki mânevi mesafe açılmıştır. On
lar bizim neden Batıya teveccüh ettiğimizi an
lamadılar, daha doğrusu anlamak istemediler. 

Bu devir kısa sürmüş ve bütün Orta - Doğu 
bağımsız olduktan sonra münasebetler daha sağ
lam gelişme istidadı göstermiştir. 

İkinci Cihan Harbinin bütün dalgalı zaman
larında Türkiye Yakın Doğudaki komşuları için 
tam bir dostluk politikasının güdüeüsû olmuştur. 

Bugün ise manzara şudur : 
Yemen iç harbi dolayısiyle Suudi Arabistan 

ile Birleşik Arap Cumhuriyeti amansız bir ih
tilâfa düşmüşlerdir. Arap Birliği gösterilerine 
rağmen Arap âlemi içinde derin ihtilâflar yasa
maktadır. Aile ve hanedan yaraları işlemekte
dir. İnkılâp ve irtica cereyanları zayıf hükümet
ler, askerî darbeler, istikrarsızlığı ve huzursuzlu
ğu artırmaktadır. 

İsrail meselesi bir noktada hepsini birleştir
mekte, fakat aralarındaki ihtilâflar onları müş
terek telâkki ettikleri meseleler karşısında bile 
birliğe götürememektedir. 

Bu ihtilâfların barış yoliariyie hallolunması
nı temenni ederiz. 

Tunus bağımsızlık mücadelesini kazandıktan 
sonra Orta - Doğuda ileri ve itibarlı bir Devlet 
olarak Orta, - Doğu siyaset âleminde haklı bir 
yer tutmuştur. Kendisiyle yakın dostluktan şeref 
duymaktayız. 

Türkiye bu karışık ortamda Orta - Doğu mem
leketlerinin dostluğunu kazanmak için gayret sarf 
etmektedir. 

Sayın Çağlayangikin bu bölgedeki bölükleri 
dağıtmaya mâtûf gayretlerini takdir ediyoruz. 
Fakat korkuyoruz ki onun sarf ettiği gayretlerle i 
elde edeceği netice arasındaki niabet gayret le- i 
hine düşük olacaktır. j 

Kanaatimizce Oağlayangil'in Kahire'den eli 
boş döndüğünü yazan ve söyiiyen tefsirciler hak
lı değildirler. Çünkü Cağlayangil Kahire ye 
giderken oradan eli dolu olarak dönmiyeceğini 
biliyordu. Fakat bir gün mutlaka ulaşılması ge
reken bir neticeye iyi niyetle teşebbüs etmek de 
lâzımdı. Bu ziyaret hiç değilse bugün için ihti
lâfların mahiyetini ölçmeye yarıyabilir. 

Yalnız bizim diplomasimiz bakımından anla
şılması zor olan bir hususu Sayın Bakana sormak 
ve öğrenmek istiyoruz. Acaba Türkiye'nin Orta -
Doğu münasebetlerini ıslâh yolunda sarf ettiği 
gayretler biri diğerinin tesirini izale edecek dav
ranışlar haline gelmiyor mu? Yani Suudi Ara
bistan Kiralı Majeste Faysal Türkiye'yi ziyaret 
ettiği zaman bundan Başkan Nasır gocunmuyor 
mu? Meselâ Sayın Bakan Başkan Nasırla el sı
kışmaya Kahire'ye gittiği zaman bu musafahayı 
Ekselans Burgiba ile birlikte Kıral Faysal veya 
Kıral Hüseyin şüphe ile karşılamıyorlar mı? 

öyle zannediyoruz ki, bu noktada Türkiye'nin 
Orta - Doğu politikasını şöyle hülâsa etmek gere
kir. 

Türkiye, İsrail dâhil bütün Orta - Doğu mem
leketleri için bir emniyet ve istikrar unsuru olma
lıdır. 

Bunun mânası, Türkiye'nin Orta - Doğuda, 
Arap memleketleri arasındaki ihtilâfların hiçbi
rine samimî olarak karışmıyacağını ifade etmesi 
ve samimî olarak karışmaması, hiçbirine farklı 
po!itika gütmemesidir. 

Türkiye devrimlerine bağlı kalacağını, lâiklik 
prensibine, millî birliğine sun sıkı sarılacağını 
ve bu mefhumlar üzerinde Orta - Doğudan Tür
kiye'ye karşı yapılacak spekülasyonların tesirsiz 
kalacağını iyice anlatmalıyız. 

Türkiye'nin Orta - Doğu memleketleri aley
hine oynanacak politika oyunlarına ve ekonomik 
istismarlara karşı olacağını samimî olarak bu 
memleketlere bildirmelidir. 

Türkiye'nin, romantik mülâhazalarla hatır 
için dost çiğnemiyeeeğini yine Orta - Doğu mem
leketlerine anlatmak, Arap - İsrail münasebet
lerinin iyileşmesine hizmet etmek, İsrail'in mev
cudiyetini kabul etmek, fakat, ne İsrail'in Arap 
memleketlerine zarar yermesine ne de Arapların 
İsrail dolayısiyle Orta - Doğuyu bir barut fıçısı 
haline getirmelerine razı olmadığımızı bevan et
mek, 
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Kültür münasebetlerine, ekonomik münasebet
lere hız vermek ve bu bölgede yaşıyan memleket
lerin rahat ve huzur içinde kalkınmaları uğrunda 
Türkiye ne yapabilirse, elinden ne gelirse onu 
yapmak, onlara haklı oldukları dâvalarda haklı 
olduklarını söylemek, milletlerarası teşekküller
de bu kanaatimizi hatır için gizlememek, Orta -
Doğu politikamızın temel prensipleri olmalıdır. 

İsrail ile Arap memleketleri arasında yumu
şatıcı ve uzlaştırıcı bir rol oynıyabilmek için, 
dost uğruna dost çiğneme gibi müşahit taraflar 
için itimat kırıcı bir mahiyet arz eden tatbikat
tan vaz geçerek, İsrail ile tekrar yakın münase
betler kurulmalı, elçiler teati edilmelidir. Bu, 
Türk dış politikasını devamlı bir çizgi üzerine 
yürütebilmenin ciddî şartlarından biri olduğu 
gibi, Türkiye'nin düşünce ve niyetlerindeki ka
rar ve istikrarı da göstermek bakımından önem
lidir. Zira iyi bilinmelidir ki, baskılara boyun 
eğerek dost çiğniyen bir diplomasi, baskıları ya
panlara dahi itimat telkin etmez. 

Sayın arkadaşlarını; Türkiye'nin diploma
sisi, durgun bir diplomasidir. Ve bu diplo
masi karşımıza olaylar çıktığı zaman hare
kete geçer. Dünyada mevcut 120 devletin ya
nsında temsil ediliriz. Milletlerarası teşek
küllerde köşe başlarını tutan memurlarımız 
yoktur veya pek azdır. Dışişlerimizin kad
rosu hizmetleri lâyikıyle görecek kudrette 
değildir. Kadromuz keyfiyet bakımından ne 
kadar üstün olursa olsun kemmiyct bakımın
dan dünyanın en zayıf kadrolarından biridir. 
Milletçe dış konulara eğilmek istemeyiz. Onun 
için burada bu kürsüden cihazlanmak mese
lesine de parmağımızı basmak ve Parlâmen
tonun bu cihazlanmayı teşvik etmesini, hattâ 
zorlamasını talebetmek istiyoruz. 

Bu konuşmayı bitirirken Sayın Dışişleri 
Bakanından aşağıdaki konulara mümkün gö
rülürse, açık cevap vermesini rica edeceğiz : 

1. Kıbrıs işinde açık görüşümüz nedir? 
EnosıiB talepleri veya emrivaki teşebbüsleri 
karşısında Hükümet evvelce ifade ettiği ka
rarlı durumunu muhafaza ettiğini teyitte fay
da görür mü ? 

2. İkili anlaşmalar konusunda ıslah mü
zakerelerinin ne zaman bitebileceği hakkında 
bir tavzih yapılabilir mi ? 

3. Orta - Doğu politikasında Hükümet ne 
düşünüyor 1 

4. Dışişlerimizi başarı ile yürütmek 'ba
kımından daha iyi cihazlanmanın lüzumuna 
Sayın Bakan kaani midir? 

5. Dış politikamızı iç ihtilâfların üs
tünde millî bir politika haline getirmenin 
tedbirleri hakkında Sayın Bakanın teklifleri 
nelerdir? Millî karakterimiz itibariyle dış 
politikada Hükümeti desteklemeyi esas tut
mak, Hükümeti desteklemeye istidatlı ol
mak muhalefetin arzusu olduğunu bilerek Sa
yın Bakan tedbirler ve teklifler düşünebilir. 

Sayın aradaşlar; 
Cumhuriyet Halk Partisi Senato Grupunun 

sözcüsü olarak şunu açıkça ifade etmekten 
zevk duyduğumu beyan, etmek isterim : 

Türk Devletini itibar içinde bağımsız ola
rak yaşatmak ve gelecek kuşaklara emniyet, 
huzur ve istükrar verecek bir mânevi millî 
miras bırakmak ve Türkiye'nin barış içinde 
kalkınıp gelişmesini, kuvvetlenmesini temin 
uğrunda, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara 
yardımcı olmayı vazife bilir ve iktidardan 
da bu anlayış samimiyet ve ciddiyetle bekler. 

1967 bütçe yılının dış münasebetlerimiz
de mesut gelişmeler ve basınlarla dolu geç
mesi temennilerimizle Yüksek Heyetinize say
gılar sunarız. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sa
yın Yıldız. 

MİLLÎ BİRLİK GPtUPU ADINA AH
MET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, 
s'ayın arkadaşlar, Sayın Dışişleri Bakanı ve 
Bakanlığın sayın temsilcileri. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Uluslararası ilişkilerin 
çok önemli bir oluşu içinde bulunduğundan, 
olağanüstü bir uyanıklıkla izlenmesi gereken 
bir dönemde yaşıyoruz. Bir ulusun, uluslar
arası yaşantısını etkiliyen eylem ve işlemle
rin tümünü kapsıyan dış politikanın, bu dö
nemin gereklerine göre yürütülmesi, gerçek
ten üstün derecede bir beceriklilik ve öngörü 
istediği gübi güvenilir bir iç desteğe de muh
taçtır. 

Bu bakımdan, dış politika konularının iç 
politikada kullanılması ya da partilerarası 
yarışmalarda bundan yararlanmaya kalkışıl-
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ması çok sakıncalıdır. Hiçbir Hükümete bu 
konuda güçlük yaratmayı ulusal çıkarları
mızla bağdaştıranlayız. Bu konuda hepimiz 
beraberiz. Başarılı amaçlara yürüyebdlmekte 
ancak olumlu katkılarda bulunabiliriz. Bu an
layış içinde, Grupumuzun, bugünkü dış poli
tikamızı, dünyanın genel duurumuna uyar
lığı ve ulusal çıkarlarımıza yararlığı yönün
den, eleştirerek belli başlı bölümlerine iliş
kin düşünce, görüş ve önergelerini sunaca
ğız. 

Konuşmamızı şu başlıklar altında sunaca
ğız : 

1. Dış poltİkamızın son yıllardaki genel 
niteliği; 

2. Dünyanın genel durumu; 
3. Bu çerçeve içinde Türk dış politi

kasının genel niteliği, başlıca konuları ve 
bunlara ilişkin görüşlerimiz. 

Sayın arkadaşlar; 
1964 yılında başlıyan ve anaçizgileri ile 

aynı niteliği koruyan bugünkü dıış politika
mızı, çağımızın gerçeklerine ve uluslararası 
ilişkilerin- genel niteliklerine uyarlığı bakı
mından, daha önceki dönemlerden, çok daha 
•olumlu ve umut verici bir gelişme içinde gör
mekten hoşnutluk duymaktayız. 

1962 başlarından bu yana, bütün Hükümet 
programlan ve bütçeleri görüşülürken ısrarla 
belirttiğimiz görüşlere uyarlı olan bu poli
tikayı, bundan önceki hükümetler döneminde 
'olduğu gibi, bugün de beğeniyoruz. Bâzı 
önyargılardan, yersiz çekinmelerden, hayal 
ürünü kaygılardan, ulusal çıkarlarımızı baş
kalarının korumasına güven beslemek gibi 
acı hayal kırıkları yaratacak umutlardan ve 
özel amaçlı eğilimlerden, büyük ölçüde, kur
tulma yokunda bulunan dış politikamıza bu 
gelişmesini sağlıyan ve bu yöndeki başa
rıyı sürdürecekleri takdirde överiz. Başka
larının markasını taşıyan, hazır reçetelere 
göre Türk dış politikasını yürütme alışkan
lığını bırakıp kişiliği ve hareket serbestisi 
olan bu gelişme yoluna girilmesi hiç de kolay 
olmadı. 

Bizi NATO'nun bir bekçisi sanan, ordu
muzun ona hizmetten öte bir ödevi •olmadığı
na bizi de inandırmaya çalışan ve NATO'dan 
ya da onun baş hatırlılarından izin alma
dıkça hiçbir iş yapmamamızı istiyenlerden ve 

içimizde de onlara körükörüne bağlanmış 
olanların etkisinden kurtulma çabaları sert 
direnmelerle karşılanmıştır.. 

«Dünyada yeni bir düzen kurulursa Tür
kiye'de onda yerini bulur» tezi ortaya atıldığı 
zaman biz bunu beğenmiştik. Ona karşı olan 
görüşleri de yerdik. Bu görüş, kimin olursa ol
sun, dış politikamıza ışık tutmasının sonuç
ları iyi olacağı tezini savunup gereklerine 
uygun tedbirleri överken Sayın oağlayangii 
«Sayın inönü'ye fazla kredi verdiğimizdeaı ve 
kendisinden de bunu 'esirgediğimizden» ya
kındı. Daha ilk olumlu tedbirlerini dahi de
ğerlendirmede gecikmediğimizi belirten söz
lerimize karşı hoşnutluğunu ifade eden Sa
yın öağlayangil'e konuşmamızın başında be
lirtelim ki, bugün de yürütülen politikayı, 
genel niteliği ile, benimsiyor ve bu geliş
meyi sağlıyaııları takdir ediyoruz. «Gerçek
ten Potgorny'nin Mecliste konuşmasını büyük 
bir mesele yapan sonra şu veya bu Baka
nın ziyareti esnasındaki, olayları büyüten
ler, sonraları çok daha farklı Kosigin'm 
ziyareti, bizim Rusya'yı ziyaretimizi olumlu 
karşılama gibi bize kıvanç veren bir olumlu 
yola gelmiş olduklarını görüyoruz. Biz her 
ikisinin de doğru olduğuna inanıyoruz. 

Aynı şekilde Amerika'nın uydusu olmayı 
istiyen ve o olmazsa mahvoluruz ve onsuz 
yaşıyamayız diyen, basta düşüncelerin Türk 
Ulusuna yakıştırmak istediği damgayı red
dederken, Amerika ile bozuşmayı ve yersiz 
bir çekişmeyi özliyenlerin de amaçlarını asla 
benimsemiyoruz. Biz, bu tip görüşleri teda
visi gerekli ruhsal, ya da düşünsel hastalık
lar sayıyoruz. 

Genel yönü ve türlü belirtileri ile benimse
diğimiz bugünkü dış politikada gördüğümüz 
kusurlu taraflar ve bunlarla ilgili görüşleri
mizi de elbette belirteceğiz. 

Dünyanın genel durumu : 
Sayın arkadaşlar; 

Dünya, kaynağını İkinci Dünya Savaşından 
sonraki büyük sosyal ve ekonomik uyanışla bu
nun doğurduğu güçlü toplumsal akımlardan 
alarak, beliren gruplaşmaların da desteklediği 
hınçlı politik tutkuların yön verdiği çok bü
yük ve köklü bir oluşum geçirmektedir, bu
gün. 

— 353 — 
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Son yıllarda, atom tekelinin yıkılması, blok
lar için devletlerin güçlenmeye başlaması ve bele 
Amerika'nın, dış ödeme açığı verdirecek ölçüde, 
ekonomik soranlarla karşılaşması sonucu, bu olu
şum ve gelişim, birkaç yıl önce umulmayan çok 
önemli yeni olaylarla ulusları karşılaştıracak ni
telikler taşımaktadır. 

Bu durumda, eski yöntem ve görüşlerle, dış 
politikanın yön etil emiyeceği gibi, kullanılan yön
temler ve geçerli sayılan görüşlerin de kısa süre
de itibardan düştükleri görülmektedir. 

Dünya savaşı sonrası yıllarında, politikada 
ibüyüik kolaylıklar sağlıyan (takım halinde dev
letleri yönetme ve grup liderinin istek ya da re
çetelerine göre ulusal politikaları yürütme) dö
nemi kapanmıştır bugün. 

Genel Politikadaki kuvvet mihrakları çoğal
dıkça ve küçük yada orta çaplı devletlerin ka
zanmak istedikleri hareket serbestisi ve inisiyatif 
a mil arma karşı yeni yeni engeller çıktıkça ve 
büyüklerin bencil çıkarları yüzünden, B.M.M. de 
yetkisini yitirdikçe, dış politika yönetimindeki 
güçlükler artmaktadır. 

Bu genel kanı ve görüşlerimizin gerekçeleri
ni, daha somut şekilde, ortaya koyacağı inancı 
ile, dünyanın genel durumunu, ayrıntılarına 
girmeden, gözden geçirmeyi bundan ötürü gör
mekteyiz. 

Bugün dünya, doğu bloku, batı bloku ve 
üçüncü dünya devletleri şeklinde görülen grup
laşma ve bölünme, birkaç yıl önceki niteliğini ta
mamen yitirmiştir. Fakat yine de dünyayı bâzı 
bölümler içinde incelemek gerekir. 

a) A.B.D. ve Batı Bloku : 
A.B.D. nin sen yıllara değin, batı blokundaki 

belirgin olan üstünlük ve etkisi çok değişmiş bu
lunmaktadır. bugün, 

1) Dögol'ün bağımsız politika izleme, Fran
sa'ya eski prestijini kazandırma ve kendi başına 
bir kuvvet haline gelme çabaları ile Nato'dan çe
kilişi askeri bakımdan önemli sonuçlar doğura
cak bir olaydır. 

2) İngiltere'nin, esasen hareket serbestisini 
ve kendi uluslar topluluğu ilişkisine dayanan po
litikasını, A.B.D. nin hatırı için değiştirmeme du
rumundaki kararlılığı belirlidir. 

3) Almanya'nın, Berlin sorunu ve birleşme 
konusundaki güçlükleri bakımından, takındığı 
uysal tutumun hep böyle sürüp gideceği söyle

nemez. Son Hükümet değişikliğinin yalnız eko
nomik olduğu sanılan nedeni, büyük ölçüde, po
litik olduğu anlaşıldı. Almanya'da Dögol'cü bir 
eğilimde görünüyor bugün. 

4) Diğer Avrupa devletleri ve Kanada^da da, 
beliren tepkiler, Amerika Politikası da bu ülkelere 
ilişkin rahatlığın büyük ölçüde azaldığını gös-
termelktedir. 

ıb) Doğu Bloku : 
Rusya'nın doğu blokundaki sınırsız otoritesi. 

Tifo tarafımdan ilk sarsıntıyı geçirdikten sonra, 
Çin'in artık değil bir uydu bir rakip, hattâ ha
zan bir hasım denecek ve ondan toprak istiyecek 
hale gelmesi ve Doğu Avrupa devletlerinin eski 
emir kulu halinden bugün, hazan uysallık bile 
gö,sternryen hale gelmeleri, çok önemli bir geliş
medir. Diğer ulusları kominist yapmada bütün 
gücünü kullanan Rusya, kominist yaptıklarından 
bumin gördüğü direnmeden hiç de hoşnut değil
dir. Kendi ülkesinde de, kominizin in fanatik dö
neni in i yakarken, uyguladığı sistemde, büyük öl
çüde, değişiklik yapmaktadır. 

Bugünkü hükümeti karma olan ve arazinin 
Vr 80 inden çoğunu mülkiyete veren Polonya 
basla olmak üzere, Çin'den başka bütün komi
nist ülkelerde, marksiziım baımba^îa bir şekil aldı. 
Bu değişimin büyük etkilerine Kominist Çin'de 
t a m k ol m a k+ay iz. 

Bu durumun sonucu olarak, kendi blokları 
içinde «basları derde girdi» değimine hak verdi
recek güçlüklerle uğraşan Amerika ve Rusya bir 
de birbirleriyle sürdüre gelmekte oldukları aman
sız bir yarışma ve didişme halindedirler. Bu çe
kişmenin, kendi blokları içindeki diğer devletle
re kazandırdığı güc ve hattâ eski liderlerine kar
sı takındıkları sert tutum bu iki büyük devleti. 
durumlarını yeniden gözden geçirmeye zorlamak
tadır. 

Yıllarca sürdürdükleri kampanyada çabuk 
d'-\ğis:k!,ik yapmanın güçlüklerine karşı, bir ya
kın1 aşma. ya da en azından bir uzlaşmaya varma
nın çıkarlarına daha uygun gelebileceği konusu 
düşünülmeye başlanıldığına ilişkin belirtiler var
dır.. 

Böyle bir hal gerçekleşince, politikalarını bü
yüklerin çatışmasına dayanan devletlerin duru
mu çok sarsılmış olur. 

3 ncü Dünya Devletleri adı ile tanımlanan 
ülkeler, böyle bir topluluk niteliğinde görünmü-
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yorlar. Ayrı ayrı sorunları ve amaçları bulu
nan bu devletlerin bloklar dışı olmak, çoğundaki 
az gelişmişlik ve onun sorunları ile eski sö
mürgecilerine karşı yaşattıkları tepkilerden baş
ka, tümüne ilişkin hiçbir ortaklıkları yoktur. Bu 
grup içinde de, hatırı sayılır yeni bir güç kazan
ma eğilimi etrafındaki çabaların, beslenen hayal
leri gerçekleştirecek ölçüde, başarılara ulaşması 
olanak dışı görünmektedir. Arap birliğinin ya
rattığı hayal kırıklığı tipik bir örnektir. 

Gerçekten, dini, dili, adı ve soyu bir olan or
tak geçmiş ile kültürlerine dayanan bağlar yö
nünden, birlik kurma ya da en azından, birlikli 
hareket etme bakımından en elverişli durumda 
bulunan Arap ülkeleri, bilinen sosyal, ekonomik, 
politik nedenlerle, değil birlik kurma büyük zıt
laşmalar içindedirler. Bütün Asya, Afrika ulus
larının durumunu incelemek başlı basma büyük 
bir konudur. Bunu ayrıntıları ile e! eşti rm ive
ceğiz. Fakat şunu söylemek mümkündür ki, bu 
bölgelerdeki ulusları yönetenler, henüz kendi 
halklarını bile yeter ölçüde temsil eder nitelikte 
görünmüyorlar. Ayrıca, bu yöneticiler, yönünü 
henüz bulamamış toplumsal akım ve özlemlere 
yön vermekten de uzaktırlar. Hattâ bunlara Ir'le 
görünmediklerine ilişkin yeter ölçüde kavramış 
haberleri hep okuyoruz . 

Bunun sonucu olarak, yüksek gerilimli bir ih
tilâl dalgası bu ülkeleri sarsmakta ve daha uzun
ca sü"e ile de sarsmakta, devam edecektir. Bu. ba
kımdan, bövle bir ülkede şu andaki bir ikti
darla kurulacak işbirliğinin ömürlü olmasına 
güvenilemez. Bunun biz tarifenizde örneğini 
pürdük, Irakla, yaptırımız işbirliği. Onun için 
bövlelorivle, bugünkü iktidar! «riv! e yapılacak iş
birliğinin pek uzun ömürlü olacağı garantilene-
mez. 

B. M. ?»[. basta olmak üzere bütün uluslararası 
or^an v 0 örr-iitlerîn etkinliklerinden çok şevler 
vltirme ^olunda oldukları son yıllarda, belirtme
ye çalıştığımız bu temel durumu, bütün dıs po
litika, ile iliskhVHndo, arka fon olarak, hesaba 
katma zorluğu vardır. 

Ortam bu olunca, önceden hesaplanması güc 
gelişmelerle her an karşılaşabilirler. Bütün bu 
karmaşık durumlara ve uluslararası ilişkileri et
kiliydi türlü etken ve ertemlere karşın, dünya
nın genel gidişine yön vermeden, büyük devlet
lerin etkileri büyüktür hâlâ. Bunun içindir ki, 

günümüzün politika konularını iki çerçeve için
de ele almalıdır. 

1. Büyük devletler çerçevesinde önem ve 
kapsamı olan olaylar, 

2. Bu çerçevenin dışında kalan ya da bü
yük devletleri doğrudan doğruya harekete ge
çirecek nitelikte olmıyan olaylar. B. M. M. ve 
bütün diğer uluslararası organ ve örgütler, 
1 nci çerçeve içine giren, olaylarda bütün güç
leriyle harekete geçerler. Paçayı sıvarlar olay
lar büyük devletler arasında oldu mu? Diğer 
olayları ise tam bir rahatlık içinde ele alırlar. 
Pek önemsemezler. Bunun sayısız örneklerine 
tanık olan devletler, bu tip kuruluşları daha 
etkin hale getirmeye çalışıyorlar. Esasen büyük 
devletlerin çözüm bulmalarına ümit bağlamak 
şimdiye kadarki örnekleriyle pek ümit verici de
ğildir. Çünkü evvelâ büyük devletler nereye 
el atsalar tedavi bulmaz yaralar açtıkları görü
lüyor. Dünyanın neresinde bugün çıban varsa 
karıştırırsak büyük devletler bu çıbanları açmış. 
Daha hâlâ kaşıyanlar da onlardır. 

Gerçekten çözün istiyorlar mı bu bölgelerde? 
Buna evet demek de güçtür. Birbirlerini engelle
me kozları da sayısızdır. Veto başta. Ve bun
ları nasıl kullanacakları belli değildir, iste bu
nun içindir ki, diğer devletler etkili şekilde \ar
lıklarını göstermek zorundadırlar. 

Diğer önemli bir nokta da, bugünkü dünyada 
rejimleri ne olursa olsun, bütün ülkelerde, mil
liyetçilik ve ulusal çıkarlar tutkusu şiddetlen
miş görünmektedir. Enternasyonalizmin bayrak 
edinildiği ülkelerin bile kovu milliyetçi davı an
dıklarını görüyoruz. Milliyetçi olmayanlarını 
görmüyoruz. Rusya'da milliyetçi, komünist Çin 
de milliyetçi, Amerika ela milliyetçi, herkes de 
milliyetçi. O halde bu Amerika Savunma Baka
nının dediği gibi atom bombasından daha kuv
vetli bir duygu, fakat onu yenenler bile milli
yetçi. 

Bu belirttiğimiz durum ve onu etkileyen dü
şünceler karşısında Türk dış politikası ne olma
lıdır? Şimdi bu husustaki görüşlerimizi su
nacağız. 

Her şeyden önce dış poKıfilkamiızm başarı
sında etikki olan şu iki hususu bir kez daha 
değerlerıdirmetl'iyiz: 

1. Bütün gel işim. ele re karşı, jeop-ol'eft'ik du
rumumuz önemlin yitirmiştir. 
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2. Dış politika konularında ve tezlerimiz-
de, Türk tezlerinde, yadırganacak ya da, ver
diğimiz sözlere, Birleşmiş Milletler veya diğer 
her hangli bir uluslararası kurala aykırılık 
yoıktur. Cumhuriyet döneminde de hep böyle 
olmuştur, ve sözümüze güvemi yitirecek hiçbir 
hareketimiz gösterileimez. Bunun verdiği ko
laylık önemlidir. 

3. Tarihimizin bıraktığı zengin mirasları 
çok iyi değerlendirmeliyiz. Bu mirasları her 
zaman yeter dereciede değerlendirdiğimizi id
dia 'edenıeyiz. 

Sayın arkadaşlar; dış politikamızda tutu
mlumuzun başlıca nitelikleri: 

1. A. B. D. ııin uydusu ya da körü körü
ne destekleyicisi değiliz. Fakat, müttefikiyiz. 
Bunun bir gereği vardır. 

2. Rusya ile ittifakımız yoık ve dostluk 
denecek ölçüde de bir gelişme olmamıştır he
nüz. Fakat ona karşı da körü körüne düşman
lıktan hiçbir yarar beklenemez. Hele, bâzı 
anlarda olduğu gibi, düşmanlık bayrağım ta
şıma heveslerine asla kapıknafmalıyız. 

3. 3 neü dümye devletleri ile, 
Bizim kurtuluş savaşlarımızı örnek alan 

kimselerle çok iyi ilişkiler kurup sürdürmeli
yiz. 

4. NATO. Şimdiye değin, :\Taptığı yararlı hiz
metlere ve halen de önemini korunmasına kar
şı, birçok yönden revizyonu gerektirecek öl
çüde, eskimiştir. Bizim ona katılmış şeklimiz 
ise, düzeltilecek yönleri çok olan hatalarla do
ludur. Örneğin.. 

a) Oüney - Doğu Komutanlığı Kuvvetleri
nin büyük çoğunluğu Türk olan NATO,da, kuv
vetlerin çoğu kimden ise komutan ondan ol
duğu halde bir tek Türkiye'de bulunan karar
gâhta kuvvetlerinin çoğu Türk olan komutan
lık yabancıdır. Bunun önemi büyüktür. Çünkü 
bölgenin savunmasını gerektiren alt savunma 
tesisleri, savunma organının gerektirdiği bütün 
işler komutanlığın düzenlenmesine göre yapılır. 
Böyle bir komutanlığın emrinde ve kuvvetleri 
olan memleketler yarışmıa halindedirler. O hal
de köm/uttamn Türk olmasının vereceği sonuç
lar büyüktür. Burada bir tüm general komutan 
•geliyor Türk ordu komim tam lan emrine giri
yor, sonra bu komutan gelirken geçici rütbe 
olarak korgeneral rütbesi tekrar, esasımda tüm

generaldir. Bu düzeltilmesi düşünülmesi gere
ken bir noktadır. 

b) Kuvvetlerimizin tümünün NATO emrin
de oluşu politik yönden, sosyal yönden ve hat
tâ moral yönden bir hatadır. 

c) Askerî sır denen şey bırakmıyor. İçin
de dostluğuna asiâ güvenemiyeeeklerimiz dâhil 
sırlarımız hepsinin gözleri önünde. ö 

d) 'Silâh ve donatım dâhil, her şeyin NATO 
kanallarından sağlanması, burada güvenilir 
bir hal değildir. 

NATO dışı ihtiyaçlar için ya da NATO'nun 
yıkılması hallerinde karşılaşacağımız durum 
bile hiç hesabedilmıemiişjtir. 

NATO konusunda kusurun bizde olduğunu 
itiraf etmeliyiz. Bir uluslararası örgütün «İleri 
karakolusunuz» denen bir ulus, bunu övgü sayar
sa, yani. bizi korumaya görevlisiniz, ileri karako
lun görevini, herkez bilir. İleri karakolsunuz. Ne 
olacak öyleyse savaşın, sizin memlekette taş taş 
üstünde kalmayabilir. Ama biz gelir sizi kurtarı
rız, demektir. Bir millete ileri karakolsun dediği 
halde bundan hoşlanırsa ona yapılacak eğlemler 
şimdiye kadarkilerden daha da fena olabilir. Biz 
buraya girerken «Neyi ve ne ölçüde koruyoruz?» 
sorusuna bile cevap alamadık. 

Orgeneralimizi, demin de belirttiğim gibi ya
bancı Tümgeneralin emrine veren, ileri karakol 
görevini benimseyen, savaş ikmalini bile başka 
ülkelerden yapmayı esas alan ve savaş sonunda 
da, başkalarının kurtarıcılığına güvenen ve hiç
bir zaman dostluğunu kazanamadığı uluslar da 
dâhil, bütün askerî sırlarını yabancılarla bölüş
meye razı olan bir ulusa başka türlü davranıla-
mazdı. Bu kötü ve yüz kızartıcı duruma karşı di
renenleri cezalandıran, hattâ emekli eden bir Hü
kümet dışarda da elbette böyle bir işlem görür. 

İşte, biz tenkid ederken «NATO dan çıkalım» 
diye bir tez ileriye sürmedik. Belirttiğimiz ak
saklıkları düzeltelim dedik. NATO perdesi al
tında göze aldığımız tehlikeleri de dikkatlerinize 
sunuyoruz. 

Bu noktada, A. B. D. ile ilişkilerimize de de
ğinmek isteriz. 

Birçok iyilikleri gördüğümüz dünyanın bu 
en güçlü Devleti ile akıllıca yürütüldüğü takdir
de de çok yararlı sonuçlar verebilecek ilişkileri
mizin bozulmasını asla istemediğimizi belirtmek
le söze başlamak isteriz. Türk - Amerikan ilişki-
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lerinin iyi olması lıer iki ülke için de çok önemli 
olduğu kanısındayız. Fakat arzular ile gerçekler 
her zaman uymıyabilir. 

Kabahatin çoğu bizde olan sakatlıklarla dolu 
anlaşmalar, Amerikalıları, kültür ve kişisel dav
ranışları dâhil, gereği ölçüde tanımayışımız ve 
Amerikalıların da bizleri yeter derecede tanıma-
yışları yüzünden, Türk - Amerikan ilişkileri bü
yük sarsıntılar geçirmiştir. 27 Mayıs sonrasının 
gelişmelerini değerlendiremiyen Amerikanın tu
tumu, ilişkilerimiz üzerinde çok olumsuz etkiler 
yaptı. 

Devrimin getirdiği özgürlük havası içinde, 
ekonomik konular gibi, dış politika konuları da 
birer tabu olmaktan çıkmıştır. Değişen Türkiye 
ve dünya durumunda, dünya olaylarını Amerikan 
hükümetleri açısından görmek alışkanlığında olan 
hükümetler yönetimi dönemi sona erdiğinin an
laşılması gerekirdi. Başkan Eisenhower döne
minde, Amerikayı ziyaret eden Türk Başbakanı
na, bir elçiye yapılacak kabulü bile çok gören
ler olmuştur, bu tip eylem ve işlemleri artık haz
medecek bir Hükümetin Türkiye'de bulunamıya-
cağmı anlamalı idiler. 

Her an memleketimizi savaş alanı haline geti
rebilecek üsler konusunun tartışılabileceği, ittifa
kın getirebilecekleri ile götüreceklerinin kıyaslan
masının yapılabileceği, ikili anlaşmaların ve he
le 1959 Mart Anlaşmasının (İçişlerimize karışma 
yetkisi veren ve haysiyetli hiçbir Hükümetin ka
bul edemiyeceği) bu şekilde bir anlaşmanın eleş
tirebileceği ve bunların da, ne zaman yapılacağı 
Rusya'nın «Barış içinde birlikte yaşama» politi
kasını dünyaya yaymaya çalıştığı bir dönemde 
olacağını hesaplamak gerekirdi. 

Muhteşem Süleyman'ın torunlarına ve Ata
türk döneminden sonra o anlaşmanın mahiyeti 
bu, «İşime gelen partiyi başınızda tutmak için 
kuvvet kullanacağım.» anlamına gelen ve «do
laylı saldırı» deyimleri ile maskelenen bir anlaş
mayı Amerika'nın teklif etmesi çok ayıp olmuş
tur. Orta - Doğu'daki kuklalarından birini de
viren 1958 Irak İhtilâlinden sonra, Ürdün ve 
Lübnan yöneticilerini kaygılandıran iç, olaylara 
karşı, Genelkurmay Başkanımıza bile haber ver
meden, İncirli Hava Alanına kuvvetler indirme
si, Genelkurmay Başkanlarının da önceden ha
beri olmadığı halde Lübnan'a kuvvet çıkarması 
gibi olayların tepkileri sürüp giderken, bizimki

lere kabul ettirdiği bu ikili anlaşmayı yadırga-
mıyacak kimsenin niyetinden elbette ki, şüphe 
ederiz. İşte böyle bir zamanda idi ki, bu anlaş
mayı bize getirmiştir. 

1945 ve hele NATO kurulduğu devirlerdeki 
Rus tehlikesinin çok değiştiğinin bizce de anla
şılacağı hesaplanmalı idi. A. B. D. ve Rusya ta
rafından doğrudan doğruya bir saldırı savaşı 
açılmasının son derece güç hale geldiği ve bizim 
için de artık bu büyükler dışındaki komşularımız 
ile çatışmadan başka olaylarla ilgimizin azaldığı, 
çünkü böyle bir konu komşularımızın dışında bü
yüklerin karışacağı bir konu tüm dünyayı ilgi
lendireceği cihetle en azından sokaktaki adama 
«Anca beraber kanca beraber» dedirteceği kav-
ranmalıydı. Bu yalnız Türkiye'de olmaz. Bu yeni 
gelişme ve görüşlerin gerektirdiği tartışmayı Ame
rika da yaparak, ihtilâl sonrası Türkiye'si ile, 
yeni anlayışa dayanan, ilişkiler düzenlemeli idi. 

Bütün bunları yapmadıktan başka dostluğuna 
güvendiğimiz Amerika'dan Kıbrıs konusundan 
sonra, Johnson'un Wilson rolünde karşımıza çı
kışı ve hele Türk Başbakanına yazdığı mektup 
«Diplomatik skandal» denecek bir belgedir. 

Yalanlanamaz gerçeklere ve sağ duyguya da
yandığına inandığımız değerlendirmemize karşı, 
Türk - Amerikan ilişkilerinin iyileşmesi taraflı-
sıyız. Belirttiğimiz olumsuzluklar giderilir ve 
bugünkü Türkiye'nin gerektirdiği davranış taraf
larca benimsenirse, eski olaylar birer anı olarak 
tarihe geçer ve biz de başlarımızı geleceğe çevi
rebiliriz. Önyargısı ya da özel plânı olmıyaıı her
kes, bu arzuyu benimser kanısındayız. Ama. Hü
kümetimiz, yasa, ve Türk ahlâkı sınırlarını aşan 
Amerikalıları yola getirmeye çalışacağı yerde, 
bunları protesto edenlere karşı bir tutum takınır
sa, Amerikalılar ela «Türkiye'de bir Başbakan 
aranıyor» sözlerini doğrulayacak akılla kabul edil
miş hareketlerde bulunursa yaptırdığı türlü an
ketlerle Türkiye'de bir müdahale, bir iç işlere ka
rışma gerekçesini hazırlıyor kanısını uyandırır-
sa, şüphesini uyandırırsa bütün çabalar boşuna 
gider. Bundan her iki tarafın da zarar görmeme
si için tarihte böyle bâzı kötü yönleri, anları olan 
ilişkilerimizi ve bundan sonraki ilişkilerimizi de 
bu temele oturtmak zorundayız. 

Sayın arkadaşlar, şmdi CENTO ve R. C. D. 
den bahsedeceğiz. 
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BAŞKAN — Sayın Yıldız, yazılı konuşma 
yapıyorsunuz, Bu Tüzüğümüze göre 20 dakika
dır. Biz gruplar adına her şey söylensin diye 
grupları müsamaha ile karşılıyoruz. Yarım saat 
olarak kabul etmemize rağmen bir saat konuştu
nuz. Lütfen biraz kısaltın. Yazılı konuşma yapı
yorsunuz, müdahale etmek istemedim, bir saat 
oldu. 

M. B. GRUPU ADİNA AIBİET YILDIZ 
(Devamla).— Yarını saat konuştum. 

Pek verimli ve başarılı olduğu söylenemiyen 
CENTO'ya bölgesel anlaşma büyük değer ka
zandırmış ve umut verici bir dayanışma yarata
cak nitelikte olduğunu daha şimdiden göstermiş
tir. Aralarındaki çekişmiş konularını yüzlerce yıl 
önce, bir çözüme bağlamış ve hiçbir çekişme, hat
tâ olumsuz yarışmaya geçmeleri için pek bir ge
rekçe bile gcsterilemiyen İran - Türk ilişkileri
nin tam bir kardeşlik havasına dönmüş olması
nın gecikme!erindeki üzüntülerimizi de giderecek 
ölçüde bir çaba göstermemizi gerektiği inancın
dayız. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Majeste Şehin-
şah Aryamer tarafından belirtiden istek ve ni
yetlerin Hükümetimize ışık tuttuğuna ilişkin be
lirtilerden, Hükümetin buna göre bir politika iz
lemiş olmasını görmekten kıvanç duyuyoruz. 

«Dost» deyiminin bile yetmiyecc-ğ'ni bütün 
geçmiş olaylarda gösteren ve göstermekte kararlı 
bulunan Pakistan'la ilişkilerimizin, bir çıkar ar
zusunun çok ötesinde, gönüllerimizi kıvançla dol-

. büvük duran ölçü ivı olmasını ulusumuz 
mutluluk saymaktayız. Oraya giden her Türk'ü 
bağrına basan bu yüce ulusun ve onun liderleri
nin her fırsatta gösterdiği kardeşliği jlaraşai 
Eyüp Hanın somut şekilde temsil eden politikası 
ile umutlarımız artmaktadır. Bu iki kardeş ülke 
ile en yakın işbirliğini gerçekleştirebilecek du
rumda olan Bölgesel Anlaşma konusunda Hükü
mete tam bir destek sağlanmasını bütün partiler
den da bekliyoruz. 

6. Arap ülkeleri ile, tarihin bizlere miras 
bıraktığı zengin mirası da en iyi şekilde kullana
rak, dostluğumuzun geliştirilmesi çabalarım tak
dirle karşılıyoruz. Eski bâzı olumsuz tutumlar] 
reddederek akılcı yolu seçen ve Araplararası tar
tışmalara girmiyen anlayışı alkışlarız. Bu geliş
melerin sağlanmasında hizmetleri dokunanları 
takdirle karşılıyoruz. 

7. — Yunanistan ve Kıbrıs' : 
Türk - Yunan dostluğunu, dksijen çadırında 

bile yaratılamaz diye nitelendirmiştik. 'Bu yar-
ıgıda yanılmış olmayı çok arzu ederdik. Fakat 

'henüz bu kanıyı doğrulıyacak ibir belirti de 
yoktur. Türk - Yunan dostluğunu zehirliyen ve 
dostluk değil iyi ilişkiler bile kurmamıza engel 
olan hastalığa bulaşmamış bir tek Yunanlı li
der görünürde yoktur. Bunun içindir İki, iste
diği ölçüde gizli tutulsun, hattâ muşambaya 
'bile sarıılsa, ikili görüşmelerden asla umutlu ol
madık. 

Yunanlılar, belirli çıkarlarına ya da özel 
amaçlarına hizmet dışında, bizimle 'hiçbir sami
mî ilişki kurmak niyetinde görünmüyorlar. Ek
tikleri düşmanlık tohumları öyle bir 'kanın oyu 
yaratmıştır ki, bizimle, yalnız bencil amaçla
rını hedef almayan, ilişkiler kurmayı nerede ise 
ihanet saymaktadır. Elde ettikleri kazanç için 
rüşvet sayılacak ifadeler 'kullandıkları olmuştur. 
Bunun isonunda da zararlı çıkan hep biz olduk. 

Kıral - Kanamandis ikilisinin (becerikliliği 
sayesinde, nerede ise Yunanlılarla kardeş olma 
umuduna kapılanlarımız, Yunanlıların hatırı 
için (bayrağımızı yarıya indirenler, üzüknesin-
ler diye İstanbul'un fethini (kutlama töreninden 
bile vazgeçenler ve hattâ Kıbrıs için (giriştikleri 
Enosis kampanyasına dahi yıllarca ses çıkarımı-
yanlar ne sağladılar? Hiçbir şey Kıbrıs işi pi
şirilip koparıldığı ve bir İngiliz - Yunan soru
nu haline getirilerek, birçok çevrede, Türkler
le hiçbir ilgisi olmadığı 'kanısını uyandırmala
rından sonradır ki, aklımız başımıza gelmeye 
başladı. 

Şimdi de, bir yumuşama ve ikili görüşmele
re bel bağlama gibi bir umut içinde iken bizim
kiler, Yunanistan'da Hükümet düşüverdi. Ola
yı yakından izliyenler şu hususları da iyi değer
lendirebilir, sanırız: 

Kane'llopulos; Diyor; yeter desteği yoktur 
bu Hükümetin iki partinin 220 lik üyesi ile 
desteklenen bir Hükümet Kıbrıs işine çözüm 
bulur. Sonra Saray ve Papandreu'nun anlaştığı
nı görüyoruz. Anlaşmalar, umursamasalar böy
le ıbirşey olmazdı. Bu anlaşma her halde bizim
le de anlaşmaya yarıyaeak diye umursanırken 
biraz sonra Papandreu «ancak seçimle gelen bir 
iktidar bu konuya bir çözüm yolu bulabilir» 
demeye 'başladı, vazgeçti hangi aklı başında Yu-
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nanlı ile görüşsek «-hakkınız var. Fakat ne ya
palım halka bunu anlatmak güçtür, bundan son
ra dönemeyiz, kamu oyu var» der. «Peki bizim 
ile kamu oyumuz var. 'Biz vaktiyle «Kıbrıs bi
zimdir» diye başladık. 

Ya taksim ya ölüm, filân dedik birşey ol
madı, 'döndük. Bizim Hükümetler ibu hale gel
di, siz niye birşey yapmıyorsunuz ? Susarlar ve 
daha birşey kopanaibilme hevesi iç/inde 'konuş
maya 'devam ederler. Esasen Yunanlıların bi
zimle ilgili konularında kafa ve yüreklerinin 
çalışması bir başka türlüdür. 

Andrea Papandreu'nun ışu sözlerine (bakın: 
Daha yakın da geçen hafta ne diyen, nasıl ol
du da Türkiye YunanistanVlan üç defa daha 
kuvvetli duruma geldi. Bu dengeyi önceden 
kim hesapladı'? diyor, sonra da 'bundan NATO'-
yu suçlu tutuyor. Yunanistan'ın dört katı nü
fusumuz olduğu halde »onunla kuvvette •eşit 'ol
mamızı normal sayıyor. Bu gülünç iddiayı or
taya .atarken Ağabaibalarma eskiden beri besle
diği güveni 'besliyor. Ydksa gülünç bir iddia 
olur mu? 32 milyonluk bir ımomleket '8 ımilyon-
lük bir memleketle eşit 'olacakmış. Zaten bu 
eşitliği, 'biliyorsunuz deniz kuvvetlerinde 'on
ların lehine yürütme çabaları eskiden beri var
dır. 

İşte, kafası böyle iş]iyen, geçmişi bilinen, 
aleyhimizde olmayı yaşama felsefesi yapan ve 
sırtımızdan geçinmeyi hak sayan bir komşu 
ile il işkil erimizi yürütürken bu gerçekleri hiç 
unutmamalıyız. 

8. — Kıibrıs : 
Bu konuda etkisi olan hususları ve dünya 

kamu 'oyunun 'eğilimlerini iyi değerlendirerek, 
ne istediğimizi kesinlikle belirtip kararlı -olma
lıyız. Atlantik ötesindeki büyük ve zengin rum 
Ortodoks çevrelerinin etkisinden de güç alan 
Yunanlıları bize üstün tutma tutkusundan bir 
türlü kurtulamıyan müttefiklerimizin davranı
şı, bir devleti yok etmeyi istemiyen ve yaban
cı üslere karşı son derecede allerjisi olan dev
letlerin eğilimi, Yunanistan ve Makarios'un her 
araç ve yöntemi kullanarak giriştikleri propa
gandaların etkileri ve bizim tezlerimizdeki tu
tarsızlık bugünkü durumun başlıca nedenleri
dir. Bugünkü statüyü istiyen İngiltere, kazan
cından ötürü bayram eden Yunanistan, ilk başa
rı diye bunu sevinçle karşılıyan Makarios ve he

pimize bunu, o zamanki nüfuzunu kullanarak ka
bul ettiren Amerika, bunu hiç istemiyen de 
Türkiye. Fakat, buhrandan sonra tek savunucu
su 'biz kaldık. Ben bâzı diplomatlara sordum, 
bu 'bilmeceyi çözebilir misiniz, bütün bunu isti-
yenler ortada yok, istemiyenin sırtlında kaldı 
bu. İşte böyle bir anlaşma içinde olduğumuzu 
her zaman hatırlamalıyız. 

Kıbrıs böyle kalır ya da bölünürse, Türk -
Yunan çatışmaya gider. Bağımsız olursa da ko
münist olur dostluğu bir kaygısında olan Ame
rika enosisi ister. Bugünkü üslerin hatırı için 
İngiltere de bu durumu ister. Bunların ıbizim 
tezi benimsiyeeeği düşünülemez. 

Dünya kamu oyunun da benimsiyeeeği bir 
tez ortaya atmazsak, işte 1965 Aralığında tevli
de ttiğimiz konu bu idi, Birleşmiş Milletler çev
relerinden de id estek umudunu kesmeliyiz.. Du
rumu bu hakle bırakırsak da sonuç lehimize 
olamaz. O halde bir defa çıkmazlarımızı böyle 
sıralıyoruz. 

Bu durumda, enoslsten ibaşka tezi söz ko
nusu hile etmiyen ve onu öngönmiyen hiçbir gö
rüşmeyi istemiyen Yunanistan'ın yeni bir oyu
nuna 'gelinebileceği kaygısmdayız. Çünkü hiç
bir şeyi kaibui etmiyor, peşin bunu söylüyor. 

Egemen bir ulusun heran bozabileceği, bize 
üs veren, azınlık statüsüne dayalı haklar tanı
yan anlaşmalar ya da alay konusu olacak ölçü
de bâzı önemsiz karşılıklar gösterecek teklifle
re Hükümetimizin iltifat etımiyeceğini umarız. 

Beyanlarından da bunu anlıyoruz ve hoşnut
luk duyuyoruz. Ne üssün ne ele diğer hakların 
garantisi yoktur. Egemen ulus bunları ıdaima 
değiştirebileceğinden bunlar kâğıt üzerinde ka
lır. Londra, Zürih Anlaşmalarının sonucuna ge
lirler. Tezimiz aşağıdaki hususları kapsamalı
dır : 

1. — Enosise kapalı bağımsız bir Kıbrıs. 
2. •— Yabancı üçlerden Ada'nın temiiziemme-

si, yabancı üslerin savunucusu biz değiliz. Ya
bancı üsleri savunduğumuz müddetçe Birleşmiş 
Milletlerin çoğunluğu aleyhimizedir. 

3. — Dış müdahaleleri de önliyen bir an
laşma ama dış müdahaleleri de 'gerekltirmdye-
eek uluslararası bir garanti istiyeeeğiz. 

4. — Toplulukların haklarını süreli şekilde 
güven altına alan bir ani aşıma. 

Efendim bu tezi falan da istiyor, falan isti
yor diye mutlaka, efendim Rusya da bu teze ya-
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ıkın tez istiyormuş E. Rusya istiyorsa benim işi
me gelen tezden vaz mı geçeceğim? Görülüyor 
(ki, bizim tezimize en uygun bu istekler taraf 
toplıyabilir. 

Kimsenin kolay kolay reddedemiyeceği bu 
'hususları gerçekleştirecek çözüm ne ise onun 
bulunmasına ilgilileri çağırmalıyız. Bunların 
ihangisi reddedileihilir? Bu ulusun bağımsız kal
masını işitiyoruz. Haklar tanınsın bir taraf, bir 
tarafı boğaz] amasın diyoruz. Süreli garanti ol
sun diyoruz. Yabancı müdahalesini biz de iste
niliyoruz, ama müdahale ederek girecek, bu du
rumun olmamasının teminatını sağlayın. Bu te
ze dayandığımız takdirde şaşmıyoruz ki, buna 
karşı ileri sürülecek tezler zayıf olur. Fakat 
bunlardan hangisinden vazgeçersek o derece, 
uluslar oylarını aleyhimizde kullanmaya de-
vıam edecekler. Hükümetin Kıbrıs konusunda ti
tiz olduğuna ilişkin beyanlarını arz ettiğim gi
bi hoşnutsuzlukla karşılaşıyoruz. Fakat bir ko
nuyu da ara etımelk istiyoruz. Hükümet 
gerçeklten böyle uyanık bulunduğunu söy
lediği günlerde Çek silâhları Kıbrıs'a 
gidiyor. Hükümetimiz Çek silâhları yoldayken 
ıbunu öğreniyor. Halbuki silâh fabrikaları bile 
'bunu daha önceden öğrenir. Dış teşkilâtımız, 
Bakanın kusurudur diye söylemiyorum, nasıl 
Ibir teşkilâttır ki, bunu öğrenmek isteriz, silâh 
fabrikasının bile öğrenebileceği bilgileri teşki
lât elde edememiş, Kıbrıs'a yanaştıktan sonra 
bunu duyuyoruz. 

Sayın arkadaşlar, 
dünyanın genel durumu, buna göre Türk 

dış politikası, başlıca konularımız ve Hüküme
tin tutumu ile ilgili görüşlerimizi belirttik. 

Şimdi biraz da, dış politikamız yönünden 
üzerinde durulmasını gerekli gördüğümüz nok
talar ve yerilecek nitelikte değerlendirdiğimiz 
hususlar hakkındaki düşüncelerimizi sunaca
ğız. 

1. — 1920 lerin mantığı ile «şunun ya da bu
nun desteği olmadan yaşıyamayrz, durumumuz 
meydanda» gibi ayıp sayılacak sözlerle kafasın
daki reçeteyi kabul ettirmek istiyen yeni man
dacıların etkisinde Hükümet asla kalmamalı
dır. Bu gibi mandacı kafaların denenmiş geç
mişleri yeter ölçüde ders verecek niteliktedir. 
Bu mantıkladır ki, NATO'ya girişte bugün ya
kındığımız (hususları kabul ettik. Bu gibiler son

raları kaibalıati de başkalarına atmada becerikli
dirler. Onun için ders olsun diye arz edeceğim, 
bunun yeni bir örneğini geçen gün dinledim. 

Bakanlık ettiği sırada, NATO'nun yakındığı
mız yönlerini kabule zorlanırken direnenlere 
hiç destek olmıyan ve hattâ bu uğurda Genel
kurmay 2 nei Başkanı Rahmetli Sayın Zekâa 
O'Kan'ı emekliye ayıranlarla birlikte görünen 
bir eski Bakan, günahların tümünü Dışişleri 
memurlarına yüklemeyi çok çekici bir tez san
dı. 

Başbakan ve Hükümet biç birisi istemiyor
du ama bu memurlar var ya bu memurların 
yüzünden oldu bu iş. Memurlar bunu yapmış. 
Peki memurlar içinde bulunan bir Orgeneral ni
ye emekli oldu?' 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Kim 
bu? 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Zekâi O'Kan. Çünkü bu
gün yaptığımız itirazların çoğunu Zekâi O'Kan 
o zaman Genelkurmay İkinci Başkanı olarak 
yaptı ve bundan dolayı emekli oldu. İşte görü
yoruz iki, günahı kimseye atmıyalım, durumu 
böylece kabul edelim. 

Kararsız durumlardan doğacak bir iki teh
likeye de dokunmak isteriz. Eğer Hükümetimiz 
bugün (büyük ölçüde, kararlı olduğunu görmek
ten hoşnutluk duyduğumuzu belirtiyorum, fa
kat kararsızlık halinde bâzı iştahların civarı^ 
mızda kabar makta olduğunu görüyoruz. Hele 
boğazlarla ilgili bâzı davranışlar yüzünden bu 
uyarmayı olayların tazeliği yönünden yapmak 
istedik. 

3. — NATO Uzmanlar Komitesinin, geçen 
Kasını ayında hazırladığı ve temsilcimize onay
ladığı rapor dolayısiyle, Doğu - Batı ilişkileri
nin yumuşatılmasını NATO aracılığı ile yapma
yı, öne süren A. B. D. den bile ileri giderek, 
yalnız Yunanistan'ın savunduğu teze katılma
mızı çok yadırgadık. 

Fransa'da «Ben ilişkilerde 'her ülke kendi 
ulusu adına yetkili olmalıdır» tezini savunuyor. 
Biz ise Yunanistanla tek başımıza kaldık. Bu 
eski ibir hastalığın belirtisi olarak bize geliyor. 
Bağımsız dış politika derken bir de böyle bir 
davranışı görünce yadırgadığımız için arz et
mek istedik. 
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4. — Ama sorunlardan olmamakla beraber, 
başarılı bir dış politika bakımından önemli s ay
dı ğıraıız birkaç noktaya daha değinmek isteriz. 
Büyük ölçüde, Bakanın lehinde olan konuşma
larımızda eğer mazur görürlerse beğenmediği
miz bir hususu (belirtmek istiyoruz. 

ıa) 9 . 8 . 1966 tarihli bir genelge ile Sa
yın Bakan (arkadaş sohbetlerinde bile dış po
litikanın tenkidini suç saydığını) bildirmekte
dir. Bir memurun bu konuda beyanda bulun
ması ya da yazı yazmasını hoş karşılıyacak bir 
düzeye 'henüz çıkamadığımızı biliyoruz. Böyle 
•bir şeyi de beklemiyoruz. Ama bütün diplomat
larımızı da robotlaştırmak anlamına 'gelen (özel 
konuşmalarda bile karşılıklı tartışmalarla ko
nuları incelemek ve görüşleri olgunlaştırmayı 
yasaklamak) gibi bir davranışı Sayın Çağlayan-
gil'e yalkıştıramadık doğrusu. Hele (Şahsan te
şebbüs etmeyip de edenlere katılmak veya et
mek istiyenlere imkân vermek ve malzeme ha
zırlamak eğilimi sözlerini ise eski kışla disipli
nine bile yakıştırmayız. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Onun 
mânası o değil. 

VEHBİ ERSÜ — Beyefendi siz Encümeni 
mi temsil ediyorsunuz yoksa Hükümeti mi? 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Tecrübeli diplomatlar, 
aman bu lâfa dokunmıyalım, biz gerekçe ver-
miyelim diye korkacak, sonra kimse büyükel
çi olarak inisiyatifini kullanacak, olmaz böyle 
bir şey. Böyle gördük bu genelgeyi. Onun için 
genelgedeki bu sözleri beğenmediğimizi, inisiyati
fli çok 'bağladığını gördük. Arkasında yazan şe
yi bilmiyoruz, genelgeyi 'böyle aldık. 

b) Sayın Bakanın, A. B. D. de Sayın Cum
hurbaşkanının gezisi ile program düzenledikten 
sonra, gezinin geri hırakılışmın Ankara'ya 
Waslhington'dan bildirilmesini yerinecek bir tu
tum sayarız. Belki bilgi eksikliğimiz var. Hele, 
ileri sürülen gerekçe ve Başkan Johnson'la ilgili 
ondan sonraki haberler eski bir alışkanlığın ta
lihsiz belirtileri olarak bizleri çok rahatsız et
miştir. 

5. — Son aylar içinde tanık olduğumuz ve 
Hükümetin eski beyan tutumlarından çok fark
lı ^görünen iki noktaya da son olarak değinece
ğiz. 
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a) Rus Başbakanı Kosigin'in ziyareti dola-
yısiyle yayınlanan ortak bildiride, Hükümetin 
Vietnam hakkındaki sözlerini Sayın Başbakanın 
ve sorumluların sözlerinden çok farklı bulduk. 
Rusya'nın, bütün uluslararası ilişkilerde ortaya 
attığı 4 maddenin 3 ünü Hükümetimiz aynen ka
bul etmiş. Bu dört madde şu: (1954 Anlaşması 
yürürlüktedir. Vietnam 'halkı kendi kaderini 
kendi tâyin etsin, Amerikalılar suçlansınlar, 
Amerikalılar derhal gitsinler. Hüküm etimiz bu 
suçlama hariç diğer üçünü kabul etti. Buna bir 
diyeceğimiz yok, bunu eleştirmiyoruz. Hükümet 
takdir hakkını kullanmış. Esasen Vietnam sa
vaşını insanlık için çok yüz kızartıcı olarak gö
rüyoruz. Ama Hükümetin çok kısa sürede o 
noktadan bu noktaya gelişini teshiıt ediyoruz. 
Büyük bir fark. Sonra bu öyle bir fark ki, 
III neü Dünya devletlerinden bile ileri giden 
bir adım. 

Suudi Arabistan Kiralı Türkiye'deyken '"bel
li tezine yetkin bir hava var. Türkiye'de açık
tan tezini benimsediğimizi söylemedik, reddetti
ğimizi de söylemedik. Hattâ Sayın Çağlayamgil 
tezine uygun bir davranışın görünüşüne uygun 
belirtisini vermek üzere İstanbul'da bir demok-
rasiyonda yaptılar. Bütün bunlar varken Tür
kiye'de böyle bir şey konuşulmamış iken Kahi-
re'cle Sayın Çağlayangil'in çok kesin ifadelerle 
Faysal'm politikasını yüzde yüz reddettiğini be
yan etti. Bu da mümkün. Biz bu tezlerin yan
lış veya 'doğruluğunu uzun bir tartışma saydığı
mız için konuşmuyoruz. Ama değişiklikler yapı
lırken Kosigin ve Nâsır'm beklediklerinden çok 
ileri bir adım atarken eminiz ki, Hükümeti
miz bunun karşılığını almıştır. Önemli karşılık. 
İşit e şimdi Sayın Çağlayangil'den .ricamız bu po
litikayı eleştirmiyoruz, yanlış veya doğru tara
fından konuşmuyoruz. Büyük değişikliği kısa za
manda yapan bir Hükümetin. Sayın 'Çağlayan
gil'in sakıncalı saymıyacağı sınırlar içimde 'ka
zançlarını da bize müjdelerse çok memnun ola
cağız. Çünkü bu mutlaka boşuna olmamıştır. İş
te sakıncaları aşmıyan sınırlar içinde böyle bir 
ricada bulunuyoruz. 

iSaym arkadaşlar, dış politika, tenkidi kadar 
kolay olmıyan üstün bir nitelik ve yeterlilik is-
tiyen bir konudur. Bizim Dışişleri Bakanlığı
nın geçici tutumlar ve güvensiz statülerle yü
rütülen ve henüz bir teşkilât kanunu (bile ol-
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mıyan durumu ile ıbu işi başardı şekilde yürüt
mek eok güçtür. Bu 'güçlükleri hepimiz bildiği
miz halde gidermeden boyuna dış teşkilâtı suç
larız. Elbette kusurun büyüğünü görelim buna-
ida. 

Güven vermiyen statüde bulunan bir bakan
lıkla bu büyük: işleri 'başarmak güçtür. Temsil
ciliklerimiz yetersizedir. Sonra temsilciyi tâyin
de kıstas yoktur. Sayın Bakanların istedikleri
nin rahatça adı büyükelçi -olabilir. Temsilcisi 
zayıf, kıstası yok, teşkilât kanunu yok, belirli 
çalışma temeli yok. Bunları düzeltmek için Sa
yın Bakan Komisyonda bâzı çalışmalardan bah
settiği için bunları kürsüde söyliyeceğini zan
nediyoruz. 

Bizim de içinde bulunduğumuz kalkınma
mış ülkelerin politikası ile onların işbirliği 'ha
linde bulunduğu ve kalkınmaları için destekle
rini bekledikleri ülkelerin politikaları ıh er 'za
man uzlaşamaz. Amerikan politikası ile Türk po
litikası uzlaşamaz. Bunun yarattığı ve içeriye 
de yansıyan güçlükleri çok önemlidir. Bütün 
bunlara karşı, uluslararası ilişkilerde hukukun 
önemi ve Ibuna dayanarak yapılan anlaşmalara 
saygı bakımından, Türk politikasında verilen 
güzel örnekler, dış politikada gücümüzü arttı
rıcı niteliktedirler. 

Bütün bu ıdeğerlendirmeleriımizi ve yapıcı 
olma umudu ile sandıklarımızı Sayın Balkan 
eminiz ki, ıanlayışla değerlendirecek ve bu yol
da Türk dış politikasına biz de umduğumuz 
yönden bir katkıda bulunma kıvancını duyaca
ğız. Bu umutla Millî Birlik Grupu adına hepi
nizi saygı ile, sevgi ile selâmlarım. (Alkışlar) 

KONTENJAN GRUPU ADINA CEVAT 
AÇIKALIN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler; 1967 Dışişleri 
Bütçesi vesilesiyle Kontenjan Grupu adına mü
talâa ve temennilerimizi kısae a arza müsaade
lerinizi dilerim. 

Evvelâ, maalesef senelerden beri beklediği
miz Dışişleri Teşkilât Kanununun her bütçe se
nesinde bize yapılan vaatlere rağmen, hâlâ ta
hakkuk etmemiş olduğunu üzüntü ile ifade et
mek isteriz. Çeşitli iklimlerde, çeşitli ırk ve 
lisan şeraiti altında her biri hayati ehemmiye
ti haiz meselelerle çabalamak vazifesiyle mükel
lef güzide bir zümrenin iş hacmına nisbetle 
kadrosunun kifayetsizliğine, bundan dolayı 

enerji israfına ve tabiî binnetice memleket men
faatleri zararına olduğuna kaaniiz. Dışişleri 
hizmetleri kuruluş Kanununun biran evvel ta
hakkuk ettirilmesine himmetlerini Sayın Ba
kandan bilhassa ehemmiyetle rica ederiz. 

Sayın senatörler; geçen senenin dünya açı
sından siyasi muhasebesini yapacak olursak 
göze çarpan başlıca hâdiseleri şöyle değerlen
dirmek hatalı olmasa gerektir : 

Asya; kendisine has, mistik bir ruh haleti 
ve tam mânasiyle bir «Şeddi Çin» içinde kıv
ranmaktadır. 

Doktriner gibi görünen Komünist Çin -
Rus ihtilâfının beklenmedik bir anda Asya'yı 
aşarak beynelmilel alana sirayeti ihtimalleri 
varittir. 

Komünist Çin'in başmechulü teşkil ettiği 
çok dereceli bu muadeleden o mmtakalarda ha
yati menfaatleri mevzuuba/hsolan devletlerin 
müstakbel münasebetleri için, muvakkat de ol
sa, bir kasımı müşterek, (ortak bölen) çıkabi
leceği gibi, bugün Asya'da mevcut ateş oca
ğından, nükleer silâhlara sahip başlıca devlet
ler arasında teessüs eden zımni denge dolayı-
siyle Avrupa'da uzaklaşmış gibi görünen bir ge
nel infdlâki ateşliyeeek kıvılcımların da sıçra
ması ihtimali yok sayılamaz. Gerek Rusya -
Amerika münasebetlerinde müşterek bir Kası
mın ortaya çıkması, gerekse bir genel infilâ-
kin alevlenebilmesi faraziyelerinin ayrı ayrı 
yaratacakları konjonktürlerin uluslararası akis
lerinin ehemmiyeti izahtan varestedir. 

Vietnam meselesi başlı başına bir dâvadır. 
Orta - Doğu bölgesinde Arap âleminin büyük 
huzursuzluk içinde olduğu görülüyor. Bir 
zümrede hâkim olan diğerlerine tahakküm zih
niyeti, dolayısiyle Arap âlemini ikiye bölmüş 
durumdadır. Ve Orta - Doğu huzursuz bir man
zara arz etmektedir. Müzmin bir hal almış İs
rail - Arap ihtilâfının arada bir parlama isti
datları bu nımtakanın buhranını ve ıstırapla
rını artırmaktadır. 

Bütün bunlara inzımamen dışardan müşa
hede edilen yıkıcı ve kışkırtıcı faaliyetler ve 
bilhassa kaçak silâh sevkiyatı, bu nımtaka 
ıstıraplarının bir buhrana müncer olmasından 
fayda bekliyen sübversif kuvvetlerin mevcu
diyetine hükmettirmektedir. 
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Üçüncü Dünya dediğimiz zümreye gelince; 
bunlar hâlâ kanlı olaylar içinde çırpınmaktadır
lar. 

Batı Bloku, Doğu Bloku arasında temasın 
çoğalması ve müsmir olması Doğu Blokunun 
Demirperdeyi aralama hususunda gösterdiği 
temayül ile mütenasiptir. 

Halen Doğu Blokunun Batıya yapar gibi 
göründükleri avansların muallâk olduğu şart, 
ezelî dâva olan Almanya'nın parçalanmasının 
idamesine ve aynı zamanda NATO'nun dağıl
masına matuf bulunduğu cihetle maalesef ümit
leri asgari hadde irca etmektedir. Mamafih 
Doğu ile Batı Blok memleketleri arasında da
ha önemli ve esaslı değerlerin tahakkukuna de
ğin ve bunların kolaylaştırılması ümidiyle cari 
münasebetlerin çoğaltılması hususunda atılan 
hatveleri de isabetli telâkki etmek lâzımdır. 

Hulâsa, Avrupa'da harb sonrası meseleleri
nin hiçbirinin çözülmemiş olmasına ve bunlara 
inzımauıen Uzak - Doğu'da büyük meçhuller ta
şıyan kanlı hâdiseler cereyan etmesine rağmen 
işbu büyük meçhullerin yukarda arz ettiğim 
muhtemel akislerine muallâk narin bir muvaze
nenin teessüs ettiği müşahede edilmektedir. 

Bu manzara sulhsever milletlerin dilediği 
tanı mânasiyle müstakar bir sulhun endişesiz 
olarak yerleştiğine hükmettirecek mahiyette 
olması bile Batıkla sulhun temini yolundaki ça
baları kolaylaştırabilecek bir gerginlik azalma
sı olarak kaydedilebilir. 

Özel olarak Türkiye dış politikasına gelince: 
Her zaman söylediğim ve her daim göz önün

de tutulması gereken bir gerçeği burada tek
rar etmek isterim. 

Türkiye Cumhuriyetinin dış siyaseti üç de
ğişmez mutlak düstura istinadeder ve etmelidir: 

1. Misakı Millî. Bu, anavatan toprakları
nın bütünlüğü demektir. 

2. Yurtta sulh, cihanda sulh. Bu, naitra-
lizme zihniyetinin tamamen reddi olan bir ve
cizedir. 

Bir memleket sulhun nimetlerinden ancak 
dünyada sulh varsa ve olursa istifade edebilir. 
Binaenaleyh sulhun korunmasına ve tesisine ma
tuf mesaiye katılmalıdır. Bu hareket noktasm-
dandır ki, Türkiye bidayeti teessüsünden beri 
sulhun yerleşmesine matuf bütün çabalara ka-
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tılmıştır ve bugün içinde bulunduğu ittifak
lar bunun tabiî bir neticesidir. 

o. Her ne şekil ve kılığa bürünmüş olursa 
olsun vatanı ve Cumhuriyeti tehdidedebilecek 
her hangi bir tehlikeye bilâkayduşart karşı 
koyma.k, zora boyun etmemek. İstiklâl mü
cadelesi ve İkinci Cihan Harbi sonrası hâdi-
sat karşısında ve milletimizin hak bellediği 
yolda nasıl tek başına direndiği hatırlanacak 
olursa bu üç temel ilkenin ne kadar şaşmaz 
gerçek olduğu tebarüz eder. İşte bunların ışı-
ğmdadır ki, Türkiye sabır ve teyakkuzla seç
tiği yoldan bugün siyasi ittifaklar zümresine 
dâhil olmak suretiyle dünyada kendine lâyık 
olan mevkii temin etmiştir. 

Diğer müttefiklerimizle âzası bulunduğu
muz NATO'nun Türkiye'nin istiklâli hareketi
ni kösteklediği ve Amerika ile olan münase
betlerimizin Türkiye'yi uydu mesabesine dü
şürdüğü yolundaki söyletildin Türk millî izze
ti nebinin kolay hnzmedcmiyeecği teşhislerdir 
ve memleket zarannadu-. Her gün işitegokliği-
miz bu kabil sözlerin ve fikirlerin hakikate ir-
eı için objektif şekilde efkârı umumiyenin 
teubih ve tenvirinde fayda vardır. 

BışHeri Bakanımız ve Hükümetin kendile
riyle münasebette bulunduğumuz Devlet rica
lim şahsi Temaslar tesis etmek suretiyle mü
tekabil tanışma ve anlaşmayı kolaylaştırma ba-
bakımmdan giriştikleri faaliyet memnun'yet-
le karşılanmaktadır. 

Bu temadar aynı zamanda dış politika tu
tumumuzun, bâzılarının iddia ettikleri hilâfına 
hiç kimse tarafından yadırganmadığına ve 
Türkiye'nin beynelmilel camia içinde ne kadar 
hareket serbestisine sahibolduğuna da bir alâ
met addedilebilir. 

Bu m oyanda haksız ve hazin bir geçmişten 
sonra Sovyet Busya ile yeniden şef ila f komşu
luk ve dostluk münasebetleri kurulmasına mâ-
tûı mikahede ettiğimiz gelişmeler ancak mem
nuniyeti muciptir. 

Dışişleri Bakanımızın önünde efkârı umu
miyenin çok önem verdiği üç mesele vardır ki, 
bunlar memleket bakımından da çok mühim
dir. 

Bunlardan biri; NATO'nun yeni şeraite go-
•e düzenlenmesi. 

Diğeri, ikili Anlaşmaların bugünkü şeraite, 
pürüzleri varsa onlardan ayıklanarak tanzimi. 
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Üçüncüsü de Kıbrıs meselesidir. Bunlardan 
birinci mesele yani NATO'nmı yeni statüsünü 
doğuracak mesainin ehemmiyeti dcrkârdır 
Şimdiden bu iş hakkında mütalâa beyan etme] 
acele olur. Mamafih değişen dünya konjonktü
rü içinde, etrafımızdaki kuvvetler dislokasyo-
nu (Konuşu) muvacehesinde bir kat daha ehem
miyet iktisabeden memleketimizin siyasi, stra
tejik ve taktik ehemmiyetinin artmış olduğuna 
da işaret etmek isteriz. 

İkili Anlaşmalar isinin dost ve müttefiki
mizle tam bir anlayış içinde bıtaecdileeeğini 
ümidederiz. 

Kıbrıs meselesine gelince: 
Hepimizin kalbini kan ağlatan ve oradald 

soydaşlarımıza reva görülen zalim muamele 
yüzünden beşeri olarak yüz kızartıcı bir cina
yet ve muahedeleri hiçe sayma bakımından 
beynelmilel bir şakavet addeylediğimiz ve ar
tık millî bir dâva olarak her Türkün benimse
diği Kıbrıs dâvası biz Türkler için bir fütuhat, 
bir istilâ meselesi değildir. Sırf bir hak ve be
şeri bir adalet meselesidir. 

Sayın Dışişleri Bakanının, bu hakikatleri 
müdrik olarak sabır ve metanetle giriştiği dip
lomatik faaliyeti ve netice alınmamasına rağ
men gösterdiği meslekî itidali ve sabrı ancak 
takdir etmek lâzımdır. 

Sayın senatörler, diplomasi umumiyetle zan
nedildiği gibi bir alayiş ve gösteriden ibaret de
ğildir. Sabırlı, meşakkatli xo kapalı, alayişsiz. 
ketumiyet istilzam eden bir çabadır. 

Demokrasilerde, umumi efkârın alâkadar ol
duğu hayati meselelerde heyecan, telâş ve hat
tâ tehevvün gösterdikleri varittir. Bunlar sa
mimî olduğu takdirde demokrasinin nimetle
rinden sayılmalı ve en geniş şekilde imkânla"1. 
nisbetinde tenvir edilmelidir. Tashih edilme
lidir. Zira bilgili bir efkârı umumiye daima mü
zahir bir kuvvettir. 

Bu saf cereyan içinden sızacak çatlak, bo
zucu, kasdi ve menfi sesler ise menfurdur. Bun
ların da susturulması lâzımdır. 

Dışişleri Bakanımızın yüklendiği ağır ve 
şerefli görevi dirayetle, başında bulunduğu 
Dışişleri ailesi cfradımnda fedakârlıkla yaptık
larını görüyoruz. Kendilerine takdirlerimizi bil
dirme vi bir vazife biliriz. 
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1967 Dışişleri bütçesinin hayırlı ve uğurlu 
İmasını temenni ederim. 

(Alkışlar). 
BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu, Adalet Par

tisi Clrupu adına. 
ADALET PAETİSİ GRUPU ADINA FET

Hİ TEVETOĞLU (Samsun) — Muhterem Baş
kan, muhterem senatör arkadaşlarım, muhte
rem Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanlığımızın 
1.967 malî yılı Bütçesi dolayısiyie Adalet Par
tisi Senato Grupu adına bu Bakanlıkla ve dış 
politikamızla ilgili görüşlerimizi arz edeceğiz. 

Sözlerime başlamadan benden evvel muha
lefet partisi grupu adına konuşan sayın arka
daşım Xüvi.t Yetkin'e, Millî Birlik Grupu adı
na konuşan sayın senatör Yıldız'a ve Kontenjan 
Trupu adına konuşan Sayın Cevat Acıkabil Be
yefendiye dış politikadaki millî ananemizi, bir
lik ve beraberliğimizi belirten görüş ve müta
lâalarından dolayı grupum adına şükranlarımı
zı arz etmeyi borç ve vazife addediyoruz. (Al
kışlar). 

Konuşmamın başında, Bakanlığın aynı mah
lut kadrosu ve Parlâmentoca kendilerine bah
sedebildiğimiz aynı mahdut imkânlara rağmen, 
•5011 yıl içinde dış politikamızda görülen müs
pet gelişme ve başarının başlıca sağlayıcıları 
olan Dışişleri Bakanlığımızın değerli, müm
taz mensuplarına ve teşkilâtına bir dinamizm 
kazandıran Sayın Dışişleri Bakanına memnun
luk ve takdirlerimizi sunmayı bir vecibe say
makta yi z. 

Bakanlığın dış teşkilâtı 56 Büyükelçilik, 
1 Elçilik, 9 Temsilcilik, 02 muvazzaf Başkon
solosluk, 1 Konsolosluk, 24 Fahrî Başkonsolos
luk ve 19 Fahrî Konsolosluktan ibarettir. Ba
kanlığın merkez teşkilâtı da 30 daire ve büro
dan müteşekkildir. 

Dışişleri Bakanlığımızın bugünkü personel 
kadrosu 416 sı meslekî, 219 u idari ve 23 ü mü
tehassıs memur olmak üzere 658 kişidir. Bu 
personelin 398 i dış teşkilâtta ve 260 ı merkez
de vazifelidirler. 

Bu teşkilât ve kadro, Amerika Birleşik Dev
letleri, Sovyetler Birliği, İngiltere veya Fran
sa ile değil; Mısır, Yunanistan, İsrail gibi mem
leketlerle kıyaslanırsa, Dışişleri Teşkilâtımızın 
ağır yükü ve elde ettiği başarı derecesi daha 
insafla değerlendirilmiş olur, 
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Bugün 2 milyar 722 milyon dolar mimini 
'bütçesi olan Birleşik Arap Chımhuriye tinin 
Dışişlerine ayırdığı para, 17 milyon dalardır. 92 
Büyükelçilik ve 30 Başkonsolosluğunda 817 
meslek ve 444 idari memur çalıştırmaktadır. 

Yunanistan ise 1 milyar 17 milyon dolarlık 
umumi bütçesinin 9 milyon dolarını Dışişlerine 
ayırmış bulunmaktadır. 3ü Büyükelçilik, 7 El
çilik, 5 Delegasyon, 20 Başkonsolosluk, 19 Kon
solosluk ve 190 Fahrî Konsolosluktan ibaret dış 
teşkilâtında çalıştırdığı yalnız meslek memuru
nun sayısı - bizim Dışişleri personelimizin tü
müne müsavidir - G58 dir. 

İsrail de 1 milyar 33Ö milyon dolarlık Büt
çesinin 18 milyon dolarlarını Dışişlerine ayırmış 
bulunuyor. Dış teşkilâtında 01 Büyükelçilik, 
9 Elçilik, 3 Mi-ayoıı ve 17 Konsolosluk bulun
ul alkt a dır. 

Yurt dışındaki işçilerimizle ilgili Türk hak 
ve menfaatlerinin daha tam sağlanabilmesi ve 
Konsolosluk muamelelerinin yeterli seviyede 
'görüleibilmeleri amaeiyle açılmaları öngörülen 
temsilciliklerden Brüksel, Hannover ve Stutt-
srar't Başkonsolosluklarının can s m ava baş la
mış bulunmaları; Batı Almanya'da Essen ve 
Nüreniberg ile Avusturya'da Salzburg ve İsviç
re'de Zürich Konsolosluklarının da açılmak 
üzere olmaları, memnunluk verici teşkilât ge
lişmeleridir. Bugün için Bakanlığın bina duru
munun ve merkezde çalışan personel sayısının, 
hizmet ve vazifelerin vüsat ve ehemmiyeti ile 
mütenasip sayılabilecek bir seviyede bulundu
ğunu söylemek mümkün değildir, Mevcut bina, 
oda ve yerleşme düzeni itibariyle ihtiyaçlara 
cevap vermediği gibi, yabancı temsilcilerle 
temas ve görüşmeler yapılabilecek en sade ka
bul ve toplantı salonlarından da mahrumdur. 

İmkânların mahdut ve bulunmasına rağmen; 
ıbu yıl Bonn Büyükelçiliği ile M.ünieh Başkon
solosluğu bina ve inşaatının ve Lizbon, Kabil. 
Warşova, Lâhey ve Sofya Büyükelçilikleri bina 
inşaat ve ihalelerinin gerçekleştirilmesi, satmal
ına ve inşaat şeklindeki Devlet malı 'Misyon 
binası temini programındaki müsbet gelişme
ler cümlesindendir. 

183 949 458 Tl. üzerinden hazırlanıp Yüce 
Meclislerin tasviplerine sunulmuş Dışişleri Ba
kanlığının 1967 malî yılı Bütçesi tasarısı, 1D08 
yılında 168 012 691 Tl. olan Bütçeden 15 93(3 767 

Tl. lık bir artış göstermektedir. Artan umu
mi ihtiyaçlar ve bütçemizin tümündeki artış 
nisbeti dikkate alınırsa, Dışişlerine sağlanan 
bu mahdut imkânın çok mütevazi olduğu beli-

Avustralya'da (Canberra) ve Fildişi sahi
linde (Abdijan) birer Büyükelçilik, Afrika'da 
3 Elçilik; Tricste, İskenderiye, Böıterdam ve 
Zagreb'de 3 Başkonsolosluk ve 1 Konsolosluk, 
Japonya'nın (Osaka), Libya'nın (Derne) şe
hirlerinde ve Tlongkong'da birer Fahrî Konso
losluk açılmasına gidildiğini memnunlukla kar
şılıyor, l)iı takdirde merkez teşkilâtı ve dış 
Misyonlar personel kadrolarının artırılması ve 
genişletilmesi lüzumuna uygun düşecek tedbir
lerin öncelikle ele alınmasını zaruri görüyoruz. 

Bu yıl Teşkilât Kanununun muhakkak çı
karılması ve Dışişleri arşivlerimizin modern 
bir sistemle felâketten kurtarılması, dinamik 
Sayın Bakandan beklediğimiz samimî istekleri
mizdendir. Bakanlığımızın arşivleri hakikaten 
bir hazinedir, fakat perişandır. Modern bir sis
temle düzenlenmemiş ve faydalanılaınıyacak 
bir hakle kuruluşu hem Hariciyemiz için, hem 
milletimiz için, hem ilim anlamlarımızın fayda-
laııamıyacakları birer kaynak vaziye tindedir, 
ki, bu halinden muhakkak kurtarılmak ve diğer 
memleketlerde olduğu gibi bu arşivlerin mil
letin, ilim adamlarının faydasına sunulabilecek 
olan kısımları Bakanlıkça neşredilmelidir. 

Ataütrk tarafından vaz'edilmiş temel pren
sipler çerçevesinde, Marxist düşünceliler hariç, 
iktidar ve muhalefet partilerinin, Millî Bir
lik ve Kontenjan gruplarının birlik ve beraber
lik içinde bir mutabakat arz etmeleri, milleti
miz, hükümetlerimiz ve Hariciyemiz için bü
yük bir güç, güven ve destek kaynağı olmuştur. 

İlk 4 Koalisyon Hükümetinin de, son Adalet 
Partisi Hükümetinin de dış politikada izledik
leri genel prensipler, NATO ve CENTO itti
fakları; Orta ve Yakın Doğu memleketleri; 
Avrupa Konseyi ve Avrupa Ekonomik Toplu
luğu; Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı 
Devletler; Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa 
Memleektleri; Asya ve Afrika memleketleriyle 
münasebetler ve nihayet Yunanistan ve Kıbrıs 
konuları üzerindeki temel görüşler aslında bir
birinden farksızdırlar. Ancak takip, savunma 
ve uygulama metotlariyle, neticeler değişiktir. 
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Son 1 sene zarfında bu konuların mühim bir 
kısmında müşahede olunan aktif faaliyetlerle; 
memleketimizin güvenliğini sağlam esaslara da
yandırmak ve barışı korumak, Milletlerarası 
işbirliğine faal bir surette katılmak yolunda, 
itibar edilen ve işbirliği aranılan bir Devlet 
olarak Milletlerarası münasebetler çerçevesini 
genişletmesi; Adalet Partisi Hükümetinin prog
ramında yer bulmuş dış politika hedefleriyle 
son bir yıl zarfında bu hedeflere varma yolun
da katedilen mesafenin incelenmesi, az bir za
man içinde kesif ve semereli bir gayretin sarf 
edildiğini ve daha canlı bir metotla birçok 
müspet sonuçlara yaklaşıldığını meydana koy
maktadır, ki bu; sevinç, güvenç ve ümit veri
cidir. 

Hükümetimizin bütün dış politika gayret
lerinde, Kıbrıs meselesi, daima en önplânı iş
gal etmiştir. 

Milletimiz için en büyük önem taşıyan Kıb
rıs dâvamızda, devralaığımız andaki ağır ve 
ııâmüsait şartlar tamamen bertaraf edileme
miş; meselenin Türk Cemaati haklarını bütün 
vecibeleriyle sağlayacak tatminkâr bir sonuca 
ulaştırılması henüz mümkün olamamıştır; Ha
lihazır durum bu matlup neticeden de çok uzak
tır. Fakat geçtiğimiz yılda dâvanın her yönün
de bâzı müsbet gelişmelerin ve salâhın elde edil
diği de aşikârdır. 

1955 yılından bu yana. Hükümetimizin Kıb
rıs politikası şu hedeflere yönelmiş bulunmak
tadır : 

a) Birleşmiş Milletler Assam!ble>i kara
rını, meselenin çözümlenmesinde bir unsur ol
maktan çıkartmak; 

b) Bu karara dayanarak Yunanistan'ın 
veya Kıbrıslı Rumların bir yanlış hesapla Kıb
rıs'ta bir emrivaki teşebbüslerini önlemek; 

c) Meselenin, Türkiye'nin ve Türk Ce
maatinin hak ve menfaatlerini koruyacak şekil
de çözümlenmesinde en önemli unsur olan Türk 
Cemaatinin direnine gücünü takviye etmek; 

ç) Kıbrıs luooiosini haletmek için vuku-
buhıeak ınüzaıker eterde Türkiye'ye avantajlı 
bir pozisyon sağlamak. 

Geçtiğimiz yıl. Milletlerarası a Anda, Tür-
lAye'n'n Kibrm dâvasında haklı olduğu d utr-
ği bulması için azamî gayret sarf edilmiştir. 
"n.^-mt \m okan! an yesınu sen 

faydalı temaslar ve karşılıklı fikir teatileri ve 
varolan görüş birlikleri dâhil olmak üzere; Baş-
bakanlar ve Dışişleri bakamları oeviyeokıdeki 
görü mı elerde, Kıbrıs meselemiz lâyık olduğu 
ehemmiyet ve başarılı bir metotla ele alınmıştır. 

Birleşmiş Milletlerdeki 7 - 8 momk'ket tem
silcisinin, Genel Sakrcıterliğe, vaktiyle Makari-
os Hükümeti içkine kullandıkları oylarının asla 
Emrs's'i tasvip mânasına al ılımaması yolunda 
yaptıkları tashih ve tasrih müracaatları; bu 
tutumlarını bütün diğer üye elovieıtlere duyur
ma istekleri, bu dâvamız^ izah ve aydınlatma 
ve haklılığımızı ispat yolundalki başarılı çalış-
malann bir neticesidir ki, böylece Birleşmiş 
Milletler XX. Genel Kuruluııda&i Aralık 1965 
kararı, atetâ nötralize olmuştur. 

Arsenikle kararına başlıca dayanak: al in
anış Galo Plâza raporu ise, tamamen bertaraf 
edile bilmiş tir. 

G'eoen yıl zarfında, bir taraftan Türkiye'ye 
Kıbrıs dâvasında 'dünya mille derinlin azamî dos-
teğ'ol mğlamaA, diğer yandan da meselenin 
Birleşmiş Milletlerde haki şeklinde kurtarıl
ması için büyük gayretler sarf olunmuştur. 
Türkiye'ye sağlam bir savunma ve gerekince 
müessir bir müdahale pozisyonu sağlamak ve 
bilhassa Kıbriiskaki Tünk cemaatının maddi ve 
'manevi direnme gücünü geniş ölçüde takviye 
•ötmek, Hükümetin, hariciyemizin son yıldaki 
başlıca çabası olmuştur. 

Tarih örnekleriyle doludur ki : Dış münase
betlerde hâdiseleri husule gebreden önlemek 
prensibini kabul etıniyen ve izle nı iyen hükü
metler, hâdiseler çıktıktan sonra bunları ber
taraf etmek işinde daima gecikmişler ve zor
luklam , başainsizi ı'kla r a uğeamışlaıd;r. 

Bu gerçeği dalma göz önünde tutan Adalet 
Partisi Hükümeti, dipkmatlk faaliyetleri ya
nında, bütün müşküllere nağmen, millî gücü
müzü azamî surette seferber ederek. Kahraman 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Kıbrıs dâvamızın 
halli için zaruri gördüğü hazırlıkları tamamla
mayı da, yerine getirilmesi en âcil bir vazife 
bilmiştir. 

Hükümetin müzakerelerde kân ettiği şu 4 
prensibin dışına katı surette ç.ııknııyacağını bil
in ok, asılsız, yıkıcı, maksatlı propagandaların 
sahipleri hariç, hepimizi tatmin etmektedir:. 
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1. . Kıbrıs anlaşmaları tek taraflı olarak 

tadil 'edilemez ve bu andlaşmalar ancak tarafla
rın rızası ile değiştirilebilirler. 

2. Kıbrıs'taki iki cemaatten biri, diğerini 
tahakkümü altına almamalı, tam güvenlik için
de yaşamaları sağlanmalı ve bulunacak kal tarzı 
asgari iki cemaatin, Devletin idaresine müşte
reken iştirak etmesi esasına dayanmalıdır. 

3. Kıbrıs, hiçbir suretle tek bir Devlete il
hak edilmemelidir. 

4. Bulunacak hal tarzı, Lozan'da Türkiye 
ile Yunanistan arasında teessüs etmiş olan mu
vazeneyi bozmıyaeak bir çözüm şekli olmalıdır. 

Yoksa, Kıbrıs'da, Türklere zorla kabul etti
rilmek istenecek her 'hangi bir emrivâkiin, sa-
hibiuin hasma patlıyacak bir emriilâhi felâket 
olacağı katiyetle bilinmelidir. 

Son defa Adaya sevk edilen Çek silâhları 
konusuna gelince; Hadise vukubulur bulmaz, 
ilk defa şahsan tarafımızdan, 15 Aralık 1966 
günkü 15 nci Birleşimde gündem dışı bir ko
nuşma ile Hükümetimizin dikkati çekilmiş ve 
Hükümet de derhal radikal tedbirlerle mesele
ye 'e! koymuş; fakat maalesef bu konu da insaf 
yoksunlarınca, takdir değil, tenkit vesilesi ya
pılmıştır. 

Her şeyden önce şu tarihî vakıaları hatır
lamak ve tesbit etmek zaruridir : 

Kıbrıs'a asıl silâh ve kuvvet sevkiyatı, ma
alesef bundan evvelki yıllarda, bizim iktidarı
mızdan önce, birer emrivaki tarzında olmuştur. 
1964 de Mısır dâhil, her taraftan ve bilhassa 
Yunanistan'dan Kıbrıs'a külliyetli miktarda 
silâh sevk edilerek Rum Cemaatinin Türk Ce
maatine karşı askerî silâh üstünlüğü sağlan
mış ve silâh kuvveti muvazenesi rumlarm le
hine, Türklerin çok aleyhine bozulmuştur. Bu 
güvenlik muvazenesi bırakmıyan silâh ve kuv
vet sevkiyatına karşı hiçbir tedbir alınmamış, 
gerekli hiçbir reaksiyon" gösterilmemiştir. 

1964 Temmuzunda ise Kıbrıs dâvasında büs
bütün bir dönüm noktası teşkil eden, yine aley
himize mühim bir değişiklik olmuştur. 

Bu da; 10 000 tam teçhiz atlı Yunan asker
lerinin Kıbrıs'-a intikal etmesidir. Buna da mâni 
olunamamıştır. 

1965 yılı başlarında Kıbrıs Kum İdaresi, 
Sovyetlerle yaptığı bir silâh anlaşması mucibin
ce, Adaya bol miktarda tank, zırhlı araçlar, 
top.ye havan ithal etmiştir,.. ...... 

Bu suretle bir Akdeniz Küba 'sı haline soku-
lan Kıbrıs'taki Rum kuvvetleri hem ateş kuvvetini 
artırmış, hem de bir bü}Tük seyyaliyet kazanmış
lardır. Buna karşı da birşey yapılamamış, hiç
bir tedbir alınmamış, alınamamıştır. Velhasıl şim
diye kadar bu zikredilen silâhların Rum kuvvet
lerine dağıtılmamaları ve Barış Gücü kontrolü 
altında bulundurulmaları katiyen sağlanamamış
tır. 

İşte Adalet Partisi Hükümeti devraldığında, 
Kıbrıs, böylesine bir Rum silâh ve barut deposu 
haline getirilmiş bulunuyordu. Bu gerçek, ha
tırlanması ve hatırdan çıkarılmaması zaruri bir 
vakıadır. 

İlk defadır ki, Makarios tarafından Çeklerden 
mubayaa edilen birinci parti silâhların Adaya 
ulaşması dolayısiyle Hükümetimizce gerekli tep
ki gösterilmiş, müessir teşebbüslere geçilmiş ve bu 
silâhların Rumlara dağıtılmaması ve Barış Gü
cünün kontrolü altında bulundurulması ve ikin
ci parti Çek silâhlarının katı surette Kıbrıs'a 
sevk edilmemeleri temin olunmuştur. Bugünkü 
Hükümetin Çek silâhları konusundaki hassasiye
tini ve dinamik davranışını yermeye kalkmadan 
önce, bu kronolojik seyrin göz önünde bulundu
rulması zarureti aşikârdır. Hükümetin 2 nci sev
kiyatı durdurmakla da yetinmiyerek Adaya gel
miş silâhların Banş Gücü emanetine terki husu
sunda gösterdiği ısrar ve her halü kârda bu si
lâhların Türk Cemaati aleyhine yeni bir tehdit 
vasıtası teşkil etmelerine engel olmak için ortaya 
koyduğu azim ve gayret ve bu konu ile ilgili 
olarak daha başka sahalarda giriştiği teşebbüsler, 
ancak takdire şayandır. 

Geçmişin muhasebesini yapmak istemiyoruz. 
Fakat, şu gerçeği belirtmek, tescil ve kabul etmek 
lâzımdır ki: Bugünkü Hükümetin gösterdiği basi
ret, hassasiyet ve dinamizm daha önce de göste
rilmiş bulunsa idi, Kıbrıs'ta aleyhimize düzen
lenme fırsatı sağlamış bugünkü askerî durumun 
daha o vakitten itibaren önlenmesi mümkün olur
du. 

Hiç şüphe edilmesin ki, Adalet Partisi Hükü
meti, bugüne kadarki her türlü ihmal ve noksan
lıkları da tamamlıyarak, Kıbrıs dâvamızın mil
letimiz yararına hallini muhakkak sağlıya çaktır. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi de, NATO ile 
alâkamız ve ikili anlaşmalar ve bu konularda ya-
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pılmak istenen maksatlı propagandalar üzerinde 
Grupumuzun görüşlerini arz etmek istiyoruz : 

Bilind ği gibi NATO, İkinci Dünya Savağı 
sonunda ortaya çıkan şartların bir neticesi ola
rak belirli icapların meydana getirdiği bir müş
terek savunma teşekkülüdür. 

Bir tarafta, bütün dünya hâkimiyetini kur
mak hayali peşindeki beynelmilel komünizmin is
tilâ emelleri; d'ğer tarafta da bu âlemşümul teh
ditler karşısında hak, hürriyet ve istiklâllerini 
korumak istiyen hür, demokrat memleketlerin sa
vunma azmi mevcuttu. 

İşte NATO, yani Kuzey - Atlantik Paktı Teş
kilâtı, dünya barışının, insan hak ve hürriyetle
rin in ve milletler istiklâlinin en kuvvetli garan
tisi olan bu savunma azminin ileri bir ifadesi ol
muştur. 

4 Nisan 1949 da TVashlngton'da Birleşmiş Mil
letler Anayasasına uygun kolektif meşru müda
faa esasına dayanan bu Kuzey - Atlantik Paktı, 
12 kurucu üye memleket arasında imzalanmış; 
Türkiye, Yunanistan ve Federal Almanya Cum
huriyeti bu Pakta sonradan dâhil olmuşlardır. Bi
zim NATO'ya girişimizin tarihi ise 18 Şu
bat 1952 dir. 

Dış güvenliği için gerekli ve mümkün millî 
tedbirleri almış Türkiye'miz, malûm tehditler ve 
talepler muvacehesinde istiklâlini ve toprak bü
tünlüğünü korumak ve ipkasını idame ettirmek 
amaciyle, NATO ittifakının bir üyesi olmayı mil
lî menfaatlerine uygun görmüştür. Nitekim, 
NATO müşterek savunma zincirin'n teşkili ve 
muhtemel mutaarrıza karşı 15 milletin mukadde
rat birliği yaparak, bir müttefike vâki tecavüzü 
bütün ittifaka yapılmış bir tecavüz telâkki et
meleri, Avrupa'ya ve Türkiye'nin bulunduğu böl
geye müteveccih bir taarruzun vukuunu önlemiş
tir. Bugünkü bloklar arası yumuşamada da 
NATO nun önemli tesirleri olmuştur. 

NATO ittifakının en mühim hususiyeti, üye 
devletlerin harb çıkmadan önce savunma plânla
rını müştereken yapmaları ve bir harb vukuun
da söz konusu plânlara göre harekâtta buluna
cak askerî kuvvetlerin emir ve kumanda zincirini 
tosbit etmeleridir Diğer taraftan üye devlet
ler aralarında tesbit etmiş oldukları bu savunma 
plânlarına göre bir taarruza karşı mukavemetle
rini artırmak üzere gerekli tesisleri müştereken 
kurmayı kararlaştırmışlardır. 

İşte bugüne kadar üyesi bulunmaktan güren 
ve kıvanç duyduğumuz, büyük faydalar sağladı
ğımız NATO'nun müşterek savunma plânlarına 
göre, tıpkı İtalya, Yunanistan, Hollanda, Fransa, 
İngiltere ve Almanya'da olduğu gibi, Türkiye'
mizde de, bulunduğumuz bölgenin ve özellikle 
yurdumuzun savunmasını sağlamak için toprak
larımızda müttefiklerimizle birlikte bâzı askerî 
tedbirlere tevessül ed'imlş ve NATO tesisleri ku
rulmuştur. 

Şu gerçek katiyetle bilinmelidir ki : Yurdu
muzun savunması bakımından büyük önem taşı
yan ve müdafaamızın zaruri bir unsuru olan söz 
konusu tesisler Türkiye'nin mülkiyetindedir ve 
bu aziz vatanın bir milimetre toprağı hiç kimse
ye satılmamıştır ve satılamaz. Bu vatanı düş
manlara peşkeş çekecek bir vatan haini ise bi
zim gruplarımızın bünyesinde yoktur ve yer bu
lamaz. 

18 Şubatta 15 nci yılını idrak edeceğimiz 
NATO üyeliğimizin gerçekleşmesinde ve 15 yıl
dır NATO ile münasebetlerimizin müspet yoldaki 
gelişmelerinde hizmetleri geçmiş eski Hükümet
lerin emek ve gayretlerini, Adalet Partisi Gru-
pu olarak takdir ve şükranla anmak isteriz. 

Bugün NATO'yu, ikili anlaşmaları bahane 
ederek, bunların bir tanesini imzalamamış bu
günkü Adalet Partisi Hükümetini yıpratmak 
için, yaratılmak istenilen NATO düşmanlığı, 
Amerikan aleyhtarlığı gibi tertip, tahrik ve 
propagandaların sahipleri malûm maksatlı 
mahut kimselerin, her şeyleri ile bu vatan ve 
milletin tertemiz birer evlâdı ve temsilcisi 
olan Adalet Partilileri lekelemek yolundaki 
boş ve menfur çabalarını tiksinti ile karşıla
dığımızı da belirtmek isteriz. 

Türkiye'yi başkalarının uydusu, peyki gibi 
görmeye ve göstermeye çalışan bedbahtlar; 
Yüce Milletinin büyük itimat ve teveccühüne 
mazhar olmuş, yüreği engin yurt sevgisi ile 
dolu Türk evlâtları hakkında şüphe ve te
reddütler yaratmak istiyenler. ancak ve yalnız 
akidesi bozuk olan millî irade düşmanlarıdır. 

Fransa, geçen yılın Mart ayı içinde NATO 
askerî teşkilâtından çekilin"ştir. Bu hareket, 
Batı Blökunu yeni b 'r tertibe girme mecbu
riyeti ile karşı karşıya bıraknrntır. Bu sebep
ledir ki, diğer 14 NATO memleketi derhal bu 
çekilmenin askerî mahzurlarını bertaraf edç-
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cek tedbirleri almaya başlamışlardır. Fransa'
mın, bir tecavüz vukuunda NATO Anlaşma-
siyle yüklendiği vecibelerd yerine getirmeye 
amade bulunduğunu belirtmedi ise, doğan yeni 
şartlara göre NATO'mm intibakını ve yeni 
tedbirler almasını kolaylaştırmıştır. 

A. P. Grupu olarak : Fransa'nın tutumu; 
bir NATO devleti olduğunu unutan Yunanis
tan'ın Kıbrıs dâvasında Türkiye'ye karşı dav
ranışları ve 1969 yılında NATO Anlaşma
sının sona ereceği hususları dikkate alına
rak, Hükümetimizin NATO konusunda daha 
fbaşarılı bir çalışma ve hazırlığa girmesini isti
yoruz. 

Ve bilhasas, tek bir tanesi günümüzde, Ada
let Partisi Hükümetince imzalanmamış bulu
nan : 3 ü 1950 den evvel; 32 1950 - 1960 
arası, ve 20 tanesi de 1960 - 1965 yılları ara
sında imzalanmış 55 ikili anlaşmanın birer 
birer ele alınarak yeniden gözden geçirilmeleri
ni; düne kadar üzerlerinde vazifeli sorumlu
larca durulmamış, hiçbir gürültü de koparıl-
mamış bu ikili anlaşmalardan, millî menfaat
lerimize ve hükümranlığımıza aykırı olanla
rın ayıklanması şerefli vazifesini de, pürüz
leri temizlemelide muvazzaf Hükümetimizin 
biran önce gerçekleştireceğine katiyen em'n 
bulunuyoruz. 

Hükümot'n bu 55 ikili anlaşmanın ayık
lanması ve düzeltilmesi gereken taraflarını tes-
bit ettiğini ve bu konuda Amerikalılarla müza
kere mutabakatına vardığım ve bu müzakere! e-
nln başlamak üzere olduğunu öğrenmek bizi şim
diden memnum etmektedir. 

NATO üsleri ve ikil: anlaşmalar vesile edi
lerek, hiçbir ihtimal ve suçu bulunmıyan Hü
kümete yapılan haksız tenkid ve kasıtlı saldırı
ların, Hükümetin inisiyatifi ele alarak göster
diği başarılara ve iyi h'zmctlere müteveccih 
bulunuşu, yurt içinde, teessüse başlıyan hu
zur, güven ve istikrardan; yurt dışında, her 
iki blok milletleri, Uzak - Doğu ve Afrika ül
keleri dâhil, bütün dünya milletleri nezdin-
de saklanan ve. süratle gel"şen itimat, itibar ve 
iyi münasebetlerden rahatsız olanların bir ma
razı mahsulü bulunduğunu ortaya koymaktadır. 

Adalet Partisi Grupu olarak açıkça ve kati
yetle ifade etmek itsiyoraz ki : Biz NATO, 
ve CBNTO ittifaklarına, bugüne kadar olduğu 

gibi bundan böyle de büyük ehemmiyet atfedi
yoruz ve edeceğiz. 

Hem münferit savunma tedbirlerimizin kuv
vetlenmesine imkân veren, hem de bir tecavüz 
halinde bize derhal yardım edilmesini sağlı-
yacak olan bu kollektif ve bölgesel savunma 
teşekküllerinden bizi ayırmak istiyen maksat 
ve düşüncelerin, bu milletin millî menfaatle-
riyle bağdaşmıyan , bilâkis Türkün menfaat 
hak ve hürriyetlerini yok edecek zararlı ve 
hainano bir t alam plân ve programların ön-
sloganları olduğuna kanaatimiz tamdır. 

Bilfarz Türkiye NATO'dan çıkar ve bü
tünlüğünü otomatik olarak sağlamakta büyük 
yardım gördüğü bir sistemden ayrılsa ne. olur? 

Evvelâ bölgemizde, bizim bakımımızdan kuv
vet muvazenesi diye bir şey kalmaz. Bu mu
vazenenin tek unsuru, Türkiye'nin ve kom
şularının topyekûn askerî kuvvetlerinin birbiri
ne. olan nlsbetlnden ibaret kalır. Böylece 
do komşularımızla bugünkü eşitlik, bağımsız
lığa riayet ve içişlerine müdahale etmemek 
esaslarına dayanan münasebetler'n idamesi büs
bütün zorlaşır. Ve komşularımızın bundan son
ra Türkiye'ye, karşı uygıılıyacaklan siyasi ve 
askerî baıkı politikasına mukabele ve mu
kavemet imkânlarımız kalmaz, işte, maksatlı 
muarızlarımızın isteği de budur. 

Diğer taraftan Türkiye, NATO içinde ol
madığı takdirde, hem kollektif savunma im
kânlarını kaybedecek, hem de münferit savun
ma imkânları ie ;n büyük dost ve mütefikimiz 
Amerika Birleşik Devletlerinden ve diğer 
NATO müttefiklerimizden, yılda sağladığı 
160 - 170 milyon dolarlık askerî malzeme yar
dımından mahrum kalacaktır. 

Bu yardımı gördüğü için, savunma mas
raflarına millî gelirlerinin iancak % 5 - 5,5 tum 
ayıran Türkiye, NATO'dan ayrılsa, ordumu
zu aynı kadro ve güç de tutmak için, nnillî ge
lirinden en az % 10 - 12 sini ayırmak zorun
da kalacaktır. Bu da ancak, millî kalkın
ma yatırımlarından çok büyük ölçüde kısıntı
larla ve fedakârlıklarla mümkün olabilecektir. 
Veya güvenliğimizin zayıflamasını ve bölge
deki siyasi - askerî muvazene içindeki mümtaz 
ve müspet durumumuzun sarsılmasını, kabul 
edeceğiz demektir, 

— 369 — 



O. Senatosu B : 26 1 . 2 . 1937 0 : 4 

• Bu :neticelerden ise kimlerin ne faydalar 
umdukları malûmdur. 

., Hugün artık NATO'nun, bizim .komünist 
blokla olan, iyi komşuluk münasebetlerimize 
herhangi bir engel teşkil etmediği de aşikâr
dır. Her iki. blokta da bu kuvvet muvazenesi
nin, lüzum ve zarureti ve NATO'nun barışın 
bir elemanı olduğu idrak edilmektedir. Taraf
sız dediğimiz ülke ve milletler dahi, Türkiye İnin 
içinde bulunduğu şartlar muvacehesindeki bir 
memleketin daha başka türlü bir siyaset ta-
klbedemiyeceğine hak vermişlerdir. Sovyetlerin 
ve Mısır'ın dahi anlayış gösterdikleri bu ger
çekler karşısında, yurdumuzda yakışıksız ter
tip, tahrik ve sloganlara gürültü koparanların, 
Hükümete saldırmaya kalkışanların kimden ya
na, hangi fikir ve görüşün sahibi ve savunucu
ları olduklarını teşhis ve tesbit etmek müşkül 
değildir. 

; / ' N A T O İttifakı çerçevesinde Türkiye'mizin 
.güvenliği- için mevcut teminatı en müessir 

- hale getirmek; NATO'daki yerimizi daha kuv
vetli, daha sağlam -olarak: muhafaza etmek 
hususunda Hükümetin gösterdiği müspet çaba 
ve. -çalışmaları memnunlukla karşıladığımızı, 
bir- kere daha belirtmek isteriz. 

'Ş imalden gelecek ideolojik yıkıcı cereyan 
ve propagandalara şiddetle karşı bulunuşuna 
rağmen, Hükümetimizin içeride demokratik 
rejimin kökleşmesi ye gelişmesi hususunda gös
terdiği hassasiyet ve gayretle; ve Atatürk'ün 
aynen kendi sözlerinden . tekrarladığımız : 

..«.Rusya ile daima .iyi komşu olmaya" gayret 
.etmeliyiz. Fakat "ne haklarımızdan en küçük 
bir şey feda etmeliyiz ve ne de oyunlarına 
Yapılmalıyız.» Tavsiye ve metodunu kullana
rak, Sovyetlerle bilhassa 'ticari, ekonomik. 

' t ekn ik ' ve sınai sahalarda yakın komşuluk 
münasebetlerinin geliştirilmesini telifte izlediği 
politikayı dikkatle kollamaktayız. 

-;.'; -S-bri -günlerde Türkiye ile komşumuz Sov
yetler Bildiği ve Mısır arasında gelişen iyi 
münasebetlerin ciddiyet ve samimiyet derece
sini, bu memleketlerin Kıbrıs dâvamızda, bun
dan böyle takibedecekleri politika ve davra
nışlarm müspet belirtileri ile ölçeceğiz. 
:. Son yıl içinde Başkentemizin, başta kar

deş ülke Suudi - Arabistan'ın .Türkiye'ye ve 
Türklere gönülden bağlı mümtaz - lideri, ıs

lahatçı dost Kralı Faysal Hazretleri olduğu 
halde, Devlet reisleri, başbakanlar, Hariciye 
bakanları, diğer bakanlar, Parlâmento temsil
cileri, siyasi, iktisadi ve ticari heyetler tara
fından ziyaret edilerek bir diplomasi meş
heri haline gelişi; ve yine engin sevgi ve, dost
luk tezahürlerine vesile olarak Türk Milleti
nin tarihî .prestijini lâyıik olduğu yüce sevi
yeye ulaştıran İran, Pakistan ve Tunus zi
yaretleri ile Sayın Cumhurbaşkanımız başta 
olmalı üzere Dışişleri Balkanlımızın, diğer Ba
kam ve temsilcilerimizin kardeş ve komşu mil
letlerin ülkelerine yaptıkları ziyaretlerle.; siyasi 
iktisadi, ticari ve turistik alanlarda, bölgesel te
şekküllerde, Avrupa Ekonomik Topluluğunda ve 
ikili olarak uzak - yakın bütün dünya milletle
riyle yaptığımız müzaikere, görüşme ve an
laşmalar sonucu Hariciyemizin istihsal ettiği 
neticeler, cidden takdire şayandır. 

Programında : - Orta - Doğu'daki ve Mağ-
rıp'taki Arap ve Müslüman memleketleriyle 
her türlü şüphe ve tereddütten uzak, hakiki ve 
yakıcı bir dostu]k kurmak ve çeşitli sahalarda 
verimli bir işbirliğini gerçekleştirmek, başlıca 
amaçlarımızdan biri olacaktır. Arap memleket
leri, meşru dâvalarında daima Türkiye'nin an
layış ve desteğine güvenebilirler.» Diyen Hiikü-
mcitimizim son yıl içinde bu yolda gerçekleş
tirdiği başarıyı memnunlukla karşıladığımızı 
ifade etmek isteriz. 

Yer yüzünün en kıymetli varlığı, beşeriye
tin ve içtimai toplulukların aslî unsuru olan 
insanın hak ve hürriyetleriyle, huzur ve saa
detinin temin, korunma ve gelişmesini hedef 
bilen bir felsefeye inananlar, bir içtimai 
topluluğun gerçekten millet seviyesine ulaşma
sını, diğer milletlerin hayatlarına, hak ve hür
riyetlerine saygı ve riayeti kabul edenlerdir. 
Devletlerarası münasebetlerin ve ahlâkın, bizim 
anladığımız mânada temeli de budur. 

Bugünkü dünyamızın aslî temayülü «Hür 
insan ve hür millet» hedefine yöneldiğine göre 
Türk İnsanınım ve Türk Milletinin yüce hak ve 
menfaatlerini, herkesin, her milletin hak, hür
riyet ve menfaatlerime riayeti de prensip bile
rek, milletlerarası alanda savunacak hariciye
cilerimizden, geçen yılki, başlangıçlarını, önü
müzdeki yılda daha çok üstün başarılara 
ulaştırmalarını bekliyor ve istiyoruz. 
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Türkiyemizi, hepimizin özlediği refah Dev
leti seviyesine ulaştıracak millî kalkınmanın, 
ancak dünya ölçüsünde sağlanacak başarılı 
bir dış politika ile gerçekleşebileceğine ina
nıyoruz. 

Mahdut kadroları ve kendilerine sağlana
bilen mahdut imkânlarla, kendilerinden yüce 
hizmetler beklediğimiz hariciyecilerimiz, bü
yük milletimize has feragat, vekâr, fedakâr
lık ve cesaretle dâvalarımızı savunurlarken, 
birlik ve beraberlik içinde bütün grupları 
ila. Yüce Parlâmentomuzu ve 7 den 70 e bü
yük milletimizi, kudret ve destek kaynağı 
olarak arkalarında bulacaklarından zerrece 
şüphe etmemelidirler. 

Bu yıl, bütün dünyada ve bilhasas islâm 
Dünyası içinde mümtaz mevkimizi almamız
da ve Doğu - Batı blokları arasındaki mü
nâsebetlerin dünya barışı ve mâlletimizin ya
rarına faydalı ve üstün bir seviyeye ulaştı
rılmasında, tıpkı yurdumuzun coğrafi ehem
miyeti gibi, aktif bir dış politika ile tesiri
mizi göstermeliyiz. 

Adalet Partisi Grupu adına, 1967 yılı 
Dışişleri Bütçesinin milletimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler Yüce Senatoyu saygıyla 
s el â mi a rım. (Al ki ş'l ar.) 

AHMET NACİ ARI (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, Sayın Bakan ve de
ğerli mesai arkadaşları: 

Dışişleri Bakanlığı 1965 yılı bütçesinin Yü
ce Senatoda 'müzakeresi yapılırken bendeniz de 
söz almış ve bu kürsüde ilk defa, tarihî olayla
rın talihsiz seyri ile yurt dışında kalan ve sa
yıları milyonları aşan soydaşlarımızın durum
larına değinerek, bilhassa Kuzey - Batı kom
şumuz Bulgaristan'da yaşıyan soydaşlarımızın 
Hükümetimize yük olmadan anavatandaki ana, 
baba, kardeş, evlât ve akrabalarına kavuşturul-
ması hususunda sürekli bir çalışma ile müspet 
sonuç alınmasını, böylece yurdumuzda binler
ce parçalanmış aile için ıstırap konusu olan 
ve Türkiye'ye kavuşturulmaları yönünden, gay
retlerin esinlenmemesi ve ihmal edilmemesi te
mennisinde bulunmuş, aynı 'konuyu bir süre 
sonra yazılı soru haline getirerek, yapılan ça
lışmalar hakkında bakanlıktan bilgi istemiş
tim, '••,-• ' . . ' : 

Memnuniyetle ifade etmek isterim'ki-, Dışiş
leri Bakanlığı ve yetkili görevliler konu üzeri
ne hassasiyetle eğilerek ciddî bir çalışına ve 
sürekli temaslarla başarıya ulaşarak:, önemli 
olduğu k a d a r d a hassas olan bu mevzuda müs
pet sonuç alma yolunu bulmuşlardır. 

Bu bakımdan başta Sayın Dışişleri Bakanı 
olmak üzere, 'bu başarıda payı olan veeoıeği 
geçen yetkili görevlilere peşinen teşekkürleri
mi iletmek isterim. 

Sayın senatör ler ; . ' . . - . . 
Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımızın Tür

kiye'ye göçlerini temin için, evvelce, zaman 
zaman yapılan temaslar bir yana, esaslı ve 
müspet sonuç, Bulgaristan Dışişleri Balkanı 
İvan Başev'in 1966 Ağustos ayında Türkiye'5re 
gelmesiyle, Tüıtk ve Bulgar hükümetleri ara
sında başlıyan görüşmeler esnasında, etraflı
ca ele alınmış ve «parçalanmış ailelerin Türki
ye'ye gelmesinin temin edileceği prensip anlaŞ-
masi olarak müşterek bildiride kaydedlme-
sinden sonra da, her iki memlekette teknik 
seviyede çalışmalara hız verilmiştir.» "-" : 

Bu arada: Gerek, Devlet Plânlama Teşkilâ-
tı, Dışişleri, İmar ve İskân, Çalışma, Maliye ha
kanlıkları ile, ilgili diğer kuruluş temsilcileri
nin hazırladıklarım duyageldiğimiz raporlar, 
gerekse göçün ne zaman ve ne gibi, şartlarla 
yapılacağını tespit için Sofya'ya giden Türîk; 
Heyetinin temaslarının seyrini ve çeşitli yön
lerini kamu oyu bugünedek öğrenmek imkânını 
bulamamıştır. 

Bir yandan İstanbul 'da münteşir bir gazete. 
(Yeni Gazete) bu 'konuda Ocak ayında üst üste 
geniş başlıklar ve sütun dolduran haberleri neş-
rekerken, diğer taraftan diğer bir gazetede 
(Cumhuriyet 8 Ocak 1967) Dışişleri Bakanlığı 
Sözcüsü Sayın Oktay İşccn'in 

«Bulgaristan Türklerinin bir kısmının daha 
önce yurda gelmesi dolayısiyle, parçalanan bâ
zı ailelerin 'birleştirilmesi için Sofya'da yapılan. 
müzakereler henüz tamamlanmamıştır. . 

Bu müzakerelerde, parçalanmış ailelerden. 
hangilerinin, hangi dereceye kadar yakın > 
olanların, yurda getirilecekleri de tesbit olun-. 
mamışıtır» şeklinde göç müsaadesiyle ilgili bir 
beyanı neşredilmiştir. - .• 

Ağustos ayında Ankara'da yapılan görüş-. 
i meler sonunda neşredilen ortak bildiriden, son-.. 
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ra, Türkiye ile Bulgaristan'dakiler arasında 
geniş çapta mektuplaşıldığı, elçilik ve konso
losluklarımıza çok sayıda 'müraeaatler yapıldı
ğı, turistik ziyaretlerin arttığı bir vakıadır. 

Aneak, bu. hususta şüphesiz haklı olarak 
Dışişleri yetkililerince kötüm davranıldığı, fa
kat gazetelerde yayınlanan haberlerin bu ke
tumiyet karşısında, zihinlerde teşevvüş yarattı
ğı da inkârı güç bir gerçektir. 

Bu duruma nisbeten ışık tutan taze bir açık
lama Dışişleri Bakanlığınca dün yapılmıştır. 
Bu açıklamada: 

«İki memleket temsilcileri arasında beş haf
ta kadar devam eden ve karşılıklı anlayış için
de geçen görüşmelerde göçün bütün yönleri 
ve ayrıntıları üzerinde durulduğu, mutabaka
ta varılan hususların tesbit olunduğu, bu defa 
çözümlenmiyen meselelerin halli için iki mem
leket mümessilleri arasında münasip görülecek 
yollarla temasa devam olunacağı 'bildirilmiştir. 

Şimdi: Göçün bütün yönleri ve ayrıntıları 
üzerinde durularak mutabakata varılan husus
lar tesbit olunduğuna göre, bu konuda Sayın 
Dışişleri Bakanımızın en yetkili kişi olarak 
eğer bir sakınca mülâhaza edilmiyorsa, yanıl
tıcı, doğruluk derecesi belirsiz söylentileri ber
taraf edip, Yüce Senato huzurunda kamu oyu
nu doyurucu bir şekilde aydınlatmasını istir
ham ediyorum. Meselâ: 

1. Paçalanmış ailelerin birleştirilmesi için 
iki memleket arasında mutabakata varılan husus
lar nelerdir? Çözümlenemiyerek müzakereleri 
ertelenen konular nelerdir? 

2. Göç. tarihi tesbit edilmiş midir? Türkiye'
ye gelecek olan soydaşlarımız Hükümete bir yük 
tahmil edecek midir? 

3. Paçalanmış aile ve akrabalık tesbitinde 
geliş önceliğinde sağlıyacak kıstaslar nelerdir? 

4. Halen Bulgaristan'da 800 000 civarında 
soydaşımız bulunduğuna göre göç edeceklerin 
miktarı hususunda düşünülen ölçüler nelerdir? 

5. 18 . 10 . 1925 tarihinde Hariciye Vekâleti 
Müsteşarı Tevfik Kâmil ile Simeon Radef tarafın
dan Ankara'da teati edilmiş «Muhadenet muahe-
denamesi ve umumi protokol ile ikamet mukave
lenamesinin» hükümlerine 1950 tehcir hareke
tine kadar olan göçlerde riayet edildiği söylenir. 
1950 - 1951 yılları arasında yapılan tehcir hare
ketiyle Türkiye'ye göçe mecbur edilenlerin, re-

| pimleri icabı Devletleştiriien gayrimenkullcrinin 
j bedelleri ödenmediğine göre, bunların bedellerinin 

de Bulgar Hükümetince ödenip ödenmiyeceği 
; hususu acaba bu müzakerelere konu olmuş mudur? 
] Bugün için göç edeceklere mevcut ikamet mu-
! kavelenamesinin ikinci maddesi gereğince men-

kul ve gayrimenkullcrinin Bulgar Hükümetince 
! bedelleri ödenecek midir? (Yugoslavya misali). 

7. Türkiye'de iskânı mütaakıp belirebilecek 
| işsizlik probleminin yaratacağı sosyal huzursuz

luk karşısında tedbir olarak neler düşünülmekte-
I dir? 

8. Türkiye'ye gelecek olan soydaşlarımızın 
! Bulgaristan'daki iş ve meslek grupları tesbit 
! edilerek talep vukuunda İş ve İşçi Bulma Kurumu 
j tarafından bu soydaşlarımıza iş temini yoluna 
j gidiiebilinecck midir? 
J Sayın senatörler; 
I «Türk - Bulgar heyetleri arasında yapılan gö-
j rüşmelerin bu safhasında bütünü ile katî sonuç 

alınmamış olsa da : 

İ Sayın Dışişleri Bakanlığımızın Yüce Senatoyu 
! sorularımız çerçevesinde, belki de daha etraflı ve 
| yeterince aydınlatacağını ümidetmekteyim. 
i 1945 sonrası Bulgaristan'ın iç bünyesinin, re-
j jiminin özellikleri tüm hassasiyetle incelenerek, 
j bu konuda hayırlı bir sonuca, varılmasını diler-
j ken, Dışişleri Bakanlığının 1967 yılı Bütçesinin 
I yurt ve milletimiz için hayırlı ve faydalı, dünya 
i barışı içinde çalışmalarının başarılı olmasını te-
j menni ederim. 
] Hürmetlerimle, teşekkür ederim. 
I BAŞKAN — Sayın Yurdakuler? Yok. 
i Sayın Bora?.. Yok. 

Başkaca söz istiyen cayın üye bulunmadığına 
göre Dışişleri Bakanlığı 1967 yılı Bütçesi üzerin-

| deki müzakereler tamamlandı. 
Şimdi hatiplerin tenkid ve temennilerine Sa

yın Dışişleri Bakanımız cevap verecektir. 
| Buyuran Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI 
I ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Sayın Başkan, 

pek muhterem arkadaşlarım, Dışişleri Bakanlığı
nın 1967 yılı Bütçe tasarısı Yüksek huzurunuza 
ve tetkiklerinize sunulmuş bulunmaktadır. 

Geçen yıl Bakanlığımın bütçesi müzakere olu
nurken Hükümetimizin sadece üç aylık bir siyasi 
Ömrü vardı. Bu itibarla o zaman yaptığım ko-

! nuşmada neler yaptığımızı değil, neler yapmak 
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istediğimizi, neler yapabileceğimizi arz etmiştim. 
Ve dış politikamızın temel prensiplerinin izahına 
çalışmıştım. Bugün aradan geçen zaman zarfın
da bu programı ne dereceye kadar tatbik ettiği
mizi izah için geniş bir açıklama yapma fırsatı 
zuhur etliğine kaani oldum ve bu sebeple de 
uzun bir hazırlık yaptım. Fakat sabahtan beri 
devam eden kesif çalışmalar muvacehesinde böyle 
40 - 45 küsur sayfalık bir ekspozeyi bu saatte 
huzurunuza getirmek cesaretini kendimde bula
madım. Ve sorulan suallere cevap vermek sure
tiyle kısmen açıklama imkânını temine çalışaca
ğım. Evvelce de olduğu gibi Dışişleri Komisyo
nuna zaman zaman teferruatı ile arz etmek ve 
sözlü sorular vesilesi ile de fırsat buldukça Yüce 
Senatoyu çeşitli konularda aydınlatma imkânına 
kavuşacağımı zannediyorum. 

Her şeyden evvel icraatımızı, teşkilâtımızı 
takdir etmek lûtfunda bulunan muhterem arka
daşlarımıza ve bizi tenkidlerini bağışlıyarak bun
dan sonraki icraatımıza olumlu katkılar yapan 
değerli hatiplere şükranlarımızı arz edeceğiz. 

Eğer Hükümetimizin dış politikada olumlu 
neticeleri, çalışmaları olmuşsa bu bütün muha
lefet partilerinin dış politika hususunda gös
terdikleri itinanın ve milletçe bu konuda gös
terilen tesanüdün bir neticesidir. O itibarla so
rumluluğu uhdemde bulunan Bakanlık ve teş
kilât adına gerek muhalefet partilerine ve ge
rekse her vesile ile dış politika konusunda bize 
d eslek olmaktan hiçbir zaman fariğ olmıyan 
arkadaşlarıma derin şükranlarımı arz ederim. 
Dış politika konusunda ilk sözü anamuhalefet 
partisi adına değerli arkadaşımız Sayın Yet
kin aldılar. Evvelâ dış politikadaki başarıldı
ğın iç politika ile birlik, beraberlik ve istik
rara dayanma lüzumuna isabetle temas buyur
dular ve bunun bu şekilde tecelli ettiği devre
lerde güdülen politikada, meselâ Hatay dâva
sında gayet isabetli neticeler alındığını, hilâ
fında olan zamanlarda da Balkan Harbi vesair 
vakitlerde görüldüğü gibi iç tefrikanın nelere 
mal olduğunu isabetle teşhis eylediler. Sayın 
Yetkin'in Kıbrıs dâvasında da; meseleyi umu
miyetle hikâye ettikten sonra ve bir revizyonu
nu yaptıktan sonra bize bir teminatları oldu. 
Ben, bu teminata eğer bir tariz karışmasaydı, 
çok sevinecektim. «Bizim iktidarda iken Kıb
rıs'la mücadele ederken muhalefetten görmedi

ğimiz desteği kendilerine göstereceğiz.» bu
yurdular. Evvelâ şartlı dahi olsa gösterdikleri 
bu teveccühün ve itimatlarından dolayı kendile
rine teşekkür ederim. Yalnız o kinayelerini de 
cevapsız geçirmezsem beni mazur görmelerini 
rica edeceğim. Biz hakikaten muhalefette iken 
Kıbrıs mevzuunda tarizlerimiz oldu, tenkidle-
rimiz oldu. Onlar ne idi? Onları biraz gözden 
geçirirsek istemeden sürüklendiğim bu müna
kaşanın içerisinde belki de teşhislerimizde hatalı 
bir cihet varsa teşhis etmek imkânını bulacağız. 
Kıbrıs meselesinin talihsiz ropöleri vardır. 
Cemaate verilen bir notaya bilâlüzum ve bilâ-
muhatap 25 gün sonra Trük Hükümetinin re'sen 
cevap vermesi, bir Londra Konferansı, ne idüğü 
malûm bir arabulucunun tâyinine tehalükle 
muvafakat gösterilmesi, meselenin evvelâ 
NATO'ya, sonra uluslararası alana itilmesi; ben 
bir revizyon yapmak istemiyorum, hattâ bun
ları bir hata olarak da zikretmek istemiyorum; 
bugün baktığımız zaman yadırgadığımız şey
lerdir bunlar, ama bunların yapıldığı günlerde
ki şartlar bilinmedikçe, o durumlar bilinme
dikçe hakiki olarak değerlendirilmesine imkân 
yoktur. Bizim muhalefette iken istikamız bu 
hatalardan canı yanmış insanlar sıfatiyle Kıb
rıs meselesine evvelâ sarih bir veçhe vermek, 
prensiplerini vaz'etmek ve bir de mütemadi 
emrivakilerle üç adım ileri, bir adım geri git
mek suretiyle Adada daima aleyhe tecelli eden 
durumlara set çekmek için iktidarı ikaz etmek. 
Gayet iyi hatırlarım, burada bu günleri, be
raber yaşadık. Bütün tenkidlerimize karşı dev
rin sayın iktidarı, şerefimiz demek olan alayı
mızı, bayrağımıza bir tecavüz olsun derhal 
müdahale ederiz, cemaatimize bir tecavüz ol
sun derhal müdahale ederiz diye bu prensiple
ri koymuşlardı. Ama müdahalenin bu iki hale 
mahsus oluşu Adadaki emrivakileri arz ettiğim 
şekilde mütemadiyen inkişaf ettirmeye saik 
olmuştur. Belki Dördüncü Koalisyondan iti
baren Kıbrıs meselesinin değişen vasıfları ev
vela malûm dört prensLbin ortaya vaz'edilişi, 
ondan sonra da müdahale için Türkiye'nin şid
detle savunduğu şartlara bundan sonra asla em
rivakilere müsaade etmiyeceği şartının ilâvesi 
olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, Kıbrıs'ın tarihin
deki dönüm noktası, Dördüncü Koalisyon ve 

— 373 
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ondan sonraki devrelerde yapılan emrivakile
re, meselâ Namıkkemal Okulunun işgaline, me
selâ Evkaf apartmanının işgaline, meselâ Ma-
gosa'da yeşil hattın tecavüzü hâdiselerine karşı 
ilk defa olarak ya eski yerinize gidin, ya bu
rada ip kopar davranışının karşı tarafı rücua 
icbar edişi ve ondan sonra da yeni emrivakilerin 
hudusuna imkân bırakmaması. Bizim tenkidleri-
miz desteksizlik değil belki de yapıcı ve dâvaya 
katkı koymak isteyen bir davranışın mahsulü idi. 
O itibarla, böyle bir münakaşaya bizzarur gir
miş olmanın hüznü içinde arkadaşımın diğer be
yanlarına geçeceğim. 

Sayın Yetkin, tanıtma konusuna hepimizin 
derdi olarak temas ettiği ve memleketimizi tanıt
ma, propaganda yapma meselesinde bu cihaz ihti
yaçlara göre ayarlanmış değildir, propaganda yö
nünden daha iyi organizasyona ihtiyacımız var
dır, buyurdular. Doğrudur. Türkiye bu konu
da talihli değildir. Bir kere kendileriyle dâva
mız olan Yunanistan'ın dünyanın dört bucağın
da kolonileri var, Jakarta, Honkong hiçbir yer 
yok+ur ki gittiğiniz zaman bir Elen çarşısına, 
bir Elen kolonisine rasgelmiyelim. Bunlar ara
larda diplomatik temsilcilerinden daha iyi mem
leketlerine iktisaden ve siyaseten yardımcı olur
lar, tanıtmayı hâkimdirler. Türkiye bu imkân
lardan mahrumdur. Ben size bir misal vereyim. 
Tanıtmadan hepirmz şikâyetçiyiz. Meselâ Fransa 
Hükümetinin kültür faaliyeti ve Fransayı tanıt
ma için ayırdığı para onsekiz milyon dolar yani 
yüzseksen milyon Tir-k lirasıdır. Bu para Tür
kiye Dışişleri Bakanlığı bütçesinin vekûnundan 
fazladır. Benim bu konuda haiz olduğum mik
tar ffecen sene bir müvon sekizyüz bin lira, bu 
sene iki müvon ikiyüz yetmişbeş bin lira civa
rındadır. İki milyon ikiyüz yetmişbeş bin lira 
ödenekle Türkiye Devletini yabancılara burs ve
rerek ve kültür faaliyetlerimizi karşılıklı idame
ye çalışarak lâyıkîvle tanıtabildiğimizi iddia et
mek elbetteki imkânsın bir şeydir. O itibarla ar
kadaşımın tanıtmavı ihtiyaçlara uygun şekilde 
cihazlandirıîmalıdır, beyanlarını bizim derdimizi 
teşhis eden bizi takviye eden ve bu konuda Yüce 
Meclislere yöneldiğimiz zaman müsait bir saha 
bulacağımız bütün partilerin bizi destekliyeceği 
bir. imkân olarak şükranla anarız. Ancak tabiî 
bu v biraz da maddi imkân işidir, . bütçe işidir/ 

Buna rağmen bu kısır ve dar bütçe içinde tanıt
ma faaliyetinin mehmaimkân idamesine çalışıl
dığını da muhterem arkadaşıma temin etmek 
isterim. 

Sayın Yetkin'in NATO ya dâhil olmak NATO 
dışında olanlarla dost olmıya mâni değildir veya 
NATO ya dâhil olmak irade dışında ihtilâflara 
sürüklenmek değildir görüşlerini paylaşırım. 
Sovyet Rusya ile olan, Doğu Blokuyla olan mü
nasebetlerimizi tasvibeden, öven kısımları için de 
kendilerine şükranlarımı sunarım. Yalnız şura
cıkta âdeta itihat haline getirilen bir zihniyete 
temas etmek istiyorum. Millet Meclisinde cereyan 
eden müzakerelerde de daima anamuhalefet par
tisi sözcüsü arkadaşlarımız Hükümetin NATO 
dışı memleketlerle, bilhassa Sovyet Rusya ile 
kurduğu yeni ve olumlu ilişkileri daima tasvi-
bettiklerini ifade ederken, bu temaslar çok iyi, 
beyeniyoruz ama unutmayın, bunun temelini 
biz kurduk, o zaman feryadı bastınız, bizi tenki-
dettiniz ama gördünüz mü ne kadar hata ettiği
nizi, şimdi siz de ister istemez o yoldasınız diye 
hem bir ders vermenin, hem de bizi mahcup gör
menin bizce meçhul zevki ve hazzı içine girme 
itiyadından vazgeçmiyorlar. Kötü şeyleri dı
şımızda ve başkasının malı, iyi şeyleri de kendi
mizin icadı ve eseri saymak makbul bile olsa 
zannediyorum isabetli değildir. Kaldı ki misali
mizde bu görüş de doğru değil. Ben Sayın Yet
kin'den soruyorum, biz muhalefette iken bu kür
süye gelip de Rusya Devleti ile iyi münasebet 
kurmak hatadır, zinhar bu yola gitmeyiniz, Türki
ye ile Sovyet Rusya daima hasmâne. daima kö
tü şekilde yaşamaya mahkûm olmalıdır diye bir 
beyanda bulundu mu? Biz Sovyetler Birliğine 
ne zaman düşman olduk? Bizim düşmanlığımız 
Sovyet Rusya değildir, Anayasamızın men et
tiği komünizmdir. 

Biz A. P. nin komşu devletlerle, Doğu bloku 
ile iyi ilişkiler kurmayı reddettiği bir devri ha
tırlamıyoruz. Ama, biz komünizme milletçe duy
duğumuz allerjiyi, dikkat ve itinayı toplıyarak 
günün birinde «Yeni bir dünya kurulur, Türki
ye kendisini onun içinde bulur» lâfını, asaba 
komünizmin içine düşmek mi olduğu endişesi 
içinde birtakım mukavemetler göstermiş olabi
liriz: Ama bunu Türkiye Sovyet Rusya ilişkile
rini: iyiye götürmek bizim malımız, bizim ieâdı-
m-ızdır,. vaktiyle *siz yeriyordunuz,- şimdi- yapı-
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yorgunuz., ders alın, tasrih edin mânasında bu 
münasebeti senin veya benim malım, halinde 
•mütalâa etmeye veya öyle bir münakaşaya it
meye zannederim ki, hiç bir icap ve lüzum yok
tur. Aııamuhalefet partisi sayın sözcüsünün, 
milletlerle anlayış içinde işbirliği ve NA
TO ittifakına "bağlılık hakkında bizim sa
vunduğumuz tezlere muvazi »görüşlerini 
şükranla karşılarız. Kendileri Amerika ile 
ilişkilerimiz bahsinde Sayın Devlet Baş
kanının yakında vâki olacak seyahatinin bu bir
takım sarsıntılar geçiren münasebetleri takviye 
et>me,k hususunda olumlu sonuçlar vermesini te
menni ettiler, aynen katılıyorum. 

Ermeni tahriklerinden bahsettiler. Doğru
dur. Müsaade buyurursanız bu noktada biraz 
izahat vereyim. 

Amerika'da Montebelo isminde 25 - 30 bin 
nüfuslu bir kasaba, ekseriyeti Ermeni muhacir
leri ile meskûn kasabanın içindeki bir parka 
vaktiyle, kendi iddialarına göre, Türkler tara
fından yapılmış jenosidi unutmamak için bir 
âbide dikilmesine seçim yoluyle gelen ve ekse
riyeti Ermenilerden mürekkebolan Meclis karar 
veriyor. Bu karar Amerika'da geniş akisler 
yapmıştır. Anı erik a 'lıl arın kabul ettiği muhacir
lerin Amerika toprağını siyasi emelleri, müca
deleleri için sahne ve merkez yapmaması lüzu
mu basında münakaşa edilmiştir. Aynı şehrin 
Ermeni olmıyan sakinleri böyle siyasi âbidele
ri parklarımıza dikip burada oynıyan çocuk
larımızı şu veya bu ihtimal karşısında bihıızur 
etmeye ne hakkınız vardır diye mitingler yap
mışlardır. Tarafımızdan hâdiseye müdahale 
edilmiş, nihai karar günü Belediye Meclisinde 
hukukumuz temin ettiğimiz bir vekil tarafından 
'görüşümüz açıklanmıştır. Tabiî bizim namımı
za değil, bizim görüşümüzü savunan bir Ameri-
ka'lının müdahalesiyle olmuştur. Neticede bu 
âbidenin üzerine Türklere ait, Türkleri ima 
eden bir şeyin yazılmaması, hayatlarını Ermeni 
dâvası uğruna feda etmiş mazlumların hatıra
sı gibi umumi bir lâf yazılması yolunda bir 
karara varılmış ve bu karar âbide içinde te
berru yapanları gayelerinden uzaklaştırmıştır. 
Safha budur. Amerika'nın idare tarzı malum, 
bunu. Amerikan Hükümetinin Türklere karşı 
hasmane aldığı bir tavrı diye telâkki etmeye 
zanxt.ed.erim .ki, imkân, yoktur. 

Türkiye İran, Pakistan işbirliği Hükümetle
re, milletlere mal olmuş bir hüviyette olduğu 
için sayın arkadaşımın bu konudaki teşhisle
rine aynen katılıyorum ve teşekkür ediyorum. 

Orta - Doğu münasebetlerimizden bahsetti
ler. Takibettiğimiz siyaseti tasvip buyurdular. 
Fakat acaba dediler, Ortadoğu münasebetlerini 
ıslah yolunda sarf edilen gayretler biri diğeri
ni ifna eder bir. şekilde tecelli etmiyor mu? 
Şüphelerini anlıyorum. Yalnız kendilerinin işa
ret buyurdukları bu siyaseti güdebilmek için 
Ortadoğu memleketleri arasındaki ihtilâflara 
karışmamalı, milletlerarası meselede haklıyı 
haklı haksızı haksız demekten çekinmemeli, 
yakın münasebetler kurulmalı yolundaki kaide
leri, aynen izlediğimiz siyasete uygun olduğaı 
için zannediyorum ki, biri diğerini ifna eder 
mahiyette tecelli etmemektedir. Esasen bizim 
istediğimiz siyaset yeni dostluklar kurarken es
ki münasebetlerimizi gölgelememek ve bu dost
lukları eski dostlukları feda ederek kazanmaya 
çalışmamaktır. Bizim siyasetimizde ipotek olma
dığı tasrih edilmiştir. Milletler arasında olduğu 
gibi, Devletler arasında da dostluklar tavsiye 
etmek, biz seninle dostuz, sen de bizim dostları
mızla dost ol demek güzel bir şeydir. Ama biz 
seninle dost oluruz fakat, benim düşmanımla 
düşman olursan diye bir kaide ve bir şart el
bette ki, şayanı kabul olamaz. İşte biz siyaseti
mizde ipotek yoktur, derken bunu sarahaten 
zikretmiş oluyoruz. İsrail'le münasebetlerimizin 
normal olduğunu bu münasebetlerin devam et
tiğini ve edeceğini, fakat Arap dostlarımız 
aleyhine bir inkişaf göstermiyeeeğini değil İs
rail'e, Arap ülkelerine ayak bastığımız zaman 
en büyük tecessüsleri bu konuyu öğrenmek 
olan gazetecilere sarahatle ifade ediyoruz. İs
rail Türkiyenin hükümranlığında asırlarca ya
şamış, hiçbir zaman orada bir Devlet teşek
külüne fırsat ve imkân verilmemiştir. İsrail 
Filistinin taksiminden doğarken Türkiye bu. 
taksimin aleyhine oy kullanmıştır. Ama bugün 
Arap dostlarımızın İsrail'i doğuran, İsrail'i Dev
let yapan oyların sahipleriyle gayet sam.imane 
münasebetler teyidedip o gün bunun aleyhinde 
bulunan Türkiye'ye seninle İsrail'le düşman 
olursan dost olurum demelerine ne imkân var
dır,.ne de böyle bir talebin kabulüne ve tecvizi
ne imkân vardır. .'., . . . . . . . . . . . 
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Sayın Yetkin'in Türk diplomasisinin durgun 
bir diplomasi olduğu yolunda da bir teşhis koy
du. Üzülerek kendileriyle mutabık olamıyaca-
ğım. Türk diplomasisi durgun bir diplomasi 
değildir. D alı a fazla aktif olamıyorsa halledi
lecek dâvaları ve o dâvaların gösterdiği itina
ya mecbur durandandır. Yoksa Türk diploma
sisine bugünkü veçhesi ile durgun vasfını koy
mak zannederim ki, isabetli bir teşhis olmaz. 

Kadrolarımızın noksanlığı hakkındaki fikir
lerine aynen katılıyorum. Her sene, her fırsatta 
Dışişleri Teşkilâtını daha rasyonel, ihtiyaca 
daha uygun bir hale getirmenin sürekli gayreti 
içindeyiz. 

Sayın arkadaşım bana sualler de tevcih bu
yurdular. Müsaade buyururlarsa arzı ceva-
bedeylm. 

Kıbrıs işinde acık görüşünüz nedir ? Bir se
neden fazla bir zamandır, bu suali cevaplandırı
yorum, yine cevaplandıracağım. Bizim malûm 4 
prensibimiz var. Bu prensibi arkadaşlarımız kâ
fi derecede vazıh bulmuyorlar. Prensipler va
zıh haddizatında. Ada tek taraflı bir devlete il
hak edilemez. Acla'da iki cemaat vardır ve bu 
cemaatin biri diğerine tahakküm edemez. Ada'-
da bir devlete ruh ve hayat veren muahedeler 
tek taraflı olarak yürürlükten kaldırılamaz. 
Kıbrıs işine bulunacak çözüm yolu Akdeniz'deki 
muvazeneyi ihlâl edemez. Eh bunun en iyi hal 
yolu federasyondur. Siz o fikirde değil misiniz? 

Federasyon bu dört prensibi nez'ediyor mu? 
Federasyon bu dört prensiple her noktada bağ
daşan bir sistemdir, benim tezimin içinde. 

O halde bunu ilân et. isterseniz geriye döne
lim ve bugünkü anamuhalefet partisinin. Lond
ra ve Zürih anlaşmaları Meclise getirildiği za
man o vakit de muhalefette bulunan sayın lide
rinin sözlerini burada beraberce tekrar edelim. 
Sayın lider buyurmuşlardır ki, Hükümet bizden 
taksim üzerinde bir hususta mutabık kaldı, ko
nuşmaya gitti, büsbütün başka türlü bir formül 
getirdi. Biz bunu da kabul ediyoruz. Çünkü in
san bir masaya oturur ama, behemehal istediği
ni almak için oturmaz ve belıemahal istediğini 
de alamaz. Bu karşılıklı anlaşmaya bağlıdır. Bu 
formül bizi tatmin eder, yalnız eksiği vardır, 
şöyle olursa kabul ederiz, tekniğine girmeyin. 
Şimdi biz huzurunuzda bizim tezimiz münhası
ran federasyondur dedik. Kargımıza çıkıp da 

Kıbrıs ihtilâfı hazin bir devre geçirmiştir, vaz
geçtik şu eski muahedeleri tecriden ihya edelim, 
meseleyi halledelim, derlerse yok, biz sözleştik, 
biz federasyonla geldik, başka türlü gitmeyiz. 
Kanton yapalım derlerse, biz federasyonda söz
leştik başka türlü gitmeyiz. Buna imkân yoktur. 
Empoze edeceksen, AdaVa zorla çıkıp bir hal 
şeklini karşı tarafa empoze edeceksen yine fe
derasyon, gelin üzerine çıkalım daha iyi bir hal 
şekli buluruz. Öyle yapmıyacaksak siyasi solüs
yon arıyorsak, o zaman rijit olmaya imkân yok. 
Sadece neleri yapamayacağımıza tesbite imkân 
var. işte huzurunuza getirdiğimiz 4 prensip bu
nun mahsulüdür ve bu itibarladır ki, bütün 
elastikiyeti, bütün alternatifleri içerisine alma
sına rağmen millî menfaatleri koruyucu esasları 
nefsinde cem etmiş, benim yaşınım tabiriyle ef
radını cami, ağyarını mâni bir formüldür, bu
nu arz etmek istedim. Sualinizin eki vardır. Eno-
sis ve emrivaki karşısında Hükümet kararlı 
tavrını muhafazayı teyitte fayda görür mü? 
Görülür ve her zamanda bunu teyide diyoruz. 

Bizim diğer önemli bir meselemiz de ikili an
laşmalardır. Kendilerinin sualleri ikili anlaşma
lar ne zaman bitebilir, diye buyurdular. Ama 
ikili anlaşmalara diğer arkadaşlarımız da temas 
ettikleri için izin verirseniz bugünkü safhası 
hakkında tesbit ettiğim bilgiyi arz edeceğim. 
Sonra da zaman hakkındaki emirlerinize arzı 
cevabedeceğim. Yüksek malûmunuz olduğu üze
re Türkiye NATO Anlaşmasına uygun olarak 
Amerika Birleşik Devletleri ile müşterek savun
ma ieabatını yerine getirmek maksadiyle bâzı 
anlaşmalar yapmıştır. 1954 yılından bu yana im
zalanmış bulunan bu anlaşmaların sayısı 50 yi 
geçer. Hükümetimiz iktidarı devraldığı tarihten 
itibaren bu anlaşmaların ayrı ayrı tetkik edile
rek tâbiri caizse bir envanterinin yapılmasına 
önem. sarf etti. ilgili servislerce müştereken yü
rütülen uzun ve dikkatli mesai neticesinde hali 
hazır dağınık pekliyle bu anlaşmaların tatbika
tının müşkülât arz edeceği, bunların bir araya 
getirilerek sistematik bir düzene sokulmasının 
icabettiği, bir kısmının bâzı hükümlerinin ıslâha 
muhtaç ve arz ettikleri boşlukların doldurulma
sına ihtiyaç bulunduğu neticesine varıldı. 

Bu görüşmeler Türk - A. B. Devletleri ara
sında yapılacak müzakeratla bu anlaşmaların 
tedvin ve ıslahı hakkındaki mütalâalarımız 
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7 Nisan 19GG tarihinde tevdi olunan muhtiray-
la A. B. D. Büyükelçiliğine bildirildi. A. B. D. 
Hükümeti bu konuya Hükümetimizce atfedi
len önemi nazarı itibara alarak muhtırayı der
hal tetkik etti ve müzakere teklifimiz hakkın
daki müspet mütalâasını gecikmeye mahal ver
meden, 18 Nisan 1966 tarihinde bildirdi. Bilâ-
hara CENTO Bakanlar toplantısı dolayısiyle 
memleketimize gelen A. B. D. Dışişleri Baka
nı Mr. Rusk; bu konu üzerinde müzakere ce
reyan etti, müşarünileyh; hatırlanacağı üzere 
yurdumuzdan ayrılırken, Esenboğa Hava Ala
nında yaptığı basın toplantısında Hükümeti
nin bu konudaki müspet görüşünü Türk ba
sınına ve efkârı umumiyeye kesin bir şekilde 
açıkladı. Bu sırada ilgili makamlarımız mese
lenin esasları üzerindeki tetkikatını bitirdi
ler, müşterek savunmaya temel prensipleri de 
tesbit ettiler. A. B. D. Hükkmeti ile varılan 
mutabakatı mütaakıp bâzı ihzari müzakeratta 
bulunuldu. Bu arada da ilgili servislerimiz bah
settiğim prensiplerden mülhem olarak, bütün 
askerî ve teknik mahiyetteki anlaşmaların 
bağlı bulunacakları anahükümleri tesbit eden 
bir temel anlaşma tasarısı hazırladılar. Bu te
mel anlaşma bilumum anlaşmaların bir nevi 
Anayasası olacak ve bütün teknik mahiyetteki 
anlaşmalar bunun ahkâmına göre kalıba dökü
lecek. Bu temel anlaşma tasarısı ile 4 Ekim 
Amerika Birleşik Devletleri Büyükeiçiliğine 
8 Eylül tarihinde tevdi edildi. 20 Ocak 1967 
günü, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçi
liği ile Bakanlığım arasında resmî müzakere
ler başladı. Müzakere safhasının hitama erme
sinden önce bu konuda fazla açıklama yapıl-
mıyacalmı takdir buyuracağınızı tahmin ede
rim. Ancak şunu belirtmek isterim ki, Hükü
metinizin yüksek menfaatlerimizi haleldar ede
cek veya müşterek savunmanın icabettirdiği 
âdil muvazeneli mütekâbil hak ve vecibeler 
dışında memleketimize külfetler yükliyen, mil
lî menfaatlerimizi kaale almıyan hiçbir anlaş
manın imzalanması düşünülemez. Her hangi 
bir vesikanın Anayasamız ve kanunlarımızın 
öngördüğü usuller dairesinde imzalanacağı ve 
onaylanacağını da ayrıca belirtmeyi zait adde
diyorum. Burada bir hususu da ehemmiyetle 
tebarüz ettirmem lâzım. Amerika'yla imzalan
mış olan bu anlaşmalardan hiçbiri zamanımız

da yapılmadı. Bunların akdolunmaları ve tat
bikatı 15 yılı aşan uzun bir devreye yaylıyor. 
Bu itibarla bu işin muhasebesi yapılırken bu 
vakıanın gözden kaçırılmaması icabeder. 54 
İkili Anlaşmanın akdolımma devirleri bu söz
lerimi kolayca doğrular. Nitekim söz konusu 
anlaşmaların üçü 1950 den evvel, 31 i 1950 ile 
1960 yılları arasında, 20 si de 1960 ile 1964 yıl
ları arasında imzalanmıştr. İkili anlaşmalar 
ve bu konuya ait müzakere 20 Ocakta başla
dığımızı arz ettim. Ne kadar zamanda biter 1 Ke
sin bir tarih söylememe imkân göremiyorum. 
Yalnız uzun sürceğini tahmin etmediğimi arz 
etmekle iktifa ediyorum. 

Ortadoğu siyasetimizde ne düşünülüyor di
ye buyurdular. Zatiâlilerinin de çizdikleri gibi 
ihtilâflara karışmamak ve dürüst, korrekt açık 
bir siyaset takibetmekle Ortadoğuda muvaze
neli ilişkiler kurmanın mümkün olduğuna Hü
kümetimiz kaanidir. 

Bakanlığın daha iyi cihazlanması lüzumu
na ka.a.nimis'niz? Şiddetle kaaniim. Geçen sene 
lütfettiniz 30 milyon bütçemize bir zam yapıl
dı. Bu sene de 20 milyona yakın bir zam yapıl
dı. Bugün teşkilât gerek kadro itibariyle, ge
rek yeni temsilciliklerin ihdası itibariyle bü
yümektedir. İyice meseleyi tetkik ve tefahhüs 
etmeden, âni kararlarla birdenbire icraata gi
rişemedik. Yavaş yavaş intibak ediyoruz. Ne 
şekil vereceğimiz tamamen takarrür ettiği za
man huzurunuza daha geniş bir ihtiyaç lis
tesi ve daha geniş teklifle geleceğim. Bu suali 
teşvikkâr bulmakta ve cidden bu alâkaya cevap 
verecek bir gayretin içinde kendimizi hisset
mekteyiz. 

Dış politikamızı millî bir politika haline 
getirmenin tedbirleri hakkındaki teklifiniz ne
lerdir diyorlar.. Mecliste bir gensoru olmuştu 
ve o arada Hükümetim millî politika takibetme-
mekle suçlandırılmıştı. O zaman şöyle arzı ce-
vabetmiştim. «Bizim anladığımız millî politi
ka hayatî dâvalarda, aradaki fikir farklarını 
unutarak el ele, göğüs ğöğüse millî dâvaları te
sanüt içinde yürütmek politikasıdır. Bu da ik
tidardan çok tahmin ediyorum ki, muhalefetle
rin dikkat ve itinasına muhtaç bir tedbirdir. 
Yoksa millî politika bize göre Hükümet prog-

I ramına, gelmeden evvel seçim meydanlarında 
hazırlanıyor. Seçime giren her parti milletin 
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huzuruna gidip kendi görüşlerini anlatıyor ve 
iktidar kendine teveccüh ederse millete hangi 
esaslar dairesinde idare edeceği hususunda be
yanlarını yapıyor, millet de düşünüp taşınıp 
seçtiği yolu reyleriyle tesbit ediyor. Eğer bu 
millî politikadan maksat bütün partilerin itti
fak edeceği bir politika tesbit etmekse, bu Yü
ce Senatoda pekâlâ mümkün olabilir. Ama Mil
let Meclisinde «NATO Amerika'nın Üçüncü 
Dünya Harbini istediği zaman istediği şekilde 
çıkarmak için kurduğu bir örgüttür» gibi ve 
diğer şeyler hakkında da tamamen şahsi gö
rüşlere malik partiler varken bu partilerle bir
likte görüş birliğine varıp bir millî politika na
sıl tesis edeceğimiz lüzumunu şayanı münaka
şa bulurum. Zannediyorum ki, anamuhalefet 
partisinin değerli sözcüsü Sayın Yetkin arka
daşımın işaret buyurdukları hususlara arzı ce-
vabetmiş bulunuyorum. 

Şimdi Millî Birlik Grupu adına Sayın Ah
met Yıldız arkadaşımın dikkatle, gıpta ile din
lediğim, konuşmalarına geliyorum. Dikkatle 
dinledim çünkü dainıa kendilerinden en sert 
tenkidlere mu!ha;taibollmuşumdur. Bu itibarla iti
namı hiçbir noktayı kaçırmamaya haşmettim. 
Gıpta ile dinledim, bâzı noktaları iyi anlamama 
rağmen çok güzel ve temiz bir Türkçe ile ko
nuştular. Bunu yermek için söylemiyorum, ben 
de kendileri gibi konuşmak isterim. Belki lisa
nını mâni ama ben, «etkeni» zor asılarken bir 
de a likasından «ötmen» gelince o zaman şaşı
rıyorum ve zannediyorum ki bunda yalnız de
ğilim, Yüksek Senatoda bu hususta kâfi dere
cede şaşırmış olmakta. Onun için anlıya bildi
ğim kadarı ile arzı cevabediyorum. (Gülüşme
ler) 

Evvelâ iç siyasette birlik, istikrar yaranma
nın dış politikasının temeli olduğu hakkındaki 
görüşlerine dış politikada gruplarının Hükü
mete güçlük yaratmak gibi bir zihniyetin asla 
sahibi olmadığı hakkındaki teminatına ve mil
lî menfaatlere uygun politika takibetmek hu
susundaki vaz'ettiği şartlara tamamen katılıyor 
ve bu konudaki beyanları için kendilerine te
şekkür ediyorum. Sayın hatip, Hükümetinizin 
izlediği politikayı ibeğeniyomm demem efe için, 19G4 
ten beri başlıyan politikayı tasvibediyoruz di
ye buyurdular. Tarih biraz geriye de gitse biz 
yine bu 'beyandan niömınunuz. Yalnız şunu arz 

etmek istiyorum, hükümetlerin politikalarında 
programları önemli değildir. Hakikaten 61 se
çimlerinden beri gelmiş geçmiş hükümetlerin 
programları dikkatle tetkik edilirse büyük bir 
müşabehet vardır. Hepsi de komşulariyle iyi 
geçinmekten bahseder, iyi ilişkiler kurmaktan 
bahseder. Ama bu niyetler . programa geçer, 
programla- beraber bile hareket nihayet bulur
sa, safiyana temenniler halinde kalır zannede
rim. Bütün mesele programa geçmiş, temel 
prensipleri canlı ve aktif tutmakta onlara tat
bikatta yer vermeye çalışmaktadır. Bizim iti
namız bu nektara müteveccih oldu. Dış politi
kayı sadece yazmakla kalmadık, yapmaya da 
çalıştık. 

NATO'nun bekçisi sanılan Türkiye'yi 
NATOîmn bekçisi sayan bir zihniyetin karşı
sındayız. buyurdular. Aynen ifade ediyorum ve 
siyasetimizi bu esas üzere yürütüyoruz. Kendi
leri de Sovyet Rusya münasebetleri meselesinde 
tıpkı Sayın Nüvit Yetskin gibi tasvibediyo
ruz, ama eski alie-rjileri unutmayın buyuruyor
lar. Bunun cevabını demin arz ettim. Ameri
ka'sız yaşanmaz zihnlyetinhı de karşısındayız, 
buyurdular. Çek doğru. İve Amerika'nın uydu
su, ne Rusya'nın düşmanı. Ecdadımız da zaten 
bu siyasetleri daha iyi formüle etmişler. Ata
türk «yurtla sulh, . cihanda sulh» demiştir. Bir 
milletin kendine yeterliğini ifade etmek için: 

«Sana senden gelir ancak bir işte dâd la
zımsa, 

Ümidin kes zaferden gayriden imdat lazım
sa.» demişler. Bugün de, «hazır ol cenge eğer 
istersen sulhu salah» demişler. Bütün bunları 
yanyaııa goti:.ilseniz bugünkü dünyanın da 
muhtaoolduğu umumi siyasetlerin prensibi çı
kar. Yurtta sulh, cihanda sulh.. Bu temel. Ama 
•kendi 'başımızın çaresine <bakmayı, bunu, ilk 
plânda en kuvvetli hale gelmeyi dalma düşü
nelim. Ye iyi sulh ietiyoreak daima da tetkik ve 
hazır olalım. Kendilerinin benim gıpta ettiğim 
üslûpla ifade., buyurdukları siyaset zannederim 
ki bu umdelerde toplanmakta. Güney - Doğu 
komutanlığı ve kuvvetlerimizin NATO emrine 
verilmesi meselesi daha ziyade Millî Savunma 
Bakanlığımın Bütçesi esnosmela görüşülmesi 
ieabeden askerî teknik meseleleri İhtiva etmekle 
beraber, Güney - Doğu komutanlığı hususunda 
mevzuun nezaketine. ;sa;ygi;.gûştprerek temas et-
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tikleri husuısîâra iştiraik ediyorum ve o îrusus-
1-arda çalışmalarımız vardır. 

1959 Mart Anlaşmasını yanlış değerlendir
diler. O CENTO ittifıakmda, bu ittifaka dâhil 
komşularımızın bâzı 'endişeleri ve hissettikleri 
ihtiyaç dolıayısiyle yapılmış bir anlaşmadır ve 
oradaki endirekt tecavüzün de kaseli buyurduk
ları değildir. O itibarla çok temenni ederim ki, 
bir tariz için söylememiş olsunlar, biz iyi siya
setlere taraftarız, ama Amerika'nın fahrî mü-
dafiliği de karşımıza çıkarsa üzülürüz beyanı 
bizim de katıldığımız ve bize yönelmemiş bir 
hüküm olarak kalırsa zannederim ki, o noktada 
anlaşacağız. 

Türk - Yunan dostluğu meselesine muhtelif 
açılardan bakılabilir. Yalnız politikayı hislere 
değil de 'akla oturtmak esas olduğuna göre bu 
Yunan'İllarla dost olunmaz böyle bir gayret 
hatalıdır, ikili görüşmelere bel bağlamamalıdır 
gibi hükümleri müfrit bulmaktayım. Çok ga
riptir, 4 ncü Koalisyon iktidara gelinceye ka
dar Türk Hükümetinin Kıbrıs siyaseti bu iş gö
rüşmelerle halledilir ve Türk - Yunan görüşme
siyle halledilir noktasına dayanmış, fakat bir 
türlü Yunanistan müzakereye ikna edilememiş-
tir. Vaktaki bizim tutumumuz siyaset kayıtlı, 
şartlı, yazılı, taahhütlü bir müzakere zemini ha
zırladı. Bu sefer de ikili görüşme fuzuli bir 
gayret, bir vakit oyalama, Yunan taktiğine 
düşmek, oyuna gelme gibi tefsir ediliyor. Sayın 
Yıldız haklı. En kolay şey dış politikada tenkit 
yapmak. Ama içine girerseniz zordur buyurdu
lar. Doğrudur. Kıbrıs işine de temas buyurdu
lar. Ne istediğimizi kesinlikle belirtmeliyiz. De
min Sayın Yetkin'e verdiğim cevaptaki izaha
tım kendilerinin bu konuda gördükleri eksikli
ğin de cevabı olacak. Yalnız aflarına mağruren 
söyliyeyim, yeni oyuna gelmiyelim, tezimizi açık 
tutalım diye. Enosise kapalı bağımsız Kıbrıs, 
yabancı üslerin savunucusu. değiliz, topluluk 
haklarını süreli şekilde sağlıyan garanti. Bun
larla iktifa edilmiş olsa idi, Kıbrıs meselesi çok
tan 'halledilirdi 

Galo Plaza'nm raporu da bunu tavsiye eder, 
Makarios'un taahhütleri de budur. Bununla ik
tifa edilmediği içindir ki Kıbrıs meselesi halledil
mem ektedir. Yoksa Enosise bağlı bağımsız Kıb
rıs, topluluk haklarını süreli şekilde sağlıyan ga
ranti. Makarios'un da iddiası- var. Birleşmiş 

Milletlerden mürekkep bir heyet ve kuvvet gelsin, 
Türk Cemaatine bütün haklarını garanti edeyim. 
istiklâle bağlı derhal halledelim bu işi,-der. Sov
yet Rusya'nın tezi de budur. Fakat zannederim 
ki hâdisenin geçmiş seyri ve maziden alınmış 
dersler bu kadarcık teminat ile iktifa etmeye im
kân olmadığını ve Türk Cemaatinin haklı endişe
lerini bertaraf etmek için birtakım yeni unsur
lara ihtiyaçolduğunu gösteriyor. Yalnız Kıb
rıs'ta yabancı üslerin savunucusu biz değiliz me
selesini ben de daha evvel söyledim, Türkiye'
nin Kıbrıs'ta yabancı üs bulundurmakta hiçbir 
menfaati yoktur. Yalnız buyurdular ki Çek si
lâhları gidiyor, getiriliyor. Dış teşkilât nasıl 
öğrenememiş? İnsaflarına müracaat ederim. 1962 
senesinde Amerika, Küba'ya füzelerin gönderil
diğini, füzeler oraya gittikten sonra haber aldı. 
Amerika gibi istihbarat teşkilâtı Türkiye'ye na
zaran çok geniş bir devlet dahi, unutulmasın ki, 
bir tarafta demir perde gerisi bir devlet, Öbür 
taraf ta Bizans'ın foütün hasa.il ve mezayaısına 
bihakkın vakıf olduğunu her an ispat letmiş bir 
devlet. Bunlar arasındaki bir anlaşma eğer ko
lay kolay tahmin edilemedi ise ve Adaya silâhlar 
vardıktan sonra keşfedilmiş ise elbetteki kendi 
temennileri gibi Teşkilâtımızın daha evvel haber 
alması şayanı arzu idi. Ama her zaman mümkün 
olmadığını belirtmek isterim. 

Sayın Yıldız, bilmem ne icap; benim yaptı
ğını bir tamime de temas buyurdular. Bu benim 
bir aile temennimdi. Çok üzülüyorum vakitleri
nizi alacağım için, ama başından aşağıya kadar 
okuyacağım. Suçlusun dersiniz hükmünüze razı
yım. 

«Vazifeye başladığımız günden beri Bakanlık 
mensuplarının genel davranışları ile ve zatişle-
riyle yakından ilgilenmekteyim. Memurlarımızın 
tâyin, tahvil ve terfii gibi işlerinde bütün arkdaş-
ları memnun etmek son derece müşkül olduğu 
gibi zamanımızda yapılan tasarrufların âzami 
gayretimize rağmen her türlü hatadan salim kal
dığını iddia eylemek de imkânsızdır. Yalnız bü
tün arkadaşlarıma verebileceğim tek teminatım 
şudur : Aranızda ne kayırmak, ne de üzmek is
tediğim tek kimse yotkur. Hatalarımız olmuşsa 
ya tetkiklerimizin lâyikiyle yapılmamış olmasın
dan, ya bilgilerimizin noksan kalmasından, ya-
hutta takdirimizin isabetli tecelli etmemesinden 
neşet etmiştir. Kusurlu olabilirim, fakat asla 
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kasıtlı olmamak hem mizacım, hem karanındır. 
Hepimiz Devlet memuruyuz. Hem Devletin en 
önemli, en şerefli bir dalını teşkil ediyoruz. Millî 
iradenin tek temsilcisi olan T. B. M. nin itima
dını kazanarak iş başına gelen Hükümetin Mec
lislerden geçmiş programları ve esasları böylece 
tesbit edilmiş dış politikası Türk Milletinin malı 
olmuştur. Bu politikanın esaslarından zerrece 
inhiraf etmemek ve tatbikatını harfiyen yerine 
getirmek en büyüğünden en küçüğüne kadar 
bütün dışişleri camiasının temel görevidir. Bu 
politika üzerinde her zaman münakaşa olunabilir. 
Muhalefet, basın bu prensipler üzerinde mutabık 
olmıyabilirler. Fakat bu münakaşaların sonu 
Meclislerde biter. Bir tebeddül icabediyorsa ora
da hallolunur. Dışişleri memurlarının vazifesi 
Hükümetin programım veya politikasının istika
metini tenkid etmek değil tatbik etmektir. Hükü
met programı veya bunun tatbikatı üzerinde 
millî menfaatlere yararlı olacak fikirlere mâlik ' 
olduğuna kanaat getiren Bakanlık mensupları, 
hangi seviyede olurlarsa olsunlar, bunu hiyerar-
şik şekilde Bakanlığa kadar intikal ettirmek im
kânına her zaman sahiptirler. Zaman zaman, 
dış politika ile ilgili Hükümet veya Bakanlık ic
raatı basında, yabancı muhitlerde, arkadaş soh
betlerinde memurlarımız tarafından tenkid edil
diğini öğreniyorum.» 

Sayın Yıldız da; hem eski mesleki sıfatı ile, 
hem bir zamanlar Devlet idaresine vazmlyed ol
manın verdiği tecrübe ile bilirler ki, memurla-
rm hasbelvazife edindikleri bilgi ve malûmatın 
bilhassa hariciye gibi bir kısmını böyle arkadaş 
sohbetlerinde, şurada, burada münakaşa etme
lerine cevaz yoktur. Hükümetin siyaseti de sa
bittir. Ben bu Hükümetin Ruslara karşı takibet-
tiği siyaseti beğenmiyorum fikrini alenen veya 
bir kokteylde yabancı büyükelçilik mensupları
na veya elçilerine ifade eden bir hariciye memu
runu nasıl kullanacağım ? Veya gazeteye yazan 
veya kendi âmirini tezyif eden, ben benim hak
kımda işte «Valilikten gelmiş ne anlar, işte o 
gelirse böyle olur.» diyen bir umum müdürümü, 
ki bugün sefir yaparak bir yere tâyin ettim, sö
zünü yakînen inandığım bir zatın kulağı ile işit
mesinden naklen aldım. Bir yabancı muhitte 
kendi bakanınızı kötülenmesini siz tecviz eder 
misiniz Sayın Yıldız? 

«Bunlara şahsan teşebbüs edilmese bile eden
lere iştirak etmek veya. etmek istiyenlere im- -
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kân ve malzeme hazırlamak yani vekâletteki 
malûmat ile birtakım çevreleri teçhiz etmek te
mayülünün mevcudolduğunu gösteren hâdisele
re de şahidolmaktayız. Temsil ettiğimiz şerefli 
vazife devlet ve hükümetten kuvvet almakta
dır. O halde nasıl oluyor ki, kendi şeref kayna
ğımızı kendimiz tahribedeceğiz. Hükümetin po
litikasını benimsemiyen bir arkadaşım bunları 
tatbikten ibaret olan vazifesine nasıl devam 
edebilir? Politikada mücadele memuriyet safla
rında değil, siyaset ve seçim meydanlarında, 
Meclis kürsülerinde yapılır. Bu itibarla arka
daşlarımızın bu cihete son derece dikkat etme
lerini ilk ve son defa olarak rica ediyorum.» 
Arkası tâyinlere ait meselelerdir. İsterseniz on
ları da okuyayım, isterseniz tetkik buyurun. 
Bizim hükümet anlayışımız budur. Hükümet 
politikasını tatbikle mükellef bir administras-
yon Meclislerden geçmiş bir politikayı, böyle 
Hükümet olmaz, böyle politika tatbik edilmez 
dediği gün namuslu ise eğer istifasını verir, ge
lir seçim meydanına fikrini müdafaa eder. (A. 
P. sıralarından sürekli alkışlar) Hariciye me
murları robot değildir. Bunun da fikri, onun da 
kanaati vardır, onun da katkısı vardır ama onu 
söyliyeceği yer yabancı sefaret veya muhalif 
gazete değil, yine o tatbik ile mükellef organ
lardır. Vekildir, müsteşarıdır, şudur, budur, ge
lir münakaşasını yapar. Bu tamim bu espri' 
içinde yapılmıştır. 

Sayın Yıldız'ın şahsıma ikinci tarizi biraz 
eğlenceli. Buyurdular ki, «Faysal gelir bakarız 
Çağlayangil hararetli bir İslâm paktı taraftan.» 
hattâ fiilen iştirak ediyor. Yani protokol nama
zı kılıyor demek istiyorlar. (Gülüşmeler) Sayın 
Yıldız, Bursa'da 6 sene valilik ettim. Kemali 
sadakatle Cuma namazlarını kıldım. Söylemek 
istemezdim, ama âdabını da bilirim. Resme bak
tıysanız elimi kolumu bağlamayı öğrenmişim. 
Namaz kılmak ayıp mı? Bir.Müslüman Devlet 
Reisi gelmiş, siz de Müslümansanız, beraber gö
züküyorsunuz. Camiin önüne gelince buyurun 
Faysal hazretleri ben namaz kılmam. Belki kıl
mak âdetim olmasa onu da dfrdim. Ama namaz 
kılmayı sevdiğim ve ekseriyi, da kıldığım içi". 
zevkle kıldım. Bunun tenkid tarafı nerede a ü&--
tat? İslâm Paktına, bidayetten beri Sayın Kıral 
Faysal'a ve Sayın Nâsır'a söylediğimiz lâf ay
nıdır. İslâm devletleri arasındaki bir tesanüdü 
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kim istemez:, islâm devletleri beyninde kanıla
cak her tesanüt bizim makbulümüzdür. Ama 
pakt, ama blok bu devrede tesanüt değil tefrika 
unsurudur. İslâm devletleri arasında tesanüdü 
yaratacağız, diye bir pakt yapmak suretiyle 
yeni nifak unsurları meydana çıkacaksa Türki
ye böyle bir teşebbüsün içinde olmıyacaktır. 
Kahire'de bunu söyledik, öbür tarafta da bunu 
söyledik. Şahsan şu dakikaya kadar devletimiz 
her hangi bir konferansa, her hangi bir pakta 
davetname almış değiliz. Binaenaleyh mahiyeti
ni, şeklini ve şartını bilmediğimiz bir mesele 
hakkında girerdim, girmezdim diye peşin bir fi
kir izharına da imlam yoktur. Yalnız sayın ha
tibe şunu ifade etmek isterim ki yalan söylemek 
kolay iş değil. Yani yalan söyliyecek kadar kimse 
zekî değildir. Mavi boncuk hesabı ile idare edi
lecek değil Devleti, hanenizi dahi idare edemez
siniz. (Gülüşmeler) 

Temsilcilikler ytersiz buyurdular. Ben bera
ber çalışmaktan gurur ve iftihar duyduğum bü
yükelçilerim ve temsilcilerim namına bu umumi 
suçlamayı kabullenmiyorum ve arkadaşlarımı in
safa davet ediyorum. Türk diplomasisi bütün 
imkânsızlıklara rağmen feragatle çalışan ve ulus
lararası sahada cidden takdir toplamış ve Türk 
diplomatları daima saygı görmüştür. Bize baş
kalarının gösterdiği itibarı kendi aramızda if
na edecek bir zihniyetin sahibi olmadığına kaani 
okluğum Sayın Yıldız'ı ben her halde bunu ve 
buhara kıstas yok, Bakanın takdiri. Bakan o za
man Bakan da takdir yok demektir. Bakar de
mek sefir yapılabilecek adamı tâyin edebilecek 
evsafla bir zat demektir ki Bakan yapmışlar. O 
<da takdir edemiyecekse ancemaatln acaba eski 
T. B. M. M. hükümetleri ve mcclislerindeki ârâ 
ile mi seçeceğiz. Bir başka kıstas ne olabiliri 
Anlıyamadım. 

Sayın hatip teknik işlerde bilhassa her zaman 
dikkatli olurdu. Bu sefer bir dikkat dağınıklığı 
içinde kendisini gördük. Çok nazik kornişti ar. 
Vietnam hakkında Kosigin'in tebliğindeki söyleri 
çok farklı bulduk lâfı. Kosigin'den evvel aklınız 
nerede idi? Vietnam hakkında o güzel sözleri söy
liyecek, o gelince sıkıştığınızda söylediğiniz fark
lıdır gibi bir hüviyet içinde ifade ettiler. Yok 
böyle bir şey Sayın Yıldız. Müsaade ederseniz 
Kosigin'in Türkiye'ye gelişinden çok evvel Bir

leşmiş Milletlerde 29 Eylül 1966 tarihinde Viet
nam meselesi hakkında bütün devletlerin ekseri
sinin Dışişleri Bakam ve bir kısmının Reisicum
hurları ve bir kısmının daimi temcilsileri huzu
runda okuduğum nutkum Vietnam'a ait kısmını 
bir defa daha tekrar edeyim : «Bay Başkan, hali 
hazırda Vietnam'daki harb dünya barışma en 
ciddî tehdidi teşkil etmektedir. Bu harb her ge
çen gün kendisini gösteren yayılma eğilimi ve 
devamlı surette artan insan ıstırabı ile dünyayı 
nükleer bir çatışmaya sürükliyebilecek mukadder 
bir merdivenleşmeye götürme tehlikesini taşı
yor. Hepimizin bu kanlı savaşı sona erdirmek 
için her türlü gayreti göstermemiz lâzımdır. Ta
rafları bir konferans masasına toplamak için çe
şitli teşebbüslerde bulunmuş olan bütün memle
ketlere ve sulhun yeniden tesisisini sağlıyabil-
mek gayesiyle imkânları nisbetir.de her türlü fa
aliyetleri göstermekten geri kalmıyan Genel Sek
retere müteşekkiriz. Genel Sekreter Asamble Ve 
sunduğu yıllık raporunun giriş kısmında haklı 
olarak Vieanam halkının trajik kaderine dikkati 
çekiyor. Filhakika yirmi vıldır harbin vahsVanc 
ıstıraplarını çeken bir halkın sulhe büyük ih
tiyacı vardır. Askerî savaşlar, insan ıstırabını 
artırmaktan, bütün ülkeyi sarsmaktan ve daha 
geniş bir çatışma yaratma tehlikesinden başka 
bir şey sağlamaz. Diğer taraftan hiç kimse Viet
nam halkının kendi siyasi geleceği hakkında ya
bancı müdahale olmaksızın kendisinin karar ver
mesi haklarına karşı koy mıy a çaktır.» Altında 
«Meselenin sorumlusunu aramanın zamanı değil
dir ,bununîa vakit geçirmivclim; bumu dünya 
milletleri, katkımızı koyalım ve Vietnam işine 
biran evvel muslihane hal yolu arıyalım» diyor. 

Görülüyor ki, KoRif'n teKH"WVn avren oku
yorum : «Taraflar Gün ev - Doğu Asva'da mev
cut tehlikeli durumdan derin cmVso duvdnkla-
rını belirterek Vietnam meselesindeki karşılıklı 
tutumlarını açıklamışlardır. Taraflar 1954 
tarihli Cenevre anlaşmalarını bu meselenm çö
zümlenmesi için bir esas addetmekte ve. Vietnam 
milletinin kendi kader :ni serbestçe tâvin hakkına 
sahibolması gerektiğini belirtmektedirler.» 

Sayın Yıldız, hani orda diyeceksiniz, Cenevre 
meselesi? Tabiî işte teknik mesele derken bunu 
kastettim. Cenevre meselesinin tatbikatı başka 
tâbirdir, siyasi alanda, Cenevre meselesini siya
si çözüm yolu yapmak başka tâbirdir. Bu tâbir 
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de, Birleşmiş Milletlerdeki nutkumdan evvel 
İran'a Reisicumhur hazretleriyle gittiğimiz seya
hatte İran ortak bildirisine aynen bu anlaşmalar 
dâhilinde çözümlenmelidir diye konmuştur. Bina
enaleyh Kosigin geldiği zaman Türk Hükümeti
nin yaptığı bir tâviz veya ikram veya görüşünde 
bir değişiklik yoktur. Bilâkis daha evvelki teb
liğlerimizden daha muhtasar bir şekilde aynı gö
rüş ifade edilmiştir. O itibarla sayın hatibe Ka
hire'de İslâm blokunu, Paktını c/c 100 reddeder 
bir beyan Faysal ile İslâm Paktına sempatik bir 
beyan yapmış bir tarzda beni tavsif etmelerinin 
veya beyanlarımı o şekilde tefsir etmelerinin ger
çekle ilişiği olmadığı hususunu kabul buyurma
larını istirham edeceğim. Zannediyorum ki, bu 
beyanımla muhterem hatibin ileri sürdüğü ve ek
seriyetine katıldığımız görüşlere ait mukabil ce
vabımız da bitmektedir. 

Sayın Açıkahn, dış politikamızın NATO'nun 
yeni şeraite göre değerlendirilmesi, ikili anlaşma
lar ve Kıbrıs gibi üç ana mevzu olduğunu büyük 
tecrübesine ve şerefle ve liyakatla temsil eylediği 
uzun meslek hayatının verdiği bilgiye dayanarak 
pek güzel izah buyurdular. Hakikaten Türk dış 
politikasında en önemli üç konudur. Bunlardan 
ikili anlaşmalar ve Kıbrıs meselesi hususunda ar
zı cevabettim. NATO'nun yeni şeraite göre de
ğerlendirilmesi, yüksek malûmları olduğu üzere, 
son NATO toplantısında Paris'te Ilarmel Plânı 
diye anılan ve Belçika Hariciye Nâzın tarafından 
teklif edilen ve NATO'nun kanuni müddeti sona 
ermek üzeredir, o gelmeden evvel her Devlet gö
rüşünü bildirsin, ona göre biz de birbirimizle te
mas ederek perspektif içinde NATO'ya bir şekil 
verelim, teklifi Fransa dâhil, hattâ Fransa'nın 
NATO elbette devam edecektir,- anlaşma bittik
ten sonra dahi, Covve de Murvüle'in beyanı böy
le başlamıştır, biz de buna uyduk, kendi bünye
mizde muayyen müddet dısarda vazife gördüğü 
için avdet etmiş bulunan değerli büyükelçilerimi
zin iştirakiyle bu konuda kurduğumuz bir yük
sek heyet Türkiye'nin NATO. ile ilgili meselele
rini kendi teknisyenlerimiz ve diğer ilgililerle bir
likte tetkike başlamıştır. 

Sayın Açıkalmın teşkilât kanunu hakkında
ki temennilerine teşekkür ederim. Hakikaten ar
kadaşlarım, hariciye memurluğunun garip te
cellileri vardır. Dışarıda oldukça yüksek stan
dartlı bir hayat sürebilirsiniz. İçeri gelirsiniz ve 

ev kiranıza zor yeter bir maaş ile iki, üç sene ya
şama ıstırabında kalırsınız. Eğer dışarıda mem
leketinizi hakkiyle, şerefle temsil etmişseniz bir 
iktisadınız da olmıyabilir. Hariciye memurluğu
nu dört sene normal yagıyan iki sene ıstırap çek
meye mahkûm bir meslek halinden kurtarmanın 
kati kararı içindeyiz. Bu itibarla Teşkilât Ka
nununu buna göre düzenlemekte olduğumu Sa
yın Açıkahn'a arz ederim. 

Grupumu temsilen değerli konuşmasını yapan 
Saym Fethi Tevetoğhvna teşkilâtımız hakkında 
izhar etmek lûtfuııda bulundukları güzel hisler 
için arzı teşekkürü bir vecibe addediyorum. 

Sayın Naci Ari'nin tek mevzua temas eden 
beyanları oldu. Evvelâ Bulgaristan'daki Türkler 
meselesinde sarf edilen mesaiyi takdirle anmak 
lûtfunda bulundular, teşekkürlerimizi sunarız. 
Mevzuun henüz müzakere safhasında olması ge
niş izahat vermeme, alenî izahat vermeme fazla 
imkân bırakmıyor. Kendilerine hususi olarak 
daha geniş izahat vermek imkânına malikim. Ama 
umumi cepheleri ile mesele şudur : Bulga
ristan ile aramızda bu konu tezekkür edilmiştir, 
mutabakata varılmıştır. Akrabaları bölünenler 
gelecek. Akrabanın hududu nedir? Ana. baba, 
kardeş büyükanne, büyükannenin annesi, evlât. 
Evlât evli olursa ne olacak, bekâr olursa ne ola
cak? Üç kardeşten biri Türkiye'de, ikisi orada 
olursa durum nedir? Bu gibi biriakım meseleler 
halledildi. Bir kısmı da müzakereye devam edil
mesi icabeder bir halde kaldı. Bu konuda bedel 
meselesi de müzakere konusu olmuş mudur? Ol
muştur. Hükümete yük tahmil edecek midir? Et-
miyecektir. Serbest göçmen usulüyle gelecektir. 
Miktarları ne kadardır? İlân yapılmadan tam ınâ-
nasiyle tesbit etmeye imkân yoktur. Eskiden ge
len miktarlar malûmdur. Bunların ne kadarının 
ana, baba, veya kardeşi yani kabul edilen kata-
goriye dâhil kimseler dışarıda kalmıştır? Ancak, 
taraflarca anlaşma nihai şekli alıp ilân edildik
ten sonra hakiki miktar belirecektir. Bu konu
da sayın hatibin de işaret ettiği gibi, Hüküme
timizce meseleyi ciddiyetiyle mütenasip bir tarz
da ele almış ve yürütmekte bulunmuştur. Mâru
zâtım böylece hitam buluyor. Son vazifem hu
zurunuzda Bakanlığımın bütçesi hakkında yapı
lan tenkidleri çok yapıcı bir şekilde, çok bizi öven 
ve bizi tedhibeden, irşadederken dahi itina gös
teren bir şekilde yapan bütün arkadaşlarıma yü-
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rekten şükranlarımı sunmaktan ibaret olacaktır. 
Zannediyorum bir sual sormak istiyen Sayın Ko-
çaş arkadaşım var. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, müsaade ederseniz iki sualim 
olacaktır. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Koçaş. 
SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

—• Sayın Bakanın ikili anlaşmalar hakkındaki be
yanlarını memnuniyetle dinledim. Ancak son 
günlerde iki gazetede, bir tanesinde ikili anlaşma
lar konusunda aşırı solcular tarafından, diğerin
de aynı konuda Türkiye'nin NATO "dan ayrılıp 
ortada bırakmak istiyenler tarafından ele alın
dığına dair son günlerde yazılar okudum. Sayın 
Bakanın ifadeleri, ümidettiğimiz gibi, Hüküme
tin bu konuda bizim gibi düşündüğünü, ikili an
laşmalarda aleyhimize olan kısımlarının ıslahına 
inandıkları ve bunun yapılmasında azimli ve ka
rarlı oldukları hakkındaki kanaat bir kat daha 
artmıştır. Tam zamanı hakkında kesin bir ce
vap vermemelerini normal karşılıyorum. Acele 
etmektense iyi netice alınsın. Acaba Sayın Ba
kan snitefehhümleri ortadan kaldırmak için bu 
konunun aşırı solculuk veya NATO düşmanlığı 
ile ilgili olmadığını ve milli menfaatlerimi?; yö
nünden Bakanlığın bu konuyu benimsemiş oldu
ğunu resmen açıklamak suretiyle umumi efkârı 
aydınlatmada bir fayda mülâhaza ederler mi? 
Birinci sualim bu. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LTYANOİL (Devamla) — İkili anlaşmaları Hü
kümet de dâhil memleket menfaatlerini hassasi
yetle müdrik bir zümre, biran evvel halli için 
gayret sarf etmekte ve incelemede, sizin tavsif 
ettiğiniz bir zümre de istismar etmektedir. Bir
birinden ayırmak lâzımdır Sayın Koçaş. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
—• Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Yalnız bir dakika efendim, 
tecrübelerimize istinaden bir hatırlatmada bulun
mayı faydalı gördüm. Arkadaşlar lütfen soru
larını kısa sorsunlar, nutuk iradetme şekline 
sokmasınlar. Bunu istirham ediyorum. 

SADİ KOÇAŞ (CumhuiYjaşkanmca S. Ü.) 
— Son aylar içinde emekliliğine birkaç ay veya 
bir sene kalmış büyükelçilerin âni olarak bir emir
le geri alındığı, yine buna mukabil emekliliğine 
birkaç ay kalmış bâzı büyükelçilerin dışarıya tâ
yini hakkında bâzı haberler duymaktayız. Bu 

haber doğru mudur? Doğru ise, ömrünü Devlet 
hizmetinde geçirmiş, kademe kademe yükselerek 
bu makamlara kadar yükselmiş bir memurun tâ
yinini, memur psikolojisini çok iyi bilen Sayın 
Bakanın bu tâyini tasvi'betmesi istikbal için bü
yük bir ümit olarak gördüğümüz memurlarımız 
üzerinde menfi bir tesiri olmaz mı? Bu hususta 
fikirleri nedir? Durumun tavzihini rica ediyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGİL (Devamla) — Haber doğrudur, çı
karılan netice yanlıştır. Haber doğru, yani emek
liliğine beş ay, altı ay kalmış bir zat, iki zat, üç 
zat geri çekilmiş midir? Çekilmiştir. Niçin çe
kilmiştir? Bakanlık bir prensip koymuştur, lıer 
hariciye memuru hizmet müddetinin üçte birini 
içeride, üçte ikisini dışarıda geçirecektir, demiş
tir. 30 sene çalışıyor, 10 sene içeride, 20 sene 
dışarıda. Bakmışım bir memurum ancak yedi 
sene içeride çalışmış, 11 sene çalışması lâzımgel-
memiş. Avrupa'nın her tarafında gezmiş. Ken
di kabahati değil, Devlet tâyin etmiş o da gez
miş. Fakat bir prensip var. Üçte birini içeride 
geçirecek. 7 ay kalmış tekaütlüğüne. Bu 7 ay 
içeride geçirse yine dolmıyacak, bir de yedi se
nedir içeride kalmış dışarıya hak kazanmış, sefir 
olma hakkını iktisabetmiş arkadaşlarım bu had
dinden fazla, eğer dışarıda yaşamak nimetse, had
dinden fazla nimete mazhar olmuş arkadaşınım 
daha fazla mütenaim olmasını beklemeye mecbur 
mu? Külfetse, o külfete katlanmasın da yenisini 
gönderelim o külfet için. Mesele adaletsizlik de
ğil, bilâkis gene memurlarıma, burada bir nizam 
vardır, hizmetin üçte ikisi dışarıda, üçte biri içe
ride geçer meselesi bir prensiptir ve buna riayet 
edilecektir, fikrini vermek içindir. İçeride hizmet 
vermek ayıp mıdır? 30 senelik hizmetin 23 sene
sini şan ve şerefle muhtelif merkezlerde (geçirmiş 
bir büyükelçim, Bakanı, gel yanıma da müşavir 
olarak çalış, feyzinden, tecrübenden gitmeden 
evvel beni de müstefit kıl deyince, bunda bir, 
bilhassa bunun içinde adalet olunca, bunda aca
ba Sayın Koçaş'm gocunacağı ne vardır, anlıya-
madım? 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Ben gocunmadım, doğru mudur, değil midir, 
onu öğrenmek istedim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGİL (Devamla) — Affedersiniz, o halde 
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düzeltelim. Belki de bende yanlış bir intiba ol
du. Diğer bir mesele, kişi onun için isimle konu
şalım müsaade ederleri i;:. Bahis buyurdukları te
kaütlüğüne yedi, sekiz ay kalmış- bir memur dı
şarıya tâyin edilir mi? Bendeniz bu prensibi koy
dum. Memurluğunun üçte illisi dışarıda geçer, 
üçte biri içeride kalır. Bunları cetvel yaptım, 
günlerce uğraştım, herkesi çıkardım, ne kadar 
hizmeti. Baktım bir memur var, 10 sene geçirme
si lâzımken içeride 16 sene geçirmiş. Ama hâlâ 
da merkezde, beş senedir merkezde bir de sefir 
bize hizmet etmiş bir arkadaşımız. Kim? Bir za
manlar kardeşi Vekillik etmiş, sonra saikai ka
derle mahkûm olmuş bir adamın biraderi. Fa-
tin Rüştü Zorlu'mm kardeşi. Kardeşin kardeşe 
ne şeyi dur? Bu zat uerkezue 10 sene kalmaya 
mecburken fazlaslyle oturmuş, hizmet etmiş, teka
ütlüğüne bir sene kalmış, ben. meslekin göster
mek mecburiyetinde okumu bir savgıvı, son sene
sini bir sefarete götürerek haksız yere mağdur 
ve meheur bir büyükelçi halinden çıkarıp, vazife 
jıaşuıda bir büyükelçi haline getirmek için aynı 
tasarrufu yaptım. Eğer hata ise, o hatanın me
suliyetini şerefle kabul ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız. 
Sayın Bakam siz de lütfen cevaplarınızı kısa 

AICdKT YİLDİZ (Tabiî Üye) — Efendim 
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Devlet merkezine ziyaret yapan bütün devlet baş
kanları için .tesbit edilmiş • protokol vardır. 
Misafir Devlet Başkanı bir gün evvel gider. ge
ceyi Vaşingtoırda civarında bir yerde geçirir, 
helikopterle sabahleyin Beyaz Saraya götürülerek 
resmî ziyaret başlar. 

ÂMİL ARITS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Selefi âliniz zamanında Hariciye Vekâletine bâ
zı tercümanlar, alınmış, tercüman, mütehassıs 
tercüman. Fakat sonra bunların yabancı dil bil
medikleri veya az bildikleri anlaşılmış, kursa şev
ki zarureti hâsıl olmuş, kurs için tahakkuk etti
rilen masrafı Sayıştay kabul etmemiştir. Bu me
sele halledilmiş midir, ne safhadadır? Bunu ri
ca ediyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN 8ABIİİ GA'1-
LIYANGİL (Devamla) — Sayıştay bu konuda 
çıkan ihtilâfı halletmiş ve memur] arım izm maaş
ları tediye edilmiştir. 

ÂMİL ABTÜS (Cumhurbaşkanmea, S. Ü.) — 
Yani kursa gidiyorlar. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI VAd-
LIYANGİL (Devamla) — Gitmiyorlar. 

BAŞKAN — Tamam efendim, soru cevap
landırılmıştır. 

Sayın Ersü. 
VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Efendim, be

nim birinci sorum : Sayın Koçaş'ın da belirt
tikleri gibi, yalnız basma intikal etmiş olmak
la değil, bir partinin genel başkanının ve Baş
bakan tarafından kaleme alındığı bilinen 
A. P. nin Beyaz Kitap adlı neşrettiği kitapta 
yer- alan aşırı solcular açık diplomasiyi arzu 
eder anlama gelen konuşmalardan üzüntü duy
duğumuzu arz etmiştik. Ancak, Sayın Bakanın 
arz ettiği hususlar doğru ise, Beyaz Kitapta 
yer alan hususların bizzat genel başkan ve 
Başbakanın kaleme aldığı ye Adalet Partisi
nin de tasvibinden geçirilmiş bir görüş ise, bu
nunla Sayın Bakanın beyanları arasında bir 
çelişiklik meydana geliyor. Bu hususun tavzi
hini rica edeceğim. Yine aynı mealde aynı su
alimin içerisinde bu kitapta Kıbrıs'taki durum 
beyan edilirken, zannederim, Sayın Çağlayan-
gil burada yoktular, tekrar edeyim arzu edi
yorlarsa. Yunanistan'ın ve Makarios'un Kıbrıs'
taki iddialariyle aynı paralelde olan bu görü
şü tekrar etmek istemiyorum, yorumlamak 
dahi istemiyorum. Açıklamalarını rica ediyo
rum. 
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DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ 
ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — Bahis buyuru-
lan kitalbı görmedim, bir Beyaz Kitaptan bah
settiniz. 

VEHBİ ERSÜ (TaJbiî Üye) — Evet, A. P. nin 
Beyaz Kitabı. 3 ncü Kongrenin, belki numa
rasını yanlış söylüyorum, önümüzdeki günler
de yapılan kongreden önce yayınlanan Beyaz 
Kitaptan bahsediyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ 
ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — Methini bilmi
yorum, Sayın Koçaş'a da söylediğim gibi, bu 
işi solcular istismar ediyor, demek bu işle il
gilenen herkes solcudur ve herkes istismar edi
yor mânasına gelmiyeceği sarih. Bu işin bâzı 
kasıtlı olarak istismar edildiği de, zannederim 
ki zatıâlinizin de kabule mütemayil bulundu
ğunuz bir vakıadır. Herkes aynı açıdan bak
mıyor ikili anlaşmalara. Belki sizle iyi bir ni
yetle bir netice için bakıyoruz, bir kısmı da 
başka bir gaye için bakıyor. O halde gayeye 
müteveccih. tarizleri Hükümet olarak biz de o 
zaman meşgul olduğumuza göre biz de alınma
lıyız. Bizim ve sizin alınmamanız icabedeceği 
kanaatindeyim. 

Diğer buyurduğunuz noktayı müsaade eder
seniz tetkik edip metni öylece arzı cevabede-
yinı. Bilmediğim bir mesele için beyanı mü
talâa edemiyeceğim. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — İkinci soru
mu rica edeyim. Beyanlarınız sırasında 1959 
ikili anlaşmasının gerekçesinin, arkadaşlarımı
zın izah ettiği şekilde değil de, o zamanki 
Bağdat Paktı veya CENTO devletlerinden bi
risinin durumuna işaretle gösterdiniz. Eğer 
anladığım yanlış değilse, izahlarınızda kasıt 
bu ise. Bu ikili anlaşmaların görüşülmesi sıra
sında Hükümet temsilcisinin bir Orta - Doğu 
Devletini değil, veya bir CENTO Devletini de
ğil de bizatihi Türkiye'nin içerisinde dahi bu 
dış müdahale bir yana, yıkıcı hareketlenin dahi 
dışardan yardım göreceği anlamını kapsıyan 
bir anlaşma olduğuna dair zaibıtlarda beyan
larınız mevcudolduğuna göre bu iki gerekçe 
arasındaki anlamın tavzihini rica ediyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ 
ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — Zartıâlinizin 
bahsettiği zabıtları bilmiyorum, tetkik edeyim. 

VEHBİ ERSÜ (Taibiî Üye) — 3 ncü sualim. 

Daha doğrusu zatıâliniz tavzih ederseniz çok 
daha iyi olacağını arz ediyorum. Görüşlerinize 
iltifat etmiyen bir daire başkanının eğer şe-
refliyse istifa edip meydana gitmesini, seçim 
meydanlarında mücadele yapması lâzımgeldi-
ğini taraz evvel ihtiyatla karşıladığımı arz edi
yorum. Çünkü bu kürsüden hiçbirimiz bir kim
seyi şerefli veya şerefsiz diye itham etmeye 
hakkımız olmadığına kaani bulunuyorum. Bu 
bakımdan ben bu ikindisinin, dışardaki memle
ketlerde memleketimizi şerefle temsil etmiş 
olanların buraya pek bir şey getiremediklerini 
ifade ediyorsunuz. Bunu lütfen tavzih edin, 
bilhassa zatıâliniz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ 
ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — Anlıyamadım. 
Ben bir şey demedim. 

VEHBİ ERSÜ (Devamla) — Bu beyanları 
aynen... 

. DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ 
ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — Birinci beya
nım, Hükümet memuru olup Devlet siyaseti
nin aleyhine bir beyanı hariciye memurunun 
olamaz. O siyaseti tatbikle mükelleftir, hila
fını düşünüyorsa, bunu gazetelere veya ecnebi 
mehafilde yayamaz. Çıkar şerefle seçim mey
danlarında bu fikrini savunur, şerefli ise, vazi
fe namusu varsa böyle yapması lâzımdır, de
dim. Israr ediyorum, eğer benim için kötü 
ise dahi. 

Eğer dışarda memleket şerefine lâyık şe
kilde temsil için itina edenlerin de fazla bir 
iktisadi olmaz, dedim. Verilen para dışarda da 
büyük para değildir. Ancak memleketi temsi
le kâfidir mânasına söyledim. 

VEHBİ ERSÜ (Taibiî Üye) — Teşekkür ede
rim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ 
ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — Rica ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
(Alkışlar) 

Son söz senatöründür, bu hakkı Sayın Yet
kin kullanmak istediler. Kendileriyle antant 
kaldık, gayet kısa konuşmak şartiyle buyurun. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 
Başkanın lütufkârlığına teşekkür ederim. 

Gerek muhterem Bakanın, gerekse muhte
rem arkadaşlarınım yorgun oldukları bu saatte 
müsamahalarını suiistimal etmemeye çahsaea-

— 385 — 
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ğım. Öyle zannediyorum ki, beyanlarımla ana-
muhalefet partisinin iktidar yartisiyle ve ikti
darla müşterek bir görüş içinde olmasına gay
ret edeceğim. 

Evvelâ Sayın Adalet Partisi grup sözcüsü 
Tevetoğlu'nun Parlâmentoda grupların tesanü-
dü teyidedecek iltifatkâr sözlerinden sonra 
kendisini bir politika hevesine kaptırarak geç
miş iktidarları yeren beyanlarına kısaca ce
vap arz etmek istiyorum. 

Sayın Tevetoğlu Çekoslovakya'dan gönderi
len silâhlar karşısında bugünkü Hükümetin 
enerjik tutumunu methederken, bundan evvel 
Kıbrıs'ın silâh deposu haline getirilmesini in-
taceden silâh sevkiyatmm o günkü iktidarlar 
tarafından, hükümetler tarafından hiçbir re
aksiyonla karşılanmadığı gibi gerçeklere uy-
igun düşmiyen beyanlarda bulundular. Şunu 
Sayın Tevetoğlu arkadaşıma arz etmek isterim 
ki, samimiyetle şimdi kendileri hariciye mev
zuunda şüphesiz çok bilgilerine rağmen Dışiş
leri Bakanlığının bünyesinde bulunmadıkları 
için o günkü hareketleri karşısında Türk hü
kümetlerinin enerjik tutumu hakkında da belki 
yanılmış, belki bilgi sahibi olmadıklarından 
ıbu beyanı yapmışlardır. Asıl sorumlu olan muh
terem Dışişleri Bakanının o zaman bu davra
nışlar karşısında Birleşmiş Milletler nezdin-
de, Genel Sekreterlik nezdinde ve bu silâh
ları gönderen memleketler nezdinde şimdiki 
kadar enerjik reaksiyonlar göstermiş olduğunu 
şüphesiz Bakan daha iyi bilirler. 
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hırımı arz ederek sözlerime başlamak istiyo
rum. 

Bizini 'konuşmalarımızda belki masumane sa
yılabilecek bâzı sitemlerimize karşı fazla ta
hammülsüz olmasını, vaktin bu geç saatinde 
çok yorgun çalışmalarla mahmul bulunan sev
gili bakanımızın yorgunluğuna hamlediyorum. 
Yalnız arz edeyim ki, anamulıalefet partisi ile 
dış politikada görüş birliği içinde bulunmuş 
olmanın ve matbuatı ile, efkârı umunıiyesi ile 
millî bir dış politika takihotmiş olmanın gü
cünü kazanması için, sayın Bakanın davranış
larında bu gücü kazanabilmesi için âzami itina 
ettiğimi elbetteki sayın Bakanın ve muhterem 
arkadaşlarımızın da gözlerinden kaçmamıştır. 
Bu arada bizim masumane sayılacak tarizle
rimizi fazla hassasiyetle karşılayan bakan buna 
cevap verirken hakikaten bu dozun çok üstün
de bâzı tarizler yaptılar. İzin verirlerse Kıb
rıs mevzuunda tabsiz röperler dedikleri hâdise
ler bugün kendi teşkilâtının mevcut arşivleri 
içinde tetkik ederlerse o günkü şartlar içinde 
yapılacak belki en isabetli tedbirler idi. Nite
kim Bakamda diyorlar ki, cemaate verilen no
taya 25 gün içinde benimseyip cevap verilmesi, 
arabulucuyu tâyin ve ona taahhütle sunulması 
ve bunları sanki o zaman işlenmiş hatalarımız 
gibi tadat ettikten sonra bunlar belki de o za
manki şartlar içinde yapılacak yegâne şey
lerdi. Zaman geçtikten sonra şimdi tenkid et
mek kolaydır diyorlar ve hakikaten Sayın Ba
kan burada insaflıdırlar ve benim tarizime ge
lince; muhterem Bakana çok kaba hatlariyle, 
aflarma mağruren bir misal vereyim. Niçin 
kendilerinin bize müzahir olmadıklarını belir
ten bir misal, o günün Başbakanı bir çözüm 
yolu bulmak için Amerikaya gidiyordu ve Ame-
rikaya giderken sadece Amerikaya gitmesini 
tasvip mânasında bir güven oyu istediği zaman, 
o günün muhalefet grupu bu güveni esirgemiş
ti. Biz bugün Sayın Bakana burada bütün ih
timalleri derpiş ederek muhalefetle beraber ol
manın kuvveti içinde müzakerelere girebilirsi
niz, kuvveti içinde karar alabilirsiniz diyoruz. 
Aramızdaki fark bu Sayın Bakan ve ben bunu 
belirtmek istedim. 

Muhterem arkadaşlarını, daha iyi organi
ze olmaya ihtiyacımız vardır demiştim, bunu 
konuşmamın sonunda da dış politikamız dur-

Çok muhterem arkadaşlarım, Yunan Hükü
meti ile birleşmek emelinde olan Makarios ida
resinde ki bir adada Yunanlılardan gelen ve 
Magosa limanında resmen karşılanan Yunan ge
milerinin içerisinden çıkan silâhlar silâh diye 
değil birtakım erzak diye, birtakım ilâç malze
mesi diye veya oradaki Rum halkına gelen yar
dımların içinden çıkan silâhlar başkadır, Çe
koslovakya Devleti tarafından resmen bir ti
cari anlaşma ile gönderilen silâhlar başkadır. 
Binaenaleyh Sayın Tevetoğlunun bu ikisini bir
birine karıştırmamasını temenni ederdim ve 
eski ikdiralar hakkında da daha insaflı olması
nı. Şimdi Sayın Dışişleri Bakanımız muhterem 
Çağlayangirin gerek nâçiz şahsım ve gerek 
grupumuzun dış politika görüşleri hakkındaki 
teveecühkâr beyanlarına ben de derin şükran-
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günlük içindedir diye ifade ettim. Sayın Ba
kan bunu yanlış tavsif e!derek dış politikamı
zın durgunluk içinde olmasını Dışişleri teşkilâ
tımızın kifayetsizliği, yani keyfiyet bakımm-
(dan kifayetsizliği tarzında olmasıridan üzüntü 
duyarım. Tasrih ettim ve tekrar tasrih ederim 
ki, Hariciyemizin pek kıymeti mümessiller elin
de ve pek dirayetle yürütüldüğü günü ve Ba
kanın da tavsif ettiği veçhile pek dar şartlar 
ve pek az imkânlar içerisinde insan üstü bir 
gayretle temsil ettiklerini bendeniz de burada 
takdir ile, hayranlık ile ifade ederim. Ancak 
benim durgunluk diye ifa'de etmek istediğim 
nokta, hemen onun arkasından arz ettiğim gi
bi, metni aynen de okuyabilirim huzurunuzda. 
1'20 Devlet içinde sadece 60 mda hattâ 60 ni
dan daha noksanında temsil edilebilmemizin, 
Hariciye teşkilâtımızın az olmasının, aded iti
bariyle az olmasının kemmiyct itibariyle kifa
yetsiz oluşunun ıstırabını ifadeden ibarettir. 
Nitekim Bakan 'bu noktaya iştirak ettiler, ken-
'dilerine teşekkür ederim. Bir teşkilât kanunu 
getirmek üzere olduklarını ela müjdelediler. 

Muhterem arkadaşlarım, Orta - Doğu mü
nasebetleri konusunda bizim tavsif ettiğimiz 
olması lâzımgelen politikayı bugünkü iktidarın 
takibetmediği gibi bir tariz taşımamaktadır, 
beyanım. Bendenizin beyanı, grupumuzun gö
rüşü daha evvelki, hani şu kanal meselesinde 
sırf imzamız Fransa'nın yanında bulunsun diye 
vaziyet alışımız, Cezayir gibi bizi örnek tuta
rak istiklâl mücadelesi yapanların karşısına 
çıkışımız, veya Mısır'la barışalım diye İsrail 
ile münasebetimizi kesişimiz gibi hatalı politi
kaların acı tecrübelerinlden dolayı Orta - Do
ğu politikasında güdülmesi lâzımgelen ve gü-
dülmesi lâzımgeldiğiride Sayın Bakanla muta
bık kaldığımız hususları tadat ve tashihten iba
rettir-

Muhterem arkadaşlarım, ikili anlaşmalar 
mevzuunda Sayın Balkandan bendenizin sorum 
bunların kaç tanesi 1950 den evveldir, kaç ta
nesi 1950 ile 1960 arasındadır, kaç tanesi 1960 
tan sonradır gilbi bir konu değildir. Eğer böy
le 'bir aded verilmeye kalkılırsa o zaman ikili 
anlaşmalardan hangi 'devrede yapılmış olanla
rın millî menfaatlerimizle, hâkimiyet ve ada
let duygulariyle bağdaşmadığını da ortaya 
dökmek lâzımgelir ki, böyle, bir mevzua girme

yi zaten faydalı telâkki etmiyorum. Bakanla 
anlaştığımız ve birleştiğimiz nokta bunların 
hükümranlık haklarımızla adalet duygulariyle 
karşılıklı, eşit haklara dayanmıyan kısımları
nın millî menfaatlere uygun olarak değiştiril
mesi hususunda Hükümetle aynı görüşte oldu-
ğumuzdur. Bendeniz sadece bu ikili anlaşma
ların kabil olduğu ka'dar söylediğimiz istikame
te getirilmesi hususundaki gayretlerin sürat-
lendirilmesi hususunu temenni etmiş ve zama
nı o yönden sormuştum. Sayın Bakanın bu ka
dar yorgunluğa rağmen suallerimize verdikleri 
cevaplardan dolayı ayrıca teşekkür iederim. 
Bu «evaplar arasırida bendenizin Kıbrıs politi
kasında muayyen !bir tezi empoze ederek, yalnız 
federatif sistemdir, 'bunu kalbul edin bir ifa
dem olmamıştır. Yine yazılı olan beyanımın 
metnini işhaderek hattâ huzurunuzda olmıyarak 
arz ederim ki, biz Hükümetin bütün şekilleri, 
elbette bir müzakereye girerken mutlaka mu
ayyen 'bir neticeyi istihsal etmek için değil; 
ama vazgeçilmez menfaatlerimizi esas tutarak 
bu menfaatleri cami 'bir hal suretine çalışmak 
için gidildiğini biliriz. Biz biçibir çarei hal bu
lunamaz, şayet en son razı olabileceğimiz ko
nulardan bir tanesi de iki cemaatin bir arada 
müstakil bir hüviyet içinide yaşamaları, emni
yet içinde yaşamalarını temin edecek ve bütün 
devletlerce kabule şayan bir fedaraltif sistem 
diye bir şıkkı da ihtimallerden bir tanesi ola
rak derpiş ettik. Bendenizin Kıbrıs konusun
da Sayın Bakanın tekrar açıklamasında, umu
mi efkâra açıklanmasında fayda umduğum için 
teyideldilmesinde lüzum gördüğüm, kendilerin
den sonra dört madde halinde burada sırala
dıkları husustur. Öyle zannetmekt)eyim ki, bu 
hususun açıklanmasına vesile vermiş olduğum 
için, tekrar teyidedilmesirne ve Hükümetin ay
nı 'görüşte sarsılmaksızm devam etmekte oldu
ğunun ifade edilmesinde bendenizin grupumuz 
olarak maksadımız hâsıl olmuş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım ve Muhterem Ba
kan, şunu ida arz etmek isterim ki, millî poli
tika Parlâmentoda temsil edilen bütün siyasi 
partilerin, o partiler vesilesiyle milletin ve ba
sının, umumi efkârın benimsemiş olduğu poli
tikadır. Biz de bunu böyle anladığımız için 
bugün Kıbrıs konusundaki tuttuğunuz yolu bir 
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millî politika olarak desteklemekte olduğumu
zu tekrar ifade etmekten zevk (duyarım. 

Mâruzâtımı bitirirken Bakanı yorduğum 
için ve sizlerin müsamahasını suiistimal ettiğini 
için özür dilerim. Hepinizi saygı ile selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan teııkidlere ve te
mennilere cevap vermiştir. Bu suretle 1967 yı
lı Dışişleri Bakanlığı "bütçesinin görüşülmesi 
tamamlanmıştır. Bölümlere geçilmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kaıbul edenler... Etmiyen-
ler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. Bö
lüm] eri oku tu yorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bülüm Lira 
11.000 Ödenekler 12 000 

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

12.000 Personel giderleri 70 574 006 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 004 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 95 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 18 071 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 37 410 044 
BAŞKAN — Kabul edenl'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 
21.000 Etüt ve proje giderleri 990 000 

BAŞKAN — Kabul edenl'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 950 000 
BAŞKAN — Kabul edenfer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 560 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
T - Sermaye teşkili 

32.000 Kamulaştırma ve satınal-
malar 46 390 000 
BAŞKAN — Kabul edenHer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 33 106 017 

BAŞKAN — Kabııl edemNer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35-000 Sosyal transferler 1 926 0(U 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyor*lor,,. 

Kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. 
Gündemimiz tamamlandığı cihetle bugün 

yani 2 . 2 . 1967 Perşembe günü saat 10,00 dn 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 01,00 

»b~A« 
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