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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Başkan, 1968 malî yılı bütçe kanunu tasarı
sını, yorucu bir çalışma yaparak huzurlarınıza 
sunan Karma Bütçe Komisyonuna teşekkürle
rini bildirdi ve Cumhuriyet Senatosuna bütçe 
çalışmalarında başarı dileğiyle bütçenin millete 
ve memlekete hayırlı ve uğurlu olması temenni
sinde bulundu. 

1968 malî yılı bütçe kanunu tasarısının tü
mü üzerindeki görüşmeler bitirildi ve Maliye 

Bakanının tenkidlere gelecek birleşimde cevap 
vereceği bildirildi. 

2 Şubat 1968 Cuma günü saat 10,00 da top
lanmak üzere Birleşime saat 24,36 da son ve

rildi. 
Başkan 

İbrahim Şevki Atasağun 
Kâtip 

Yozgat 
Sadık Artukmac > 

Başkanvekili 
Macü Zer en 

Kâtip 
Hatay 

Enver Bahadırlı 

SORULAR 

Yazdı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh

met Özgiineş'in, Kuzuluk kaplıcalarının ihalesi

ne dair yazılı soru önergesi, Maliye Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/426) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

RAPORLAR 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman

lığının, Eylül, Ekim ve Kasım 1967 aylarına 
ait hesaplan hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu (5/20) 
(S. Sayısı: :1086) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Haziran, Temmuz ve Ağustos 1967 
aylarına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo
ra. (5/21) (S. Sayısı : 1087) 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Mart, Nisan ve Mayıs 1967 aylarına 
ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/22) 
(S. Sayısı : 1088) 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Aralık 1966, Ocak ve Şubat 1967 
aylarına ait hesaplan hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını inceleme Komisyonu ra
poru. (5/23) (S. Sayısı : 1089) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale), Âdil ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 25 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1968 yılı Bütçe kamımı tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu. (Millet Mecli-
1/ 427, Cumhuriyet Senatosu 1/874 )(S. 
1045) (1) 

bayisi 

BAŞKAN— Rapor üzerinde görüşmelere de
vam ediyoruz. Tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?... Yok... Sayın Bakan konuşacak mısınız? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Hasırım efendim, 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 1968 malî yılına ait Genel ve Katma 
Bütçe kanun tasarısı üzerinde Yüksek Senato
da cereyan eden müzakereler bitmiş bulunmak
tadır. 

İktidara ve muhalefete mensup sayın üye
lerin bu kanula serd ettikleri fikirler; tenkid ve 
mütalâalar, bizim için, cidden şayanı dikkat 
bulunmuştur. Kendilerine değer verdiğim sayın 
hatiplerin bu düşünceler üzerinde ehemmiyetle 
duracağımız şüphesizdir. 

Bahis konusu konuşmalar, aynı zamanda de
mokratik parlömanter rejimin memleket mese
lelerini münhasıran büyük milletimizin âli 
menfaatine muvafık surette halle imkân ver
miş olduğunun bir delili olmak itibariyle Yüce 
Meclisimise yeniden kuvvet ve itibar kazandır
mıştır. 

Bu vesileyle Heyeti Celilenize samimî şük
ranlarımı arz ederim. 

Muhterem senatörler; biz dünkü konuşma
mızda Türkiye'nin malî ve iktisadi vasiyetini 
bütün çıklaplığı ile huzurunuza getirdik. Hepi
mizin bildiği hakikatleri saratle ve cesaretle 
ifade ettik. 

Bize atfı mümkün kusur ve hatalardan sa
lim olmamız itibariyle, beyanlarınızda birtakım 
hesap oyunlarının arkasına çekilip başkalarını 
itham etmeyi zül telâkki ettik. Bugün de aynı 
mevzulara ise, muhtasar bir şekilde temasla ik
tifa ederek arzı cevaba say edeceğim. 

Diğer bakanlıklara taallûk eden hususta 
ise Saym Bakan arkadaşlarım kendi bütçele
rinde cevap arz edeceklerdir. 

isnat ve tenkid ölçülerini aşan ve vakıala
ra tetabuk etmiyen şedit bâzı ithamlara müsaa-
da buyurulursa bir kanaat darbesiyle temas 
edeceğim. 

Sayın Fikret Güııdoğan Hükümetin ve biz
zat Parlâmentonun muhafazasiyle mükellef ol
duğu Anayasa düzeninin değişeceğine işaret bu
yurdular. 

Ama hangi düzenin geleceğini söylemedi
ler. Aslında ben bir Türk vatandaşı olarak, is
tikbale güvenle bakmak istiyen lalettayin bir 
vatandaş olarak Sayın C. H. P. den bu düzenin 
ne olduğunu öğrenmek durumundayım. 

RIZA ISITAN (Samsun) -
s a düzeni. 

Mevcut Anaya-

(1) 1045 S. Sayılı basmayazı 1.2. 1968 ta
rihli 24 ncii Birleşim tutanağındadır. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Aslında bu düzen kelimesi, müte-
rafik mânaları itibariyle antipatik bir tâbir ol
makla beraber, eshabının üzerine basa basa söy
lemesi dolayısiyle kendilerini memnun etmek 
için ben de istemiyerek düzen tâbirini kullana
cağım. 
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Şimdi bugünkü düzenin anasırı nedir? Ana
yasa, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu. Türk 
Ceza Kanunu ve saire. Anayasayı kim yaptı? 
Kurucu Meclis yaptı. Kurucu Mecliste ekseri
yet kimde idi? C. E. P. de. - Medeni kanun, 
Borçlar Kanunu, Türk Cesa Kanunu kimin ik
tidarı zamanında çıktı? C. H. P. nin tek başına 
hükümferma olduğu zaman. - Yıllarca devam 
eden iktidarları zamanında bu kanunlar sene
ler senesi tatbik edildi, fakat Sayın Gündo-
ğan'm grupu asla şikâyet etmedi. Sonra ne ol
du? Millet öyle takdir etti ve muhalefete geç
tiler. O saman bir ilham vâki oldu. - Belki ba-
sübadelmevt ve (Ortanın solu) oldular. Şimdi 
nedir bu ortanın solu? Nedir bu düzen deği
şikliği? - Bunun cevabını ben vermiyeceğim, 
Fikirlerine değer verdiğim, kıymetli yazar 
Sayın Metin Toker «Sayın Profesörler Muam
mer Ak.?oy, Enver Ziya Karal, Tarık Zafer 
Tımaya'mn sözleri ile bu düzenin ne olduğunu 
izaha çalınacağım. 

Derhal işaret edeyim ki, bugünkü nizamı 
Adalet Partisi getirmemiştir. Gelir dağılımını 
Adalet Partisi iktidarı yapmamıştır. Biz şura
da iki seneden beri iktidarda bulunuyoruz. Bu
günkü gelir dağılımı iki senelik bir iktidarın 
neticesi değil, bir taraftan Osman İmparator
luğunun, ondan sonra gelmiş geçmiş olan 45 
senelik Cumhuriyet devirlerinin Türkiye'de ya
ratmış olduğu bir husustur. Bunun aksini iddia 
ed~?ekt her halde, hiçbir kimse yoktur. Hal 
böyle iken, sanki bütün bu gelir dağılımını, iki 
sene içinde, bir darbe ile bu hale getirmişiz 
gibi, bunu bütün hatip arkadaşlar önümüze 
teker teker koyma gayreti içinde oldular. Biz 
bunu bir tereke olarak kabul etmiş bulunuyo
rum. Ama ne yapmışız? Millî geliri iki senede 
altmışaltı milyardan 86 milyara çıkarmışız. 
So?yal adaletten bahsettiler. Bh kendilerinin 
iktidarda bulunduğu zaman hangi sosyal ada-
İ3ti hangi ölçüler içinde tahakkuk ettirdikleri
ni hatırlatmıyoruz. Ama. biz bu seneki bütçe
mizde, yani iki senelik iktidarımızın bir mu-
havsalası olarak, bir anda Hazinenin sekizyü^ 
milyon liralık kaybına ve bunun pahasına rağ
men. biz dar gelirlilerden, işçilerden verginin 
kaldırılması yolunu temin etmiş bulunuyoruz. 
Yüksek Heyetinizin reyleri ile kabul edilen ta
sarruf bonoları baklandaki Kanun ile 1 200 11-

2 . 2 . 1968 O : 1 

raya kadar olan bütün gelirlerden tasarruf 
bonosu tamamen kaldırılmıştır. Öbür taraf
tan, seneler senesi tehir edilen, bizim tarafı
mızdan da tehir edilen en az geçim indirimi 
hakkındaki Kanunu yine Yüksek Heyetiniz bu 
sene kabul buyurmak suretiyle üeyüz milyon 
liralık bir Hazine kaybı pahasına, yine dar ge
lirli vatandaşların, çiftçilerin, işçilerin muay
yen bir nisbetteki gelirlerinden hiçbir kuruş 
vergi almamak suretiyle sosyal adaleti temin 
etmiş bulunmaktayız. Ben partilerin kendi iş
lerine karışacak değilim. Ancak, ortanın so
lunu ben de merak ettiğim için araştırma yap
ma durumunda bulunuyorum. Demin arz etti
ğim gibi, Sayın Metin Toker ortanın solu de
nilen «zümrütü anka» diyor. Her halde bir 
«zümrütü anka». - Zümrütü Anka'yı da şimdiye 
kadar hiç kimse görmediğine göre, bunun hak
kında bizim bir kâfi fikrimiz mevcut değildir. 
Bunun sebebi, Cumhuriyet Halk Partisi • Genel 
Merkezinde kifayetsiz bir genç ekibin alaturka 
ve îptidai alaturka metotlarla çalışması, partiye 
yeni fikirler izafe etmekle bunları değiştirip 
halka maletmekle, ancak seçim başarısını sağ
lıya bilecekken, o ekibin bunu anlıyabileeek ka
pasiteden uzak olması ve yazık ki, Bülent Eee-
vit'in de böyle bir gidişi partiye verememesidir. 

Şimdi düzen değişikliği konusunda da, zan
nediliyor ki, biz ortanın solundayız demek su
retiyle bütün meseleler halledilecektir. Nitekim 
aynı konuya temas eden Sayın Metin Toker G. 
H. P. Genel Merkezinin görüp anlamadığı bu
nun yoludur. Bu kadro sanıyor ki, Ecevit Ana
dolu'da bir veya birkaç turne yapıp ortanın so
lunu bölgeye özel örneklerle anlattı mı tamam. 
Ortanın solu bir halk hareketi olacak. Bu kadro 
sanıyor ki, İsmet Paşa Siyasal Bilgiler Fakülte
sine götürülüp de orada konuşturuldu mu bütün 
gençlik diğer sloganların hepsini unutacak ve 
ortanın soluna geçecektir. Bunlar, meseleleri 
son derece basite irca etmek, meselelerin seviye
sine çıkamamak demektir. 

Şimdi gelelim düzene; Sayın Gündoğan bu 
düzenin değiştirileceğini söylüyor, Türkiye'de 
yaşıyan birçok meslek erbabına burada hepsi
nin hırsızlığa uğursuzluğa varıncaya kadar it
hamlarda bulunmuşlardır. Bu kendilerini ilgi
lendirir. Ama Adalet Partisi olarak bizim na
zarımızda hiçbir kimse Türk mahkemeleri tara-
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fmdan ilâm ile mahkûm olmadığı müddetçe 
hepsi dürüst, namuslu, faziletli insanlar olarak 
bilinir. Bunun aksini iddia etmeye, bugünkü 
hukuk düzeni içinde, imkân yoktur. Anayasa, 
demin de arz ettiğim gibi, Kurucu Meclis ta
rafından tanzim edilmiştir. Ve bu Kurucu Mec
liste ekseriyet G. H. P. inde idi. Bugün biz on
ların yapmış olduğu Anayasayı müdafaa et
mek zarureti içinde bulunuyoruz ve bununla 
da müftehiriz. Şimdi soruyorum, Anayasanın 
14 ncü maddesinde; «Herkes yaşama, maddi ve 
mânevi varlığını geliştirme haklarına ve kişi 
hürriyetine sahiptir» denmektedir. Şimdi bu
nun değiştirilmesini mi istiyorsunuz? Yani bu 
düzen değiştiği zaman, bu madde hükmü mü 
değişecektir? Yine 35 nci maddede «Aile Türk 
toplumunun temelidir. Devlet ve diğer kamu 
tüzel kişileri, ailenin, ananın ve çocuğun ko
runması için gerekli tedbirleri alır ve teşkilâtı 
kurar.» diyor. Bu hükmü mü değiştireceksi
niz? Yine 36 ncı maddesi; «Herkes, mülkiyet 
ve miras haklarına sahiptir.» Mülkiyeti ve mi
ras hakkını mı değiştireceksiniz? «Bu haklar 
ancak kamu yararı amaciyle, kanunla sınırla
nabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması top
lum yararına aykırı olamaz.» der. Mülkiyet 
hakkını mı değiştirmek istiyorsunuz? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hangi 
düzeni değiştireceğimizi söyledik Sayın Ba
kan. Demogoji yapmaya ihtiyaç yok. (Adalet 
Partisi sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, 
karşılıklı konuşmayın. 

riALiYE BAKANI CİHAT BİLGEHÂIT 
(Devamla) — 40 ncı madde, «Herkes, dilediği 
alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sa
hiptir. özel teşebbüsler kurmak serbestir. 

Kanun, bu hürriyetleri, ancak kamu yara
rı amaciyle sımrlıyabilir. 

Devlet, özel teşebbüslerinin millî iktisadın 
gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürüme
sini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını 
sağlıyacak tedbirleri alır.» 

Bu özel teşebbüsleri mi kaldırmak istiyor
sunuz? 

«Madde 41. — iktisadi, sosyal ve kültürel 
kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştir
mek; bu maksatla millî tasarrufu artırmak, 
yatırımları toplum yararının gerektirdiği ön

celiklere yöneltmek ve kalkınma plânlarını 
yapmak Devletin ödevidir.» 

Bu maddeyi de her halde değiştirmiyecek-
siniz. Şu halde düzen değişikliğinden hangi mâ
na çıkıyor? Doğrusu bütün Türk vatandaşları 
bunu merak etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, ifade buyurdular; 
şanlar şunlar yapılmamıştır. Millî gelir şöyle 
dağılmıştır. Peki bunun çaresi? Bunun çaresi
ni yine kendisi söyledi. Bu çiliz bütçe, Tür
kiye Cumhuriyeti tarihinde, öyle zannediyo
rum ki, bu seneye kadar yapılmış olan bütçeler
de en çok ödenek konmuş olan bir bütçedir. 
Bu bütçe, değil bunun yüz misli dahi olsa, bu 
düzeni değiştirmenize imkân yoktur, buyurdu
lar ve mutlak surette düzenin değiştirilmesi 
şartını ileri sürdüler. Şimdi okuduğum bu Ana
yasa hükümleri muvacehesinde değiştirilecek 
hangi düzen olduğu konusunda hakikaten me
rak etmekteyim. Esasen, yine Anayasa bütün 
bu ödevleri bütçe imkânları ile sınırlı tutmuş 
bulunmaktadır. Hal böyle iken, sanki bu Ana
yasada yazılmış bulunan bütün hakların M, 
maddeye, paraya taallûk eden hakların bir gün 
içinde verilmesine imkân varmış da bunu Ada
let Partisi iktidarı yapmıyormuş gibi bir tered
düt yaratmaktan başka bir düşünceye sahip ol
madıkları, bu vesile ile ortaya çıkmaktadır. 
Bizim bütün hareketlerimiz Anayasanın çerçe
vesi içinde olmaktadır ve kaynağını oradan al
maktadır. 

Sayın profesörlerin Anayasa hakkındaki ko
nuşmalarını bu vesile ile, zannediyorum ki, tek
rar etmek durumunda olacağım. Bizim Anaya
samız nedir, ne değildir? Bunun münakaşası 
içeride, dışarıda devam etmektedir. Bu konuda 
öyle zannediyorum ki, her hangi bir kanunun 
mâna ve medlulünü anlamak için metinleri ka
dar, onların müzakeresi sırasında serd edilmiş 
olan mütalâa ve fikirlere, hele bu fikirler ko
misyon sözcüleri tarafından ifade edilirse bir 
değer taşımaktadır. Anayasanın Kurucu Mec
listeki müzakerelerinin zabıtları bugün herke
sin elindedir. Komisyon sözcüsü Sayın Profe
sör Muammer Aksoy Anayasayı tarif ederken 
diyor ki, aynen okuyorum: «Bu Anayasada as
la doktrin yoktur. Ne devletçilik vardır, ne li
beralizm vardır, ne sosyalizm, ne de her hangi 
bir «izm» vardır.» Bu Anayasanın Kurucu Mec-
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liste müzakeresi sırasında bulunan değerli ar
kadaşlarımız şu anda aranızda mevcuttur. Zan
nediyorum ki, bu sözleri hatırlıyacaklardır. 
Kaldı ki, böyle bir hatırlamada lüzum ve zaru
ret yoktur. Bir vesika elimizde bulunmaktadır. 
Bunun aksini de, zannediyorum ki, kimse iddia 
etmiyecektir. Yine Anayasa Komisyonu söz
cüsü Sayın Prof. Tarık Zafer Tuna'ya, Anaya
samız için; «Anayasamız şu veya bu iktisadi 
görüşü empoze etmiyen bir kadrodur. Anaya
sa bir parti programı değildir» denmektedir. 

Yine Anayasa Komisyonu Başkanı Sayın 
Profesör Enver Ziya Karal, «Anayasanın bi
rinci vasfının inkılâpçı oluşu, ikinci vasfının 
da doktrinci Anayasa olmayışıdır.» Anayasamız 
milletimizin geleneksel teamüllerini bir defa 
daha burada tesbit etmiş bulunmaktadır, de
mek suretiyle bizimle aynı görüşü paylaşmak
tadır. Binaenaleyh, şu görüşler muvacehesinde 
hangi düzenin değiştirileceği, neyin getirilece
ği cidden, demin de arz ettiğim gibi, mucibi 
meraktır. 

Sayın Gündoğan burada bu düzen derken, 
bir de montaj sanayimden bahsettiler. Bu ko
nuşması bir intakı haktır. Montaj sanayiine 
acaba kimler müsaade etmiştir.? Adalet Parti
si Hükümetlerimiz montaj sanayii için veril
miş, bir tek izni var mıdır? Bu hususun bilin
mesinde fayda vardır. Sen bir taraftan iktidar
da bulunduğun sırada montaj sanayiine izin 
vereceksin, kurduracaksın şartlar memleket 
şartlarına uygun olmıyacak, ondan sonra kal
kacaksın düzenin değiştirilmesi için gerekçe 
olarak kendi vermiş olduğun izni burada ifade 
edeceksin. Bunun samimiyetle telif edilecek bir 
tarafı yoktur arkadaşlarım (Adalet Partisi sı
ralarından alkışlar, bravo sesleri) 

Sayın Sözcü Fikret Gündoğan; iktisadi 
Devlet Teşebbüsleri için diyor ki, Adalet Par
tisi iktidara gelmeden evvel bunlar hakkında 
söylenmesi lâzımgelmiyen birçok şeyleri söy
ledikten sonra, bugün de buraları bir çiftlik 
gibi kullanmaktadırlar, dedi. Bu büyük bir 
iddiadır, doğru olmıyan bir iddiadır, 
çirkin bir iddiadır. Sebebine gelince muh
terem arkadaşlarım, siyasi partilerin, siyasi te
şekküllerin beyanları elbette ki, resmî doku
manlar içinde ise, bir değer taşır. Yoksa Ada
let Partisine mensup her hangi bir vatandaşın 

şurada veya burada bir beyanda bulunmuş ol
ması doğrudan doğruya Adalet Partisine, ve
yahut Cumhuriyet Halk Partisine mensup her 
hangi bir vatandaşın her hangi bir yerde bir 
beyanda bulunmuş olması Cumhuriyet Halk 
Partisini bağlamaz. Biz bu konuda ne 
demişiz? Adalet Partisinin bir seçim be
yannamesi vardır, bir Hükümet pro
gramı vardır. Burada söylenenler o partinin 
resmî sözüdür ve bu sözünü de tutar. Biz Hü
kümet programımızın 12 nci sayfasında iktisa
di Devlet Teşekkülleri için şöyle söyledik: «Va
tandaşın verdiği vergilerle milyarlarca lira de
ğerindeki kaynakları sinesinde toplamış olan, 
İktisadi Devlet Teşebbüslerim daha verimli 
çalıştırarak, iktisaüi kalkınmamıza yardım edi
ci şekilde kaynak yaratmalarını temin edece
ğiz. Bunun için temin edeceğiz. Bunun için 
bu müesseseleri yeterli eleman ve idarecilerle 
takviye etmek lâzımgeldiğine inanıyoruz. Bu
nu söylemişiz ve iktidara gelmişiz, iktidara 
geldikten sonra, dün rakamlarını teker teker 
ar zettim, iktisadi Devlet Teşekküllerinin biz 
iktidara geldikten sonra kârlılık durumunun 
arttığını ve önümüzdeki sene için de 900 mil
yon liraya yakın bir kâr temin edeceğinin pro
gramlattığını ifade ettim. Şimdi bizim bu söz
lerimize, bu icraatımız arasında tam bir teta
buk olmasına rağmen değerli arkadaşımın, mil
yonlarca işçi memur çalıştıran bu müessesele
rin, sanki biz düşmanıymışız gibi bir beyanla 
ortaya çıkmasını da hakikatle kabili telif bul
mam. 

Yine Sayın Gündoğan arkadaşımız sözleri
ni bitirirken, Maliye Bakanı arkadaşımız 1966 
senesi üzerinde ehemmiyetle durdular, dediler. 
Bu arada bir espri de yaptılar. Adalet Partisi
nin Cenabı Hak kelimesini neden bu kadar çok 
kullandığının mânasını şimdi anlıyorum, dedi
ler. Çünkü 1966 senesinde Tanrı yağmur verdi, 
rahmet verdi, bu bakımdan zirai mahsul fazla 
oldu, o sebeple de 1966 nın kalkınma hızı 
% 10 u buldu; buyurdular. Ben şahsan sami
mî bir müslümanım; icabettiği zaman, icabetti-
ği yerde, tabiî ibadetin de, kabahatin de gizli 
yapıldığına inanarak, her zaman Cenabı Hak
ka dua ederim ve bununla da iftihar ederim. 

(Adalet Partisi sıralarından bravo sesleri) 

FİESST GÜNDOĞAN (istanbul) — Âmin. 
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MALİYE BAKANI CİHAT BİLGBHAN 
(Davamla) — Sayın Gündoğan, burası cami de
ğil vs siz cğsr Cenabı Hak'tan bahsetmemiş 
olsaydınız, ben bu mevzua hiçbir zaman girmez
dim. 

FİKRET GÜHDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Bakan, siz Cenabıhak'ka dua ederim dediniz 
ben de onun için âmin, dedim. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, lütfen müda
hale etmeyiniz. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Şimdi, 1966 senesinde kendi, ta
biriyle söylüyorum; Cenabıhak hakikaten 
Türk Milletine, Türk topraklarına bir rahmet 
yağdırmıştır. Ancak kalkınma hızını tesbit 
ederken muhtelif unsurlar arasında ziraat tek 
basma bir rol oynamaz, Yani, tarım gelirleri 
sadece tek basma bir rol oynamaz, Yapılan he
saplara göre, eğer 1986 senesinde Cenabıhak 
rahmet vermemiş olsaydı dahi, yine kalkınma 
hızı % 7 nin üzerinde olacaktı. Binaenaleyh, 
% 10,1 kalkınma hızı sadece rahmetin olmasın
dan doğmamıştır. Kaldı ki, biz 1966 senesine 
gelinceye kadar Canabıhak'ın Türkiye'ye rah
met yağdırdığı yıllar çok olmuştur. Ama hiçbir 
saman bu seviyeyi bulmamıştır. Biz muhterem 
arkadaşlarım, tarım politikasında Türkiye'nin 
sadece hava şartlarına bağlı olmasını ortadan 
kaldırmanın gayreti içindeyiz. Biz geçen 
sene 50 milyon liralık suni gübre ithal ettik. 
Şuama tesisleri yaptık, modern ziraati Tarım 
Bakanlığının teşkilâtı vasıtasiyle köylülere in
tikal ettirdik, 

Binaenaleyh, zirai gelirlerin bu şekilde ar
tışı, sadece bizim elimizde olmıyan tabiî sebep
lere değil, aynı zamanda Hükümetin gayretine, 
gübrenin kullanılmasına, sulama tesislerinin ya
pılmasına ve bunların tarım istihsalinin art
masına sebebolmasmdan dolayı 1966 senesinde
ki kalkınma hızı % 10,1 olmuştur, öbür taraf
tan ben, 1966 senesine rakamların çok iyi ol
masından dolayı değil, ama bütün bütçe nutuk
larını takdim konuşmalarını lütfen tetkik bu-
yıırursa Sayın Fikret Gündoğan görecekler
dir ki, bir senenin bütçesinin takdimi sırasın
da, henüz malî yıl devam ettiği için, o seneye 
ait rakamlardan çok, ondan evvelki senelere 
ait rakamlar istimal edilmiştir. Binaenaleyh, bi
zim tatbikatta yapılmakta olan hususları bu

rada tekrar etmemizi 1966 yılının başarılı bir 
yıl olması keyfiyetine gerçekle uzak yalım il
gisi bulunmıyan bir husustur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım.; Seçim Ka
nunu işine geliyorum: Bu hususa saym hatip
ler temas ettiler. Buraya gelirken şunu ifade 
edeyim. Biz Adalet Partisi olarak 1985 seçim
lerine girerken daha tek başımıza iktidarda da 
değildik, seçim sistemi üzerinde millete bir ta
ahhütte bulunmuşuz ve demişiz ki, «Adalet 
Partisi seçimle teşekkül eden Parlâmentonun 
memleketteki çeşitli akınları aksettirmesi gö
revi yanında güçlü ve tesirli bir Hükümet kur
mayı mümkün kılacak bir bünyeye sahibolmas:-
nın da hayati önemi bulunduğuna inanmakta
dır. 1961 seçim sistemi ile Senatosu çoğunluk 
esasına, Millet Meclisi ise nispî temsil esasına 
dayandırılmış olan siyasi kuruluşumuzu millî 
bakiye ve birleşik oy sistemi ile bir kat daha 
dağıtan yeni âmiller, rejimimizin akıbetini teh-
dideden bir unsurdur. Biz bunu söylediğimiz za
man ekseriyetle iktidarda değildik. Bu beyan
name ile aziz milletimizin huzuruna çıktık ve 
hepinizin bildiği gibi büyük Türk Milleti biz
den itimatlarını esirgemediler ve 1965 senesin
de tek başımıza Hükümeti kuracak bir ekse
riyetle Meclise geldik. Binaenaleyh, biz bugün 
Seçim Kanunu hakkındaki düşüncemiz, bugün 
iktidara geldikten sonra ve milletin bu itima
dına mashar olduktan sonra değil, ama orta
lıkta hiçbir şey yokken vadedilmiş bir usuldür. 
Şimdi bu konuda Sayın Koksal konuşmaların
da 27 Mayıs şerefli bir harekettir, dediler. Ben 
bunu bir fikrî müdir olarak kabul ediyorum. 
27 Mayısı mütaakıp ne oldu? Kurucu Meclis 
toplandı, Anayasa yapıldı, Seçim kanunları ya
pıldı. Bunlar da gerçekten şerefli bir hizmet
tir. Kurucu Meclisin yapmış olduğu Seçim Ka
nununda «millî bakiye» diye bir şey yoktu. 
Sonra ne oldu? Sonra iktidara gelen bir parti 
«millî bakiye» diye dünyanın hiçbir yerinde tat
bik edilmiyen ve bugün Türkiye'ye zararlı ol
duğu insaf sahibi hsrkes tarafından kabul edi
len bir seçim sistemi getirdi. Sayın arkadaşla
rımız burada bize seçim sisteminin değiştirilme
sinin, bir ekseriyeti temin etme gayesine ma
tuf olduğunu ifade buyurdular. Şimdi Kurucu 
Meclisin yapmış olduğu, ki Kurucu Meclis 27 

, Mayısın yani Sayın Köksal'm da ifade ettiği 
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şerefli bir hareketin neticesi olarak Kurucu 
Meclisin getirmiş olduğu Seçim Kanunu bir 
başka parti değiştirdiği saman mubah oluyor. 
Bunu asıl mihrakına oturtmak istediğimiz za
man, bizim hareketimiz günah oluyor. (A. P. 
sıralarından bravo sesleri). Bunun insafla, ger
çekle ve memleket severlikle kabili telif bir 
tarafını bendeniz görmüyorum. Biz nasıl yap
madığımız Anayasaya bugün sahip çıkıyorsak, 
yine iştirakimiz olmıyan bir seçim sistemine 
de sahip çıkmak suretiyle o zaman düşünülen 
etraflı bir şekilde Türk gerçeklerine, memleke
tin vakıalarına uygun bir sisteme dönmek ta-
raflısıyız. Biz millî bakiye sistemini kaldırmak 
suretiyle kaç kişi kazanacağız? Bugün kâfi de
recede ekseriyetimiz mevcuttur. Bizim bu ko
nudaki düşüncemiz mücerret Türk demokrasi
sinin Türk Parlömenter rejiminin yaşamasını 
Bağlıyacak tedbirleri almaktan ibarettir. Ve bu
nu memleketin menfaatlerini burada gördüğü
müz için seçim beyannamemizde bunu millete 
etraflı bir surette vait ve ilân ettiğimiz için 
bu seçim sistemine döneceğiz. Hiç kimse merak 
etmesin, Kurucu Meclisin kabul etmiş olduğu 
sistemi bu memlekette yeniden ihya etmek şe
refine sahibolacağız. (A. P. sıralarından bravo 
sesleri) 

Bâzı değerli arkadaşlarım partizanlık konu
sunda konuştular. Muhterem arkadaşlarım; biz 
A. P. olarak, partizan bir idarenin reaksiyonu 
şeklinde dünyaya gelmişimdir. Binaenaleyh, bu 
şartlar içinde partizanlığın yüzde yüz karşısın
da olan bizler olmamız lâzımgelir ve vakıa da 
böyledir. Partizanlık bir memlekete hayır getir
mez muhterem arkadaşlarım. Biz şahsan hiçbir 
valinin, hiçbir kaymakamın, hiçbir idare âmiri
nin, bir komiserin, bir memurun Adalet Partili 
olmasını istemiyoruz arkadaşlar. Şimdi muhte
rem arkadaşlarım. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Misalleri 
çok (A. P. sıralarından siz yaptınız sesleri). 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAH 
(Devamla) — Eğer bir partizanlıktan şikayet 
ediyorsak, bugün bâzı yerlerde bulunan ve biz
den evvelki iktidarların getirmiş olduğu insan
ların yapmış bulundukları hareketten şikâyet 
ediyoruz. Ben samimiyetle ifade ediyorum 
muhterem arkadaşlarım, değerli arkadaşları
mız partizanlık örneklerini lütfetsinler, getir-

2 . 2 . 1968 O : 1 
I sinler bu konuda kendilerine yardımcı olmayı 

şerefli bir vazife telâkki ederim. 

Umumi olarak bütçe açığından bahsettiler. 
Bu bütçe açığı çok tatlı bir mevzudur arka
daşlarını. Her önüne gelen bütçenin açığından 
bahsetmeyi büyük bir memnuniyetle ifade et
mek ister. Ve yine yukarıda da arz etmiştim, 
bizim bütçe açığı Yüksek Heyetiniz tarafından 
da aleni müzayedeye çıkarıldı. 1 200 000 000 
dan başlamak suretiyle en nihayet 5 milyar açık
la ihale edildi, Eğer müzakereler bitmemiş ol
saydı bu açığın kaç milyara çıkacağını bugün
den şu anda tesbit etmeye imkân yoktu. 

Muhterem arkadaşlar; açık bütçe anlamı 
bugün 40 sene evvelki anlamından başka bir 

I mânaya gelmiştir. Bununla beraber biz, denk 
bir bütçenin muvafık olacağı düşüncesinden ha
reket ederek, gayet açık hulûsu kalb ile huzu-

I runuzda ve Yüksek Komisyonun huzurunda de
dik ki; bizim bütçemiz 900 milyon liralık bir 
açık ile huzurunuza gelmektedir. Bu 900 mil
yon liranın 400 milyon lirasını tasarruf ile 500 
milyon lirasını da istikraz ile temin edeceğimizi 
ifade ettik. Şimdi birtakım hesaplarla bâzı 
muhterem arkadaşlarımız bu bütçe açığının dış 

I borçlan, iç borçları hesabetmek suretiyle, M, 
hiç tatbikatı yoktur, beş milyar liraya kadar çı
kardılar. Şimdi bütçenin açık olması veya ol
maması, demin de arz ettim, eski mânasını kay
betmiş ve merhum Maliye Bakanı Cavit Beyin 
dediği gibi açık bütçelerin bir terbiyetkâr te
siri vardır. Biz bu kanaate iştirak etmiyoruz. 
Ama, böyle bir iddia vatandaş zihninde birtakım 
tereddütler uyandırabilir bir müddet için. Bun
dan da herhalde millî ekonomimiz zarar görür. 
Sonra ne olur?Kat'i hesaplar çıkar, açığın bu 
rakamlarla ifade edildiği miktarda olmadığı 
ortaya çıkar. Nitekim 1965 bütçesi için burada 
Mecliste komisyonlarda 1,5 - 2 milyarlık bir 
açıktan bahsedildi. 

İ965 senesinde gerçekten cari masraflar, bil
hassa milletvekilleri tekliflerinin kanunlaşması 
sebebiyle çok yüksek meblâğlara baliğ olmasına 

I rağmen 900 milyon liralık bir açıkla kapa
tıldı. Yine 1933 bütçesi için milyarlarca 
liralık açık ifade ettiler. Ama katı rakam
ları burada verdim, rakamların dili acıdır, 

I hiç kimse rakamları değiştiremez. Ve Ma-
I liye Bakanlığı olarak burada iftiharla söyliye-
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bilirim. Hiç bir saman şu veya bu siyasi tesir al
tında kalarak, rakamları sn veya bu şekilde de
ğiştirmek durumunda olmamıştır. Nitekim bu 
hususu değerli arkadaşım Fehmi Alpaslan dün 
burada ifade ettiler. Bundan dolayı kendilerine 
teşekkür ederim. Maliye Bakanlığı bu rakamları 
herhangi bir şekilde şişirmek gibi bir temayülün 
içinde olamaz. Böyle bir iddiada bulunmak her-
şeyden önce, Hükümetlerden ziyade bütçeyi ya
pan arkadaşlarımıza bir bühtan olur, ki tenim 
arkadaşlarım bu bühtana hiçbir saman lâyık de
ğildir. (AP sıralarından bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, bir de cari masraf
ların arttığı iddiasında bulunuldu. Aslında artış 
vardır muhterem arkadaşlarım. Dünyada kalkı
nan her memlekette durum böyledir, böyle ol
muştur. Neden böyle olur? Program yapıyoruz, 
plân yapıyoruz, bir takım hasta.haneler inşa edi
yoruz, bir takım okullar, üniversiteler yapıyo
ruz. Şimdi bu okullara, bu hastahanelere doktor 
vereceksiniz, öğretmen tayin edeceksiniz, pro
fesör vereceksiniz, doçent tayin edeceksiniz, Bun
ların hepsi câri masrafı gerektirecektir. Binaen
aleyh, kalkınan, büyüyen her memlekette vâki 
olan bir usulün tenkid konusu yapılmasını doğ
rusu ben Türkiye'nin gerçeklerine, vakıalarına 
uygun bulmam. Şimdi bu arada bâzı arkadaşla
rımız aşırı sol akımlara temas etmeden bir kaç 
misal vermek suretiyle, ki ben o bahsettikleri 
hususları sureti katiyede kabul etmiyorum ve 
bunun din ile bir ilişkisi olduğuna da kaani deli
lim. Bunun için buru burada rahatlıkla ifaie 
ederim. Türlüye'de sanki bir irticaa taviz verili
yormuş gibi bir hava yaratılmak istenildi. Şimdi 
muhterem arkadaşlar; bu konuda Hükümet. Baş
kanımızın bundan önce yapılmış olan son ba<un 
toplantısında lâiklik konusundaki sözlerini bu
raya aktarmayı faydalı buluyorum, Bu bittabii 
Adalet Partisi iktidarının en yetkili salısının bu 
konudaki düşünceleri olmak itibariyle önemli
dir ve bunun burada ifadesine, değerli arkadaş-

' larımın zihinlerinde bir tereddüt basıl olmuş ise 
bu tereddüdü izale etmek baımmdan ela zaruri
dir. 

Sayın Başbakan son basın toplantısında şöy
le söylüyor: «Lâikliği vatandaşların vicdan hür
riyetine baskı teşkil edebilecek bir din düşmanlı
ğı şeklinde anlıyanların düşüncesine göre, Ana
yasanın din ve vicdan hürriyeti çerçevesi içinde 

! teminata bağladığı inançların tamamen meşru ve 
masum tezahürü irtica sayılıyorsa, böyle bir te
lâkki herşeyden evvel Anayasanın kabul ettiği 
din ve vicdan hürriyetine ve lâiklik ilkesine ay-' 

j k ın düşer. îrticanm memlekette geniş bir teş-
I vik gördüğü ve irticaa müstenit bir secim ve 

iktidar düzeni yaratabilmek istendiği iddiası 
her türlü delilden mahrumdur. Ve gerçekle hiç
bir alâkası olmıyan hayali mahiyeti itibariyle 
bu iddia iktidara karşı olduğu kadar da, bu gibi 
suçlan takip vazifesi ile görevli Adalet cihazı
na karşı da haksız bir istinat manâsını taşımak
tadır. Memleketimizde kominizm, faşizm esasına 
müstenit idare kurulmasını istiyenler olabilece
ği gibi, teokratik devlet kurmak istiyenler de 
bulunabilir. Mühim olan mesele Devletin kanun
ları ile ve millî arzularla bunları önliyebilmesi-
dir. Devletin şeklini değiştirıniye imkân yoktur. 
Bu Anayasanın değiştirilmiyecek ve değiştiril
m e ! teklif olunmıyacak bir maddesidir. Cum
huriyet Türk Anayasasının temelidir ve milleti
miz Cumhuriyetten memnundur. Cumhuriyeti ko
ruyacak kanunlar vardır. Devletin bu kanun
ları icra edecek gücü vardır, milletimiz de koru-

j maya kararlıdır.» 

Binaenaleyh, bizim bu konudaki iddiaları 
kabul etmiye hiçbir surette imkânımız mevcut 
değildir. 

Yine değerli bir arkadaşımız Hükümetin aşı-
1 -u cereyanlar karşısında zaafından bahsettiler. 
I Ben Hükümetin zarfını kabul etmem muhterem 

arkadaşlar. Türkiye'de kalkınma gerçekten an
cak millî birlik ve beraberlikle mümkündür. 
Vatandaşı şu veya bu namla yekdiğerinden ayı
rıp, yekdiğerine düşman etmenin millî varlığı
mız1, tehlikeye düşüreceği muhakkaktır. Bugün 
bu yolda çalışan bâzı teşekküller bâzı gafil, hat
tâ vatan haini insanlar mevcuttur. Ama Türk Hü
kümetlerinden bilhassa bizim iktidarımızdan 
Türkiye'de hukuk devletinin, kanunlarının, dev
letinin hâkim olmasından başka bir yol ile her 

i hangi bir hareket, yapmasını kimsenin bekleme
ye hakkı yoktur. Ve Türk Hükümeti her hâ
diseyi dikkatle, teyakkuzla takibetmektedir, 

S mevcut mevzuat hükümleri içinde bu konudaki 
hareketleri tecziye etmeye her zaman için muk
tedirdir ve öyle olacaktır. 

I Yine bir arkadaşımız zeytinyağına hile ya-
j pıldığı, birtakım maddelerin katıldığını, Doğu 



C. Senatosu B : 25 2 , 2 . 1988 O : 1 

mitingleri olduğunu, özel okullar için birtakım 
yürüyüşlerin yapıldığını bahsederek, bunun 
Türkiye'de sosyal hayatın birtakım kötü belir
tileri olduğunu ifade ettiler. Şimdi muhterem 
arkadaşlarım; Türkiye'de bir Anayasa düşeni 
vardır, birtakım kanunlar vardır, vatandaşların 
miting- yapma hakları vardır, yürüme hakları 
vardır, kanun çerçevesi içinde bunları yap
tıkları müddetçe Hükümetin her hangi bir şe
kilde bunlara müdalhalesi bahis konusu değil
dir. Biz 32 milyon nüfuslu büyük bir Devletiz. 
32 milyonun içinden elbette iki, üç tane haris 
adam çıkabilir. Şu veya bunu zeytinyağına ka
rıştıracak kadar vicdansız olabilir. Ama bun
da Hükümetin kusurlu olabileceği bir tarafı 
görmenin mânasını ben anlamıyorum muhterem 
arkadaşlar. Ne yapmıştır. Böyle bir alçakça 
harekette bulunulmuştur, sonunda bu memle
ketin polisi vardır, emniyeti vardır, mahkeme
leri vardır, hâdiseye el konulmuş, mahkemelere 
sevk edilmiştir. Binaenaleyh, bunlara bizim 
bigâne kaldığımız hususu iddia edilmediği müd
detçe vatandaşlarımızın kanuna aykırı hareket
lerinden dolayı Hükümetin mesul tutulmasına 
imkân yoktur. Eğer öyle olmuş olsa idi bir 
Türk Ceza Kanununa ihtiyaç hâsıl olmazdı. 
Eğer bir memlekette Ceza Eanmu varsa, o 
memlekette birtakım cezai müeyyideleri gerek
ti rici hareketlerin vukuu daha önceden kabri 
edilmiş mânasmdadır. 

Doğu mitinglerinin nasıl olduğunu, nasıl ter-
tibedildiğini çok iyi bilir, ekteyiz, Bunu burada 
açıklamak istemiyorum. Bizm Doğu hakkın
daki fikirlerimiz mütaaddit defalar ifade edil
miştir. Biz muhterem arkadaşlarım, Türki
ye'yi Doğu, Batı, Güney, Kuzey diye ayıroıanm 
yüzde yüz karşısında olan kimseleriz, Türki
ye bir bütündür muhterem arkadaşlanm Tür
kiye, bizim bugün en son, Türklerin sığmdığı 
müstakil bir Devlettir. Bu Devleti su veya bu 
şekilde ayırmaya kimsenin hakla yoktur arka
daşlar. Doğu. mitinginde hangi siyasi tahrik
lerin bulunduğu Devlet tarafından tesbit edil
miştir arkadaşlarım,, Doğu'da yaşıyan birta
kım insanları Türk Milletine, Türk Devletine 
bağlı ve bizim bir parçamız olan bu insanları 
bölme suretiyle, onları birtakım tahriklerle, bir
takım uygun olmıyan yollara sevk etmek sure

tiyle bu memleketi bölmek gayretinde olanlar 
bir gün ıhüsrana uğrayacaklardır. 

Bir değerli arkadaşımız 1968 bütçesinin 
dar gelirlileri ferahlatmadığını iddia etti. 
Muhterem arkadaşlarım, demin de arz et
tim 800 000 000 liralık bir kayba rağmen dar 
gelirli vatandaşlarımıza bugün Hükümetin yap
mış olduğu bu ferahlığı kâfi görmemek insaf 
ile kabili telif değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; bir günde Türki
ye'de bulunan bütün dar gelirlileri hayat seviye
sinin en yüksek noktasına getirmeye kimsenin 
gücü yetmez. Böyle iddialarda bulunmak zan
nediyorum ki, samimiyetle kabili telif olmaz. 
Zaten Anayasa da bunu tâyin ediyor. Anayasa 
diyor ki; sen bunları yapacaksın; yapacaksın 
ama, kendi bütçe imkânların elverdiği müddet
çe yapacaksın. Eğer bugünkü bütçe imkânları 
buna elvermiyorsa hiçbir şey yapmaya imkân 
yoktur. Milleti kandırmanın, millete yapılmı-
yacak şeyleri vadetınenin mânası yoktur muh
terem arkadaşlarım. 

Şimdi muhterem arkadaşlarını, fert başına 
düşen millî gelir artışı hakkındaki arkadaşları-
mızm iddialarına ve diğer hususlara cevabıma 
geçiyorum. 

Sayın Güııdoğan arkadaşımız, gayrisâfi 
millî hâsıla rakamlarını kendisinin tesbit ettiği 
bir tablodan olmdular. Aslında 1962 ile 1967 
arasındaki fert başına düsen gelir, ister gayri
sâfi, millî hâsıla üzerinden olsun, isterse dolay
lı vergiler, yıpranma payı ve dış âlem geliri çı
karıldıktan sonra yurtiçi gelirleri üzerinden 
hesaplansın, mutlak surette bir artış göstermiş
tir, 1962 - 1967 yıllan arasındaki yıllık orta
lama artış hızı, fert başına gayrisâfi millî hâsı 
lada % 4,2 lira, fert başına yurtiçi gelirin de 
% 3,8 dir. 

Sayın Gündoğan'in gerçekleşme rakamları 
da yanlıştır. Burada cari fiyatlarla arz ede
yim: 
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1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

(i) 

1 895 
2 117 
2 222 
2 332 
2 639 
2 891 

(2) 

1 812 
2 026 
2 124 
2 227 
2 525 
2 768 

(3) 

1 638 
1 830 
1 916 
2 001 
2 262 
2 448 

(4) 

1 647 
1 836 
1 922 
1 994 
2 246 
2 437 

Yıllık 
ortalama 
artış 
hızı % 8,8 % 8,8 % 8,2 

Sayın Gündoğan, sanayileşmeye önem ve
rilmediğinden bahsetmektedir. Birinci Beş Yıl
lık Plân, plânlı kalkınma neticemizin ilk tecrü
be dönemidir. Bu dönemde plânda öngörülen 
hedeflerinden birkaçı gerçekleşememiştir. Me
selâ tarımda ve sanayide hedeflere ulaşılama
mış ve GSMH'da % 0,3 geri kalınmıştır. Bu 
geri kalmalara rağmen Birinci Plânın tamamen 
başarısız bir sonuç verdiğini ileri sürmek 
mümkün değildir. Şöyle ki : 

a) Tarım ürünleri ve beslenme yönünden 
Türkiye kendine yeter duruma gelmiştir. 

b) Sanayileşme alanında önemli hamleler 
kaydedilmiştir. Bu gelişme Türkiye'nin tarım
sal ekonomiden sınai bir ekonomiye kolayca 
geçebilmenin şartları bakımından fevkalâde 
anlamlıdır. Buna tarım sektörü ile sanayi sek
törünün zaman içindeki nispî önemlerindeki 
değişmeleri mukayese edince kolayca görmek 
mümkündür. Bu mukayese aşağıdaki tabloda 
yapılmıştır. 

Tarım sektörü ile sanayi sektörünün faktör 
fiyatları ile net yurtiçi gelirleri içindeki pay
ları : 1963 - 1967 

Paylar % Yıllık ortalama 
1963 1967 artış hızı % 

Tarım 41,2 36,8 2,4 
Sanayi 16,8 18,6 10,3 

Tabloda da görüldüğü gibi tarım sektörü
nün payı % 41,2 den % 36,8 e düşerken sanayi 
sektörünün payı % 16,8 den % 18,6 ya yüksel
miştir. ikinci Beş Yıllık Plân döneminde sa
nayi sektörünün ekonominin sürükleyici sektö
rü olması öngörülmüştür. İkinci Beş Yıllık 
Plân döneminde sanayi sektörü tarım sektö
rünün önünde yer alacaktır. Türk tarihinde 
ilk olarak rastlanan bir husustur, ikinci Beş 
Yıllık Plânın ağırlık merkezi sanayileşmedir. 
Gerçekten de bu amaçla ikinci Plân dönemin
de yapılacak 111,5 milyar liralık yatırımın 
% 22,4 ü imalât sanayüne ayrılmıştır. Halbu
ki Birinci Beş Yıllık Plân döneminde bu sek
töre yapılacak yatırım oranı % 19,6 idi. Bu 
husustaki tablo aşağıda gösterilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; dış ticaret ko
nusunda biraz daha malûmat arz etmek istiyo
rum. Değerli arkadaşlarım bu noktalara temas 
ettiler. 

Türk ekonomisinin gelişmesine paralel ola
rak, dünya ticaret hacmi içindeki gerçek ye
rini alacağı şüphesizdir. Birinci Beş Yıllık 
Plân döneminde sağlanan gerçekleşmeler bu 
yönde olduğu gibi, ikinci Plânla öngörülen he
defler de bu amaca matuftur. Son yıllarda 
gerçekleştirilen ihracat tutarları plân ve prog
ram hedeflerini aşmıştır. Aşağıdaki tablo bu 
hususu açıkça belirtmektedir. 

İHRACAT 
(Milyon $) 

1965 1966 1967 

Plân hedefi 394 427 457 
Gerçekleştirilen 464 490 525 
Fazlalık % 17,7 14,7 14,8 artış olduğu 
müşahede edilmiştir. 

Dış ticaret hadlerinin gelişmekte olan ülke
ler aleyhine bir seyir takibettiği literatürde 

, rastlanan başlıca konulardan biridir» Ancak 
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bir eğilim olduğu söylenebilir. Ekonomide ya
pısal bir değişmenin sağlanması ile birlikte 
ihracat mallarımızın kompozisyonu da değişe
cek ve dış ticaret hadlerinin elverişsiz sonuç-
larıda bu suretle kurtulmak mümkün olabile
cektir. Nitekim ikinci Plânın uygulanışı ile 
bir taraftan sanayie ekonominin sürükleyici 
sektörü olma niteliği kazandırılarak ve ihra
cat için de sanayi mallarının payı % 17,8 den 
1972 de % 27,3 e çıkarılacaktır. 

Ekonomik gelişmenin gerektirdiği ithalât 
yapılacaktır. Uygulanmakta olan ithalât 
rejiminin sakıncalı yönleri eksiklikleri gide
rilecektir. Bu sistemle ilk plân döneminde ula
şılan sonuçlar oldukça tatminkârdır. İthalâtın 
kompozisyonu ekonomik gelişmeye uygun 
bir nitelik kazanmıştır; tüketim malları asga
riye indirilirken yatırım mallarına ve sınai 
üretimin ihtiyacı olan hammadelere öncelik 
verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bâzı arkadaşlarımız 
tüketim mallarının ithalâtının kısıtlanmasına 
işaret ettiler. Aslında bizim ithalât rejimimize 
göre ithalâtın % 10 u tüketim mallarına, geriye 
kalan % 90 ı hammadde ve diğer makina ve 
teçhizata ayrılmış bulunmaktadır. Binaena
leyh, ithalât rejimimizde tüketimin kamçılandığı 
iddialarını kabule imkân yoktur, 

Muhterem arkadaşlar; 
Kredi dağılımı hususundaki iddialara arzı 

cavabediyorum. 
Tarım kredileri özel sektöre açılan kredilerin 

ortalama olarak % 25 ini teşkil etmektedir. 
Ancak tarım kredilerinin artış hızı, diğer 
kredilerden daha fazladır. 1966 yılında toplam 
özel sektöre acılan krediler % 30 civarında 
arttığı halde tarım kredileri % 41 in üstünde 
bir artış göstermiştir. 1967 yılında bu artış 
hızının devam edeceği tahmin edilmektedir. Ni
tekim. 1966 Eylülünden 1967 Eylülüne kadar 
tarım kredilerinin artışı % 27 d'r. 

Ayrıca ticari kredilerin bir kısmı, esas 
olarafe tarım sektörüne açılmış kredilerdir. Ni
tekim Zirai Donatım Kurumu kredileri ticari 
krediler arasında görülmektedir. Fakat bunlar 
adlında zirai mahiyetteki kredilerdir. 

Sayın Fikret Gündoğan 1968 bütçesinin cı
lız bir bütçe olduğunu ve bu bütçe ile sanayi
leşme ve kalkınma olamıyaeağını ileri sürdüler. 

Malûmları olduğu gibi, İkinci Baş Yıllık 
Plân belirli bir kalkınma hızı hedefi tâyin et
miştir. 1968 programında bu hedefe ulaşmak 
için yapılması gereken yatırım miktarı ile 
bu yatırımların kamu kesimince finanse edile
cek kısmı tâyin edilmiştir. 

1968 bütçesi, bu husus göz önüne alınarak 
düzenlenmiştir ve Devlet Plânlama Teşkilâtın
ca öngörülen kamu yatınmlarının tam karşı
lığı bütçeye konmuştur. Dolayısiyle, kaîîanma 
plân ve programımıza esas itibariyle uygun 
olarak hazıriann 1968 yılı Bütçemizin sana
yileşme ve kalkınmamıza gereken katkıda bu
lunacağına inanıyoruz. 

Bütçelerimiz yıldan yıla önemli artışlar 
göstermektedir. Nitekim 1957 yılı temel olarak 
alınır ve bu yıl bütçe rakamı 100 itibar 
edilirse, mütaakıp yıllarda miktar ve nisbetler 
şöyle gelişmiştir : 

Yıllar itibariyle bütçeler : 

Yıllar 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1903 
1966 
1967 
1963 

İndeks (195 

100 
112 
150 
184 
218 
253 
303 
338 
367 
426 
477 
545 

olmuştur. Bu suretle 4 milyon liralık bütçe, 
1988, de 22 580 108 182 liraya çıkmıştır. Bi
naenaleyh bu bütçenin cılız olduğunu iddia et
mek mânaya uygun değildir. 

Bu arada Sayın Gündoğan, Sayın Melen, Sa
yın Karaman ve Sayın Koksal da program ile 
bütçe ödenek miktarları arasında fark bııltmclıı-
ğunıı belirttiler. 

Bütçelere konan ödenek miktarlarının tama
men harcanamadığı malûmlarıdır. Gerçekten 
Muhasebeyi Umumiye Kanununun âmir hükmü 
gereğince kadro karşılıklarının tam olarak büt
çelere konması yanında bu kadroların bir kıs-
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minin fiilen doldurulamaması, ödenek dağıtım 
sistemimiz ve Devlet harcamalarına hâkim çe
şitli usul ve kanunlar ile malî sistemimize ilişkin 
diğer özellikler, malî yıl sonlarında, ödeneklerin 
bir kısmının iptal edilmesi sonucunu ortaya çı
karmaktadır. 1960 - 1966 yıllan içinde iptal 
edilen miktarların toplam ödeneklere oranı 
% 6.28 ile % 12.04 arasında değişmektedir. 
(1) yine bilindiği gibi, 1968 programında bütçe 
cari giderleri kavramı ile yıl içinde fiilen yapıla
cak olan harcamalar ifade edilmiş bulunmakta
dır. 

(1) malî 

1930 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

yıl 
iptal oranı 

% 

9.63 
6.28 
12.04 
7.96 
9.26 
9.85 
6.58 

Dolayısiyle, bütçeden yapılacak cari harca
malar yönünden 1968 programı hedeflerine ulaş
mak amaciyle (ödenek iptali hususu da göz 
önüne alınarak) bütçe ödenekleri fiilî harcama 
rakamlarının bir miktar üstünde tesbit edilmiş
tir. Bütçe cari gider ödenekleriyle program ra
kamları arasındaki zahiri farkın nedeni budur, 

Yatırım giderleriyle ilgili farka gelince, bu 
giderlerin tam olarak gerçekleşmesi için bütçe 
tasarısında ödenek miktarları, Plân hedeflerinin 
cüzi bir miktar üstünde tesbit edilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Cumhuriyet 
Halk Partisi Sözcüsü Sayın Fikret Gündoğan 
harcamaların dağılımında sekiz milyarlık bir bö
lümün tüketim ve ihalelere gittiğini ifade ile 
bunların müteahhitler tarafından haksız iktisa-
bedildiğini ve böylece Devletin sarar ettiğini bu
rada beyan buyurdular. 

Dün değerli arkadaşım Ömer Ucuzal, bu gibi 
taahhüt işlerinin Devlet tarafından yapılması 
için daha önce girişilmiş olan tecrübelerin netice
lerini burada uzun uzun izah ettiler. Ben bun
lara temas etmiyeceğim. 

Şimdi 30 - 40 yıldan beri tatbik edilmekte 
bulunan 1050 sayılı Muhasebeyi Umumiye Kanu
nu ile 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve ihale Ka
nununun değiştirilmesi zorunlu bir hal almıştır. 
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Ve biz iktidara geldikten sonra her iki kanunu 
ela Yüce Meclise sevk etmiş bulunmaktayız. 
Ümideriz ki, Meclisler bunların müzakeresini sü
ratle yaparlar ve kanuniyet iktisabe&er. Ancak 
şimdiye kadar devam eden tatbikattan elde edi
len tecrübeler, aynı konularda yabancı memle
ketlerde uygulanan esaslar çeşitli tenkidler ve 
istekler dikkate alınarak hazırlanmış bulunan 
Devlet İhale kanunu tasarısının, sayın sözcünün 
belirttiği bâzı mahzurları önliyeceği inancı için
deyiz. Bizim getirdiğimiz sistemde ihalelerin ve 
müteahhitlik sisteminin kaldırılması yoluna gi
dilmemiştir. Esasen bu sistem genellikle yaban
cı devletler tarafından da uygulanmaktadır, 

Sayın Ferid Melen'in Hazine nakid durumu 
ile ilgili sözlerine kısaca temas etmek istiyorum: 

Acık, kendilerinin de bahsettiği gibi uzun 
yıllar devam eden bütçe açıklarının bir sonucu
dur ve enflâsyonist kaynaklara başvurarak ka-
patılmıyacaktır. 

Bütçe ödemelerinde, yatırım masraflarına, 
ücretlere, istihkaklara öncelik verilmek suretiyle 
ve zaman içinde tedricen kapatılmak gibi en 
uygun bir hal şekli ihtiyar olunmuştur. Ancak 
bu yolun malî itibarı zedelemesine de meydan 
verilmiyecektir. 

Grupları adına konuşan Sayın Fikret Gün-
doğan, Sayın Ferid Melen, Sayın Suphi Ka
raman ve Sayın Osman Koksal ekonomimizin de
vamlı bir fiyat istikrarsızlığı içinde olduğunu 
değişik ifadelerle belirttiler ve Sayın Fikret 
Gündoğan da bu hususa katıldılar. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ şunu ifade 
edeyim ki, eğer ekonomik kalkınma gayretleri
miz tatminkâr sonuçlar verebiliyorsa ekonomi-

| mizde fiyat istikrarı da mevcut demektir. Zira, 
fiyat istikrarı olmaksızın yüksek bir gelişme hızı 
sağlamaya imkân yoktur. Günkü, fiyatlar yük
seliş seyri gösterirken iki yoldan biri takibedile-
esktir. Filhakika, ya fiyat yükselişlerine aldı
rış edibniyerek yatırımlar artırılmaya devam 
edilecek veya fiyat yükselişlerini durdurmak 
için harcamaları kısmak suretiyle yatırımlar ya-
vaşlatılacaktır. Bizim inancımız odur ki, bu 

j iki yoldan îmngisi tercih edilirse edilsin ekono-
| mide beklenen gelişmeyi çağlamak imkânsızdır. 

Eğer yatırımı artırmaya devam edilirse fiyat 
I artışları sebebiyle yatırımların gerçek değeri 
I düşük kalacak ve millî gelirde reel bir artış sağ-
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lanamıyacaktır. Böyle olmayıp da yatırımlarda 
kısıntı yapılmak istenirse katma değer miktar
larının düşüklüğü dolayısiyle millî gelir olumlu 
yönde bir değişme gösteremiyecektir. 

Kısaca, fiyat yükselişleri ekonomide mevcut
ken öngörülen gelişme hızma ulaşacağına ihti
mal verilemez. 

Bunu böylece tesbit ettikten sonra son iki 
yılm durumuna bakalım. 1966 ve 1967 yılların
da millî gelirimizde % 17,7 oranında reel bir 
artış olmuştur, iki yılın ortalamasını alırsak 
gelişme hızı % 8,8 olmaktadır. Bu rakamlar, 
plân hedeflerine ulaştığımızı bize rahatça söyle
mek imkânını vermektedir, 

Benim burada ilâve edeceğim tek nokta, bu 
rakamların aynı zamanda ekononıimisin fiyat is
tikran içinde olduğunu da göstermesidir. Bğer 
fiyatlar yükseliş seyri gösterseydi, belirttiğim 
ölçüde bir gelişme hızına ulaşmamız elbette im
kânsız olacaktı. 

Şimdi aziz arkadaşlarını, bu konu ile ilgili 
olarak bir noktaya temas etmeden geçemiyece-
ğim, Deniliyor ki, Hükümet vergileri artırmak
tan kaçındığı için fiyat yükselişlerine yol acılı
yor. Bu sözün bugünkü Hükümet için nasıl kul
lanılabileceğini anlamıya imkân yoktur. Şimdi 
kolayca hatırlı yacağmız bir hâdise ile ilgili ra
kam vereceğim. Yalnız 1967 yılında 950 milyon 
lirası genel bütçeye ve 707 milyon lirası Devlet 
teşekküllerine munzam bir gelir kaynağı sağ
lamak üzere cem.'an 1 milyar 657 milyon liralık 
mükellefiyeti artırıcı tedbirleri eksiksiz olarak 
gerçekleştirdik. Senelerce Şeker Şirketinin za
rarı pahasına satılmakta olan fiyatı, geçen sene 
biz yükselttik. Diğer birtakım maddelere sam
ları biz yaptık ve bunu cesaretle yaptık. Her in
saf sahibi arkadaşımız takdir buyurur ki, bu 
tutum ve davranışı göstermek, ancak enflâsyo-
nist politikaya iltifat göstermiyen bir Hüküme
tin harcıdır. Bu suretle de muhterem arkadaş
larımızın Hükümet için enflâsyon iddialarına da 
cevap vermiş oldum. 

Bütün rakamlar ortadadır. Toptan eşya fiyat
ları genel endeksi 1966 da % 4 ve 1967 de % 5 
oranında yükselmiştir. Son yılm durumuna bi
raz önce bahsini ettiğim gelir artırıcı tedbirle
rin, işçi ücretlerindeki artışların, ithal malları-
mızdaki fiyat yükselişlerinin ve Orta - Değıı ile 
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| Kıbrıs buhranları gibi arızî olayların tesiri ol
muştur. Bütün bu yan tesirlere rağmen fiyatlar 
genel seviyesinde % 4 - 5 nisbetini aşan yükse
lişler olmamıştır. 

Diğer yandan Ankara'da perakende fiyatlar 
son iki yılda % 5 - 6 civarında bir yükseliş kay
detmiştir ki, bu yükseliş toptan eşya fiyatların-
dakine yaklaşık bir hareketi ifade etmektedir. 
Bu durumda toptancı ve perakendeci fiyatları 
arasındaki farktan ve ona atfedilebilecek ka
zançlardan söz etmek doğru değildir. 

Şu arz ettiğim rakamlar dahi Sayın Fikret 
Gündoğan'ın, kendilerine büyük bir hücum ile 
bahsettiği, perakendeci, aracı, sınıflarının kâr
ları arasında bir mutabakat bulunduğunu ifade 
etmiş oluyorum, bu suretle. 

Netice olarak bu konuda şunu arz edeyim ki, 
ekonomimiz enflâsyonist bir gidiş içinde olma
mıştır. Ve Hükümet bu konuda fevkalâde dik
katli ve müteyakkız bulunmaktadır. 

Sayın arkadaşlarımızın bir kısmı Konsorsi
yum, dış yardımlar ve borçlar konusuna temas 
buyurdular. 

Değerli arkadaşlarım, 
1963 -1966 döneminde Konsorsiyum'dan ken

dilerinin iddia ettiği 1 milyar 312 milyon dolar 
taleple değil, 920 milyon doları program, 330 mil
yon doları proje kredisi olmak üzere 1 milyar 
250 milyon dolar talebedilmiştir. Bu miktara 
karşılık. temin edilen 1 milyar 130 milyon dolar
dır. Yani talebedilen miktarın çok altında kaim
miş değildir. Şu hususa bilhassa işaret etmek 
isterim ki, borç tecilleri de tamamen bağımsız bir 
kredi mahiyetindedirler. Bâzı arkadaşlarımız 
bunun bağlı bir kredi olduğunu ifade ettiler. As
lında bu bağımsız bir kredi mahiyetindedir ve 
ekonomiye tesirleri bakımından program kredi
lerinden bir farkları yoktur. Ayrıca bu devre
de Milletlerarası Para Fonundan 62 milyon do
lar temin edilmiştir. 

Sayın hatip konuşmalarında; proje kredile
rindeki artışın program kredilerinden fazla ol
duğunu beyan ettiler. Burada müessir olan en 
mühim unsur, üyelerin firmalarını kayırmaları 
değildir. Çünkü, Yüksek Mecliste defaatle açık
landığı üzere, dış finansman ihtiyacı olan proje-
lerimiz beynelmilel ihaleye çıkmakta ve ihale 
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en müsait teklifi veren firmada kalmaktadır. 
Eğer o firmanın bağlı bulunduğu memleketin 
proje kredisi varsa, projenin dış finansman ih
tiyacı bu krediden karşılanmaktadır. Binaena
leyh. proje kredileri konusunda Konsorsiyum 
üyeleri ile ilişkilerimiz, üyelerin kendi firmala
rını «kayırmalarına» müsait bir sistem değildir. 
Bu bakımdan iddia gayriciddidir. 

Proje kredilerindeki artışın en mühim sebebi, 
proje hasırlama tekniğinde kaydettiğimiz iler
leme ve daha fazla sayıda ve yeterli miktarda 
proje hazırlanmış olmasıdır. 

imalât sektörüne az kredi tahsisi konusuna 
gelince, 1967 yılı içinde sağlanan proje kredile
rinin 178 milyon dolar .gibi çok büyük bir mik
tarı imalât sektörü projeleri için alınmıştır. 

1963 - 1963 devresinde özel sektör projeleri
nin finansmanı için Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankasına sağlanan kredilerden çok az bir mik
tarı yabancı sermaye iştiraki bulunan bâzı pro
jelere tahsis edilmiştir. Ancak, tahsislerde, pro
jelerin döviz tasarruf ve ihracatı artırma etki
leri öncelikle göz önünde bulundurulmuştur. 

Sayın konuşmacı, Konsorsiyum dâhilinde al
mış olduğumuz kredilerin şartlarının ağırlığına 
değinerek, bu kredilerin vadelerinin kısa ve fa
izlerinin do yüksek olduğunu ifade etmişlerdir, 
1966 yılında almış olduğumuz kredilerin vadele
rinin ağırlıklı ortalaması 28,1 yıl ve faizi isa 
% 2,7 dir. Kredi şartları bakımından, üye mem
leketlerin bâzılarını, meselâ, A. B. D. ni ele ala
cak olursak: A. B. D. nin diğer memleketlere 
verdiği kredilerin ortalama vâdesi 27;9 yıl, orta
lama faizi ise % 3,3 tür, Türkiye'nin A. B, D. 
den aldığı krediler ise 40 yıl vâde ve % 2,2 faiz
lidir. Binaenaleyh, bu husustaki iddiaların ha
kikatle ilgisi yoktur, 

Sayın Ferid Melen, 
Sayın Melen, dış borç ödemelerinin yıllara 

yayılmak suretiyle ertelenmesi konusundaki gö
rüşlerini ifade ettiler. 

Sayın Melen'in de yakinen vâkıf oldukları 
veçhile kalkınma plânında öngörülen yıllık dış 
finansman ihtiyaçlarının, usım vadeli düşük fa
izli proje ve program kredileri şeklinde sağlan
ması esastır. 

Bu iki şeklin dışında, mevcut borçların belli 
bir süre için ertelenmesi, toplam dış finansman 

ihtiyacının karşılanmasında bir alternatif ola
rak mütalâa edilmektedir. 

Borç ertelemesi mevzuunda, üzerinde hassa
siyet gösterdiğimiz bir nokta, böyle bir operas
yona gidilmesinin memleketimizin kredi değer
liliğine halel getirmemesi; başka bir ifade ile, 
Türkiye'nin dış borçlarını zamanında ve tam 
olarak ödemediği şeklinde bir intiba doğmasına 
mâni olmaktır. 

Bundan başka; bir kısım, borçlara mütaallik 
ödemelerin mevcut şartlarla bir süre için ertelen
mesi yetersiz bir tedbir olacağından, borç tecili
nin kalkınma kredisi şartları ile yapılması lü
zumuna inanıyor ve bu istikamette gayret sarf 
ediyoruz. 

Sayın Suphi Karaman konuşmasının dış borç
lanmalarla ilgili kısmında; memleketimizin ağır 
bir borç yükü altına girdiğini, bunu başka ar
kadaşlarımız da daha ileri giderek, yeni doğan 
bir çocuğun ancak 106 yaşında ödiyebileceğini 
ifade ettiler ve bu arada Bütçenin açık vermesi 
halinde dış borçlanmaya gidilmesi gerektiğini 
belirtmiş ve dış borçlanmalarda artık büyük bir 
hassasiyet göstermenin zaruretine işaret etmiş
lerdir. 

Evvelemirde şunu arz etmek isterim ki, Tür
kiye, gelişi güzel bir şekilde ve yıllık bütçe açık
larını karşılamak maksadı ile değil, millî bir ter
cih vesikası olan Beş Yıllık Kalkınma Plânla
rında tesbit edilen esaslar çerçevesinde dıs borç
lanmaya gitmektedir. 

Nitekim; Yüksek Meclislerin tasvibinden geç
miş olan ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, kal
kınma kredisi niteliğinde dış borçlanmayı zorun
lu görmekle beraber bunun mümkün olan en dü
şük sınır içinde tutulmasını derpiş etmektedir. 
Gerçekten de, İkinci Beş Yıllık Plân döneminde 
Türk ekonomisinin dış borçlanma ihtiyacı hem 
nisbet hem de mutlak değer olarak azalacaktır. 
İkinci Beş Yıllık Plân hedeflerinin gerçekleşti
rilmesi, kalkınma kredisi niteliğindeki dış borç
lanmaya ihtiyaç duyulmadan ekonominin geliş
me temposunun devamını sağlıyabilecektir. 

iktisadi Devlet Teşekkülleri konusunda da
ha önce temas etmiştim. Bu teşekküllerin kâr
ları vo.yatırımları seneden seneye inkişaf göster
mektedir. Nitekim; işletmeci olan kuruluşların 
1965 yılında 261,7 milyon lira olan kârları top
lamı 1966 da 447,8 milyona yükselmiş ve 1967 
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yılı için 822,7 milyon lira programlanmıştır. Bu 
da gerçekleşecektir. Bu bakımdan İktisadi Dev
let Teşekkülleri ile ilgili şu rakamların sarahati 
içerisinde bir mâna ve medlulü yoktur. 

Komisyonun fonksiyonlarının önemi hakkın
da sayın parti sözcülerinin tenMd ve temennile
rine kısaca şöyle cevap arz edeceğim. 

Hükümetimiz Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
Türkiye için önemini bilen, bunu Kalkınma Plâ
nında, yıllık programlarda açıklıyan bir iktidar 
mensubu olarak bunlardan en kısa sürede en 
yüksek verimi almak kararında ve çabasında
dır. 

Bu amaçla 21 Mart 1968 tarihinde görevleri
ni bitirerek çalışmalarına son verecek olan ik
tisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenle
me Komisyonunun yararlı ve devamlılığı zorun
lu olan fonksiyonlarını yürütmek amacı ile Hü
kümetimiz merkezî bir organ kurmak kararın
dadır. 

Para - kredi mevzuuna gelince : Muhterem 
arkadaşlarım; 

Çeşitli vesilelerle beyan etmiş olduğum gibi, 
para ve kredi politikamız istikrar içinde kalkın
ma prensibine dayanmaktadır. Bu prensip esas 
alınırsa, en yeterli kredi hacmi, mevcut tabiî, 
sosyal ve ekonomik şartlar içinde kalkınma hı
zım âzamiye çıkaran ve fiyat genel seviyesi ar
tışlarını asgariye indiren bir kredi hacmidir. 

Malûm olduğu üzere, bankalarca açılan kre
diler öz ve yabancı kaynaklara, Merkez Bankası 
kredileri ise emisyona dayanmaktadır. Banka
lar, yabancı kaynak olarak topladıkları mevdu
ata, öz kaynakları olan sermaye ve ihtiyatlarını 
ilâve ederek çeşitli mumelelerde ve kredilerde 
kullanmaktadırlar. Bu duruma göre kredilerin 
normal şartlar dışında genişletilmesi, her şeyden 
önce sıhhatli kaynak meselesi olmaktadır. 

iktisadi faaliyetlerin muhtacolduğu kredi 
hacmim, para değerinin istikrarını nazarı itiba
ra almadan karşılamak enflâsyon politikası ta-
Mbetmek demektir. Böyle bir politikanın millî 
kalkınmanın gerçek ve devamlı olmasını engelle
diği herkesçe malûmdur. Bu itibarla bir yandan 
hayat pahalılığından şikâyet olunmasını, diğer 
yandan kredi hacminin yetersiz olarak tavsif 
edilmesini irtibatlandırmak güçtür. Çünkü ister 
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saf kantitatif para teorilerinden, ister genel pa
ra teorilerinden hareket edilsin, kredi hacmi ile 
para arzı ve para değeri arasında sıkı bir mü
nasebet vardır. 

Para ve kredi kontrol usulleri ve mekaniz
maları da bu münasebetle kullanılmaktadır. Bu 
itibarla en yeterli kredi hacmi, para ârzımn fi
yat genel seviyesine tazyik yapmasına fırsat ver-
miyen genişlikte olmalıdır. 

Kredilerin dağılışı konusunda ifade edilmiş 
olan çeşitli görüşlere gelince : 

Sayın hatiplerin sualleri, büyük ölçüde mev
cut banka kredileri istatistiklerinin, esas itiba
riyle muamele şekillerini kapsamasından doğ
maktadır. Cari istatistiklerde ihtisas kredileri 
dışındaki krediler, muhtelit veya ticari kredi
ler tâbiri altında ifade edilmektedir, ihtisas kre
dileri Ziraat Bankasının zirai kredilerini, Halk 
Bankasının küçük sanat ve esnaf kredilerini, 
dört bankamızın ipotek karşılığı kredilerini ve 
Sınai Kalkınma ve Sınai Yatırım ve Kredi ban
kalarının orta ve uzun vadeli sınai kredilerini 
kapsar. Buna karşılık ticari krediler bütün ban
kaların senet, avans ve borçlu cari hesapları top
lamım ifade eder. 

Şimdi banka kredilerinin dağılışı meselesini 
elde mevcut malûmata göre arz edeceğim. 

Bütçe gerekçesinde yer alan tablolardaki 
tasnife muvazi olarak banka kredileri, Ekim ayı 
itibariyle, resmî sektöre 2 milyar 685 milyon lira 
ve özel sektöre 18 milyar 857 milyon lira olarak 
ayrılmaktadır. Resmî sektöre açılan 2 milyar 
685 milyon liralık kredinin 109 milyon lirası 
genel ve katma bütçe dairelerini, 1 milyar 250 
milyon lirası çoğunlukla İller Bankasının köy 
ve belediyelere açtığı kredileri, 1 milyar 326 mil
yon lirası da iktisadi Devlet Teşebbüslerine ço
ğunlukla resmî bankalarca açılan kredileri kap
samaktadır. 

Resmî sektör kredilerinin toplam banka kre
dilerinden aldığı pay 1967 yılı Ekim ayı sonunda 
% 12 kadardı. Buna göre banka kredilerinin 
% 88 i özel sektöre aittir. 

Bu konudaki politikamız banka kredilerini 
münhasıran özel ve resmî ekonomik faaliyetle
rin finansmanına yöneltmektedir. 

Toplam banka kredileri 100 itibar edilirse 
1967 yılı Ekim ayı sonunda bunun, 

% 22,3 ü ziraat sektörünü, 
[ % 22,2 si sanayi ve madenciliği, 
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% 2,5 İT. Halk Bankasının küçük sanat ve 
esnaf kredilerini 

% G;0 ı 25 bin liradan as küçük sanat ve kü
çük ticaret k'edilerini 

% 8 8 i mesken vo diğer inşaat kredilerini, 
% 5 5 i köy ve belediyeleri, 
% 12,4 ü dış ticareti ve, 
% 20,3 ü yurt içi ticareti ve sektörü bilin-

miyenleri temsil etmektedir. 
Q"i rakamlara göre - b?zı arkadaşlarımız bü

tün. krediler tüccara ve-üld^ğ-'ni ifade etmişlerdi, 
han^i sektörlere ne miktar kredi verildiğini açık
ça ifade etmektedir. 

Bu dağılişa göre kredilerin % 47 si üretime, 
% VS i mesken inşaatı, köy ve belediye imarına, 
% 12 si dr. ticarete, % 26 sı da mal vo hizmet 
d^ğ-t'^'nı yapan küçük vo büyük ticarete yö
nelmiştir. 

Kallrnmr, İrzının plân hedefi olan % 7 civa
rında redeki osmesi bu stniktüHm ifade edil
diği. ölçüde düzensiz olmadığını göstermektedir. 

'S ̂ yın Okyayuz, konuşmalarında, Merkez 
Bankasınca ihracat hazırlık kredilerinin vaktin
de verilmediğini, pamuk piyasasrnm açılışnrn 
beklendiğini, halbuki ih"acat mevzuu başka mal
ların da bulunduğunu, mevcut ihracat hasırrk 
kredisinin ihtiyaca klfi gelmediğini beyan etti
ler. 

Merkez Bankası her y i , bankalar kanaliyle 
ihracatçılara. ihraç mallar7nm piyasadan muba
yaası ve stoku için reeskont imkînları tanımak
tadır. Bu imkanlardan yahrz muayyen iîr*aç 
mallan, deği1, her çeşit ihraç mevzuu mal istifa
de edebilir, ihracat hazırbk kredileri, ihraç mev
zuu malın piyasasının açılmasiyle başlar ve mü-
taakıp yılın ihraç mevsimi başına kadar devam 
cie-'. Bu itibarla, bu kredinin kullandırılmaya 
başlamasının, pamuk piyasas-nın açılmasına ka
tlar bekletilmesi bahis mevzuu değildir. 

ih'asat hazırlık kredilerinin, ihtiyaca kâfi 
/relin gelmediği, meselesine gelince: Malûm oldu
ğu üzs~e, reeskont kredileri, bankalar için son 
'kaynaktır. Ankes durumları müsait bankalar, 
muayyen sahadaki, plasmanlarım kendi kaynak
ları ile yaparlar. Ancak likidite ihtiyacı duyduk-
lar?. zaman Merkez Bankası kavnağ^na müracaat 
ederler. Bu. itibarla, ihracat handık kredileri, 
yahrz Merkez Bankası vaziyetlerinde görülen 
miktar kadar değil, daha geniştir, 

Şimdi son olarak gelirler konusundaki gö
rüşlerimizi arz edeceğiz. Yapılan tenkidle~i ce-
vaplandıracağm. Bu arada Sayın Kocaeli Se
natörü Hikmet işmen'in dünkü konuşmasında 
gelir politikasına temas ederken bu yıl yeniden 
kabul edilen en az geçim indirimi sistemini be
nimsediklerini ve fekat Tasarruf bonosu Kanu
nu ile ücretlerin 1 200 liraya kadar olan kısım-
n*n bono tevkifatmdan muaf tutulmuş olmasını 
tasvibetmediklerini zira Devletin rr gelirlilerden 
vergi, çok gelirlilerden borç alma politikasının 
doğru olmıyacağım mütalâa ettiler. 

Sayın senatörün müfcalâas-*, şayet Tirddye-
mizde hayli dik ve müterakki bir Gelir Vergisi 
tarifesi ile yükselt gelirliler vergilendirilmemiş 
olsa idi doğru olabilirdi. Halbuki biz, yükıek be
lirleri tavam % G8 e kadar yükselen bir Gelir 
Vergisi tarifesi ile vergilendirmekte ve bu ge
lirlere ilâve olarak % 3 nispetinde de mecburi 
istikraza tabi tutmaktayız. 

Bunun mânası. yüksek gelHile~in, geliri elde 
ettikleri ylda tasarruf edebilecekleri değerler
den % 71 inin kamu sektörüre transfer edildiği 
bir hal. göstermektedir ki, Türkiye'mizde Sayın 
S onat örün belirttiği gf~i düşük gelirlilerden 
vergi, yükıek gelirlilerden ise borç alınarak ka
mu ihtiyaçlarının finanse edildiği ifadesi doğru 
bir ifade değildir. 

Türkiye giM gelişme halindeki bir iVkede uy
gulanan Geli- Verdisi tarifesi mü^rakkiyeti ve 
tavan nisbetleri yüksek bir vergileme gayretini 
ifade eder. 

Bu se'epkrle sayn senatörün mütalâalarına 
iştirak etmemiz imkânsızdır. 

Sayın Gündoğan kanırmalarının vergi poli
tikası ve bütçe gelirleri ile ilgili bölümündeki 
ifadelerin, ki diğer bâzı arkadaşlarımız da bu 
mevzua temas ettiler ve vergi sistemimizin ço
ğunlukla Vasıtalı Vergilere dayandığı, ve bu
nun dar gelirli vatandaşların aleyhine bir du
rum yarattığını, 1968 yılı gelir tahminlerinin, 
gocmis yıllarda olduğu gib fezla gösterildiği ve 
bu rakamların gerçekleşme-inin imkânsız oldu
ğunu. ayrıca 1%3 yılı programında belirtilen ge
lir tahminleri ile Bütçedeki gelir tahminleri ara
sında bir milvar 117 milyonluk bir fark bulundu
ğunu vo o-elir tahminlerinin en az bu miktar ka
dar yüksek gösterildiğini beyan ettiler. 



0. Ssnatora B : 25 2 . 2 . 1963 0 : 1 

Vergi sistemimizde Vasıtalı Vergilerin Vası
tasın Vergilere nazaran daha büyük bir yer iş
gal ettiği hususu doğrudur. Ancak bu, A. P. İk
tidarına bir eseri değildir. Bu binim gibi geliş-
mo halinde olan ülkelerin bünyelerinin tabiî ica
bıdır. Nitekim, gelişmiş ülkeler arasında yeralan 
italya'da bile kısmen aynı durum mevcuttur. 

Ayrıca, Vasıtalı vergilerin iç bünyelerine ba
kılmaksızın sosyal adalete aykırıdır peklinde ipti
dai hüküm verilmesini kabul etmek güçtür. Bu
günkü modern vergi tekniği, Vasıtalı vergilerin 
bünyesinde yapılan değişikliklerle sosyal adaleti 
zsdeleyici y'iniin ortadan kaldırılabileceğini ka
bul etmektedir. Sayın konuşmacıların, Vasıtalı 
vergilerimizin bünyelerini bu açıdan dikkat7 i 
bir incelemeye tabi tuttuktan son^a aynı kanaati 
muhafaza ve müdafaa edeceklerini zannetmiyo
rum. 

Diğer tamftan, Devlet gelirleri içerisindeki 
Vasıtasın - Vas'talı Vergi oranının, daimî olarak 
Vasıtas'z Vergiler aleyhine değiştiği .şeklindeki 
göriHi de aşağıda arz edeceğim rakamlar muva
cehesinde, tamamen mesnetsiz kalmaktadır. 

Filhakika : 
1964 ylmda Vergi gelirleri tahsilat toplamı 

9 milyar 292 milyon liradır. Bunun 3 milyar 38 
milyonu Vasıtasız vergilerden tahsil edilmiş olup 
nİ3ps+. olarrk ifadesi % 32.6 dır. 

1C6J yılında 10 milyar 2"7 milyon liralık 
Vergi gelirleri talmlâtm-n 3 milyar 306 milyon 
lirası Vasıtaıız vergilerden ibarettir İd, nisbet 
olarak ifadesi % 33 tür. 

1933 yılı tahsilatı 12 milyar 440 milyon li-a 
olan Vergi gelirlerinin 4 milyar 189 milyon li
rası Vasıtasız vergilerden, tahsil edilmiştir. Nis
pet olarak ifadesi % 33,7 dir. 

1~67 yılın'n 10 aybk tah-.illt rakamlarına göre 
Vergi gelirleri 12 milyar 377 milyon liradır ki, 
bunun 4 milyar 433 milyonu Vasıtasız vergiler
den elde edilmiştir. Nispet olarak ifadesi % 35,4 
tür. 

Görülmektedir ki, 1964 ten beri vergi gelirleri 
içerisinde Vasıtasın vergilerin nispî önemi mun
tazaman gelişmektedir. Yani 1964 te % 32,6 
olan Vasıtas'z vergiler nispeti 1967 de % 35,4 
yükselmiş bulunmaktadır. Diğer bir deyimle 1964 
te Vasıtalı vergiJe:' vergi gelirle-inin % 67,4 ünü 
teşkil ederken 1^67 de % 646 ya düşmüştür. 
Bu suretle Vasıtalı Vergi gelirleri içinde, nisbet 

itibariyle, 1964 ten 1967 ye kadar bir artış gös
termiştir. 

1967 bütçe yılı başında Vasıtalı vergiledi bir 
milyar civarında artıran kanunlar çıkarıldığı ve 
kararlar alıncbğı malûmunuzdur. Buna rağmen 
Vasıtalı vergilerin, toplam vergi gelirleri arasın
daki nispî öneminin azalması, vergi sistemimizin 
kuruluşunda bir hata olmadığını göstermekte
dir. 

Rakamlar, Bakanlığımın bütün neşriyatında 
böylece görülmekte iken, hiçbir rakam verme
den, vergi sistemimizin yapısının düşük gelirli
ler aleyhine geliştiğini ifade etmenin ne derece 
ciddî bir tenkid kabul edilebileceğini takdirleri
nize arz ederim. 

Ve"."gi sistemimizdeki Vasıtalı ve Vasıtasız 
vergiler oranları ve bu oranlardaki gelişmeler 
konusunda arz ettiğim izahatla, aynı zamanda 
Sayın Karaman'm tenkidlerini de cevaplandır
mış olmaktayım. 

1963 yılı gelir tahminlerine gelince, su husu
sa bilhassa belirtmek isterim ki, gelir tahmin
lerimiz gerçekçi olarak ve samimiyetle yapılmış
tır. 1967 yılı bütçesinde de aynı tenkidlere mu-
hatabolunmuş ve bütçe gelirlerinin fazla göste
rildiği belirtilmişti. Ancak, elimizdeki 10 aylık 
tahsilat rakamlanna bakarak, iftiharla söyliye-
bilirim ki, geçen yıl bütçesi ile tahmin edilen 13 
milyar 313 milyon liralık gelir tamamen gerçek
leşmek üzeredir. Sayın Gündoğan'dan ayrı ola
rak, Sayın Melen'in de işaret ettikleri, 1963 
programı Devlet gelirleriyle 1968 bütçesi Devlet 
gelirleri, arasındaki farka gelince; Bütçe Komis
yonundaki konuşmalarımda da açıkladığım gibi, 
bu fark, programdaki gelir tahminlerinin meri 
gelir kanunlarına göre, bütçedeki tahminlerin 
ise, gelir kalemlerinde yapılacak değişiklikler 
dikkate alınarak yapılın1 ş olmasından ileri gel
mektedir. Diğer bir deyimle, programdaki ra
kamlar, 1968 yılında gelir kanunlarında hiçbir 
değişiklik yapılmadığı takdirde tahsili beklenen 
gelirleri ifade etmektedir. 

Farkın ayrıntıları şöyledir : 
Programdaki Gelir Vergisi tahmininde, asga

ri geçim indirimi sisteminin yeni miktarlar üze
rinden ve fakat eski metotla uygulanacağı dik
kate alınmıştı. Halbuki 930 sayılı Kanunla de-
kot sisteminin uygulanması kabul edilmiş ve bu 
operasyon bütçe tahmini ile program arasında 
350 milyonluk bir fark yaratmıştır. 
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Yıl içinde kanunlaşacağını ümidettiğimiz Mo
torlu Kara Taşıtları Vergisi Hazineye 100 mil
yonluk ek gelir sağlıyacaktır. 

Veraset Vergisinde yapılacak değişiklikten 
17 milyonluk gelir artısı temin edilecektir. 

Gider Vergisi Kanununda yapılacak aynı ma
hiyetteki değişikliğin 150 milyonluk gelir sağlı-
yacağı beklenmektedir. 

Katma bütçeli idarelerin proje kredileri olan 
241,6 milyon lira, programın hazırlandığı tarih
te temin edilemediği için program tahmininde 
yer almamış ve ayrıca katma bütçeli idare gelir
lerinin Ekim ayı tahsilat rakamları da program 
harici 100 milyonluk bir tahmin artışına imkân 
vermiş ve bu iki kalem, program ile bütçe ara
sında 342 milyonluk bir fark yaratmıştır. 

Programla bütçe aras*ndaki bakiye gelir 
farkı, da, programın tesbitinden sonra alman 
tahsilat rakamlarının imkân verdiği cüzî gelir 
artışlarından ibarettir. 

Sayın Karaman'm asgari geçim indirimi mik
tarlarının piyasa ile, fiyatlarla, gerçeklerle, sa
de bir vatandaşın yaşantısı ile hiçbir şekilde iliş
kisi kalmamıştır. Şeklindeki sözlerini de maale
sef insaf ölçüleri içinde yapılmış bir tenkid ola
rak kabul edemiyorum. 

Sayın konuşmacı, 920 sayılı Kanunla, 
1 . 1 . 1963 tarihinden beri uygulanmaya baş
lanmış olan en az geçim indirimi hadlerinin, Ge
lir Vergisi tatbikatından beri uygulanan en yük
sek geçim indirimi miktarları olduğunu ve sa
dece bu operasyonla Hazinenin 1968 de asgari 
300 ve 196D da 500 milyonluk bir fedakârlığı 
göze aldığını unutmaması lâzımgelir. 

Diğer taraftan, büt^e imkânları âzami dere
cede zorlanmak suretiyle uygulanabilmiş bulu
nan söz konusu en az geçim indirimi miktarları
nın, fert başına düşen gelirle mukayesesinde, 
Türkiye'nin birinci sırada yer alan bir ülke ol
duğunu da bilhassa belirtmek isterim. 

Sayın Karaman'm vergi reformların devam 
etmedi gerektiği konusundaki görümlerine tama
men katılmaktayım. Gerek vergi teşkilâtımız ve 
gerekse vergi kanunlarımız konusundaki reform 
çalışmalarımıza aralıksız devam edilmekte olup, 
hasırlanan tasarılar peyderpey Parlâmentoya su
nulacaktır. 

Bendeniz izahatımı burada bitirmiş bulun
maktayım. Tekrar, bütçenin daha mükemmel 

bir hale gelmesi konusunda yapılmış olan gay
retlere şükranlarımı arz eder, değerli üyeleri 
saygıyla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, verdiğiniz 
önerge ile «söylemediğiniz sözleri bize izafe 
eden Bakana cevap vermek istiyorum» diyor
sunuz. Bu hususta söz vereyim isterseniz. He
nüz altı kişi konuşmadığı için doğrudan doğru
ya siz3 söz verebilirim. Hangisini kullanmak 
istersiniz? 

FÎKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Doğru
dan doğruya söz almak isterim. 

BAŞKAN — Buyurun; yalnız grup adma mı 
kendi adınıza mı? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Grup 
adına. 

BAŞKAN — Buyurun. 
O. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (İstanbul) — Muhterem Başkan, muhte
rem arkadaşlarım, biraz önce bu kürsüden Yük
sek Heyetinize hitabeden Bakanın sözlerini din
ledikten sonra bir bütçe müzakeresi esnasında 
olmadığımızı, âdeta bir siyasal yarışma içerisin
de bulunduğumuzu hissetmekten üzüntü duy
dum. Sayın Bakan burada bütçenin esprisi üze
rinde ve bütçenin bu memleketin sosyal ve 
ekonomik hayatına sağlıyacağı olumlu sonuç
lan üzerinde konuşacağı yerde, basit bir tah
rikçilik metodu kullanarak halk oyunu güya 
kendi lehlerine çevirme ve böylece kolay ka
zanç sağlama psşine düştüler. 

Evvelâ şu ciheti kesinlikle hatırlatmak iste
rim ki, bütçe müzakereleri Hükümetle siyasi 
partilerin muhalefette bulunan kaantları ara
sında bir münakaşa konusu olmalıdır. Yoksa 
tek taraflı, sözlere baktığımda gördüğüm gibi 
iktidar partisine mensup senatör arkadaşları
nın Hükümetin getirdiği bütçeyi eleştiren 
muhalefet hatiplerine Hükümeti destekleyici, 
muhalefet hatiplerini kötüleyici birtakım sa
taşmalarda bulunulmasını bütçe müzakereleri 
kavramı ile ve esprisi ile bağdaştıramıyorum. 
M'Asaade etsinler de biz Hükümetle cebelleşe-
lim. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Devam edin, buyurun. 
C. H. P. GRUPU ADINA FÎKRET GÜNDO

ĞAN (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
biz kürsüden bu düzen değişecektir, bu düzen 
Türk halkının aleyhine işlemektedir diye açık, 
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seçik ve kesin bir haklim ifade ettik. Ve bugün I 
sürmekte olan düzenin hangi yönlerinin aksak 

i 
olduğunu, en açık, seçik ve kesin ifadelerle be- > 
lirttik ve yazma gibi inkâra hiçbir zaman imkân 
olmıyan bir vesika haline getirdik. Yaptık, evet, 
iste burada. Hangi düzenin değiştirilmesini iste
diğimizi, değiştirilmesini istediğimiz düzenin j 
yöntemlerini açıkla, seçikçe ve kesinlikle belirt-
til:. Ama bugün Sayın Maliye Bakanı buraya 
çıktılar «efendim bunlar diurn değiştirmek isti
yorlar b\z öyle bir durumdayız ki, onların ge
tirdikleri Anayasayı, savunma durumuna enli
yoruz» Belanız ne kadar basit bir tahrikçilik 
«Hayırda havır vardır, referandum bilmem nevi 
gelecektir» diye tahrik edilen halktan o~j a1 arak 
g*kr. insanların el'rde Arayana elbette böyle 
olur. Anaya-anın talihsizliği buradadır. Ve Ana-
yasamn emrettiği düzen değişiklisini ^"^miT.m 
bir siyasî. mrti elbette gelir burada böyle ko
nuşur. Dediler ki. Sayın Bakan, Anayasa dü-
rrrdnî değiştireceklermiş. Hasa bâz bu düzeni 
Ana^as^-nn ön^rördü'Kl devrimci akımlara. re
formlara. köklü tedbirlere ulaştırma azmi için
deyi: Düzen d'ğHkli^iri bu yolda istiyoruz, 
Bu vü^d^n. ist'vornz. Yoksa yine biraz e-"-val 
arz ettiğim ^İbi, bas't ve uc -̂z h'v t^Vik-Uik 
Vn-, pAb diV^rini mi değiştirmek istiyorlar. 
E Tendim mülkivet d'izenini mi değiştirmek is-
tivorla- gibi gûva öyle b1'" düzen deSeHHl^ini 
istermi'üz pibi, öyle bir iddi*1 p^̂ d c-tmim^ ai.M. 
ra-akl b\z ha"*-T*" d"zsn deM*iMl"'r,i istediSimizi 
yarmamrız gibi ifade -etti. 14 bölümde topladı
ğım-,-; düzen değişikliğini okumamışlar gibi, 
iste halkın ısrarında istifhamlar uyandırarak 
ya... dive bir ravi. kendilerin'* emndn-me h1"̂  de 
suçlama tekniği içinde hareket et'iler. Şimdi so-
r7.v37Tirn. Savm Bakana : B'z aile düzmini, 
mülkiyet rejimini değiştireceğimizden bahset
medik. Gerekirse Anavatanın yazdığı gibi 
rvülkivoet d'i seninde ds kamulaştırma T"oîu ile 
veya'bir zümrenin diğer zümreyi ezmiyeceği 
müşahede edildiği zaman bunu da değiştiririz. 
Toprak reformunu bundan istiyoruz ve biliyo
ruz ki, toprak konusundaki mülkiyet dineni bir 
rümrenin diğer zümreyi ezmesi şeklindedir. Ve 
bu düzen bozuktur. Ve biz biliyoruz ki, birta
kım mülkiyetlerde, meselâ arsa mülkiyetlerinde 
yerinde dur?;*, arsalarm hiçbir şev. hiçbir ikti
sadi faaliyat katkısında bulunmıyan insanların 
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elinde birden bire yüzlerce, binlerce, yüzbinler-
ce lira değere ulaştığını biliyoruz. Biz böyle isli-
yen bir şahsa üstünlük sağlıyan kudret sağlıyan 
bir arsa düzenine, ki, mülkiyete de taallûk etse 
bu düzen yanlıştır, bunu değiştireceğiz dediği
miz zaman haklı bir zemin üzerinde olduğumuzu 
açıkça iddia ediyoruz. Bunu her zaman ve her 
yerde söylüyoruz. Biz gerektiğinde Anayasanın 
hudutlar-. içinde Anayasanın gerektirdiği bütün 
re/ıalarda düzenlerin yeniden ve Arayasamn is -
tetiği istikamette ve hattâ gerekirse tonlumun 
ör, i h r a c ı istikametinde elbette ki, değiştirme 
ve kararı içindeyiz. 

Soruyorum Savın Bakanımdan; b~-n Anaya
sarın birkaç maddesini gördüm şöyle; acaba 
muhterem Bakarınrn mensubolduğu A. P. şu 
Anayasanın öngördüğü düzen değişikliklerin
den. hangisini yaptı da bizim düzen değişikliği 
d": IVvlmize karsı cılnyor ve neden bizim düzen 
değişikliği istediğimizi kcnd'ler'nin bu Anaya
sada emredihn düzeni ge\irm°dikîer"nin karşı
sında bir g"'c olarak bu Anayasayı hâ7dm kıl
mak için düzen değişikliği istediğimizi anla
makta güçlük çekiyorlar veyahut kulak tıkı
yorlar. 

n i H M l T NUItT ÂDEMOĞLU f Adana) — 
H've bu düsen değişikliğini iktidarınız zama
nında yapmadınız? 

FÎKEHT GÜIIDOĞATT (Devamla) — Size 
b-.rakt.ik. Bakınız Anayasanın 41 nei maddesi 
a'jylo bir hük'ım vazetmiştir. «İktisadi ve sosyal 
havat adalete, tam çalışma esasına ve herkes 
Hr. inca-d'k haysiyetine yaredir bir yalayış se
viyesini sağlaması amacına göre düzenlenir» di
yor. 

Sevgili Bakanım ben s;re ve mcrsuboldu-
ğur.uz A, P. sine soruyorum, Sizin bu Türk MI-
latü*c 35 avdır iktidarda kaldım. (A. P. sıra
la—r da~ «27 av. 27 av> sesler') bu Anayasa 
maddesinin yazdığı gibi insan haysiyetine yara
şır bir d"'z_ye çıkarmada ban'1*! ama ha"*"-" kü
çücük adımı a*tınız? S'e Blkcftaeı mağaraların
da T": ??/•• b.̂ .ya '̂ ^a^yan. insanların Lrya'ema ne 
7,^....;trı„7 Q.-Z i-.r.;r,Ter ordrsunun oradan o-ava 
büv"-7: bir s^yı^yet i^'nde rnemlekc^e sefaleti 
herdesin. göz" önünde canlı bir şeldlde tutması-
r.-. ha"*.gl tedbir'nirfe ne miktaa\ ne zaman, na
sıl önlediniz? Sizin kayıtlarınızda var, bu mem-
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leketin insanlarının 700 bin tancoi Almanya'ya 
i} almak için gitmek istiyor. 

OAVOÎ UÇAGÖK (Eskişehir) — Siz gönder
diniz yahu. 

CH?G?OJ?U ADETA- FİKRET GÜNDO-
ĞATT (Dsvamla) — Ilaragümrüklü gibi konuş
ma, sen ben kavgasını bırak. 

BAŞKAN — Sayın Uoagök, hatiplere bu
lunduğunuz yerden nahoş olan kelimelerle hi-
tabetmek doğru değildir. Arkadaşlar, hatibe 
lütfen müdahale etmeyin. Devam edin sayın 
Gündoğan. 

GII? GEUPU ADF_7\' FÎKR^.T ntTTT^-
öA'ÎT (Dovamla) — Bir: düzen nedir kelimesi ile 
Anayasada hüküm altına alınan Türk insanını 
insanlı1: haysiyetine yaradır bir ya-;ama sevi
yesine r.ıkarm?.k değil, ama dün d", burada ifade 
ettiğim gibi, bu bozuk d"'zem devam ettirerek 
bir avuç insanı, arara, tefeci bir takım üretken 
olmıyan. insanı daha çok sömürmekten başka 
ve onlara bağh Türk halkını onların hakimiyeti 
arimda bulunan Türk halkmı onlar yolu ?'b ko
layca oy toplama haznesi hal ne getirmekten 
başka ne yaptnnz? İsle getirdiğiniz Senim Ka
nunu. Dûn de söyledim, bütün Tüririyo'de ya
pılması g-rsken düz~n derişiklikleri An ay asa
rı-. • öngördüğü Toprak reformları, maan havsl-
yetino yaraşır yaşayış düz*mi, tam çalışma hür
riyeti, tam çalışma imkânları sağlanmış, sosval 
adale"; gözle görülür, elle tutulur hale gelmiş, 
en yüksek gelir sev'yesi ile en a~ağı gelir sevi
yeleri arasında 2i bin misli farklar azaltılmış, 
insanlar mesut, insanlar rahat idlerinde, gülle
rinde. evlerinde bütün bunlar ya~)ümış bitiril
miş gibi Türlrye mükemmel bir hale gelmiş de 
ne kalmış, r " h kamunu kalmış gibi... E'Ter se-
çim kanunu değişmiş olsaymış Türürye'de'bü
tün bu biraz evvel arz ettiğim bu olumsuz T "ırk 
lığların ıstırap içinde yv-ama şartları değişe
cekmiş. Hayır, tekrar cd'yorum bir beynamaz 
özrü acıyorsunuz, oö r.ylık iktidarınız zamanın
da T "ırk halkının lir yatma olumlu hiçbir kat-
luda bulunmadığınızın mazeretini arıyorsunuz. 
(AP saralarından «ayıp ayın» sesleri) 

Geleceksiniz bu kanunla Meclis huzurlarına 
ö. H. P. veya diğer partiler bu kanuna karsı 
duracaklar, birtakım engelleme hareketlerin^ 
bulunaeaklar ve sonra s:z çıkacaksınız halka di
yeceksiniz k i : Ey muhterem halk, görüyorsu-
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nuz İd, bizi çalıştırmıyorlar. Ama, tekrar ediyo
rum 1935 yılında belki bir dereceye kadar ge
çerli olan bu yöntem sizi muvaffak'yote kavuş-
turamıyaeaktır. Çünkü, Türk halkı ardılı Mmin 
ne yaptığını, ne yapmadığını; kimin, hangi par-
t'rin, hangi zümrelerden, tabakalardan yana ol
duğunu, hangi partinin hangi z'ımro ve tabaka
lar1. daha ağır hayat şartları içine batırma yo
lunda bulunduğunu açıkça, seçikçe, ve kesinlik
le anlamış ve görmüş bulunmaktadır. Brz Türk 
halkını, bug'ıne kadar elimizden galon bütün 
imkânları kullanarak, bilhassa İkinci Cihan Har
binde çekilen yoksullukları, ıstırapları istismar 
c derer: bir parti aleyhine giriştiğimiz çok insaf-
ET, politika ile ve yollarla,, bu yöntemleri? ka
ranlığınız muvaffakiyetler artık r.r'n muvaf
fakiyetinim hanesine en ufak bir ilâvede •buluna-
mıyaeak, Çünkü, halk onun da ne demek oldu-
ğrnu, sizin de yaptığınızı ölçecek, biçecek, tar-
'aea1: ve değcrl-.ndirecok duruma geldi ve daha 
da gelecektir. (Adalet Partisi sıralarından, gü
rültüler) 

Şimdi sevgili arkadaşlarım; b'z Anayasada 
madde madde sırala'inrş ve Türk toıolumunda 
sor.suz adaletsizlikleri, b"yük farklılıkların. ak
saklıkların, çarpıklıkların büküm sürdüğü 
T ırk toplumunda insanca yaşamanın şartlarını 
kaTrlamak için yeni bir ekonomi politikası, sos
val politika, yeni bir ulusal demokratik atılım 
yöntemi içindo bulunduğumuzu söyledik, söy
lüyoruz. Bundan bizi ne sizin bakanmızın bu
lada gdip sunu. mu istiyorlar. bunu mu islivor-
lnr gibi ço1: küçücük tahrikçi oyunlarla dön-
d'ir urs'ne imkân yoktur, biz s o "yal evrimin doğ-
rultusundayız, sosyal evrimin yanındayız. Sizin 
gibi, onun gerisinde deJbTz ve onu geri götür
meye çalışnryoruz ve çalışnuy^erğız. ttrallrh 
yakın zamanlarda neyin ne olduğu anlaşılacak
tır. Sayın Bakan bu kürsüden dim bendendin 
196G senesinden çek bahsettiklerini ve bir şü
kür edeMyau yaktıklarını söylediğimi kınadı
lar. Bakınız orada da aflarına sığınarak söy
lüyorum, gayet... 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Söyliyemi-
yorrıu, vyliye^ivorsnn. 

C. H. P. GSUPU ADINA FıiOlET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Gayet cüce bir benzetme 
v.aptılar. Dsdibr ki, «hnv dini bütün bir *r sa
nım ve daima Cenabı Hakka şâkirim.» Muh-
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terem Bakanım, sözlerimi eğer zabıtlardan tet
kik ederseniz Müslümanların da, bütün din men
suplarının da Rablanna, yaradanlanna şâkir ol
maları haklar* lir dedik ve biz bu hakkın bir te
mel hak olduğunu ta 1923 senesinde lâikliği ge
tirmekle ifade ettik, müesseseleştirdik. Lâik
lik, adlında herkesin mensubolduğu dinde istedi
ği şekilde ibadet etme hürriyetidir. O hiç kim
senin inkâra mecali olmıyacak derecede açık
lıkla C. H. P. nin eseridir. Binaenaleyh, ben 
dün 1966 yılından çok bahseden Bakanın şükür 
edebiyatı yapmasını kınamamı Sayın Bakanın, 
biz dini bütün MAslümanız, ondan dolayı şük
rederiz. Yaradana seklindeki tavsifini doğrusu 
o Bakanlık haşmetine uygun bulamadım. Çün
kü, nereden biliyorlar M, bütün herkes bütün 
cihanda yalayın insanlar Rablanna onlardan 
elaha çok şâkir değildir. Nereden biliyor ki, 
herkes kendilerinden çok daha dinî inanışlarda 
samimîdirler. Ama, bizim üzerinde durduğu
muz nokta şu. Onu gözden kaçırmaya çalı 
şıyo~la~. Fakat ka^rmak istedikleri o şeriti 
gözlerinizin önüne getireceğim. Muhterem ar
kadaşlarım, Türkiye'nin ıstırabı bir gözü gök
te bir gözü yerde imanlar kalabalığının çokluk, 
imanlar kütlesinin çokluk teşkil etmesinde, Tür
kiye'nin, Türk toplumunun olumsuz kaderinin 
sebebi hâlâ büyük iman kütlelerinin bir gözü
nün gökte, bir gözünün yerde olmasındadır. 
Çünkü, büyük nüfus kütlesi ziraatle meşgul 
olur ve Cıer gün ya kuraklık yüzünden havaya 
bakar, yağmur için, ya çok yağan yağış için o, 
yağmurun çokluğundan bir nevi şikâyetle elle
rini açar ve Rabbma şükreder. İşte Türk top
lumunu bu ekonomik yapıdan, bu tarım ekono
misine dayalı yapıdan kurtarmak içindir ki, tiz 
1965 da çok yağışlı bir senenin tarım alanında 
husule getirdiği verime dayanarak bunu bir ma
rifet gibi göstermeyiniz. Bu, sizin marifetiniz 
değil, işte o şâkir olduğunuz Jtabbm marifeti
dir. Binaenaleyh, siz, biraz evvel arz ettiğim 
gibi, sözlerimizi şuraya veya buraya bakarak, 
eğer bizim inançlarımızı veya gerçekleri başka 
yola döndüreceğinizi zannediyorsanız aldandığı-
nızı şimdiden ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakan ko
nuşmasının bir yerinde montaj sanay'ini C. H. P. 
nin izin vererek memlekete getirdiğinden bah
settiler. Ben dünkü konuşmamda da açıkça, 

seçikçe ve yazılı metinde de belirttiğim gibi 
bunu söylemekte hiç beis görmedim, ama muh
terem arkadaşlarım, ben bir parti olarak o 
zihniyetteyim M, kendi elimle dahi getirsem 
veya yapsam, bir usul ve teknik bir müessese 
kendi aleyhime çalışmaya başladığını gördü
ğüm zaman derhal on-Ian vazgeçmeyi, onun za
rarlarından kendimi korumayı ve onu defet
meyi şiar edinmiş bir insanım. Yoksa, ben be
nim karsımda bulunan parti gibi, deneylerle 
kötülükleri sabit olan ve gelişmiş ülkelerin az 
gelişmiş ülkelere mal satmak için buldukları 
örtülü ihracat anlamına geldiği deneylerle sa
bit olan montaj sanayiini devam ettirme yolun
da veya onu çoğaltma yolunda bulunurken işte 
asıl kınanacak parti ben olurum, yani bugünkü 
A.P. si olur. Ben bu tekniği şöyle yaparım, beyle 
yaparım ben neler getirmedim bu memlekete. Fa
kat deneylerle, bünyeme zarar verdiğini gördü
ğüm zaman neleri de attığımı sen bilirsin. Be
ni hâlâ, açıkça söylüyorum, köy emtitüleri me
selesinde şu veya bu şekilde gelenler vardır, 
gelmiyenler vardır, söylüyorum, ben k"y ens
titülerine ne şunun, ne de bunun tazyiki ile, ha
yır ben Türkiye'nin endüstriyel topluma gidiş 
yollarını hazırlayıcı yeni bir eğitim sistemine 
inandığım içindir M, o teknik yerfne endüstriyel 
topluma giden insan kaynaklarını endüstriyel 
topluma hazırlayıcı bir eğitim sistemi arzu etti
ğimiz içindir ki, kendi getirdiğim sistemimi de
ğiştirebilirim, kaldırabilirim, getirebilirim. Bu 
kadar açık bir yürek cesareti ile siz neyi ge
tirdiniz de beğenmediğiniz zaman ihracettiniz; 
bana söyler misiniz? Böyle bir marifetinizi ben 
göremedim. 

Muhterem arkadaşlarım dediler ki, iktisadi 
Devlet Teşekküllerini, Cumhuriyet Halk Parti
si Sözcüsü, A. P. iktidannm çiftlik giM kullan
masında yakındı, biz eyle bir şey yapmıyoruz. 
Aman yarabbi... İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
başlarında bulunan bütün ehliyetli elemanların 
Adalet Partisi iktidara gelir gelmez değiştiğini 
bilmiyen Türkiye'de kaç tane sağır sultrn kal
dı? (Adalet Partisi sıralarından gülüşmeler, 
«bir tane kaldı» sesleri) Adalet Partisinin bu 
değiştirdiği genel müdürleri tekrar yerine geti
ren kaç tane Devlet Şûraıı kararının da Dev
let Şûrası arşivlerinde beklediğini bilmiyen kaç 
tane kulağı açık sultan kaldı? 
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DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eski-
şehir Milletvekili) — Hiç kalmadı hepsi tamam. 

0. H. P. GSUPU ADINA FİKRET GÜÎTDO-
ĞAN (Devamla) — Bir tanesi gayet iyi biliyo
rum, birini değil, çoğunu biliyorum. Etibank 
Genel Müdürü ihsan Çandar işte A. P. iktidarı 
tarafından işten alınmış t ir umum müdürdür 
Kendisi bu karar aleyhine Danıştaya açtığı dâ
vada kararı iptal ettirmiştir. Bu kararın ip
tal esbabı da şudur arkadaşlarını: İhsan Çan
dar isimli umum müdür, Etibankın bütün he
deflerine ulaştırmış, ekonomide ve çalışma ha
yatında Etibankın Türkiye ekonomisine katkı
da bulunur, kaynak yaratır, tasarruf yaratır 
mükemmel bir müessese haline getirdiği içindir 
İd, görevinden alınması yersizdir, görevine iade
si şarttır, şeklinde karar vardır. Sayın Ba
kandan soruyorum; isterse kendisine bu kara
rın esas numarasını, karar numarasını takdim 
ederim. Eğer içinde bu gerekçe yoksa yani,. 
alınaı umum müdürün bu müesseseyi daha 
mükemmel hale getirdiği için yerinden alındı
ğını doğru görnıiyen bir gerekçe yoksa ben, 
varsa kendisi bu mevzuda sözlerini geri almaya 
hazır mı? Dahası var. 

Bundan bir hafta mı idi, 10 gün evvel mi 
idi, bilmiyorum; iyice hatırımda değil, galiba 
Başbakan veya bir Bakan Bütçe Plan Komis
yonunda Devlet Havayolları Umum Müdürü 
Agasi Şen isimli Bey'i bir umum müdür ola
rak, yararlı bir umum müdür olarak yerinde 
tuta3ğmı söyledi. Ama bir hafta sonra adamın 
yerinde yeller estiğini görmekteyiz. Dahası var. 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin sağladıkları kâr
ları buradan beyan ettiler Sayın Bakan. Muh
terem arkadaşlarım, esasen İktisadi Devlet Te
şekküllerinin tamamen taraflısı, yaratıcısı olan 
bir parti olarak, onların hangi yöntemlerde ne 
kadar mükemmel hale getireceklerini dün bura
da uuzn uzadıya ifade etmiştim. Dinlemek 1 at
fımda bulunanlar olmuşsa eğer, belki bir iz kal
mıştır, ama ben bilhassa konuşmamda iktisadi 
Devlet Teşekküllerine üretim, verim hedefleri 
vermek zorunludur, demiştim. Ve bundan başka 
iktisadi Devlet Teşekküllerinden,, sermayeleri 
oranında belli bir kârı beklediğini Hükümetin 
veya iktidarın yani, Devletin âdeta iktisadi 
Devlet Teşekküllerine bir kaçınılmaz görev ola
rak vermesini sağlık vermiştim. Hatırımda yan

lış kalmadı ise Sayın Bakanın konuşmasından 
anladığıma göre iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
kârı sermayelerine oranla gayet düşüktür. Ne
den mi? Günkü kullan:lmalarındaki partizanlık, 
fena idare, ekonomik olmıyan yöntemler, şunlar 
şanlar buna müessir olmuştur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, biz İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin A. P. tarafından, hattâ 
onların ciddî olan parti tarafından özel sektöre 
satılmasını da nutuk meydanlarında A. P. hatip
leri ağzından çok dinledik. Ama ne o parti, ne 
bu parti, nedense iddiasını, daha doğrusu bu 
fevkalâde yeni ve mükemmel ekonomik görüşü
nü tatbik edemedi. Aksine bu teşekkülleri ar
tırdı ve bu teşekküllerin sırtından ün kazanma
ya saptı. Bugün Sanayi Bakanının ucuzluk ya
ratmak peşinde koştuğu zaman, önce müracaat 
ettiği müesseselerin iktisadi devlet Teşekkül
leri olduğunu bütün basın yazdı. Hattâ cnlara 
emretti, şunu yaptı bunu yaptı, gereksiz indir
melere onları sevk etti ve 440 sayılı Kanunun 
en mühim maddesi olan bu teşekküllerin kârlılık 
ve verimlilik içinde çalışmaları prensibini ih
lâl etti. Hele dün burada tarih ve numaralını 
okuduğum temel mal ve hizmetleri tanımlıyan 
bir kararname çıkardı ki, bu Adalet Partisi 
iktidarı; bunu bırakınız, iktisat bilginleri veya 
mütehassıslarını, şöyle sa:lece mahalle bakkal
ları dahi baksa, bundaki yanlışlıkları anbya-
cak kadar her türlü iktisadi, sosyal bazdan 
mahrum olduğunu, bir önhazırlığa dayanma
dığını görecektir. Maksat gayet aşıktır. Temel 
mal ve hizmetleri böylece tâyin ederek, Hükü
met olarak iktisadi Devlet Teşekküllerinin ba
şında daima bir yumruk gibi bulunmak onların 
özerkliğini ilân etmek, onların kârlılık ve verim
lilik içinde çalışmalarını enlemek ve gerektiğin
de işte efendim şunlann fiyatlarında bu kadar 
indirim yaptık propagandasını işletmektir. Bü
tün dâva budur, o temel mal ve hizmetler ka
rarnamesinden. Kaldı ki, biz İktisadi Devlet Te
şekküllerinden hangisinin kârlı, hangisinin kâr
sız ve neden kârsız olduğunu biliyoruz. Şu mem
lekette bir gün gelecek, yalnız bizim gibi Par
lâmento üyeleri olanlar değil, ekonomistler, 
bilginler ve memleket meselelerine eğilmiş uz
manlar, onlar da konuşacaklar. O zaman şimdi 
aramızda gçmekte olan münakaşaların hiçbirisi
nin yeri kalmıyacak. Çünkü onlar şimdi bi-
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zim söylediklerimizi belki daha veciz, belki daha 
müdellel ve muhakkak ki, çok daha isabetle 
ortaya koyacaklardır. O günler de yalandır. 
Türkiye'de yalnız Parlâmento azalarına onların 
birbirleri ile ekonomik meseleleri sosyal mese
leleri birbirleri ile münakaşa etmelerine inhisar 
cien bir ortam dışına çıkılacaktır. Herkes bu 
vatanın sahibidir, herkes bu memleketin men
subu olarak konuşur. O zaman bizim mi yoksa 
bugünkü iktidarın mı haklı olduğu apaçık or
taya çıkacaktır. Şimdiden de ortadadır, ama o 
zaman daha iyi ortaya çıkacaktır. 

Sayın Bakan konuşmasının bir yarinde ben
denizin dün burada plâna rağmen fert basma 
düşen gayrisâfi millî hâsıla payının umulduğu 
kadar olmadığına değinen süzlerinıi yanlış bul
dular, hattâ verdiğim istatistiğin hatalı olduğu
nu ifade buyurdular. Kendilerine şunu süyliye-
yim ki, evvelâ dünkü konuşmalarında bir kü
çücük sürçülisanları oldu. Biz bütün istatistik 
rakamlarını yeniden düzenli ye-oeğiz, dediler. 
Anlıyorum İd, Sayın Bakan Dizrael'in meşhur 
s'Jzünü biliyor. Dizrael ingiltere Parlâmento
sunda konuşmaya mecbur kaldığı bir gün ista
tistik Genci Müdürünü çağırmış; «süt hakkn-
da konulacağım, bana istatistik! bilgi verir mi-
t.nz? demiş. O sat da İngiliz centilmenliğinin bü
tün haşmeti ile, -Lehinde mi konuşacaksınız, 
aleyhinde mi sor?» demiş öyle anlaşılıyor M, 
Adalet Partisi de istatist Uleri düzenlem ide aley
hinde olan durumu kâğıt üzerinde düzelt
meye çalışacak ve Dlzra'ln meşhur ista-
tik umum müdürünün yoluna girmiş olacak
tır. O bzi alâkadar etmez. Ama biz yine göz
ler önünden kaşırıimak istenen hakikatleri 
buraya getireceğiz. B'zim verdiğimiz gayri-
sâfi millî hâsıla oranlanın gösteren şu tab
lonun nered yanlışmış, onu anlryamıyorum. 
Biz bu tabloyu Dizrael g bi, Bakan gibi bu
lunmadığımız için De\1et İstatistik Dairesi 
Müdürünü çağırarak değil, ama Devletin 
neşrettiği resmî belgelere dayanarak düzen
ledik. Belgeler şu : Bir tanesi nüfus rakamla
rın: gösteren kısım, ki, nüfus rakamları büVc 
gerekreîerinde gösterilir. İşte 12 Aralık 1057 
de neşredilen «3/1963 yılı programının uy-
gulanmaeı, koordinasyonu ve imlenmesine dair 
krp,"» diye b a ' k ^ u kafein. 14 ncü sayfa
sındaki en sondaki tablo 14 rakamlarıdır. 

2 . 2 . 1933 O : 1 

Bu nüfus miktarını gösterir. Seneler 1963 ten 
başlar yalnız. Diğer oranlar ve rakamlar _se, 
1963 programındaki gayrisâfi millî hâsıla ra
kamlarıdır. Bunun ora bölümünü yaptığımız 
zaman, fert başına düşen gayrisâfi hâsıla 
oranını bulursunuz. Biz bu hesabı yaptık, 
bizim yaptığımız hesapta bir yanlışlık oldu
ğunu kabul etnryoruz. Zaten Bakanın bu 
sözlerine şu bakımdan da hayret ediyorum. 
Meselâ, benim verdiğ m 1937 de plâna güre nü
fus başına gayrisâfi millî hâsıla 2,585, ger
çekleşme 2 534, bu bir lira düşüş olmuş. Bu da 
çok mu? Yani, bu bir lirayı dahi dirürecek 
kadar tedbirli olduklarım mı ifade ettilr.-. au-
b.yamadım. Ama mühim olan şu idi. Plânlı 
kalkınma yapılması Anayasanın gereğidir. Bi-
r.aenalehy, Tlirldye'de ikinci defa-"ir ki, yeni 
A^rrrasamızlan beri. be"-- yıîkk plânlar düzen-
lenmokiedi.*. Evet, doğrudur. Ama dün de 
ifade ve iddia ettig'miz gibi, niçin plânla 
dahi kalkınmada isteriden irna, istTilon se* 
viveye nlr.-J-namıştır? İ"te, bilim dün izah 
^•mek isted'mmV nr-r ^r, nicin.in cevabı idi. 
TTiçİTi mi? Günkü yalnız Ar^yaeannı 129 ncu 
medd^ind fri yakut dî rer maddelerindeki; 
«soıval, ekonomik ve kültürel kalkınma plânla 
yapılır.» Maddesini çıplak olarak aldın mı, o 
maddeye dayanak gidip li'r paradi "rân yani, 
nakdi plân yaptın mı. ren bu memleket/ "öz
lerimin ba-mda da ifade ettiğim gibi. ister1'-
bu seviyede kalkındıramaTr. Niçn mi? 
Günkü, 37-"iniz başına plân kallnndırıcı olamaz. 

Hâni?, birlikte bütün ekonomik ve sosyal 
reformları - k". jAnayaıa öngörüyor - yapamaz
sın, plâ'^a rağmen kalkınmada ş-^ekli sevi
yeye vla^amaTîm. Arivr^r^-n f*-1* bir madde ile 
tecrid'-.dip. efendim rd'n yaptık, rdârı uygu
luyoruz. Ya, E e yapalım, bu kada? oluyor. 
Hayır, o kadar olmaz. F.^r siz Anayaearm 
öngördüğü reformları, köklü t'-.Tbirleri vs dö-
nüeümlerî. yaparsanız. o takdirde yaptırınız 
telân bu memleketin mranlarmı, bu memleke
tin tümünü, yani toplumu ilenilen seviyeye 
ancak ulaştırabilir. Yoksa böylece şu kadar 
mrayı şuraya, bu kadar parayı buraya tahsis 
eden, aslında gelercksel harcamalarda bulu
nan Devlet dairelerinin harcamalarımı plân isim
li bir dokümanda toplamaktan ileriye b r anlam 
taşımaz bu plân. Plândan evvelde her daire, 
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her bakanlık birtalnm paralar harcıyordu, birta
lnm yatırımlar yapıyordu, birtakım inler başa-
rryorau. Bunu niye kaimi etmedik de, plan tek
niğini ve yöntemini getirdik. İlânı getirecek
seniz ama, tekrar ediyorum bir şartla, büiün 
sosyal ve ekonomik reformla .i yapacaksınız, 
bütün adaletsiz daramla-i or.alan iialaıracak-
sınu, farklılıkları gidereceksiniz, ondan sonra 
plan yapacaksınız ve Devlete büyük ödevler 
verooeksjıiz, Devlet bir takdir yapacak, kaıgi 
sahada, bilhassa sanayileşme sahasında hangi 
tür sanayii geliştireceğini belirleyecek ve oraya 
yoğun yatırımlar yapacak, büyük programları 
gerçekleştirecek, \oksa tekrar ediyorum, ge
leneksel harcamaları plân isimli bir dokümanda 
toplama!., bir memleketin kalkınmasına yeter 
teknik değildir, işte, dünkü iddialarımızın mes
nedi budur. Biz bu bakımdan kim ne derse de
sin, hakikatler ortadadır, doğru zemindeyiz, 
haklı zemindeyiz. 

Eayn Bakanın konuşmalarında bir çelişkiye 
işaret etmeme müsaadelerini rica ederim. Bi
zim bura-ia pahalılıklardan yakındığımızı, enî-
lâsyonist bir tutumla davrandıklarını yerdiği
mizi doğru bulmalıdır. Halbuki, bildiğiniz gibi 
yahut dün de dinlediğiniz gibi bu memleket de 
l i r kaş yıldan beri son yılda en yüksek mikta
rını bulmuş, para ihracının ne yüksek oranlara 
vardığı yine ağızlarından ifade edildi. Bütün 
mesele şuradadır arkadaşlarım; bir memlekette 
mal akımları ile para akımlarını ayarlamazsa
nız. bir memlekette kredi musluklarını ey top
lama aracı ola:ak kullanırsanız, o memleketi 
enflâsyon belâsından kurtaramazsınız, Çünkü, 
para akımla;ı ile mal akımlarını aya.larnak, 
hele hele kredi musluklarını çok hassas -bir ge
ldi de idare etmek herkesin kârı değildir. Ve 
enflâsyon maalesef Türkiye'de Adalet Fartisi-
nin, sanki gelir gelmez ilk yapacağı işmiş gibi, 
herkes tarafından bilinen ve Adalet Fartisine 
has bir hastalıktır. Iîeden? Çünkü, birtakım in-
r.aııla.Tn daha bol kazanç sağbyacaklannı, çün
kü birtakım insanların bedava servet sahibi 
olacaklarını bu yol sağlı ya çaktır düşüncesi hâ
ilim -alınmıştır. 

Ifluhterem arkadaşlarım; çok iyi bilirim ve 
işhodediyorum. Bir keresinde Cayın Akif Eyi-
doğan da vardı, trenlerde biz üç y:l; yastık al
tında saklı paralar yüzünden bu memleket kal

kışamıyor. Eğer Adalet Fartisi iktidarı tüm 
biarab: ekseriyet kazanırsa ya .tık altındaki pa-
.alar ortalığa dökülecek ve memlekette büyük 
bir para akımı ve sermaye birikimi olacaktır, 
münakaşasında bulunduk. Timdi bu yastık ak 
tmdabd saklı paralar yani, G. II. P. nin başka 
partilerle kurduğu koalisyon hiüdimetlerinin 
güven sağlamaması suretiyle herkesin parasını 
yastığın altında tuttuğu edebiyat,, o derecede 
yaygındı ki bunu trenlerde bile geceler boyun
ca muhterem Adalet lartisi senatörleri ile mü
nakaşa ettiğimizi hatırladıkça gülümsememek 
elimden gelmez, f'imdi A. P. iktkla a geleli kaç 
sone oldu, şimdi bu yastık altındaki paraların 
nereye gittiğini hakikaten merak ediyorum. 
(Fabrikalara, fabrikalara, sesleri) 

Iluhterom. arkadaşlarım; Cayın bakan benim 
konuşmalarımdan malî sistem bozukluğu var
dır ve bugünkü harcama tekniği yüzünden bir 
iki zümre Devlet eli ile zonşin edilmektedir, 
dememi yerdiler ama, çok kısa geçtiler bu fa di. 
eyle anlıyorum ki, galiba say.n bakan kalple 
bunu tasdik ettiler de dile bu kadar getirmekle 
iktifa ettiler. Sayın bakandan rica ediyorum 
madem ki kalble tasdik ediyorlar, açıkça söy
lesinler ben kendilerine malî sistem bozakluğu 
yüzünden yani, Devlet harcama telmiğinin kö
tülüğü yüzünden üretgen olmıyan zümrelere 
eli ile büyük paraların aktığını ifade ettim. Ve 
isimlerini söyledim bu zümrelerin. Peld, ben 
bunu niye söyledim? Türkiye'de yatırımcı ser
mayenin bir tü.lü gelişmemesinin sebeplerini 
icabı sadedinde ifade ettim. Bana öyle geliyor
du İd, Adalet Partisi iktidarı ve onun 1 akacı
nın, en ziyade benim konuşmamda beğeneceği 
bölüm bu olacaktır. Çünkü, şu salığı ve.mistim, 
siz ki özel teşebbüseü ve liberal bir ekonomi 
politikasını takibetmek istiyen bir partisiniz. 
özel teşebbüsün ise, ticaret yapmak veya taah
hüt işleri görmek olmadığı artık bilinir, ilk 
mektep talebeleri de bilir, teşebbüsün ne de
mek olduğunu burada tarif de ettim. Siz İri, 
özel teşebbüs yolu ile ve liberal ekonomi politik 
a acı ile kalkındırmak istiyorsunuz memleketi, 
size en güzel kaynağı ben gösteriyorum. Böyle
sine 0 ilâ 10 mi'ya? liralık Devlet harcama" arım 
üretgen olmıyan bir zümreye gitmesinden o 
zümre yara daurmış. Bu bizi il^ilendirmiyebilir, 
sizi yahut da. Ama bir ciheti var ki bu hususun 
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sizi çok ilgilendirir. O takdirde siz o zümrenin 
kazandığı avantajlar yüzünden yatırımcı ser
maye sahiplerine dezavantaj sağlamış olursu
nuz. Yani, müteahhit zümresinin kolay, öz kay-
naksız Devletten avans alarak banka kredileri 
ile ve işin yapıldığı müddet içinde parasını 
tekrar cebine koyması, kârını da koyması ya
nında büyük öz kaynaklarla fabrika kurmak, 
iş atılımına girmek istiyen insanın kârlılık ve 
verimlilik düşüncesini, piyasa düşüncelerini de 
sırtlaması zaruri olduğuna göre, o şekilde 
rahatça kısa dönemde öz kaynaksız ve Devlet
ten avans alarak ve Devletin finansma
nına katılarak taahhüt işi yapan adam 
mı, yoksa fabrika açıp da hammaddesi 
ile, amelesi ile, susu ile, busu ile uğraşan 
adam mı daha avantajlı durumdadır ve serma
ye nereyi tercih eder? Sizin beğend'.ğiniz, ter
cih ettiğiniz, kendinize eskilerin dediği gibi, 
eski tâbiri ile, düsturu amel ettiğiniz liberal 
özel teşebbüsü bir ekonomi politikası benim 
söylediğim istikamette hareket ettiğiniz tak
dirde tahakkuk edebilir. Aksi takdirde müte
madiyen üretgen olmıyan tarafa para kaydır
ması Devlet eliyle oraya paraların yığılması 
olanağını önliyemezsiniz, dedim. Ama, anladım 
ki, Sayın Bakan demin de arz ettiğim gibi beni 
kalben tasdik ettiler, ama dille itiraf edemedi
ler. Çünkü, Türk efkârı umumiyeslnde o 
zümrelerin ne kadar etkili o'duğunu bilirler. 
Çünkü, Türk halkı maalesef her bakımdan 
güçlükler içinde bunalmış, maalesef ister iste
mez büyük kütlesi itibariyle küçük bir zümre
ye bağımlı durumdadır. Türk halkının % 75 i 
buğday üreten, bir kütle olmasına rağmen, 
Ağustosta buğday üreten bu kütle Kasımda 
unsuz kalan bir duruma düşmektedir, işte 
Türkiye bu kadar bağımlıdır. Kasımdan sonra 
mütemadiyen ondan bundan, aracıdan, tefeci
den borç alarak geçinen bir halk durumunda
dır. Bu halk bağımlıdır. Benim dünkü sözle
rimde ekonomik bakımından hür olmıyanlar, 
diğer bakımlardan hür olamaz sözüm, yaşadı
ğım hayattan edindiğim, deneyden edindiğim 
bilgilere dayanır. Ben bu hayatı ve benim gibi, 
sizler de bu hayatı yaşadınız. Biz öyle bir mil
letiz ki, Ağustosta mahsul idrak ediyoruz, 
ama Kasımda ambarlarımızda yemeklik unu
muz olmuyor. Ondan sonra Ahmet'in, Mehmet'-

I in eline düşüp, kışlık bütün geçimimizi temin 
ediyoruz. Daha bunun gibi birçok misaller 
vererek Türk halkının içerde nasıl bir nüveleş-
me ve tabakalaşma içinde bulunduğunu, na
sıl bir rölâsyon içinde bulunduğunu ifade et
mek mümkün, ama vaktinizi ziyadesiyle al
mak istemiyorum. 

Bütçe açıkları üzerinde duran Sayın Mali
ye Bakanının, öyle anlıyorum ki, yeni vergi 
tedbirleri ile yıl içinde Yüksek Huzurunuza ge
leceği artık gün ışığına çıkmış bulunmaktadır. 
Bundan evvel ve Bütçe Komisyonu müzakere
leri sırasında örtülü olarak tedbirler, med-
birler diye vasıflandırılan hareketin yeni vergi
ler olacağı ariık Maliye Bakanının bugünkü 
konuşması ile anlaşılmıştır. Biz önceden beri 

I ifade ederiz ki, gelirli sınıflardan, üst gelir 
tabakalarından, doğrudan doğruya dolaysız 
vergi almasının hiçbir zaman aleyhinde deği
liz. Bu memleketin içinde kazananlar bu mem
leketin tüm nüfusunun refahına vergi yolu ile 
ve sair suretlerle mutlaka hizmet etmeye mec
burdur. Yoksa, bu memleketin tüm nüfusunun, 
dün de ifade ettiğim gibi, olumsuz bir sömürü 
düzeni ile canlarını tenlerinde zor tutacak ka
dar yaşamalarından istifade eden böyle kim
selerin dosdoğru vergi vermeleri, büyük vergi 
vermeleri yasamaları için şarttır, ingiliz dele
gesinin az gelişmiş ülkelerin sorunları üzerinde 
derlenmiş toplanmış bir konferansta, çok te
lâşlı olduğunu gören biraz gelişmiş ülke dele-

j gasi; <Sör, siz çok kalkınmış bir ülkesiniz, ni-
I ye bizden fazla telâş gösteriyorsunuz?» dedı-
I ği zaman, ingiliz delegesinin sözü çok mâni-
I dardır : «Efendi, efendi ben bugünü düşünmü-
f yorum, yarın bu az gelişmiş milletler, ki dün-
j ya nüfusunun dörtte üçünü nerede ise teşkil 

ediyorlar, bunlar bizim çocuklarımızı ekmek 
yerine, peynir yerine yerler.» demiştir. Şim
di, bu misali ülke içine rahatlıkla, ülkesever-
likle, vatanseverlikle, kör inatla, dikine git-

I meklo değil, yavaşçacık getirir, bu toplum 
katları arasındaki farklılıkların nasıl azallü-
masının mümkün olabileceğini düşünebiliriz, 
çarelerini bulabiliriz. O bakımdan vergiler böy
le olacaksa, üst gelir vergilerine ait olacaksa, 
bu elbette ki hele hele üretgen olmıyan kazanç-
1ar üzerinden olacaksa, elbette ki tasvibiniz 

I içindedir. Ama ya vergiler böyle olmayıp da, 
I dolaylı vergiler şeklinde, zamlar şeklinde ola-
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caksa yani, kendilerinin de itiraf ettikleri gibi 
fakir halk tabakalarının, altgelir tabakaları
nın tüketim sırasında ödedikleri vergi şeklin
de olacaksa, buna şiddetle karsıyız ve karşı 
koymakta azimliyiz. Çünkü biz gelir farklılık
larının, gelir dağılımındaki adaletsizliklerin 
arttığı nisbette sosyal rahatsızlıkların da ar
tacağına inanmış bir partiyiz. Bu itibarla muh
terem Bakandan, Hükümetten halisane rica 
ediyorum, eğer finansman ihtiyacı için, o da 
şartlı, eğer mutlaka önerdiğimiz şekilde kal
kınmanın tek yöntemi olan ağır sanayie maki-
na ve donatım sanayiine yönelen program ta
kibi şartiyle bir finansman ihtiyacı varsa ve 
bunu açık finansman yoliyle kapama yerine, 
vergi ile kapama yoluna gidilecekse evet, razı
yız. Ama, onun da yolunun, onun da biçimi
nin üst gelir tabakalarından ve dolaysız olma
sını isteriz. Muhterem arkadaşlarım, biz uyum
lu ve tercihli bir ekonomi politikası izlemeye 
kararlı bir partiyiz ve dün burada 30 küsur 
sayfa içinde özetlemeye çalıştığımız görüşleri
miz hiçbir tehdit, hiçbir gözdağı, hiçbir yerme 
veya şuna buna bulaştırma veya şu voya bu 
tahriklerle geri dönülmiyecek kadar esaslı şia
rımızdır. Bu yönden bu ekonomik politika, bu 
sosyal davranışımız bizim artık vazgeçilmez 
şartımız, bekamızın, mevcudiyetimizin sebebi
dir, hikmetidir. Bunu bütün gücümüzle savu
nacağız. Arkadaşlarımız savunacak, Türk Mil
leti savunacak ve Türk Milleti bizi mutlaka ve 
mutlaka bu yolda ve bu yöntemde devraldığı
mız için lâyık olduğumuz yere getirecektir. Bu
nun seçimlerle, devrelerle alâkası yoktur. 

Hepinizi en derin saygılarımla selâmlar, vak
tinizi aldığım için içtenlikle özür dilerim. (C. 
H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Saym iskender Cenap Ege, 
Karma Bütçe Komisyonu adına buyurun. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Ben de söz istiyorum 
Sayın Balkan. 

BAŞKAN — Daha önce komisyon istemişti, 
komisyondan sonra size söz verebileceğim. Ama 
komisyon isterss size sırasını verebilir. 

KAEMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) 

— Sayın Başkan, benim konuşmam kısa ola
cak, bir usuli meseleyi halletmek için Yüksek 

,-ntcyu. rahatsız etmiş bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, 1963 bütçe tasarı-
->ır..n Yüksek Senatoda müzakeresinin hangi 
'arnda yapılasağı, elimizde program olarak 
verilen me'inde, Anayasanın 94 ncü maddesin
de alınan kısımlara, «Çek mühim» başlığı altın
da ifadesini bulmuştur. Bütçemizin, 1968 büt-
ç3 tasarısının 9 - 10 gün içinde tamamlanması 
vo Karma Komisyondan gelen tadarının daha 
mükemmel bir şekil alarak tekrar komisyona 
sevk edilmesi için müşterek Büyük Senato gay
ret göstermekte olacak va gayret gösterecek
tir. Yalnız muhterem arkadaşlarım, geçmiş 
yıllardaki tecrübelerimizi lütfen hatırîryakm 
vo hafıza7 arımızı lütfen tazeleyelim. Bizim 
burada yapmış olduğumuz çalışmalar, bütün 
milletin gözleri önünde cereyan etmektedir. 
Devam meselesinden tutunuz da, bütçelerin mü
zakeresi esnasında ki konuşma1 arımız ve kar
şılıklı tenkidlerimiz münakaşalarımız hepsi 
milletin gizli önünde cereyan ediyor. Bu ba
kımdan çok geç saatlere, hattâ sabah'ara ka
dar bizo hem Anayasanın 94 ncü maddesi, hem 
de Danışma Kurulunun toplanıp karara bağla-
&-ğı hususları tahakkuk ettirebilmemiz için, 
bir. komisyon olarak Yüce Senatodan başta Baş
kanlık Divanı ve sonra Danışma Kurulu, par
ti gruplara ve yeğün yegân bütün senatör arka
daşlar'mızdan rica edeceğiz. Başta bütçe ko
nuşmaları çok geniş, çok dağıtılarak götürü
lür ise, sonradan çok mühim meselelerin ko
nuşulması tahdide uğramak mecburiyetinde 
ka7ryor ve kabakt ı r . B'lylelikle gerektiği şe-
klde elimizdeki tasan üzerinde müzakere yap
mak, münakaşa yapmak ve onu daha müspet 
şekle eriştirebilmek imkânlarından mahrum 
kalyoruz. Bunun daha açıklı tarafı muhte
rem arkadaşlarım, hepiniz hatırlcyorsunuz, ge
cen yıllardan bi'hassa geç saatlerde burada üç 
beş arkadaştan ibaret heyet karşısında müza
kereleri yürütmek mecburiyetinde kalıyoruz. 
O bakımdan ben, benden evvel konuşan ve zan-
ranca grup tajkanvekili olan arkadaşlarımı
zın elbette bu Danışma Kuruluna iştirakleri 
vardır. O bakrmdan kendilerinin burada ne tarz
da söz aldıklarını pek anlayamadım. Benim du
yabildiğime göre konuşmalar Bakanın cevap
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lan esnasında, kendi beyanlara dışında bası 
isnatların kendilerine yapıldığı ifadeleri ile 
sis aldılar ve konuşma yeniden bütçenin tü
mü üzerinde olan bir konuşma halini aldı ve 
Sayen Bakanın konuşmalarının başından sonu
na kadar her paragrafı teker teker burada 
tenkide uğrada. Eğer bu tarzla, bu usulle bu
rada konuşmalar yürütülürse, Sayın Başkan
la: Divana da bunlara müsamaha gösterirse. 
bizim Anayasan-n emrini yerine getirmemiz 
güçleştiği gibi, daha ileri, günlerdeki yorgun
luklarımız esnasında çok mühim bütçelerin bu
rada konuşulması, 10 - 15 dakika gibi maalesef 
istenmiyen bir tahdide uğrayabilir. O takım
dan çok istirham ediyoruz komisyon olarak, 
bu büfenin gerektiği ağırlıkta ve seviyede mü-
nakaşa^ar ve tenkiilere tavi tutulabilmesi için 
Başkanlık Divanı. ica^eden ka"*a-ı daba babın
dan almak için titizlik göstersin. Hürmetlerim
le. 

BALKAN — Sayın iskender Cenap Ege'nin 
beyanatının büyük bir İrsmma Bnrka^lih Di
vanı o'a^ak bütün gönlümüzde iştirak ederiz. 
1963 Yılı Bütçe kanunu tasarısının Cumhuriyet 
Senatosunda iyi bir te'kik sonucu ve fakat za-
marvndr\ çakma"! hepimizin tememv sidir. Bun
da büvün arkadaşlarımızın ve /»rupla-ın. Baş
kanlık Divanıra yardımcı olacak'arından ümit-
varıs. fîaym Ege'nin Sıym Gündcğan'a söz ve
rilmesi hususuma (relmce. Sayın Gündoğan bir 
tezkere ile görüşlerinin canında gönrbrin iza
fe edildiği, bu sekenle içtüzük hükümlerine 
göre söz istediğini fakat, şifahi bir haberle de 
eğer us"il hükümlerine göre bir mahzur yol" 
ise tümü halikında grup hak7nnda sez isteyece
ğini d3 ifade etmedi üzerine. Başkanlık Diva
na kendisine bu İM istek'en hangisini kullana
caksa ifade edip, onu ku'lanabileceğini Yük-
sar: H^ystin huzurunda açıkladır, bulundun. 
Çünkü bir yeterlik önergesi ile tümü ürerinde 
g-öraşme-er kısıtlanmamı^tır bütün üyelerin 
ve grupların s"z isteme hakla-n. h~nüz mahfuz 
ve mümlcündür. Bu sebeple iradesini izhai" eden 
arkadaşınıza grup adma s"'z verilmiş bulun
maktadır. Sarada da Sayın Bakan ve Alâeddin 
Çetin söz istemiş bulunmaktadırlar. Bu sebep
le Ba^kanbk, bir önerce ile yeterlik verilme
diği müddetle, sez istiyen arkadaşlara söz ver
mek zorundadır. 

Buyuran Sayen Bakan. Yalnız müddete 10 
dakika kalmıştır. Bu saman içinde bitirebilir 
misiniz? 

MALİYE BAKACI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletveldli) — Mümkün değil efen
dim, 15 - 23 dakika uzuyasak. 

BAŞKAN — Sayın Çetin siz konuşabilir 
misiniz? 

ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) — Mümkün 
değil. 

BAŞKAN — O halde isterseniz Yüksek He-
yotien rica edeyim, 5 - G dakika içinde mümkün 
değildir, saat 14.30 da toplanalım. 

MEHMET HâZER (Kars) — Ben de söz is
temiştim. Sayın Balkan. 

BAŞKAN — Sayın Hazor söz alınışsınız ama, 
bulunmamışsınız, söz sıranız gitmiş. Yeniden 
ie söz istemediniz. Söz isterseniz kaydederiz 
ûüendinı. 

Sayın Çetin buyurun. 
ALÂEDDÎN ÇETİN (Çorum) — Sayın Ba

kana veriyorum, sıramı. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyuran. Saat 

13,03 e kadar devam etmek mecburiyetinde-
yiz 1?. 00 dolduğu zaman, Bakazm konuşma
sına değin uzatınız. 

Buyurun Sayın Bakan. Bir dakika onu şim
diden yapalım, bilühaı-a sözünüzü kesmiş olmı-
yalım. Saat 13.00 görüşme süremiz dolacaktır. 
Sayın Bakan 15 - 20 dakikalık t ir konulma yap
ma arzulunu izhar etmiş bulunmaktadırlar. Gö
rüşme müddetinin Sayın Bakanın konuşması
nın sonuna değin uzatılmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Utmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MEHMET NURİ ÂD3M03LU (Adana) — 
Bir teklifimiz vardı Sayın Balkan. 

BAŞKAN — Evet, önerge şu «Bütçenin tü
mü üzerindeki görüşme"'erin arakkerz devam 
etmesini arz ve teklif ederiz »şeklindedir. Oy-
laıımza ars edfyorum. Kabul edenler... Etmi-
yonler... Kabul edilmemiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Sayın Başkan, muh
terem üyeler; tekrar huzurunuza çıkmak mec
buriyetinde kaldığım H n müteessirim. Değerli 
arkadanım iskender Cenap Ege'nin de ifade 
buyurdukları, gibi, Yüksek Heyetiniz bir prog-
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ram yapmış ve bu prograımnı uygulamak du
rumunda, olmuştu:*. Ama değerli. C. H. P. Gru-
p"". sözcüsünün yapmış olduğu br. konuşma üze
rine birkaç söz söylemek durumunda bulunuyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, bendenizin bütçe tak
dim konusmas1. hepinizin ve bütün basının, 
radyo vas i l iy le bütün Türk halkının gözleri 
önünde cereyan, etmiştir. Ben bu konuşmamda. 
demin de arz ve feah ettiğim gibi, meseleleri 
caraba'lo vo cesaretle ifade ettim. Ve hio kim
seye şundan ve bundan dolayı bir ithamda bu
lunmadım. Amr, rimr". Sayır Fikre*. Gündoğan 
ka?k-yv\ benîm birtakım citoe tetkikler y-Vu-
ra rdtti«-imi ifade ediyor. Bu tamamen hilaf i 
hak'k^tti:, a~ır. onun konuşmalarında ey1 e 
edna kelimeler mevcuttur ki, bunlar cüce tak
tik iddiasının. ya^rda r r n m Mâ nurdur. Ba-
k>nT ne divor <'Mahsullerir. son clrrc-e düşük 
değerlendirmesine biğ'vne kalın politika, yok-
su ra ın kol gezd'ği mahallerde milyoner üret
me* \ br. soygun sistemini teşvik etmek, gelir 
dağılımında enfTsyoncu bir politika izlemek. 
önce re'rolü şimdi de boraksı, gelecekle belki. 
de madenleri büyük tröstlerin kurutucu ke
mirmelerine ter1-, etmek, br* montaj sanayiin 
teşv'k etmek, zirai reform, tasarısı, tam ve trı 
ka+,dmadık bir aldatmacadır», bu aldanmaca tâ
birini ben bir yılancı radyonun resriyatmda 
rık sil: dinliyorum. Hattâ burada hvzı kelime
ler var, ben bunları anlıyamadığım için k?ndi-
lerino a-z1. cevap e4med!m, br. kelimelerin de 
o radyo ile çok ilişkisi bulunduğunu burada 
tekrar ifade etmek isterim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Aym-
fcv\ ayvp. (Adalet Partisi sıralarından gürül-
tüle:*) 

MALİYE B'VKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — <B-v teşekküller artından adam 
zengin etme..» bütün br. idd:a*ann, burada ispa* 
edilmesi lâzımgeb'r. Kalkıp da orsada hiçbir 
şey yokken bu lâfları burada söyledikten son
ra. elbette ben bir Bakaı olarak, bir partili. 
olara1: kendisine cevap verme durumunda idim. 
Binaenaleyh, benim, söylediklerim hiçbir za-
ma~". cüee taktik"er değil, kendisinin bu tarzda
ki hareketleri cüce taktiklerden ibarettir. 

Burada yine müslümanb.ktan ve saireden 
bahsettiler, ben bu mevzua hiç girmek istemi-

2 . 2 . 1933 O : 1 

yorum. Ben sadece kendisine cevap vermiş ol
ma'': için Cenabı Haktan ve samimî bir müslü-
ma'1. olmaktan bahsettim. Bunun kendilerinin 
kabul ettikleri gibi bir propaganda olduğu, 
bir ta*rtik olıluğr. hususundaki lâflar, perişan bir 
iddiadan ibaretti:*. Perihan iddiadır. Çünkü, 
ben, kendilerine buraca sis hangi, düzeni ge
tire oeksinin, Anayasanın hangi maddesini de-
ğhtireoeksinir; diye sarahatle sormuş olmama 
rağmen, bunların hiçbirisine cevap vermek du
rumunda olmaklar. Ve bfo kendilerini her za-
m r . bu noktada sf.kışt.-racağîz. Tir k Mille+i ola
cak. Bunun cevabını vermedikleri müddetçe 
değiştirilmek, islenilen. düdenin Anayasa düze
ci olduğunu iddia edeeeo-iz. (A. P. sıralann-
dar. «Bravo sesleri, alkışlar) 

iViTa^l Devlet Teşekkü'lerirden babsetti-
*c.\ Ft Balık Kurunu Umum Müdürlüsünden 
vah".e"-tilfl". Bon hindir sams hakkında ividir 
--ova kötüdür dîye bir iddiada bulunmam. Ama, 
'daronin k'mlerir. rezede ralıstrğma da^r tak-
-iv> yotM-i varbr. Ba ye*fci her zaman için 
YiYim.etlerra elinde bulunmak'adnv Danıştay 
T\ar.unununda hüküm vardır, Danıstaya her 
türl". muamele gider, Danıştay hüküm verir 
-^ hıı h'ikmü". irfazırm ne şerefe ola^a^na 
%:-. rip •niTv.r.f.av Kanununda yine hü*dim var
lı:* Br. hüküm, kendilerimin b ;r tarmina*. dâva-
"•". i!o muhatap tutulma1 arndrn iv adetti-. Bi-
"•ao-rı'eyh, yan^rv.ş olan muamelelerde her 
V ^ r . bi- yolsuzkık yoktu:1 Ve hiçbir Hükü
met de ili*, da bir umum müdürü sittin sene 
-•radr. kala~a~vnı kabul, etmek iddiası ile gel-
—.o:;. Bu gibi değiştirmeler Hükümet etmenin 
' i r ieavıdu\ Kendileri bunu çok yapmışlardır. 
I^im. ^a-) tık* abımız bnnîarrn daha ekonomik, 
"aba iktisadi bir rekilde çalışmaların temin 
-aaksadma mâtûf bulunmaktadır. Nitekim, bi-
a'm bu yanrrs olduğumuz değişmeler, abmış 
olduğumun tedbirier, iktisadi Devlet- Teşekkül-
vrinir. kârlarını 219 milyon liradan 809 milyon 
"iray, çîkanrr.s bulurma^pdır. En doğru ce-
-n^ı br. rakamlar vermektedirler. Mütaahhit, 
sanayici münasebetlerinden bahsettiler. Bun-
"a? umumiyetle söylenen lâflardır, muayyen 
"aimreler bunu her zaman söylemektedirler. 
Bir; ne mütaahhidin müdafiiyiz, ne sanayicinin 
nülafiiylz, biz tepyekûn Türk Milletinin, sı
nıf gözetmeden, her birinin menfaatlerinin mü-
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nafii olmuşuzdur, öyle olmakta devam edece- I 
giz ye kendilerinin tenkid ettikleri yani, mütaah-
hit ucuz para kar;a~ryor, binaenaleyh, sa
nayie yatırım yapmaz gibi iddiaları karşılamak 
için. de bildiğiniz gibi kendilerinin Yetki Ka
nunu dedikleri, bizim uygulama Kanunu dediği
miz kanun çıkarılmıştır. Bu kanunla biz sana
yicinin, ki hususi te-cbtüsün para sahiplerinin 
istenilen yerlerde bilhassa az gelişmiş olan 
bölgelerimizde yatcrım yapmalarını temin 
edici tedbirleri alnvş bulunuyoruz. Bir taraf
tan biz bunu tenMderder, mütaahhidin gidip 
de orada yatırım yapmayacağını ifade eder, 
öbür taraftan Hükümetin bu imkânı yaratmak 
için almış olduğu tedbirleri ve uzun uzun yet
ki Kanununu tenkid edebiniz, Bunu samimiyet
le bağdadır hiçbir tarafı yoktur. 

Siz iki seneden beri halkın lehine ne yaptı
nız diye sordular. Ben bunu burada bir defa 
dahr, efkâr1, umumiyeye arz etmek isterim. 
Yalnrn bu noktaya gelmeden önce derhal işa
ret. edeyim ki, kendilsri Anayasanın sadece 
bâzı maddelerini, okumakta diğer maddelerini 
okumaktan kendilerini müstağni, hissetmekte
dirler. 

Anayasadır. hakikaten ta^ı istihdam şartla
rı yaratılacaktır, sosyal güvenlik şartları ya
ratılacaktır, diye birtakım hükümleri var, biz 
bu hükümlerin meri olduğuna ve bunun icapla
rını yap'r.ğ-.mıza kaaniiz. Ama bir maddesi da
ir. va:\ O maddesi diyor ki; Bunları Devlet an
ca!' kendi güçleri ile, malî imkânlara ile, büt
çedeki imkânları ilo yapar. Kendileri 1961 den 
1965 senesine kadar iktidarda kaldılar, işçiye 
neyi getirdiler, hangi meselelerini hallettiler 
işçinin? 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Grev 
- Lokavt Kanununu getirdik. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Grev - Lokavt Kanunu sizin de
ğil, Meclisin eseridir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, ben yatırımlar 
vo saire hakkında uzun uzun malûmat vermi-
yeceğim, bunları uzunboylu dün ar:: ettim. Fa
ka^ sosyal sahada yapılmış olanların kısaca 
bir iki noktasını arz edeceğim, Hlgorta hasta
nelerdeki yatak cayıla tiz geldiğimiz zaman 
4 552 idi, bugün 7 292 ye çıkarılmıştır. (Bu sı
rada istanbul Sanatörü Fikret Gündoğan salon- | 
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dan dışarı çaktı. Adalet Partisi sıralarından 
«nereyo kaçcyorsun dinle» sesleri) 

EKREM ÖZDEN" (istanbul) — Dinlemeye 
mecbur değil, siz çıkarken biz birşey diyor 
muyuz. (Adalet Partisi sıralarından gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Gürültü etmeyin arkadaşlar. 
Devam edin Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — 1962 - 1965 döneminde 147 mil
yon lira işçi meskenlerins sarf edilmiş iken, 
19G3 ve 1967 yıllarında 2C2 milyon lira yatırım 
yapılmıştır. 1963 yılımda bu meblâğ daha da 
artırılacaktır, i^çi çocuklarının eğitimi için si
gortadan 15 milyon liralık fon ayrılmıştır. Es
naf ve küçük sanat erbabından dert ve mese
leleri iktidara geldiğimi T renden bnri ön «"ile Pİ9 
alınmış ve bunlarm dükkân sahibi olabilmesi, 
dan-», iyi şartlar içinde çalınabilmesi için p-av-
retler sarfedilmiştir. Bu maksatla 1965 yılında 
iki milyon liradan ibaret bulunan sanayi sine
leri fonu 16 milyon liraya çıkarılmıştır. Esnafa 
açılan krediler 1964 de 233 milyon lira iken, 
196'» sor>Tmd'\ bu miktor ^80 mı"'"7,on li-""'"*"'• /"1r-
mış*rr. Tarafımızdan hazırlanan ve yürürlüğe 
konulan Gecekondu Kanununun vermiş olduğu 
imkânlarla büyük şehirlerimizin etrafındaki ge
cekondu bölgelerine yol, su, elektrik okul ve 
sa<tl'k hizmetleri götürülmüştür. 1966 yılında 
3^ 000. 1967 yılımda 40 000 eve elektirk götü
rülmüştür. Ankara, istanbul ve izmir gecekon
duları dört yıl içinde tamamen elektriğe kavuş
turulmuş olacaktır. Sağlık hizmetlerinde yep
yeni bir denemeye girilmiş, İstanbul'da 10, An
kara'da 5 ve izmir'de beş yerde gecekondu 
semtlerinde poliklinikler açılmıştır. Ayraca ge
cekondu önleme bölgeleri meydana getirilmiye 
başlanmış, 1 500 ünitelik Osmaniye ünitesi ve 
600 ünitelik Ankara - Aktepe ünitesi tamam
lanmıştır. Önümüzdeki sene içindeki sene altya
pı yatırımları yapılmış yellerde ve 5 000 er lira 
kredi vermek suretiyle mesken temini konusu 
dr, yeni bir denemeye girişeceğiz. Vatandaşları
sın sağlığının korunması hususunda alınmış 
olan tedbirleri uzun uzun anlatmıyacağım. Eği
tim. hizmetleri alanında 1964 - 1C65 ders yılında 
29 562 olan ilkekul sayısı, 1967-1968 ders yı
lında 33 146 ya çıkarılmıştır. Ayrıca bir yeni 
üniversite, altı fakülte, iki İktisadi ve Ticari 
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İlimler Akademesi, üç teknik okul açolmıştır. 
Bu suretle 1 V>7 yılmda vüksek öğretim var
mak imkânlarr. büyük ölçüde artırılmıştır. Dev
letin elinde bulunan 10 000 öğrenci yatak sayı
sı, 15 000 öğrenci yatak sayısına çıkarılmak
tadır. 4753 sayılı Kanuna göre Hazineye ait 
arazinin, toprağ?, muhtaç köyü ve çiftçi ailele-
rino dağılımı hususunda kesif bir faliyet göste
rilmiştir. 1961 - 1964 döneminde 671 çiftçi aile
sine 104 043 dönüm arazi tevsi edilmesine kar
şılı!:, sadece 1966 senesinde 1 263 çiftçi ailesine 
153 071 dönüm toprak verilmiştir. 1967 yılında 
1 500 000 dönüm toprağın dağıtılması için 54 
komisyor. faaliyetine devam etmistiı*. Köylünün 
kullandığı tohum traktör, krediler vesaire hak
kında uzun uzun sizleri yormak istemiyorum 
Muhterem arkadaşlarım, bizim tespit etmiş bu
lunduğumuz taban fiyat politikası ile bugün bu 
düzen, br. düzen dediği şeyler mahsullerini ken
di değer pahası ile satmakta, çiftçimiz, köylü
mün, işçimi:* hakikaten bizim getirmiş bulundu
ğumun imkânlardan istifade etmekte, bugün ev
lerinde, refah demiyeceğim, fakat huzur içinde 
milyonlarca insaı yasamaktadır. Bunlar büyük 
Milletimizin Adalet Partisini iktidara getirme
sinin neticesidir. Sayın Gündoğan öyle zannedi
yorum ki, bu imkânları elde ettiğimiz zaman 
hiçbirisini yapamamış olmanın hırçınlığı içinde 
buradr, konuşmaktadır. Biz beyle hırçınlıklara 
düşme1": durumunda olmayacağız. Siz"eri tekrar 
saygı ile selâmlarım. (Adalet Partisi sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri vardır, oku
tuyorum. 

Sayın Çetin sizin söz hakkınız mahfuzdur. 

Cumhuriye*. Senatosu Başkanlığına 
Bütçenin tümü. üzerindeki görüşmelerin ye

terliğini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

Sayın Başkanlığına 
Bütçenin tümü üzerinde kâfi miktada görüş

me olduğundan müzakerenin kifayetini arz ve 
teklif ederiz. 

İstanbul Eskişehir 
Rifat Öztürkçine Ömer Ucuzal 
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BAŞKAN — Yeterlik hususunu oylarınıza 
arz ed'yorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyen-
leı*... Kabul edilmiştir. 

Son söz Sayın üye Çetin'in; buyurun. 

MEHMET HAZER (Kars) — ben de söz is-
miştim. 

BAŞKAN — Siz varsınız ama, sıradaki bir 
kişiye veririm, Sayın Çetin sizden önce almıştı. 

ALÂADD1N ÇETİN (Çorum) — Yerimi Sa
yın Kayalar'?, veriyorum. 

MEHMET HAZER (Kars) —- Sayan Başkan, 
br. karar sadece Sayan Bakan'ın konuşmasına 
münhasır dn*. 

BAŞKAN — Hayır, tümü üzerindeki görüş
melerin hitamına kadar idi. 

Buyurun Sayın Kayalar. 
ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Değerli ar

kadaşlarım, evvelâ sö3 sırasını bana lütfeden 
sayın arkadaşım Çetin'e teşekkür ederim. 

öteden beri şiar edinilmesi lâzım^elen bir 
hususu arz etmek isterim. T .B. M. M. zabıtları 
nesli âtiye intikal edecektir. 1924 Anayasasının 
kabulünden bu yana Meclis zabıtlarını tetkik 
ettiğim zaman hakikaten müstefidoldum. Ben 
isterim ki ve şu şiar edinilmelidir M, 1961 Ana
yasasının kurmuş olduğu Türkiye Büyük Millet 
Meslisi ve onun değerli mensuplan 40 sene son
raki, 100 sene sonraki neslimize intikal ede-
2İk değerli fikirleri zabıtlara intikal ettirsin. 
len ocuklarımın v© torunlarımın bizim Mec
lisimizin zabıtlarını tetkik ettiği takdirde hat
tâ, ailesinden aldığı terbiyenin bile heba olup 
^iden bir terbiye olmasından endişe duymakta
yım. Onun için iıtirhamım şudur M, şunu şiar 
edinmeliyiz ki, iyi okuyalım, iyi tetkik edelim 
ve nesli âtiye T. B. M. M. zabıtlarından ?yi ör-
nokler verelim. Temennim bu. Bu temennimden 
lonra Sayın Gündoğan'm ş^yet grupumuza hi
tabeden ve kendisine mahsusus ve çok sempatik 
işaretleri ile grupumuzu gösteren tutumu olma
sa idi, kürsüde kendisine katiyen cevap ver
mek durumunda, kalmvacaktım, sadece zabıt
lara intikal eden hâdiselerin neler olduğuna 
mütedair nâçizine noktai nazarımı arzla ikti
fa edecektim. Fakat olmadı. Bu arkadaşımız 
o sempatik tavırları ile prupumuza hitabetti 
ve o itibarla beni do kendisine cevap vermeye 
mecbur kıldı. 
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MuhtTon arkadaşlarım, Cürdoğan sık sık 
tekrar ettiler, «'ren acık vo serili konuşmakta
yım.» kluhterom arkadrşlarrın; bunu hemen 
tebdil e'elim, S~yı:ı Gündoğan aşık seçik de
ğil, benim asıl ırsli âtjyo intikalinden ürktü
ğüm (açı!:,- sc îîc) konuktular. D itibarla konul
malarımıza biras dikkat cdo'im. Muhterem ar
kadaşlarım, ken'ileri ol": ette istedikleri g r i 
konudurlar, kor g-udömrntar arzusu istikrme
tinde Ân^yasaun verdiği imkânlar, İçtüzüğün 
verdiği imkînlar işrıdo konulurla?, fakat, be
nim asıl merak ettiğim nokta şu: Değeri [tru
pumun bu konuşmamı tasvibedir» etme "iği bu
cuğu bence büyük kıymet taşır. Diledikleri gibi 
oldıetie konuşur. G^yn C ün doğan. Asıl mühim 
olan nokta, değerli Halli Partici Orujtmruı bu
nu tasvibedip etmediği noktasıdır. Bu bense k y-
met hükmünü taşır. Bunu burada kes'yorun. 

Değerli arkadaşlarım, bı-yurdular İd; Türk 
halin hor şeyi görecektir. Türk halkı bor reyi 
görür, hor ş-yi Irymotlcndirir. I'ürsüdo ve 
siyasi i r yatında bir Halk Partici dönerli arka
daşımın Türk halkını hatırlanır olman elbetto 
Türk halkının ta kendisi olan t is" ere de se
vini verir. Yakıız, gu noktayı kendisine hatır
latmak isterim: Türk halin buşibıo kadar h:r 
neyi gördü, Türk halin büyüm kadar d e r l e n 
dirdi. Eğer değer hükümlerini bunların tesis 
etmek istiyorlarsa, 1303 de bu değrr hükümle
rinin nasıl payımal olacağını elbette kendiri gö
recektir. 

Muhterem arkadaşların, ellerinde birtakım 
vesikalar salladılar ve da diler iri «3u vesika
lar Halli Partili Cruyu arkadaşlarım tarafın
dan vo savunulacaktır.» Bunu fyide lüzum 
gördüler; bunu anlamadım, C'rry başkanveûiii, 
grupu adına konuştuğuna göre elbette o konul
masının savunulacağı melhuzdur. Demek İr. bu
nu teyide lüzum gördüler, Bu iddia kendi bün
yesine taallûk eden bir mozoledir .Fakat, acil 
doğru olan bir iddiada bulundular. Bu vonka-
ların münderecatı var ya... bu muhteviyat ,bu 
iktisâdi görüş tarafımdan savunulacaktır. işte 
bu doğrudur. Ama, ancak taraf ndan savunu
lacaktır. Ve bir de; bir hususu unuttular, ken
dileri kürsüyü terk ederken 3 - 5 arkadaşı
mın bunu alkışladılar, kat:yon bir mesnedi ol-
mıyan bu üç - beş arkadaşmış tarafından dahi 
savunulacaktı, bunu unuttular. Onu da ben 
ars ediyorum. 

Yaln:s arkadaşlarım, bir hususu tes'ût ede-
um. Büyük bir iddiada bu'undular, bu iddi
aya iştirak etmek imkânı yoktur. Bu vesikala
rın, muhteviyatı, bu iktisadi görüşümüz "ib, de
diler. Türk halkı tarafından savunulacaktır. 
\sla vo kafa bu id'liaya iştirak etnıiy^ imk'dn 
voktur. C öreceksiniz, müridi olduğu piM 
1963 ve 1063 seçimleri de Türk haLkı taraf-n-
dan, o vesikanın dahi, bundan evvel olduğu 
gibi, Türk halin tarafından daha bir imanla 
reddedildiğini göreceklerdir. Ben buna inanı
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, muhterem senatörler; 
"özünü bitirirken bir noktaya işaret clmek is
terim. Bislm grupumuzu işaret ettiler. Biz bu
lada Hükümetle kcnuşuıyoruz, Hükümeti ten
kidi o diyoruz. Ama Adalet Partici G-rupu yrr'n-
den müdahale ed-'yor ve bizi rahat bıraknrycr-
lar, dediler. Değerli arkadaşlarım, bir hususu 
yüksek kürsüde teşdit etmrye mecburuz. Bu 
yarinde söz atmalar şok tevali etmekten ir. 
Hğor biz Yassıada kararlarına ittfra e lecek-
',1.::, Yassında kararlarını bir mahkeme hükmü 
o'arak, aksi sabit olunerya kadar bir mahke
me hükmü olarak muhafaza etmak karamda 
hak, bu söz atmalardan vazgeçelim. 

Muhterem arkadaşlarım, o sıkıtları tetkik 
buvıırluğunuz talidir de göreceksiniz ki, ben 
grr.nurıdın söz atan arkadaşlarıma da söy'ü-
yormn. Fakat şrugumdan süz atan arkadaşla
rım s Icce Sgvm Gündoğan'en şu davranışına 
mukabil, yerinden birkaç kelime söylemekle ik-
tifa öleceğim. Zaman saman kendisinin ayak
landığını görmekteyiz. Söz atmak değil, yerin
den. hitaplarda bulunğunu görmekteyiz. Bunu 
telmihin arz etmek istg^orum. 

EKB.EM Ö3DEN (istanbul) — Deminlıi, be-
yanatrnısı tavzih ediniz. 

fKREF KAYALAR (Dovamlp) — Tavzih 
edeceğim, müsaade buyurursanız tavzih edece
ğim, Sayın Özden; tavzih ed:m"yeceğim hiçbir 
huene; yoktur, arz edeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, değ:rli arkadaşıma 
tavzihin şunu arz ebeyim, zaten fcryan edecek
tim. Yasııada kararlarını tetkik edersek- Mu
rat Âli ülgen ya Afyon, ya Kütahya Milletve
kili idi, görürüz ki, Murat Âli ülgen'in 2,5 - 3 
sayfayı bulan mahkûm'yDt crsbabı mueibıd fa-
îdnea sone, Turhan Fcyzioğiu'na gunları §un-
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lan söylemek suretiyle söz attığından, falanca 
sene Sayın inönü'ne şu şu tarzda söz attığın
dan diye devam eder ve o celselerde söz attı
ğından dolayı Anayasayı ihlâl suçundan dolayı 
müebbed hapse mahkûm edilmiş olduğunu gö
rürüz. Eğer mahkeme hükümleri bize ışık tu-
tacaksa, ki, tutmaktadır, lütfedin de bunu tek
rar etmiyelim. Yerimizden bir hatibe veya bir
birimize söz atmıyalım. Bunu şiar edinelim. 

Son söz olarak şunu arz etmek istiyorum 
muhterem arkadaşlarım, Sayın Gündoğan, biz 
Hükümeti tenkid ediyoruz, yerlerinden söz atı
yorlar, Adalet Partisi Grupu bize imkân ver
miyor, müsaade etsinler de biz Hükümetle is
tediğimiz gibi «cebelleşelim.» Tâbiri kendileri
ne ait, tâbiri ve bütünü ile vebali de kendilerine 
ait, cebelleşelim yani Hükümetle mücadele ede
lim .Buna bir kelime ile mukabele edip yüksek 
huzurlarınızı terk edeceğim. Muhterem arka
daşlarım, yani Sayın Gündoğan Hükümetle ce-
belleşecek, Hükümetle mücadele edecek. Buna 
bir kelime ile cevap vermekle iktifa edeceğim. 
Siyasi ebediyatımıza eski bir siyasi tarafından 
yeni intikal etmiş bir cümle var: «cebelleşecek» 
mis, bizim Hükümetimizle,. Haydi canım sende. 

BAŞKAN — 1968 yılı Bütçe kanun tasa
rısının tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

1968 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

Madde 1. — Genel bütçeye giren dairelere 
harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 10 347 074 407 lira, yatırım harca
maları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 2 530 386 083 lira, sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 8 734 750 745 lira ki, 
toplam olarak 21 612 211 235 lira ödenek ve
rilmiştir. Bu miktarın 400 000 000 lirası kadro 
tasarruflariyle karşılanacaktır. 

BAŞKAN — Birinci maddenin görüşülmesi
ne devam etmek ve saat 15,00 te toplanmak üze
re Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,30 

\>&<i 

İKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/427, Cumhuriyet Senatosu 1/874) (S. Sayısı : 
1Ö45) (1) 

(1) 1045 S. Sayılı basmayazı 1.2.1968 ta
rihli 24 ncü Birleşim tutanağı sonundadır. 

A — CUMHURİYET SENATOSU VE 

B — MİLLET MECLİSİ 1968 YILI BÜT
ÇELERİ 

BAŞKAN — Yasama organları bütçesi üze
rinde C. H. P. Grupu adına Sayın ÂMf Eyido-
ğan, Güven Partisi Grupu adına Sayın Fehmi 
Alpaslan, A. P. Grupu adına Sayın Cenap Aksu, 
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şahıslan adına Sayın Dikeçligil, Cizrelioğlu, 
Hazerdağlı, Erdoğan. Altan, Çumralı, Öztürkçi-
ne, Artukmaç, Alpiskender söz almışlardır. 

Sayın Eyidoğan. 

C. H. P. GRUPU ADINA AKİF EYİDOĞAN 
(Zonguldak) — Sayın, Başkan, muhterem arka
daşlarım : 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 1988 
bütçelerinin müzakeresinde yıllar boyunca icra
yı denetliyen, inceliyen, araştıran, eleştiren ya
sama Meclislerimizin biraz da kendi durumla
rını incelemelerinde faydalar ve ibretler görüle
ceği kanısındayım. 

Geçen 1967 yılı içinde 200 e yakın tasarı ve 
teklifi kanunlaştıran, bu arada İkinci Beş Yıllık 
Plân ve Plânın uygulaması kanunu, Hacettepe 
Üniversitesi Kanunu, geçim indirimi hadlerinin 
yükseltilmesi hakkındaki kanun gibi ekonomi
mizin ve içtimai, kültürel niteliklerimizin geliş
mesi ile ilgili konularda vatan ve millet hayrına 
en yararlı sonuçlar alan yasama Meclislerimiz 
- Terzi kendi söküğünü kendi dikemez - kabilin
den - meselâ Cumhuriyet Senatosunun Teşkilât 
Kanununa henüz bir türlü vücut verememişler
dir. Millet Meclisinde hazırlanan 300 küsur 
maddelik İçtüzüğünün Meclis Genel Kurulunda 
müzakeresinin tamamlanması nasibolamamıştır. 

Bizim Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Diva
nına hiçbir diyeceğimiz ve serzenişimiz olamaz. 
Çünkü onlar projeyi hazırlamışlar, Millet Mec
lisine vermişlerdir. Orada müzakeresinin ta
mamlanarak Senatoya şevki temenniye şayan
dır. 

Bu noktaya niçin parmak basıyoruz? Bâzı 
mahzurlar doğuyor da ondan. Zira yalnız teşki
lât kanunu ile iş bitmez. Kanunun yürürlüğe 
girmesi ile beraber uygulanmasına personel in
tihap ve istihdamına da çok dikkat lâzımdır. 
İşte bu dikkat noksan kaldığı içindir ki; mese
lâ; çalışma hayatımız ile ilgili bir kanunu bura
dan geçirdik, iki Meclisten de geçti. Bu kanu
nun bu hükümlerle bağdaşmıyan ve kaldırılması 
gereken hükümleri arasına da yanlışlıkla kosko
ca bir millî müessesemiz olan Denizcilik Ban
kasının Kuruluş Kanununun numarası da araya 
yanlışlıkla kanşmış, Denizcilik Bankası Kuru
luşunun kanuni dayanağından yoksun kalmış
tır. öyle bir hatayı düzeltmek için o hatayı ihti

va eden kanunun yürürlük tarihine kadar ma
kable şâmil yeni bir teşriî tasarruf gerekmekte
dir. 

Eskiden böyle yanlışlıklar olmazdı. Osmanlı 
İmparatorluğunun Meclisi Mebusan Başkâtibi 
Kayserili Asım Bey, Meclisi Ayan Başkâtibi 
Köy sözcüleri İsmail Müştak Bey merhum, Mec
lisi Mebusan Zabıt Kalemi Müdürü Âbidin Da-
ver Bey, Meclisi Ayan Zabıt Kalemi Müdürü 
sonradan Danıştay Başkanlığına intikal eden 
Saffet Bey, Birinci Büyük Millet Meclisinin 
Başkâtibi Recey Bey (Peker) Evrak Müdürü 
hayattadır, sonradan mebus oldu. Bunlar yek
pare sistemleşmiş bir dikkat ve itina sistemi ha
linde bu kabîl hataları önliyen bir barajı teşkil 
ederlerdi. 

Meclis İçtüzüğünün arz ettiği mahzurlar da 
meydandadır. Tekrar tekrar ve tercihli olarak 
parti sözcülerinin söz almaları neden? Kendi 
şahsı adına konuşacak olanlara, müstakillere 
teşriî vazifeyi ifa etmenin imkânı olanağı kal
mamaktadır. Temenni olunur ki, Meclisin de bu 
300 küsur maddelik İçtüzüğü sistematik halin
de tamamiyle bir bütün eser olarak gelsin, yü
rürlüğe girsin. Elbette bu bir maddesinin tadi
linden bin kere evlâdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Kuvvetli hükümetler, kuvvetli- parlâmento

dan doğar. 
iktidar ve muhalefet gruplarının nitelikleri 

Parlâmentonun değerini ve seviyesini verir. 
Hükümet, muhalefet grupları arasında ay

dınlanır; uyarılır; görüş açısı genişletilir; ken
di vadettiği ufukların ötesinde veya berisinde 
memleket ihtiyaçları üzerine eğilmeye davet 
edilir; eleştirilir ve nihayet tavlanır. 

Kendi iktidar grupumun desteği ile de güç
lenir; gayretlenir. Esasında Hükümet, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti, hepimizin millî hükü
metimiz Türk Milletinin Hükümetidir. Kanuna, 
Adalete ve hakkaniyete, yüksek millî menfa
atlerimize uygun her hareketimde onu hep be
raber destekleriz; bunun en yakın misali de ver 
rilmiştir; iyiye doğru bir doğrultu da elde edil
miştir. Nihai zafere varılmeaya kadar deva
mında da birlik ve beraberliğin büyük rolü 
olacaktır. 

Millî Mücadele devirlerinden, Birinci Bü
yük Millet Meclisinden beri yerleşmiş güzel 
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geleneklerimiz vardır. Birinci ve ikinci Lo
zan konferansları hengâmında birinci ve ikin
ci grupları ile (Müdafaayî Hukuk) hükümet
lerinin başarılarını Birinci Büyük Millet Mec
lisinin Yüksek Dingnitaire vasfına borçlu ol
duğumuz unutulmaz bir hakikati tarihiyedir 
ki, rahmetli Ali Fuat Cebesoy'un hâtıraların
da en güzel ifadelerini bulmuştur. 

Dingnitaire Parlâmentaire anlayışına par
ti farkı olmaksızın büyük bir titizlikle ve 
dikkatle bağlı olmaya sonsuz ihtiyacımız var
dır. Yasama meclislerimizde bir muhabbet, bir 
asalet, bir ulviyet vardır. Buna toz kondur
maya gelmez. 

Milletvekili ve senatörlerimize umumen yan
larında bulundurmak veya taşımak ruhsatı ile 
birer hâtıra tabancası verilmiştir. Birinci Bü
yük Millet Meclisi âzası da görünür ve görün
mez yerlerinde silâhları ile vazife başına gelir
lerdi. Hattâ öyle arkadaşlar vardı ki, pür si
lâh Meclisteki vazifeleri başına gelirlerdi. Bü
yük Millet Meclisine, şimdikine nazaran bili
yorsunuz birinci Meclis burasını çok az mev
cutlu bir Meclisti. Fakat buna katılanlar kıya
fetleri ile, tavırları ile, şiveleri ile, muaşeretleri 
ile memleketin her tarafını yüzde yüz temsil 
eden mebuslardan teşekkül ediyor idi. Hacı Be
dir Ağa, Diyap Ağa, Reşit Ağa gibi Allah rah
met eylesin ulusal savaşı can ve baş ile destek-
liyen gayretli ve hamiyetli arkadaşlar da bun
ların arasında idi. Şimdi bu arkadaşlardan bâ
zılarının değerli evlâdı Cumhuriyet Senatosu 
saflarında hepimizi iftihara götüren başarısı ile 
temayüz etmiş arkadaşlarımız vardır. 

Geçen meclislerimizden ikinci Büyük Millet 
Meclisinde Mâlûlgaziler ve şehit ailelerin hak
lan ile ilgili bir kanun müzakere ediliyordu. 
Meclis tam kadro ile toplanmış, seyirci locala
rı dolu, elektrikli bir havanın içinde müzakere 
cereyan ediyor. Nasıl oldu oldu, bir anlaşama-
mazlık, bir öfke birçok dışarıya çıkalım dışa
rıya; İkinci Büyük Millet Meclisi burasının 
antresinde karşılıklı silâh patladı ve o zamana 
göre gep genç Millî Mücadelede kahramanlık 
göstermiş bir generalimiz Ardahan Milletveki
li Deli Halit Paşa Merhum bu vuruşmaya kur
ban gitti, gitmiş. Hepimizin içimiz yandı, acı 
şeydi, hata vardı, esefengiz bir haldi, ama kur-
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tarış vardır. Ama ideâl vardır. Ama temiz ni
yet vardır. Ama celâdet vardır; asalet de var
dır. Patlayan da mantar tabancası değildir. 

Parlâmento dostluk gruplarının dış memle
ketlere tertiplediği seyahat kafilelerine katıla
cakların seçilmelerinde revaç bulduğu görülen 
şekillere, hele bâzı seyahatlerin otoseverlik 
tecelliyatı ile neticelenmesine meydan vermi-
yecek tedbirleri getirmelerini Başkanlık Da
nışma kurulları ve divanlarından bekleriz. 

Bu yıl, Sayın Başbakanımızın Adana'dan 
istanbul'a, izmir'den Zonguldak'a kadar Se
natör ve milletvekillerine iki akşam üst üste 
pek mükemmel ve mükellef ziyafetleri oldu, na
zik davetlerine hep icabet ettik. Sayın eşleri 
ile birlikte pek zarif birer ev sahipliği vazife
si ile bütün arkadaşları ve eşlerini ağırladılar; 
taltif ettiler. Teşekkür ederiz. 

Gelelim emsali sabikaya : 
Osmanlı imparatorluğunun ve Türkiye Cum

huriyetinin Parlâmento tarihinde Devlet baş
kanlarının, Meclis reislerinin, Ayan veya Sena
to başkanlarının böyle davetleri ve ziyafetleri 
olmuştu ve mutattır, müstahsendir. Fakat Par
lâmento Önünde siyasi mesuliyet taşıyan bir 
sadrıâzamın, icra Vekilleri Heyeti Reisinin, 
Başbakanın bu kabîl daveti ilk defa vukubul-
maktadır. Batılı ülkelerde de emsali olacağını 
zannetmiyoruz. Ancak dikkat edelim. Yol ol
masın. Hususiyle iktisadi Devlet Teşekkülleri
ne kadar sirküler yaymlıyarak yılbaşı, rek
lâm, takvim, defter ve hediyeler dağıtımını 
men eden bir hükümetin başkalarına tavsiye 
ettikleri perhizi kendisinin bozması bundan 
böyle beklenmemelidir. 

Aziz arkadaşlarım; yasama meclisleri tara
fından icranın murakabesine gelince: 

Yazık yahut yazısız türesel Anayasalı olan 
memleketlerin hepsinde, hele parlömanter reji
mi kabul eden ülkelerde demokrasinin müşte
rek umumi hatları, ortak kuralları, az - çok 
birbirine benzemekle beraber demokratik ha
yatı alış ve yaşayış milletten millete fark eder 
ve türlü tecelliler gösterir. Bu tecellilerin za
man ile gelişmekte olduğu ve geliştiği de fark 
olur. 

Meselâ; soru müessesesi: Size 20 yıl evvele 
ait bir hâtıramı arz edeceğim. Bugünkü Hükü
mette Adalet Bakanı olan zat Hasan Dinçer, 
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tabiî 20 yıl evvel gep genç, siyasi hayata yeni 
atılmış bir demokratik arkadaş Millet Partisi
ne mensup bir arkadaştı. Zamanın bakanların
dan birine bir sözlü soru tevcih ediyor, günün
de bakan geliyor, önerge okutuluyor, bakan 
kürsüye geliyor, gayet hatip adamdı Allah se
lâmet versin, kendisinden beklenenden çok 
fazla ayrıntıları ile mükemmel bir cevap veri
yor. Bu cevapları bitirse ya cevabın sonunda 
duruyor. Soru sahibine ve sempatik bir tavır
la ve arkadaşımın da cesaretini kırmıyacak bir 
tavırla: Bu kadar zahmete ne hacet. Bakanlı
ğıma kadar teşrif etmeseydiniz, acı tatlı bir kah
vemi de içseydiniz, sonra soracağınızı da sor-
saydmız ve ben de cevaplarımı arz etseydim; 
acaba tatmin olmaz mıydınız? E, soru müesse
sesi nerede kaldı, aleniyet neıede kaldı, yeni 
başladığımız demokrasi nerede kaldı? O zaman
ki demokrasi anlayışımız bu idi arkadaşlarım. 
Bugün Adalet Bakanı olan aynı zata bir söz
lü soru tevcih etseniz böyle bir şey yapar mı, 
der mi? Demesine imkân ve ihtimal var mı? 
işte bu kadar da bir görüşmemiz vardı. Buna 
mukabil bizde şimdi ne oluyor? Soru sahibi 
üye ile ilgili bakanı bir birleşimde bir hizaya 
getirmek nadiren vâki oluyor, iş, gündemden 
gündeme erteleniyor. Ya biri, ya diğeri bulun
madığı için. Nihayet mecbur kalınıyor yazılı 
soruya tahvil ediliyor. Şimdi bâzı arkadaşlar 
da kısa zamanda pratik cevap almak için, pra
tik netice almak için yazılı soruyu sözlü soru
ya tercih ediyorlar ve bunların sayısı artmak
tadır. Senatoda sözlü soru sayısı da ilk senele
re nazaran azalmaktadır. Eskiden, yani Osman
lı imparatorluğu Kanunu Esasisinin 38 nci mad
desine göre, istihzah açılabilirdi. 

iztihzah ve güvensizlik yolu ile kabineler 
değişir yahut tek tek bakanlar düşürülebilirdi. 
Cumhuriyet Anayasalarında gensoru ancak ço
ğunluk kararı ile gündeme alınabilir. Bizim 
şimdi yürürlükte olan 89 ncu ve 105 maddeler
deki gensoru müessesesi Meclis üye tam sayı
sının salt çoğunluğunun kararı ile güvensizlik 
oyuna bağlanmıştır, ki bu zahirde destrüktif ni
telikte görünmekle beraber, Parlâmento tasar
rufunun daha ziyade ve haddizatında konstrük-
tif yapıda olduğunu gösteriyor. Yani Hükümeti 
bir iztihzah ile bir güvensizlik oyu ile yıkabi
lirsiniz, mümkündür. Ama yenisini kurabilece

ğinizin misalini ve ispatım peşin vermek şartı 
İle. Yani hükümetsiz kalmayı önliyen bütün ted-
iri de getirmiş idi. Şimdi bu maddelerin birer 
,?ıkrası da Hükümetin müşterek toplu mesuli
yetinin yanında beher Bakanın da kendi Ba-
lanlığı ve kendi yetkisi içindeki işlerinden ve
yahut emri altında çalışanların işlem ve eylem
lerinden dolayı münferiden Meclise karşı so
rumlu tutar, işte bu sorumluluk arkadaşlar, 
jenzeri hüküm bundan evvelki Anayasamızda 
la olduğu halde 1946 Cumhuriyet yılında bir 
Bakanın Meclis önünde münferit, kendi Bakan-
bğı umurundan mesul tutulması ve hesap ver
mesi keyfiyeti bu mekanizma 1946 Cumhuriyet 
/ılmda yalnız bir kere işlemiştir. Onu da ha
sırlarsınız, eski Millî Eğitim Bakanımız Doktor 
ibrahim öktem kendisine bu şekilde tevcih edi
len bir gensoruyu şahsan kabul etti; ama ken-
lisine güvendi, hesabımı veririm ve hesap ver
mek için bu gensoruyu vesile ittihaz ediyorum, 
çok teşekkür ederim dedi, grupu ve sairesi ne 
ise ekseriyet teşekkül etti, gensoru kabul edildi. 
Arkadaş da terliye terliye, soluya soluya işle
rinin tam hesabım verdi, neticede de güven oyu
nu aldı, gitti yerine güven ile oturdu. E, bunun 
haricinde bu 46 sene içinde hiç değişiklik ol
maz mıydı? Olurdu. Tek parti zamam, çok 
parti zamam hele maarif, ticaret, ziraat gibi 
bakanlıklara öyle olmuştur ki, bir yıldan bir 
yıla Bakan dayandırmak kabîl olmamıştır. E. 
bunlar nasıl çekilirlerdi? Eski Anayasamıza göre 
Reisicumhurun yıllık nutukları olur. Reisicum
hur yıllık nukutlannda Devletin türlü işlerine 
dair pasajları ihtiva eden fikirlerini iradeder. 
Her pasaj bir bakanlığın işine tekabbül eder, 
diyelim, bunda bâzılarını sena, eder, bâzılarım 
es geçer, bâzılarına lâyık gördüğü takdiri bâ
zılarından esirger, işte o nutuktan anlaşılırdı 
ki o pasajlarda işleri üzerinde bahsolunmıyan 
yahut az bahsi geçen, pek de takdir görmiyen 
hangi Bakanlıksa, onun Bakanı artık gitti de
mekti. 

Bir de bütçe müzakerelerinde, eskiden büt
çe müzakereleri böyle olmazdı. Ona da arz ede
yim, yani her Bakan kendi Bakanlığının bütçe
sini getirir, evvelâ kendisi takdim ederdi. Yani 
nasıl Maliye Bakanı Bütçenin heyeti mecmuası
nı getirip bir takdim nutku iradediyorsa, me
sele Maarif Vekili, Ziraat Vekili bütçesini ev-
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velâ kendisi takdim ederdi; ondan sonra me
buslar konuşurlardı. Ve neticede de cevaba pek 
az yer kalırdı ve birçok mebuslar da bu tak
dim nutkundan beklediği bâzı şeylerden istedi
ği malûmatı edinince, zaten söz almıya lüzum 
görmezlerdi. Şimdi bütçe müzakerelerinde kâfi 
derecede parlak, cerbezeli hatip görünmüyen 
Bakanlar? Bu netice olduğu gibi meydanda ol
duğu halde; e... bütçe zaten kabul ediliyor, im
kânı yok bütçe kolay kolay kabul edilmesin. 
Böyle birşey olmaz. Ertesi günü memur maaş 
alacak bütçeye rey verilmemek olur mu? Ve
riliyor. Halbuki o rey aynı zamanda, Hükümete 
güven oyu demektir, işte bu güven oyunu al
dığının bir - iki hafta sonrasında, bu bütçe mü
dafaalarında az - çok gevşek kalan cerbeze gös-
termiyen Bakanlar esbabı sıhhiye dermeyanı ile 
istifa eder, çekilirler giderlerdi. Hulâsa bu ze
vat neden dolayı çekiliyor, neden dolayı tutulu
yor; bu milletin kolay kolay akıl erdireceği iş
lerden değildi. E. demokrasi demek hikmeti hü
kümete milletin aklının ermesi demektir. Bugün 
ne yapıyoruz? 

Bir Bakanın münferit mesuliyetini istihdaf 
eden bir senatör... Senatoda var mı ya gensoru? 
Yok öyle şey. Buna yetkimiz yok. Ama düşü
neceğiz. Falan zatı ne yapıyoruz? Yahut ekse
riyet kararı olmadan gensoru açılabilir mi? Açı
lamaz. Öyle ise, miUetveldli bu gidilmez yola 
gitmiyor. Bunun yerine daha kolayı var. Daha 
kolayı şu : Otomatik işliyen Meclis soruş
turması mekanizması var. Bir arkadaş bir 
takrir verdi mi derhal iki Meclis bir ara
ya geliyor, toplanıyor, otomatikman bu 
önergesi okunuyor ve derhal beş kişilik 
bir komisyona havale ediliyor. Bu iş tutarsa 
eğer gidecek, itham olunursa tahkikat açılırsa 
Bakan zaten düşecek. Bereket versin iş o kadara 
da kalmadı geçen birinci, ikinci, üçüncü Koalis
yonlarda zaten kısa kısa müddetlerle tür
lü değişiklikler oldu. Fakat fuzuli olarak, ya
ni müessese yerine müessese ikamesi suretiyle 
yapılan açılan o Meclis soruşturmalarının ithamı 
altında bir kısım tertemiz arkadaşlar kaldılar. 
işte Hıfzı Oğuz Bekata öyle oldu, Fennî isîim-
yeli öyle oldu, Yusuf Azizoğlu öyle oldu, Arif 
Hikmet Onat öyle oldu. Bunların tahkikatı 
için kurulan komisyonlar işte reis seçemediler, 
âza istifa etti, nisabı tamamlıyamadılar, komis

yon müddetini artırdılar, sürüklendi gitti. Bun
lar dinyite Parlamenter denilen anlayışı aşın
dıracak şekillerdir. Aynı hâdiselerin benzerleri 
üç asır evvel İngiltere'de vardı, aynen vardı ve 
buna Bakanı işten el çektirilmek usulü derlerdi. 
Haklı birtakım tahkikatın yanında haksız, sırf 
siyasi garazlara müstenit böyle takibat da dur
du. 2,5 asırdan beri ingiltere'de bu usul artık ce
reyan etmiyor. Ama, Bakanın kendi Bakanlığı
na ait işinden dolayı münferit mesuliyet meka
nizması şakır, şakır işlemektedir. 

Biz de bir yanlış anlayış daha var. iktidar 
grupu mensubu bir arkadaş, bakıyorsunuz ken
di grupunun Hükümetinden bir Bakana veya Hü
kümetin heyeti umumiyesine bir gensoru öner
gesi veriyor, açıyor. Bu gensoru müessesesi ya
ni esasında Mecliste cereyan edecek, aleni celse
de cereyan edecek, herkesin önünde cereyan 
edecek bu gensoru işi grupun kendi mahremiye
tinde cereyan ediyor. Bu bir nevi merkezi umu
mi sistemi gibi bir şeydir. Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisinin grupları teşriî vazifesini ifa 
eden uzuvlardır. Partiler demokratik hayatın 
vazgeçilmez uzuvlarıdır. Fakat nihayet parti
ler siyasi plânda iktidara geçmek için birbirleri 
ile yarış etmek suretiyle kurulmuş gönüllü siya
si derneklerdir. Esasında hususi siyasi teşeb
büslerdir. Şimdi, â-mme işinin üzerinde milletin 
güvenini haiz bir Hükümetin bir Bakanı veya 
heyeti umumiyesi bir partinin kendi grupunda 
muhakeme edilemez, arkadaşlar olmaz öyle şey. 
Bakan kendine güveniyorsa ibrahim Öktem'in 
yaptığı gibi yapar veyahut açılan soru önerge
sini kendi üzerine kabul eder, hesap vermeyi ve
sile ve fırsat bilir, gelir Meclisin önünde izaha
tını verir, müzakereler olur; cevap verilir, çıkış
lar olur, karşılar, müzakere tamamlamr. Arada 
24 saatlik bir müddet varya bu 24 saat içinde 
kendi iktidar grupu da diğer gruplar da kendi 
salonlarına çekilirler, işi düşünürler bu arkada
şa güven oyu mu vereceğiz, güvensizlik oyu mu 
vereceğiz, kendi ekseriyetimizin karariyle, grup 
ekseriyetimizin karariyle grup azınlığını bağlı
yacak mıyız? Bağlayıcı kararlar alacak mıyız, 
almıyacak mıyız? Arkadaşlarımızı serbest mi bı
rakacağız, buna karar verirler. Ondan sonra da 
aleni celsede Bakan güvenoyu alır, olacak şekil 
budur. Bizde bereket versin iktidar güven oyu 
ile kendi grupundan kuvvetli çıkıyor. Bizzat 
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grup yapısı içinde gensoru açmış olan da çıkı
yor gruptan, partiden, Canım kardeşim nerede 
kaldı tenkide tahammül, nerede kaldı aleniyet, 
nerede kaldı demokrasi... Siyasi partilerin ken
di tüzüklerine göre kendi ve Siyasi Partiler Ka
nununun tanıdığı hudut içindeki tasarruflara 
kimse bir şey diyemez. Ama benim de ağzımı 
kimse tutamaz ki. Bizim yiğitlerimizin de yo
ğurt yiyişi budur. Asıl matlubolan içeride ve 
dışarıda çünkü âlem, meselâ Kıbrıs meselesinde 
şöyle oluyor, böyle oluyor. Papaz bizim ciğeri
mizin içini bilmiyor mu? Bizim iktidar grııpu-
muzun, muhalefet gruplarımızın ne yolda faali
yet gösterdiğini bilmiyor mu âlem,Bütçemisin, 
Hazinemizin, girdimizin, çıktımızın, iç ve dış 
muvazenemizin, tediye dengemizin ne okluğunu 
âlem bilmiyor mu? Hepsi biliyor, işte asıl dert 
bundadır. Nasıl bütçeyi denk bütçe mi denk 
bütçe olarak getireceksen, nasıl en az ödeme den
gesi üzerine titriyeeeksin, nasıl aman enfilâsyo-
na, emisyona, şuna buna gidilmesin, paramız. 
itibarımız, borcumuz, her günkü taahhütlerimi
zin edası intizam altında bulunsun, sağlam bir 
Hazine, sağlam bir maliyemiz olsun diye nasıl 
dikkat ediyorsak Parlâmentomuzda da iktidar 
ve muhalefet grupları ile kuvvetli ve dignitaire 
bir Parlâmentonun bulunmasına titizlikle elbir
liği ile dikkat ve itina göstermemiz lâzınıgeliyor 
kanaatindeyim. 

Arkadaşlar pratikte bu alışkanlıklara ergeo 
varacağız, gelecekten ümidim kuvvetlidir. De
mokratik hayatımızın selâmeti ve dignitaire 
Parlâmentomuzun aziz vatan ve milletimiz hay
rına başarısı buna bağlı olduğu kanaat ve ima
nım taşıyarak bütçenin Cumhuriyet Senatosuna, 
Millet Meclisine ve Büyük Türk Milletine hayır
lı olması dileklerini tekrarlar, C. H. P. G-rupu 
adına Sayın Başkanıma, Muhterem Senatoya 
arzı tazimat eylerim. (Alkıglar) 

- BAŞKAN — Sayın Alpaslan, Güven Partisi 
Grupu adına. 

GÜVEN PARTİSÎ GRUPU ADINA FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun sayın üyeleri; aziz mille
tinden aldığı şerefli ve o nisbette de ağır sorum
luluk taşıyan temsil görevini, büyük Türk mil
letinin tarihî haslet ve hususiyetlerine uygun ve 
ona lâyık olaca ksekilde ifa etmeye çalışan 

bu kutsal çatı altındaki arkadaşlarınızın, 
her türlü şahsi kaygılardan uzak olarak, sırf 
vatan ve milletin yüksek menfaatleri yolunda, 
milliyetçi ülkülerle kurmuş oldukları ve her 
kudretin üstündeki büyük Türk milletinin sine
sine açılarak hızla teşkilâtlanmasına devam 
ede Güven Partisinin, Cumhuriyet Senatosu 
Grupu adına, gönüllerimizin heyecan ve sıcak
lığı ile, ilerici ve Atatürk milliyetçisi aziz 
Prlâmento üyelerini ve mümtaz şahıslarında bü
yük Türk Milletini sevgi ve saygılarla selâm
larız. 

Kendi meselelerimizi, kendi içimizde rahat
lıkla görüşme anlamında ele aldığımız Yüce 
Meclisler bütçesi üzerindeki görüşümüzü kemali 
samimiyet ve saygı ile arz ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinin 
birbirinden tamamen ayrı ve fakat birbirini 
tamamlıyan iki organ olması itibariyle bütçe
lerinin ayrı ayrı hazırlanması, öteden beri üze
rinde hassasiyetle durulan bir konu olamakla 
beraber, iç içe girmişliğin henüz devam etmekte 
bulunması ve tenkid ve temennilerimizin aynı 
sebeplerden gelmekte olması muvacehesinde, 
Cumhuriyet Senatosunun bütçesini görüşürken 
arz edeceğimiz hususlar, ayniyle Millet Meclisi 
bütçesi iç:n de vâki ve varidolup bu sebeple 
Millet Meclisi bütçesinin görüşülmesi sırasında 
da sözlerimizin dikkate alınmasını istirham edi
yoruz. 

Aziz ve değeri! arkadaşlarım; 
Parlömanter demokratik rejimlerin pek 

ince, pek nazik bünyesini örselememek için 
hususi bir gayret sarfiyle ele alıp dile getir
meye çalışacağımız konularda düşünce ve duy
gularınıza tercüman olabiJd:ğimiz ölçüde şeref 
ve saadet duyacağımızı bilhassa arz etmek iste
riz. 

«Bünyeyi örselemeden» tâbirini, bu rejime, 
bu rejimin temeli olan Anayasaya ve bu reji
min en yüksek seviyedeki organı olan Parlâ
mentomuza tevc*h edilen haksız ve insafsız 
saldırıların mevcudiyeti karşısında, saldırsran-
iarın bahtsızlıklarını lisanı münasiple yüzleri
ne vurmak için kullandığımızı elbete ki tak
dir buyuracaksınız. 

Gerçekten de, yeminlerimize sadakatimizle 
devam ettirebileceğimiz temsilcilik şerefimizin 
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tahribine müteveccih tutum, davranış ve sözde 
fikir diye ortaya atılan saçmalıkların ardı 
arkası kesilmeden be bazan da dosunu artı
rarak yürütülmek istenmesi karşısında, her 
mülâhazayı bir tarafa bırakarak, esasen mev
cut gayretlerimizi daha büyük bir disiplin 
ruhu ile artırmak ve bize düşeni fazlasiyle 
yaptıktan sonra, maksatlı hareketleri lâyık 
olduğu şekilde karşılamak lüzumu ile başbaşa 
bulunuyoruz. 

Dünya parlâmentolarının hiçbirinden daha 
az çalışmıyan, her yıl, Anayasanın öngördüğü 
çalışma süresini taşarak çalışmış olduğunu is
pat etmiş bulunan Meclislerimizin, millet gö
zünden düşmesi ve bu suretle böylesine par-
lömanter demokratik rejimden uzaklaşma yol
larının açılması için, istisnalar esas alınarak 
çalışılmadığı yada doğru dürüst çalışılmakta 
olduğu intibaını yaratmak hususunda elden 
geleni ardına bırakmıyanlar vardır. 

îşte bu gibiler karşısında, Meclislerimizin 
normal çalışma düzenini daha da aşarak ça
lışması gerekmekte ve Başkanlık Divanlarının 
bir türlü rayına oturtamadığı bu cihetle matuf 
vazifelerini daha büyük fr'r cesaret ve ciddi
yetle yürütmesi lâzımgelmektedir, kanaatinde
yiz. 

Filvaki, milletin temsilcisi olanlara karşı 
tedbirde katı davranışın ağırlığı inkâr oluna
maz. Ancak, demokratik rejimi her türlü te
cavüzden mâsun tutmak için, nefislerimizden 
yapmamız icabeden fedakârlığı takip zarureti 
de ortadadır. 

Bu meyanda, hususiyle umumum hilâfına 
yaşantılarında aşikâr bir surette değişmeler 
görüldüğü ısrarla söylenen sayısı birkaçı geç-
miyen mânevi kıymetlerden nasip almamış kişi
ler üzerinde en ufak müsamaha göstermeden 
durulmasını rejim ve haysiyetlerimiz bakımın
dan lüzumunda birleşeceğimize asla şüphemiz 
yoktur. 

Bu görüş içinde, kanunlara herkesten ev
vel bizim riayetkar olmamız icabediyor. Ka
nunlara riayetkar olduğuğumuzu söyliyebil-
memiz için de Anayasanın öngördüğü ka
nun, içtüzük ve sair mevzuatın biran evvel çı
karılması ve uygulamada Anayasanın ruhuna 
ve bünyemize uygun düşmiyen hükümler varsa 
bunların düzeltilmesi cihetine gitmeliyiz. 

Cumhuriyet Senatomuzun, olmaz olsaydı 
ya, doğrudan Anayasadan gelen Yüksek Hâ
kimler Kuruluna ve Anayasa Mahkemesine üye 
seçimi işindeki tutumunu, tekerrür etmemesi 
dileği ile acı bir hâtıra olarak hatırlama
mak ve zikretmemek mümkün olmuyor. 

Millet Meclisinin hâlâ bir İçtüzük hazırla
mamış olmasını da mühim bir noksanlık olarak 
mütalâa etmekteyiz. 

Cumhuriyet Senatosunun Teşkilât Kanunu 
senelerdir çıkmamıştır. İki Meclisli hayatı bir 
türlü benimseyemediğimizin açık delilini ve
ren bu ihmal, eğer çok daha ağır tavsife müs
tahak bir bencilliğin mahsulü değil ise, daha 
fazla devam ettirilmemesi gereken bir büyük 
ihmal ve kusur karakterini arz etmektedir. 

Cumhuriyet Senatosunun teşkilât kanunun
dan söz ederken, hukukî ve fiilî bakımdan 
aynı derecede yetki ile mücehhez ve sorum
luluğu aynı derecede paylaşan iki ayrı Mec
lis bünyesinin zaruretini dikkate alıyoruz. 
Yoksa, bu çatının artık hazmedemiyeceği anla
şılan ve herkesin de gözüne batmakta olan per
sonel şişkinliğine giderek dost yerleştirme ame
liyesine fırsat verici bir imkânın elde edilmesi 
anlamı bizim uzağımızdadır. 

Söz buraya gelmişken, Meclislere yapılan 
memur ve müstahdem tâyinlerinde, hukukî ve 
objektif kriterlere dayanılmamasmı büyük bir 
üzüntü ile kaydedeceğiz. Tahsil derecesi, geç
miş hizmet ve kabiliyetlerin ölçüye vurulması 
sonunda alınması icabeden vazife ve aylıklar, 
maalesef gelişigüzellik içindedir. Adama göre 
değil, adamına göre iş edinme halinin, İçtü
züğün 172 nci maddesinin de âmir hükmü dai
resinde, mükemmel bir yönetmeliğin çıkarıl
ması suretiyle haksız ve adaletsiz vasfından 
uzaklaştırılmasını istemekteyiz. Zira, bir yer
de ciddî ve vasıflı çalışmanın yapılabilmesi için, 
hukukî nitelikleri haiz elemanların mevcu
diyeti gerektiği kadar ve hattâ ondan daha çok 
çalışanların mevki ve Ödenekleri arasında ada
letsizliğin olmaması da lâzımdır. 

Personel mevzuundaki mâruzâtımızın değe
rini bulması için, onlardan evvel kendi kendi
mize bakmamız yerinde olacaktır. 

Parlâmento üyelerimizin dış ülkelere gidiş
leri üzerindeki zihniyet ve tutumumuzu dü
zeltmekte daha fazla gecikirsek, kendi var-

— 147 — 



C. Senatosu B : 25 2 . 2 . 1968 O : 2 

lığımıza ihanet etmiş olacağımız intibaı umu
midir. Dış ülkelere gitmek için türlü dost
luk kuruluşları kurmak ve özel temaslarla 
davetler sağlamak yolunda maharetleri ma
lûm ve müsellem bâzı arkadaşlarımızın bu tu
tumları ziyadesiyle dikkati çekici mahiyet al
dığından, bu davranışları telkin yoliyle önle
mek mümkün değilse, mevzuat getirmek, zan
nederiz ki, Başkanlık Divanlarımızın başta ge
len vazifeleri arasına girmiş bulunmaktadır. 

Şimdi biraz da fayda getireceğine inandığı
mız bir iki hususta, temennide bulunacağız. 
Gerçi bu tenkid ve temenniler evvelden geç
miştir. Fakat icapları yerine getirilmediği için 
tekrarında zaruret vardır. 

Komisyon çalışmaları, Parlâmento faaliyet
lerinin temel unsurudur. Bu temel çalışma
ların değerinde tutulması için, görüşmelerin 
tutanağa bağlanmasının çok faydalı olacağına 
inanıyoruz. 

Bundan başka, sık sık yönetmelikler ha
zırlanmasına, emirler çıkarılmasına rağmen, 
Meclis koridorlarının âdeta kendimize yer kal-
mıyacak tarzda misafir tehacümüne uğraması, 
yetkililer bağışlasın ama, müessesenin mehabet 
ve ciddiyeti ile kabili telif görülememekte
dir. Başkanlıklarımızın , kendilerinin verdik
leri emirleri takip ve tatbik kudretinde olacak
ları inancı içinde, hiç olmazsa bizden sonrgf d-
lere bir ciddî gelenek bırakmak üzere, hare
kete geçilmesini ısrarla talep ve temenni ediyo
ruz. 

Bu arada, Parlâmento üyelerinin protokol-
daki yerinin tâyin ve tesbiti ile, sık sık görü

len münasebetsizliklerin tekerrürüne mâni olun
ması için yapılan çeşitli ikazlara rağmen, bu ko
nuda kendi şeref ve haysiyetleri telâkki etmesi 
gereken Sayın Başkanlıkların hareketsizliklerini 
büyük bir teessür ve teessüfle karşıladığımızı 
üzülerek ifadeye mecburuz. Özel görüşmelerde 
önem verildiği bildirilen bu konuyu, Hüküme
tine hallettiremiyecek Meclisler Başkanlıkları
nın, protokolde kendilerine ayrılan 1 ve 2 nu
maralan da lütfen terk ederek kendilerini o 
yere getiren arkadaşlarının yanında yer al
maları lüzumunu bir defa daha söylüyoruz ve 
bu meseleyi sonuna kadar takip kararında ol
duğumuzun bilinmesini istiyoruz. 

Ayrıca, bir milletin Parlâmentosunun ken
di şerefi ile mütenasibolması lüzumunu tak
dirimizden uzak tutmamakla beraber, millî 
bünyeyi çok aşmılk suretiyle vukubulan lüks 
yerleşme yerine, sade, temiz ve güzel bir yer
leşmeyi tercih etmek ve bu suretle gözlerde 
büyütülen ve bir nevi israf olarak tavsif 
olunan ziyade lüksten uzaklaşmak gereğini de 
Yüce Heyetinizin takdirlerine arz ediyoruz. 

Millî Saraylar konusunu da görüşmemize 
mevzu edineceğiz. 

Mânevi değerleri, maddi kıymetlerinden üs
tün olan millî saraylarımızın idaresi Parlâ
mentomuz bünyesinde bırakılmış ve diğer pek 
çok işte olduğu gibi, sanki bir inisiyatif al
ma mevzuubahis imişcesine, millî saraylar da 
Millet Meclisi Başkanlığının idaresine tevdi 
olunmuştur. 

Millî Sarayların, devamlı gözetime tâbi tu
tulması ve gözetimin de bu konuda bilgi ve 
tecrübe sahibi olan ellerle yapılması lüzumu 
ortada olmakla beraber, Millî Saraylar, Mec
lisler bünyesinde kalacak ise, bunun Millet 
Meclisinde değil, bünyesi itibariyle devamlı
lık ifade eden Cumhuriyet Senatosunda ol
ması daha isabetli olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, 

Umumi hatları ile faaliyetlerini eleştirdi
ğimiz Meclislere ayrılan ödeneklerin miktarını 
ayrı bir inceleme mevzuu yapmaya lüzum 
görmüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, arzına ça
lıştığımız görüş istikametinde disiplinli çalış
ma yoluna girildiği takdirde, senenin sonun
da emanetimize arz olunan ödeneklerden gözle 
görülür derecede tasarruf sağlanmış olur ve 
büyük milletimizin ekonomik ve sosyal haya
tında tesirli hizmetleri durdurma pahasına 
yapılmasında zaruret görülen tasarruflara git
mekten kaçınılır. 

Bütçelerin Meclislere hayırlı ve uğurlu olma
sını ve Meclislerimizin her gün daha ileri giden 
yüce temsil vasfı ile aziz milletimize parlöman-
ter demokratik rejimde nurlu ufrMar açma 
çabasında başarının an yüksek haddine ka
vuşmasını yürekten dileriz. Güven Partisinin 
teşekkür ve saygıları ile arz ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Aksu, buyurun. 
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A. P. GURUPU ADINA CENAP AKSU 
(Maraş) — Muhterem Başkan, senatonun sayın 
üyeleri; 1968 yılı Cumhuriyet Senatosu ve Mil
let Meclisi bütçelerinin müzakeresi vesilesiyle 
Adalet Partisi Senato Grupu adına tenkid ve 
mütalâalarımızı arz etmek üzere huzurunuzda 
bulunmaktayım. 

Muhterem senatörler; her yıl olduğu gibi bu 
sene de, evvelâ Cumhuriyet Senatosunun Mil
let Meclisinden ayrı ve müstakil hüviyeti üze
rinde durarak bütün ihtiyaçları ve hizmetlerini 
içine alacak bir bütçe yapısına zaruret olduğu
nu ve bunun için de yıllardır Millet Meclisi 
gündemine girip çıkan Teşkilât Kanununun bi
ran evvel çıkarılması lüzumuna tekrar ve ehem
miyetle işaret etmek isteriz. 

Her ne kadar iki ayrı bütçe halinde tanzim 
ve huzurunuza bu suretle sunulmuş ise de, dik
katle tetkik buyurulunca birçok kısım, fasıl ve 
maddelerin ve bunlara bağlı hizmetlerin müşte
rek olduğu ve bu müşterek fasılların ise daima 
Millet Meclisi bütçesinde mütalâa edildiği gö
rülecektir. Bu hal ise ekseriya iki Anayasa mü
essesesinin sık sık bu yönden ihtilâfa düşmesi
ne ve hizmetlerin aksamasına sebebolmakta ve 
yine bu sebeptendir ki iki bütçenin birlikte mü
talâa ve müzakeresine mecburiyet hâsıl olmakta
dır. 1961 Anayasası çift meclis sistemi ile bir
likte Meclislerin çalışma tarzlarını da külliyen 
değiştirmiş olmasına rağmen eski tüzük ve ka
nunlarla idarede devam edilmesi, Cumhuriyetin 
bu baş müesseseselerine gerekli dikkatin göste
rilmediği mânasına gelebileceğine işaret etmek
le yetineceğim. 

1967 bütçeleri yekûnu 70 milyon civarında 
iken, bu yıl bu miktar 3 milyon bir artışla 73 
milyona baliğ olmuş görünmesi bir kısım hiz
met dallariyle kısmî Senato seçimlerinin bütçe
ye yaptığı tesirle izah edilmektedir. 

İki bütçeyi memzucen ve kısaca özetlemek 
lâzım gelirse, 71 küsur milyon lirayı cari mas
raflara, iki milyon 800 küsur bin yatırım har
camalarına, 1 milyon üçyüz bin lirası da serma
ye teşkili ve transfer harcamalarına olmak üze
re, yukarıda belirttiğimiz gibi, iki bütçe yekû
nunun 72 843 378 liraya baliğ olduğu görül
mektedir. 

Geçen yıl Millet Meclisi Bütçesinde görülen 
Büyük Millet Meclisini muhafazaya memur ta-

2 . 2 . 1968 O : 2 

burun iaşe ve diğer bir kısım masrafları çıkarı
larak haklı olarak Millî Savunma Bakanlığı 
Bütçesine dâhil edilmiş ve Millî Sarayların mu
hafaza, tamir ve bakım masrafları bu miktara 
dâhil olarak hesaplanmıştır. 

Yedi yıllık mazisi olan Meclislerimizin he
nüz gelişme devrinde olduğu nazara alınacak 
olursa Devlet Bütçesi rakamları içinde bu mik
tarın çok görülmemesi lâzım geldiği ve hattâ 
tasarrufa riayet edildiği anlaşılmaktadır. 

Tasarruf zihniyeti mazeretiyle dahi Meclis 
ve Senato hizmetlerinin hiç bir suretle ihmale 
götürülmemesini Riyaset Divanlarından rica et
mek isteriz. 

Şimdi başka bir konuya geçiyorum. Muhte
rem arkadaşlarım, Meclislerin içinde ve dışında 
Parlâmentonun itibarının korunması keyfiyeti, 
Türkiye Cumhuriyetinin ve demokratik niza
mın baş müessesesi olan yasama meclislerinin 
itibarı meselesi üyelerinin kendi itibarlarını ko
rumaları ile sıkı sıkıya alâkası olan bir keyfi
yet olarak da telâkki olunabilir. O halde bunu 
nasıl tahakkuk ettirmek mümkündür? 

Kanaatimize göre; 
1. — Komisyonlara ve Heyeti Umumiyeye 

devamın vazgeçilmez bir vazife olduğu şuuru
na erişmek suretiyle; 

2. — Komisyonlarda ve Meclis kürsülerinde 
yapılan beyanların behemehal objektif kaidele
re istinadedilerek nezahat ve nezaket hudutla* 
rmı aşacak konuşmalardan çekinmek suretiyle. 

Burada bir noktaya işaret etmek vazifem
dir. Parlâmento üyelerinin millet ve memleket 
menfaatine telâkki ettikleri hususatı dile ge
tirmeleri bir zarurettir. 

Ben burada daha ziyade şahsi çekişmelerin 
lüzumsuzluğuna işaret etmek istiyorum. 

3. — Lüzum ve zaruret yokken millî men
faat mefhumiyle uzaktan dahi olsa bir alâka te
sisi mümkün olmıyan hallerde günlük ve ola
ğan hadiseleri ele alarak, gündem dışı konuş
maları gelenek haline getirme usulüne son ver
mek suretiyle. 

Burada mühim, aktüel hâdiseler münasebe
tiyle konuşmak zorunluğunda kalan arkadaşla
rımı tenzih etmek isterim. En çok sözlü, hattâ 
yazılı soru mevzuu olabilecek meseleleri gün
dem dışı geleneği haline sokmanın yolundan 
vaz geçilmelidir. Sayın senatörler ve milletve-
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killerinin mesaileriyle ilgili olarak vakitlerini 
tetkiklerine sunulan kanun tasarılarına hasret
mek suretiyle memlekete hayırlı hizmetler ifa 
edilebilineceğine işaret etmek isterim. 

Geçen yıllarda olduğu gibi, bu sene de, bâ
zı hususata değinmek lüzumuna kaani bulun
maktayız. 

Cumhuriyet Senatosunu kuran Anayasanın 
hükümlerine dikkatle eğildiğimiz zaman bu mü
esseseyi Millet Meclisinden ayrı ve hususi bası 
şartlarla takviye ederek, bir nevi murakabe mü
essesesi haline getirmek istediği görülmektedir. 

O halde Millet Meclisinden geçen kanunların 
bir kere de entellektüei bir heyet olan Yüksek 
Senatonuzdan geçirilmesinin elbetteki bir hik
meti olmak lâzımdır. O halde kanunların mü
zakeresi sırasında Senatoda faydasız münaka
şalardan ziyade, tasarıların şekil, metin ve ruh 
bakımından en mükemmel surette çıkmasını 
temin edici olumlu fikir ve mütalâalara yer 
vermenin zorunluğuna bir kere daha işaret et
mek isteriz. 

Bu meyanda zaman zaman noksanlığı müşa
hede edilerek geniş tartışmalara konu olan İç
tüzüğümüzün yeniden bir revizyona tabi tutul
ması Millet Meclisi içtüzüğünün de biran ev
vel tedvini yoluna gidilmesini önemle belirt
mek isteriz. 

Bu sene Meclislerimizin çalışmasında bir 
bahar havasının esmesi, mühim ve cemiyet ha
yatına müessir kanunların henüz müzakereye 
vaz'edilmemiş olmasından ve Millî Birlik ve 
bütünlük istiyen Kıbrıs meselelerinin kritik 
safhalara intikal etmiş bulunmasmdandır. Bu 
fırsattan istifade ile İçtüzüklerin elden geçirile
rek Meclislerin verimli çalışmaları behemehal 
temin olunmalı idi. 

Muhterem arkadaşlarım; sayın senatörler ve 
milletveldllerimizin seçmenleriyle sıla temasta 
bulunmaları vaz geçilmez bir zaruretin icabı 
halini almıştır. 

Bu kadar önemli bir konu, ziyaretçi mese
lesi, bizim Meclislerimizde bir türlü halledile
memiş seçmeni ve Parlörnanteri memnun edici 
tedbirler bir türlü alınamamış ve alınamamak
ta devam etmekte bulunmuştur. 

Meclislerimizin divanlarından istediğimiz, 
eğer Meclislerde devamı sağlamak, tam randı
man almak isteniyorsa ki, bunda şüphemiz yok

tur, vatandaşı Ankara'lara kadar sürükliyen 
işlerini hiç olmazsa burada derli toplu dinliye-
rek, hattâ bir büro kurmak suretiyle işlerini 
takibe derek neticeleri senatör ve milletvekille
rine bildirme yolunda bir çalışmaya girmek zo
rundadırlar. Bakanlarla da mutabakat tesis 
olunarak bürolardan verilen işlerin tercihan ta-
kibetme işinde gerekli tamimler yazdırmak ve 
bunları takibetmek suretiyle hem Parlâmento 
üyelerini kendi işleriyle iştigale sevketmek, 
hem de geniş ve her sınıftan vatandaş kütlesini 
memnun etmek mümkün olur. Yoksa sabahtan 
akşama bu koridorlar vatandaşlar tarafın
dan işgal olunacak, Parlâmento üyeleri de mec
buren bu vatandaşları memnun etmeyi birinci 
plâna almakta devam edeceklerdir. 

Bu konu gecen yıl da üzerinde ehemmiyetle 
durduğumuz bir mevzu olduğu halde sadece 
tutanaklarda kalmış esaslı hiçbir tedbir maale
sef alınmamıştır. 

Yine geçen sene demiştik ki; Senato yeni 
binasına taşınacak, elbette birçok oda ve sa
lonlar boşalacaktır. Bunlardan istifade olunmak 
suretiyle lokanta ile ziyaretçilerin kabulüne bâ
zı kısımlar tahsis olunsun. 

Senato taşındı, odalar, salonlar boşaldı ve 
yine dolduruldu, ama asıl üzerinde durduğumuz 
bu hizmetler için bir tek oda dahi tefrik edil
medi. 

Tutanak dergilerinin ve müzakeresi yapıla
cak taasrıiarm zamanında sentörierin eline geç
memesi sebebiyle bazan aynı günde hiçbir tetki-
ka imkân kalmadan kanun tasarılarının müza
keresine geçildiği görülüyor. 

Bu yola nihayet verilmesini, tasarıların se
natörlerin eline müzakeresinden en az birgün 
evvel geçmesini temin edecek şekild tedbir alın
masını önemle ve tekrar rica etmekteyiz. Tu
tanak dergilerinin de israftan korunması için 
mahdut miktarda bastırılarak istiyene verilmesi 
usulünün tedbirlenmesini senelerce rica ettik. 
Bugün gözlere atılmakta olan bu tutanakların 
en az yarısı lüzumsuz kâğıtlar gibi biriktirilip 
atılmakta ve millet kesesinden yüz binlerce lira 
bu suretle heder olmaktadır. Başkanlarımızın 
dikkat nazarını bu konuya ehemmiyetle çekmek 
isteriz. Millî Saraylar ötedenberi ayrı bir kadro 
ile Büyük Millet Meclisi tarafından idare ve mu
hafaza edilmektedir. 
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Bugünkü bütçe tatbikatımıza göre bu kısım 
Millet Meclisi Bütçesinde mütalâa edildiği için 
murakabe ve idaresi de Büyük Millet Meclisi 
namına Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Ko
misyonunca, ifa olunmaktadır. Tüzük tadilin
de bu kısım da nazara alınarak müşterek ko
misyonlarca murakabe tesisine gidilmesi belıe-
mal lâzımdır. Burada Fehmi Alpaslan arkada
şımızın fikirlerine iştirak ediyoruz. Geçen yıl
larda Sarayların Millî Eğitim Bakanlığına devri 
ile müze haline getirilmesi üzerinde çalışıldı
ğı cevabı verilmişti. 

Hakikaten her biri başlı başına bir mille
tin öğünmesi için kâfi gelebilen zarfı, mazrufu 
ile birer sanat harikası halinde yükselen Millî 
Sarayların turizm hareketlerine de büyük kat
kıda bulunacağı nazara alınarak süratle müze
ler haline getirilmesi, yalnız Türkiyenin değil 
Dünyanın istifadesine açılmasını bu kürsüden 
bir kere daha önemle belirtmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım; ziyaretçi meselesi
nin bir şekle bağlanması, Parlâmento üyelerinin 
giriş kapısının ayrılması, telefon adedinin artı
rılması hakkındaki dileklerimizi tekrarlarken, 
Meclis lokantası üzerinde biraz durmanın ye
rinde olacağı kanaatindeyiz. 

Parlâmento üyelerinin yemek ihtiyacı için 
kurulmuş olan Meclis lokantası ve servisleri iyi 
işlememektedir. Ziyaretçi ve hususi davetli gibi 
zevatın doldurduğu bu lokanta da ekseriya umu
mi lokantalar gibi Meclise girebilen herkes ta^ 
rafından işgal edilmektedir. 

Parlâmento üyelerinin çok kere ayakta kal
dıkları ve yemek bulamadıkları da sık sık mü-
şahade edilmektedir. Geçen yıllarda da arz et
tik, ziyaretçi ve misafirler için ayrı bir salon 
tahsisi behemahal lâzımdır, idarecilerin dikkat 
nazarına arz eyleriz. Bu meyanda Senato kıs
mında memurlara tefrik edilen lokantaya bağlı 
olarak Senatörlerin de istifade edebileceği bir 
kısmın tefriki mümkün olabilir mi? Bir etüt 
yapılması faydalı olur. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Büt
çeleri münasebetiyle hizmetlerinin yardımcısı 
olmak maksadiyle kısaca izahına çalıştığım 
bu mütalâalarımızın Riyaset Divanlarınca bu se
ne olsun bir kısmının yerine getirilmesini Ada
let Partisi Grupu adına rica eder, 1968 yılı büt
çelerinin Yüce Senatomuza ve Millet Meclisimize 

ve büyük milletimize hayırlı olmasını temenni 
eder, hürmetlerimi arz eylerim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Dikeçliğil, konuşmalar 
15 şer dakika ile kayıtlıdır. 

HÜSNÜ DİKEÇLİĞİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, gerek bütçe 
müzakerelerinde, gerekse Meclis ve Senatoda 
bütçeleri görüşülürken üzerinde durulur, bâzı 
teklif ve temennilerde bulunulur. Bütçe Ko
misyonunda arkadaşlarımız mukabil cevapta 
bulundukları vakit yetkili arkadaşlar şunlar, 
şunlar olacaktır, diye cevap verirler, insan mut
main olur, tatmin edilir. Ama, aradan zaman ge
çer ve hiçbir şeyin olmadığını görürüz. Bundan 
üşüntü duyar ve buraya çıkıp fikirlerimizi ifa
de ederiz. Sayın Grup sözcüsü arkadaşlarımız 
da bahsettiler. 

Arkadaşlar, Parlâmentonun bir mehabeti 
vardır, bunun üzerinde hepimiz titriyoruz ve 
titremekte devam ediyoruz. Ama bu bizim vazi
femiz değildir, Başkanlık Divanlarının vazifele
ridir. Başkanlık Divanı seçildikten sonra arka
daşlar adına vazife icra eder ve bunu yerine 
getirirler. Eğer arkadaşları almış oldukları ka
rarlara uymuyorsa, itimadetmiyorsa bunları 
gruplarına bildirirler, aksettirirler. Arkadaşları
mızın seçilmekten, bu divana oturmaktan mak
satları, samimiyetle söylüyorum, gündemleri 
idareden ziyade Meclise bir şekil ve renk vermek 
meselesi olacaktır. Yenilikleri o olacaktır. 

Bu olmuş mudur, olmamış mıdır? Her arka
daşımızla konuşuruz, hepsi bundan ıstıraplı, 
dertlidir. Arkadaşlar; şimdi Meclis salonuna ba
kınız hem gelenler memnun değildir, hem de 
oturanlar memnun değildir. Eski Mecliste bu 
böyle değildi. Hatırlıyan arkadaşlarımız var
dır, biz de biliriz. Eskiden Meclise girmek bir 
merasime tabi idi. Rasgele girilemiyordu. Kori
dorlarda kimseyi göremezdiniz, samiinin otura
cağı yerle, misafirlerin de oturacağı yerler ay
rı idi. Parlâmento üyeleri muayyen yerlerde 
görülürdü, öyle bir disipline tabi idi. Ama bu
gün bu Mecliste her zaman söyleriz, fakat söy
lediklerimiz kalır. Karar alınır, fakat tatbik 
edilmez. Bir aralık arkadaşlarımız bunu yaptı
lar, sonradan gevşettiler. Demek ki, iş bir karar 
alındıktan sonra idarecinin vazifesi takip ve 
yerine getirmektir. Bu yerine getirilmiyor, 
üzüntü duyuyoruz. Arkadaşlarımız eğer bunu 
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yapamıyorsa, yapmıyorlarsa, âmilleri ne ise 
söylesinler, yapamıyacağız desinler de arka
daşlanmız bu vazifelerini bıraksınlar, boşluk 
varsa. Bu olmuyor. Doğrusu üzülüyoruz bun
dan. Sonra arkadaşlar, elbette tenkid bakımın
dan ilk önce kendimizden başlıyacağız. Yukarda 
söyledik, dolaplarınızı açın, ne kadar masraf 
oluyor? G-özler kâğıtlarla, dosyalarla, mecmua
larla dolu. Eğer faydalı ise bana söyleyiniz. 
Eğer bana tutanak dergisi lazımsa yeri vardır, 
gider alırım. Nitekim arkadaşlarım, ciltletiyor
lar. Bunun oraya konulmasına ne lüzumu var? 
Defalarca söyledik, israf oluyor, yazık değil mi 
buna? Gündem de ha keza öyle, buna bir şekil 
verilebilir. Personeli akşama kadar onunla meş
gul ediyorsunuz. Aç gözü koy, aç gözü. koy. Ve 
Resmî Gazeteler lazımsa bir yere konulur, gidi
lir, alınır. Arkadaşlar, yazıktır, heder oluyor. 
Meclis iktisada başlamazsa, riayet etmezse buna 
kim eder? Biz kendimizden başlıyacağız. Nite
kim, Yiğit Köker arkadaşımız, Meclisler Bütçesi 
Raportörü idi ve Meclis ve Senato bütçelerinden 
büyük indirmeler yaptırdı. Yapılabiliyor. Yapı
labilmektedir. Biz burada israfı, filânı tenkid 
ederken bizim Divanımız, Meclisimiz buna ria
yet etmez, yapmazsa hiçbir tenkide hakkımız 
yoktur. 

Arkadaşlar, bizim gibi fakir olmıyan zengin 
memleketlerden de bahsedeyim. Almanya Par
lâmentosu «evet, hayır, çekinser» i şu pankart
larla veriyor, ben gördüm, aldım, Erhard'm. 
Siz de bakın... Bunun kolayı bulunabilir. Bakın, 
iktisada riayet. Her zaman için matbaa basar, 
filân eder, biz kâğıtlarımızı yırtar, koyarız. Şim
di, bu bir defa yapılır, alınır, alınır buraya ko
nulur ve yerine tekrar personel getirir, koyar. 
Ne kadar kolaylıklar ihdas etmiş. Bunu bizim 
arkadaşlarımız yapamazlar mı? Mecliste söyle
dik. İşte, beyaz, kırmızı, mavi. Yani siz defalar
ca bastırıyorsunuz, matbaanız meşgul, persone
liniz meşgul, kâğıt parası, bilmem ne parası, fi
lân parası. En basit misal, bunun yekûnunu ar
kadaşlarımız hesaplasın. Bütün arkadaşlarımı
zın da bildiği gibi, yetki bakımından Senato 
Başkanı Reisicumhurdan sonra geliyor, ona ve
kâlet ediyor ve yetkisi, salâhiyeti gayet geniş
tir. Her bakanlık gözlerimize mecmualar, der
giler atar. Arkadaşlar, bunların öğretici kıy
meti nedir? Bu, vilâyetlere kadar sirayet etti. 

I Elbette bunu ikaz edecek, söyliyecektir, bunlar 
gelmiyocektir diyecek. Sağlık mecmuası, filân 
ve falan mecmuası... Eğer bilgi edinmemiz ica-
bederse bir dergide bunlar toplanabilir. 

Sonra arkadaşlar, bizim sözlü soru müessese
miz var, falan, filân var. Bakana gidilir ma
lûmat alınır. Divan küçük görüyor ama bu gibi 

i meselelerin üzerinde hassasiyetle durmalı. Bun
lar göze batıyor ve batmakta da devam ediyor. 

Yine arkadaşlarım, tenkide, elbette ilk önce 
bizden başlamalıyız. Evet, yabancılar gelir, 
ziyafet verilir. Bu, söyleniyor, bunun da adedi 
azalmalıdır, mümkün olduğu kadar. Mesele, 
eğer tanışacaksak, görüşeceksek bir çay da 
kâfi olabilir, yetişir. Bu, çok olduğu takdirde el
bette bâzı tatsızlıklar doğurur. 

Yine arkadaşlarım, ne derseniz deyiniz, ken
di yönümden şunu arz etmek mecburiyetinde
yim. Divan Başkanına da söyledim. Hamdolsun 
arkadaşlanmız lâiklik meselesinde hep birlikte 
anlaştık. Biz, başkalanna karışmadığımız gibi, 
başkalan da öbürüne karışmaz. Anayasa, ibadeti 
serbest kabul ediyor. Bu, böyle olduğuna göre 
Divandaki arkadaşlanm hatırlarlar, vaktiyle 
50 000 lira konulmuştu, ama buna mukabil 
50 000 lira ne oldu ben bilmiyorum, Meclisin bir 
yerinde bir ibadethane yapılacaktı. Bakınız, ya
ni yabancı geldiği vakit söylüyor bunu, İngilte
re'nin İşçi Partisinin temsilcisi - bunun için kon
du, arkadaşımız söyledi bunu, bütçe müzakere
lerinde görüşüldü - var mıdır, ibadet edecek ye
riniz, demiştir. Hayır, denmiştir, aşağıyı göster
mek istememiştir. Biz, lâik milletiz, demiştir. 

j Verdiği cevap bu : Biz 400 senedir lâikiz, ama 
Parlâmentomuzda kilisemiz, var, demiştir. Şim
di bu söylendikten sonra böyle bir şey olsun di
ye, yabancı bir kimse söyledi diye konuldu o za
man, haddizatında bu tahsisat. Ama, bu para 
projeye sarf edilemedi. Arkadaşlar, bu ayıp de
ğil ve gericilik de değil. Sayın Başkan gitti, Ro
manya'da, dedi, zatıâliniz söylediniz Senato Baş
kanı, Parlâmentonun yanında kilise var, dedi
niz, ibadetine gidiyordu. Arkadaşımız Fikret 
Turhangil bana geldi söyledi, İngiltere Parlâ
mentosunda var olduğu gibi, sabahleyin papaz 
İncil'den dua okur ve böyle açılır, diyor, her 
celsede. İşte... Şimdi, bizim münevver arkadaş
larımız, inanan arkadaşlanmız, bu gericilik de-

I ğildir, gerici diyenlerin kendileri gericidir; 
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yobaz, diyenlerin kendileri yobazdır. Bu, ihti- [ 
yaçtır. (Mahiyeti anlaşılmıyan müdahale) O ir
tica senin kafanda, biz sizden çok medeniyetçi
yiz, medeniyeti tam mânası ile anlar ve kabul
lenenlerdeniz. O bakımdan inşallah siz çıkar, 
doğrusunu söylersiniz aziz dostum. Şimdi bu
nun için bu mesele üzerinde de Divanın hassasi
yetle durması lâzımdır. Yani bu bir ihtiyaçtır, 
zarurettir, Parlâmento için. Bu ihtiyaçlar her 
zaman için söyleniyor, ödenek konuyor, yerine 
gelmiyor. Bu, yerine gelmiyecekse, gelmemeli
dir. der çıkarmalıydı plân. 

Benim ricam, sözlerimi bağlıyorum. Divanda 
bulunan arkadaşlarımız bu kırtasiyeciliği önle-
sinler, şu gözlere gelişi - güzel evrakların kon
masını ortadan kaldırtsmlar, bizim ihtiyacımızı, 
tutanaklarımızı gider alırız. 

İkinci bir mesele, şu Meclisin nizamını hallet
sinler, rica ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Cizrelioğlu, buyurunuz. 
SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarba

kır) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinin 1968 
bütçesi üzerinde konuşmak üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum; 

Anavasamıza göre Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi T. B. M. M. nin iki asli unsuru ve 
müesseseleridirler. Millî iradenin temsil edildik
leri yerler olan bu iki müessese, gerek seçimleri, 
gerek teşekkül tarzları, gerekse fonksiyonları 
itibariyle birbirinden farklı ve müstakil mües
seseler olmalarına rağmen, bir kısım bütçe fasıl
ları ve hizmetler bakımından müşterek halde
dirler. 

Bu hal bütçelerinin müşterek görüşülmesini, 
hizmetlerin müşterek görülmesini zaruri kıl
dığı gibi, Başkanlık Divanlarını söz geçirebi-
lip, geçirememe vaziyetine göre birini diğeri
ne tâbi, bağlı bir duruma sokmaktadırlar. 

Bu durumlar, her şeyden evvel Teşkilât 
Kanununun çıkarılmasını ve İçtüzüklerin bu 
yönden yeniden tanzimi veya tâdillerini za
ruri kılmaktadır. Bu hususta Başkanlık Diva
nının hassasiyet ve gayreti haklı olarak bek
lenmektedir. 

Senatomuzun, Anayasanın Senatoya ver
dik. kıymet ve ehemmiyete uygun bir çalışma 
içinde bulunması, evvelâ Başkanlık Divanına, 
saniyen hepimize düşen bir vazifedir. | 

Bu hususta, başta gelen mesele, devam 
meselesidir. Devam meselesi üzücü ve milletçe 
haklı olarak mucibi tenkid bir haldedir. Devam 
için gerekli tedbirler alınmalıdır, eğer mev
cut hükümler kâfi değilse, bunu temin edebi
lecek tadiller yoluna gidilmelidir. 

Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi
nin Senato kısmı öğle bir müzakerat, olgunluk 
ve vakarı içinde olmalıdır ki, gerek bizzat 
kendisi, gerekse her dinliyen Senatonun hak-
kiyle ve tam mânasiyle bir Senato olduğu hük
münü hemen ve rahatlıkla verebilsin. 

Kabul etmek lâzımdır ki, müzakerat bazan 
olgunluk, vakar ve ciddiyetten az dahi olsa 
uzaklaşma temayülü göstermektedir. 

Muhterem senatörlerin, yekdiğerlerini ken
disi kadar bu memleketin kıymetli evlâdı ve 
bu memleketin, bu milletin refah ve saadetini 
kendisi kadar istiyen bir kimse olarak kabul 
etmesi ve yekdiğerine karşı sevgi ve hürmeti 
mücerret «sayın kelimesinden ibaret saymaması 
samimî şuur, anlayış ve davranışı içinde bulun
ması lâzımdır ki, kanaatimce Senatonun itiba
rının ilk ve en esaslı şartı budur. Meclis için de 
bu böyledir. 

Yeri gelmişken şurasını işaret etmek isterim 
ki, aziz vatanın, Büyük Milletin, Senato ve Mec
lisin en çok ihtiyacı olan şey, işte bu samimî 
karşılıklı anlayış, sevgi, hürmet ve kardeşçe 
davranış hava ve atmosferidir, ki, her şeyden 
evvel bunu temine ve yerleştirmeye gayret her 
memleketsevere, bilhassa parlamenterlere düşen 
en şerefli vazifedir. 

Senatörlerin görevli ve izinli durumları da 
haklı olarak tebessümü mucibolmaktadır. Bilin
diği üzere gerek görevlilik, gerekse 10 günden 
fazla izinlilik halleri Senatomuz kararına bağlı
dır. Bu böyle olmasına rağmen izin talebeden 
veya görevli gidecek bir sayın üye, izin veya 
görev için gerekli müddeti talebi mütaakıp git
mek suretiyle bitirmiş, dönmüş Senatoda otu
rurken bakıyorsunuz ki, Başkanlık Divanı bu 
sayın üyenin görev veya izin durumunu Umumi 
Heyetin kararına arz etmektedir. Bu çok tuhaf 
oluyor. Ve yine biran için düşünelim ki, Umumi 
Heyet izin veya görev durumunu kabul etmedi, 
izin talebeden veya göreve gidecek olan sayın 
üye de izine veya göreve gitmiş, hattâ gitmiş ve 
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dönmüş bile. Ne olacak? Tuhaf ve garip bir du
rum. Halen tatbik edilmekte olan usule göre 
durum, izin veya görevin Senatoca karara bağ
lanması şeklinde değil, sadece Senatonun izinli 
veya görevli duruma muttali olması gibi bir 
manzara arz etmektedir. Başkanlık Divanının 
bunu bir hale, yola koyması lâzımdır. Bu gibi ta
leplerle karşılaşıldığında Divan bunu hiç vakit 
kaybetmeden derhal Heyeti Umumiyeye arz et
melidir. 

Gerek Senato, gerek Meclis zabıtları ara
dan aylar geçtikten sonra basılıp dağıtılmak
tadır. Bu suretle de senatörlerin Meclis, millet
vekillerinin Senato müzakerelerini zabıtlardan 
zamanında takip ve tetkiki mümkün olamamak
tadır. Halbuki aslolan günü gününe müzakera-
tı zabıttan takip imkânına sahibolabilmektir. 

Senato ve Meclis Başkanlık Divanlarını bu 
meseleler üzerine ehemmiyet ve hassasiyetle 
eğilmeleri gerekir. 

Gündemler, birleşim günü dağıtılmaktadır. 
Bu da tabiatiyle gündemdeki hususları «sayın 
üyelere tetkik imkânı vermemektedir. 

Zabıtlarla «gelen kâğıtlar» başlıklı kâğıtlar
da halen takibedilmekte olan yol, israf yolu
dur. Zabıtlar bütün kutulara doldurulmakta. 
her üye mutlaka her zaptı tetkik etmediğine ve 
edemiyeceğine ve esasen zabıtların yukarda arz 
edildiği gibi üzerinden bir hayli de zaman geç
miş olduğundan bunların birçoğu kalmakta, 
dolapları tıka basa doldurmakta veya atılmak
tadır. Bu hususta muayyen bir yer tesbit edi
lerek muayyen bir miktarda olan zabıtları ora
ya üyelerin istifadesine hazır olarak koymak 
hem zabıtların çok sayıda basılmasını önlemiş 
olmakla tasarruf sağlar, hem de dolapların tı
ka basa dolmalarını önler. 

Gündemlerle birlikte sıralara konulan «ge
len kâğıtlar başlıklı kâğıtlarda da bir israf var
dır. Gündemler birleşim gününde dağıtıldıkla
rına göre gelen kâğıtlar muhteviyatlarının gün
demlerin bitişinden sonraki kısımlara kaydet
mek her halde daha iyi, daha tasarruflu bir ha
reket olur. ; 

Ziyaretçilerin durumu eskiye nazaran çok 
üzücü bir hale getirilmiştir. Bilindiği gibi ev
velce ziyaretçilerle lokantaya giden koridorun 
sol tarafındaki geniş salonda görüşülmece 
idi. Her halde lokanta koridoru kapanıyor gi

bi sebeplerden bu salon kapatıldı. Şimdi ise, 
bu salonun karşı taraftaki kısımda evvelce zi
yaretçilere mahsus vestiyerler, ve sair küçük 
odalar bulunan küçük ve daracık yerlerde görü
şülmektedir M, bu yerler, bilhassa ziyaretçile
rin kalabalık oldukları zamanlarda âdeta ceza 
evleri görüşme hücrelerine benzemektedir. 
Hattâ belki de bâzı ceza evlerinin görüşme yer
leri bunlardan çok daha güzel ve daha rahattır. 
Bu, ne Türkiye Büyük Millet Meclisine, ne sa
yın üyelerine, ne de ziyaretçilerine asla uygun 
ve yakışan bir görüşme tarzı değildir. 

Ziyaretçilerle görüşmeyi bu dunundan hiç 
vakit kaybetmeden süratle kurtarmak lâzımdır. 
Hiç yer bulunamıyorsa o küçük odalar bölmeleri 
kaldırılıp, müracaat memurları kısmı ve bu 
kısmın sol tarafındaki salon da katılmak sure
tiyle büyük bir ziyaretçi kabul salonu meydana 
getirilebilir. Müracaat memurları kısmı da sa
lonun sol köşesine alınabilir. 

Senatonun ışıklandırma durumu da iyi de
ğildir. Mevcut durumu ile Senato toplantı sa
lonu iyi aydınlanmamaktadır. Ayrıca gözleri 
rahatsız eden bir tarz ışıklandırma hali vardır. 
Bu ışıklandırma işini hem salonu daha iyi ay-
•dmîatıcı ve hem de gözleri rahatsız etmiyen bir 
hale getirmek lâzımdır. 

Arz edilen hususlara gereken dikkat ve has
sasiyetin gösterilmesini temenniyle sözlerime 
son verirken Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi 19S8 bütçesinin T. B. M. M. ne hayırlı 
olmasını diler kepinizi hürmetle selâmlarım, 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı?.. Yok. Sa
yın Erdoğan?., Yok. Sayın östükçine, buyurun. 

RİFAT ÖZTÜRKCİNE (İstanbul) — Sayın 
Bankan, muhterem arkadaşlarım, Yüce Mecli
simizin önünde Yüce Atatürk'ümüzün de hey
kelini görmek ve bunu beklemek en taMî hakkı
mızdır. Aradan uzun zaman geçtili halde maa
lesef bu mevzu üzerinde atılmış en küçük bir 
adım dahi yoktur, Riyaset Divanından istirha
mımız, bu mevzuun şiddetle ele alınması ve Yü
ce Meclise lâyık, Atatürk'e lâyık bir şekilde 
Mr heykelin bulunmasını beklemek, evvelâ bir 
Türk olarak, sonra bir parlamenter olarak en 
tabiî hakkımızdır. 
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Meclise modern bir camii şerifin yapılması 
ile ilgili proje için 50 bin lira bir para ayrılmış
tı. Acaba bu proje ne safhadadır? 

Yüce Mecliste ayrıca bir Atatürk müzesi açıl
malıdır. 

Meclis binnasmın katî devir ve teslimi mu
amelesi ikmâl edilmiş midir? Aldığımız son ha
bere göre katî devir ve teslim muamelesi yapıl
mamıştır. Fiilî durum bu olunca, acaba 
16.811 nci bölümde Meclis binasının onarımı 
için 500 000 lira para bu mevzu üzerinde nereye 
sarf edilecektir? Devir - teslim muamelesi ya-
pılmıyan bir yerde bu 500 000 lira hangi yol
larda ve nereye sarf edilecektir? 

Meclis binası projeye uygun olarak mı ya
pılmıştır? Kütüphane katlan arasındaki bölme
lerin eski projede sacdan yapılması icabederken, 
bu projenin değiştirilmesi suretiyle tahtadan 
yapılmasının sebepleri nelerdir? Yarın bir yan
gın vukuunda kütüphane bir millî servettir, bu 
millî servetin korunması hangi şartlar altında 
olacaktır? Çünkü, esaslı bir itfaiye teşkilâtı 
dahi yoktur. 

Diğer bir mevzu, TRT belki yeri değildir 
ama, bendenizce yerindedir, her mevzuda acık 
oturum yapmaktadır. Aca^a Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri ile de TRT niçin bir açık 
oturum yapmamaktadır? Bunların durumları, 
sosyal vaziyetleri ne şekildedir? Çalışma du
rumları, seçim bölgeleri ile ilgileri ne haldedir 
diye acaba niçin bir açık oturum tertibetme-
mektedirler? 

Bu Senatoda iki devrin yaslı insanları mev
cuttur. Birisi Cumhuriyet devrinden önce, di
ğerleri ise, Cumhuriyet devrine yalan zaman
larda ve Cumlhuriyet devrinde Dünyaya gelmiş 
olan nesillerin müştereken çalıştığı bir yerdir. 
Bendeniz eski yazı bilmiyorum. Ama Meclis 
zabıtlarının mühim bir kısmı eski yazı ile dolu 
olduğuna göre, acaba bu Meclis zabıtlarının ye
ni yazıya tahvili hususunda Riyaset Divanımız 
ne düşünmektedir? 

Muhterem arkadaşlarım, Meclisler olumlu 
ve verimli çalıştığı takdirde parlömanter rejim 
dengede durur. Parlömanter rejimin ayakta 
duruşu Meclislerin şuurlu çalışması ile kaimdir. 
Ne olduğu kendilerince de belli olan fakat ne 
yazık ki, ne olduğunu bilemiyecek kadar gaflet 

içinde atehten öteye gidemiyen halleriyle Mec
lisler çalışmıyor demek suretiyle parlömanter 
rejimi kemirmeye yeltenenlerin ömrü yetmiye-
cektir. Halk cumhuriyeti olarak anılan hayalî 
cumhuriyet Rusyasmda dahi bugün bir parlö
manter rejim mevcudolduğuna göre, demekki 
devirler ve isimler ne olursa olsun, cumhuri
yetin hakiki ve demokrasinin hakiki durumu 
idare edilenlerin ve idare edenlerin durumu, 
idare edenler, idare edilenler tarafından seçil
diği zaman da hakiki demokrasi vardır, İşte 
Türkiye Cumhuriyeti de hakiki bir Halk Cum
huriyetidir. Ama, Sovyet Rusya'nın ismi bir 
Halk Cumhuriyeti olmasına rağmen, halkın 
'hakiki reyi, hakiki değeri, hakiki halk temsilci
leri maalesef Sovyet Rusya'da olmamasına rağ
men, bizdeki bâzı gaflet uykusunda bulunanlar 
hakiki idarenin rejim değişikliği ile, düzen de
ğişikliği ile kaim olacağını ileri sürmektelerse 
de bunların milî irade önünde ömürleri daima 
kısa olacaktır. Bu sebeple biz hep beraber par
lömanter rejimin ayakta durması için elbirliğiy
le tüzük ve kanunların emrettiği bir şekilde ça
lışmak zorundayız. Bizim Meclislerimiz mun
tazam çalışmaktadır. Acaba şimdi 1961 yılın
dan bu yana kaç defa toplanmışızdır? Kaç ka
nun müzakere edilmiştir? Ve acaba Millet Mec
lisinde kabul edilip de Cumhuriyet Senatosunda 
konuşulmadan kabul edilmiş ve kendiliğinden 
kanunlaşmış kanunlarımız mevcut mudur? Mü-
taaddit defa soruşturma ve araştırma komis
yonları teşekkül etmektedir. Acaba istanbul'
daki güzel konutlar hakkında teşekkül eden ko
misyonun son çalışmalarının ne safhada olduğu
nu bendeniz kesinlikle bilmemekteyim. Acaba 
Sovyet Rusya'daki, Birleşik Amerika'daki, in
giltere'deki, Almanya'daki, Fransa'daM ve ital
ya 'daki gibi meclislerin çalışma durumlariyle 
bizim Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma 
durumu arasında ve halk önünde daha yararlı 
oluşları hususunda karşılıklı bir mukayese ya
pılmış mıdır? Bu hususta izahat verirlerse çok 
memnun olacağım. 

Bütçemizin Cumhuriyet Senatosuna ve Mil
lete hayırlı ve uğurlu olmasını yürekten temen
ni ederim. Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç?.. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Vaz geç

tim. 
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BAŞKAN — Sayın Alpiskender?.. Yok.. 
Sayın Melen?.. 

FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlarım, biraz da kendi kendimizi muraka
be edelim. 

Muhterem arkadaşlar, yıllarca önce Meclis
lerde, bütçe müzakereletrinde bu bina mesele 
miz büyük yer işgal etmiştir, hatırlarım. 1945 
ten 1955 e kadar on sene müddetle bütçe müza
kerelerinin, aşağı - yukarı, üçte biri, bâzı 
hallerde yansı bu bina üzerinde cereyan eder
di. Yani bugün içinde çalıştığımız bina üzerin
de cereyan ederdi. Muhteşem bir bina olduğu 
söylenirdi, işte fakir milletin yüzlerce milyon 
lirası kalkınmaya sarf edilecek yerde buralara 
sarf ediliyor, dendi. Velhâsıl haklı tenkidler 
ileri sürüldü. Ama nihayet bu bina meydana 
geldi. Bina meydana geldikten sonra bu bina
nın maalesef tefrişinin de aynı nisbette israfil 
olduğunu kabul etmek lâzım. Yüz milyonun 
üstünde bir meblâğa mal olan bu binayı yine 
bu fakir milletin kesesi ile mütenasibolmıya-
cak bir ihtişam ve israf içinde tefriş ettik. 
Hâlâ da görüyorum, bütçede her yıl bu tahsi
sat, artan bir nisbette istenmektedir ve gel
mektedir. Üstelik binanın da bu kadar muh
teşem bir bina olmasına rağmen ihtiyacı da 
karşılamıyor. Bunu da tebarüz ettirmek lâzım. 
Ya yerleşmede hata vardır veyahut binanın 
aslında hata vardır. Zaten büyük bir boşluk
tan ibarettir, büyük bir kısmı. Birçok hizmet
ler de aksamaktadır. Bir arkadaşımız temas 
etti, hakikaten biz ziyaretçilerimizle teması 
ceza evlerindeki hücrelere benziyen hücreler 
içinde yapıyoruz. Buraya gelen vatandaşlar 
için gayet çirkin oluyor, bu durum. Yani ce
za evlerine aynı şekilde ziyarete gidilir, mah
kûmları görmeye. Burada da tıpkı ona benzer 
bir yerde bir ziyaret yapıyoruz. Demek ki yer
leşme kusurumuz vardır, veyahut da bir başka 
sebep aramak lâzımdır. 

Bir başka şey daha görüyorum muhterem 
arkadaşlar; bunu daha evvel de bir vesile ile 
arz etmiştim, Meclisler bilhassa Hükümeti is
raf konusunda ciddî bir murakabeye tabi tutma
sı lâzımgelen Meclisler, her şeyden evvel ken
dileri örnek olmaya mecburdur. Tasarruf hu
susunda örneği bizzat vermeye mecburdurlar. 
Halbuki her hususta personel sayısında, şura

da burada çok israf olduğunu kabul etmek lâ
zım. Senato ile Millet Meclisinin şüphesiz ay
rı şahsiyetleri mevcuttur ve bunların idarele
rinin de ayrılması doğrudur. Ama bu ayrılma
yı çok ileri noktaya kadar götürdüğümüzü gö
rüyoruz. Faraza, şeref kapılan ayrılmış, ayn 
nöbetçiler konmuş. Aynı bina, aynı çatı içinde 
iki ayrı şahsiyetli teşekkül bulunabilir. Ama 
aynı kapıdan işlendiğine göre iki ayn şeref ka
pısı, iki de ayn nöbetçilerin konması bana 
biraz fazla gibi geldi. Yani bu aynlığı göster
mek üzere biraz fazla bir gösteri gibi geldi. 
Doğru bulmuyorum. 

Ayn bir lokanta mevzuu... Demin gerekçe
yi tetkik ettim, orada gördüm. Senato bir de 
ayn lokanta yapıyormuş. Yani, müşterek bir 
lokantası olamaz mı? Biz bugün belediyeleri 
dahi iki ayrı şehirde olan belediyeyi birleşti
rip, müşterek tesisler yaptırıyoruz, müşterek 
hizmetler yaptınyoruz. Bir bina içinde bulunan 
iki ayrı Meclisin pekâlâ müşterek hizmetleri 
olur, ayrı bir lokantaya kadar işi götürmeye 
ve o kadar işi hissi cephesinden ele almaya 
cidden ihtiyaç yoktur. Ve bunu bir israf örne
ği sayıyorum. 

Konut giderleri; Sayın Başkanımızın konu
tu için, konut masrafları için, geçen yıllarda 
25 bin liralık ödenek mevcutmuş. Bu yıl hay
ret ettik, Bütçe Komisyonuna, yüzbin liralık 
bir teklifle gelmiş, Başkanlık Divanı. Başka
nımızın konutunun umumi masraflan için, ten
viri, teshini, ve saire için. Şayanı şükrandır, 
Bütçe Komisyonu bunu tekrar eski haline ge
tirmiştir. Huzurunuzda, bendeniz de komis
yonun üyesiyim, komisyona teşekkür etmek 
isterim. 

Yine, Sayın Başkanımızın temsil ödeneği 
35 000 liradan 60 000 liraya çıkanlmıştır. Fil
vaki 20 milyarlık bir bütçede 15 bin liralık 
bir artışın, bir masrafın sözü mü olur? diye 
rahatlıkla denebilir. Ama başında da arz etti
ğim gibi, Meclisler bizzat tasarruf hususunda 
örnek olmaya mecburdurlar. Durup dururken 
35 000 liradan 60 000 liraya neden lüzum görü
lüyor? 

Bir noktaya temas edeyim. Bu arada ziya
fet mevzularını da biz biraz mübalâğalı bir hale 
getirdik galiba? Mütemadiyen Senato ziyafet 
verir, Meclis ziyafet verir, her bakanlık ziya-
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fetler verir. Pek - çok memleketlerde bu ziya
fetler sadece yabancılarla olan temas ve müna
sebetler halinde verilir. Artık modası geçmiş
tir, böyle sabahtan akşama kadar her gün Dev
let kesesinden ziyafet verilmesinin, lüzumsuz
dur. Bilhassa A. P. li arkadaşlar için söylüyo
rum, iktidarda olmadıkları zaman, muhalefet 
sırasında sıra beklerlerdi, bu mevzuu kürsüye 
getirmek üzere... Galiba iktidara gelince bir 
gevşeme geldi. Şimdi bu işi bıraktılar .Ben şah
san bu ziyafetlere giderken ıstırap duyduğu
mu da arz edeyim. Bir kısmına, çoğuna da git
memekteyim, alâkalılar bilirler, ıstırap duyuyo
rum. Çünkü, hakikaten örnek olmak lâzımdır. 
Sabahtan akşama kadar ziyafet, sabahtan ak
şama kadar ziyafet... Durup dururken niye? 

Muhterem arkadaşlarım, bir ayrı konu da 
Millî Saraylar meselesidir. Bir arkadaşımız te
mas etti. Filvaki bu Hükümetin vazifesidir. 
Ama, Meclisin de Hükümeti zorlaması lâzım
dır. Bu Millî Saraylar böyle ilelebet Meclisin 
emrinde ve bir hizmet yapmadan sadece bir 
masraf kaynağı olarak devam edip gidemez. 
Bunlardan turist gezdirerek, müze olarak isti
fade edebiliriz ve her sene buralara milyonlar
ca lira sarf ediyoruz. Zannediyorum ki, tek 
yaptığı hizmet işte, ara sıra Meclisten tetkik 
için giden birkaç arkadaş ile idareci üyelere 
bir otel vazifesi görmektedir. Bunu da bir halle 
bağlamak lâzımdır. Kaldı ki. Millî Sarayları 
bu durumdan çıkarmadıkça, bir eski saltanatı 
da yıkmış olduğumuzu kolay kolay bâzı zihin
lere sokamayız. Millî Saraylar Devlet Reisinin 
emrinde bulunduğu müddetçe vatandasın gö
zünde, fasla bir şey değişmemiş, saltanat devam 
etmektedir, deyip kalır. Bu sebeple Millî Sa
rayların da biran evvel Millî Eğitim Bakanlı
ğına, müzeler idaresine devredilmesi için haki 
katen Başkanlık Divanlarının teşebbüse geçme 
sini bu vesile ile rica ve istirham ediyorum 
Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu, söz sıras? 
sizin, ama Başkanlık Divanı adına Sayın Tur-
hangil'e söz vereyim, son söz sizin olsun. Sayır 
Turhangil, Başkanlık Divanı adına, buyurun 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN 
VEKİLİ FİKRET TURHANGİL (Aydın) -
Sayın' Başkan, muhterem senatörler; kıymet' 
arkadaşlarımın ışık tutan tenkid ve temenr-' 
lerine şükranlarla söze bağlıyacağım. 

I Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet Sena
tosunun devam edogelen ve edecek bulunan bü
tün bütçelerinde daime dile getirilen bu te
mennilerin tekrarlanabilecek kısımlarının bu
lunduğunu ve bir kısmının da vazifeli arkadaş
lar tarafından telâfi ve ikmalinin bulunduğunun 
takdirini siz kıymetli senatörlere bırakıyorum. 

Geçen yıl vâki tenkidlerin büyük bir kıs
mı bugün kıymetli arkadaşlarım tarafından 
tekrar ifade edilmiştir. C. II. P. nin kıymetli 
senatörü ve sözcüsü bulunan Sayın Eyidoğan 
Teşkilât Kanunu üzerinde ehemmiyetle durmuş 
bulunmaktadır. Cumhuriyet Senatomuz, bildiği
niz gibi, ilk işlerinden birisi olan içtüzüğün 
yapmış, bilâhara Teşkilât Kanununu hazırlamış
tır. Teşkilât Kanunumuz bir seneye yakın bir 
müdetten beri Millet Meclisindedir. Geçen dö
nem birleşiminin bitmesinden evvel gündeme 
şahsi teşebbüslerimiz ve Millet Meclisi Başkan
lığı ile vâki temaslarımız sonunda gündeme 
aldırılmış, ancak son günlerin sıkışık durumu 
muvacehesinde müzakeresi tamamlanıp Cum
huriyet Senatosuna şevki sağlanamamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; ıstıraplarımız ara
sında dile getirilen bâzı hususlar vardır. Evve-

I lâ bir hususu açıkça arz edeyim: Bütçe müza
kerelerini Cumhuriyet Senatosu adına Sayın 
Başkanıma izafetle takibettiğim bir esnada ço
ğunlukta bulunan Millet Meclisi arkadaşları
mızda şöyle bir fikrin mevcudiyetine kanaaat 
getirdim. Cumhuriyet Senatosunun Anayasa 
gereğince kurulmuş bir meclis olduğu hususu 
unutularak Türkiye Büyük Millet Meclisi mâ
nevi varlığı altında müstakil bir meclis olma
dığı kanaati yer almış bulunmaktadır. Bizim 
1961 yılından beri savunduğumuz cihet, Türki
ye Büyük Millet Meclisi mânevi parlömanter 
deyimi altında iki meclisin mevcudiyeti ve bun
lardan birinin Cumhuriyet Senatosu, diğerinin 
Millet Meclisi olduğu ve bu arada her iki mec
lisin birleşiminden birleşik toplantının vücuda 

I geldiğini, birleşik toplantı başkanının mevcu-
dolduğunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı bulunmadığını, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Sekreteri bulunmadığını ifade 
ettik. Ve bu hususu Anayasa Mahkemesine ka
dar götürerek Türkiye Büyük Millet Meclisi 
iaşkanı olmadığı hususunu Anayasa hükmüy-

I e tescil etmiş durumdayız. 
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Buna rağmen bir arada bulunmanın, bir ara
da hizmet etmenin verdiği bir husus var. Bu hu
sus demin arz ettiğim cihettir. 231 sayılı Ka
nuna göre Kurucu Meclis ve Temsilciler Mec
lisinin teşekkülü anında çıkan kanun, halen her 
iki meclisin müşterek Teşkilât Kanunu olarak 
durmaktadır. Millet Meclisi ile vâki temasımız 
da kendilerine ait Teşkilât Kanunu ile bizim 
Teşkilât Kanununun bir arada müzakeresinin 
uygun olacağı mütalâasını öğrenmiş bulunmak
tayız. 

Muhterem arkadaşlarım; emin olsunlar ki, 
Teşkilât Kanununun çıkması için Başkanlık 
Divanınız üzerine düşen ve düşmiyen bütün te
şebbüsleri yapmaktadır. Ve bu arada huzurda 
bulunan Sayın Karma Bütçe Komisyonu Baş
kanının şahsında bütün komisyon üyelerine te
şekkürlerimizi, Millet Meclisi Plân - Bütçe Ko
misyonu üyelerine teşekkürlerimizi arz ederiz. 
Kendileri bütçemizi çıkarıp Genel Kurula ka
dar indirilmek lûtfımda bulunmuşlardır. Teş
kilât Kanunumuz halen Meclisin gündemleri 
içindedir. Ben kıymetli senatör arkadaşlarım
dan rica edeceğim, gayretlerimizi birleştirmek 
suretiyle bunun çıkması tahmin ediyorum ki, 
Millet Meclisinin de bir Teşkilât Kanununa sa-
hibolması hususunda kendilerine gayret vermiş 
olacaktır. 

Sayın Güven Partisi kıymetli sözcüsü Al
paslan Beyhı vâki tenkidlerine iştirak etme
mek elimizden gelmiyor. Muhterem arkadaşla
rımın Teşkilât Kanunundaki temennilerine ce
vap vermiş bulunmaktayım. 

Dış münasebetlerle ilgili mevzular Başkan
lık Divanlarının ve bilhassa müşterek Başkan
lık Divanının üzüntü ile karşılaştığı konular
dır. Bu hususlar, malûmu âliniz olduğu veçhi
le, kurulan dostluk kurullarının hazırladıkları 
tüzüklerle yürütülmektedir ve tüzükler Genel 
kurulların ıttılalarına arz edilmek suretiyle 
kıymet kazanmaktadır. Ancak tüzüklerde ya
pılacak değişiklikler devam etmekte olan bu 
ıstırabın giderilmesinin tek yolu olabileceği 
kanaatindeyim. 

Ziyaret konusunda Başkanlık Divanınız ge
rekli bütün tedbirleri almıştır, arkadaşlarım. 

Sayın Aksu'nun beyanları arasında yer alan 
bir hususu arz ile sözlerime bağlıyacağım. Se
natonun itibarının korunmasının tek yolu, sa

yın üyelerin kendi itibarlarını koruması şek
linde meseleyi mütalâa etmeleriyle mümkün
dür. Şu anda idare âmirleriniz yetkili Sayın 
Başkanın vereceği bir emrin ne gibi reaksiyon
lar yaratacağı sayın üyeler tarafından bilin
mektedir. Ziyaretçileri kendi elimizle Meclisin 
içerisine sokarsak, kendimiz kulisimize kadar 
getirirsek bunun önlenmesinin mümkün hale 
gelmiyeceğini, gelmekle beraber zorluklar do
ğuracağını takdir edersiniz. Buna rağmen Baş
kanlık Divanınız her zaman olduğu gibi, sık 
sık bu tedbirleri yeniden gündemi idare eden 
sayın başkanlar tarafından Genel Kurula arz 
edilmek suretiyle ikaz ve bilâhara gerekli ted
birleri almak yoluna gidecektir. 

Daima takip hususunda kıymetli senatörler 
ve milletvekillerinin idareci arkadaşlara yar
dımcı olmaları da başta gelen bir şarttır. 

Protokol meselesi hususunda geçen yıl vâ
ki olan talep ve temennileri üzerine Başkanlık 
Divanınız kendi arasında evvelâ, Meclis içinde 
bir protokolün tesbiti yoluna gitmiş ve bir ko
misyon kurmuştur. Bu komisyonumuz Dışişleri 
Bakanlığı Protokol Dairesi ile temas halinde
dir. Ancak Dışişleri Bakanlığı Protokol Daire
sinin dahi son kuruluşlar muvacehesinde henüz 
bir protokolünün bulunmadığı ifade olunmak
tadır. Devlet protokolüne uygun Meclis içi pro
tokol ve protokole riayet hususunun önemle 
takibedilmekte olduğunu ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarını. Başkanlık Divanı
mın önemle üzerinde durması istenilen noktalar
dan birisi de tutanaklar mevzuudur. Tutanak
ların ve matbu evrakm bir; zamanında tab'ı; 
iki, israfın önlenmesi istenmektedir. Başkanlık 
Divanını bu tasarrufu sağlamak için Danışma 
durulunu davetle Grup başkanlarının iştiraki 
lonunda tutanak ve matbu evrakın tevziatı so
nunda, ki bâzı üyeler tutanak ve matbu evrakın 
kendilerine alt aşağıdaki dolaplarına atılmadı
ğından şikâyetçidirler. Bâzı ahvalde zabıtlarda 
da mevcuttur, ben dolabımda bu kanunu bulma
dım, gibi sözler vardır. Muhterem arkadaşla
rım; bu mesele, etraflı, ışık tutan fikirleriniz al
tında incelenecek, mesele gruplara intikal etti
rilecektir. Eğer tasarruf ve gözlerin matbu ev
raklarla doldurulmaması hususu bir tsdbire 
rapdedilir ve muayyen bir yerden sayın üye-
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lerin alması hususu muvafık mütalâa edilirse, 
Danışma Kurulunun kararını Genel Kurula in
dirmek suretiyle, bu tasarrufu Başkanlık Diva
nının tasarrufu dışında Genel Kurulun bir ka
rarı şeklinde takibetmeyi düşünmekteyiz. 

Tutanakların zamanında sayın senatörlere 
verilememesi hususu matbaanın üç Meclis ha
linde birleşik toplantı, Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisinin bütün hizmetlerini yapmakla 
mükellef olması hasebiyle, bir sıra içerisinde hiz
met etmesini takdir edeceksiniz. Bunda en ufak 
bir ihmal yoktur, hizmetler yürütülmektedir. 
Fakat, imkânsızlıklar meydandadır, muhterem 
arkadaşlarım. 

Millî Saraylar konusunda Cumhuriyet Sena
tosunun bugünkü hizmet şekli itibariyle bir il
gisi bulunmadığı cihetle bu husustaki cevapla
rın Millet Meclisi sayın vazifelileri tarafından 
cevaplandırılması hususuna imkân vermek üze
re değinmiyeceğim. 

Sayın Aksu'nun yukarda arz ettiğim talep
leri yanında ziyaretçilerin geliş şekilleri, hususi 
davetler, giriş kapıları, lokantada yemek yeme 
şekli telefonların artırılması hususları dahi müş
terek hizmetlerden bulunmakla bu hususların 
Millet Meclisince cevaplandırılması icabetmek-
tedir. Ancak, Cumhuriyet Senatomuzun Başkan
lık ve Başkanlığa bağlı kısımlarının geçtiği ye
ni binada sayın senatörlerin ziyaretoileriyle ra
hat bir şekilde görüşmelerini temin edecek sa
lonlara sahip bulunmamaktayız. Bu da inşaatın 
bizatihi yapı şeklinden ileri gelmektedir. 

Muhterem Dikeçligil tarafından gelen ziya
retçiler memnun değil, oturanlar memnun derH.l 
denmek suretiyle veciz bir sekil:1e biz senatör
ler gelen arkadaşlarımızı oturttuğumuz yerler
den memnun değiliz, görüşme şeklinden mem
nun değiliz ve bu arada gelen ziyaretçilerin çok
luğundan idareci üye arkadaşlarımızın vazifele
rini ifa etmediklerinden, görevlerini ifaya muk
tedir değillerse görevden ayrılmaları icabettiği 
kanaatinde bulunduğunu, zannederim ifade et
mek istediler. Muhterem arkadaşlarım, 1961 den, 
şimdi 1988 içindeyiz 6 sene küsur aydan beri 
muhtelif idareci üyelik yapmış arkadaşlarımız 
burada bulunmaktadır. Bu hizmetin o derece 
ağır olduğunu her idareci arkadaşımın ifade et
tiğini tahmin ediyorum. Buna karşılıklı bir an

layış içinde çare bulmak mümkündür. Aksi hal
de bir milletvekili ve senatör arkadaşımız ya-
nındalani kendisinde mevcut vasıflar itibariyle 
sokamazsın, giremez, bu kısım yasaktır, gibi 
sözlere ve mevzuata hürmetkar görmezse bir 
idareci üyenin nasıl hareket etmesi hususunu 
hakikaten insafla düşünmek lâzımdır. İdareci 
üyelerin doğrudan doğruya sayın senatörler ve 
milletvekilleriyle yüz yüze gelmesi büyük hata
dır. Arkadaşlar evvelemirde bunu vazifeli po
lis memurlariyle yaptırmak, vazifeli teşrifat 
memurlariyle yaptırmakla mükelleftir. Peki bu 
dinlenmezse? Şu halde bu meseleyi imkân ve 
karşılıklı anlayışlar içerisinde halletmek mecbu
riyetindeyiz. Fazla katı hareket etmemize im
kân olmadığını takdirlerinize arz ederim. 

Tutanaklar hususundaki sorularına cevap 
vermiş bulunuyorum. 

Cami meselesi hususunda, ismimden de bah
setti, zabta geçmesi bakımından, kendilerinin 

beyanının sıhhatini ve samimiyetini ifade etmek 
isterim. 

Altı Başkanvekiii olarak Londra'ya vâki 
seyahatimizde Avam Kamarasını idareci üye 
bize gezdirdiğinde Sayın Ferruh Bozheyli, Sayın 
Muhittin Kılıç, Sayın Mekki Keskin, Bayın İh
san Hâmit Tiğrel, Sayın Nurettin Ok ve ben 
olmak üzere bir masa üzerinde, Başkam n otur
duğu masanın ön tarafında büyük bir kitap gör
dük. Kitabın ne olduğunu idareci üyeden sor
duk. Her birleşimden önce indiden- bir süre 
okunduğunu ve birleşimin okunan İncil Sayfasın
dan sonra açıldığını ifade ettiler; hattâ ken
dilerine, siz buna katılır mısınız? Hayır katıl
mam; dinleyiciler bulunur mu bu merasimde. 
Hayır bulunmaz, cevabını verdiler. Şu halde 
dedim, katliamlarla katılım yanları göstermemek 
için dinleyicilerin bulunmadığı bir zamanda hu 
merasimi yapmaktalar. Hâtıramız bundan iba
ret. 

Bizde de bir mescidimiz ibadetini yapmakta 
olan arkadaşlarımıza daima Cumhuriyet Sena
tosunun genel toplantı salonunun hemen yamnda 
açık bulunmaktadır. Gerekli ihtimam Millet 
Meclisi Başkanlık Divanınca titizlikle gösteril
mektedir. Sayın Dikeçligil'in arzu ettiği bu 
büyük binaya yakışır, gerekli noksanların ki 
bunun için de Millet Bahçesi namı altında bin
lerce dönüm ihtiva eden ve Türkiye'nin en 

159 — 



C« Senatosu B : 25 

biiyük parklarından birisi halinde ileride tesisi 
mümkün olan bir Meclis Bahçesi olacaktır. 
Onun içinde birçok tesisler olacağını umarım 
ve mutlaka bu arzulan yerine, bu arada yapıla
cak diğer tesislerle birlikte, gelecektir bütçe
mizde buna ait fasıl vardır. 

Sayın Cizrelioğlıı'nım, diğerlerine cevap ver
miş olmak dolayısiyle, yalnız izin ve görev di
lekçeleri mevzuuna cevap vermek isterim. Efen
dim bir arkadaşımız izin aldığı saman normal 
izinse, 10 güne kadarsa Sajnn Başkamı tarafın
dan verilmektedir. 10 günün üstünde ise derhal 
Genel Kurula gelmekte ve izin verilmektedir. 
Diğer izinîsr hastalığına binaendir. Sayın üye 20 
gün hayta yatmaktadır. 20 grm ?onra sifayabolup 
raporu Ba-şkanlık Divanına intikal eder ve Baş
kanlık Divanı bu raporu aldıktan sonra kendi
sini izinli hale koyduğu cihetle bu, bâzı ahvalde, 
meselenin kendisinden doğmaktadır. Her hafta 
Başkanlık Divanı bir ffiin toplanmakta, gündem
de mevzu bulunduğu takdirde, öııma günleri 
de ayrıca toplanmaktadır. Bu hususa ayrıca da 
dikkat edilecektir. 

Işıklandırma mevzuu geçen seneki konu oba 
gerektir. Çünkü, bu yıl 128 bin lira sarfı ile 
Bayındırlık Bakanlığınca mütahassısların ver
dikleri raporlara göre 138 gruplu, 70 lüks metre 
kuvvetinde bulunan elektrik tesislerimiz düzel
miş, eski pırıltılar izale edilmiş henüz kati ka
bulü yapılmamıştır. Eğer fennî bir noksanlık 
varsa kati kabulünde bu husus nazarı itibara 
alınacaktır. 

Sayın öztürkçine'nin Atatürk Heykeli hak
kındaki talebine iştirak etmemek mümkün değil
dir. Bunu müşterek Başkanlık Divanına götüre
ceğim. 

Güzel Yapı Kooperatifi hakkındaki husus, 
aldığımız bilgiye göre, bu Araştırma Komisyo
nunun Bayın Başkanı Saim Sarıgöllü bir trafik 
kazası geçirmek suretiyle kaburga kemiklerinin 
kırılmasından mütevellit bir rahatsızlık geçir
miştir, Komisyon Başkanıdır, tahkikat bitmiştir, 
raporun yazılıp Genel Kurula arzı bu sebeple 
gecikmiştir. 

Sayın Helen'in ceze evi sistemi içerisindeki 
ziyaret ve görüşme hakkındaki hususunu Müş
terek Başkanlık Divanına götürüp, müşterek 
hizmetler meyanmda dile getirip bir tedbirini 
esas görevli bulunan Millet Meclisi Riyasetinden 
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I isteyeceğiz. Tasarrufa örnek olma talebine iş
tirak etmemek mümkün değildir. Ancak tasar
rufa riayetsizliğimizi gösteren bir hususun da 
mevcudolnıadığını, yakışanın j^apılmakta oldu
ğunu kabul buyuracaklarını tahmin ederim. Çün
kü bâzı ahvalde hapisane sisteminden bahseder
ken, bâzı ahvalde tasarruftan bahsetminin müm
kün olmadığı kanaatindeyim. Eğer hiz bu böl
meleri ortadan kaldırmaya, orada görüşmeyi ra
hatlıkla sağlıyacak bir sistemi bulmaya muvaf
fak olursak tahmin ederim ki, bu tadilât en aşa
ğı bütçelere birkaç yüz bin liraya nıalolacak-
tır. Masraflar ihtiyaçtan doğmaktadır. 

Şeref kapıları hususundaki beyanlarına kı
saca değinmek isterim. Karma Bütçe Komis
yonu müzakeratmda çoğunlukla bu hususa de
ğinilmiştir. Mâruzâtıma başlarken bir hususu 
arz etmiştim. Meclislerimizin iki Meclis bulun
duğunu Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı böyle 
bir hizmetin ifasının karşısında dahi olsa onu 
korumakla mükellef bulunan Muhafız Kıtasının 

»• bu vazifeyi yapmakla mükellef olduğu kanaatin
deyiz. Kaldıki, kapılar bir değildir, bu şahsa 
ait bir hizmet değil, bir görev olduğunu biz 
tahmin etmekteyiz. 

Lokantanın ayrılması konusu sayın bütçe 
raportörlerinin beyanında yer almıştır. Cumhu
riyet Senatosu üyelerinin ayrı bir lokantaya 
sahibolması istenmektedir. Fakat buna imkân 
bulunamamaktadır. Sayın Melen ise ayrı lo
kantaların tesisinin aleyhindedir ve hizmetler 
arasında lokantalarda kalabalıktan yer bula
mamaktan şikâyet vâkıdır. Bunların en iyi bir 
şekilde halli mümkündür. Ancak Cumhuriyet 
Senatosunda tesis edilmiş bulunan lokantanın 
hizmetliler için bütçemizden kendilerine muay
yen bir miktar tahsisat ayrılmaktadır. Ken
dilerinin bir yardım sandığı vardır, onlar ken
dileri iein bir yemek yeme sistemi kurmuşlardır. 
Bu da ayrı bir Meclis olmamız bakımından ha
yır denebilecek bir husus olarak tarafımızdan 
mütalâa edilememektedir. 

Her gün ziyafet Cumhuriyet Senatosu verme-
| mektedir muhterem arkadaşlar. Cumhuriyet Se

natosu Başkanı senede iki ziyafet vermektedir, 
birisi kokteyl, birisi yemektir. Kokteyl yeni ge
len, hizmete başlamadan mütevellit karşılıklı 
bir görüşme, tanışma, yeniden vâki olan secim 

• dolayısiyle gelen arkadaşların birbirleriyle ta-
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nışmalarmı temin etmek maksadına matuftur. 
ikincisi de misyon şeflerinin ayrı ayrı bütün 
Parlâmento üyelerine sefaretlerine davet etmek 
suretiyle vermiş oldukları yemeklere sayın üy-
lerin ayrı ayrı mukabele etmelerine imkân ol
madığı cihetle, toplu bir şekilde 1961 den beri 
teşekkül etmiş bir anane dolayısiyle sefir ve se
firelerle müştereken Millet Meclisi, Cumhuriyet 
Senatosu Başkanları ayrıca birer yemek ver
mektedirler. Mâruzâtım bundan ibarettir. Hepi
nizi saygiyle selâmlarım. Tenkidlerden dolayı 
tekrar teşekkürlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın özdenin bir sorusu var
dır. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bir müddet 
evvel ecnebi bir mütehassıs heyete Beylerbeyi 
Sarayında bir balo verilmiştir. Bu balonun si
gorta parası hangi bütçeden tediye edilmiştir, 
alman kira bedeli hangi bütçeye gelir kaydedil
miştir? İstanbul Teknik üniversitesinin saray
larda balo yapılmamasına dair bir raporu var
dır, bu rapor nerededir, neden hilafı yapılmış
tır? 

ikincisi; çıkarılan kitap, risale ve gazete
nin birer nüshasının Meclisler Kütüphanesine 
gönderilmesi baklanda mevzuat hazırlanmakta 
mıdır? 

FİKRET TURHANGİL (Devamla) — Her 
ikisi de Millet Meclisine ait bulunmaktadır. 
Kütüphanede müşterek hizmetler meyanmda-
dır. Saraylar ise müstakildir. 

Bir hususu arz edeyim. Cumhuriyet Senato
sunun hizmetleri hakkında Sayın öztürkeine ta
rafından sorulan sorulara cevap vermemiş bu-" 
Ilınmaktayım. O hususu arz edeceğim. 26.10.1961 
tarihinde göreve başlıyan Cumhuriyet Sena
tosu bugüne kadar 634 birleşimde çoğunluğu 
sağlamıştır. 11 birleşimde çoğunluk sağlanama
mıştır. Bu müddet içinde 488 aded sözlü soru 
Başkanlığa intikal etmiş 450 adedi neticelendi
rilmiş 38 adedi cevaplandırılmamıştır. 428 aded 
yazılı soru başkanlığa intikal etmiş 383 adedi ne
ticelendirilmiş, 43 adedi cevaplandırılmamıştır. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 876 tasarı 
ve 237 teklif intikal etmiş olup bunlardan 852 
tasarı ve 233 teklif neticelendirilmiştir. Bu ara
da 8 tasarı ve 6 teklif de müddeti geçtiği mü
lâhazası ile Millet Meclisi Başkanlığınca kanun

laştırılmak yoluna gidilmişse de Cumhuriyet Se
n/tosu Başkanlığının Cumhurbaşkanı nezdin&e 
lüracaatı sonunda bu kanunlardan 13 ü veto 

jdilmiştir. Bu arada 15 aded Cumhuriyet Sena
tosu araştırması ve 17 aded genel görüşme is
teği vukubulmuş gerekleri yapılmıştır, üyele
rin devam durumu dikkatle takibeclilmekte 
olup, uzun müddet Genel Kurula katılmamış 
bulunan iki sayın üye hakkında Genel Kuru
lun üyelik sıfatları ile ilgili kararları bahse ko
nudur. Zaman zaman içtüzüğümüzün 148 nci 
maddesi gereğince zabıtlara üç birleşime ka-
tılmıyan arkadaşların isimleri yazılmamaktadır. 
Bu hususta da Başkanlık Divanınız mecbur 
kalmadığı müddetçe senatör arkadaşlarımızın 
üzerinde katı tedbirler yönüne gitmeyi düşün
memektedir. Mevzuat bu sebeple, gereğinde tat
bik edilmek üzere, mevcuttur. Yoklamalar ya
pılmaktadır. Yoklamaların neticesine göre 
Divanımız gerekli kararı bir toplantıda ittihaz 
edip Yüksek Genel Kurula arz edecektir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Millet Meclisi ile ilgili kısım 

hakkında, Millet Meclisi adına idare âmirlerin
den cevap verecek Sayın Celâl Sungur. Buyu
run efendim. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Efendim 
evvelâ bizim bütçe bitirilsin de, ondan sonra 
Meclis Bütçesine geçeriz. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisi bütçelerini beraber 
görülüyoruz. 

MİLLET MECLİSİ ADIITA İDAEE ÂÎ3İEİ 
CüLÂL SUNGUR (Yozgat Milletvekili) — Yü-
33 Senatonun muhterem Başkanı, muhterem 
üyoleri; bendeniz daha önce konuşan Cumhuri
yet Senatosu Siyaset Divanı üyesi Sayın Fikret 
Turhangil'dan arta kalan mevzulara arzı es va
zetmeye çalışacağım. Mümkün mertebe tekrar
dan kaçınacağını. 

Bize bırakılan mevzu Millî Saraylar mevzuu 
idi. Millî Saraylar mevzuunda Millet Meclisi 
Siyaset Divanının vereceği cevap şu olacaktır : 

Millî Saraylar bugünkü haliyle Millet Mecli
si Riyaset Divanı tarafından yönetilmektedir. 
Masrafları, tamirleri Millet Meclisi büt
çesinden çıkmaktadır. Ancak, iki yıldan 
beri Millî Saraylarda Millî Sarayları ücretle 
gezdirme metodu tatbik edilmektedir. Zannedil
diği gibi Millî Saraylar sadece Millet Meclisi 
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bütçesinden para sarf edilen bir yer olmakta de
ğil, aynı sananda gelir de teinin edilen bir ye: 
halüi3 gelmiştir. Ş'Jylo İd - 1987 yılında mevcut 
Kıbrıs krizine, Orta - Boğu'dald hâdiselere rağ
men, Dolmabahçe Sarayında 528 438, Beylerbe
yi Sarayında ise 16 195 liralık bilet kesilerek 
öem'an 5d4 033 Türk lirası, yani yarını miî-
3Tondan fasla 6 . 1 . 1968 tarihine kadar gelir 
elde edilmiştir. Bu yıl sonu itibariyle nalı yıl 
sonu itibariyle altıyüzbin lirayı geçecek bir ge
lir olacaktır, önümüzdeki yıllar bu gelirin daha 
da çok artacağını tahmin etmelrteyiz. Burada 
yapılan tenkidlerden Cumhuriyet Senatosu içtü
züğünün çıktığı Teşkilât Kanununun ise Millet 
Meclisinden hâlâ çıkarılmadığı bahis buyuru!-
muştur. Biz Cumhuriyet Senatosu ile Millet 
Meclisi Biyaset Divanları aynı anlayış içerisin
de çalışmaktayız. Bunun delili de eskiden müş
terek olan bütçeyi bugün huzuru âlinise ayrı 
ayrı takdim etmektedir. Millet Meclisinin 
gündemine kadar gelmiş olan Cumhuriyet Sena
tosu Teşkilât Kanununun da en kısa zamanda 
çıkmasını Millet Meclisi Siyaset Divanı can ve 
gönülden arzu etmektedir. Yüce Heyetin takdir 
edeceği ve bildikleri gibi Millet Meclisimizde 
gerek İçtüzük tadilâtı ve gerekse Seçim Kanunu 
sebebiyle usun gensoruların bulunması dolay? •• 
Gİyle çatşmalanmız aksamış bulunmaktadır, ilk 
fırsatta Cumhuriyet Senatosu Teşkilât Kanunu
nu çıkarmak için Millet Meclisi Biyaset Diva-
mmn gayret halinde olduğunu arz ve beyan et
mek isterim, 

Muhterem arka dallarım, tenkid konular? n-
dan bir tanesi de, Meclis lokantası mevzuudur. 
Sayın Turhangi! bu mevzuda müşterek hizmet
lerden bize taallûk eden bir İnsim olduğu için 
cevap vermediler. Şimdi bizim bu hususta ce
vabımız şu olacaktır. Bizde, tıpkı Eiyaretei Yö
netmeliği gibi, bir de Lokanta Yönetmeliği mev
cuttur. Yani lokantaya nasıl misafir getirilir, 
ne kadar misafir getirilir, bunlar gayet sarih 
olarak sayın üyelere dağıtılan Yönetmelikte be
lirtilmiştir. Ancak iki misafire dahi izin alın
ması zorunluğu bulunmasına rağmen Yönetme
liğe göre; 10 - 15 misafiri birden lokantaya ge
tirip, bir iki masayı işgal eden sayın üye muva
cehesinde talidir buyurursunuz ki, hiçbir Eiya
set Divanı, hiçbir Meclis Reisi gidip sis misafi
rinizi d:garı çıkarın diyemez. Binaenaleyh, bunu 
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kendi kendimizi kontrol etmek suretiyle, oto 
kritiğimizle, oto kontrolumuala elbirliği ile dü-
^eltebilirsek, bu lokantamızda her sayın üye ra
hatça yemek yeme imkânını bulacaktır. Bu dâ
vayı vazifeli kıldığınız kişilere değil, müşterek 
meselemiz olarak yürütürsek neticeyi arz ettiği
miz şekle getireceğimiz kanaatinde olduğumuzu 
arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bilhassa oy kâğıt
ları vesairedeki tasarrufları Yüce Senatonun bi
ze verdikleri irşat, direktif olarak kabul edile
cek, daha da çok tasarruf etmek cihetine gidi
lecektir. Yalnız şurada bir hususa belirtmek 
mecburiyetini görüyorum. Dikkat buyurulursa 
Yüksek Senatonun huzuruna gelecek bütçeler 
tetkik edildiği zaman, hepsinde büyük, milyon
lar miktarında artışlar göreceksiniz. Sadece si
ze şu misali arz edeyim: Millet Meclisinde bir 
artış ile huzuru âlinize gelmiyoruz. Cumhuriyet 
Senatosu da aynı zihniyetin içinde hareket et
miştir. Yeni bâzı gayretlerin içinde olduğu için 
bize nazaran biraz daha fasla artış kaydetmiş
tir. Millet Meclisinin 1967 yılı bütçesi 58 milyon 
73 bin TL, I96S bütçesi de yine 58 milyon 944 
bin lira olmuştur. Yani biz hiç denecek kadar 
"dr nisbette huzuru âlinize geliyoruz. Azami 
tasarrufa riayet ediyoruz. Yalnız hizmetlerin 
be aksatılmamasına çalışmaya mecburuz. 

Ziyaretçiler mevzuunda geçen seneyle bu se
ne arasında bir gayret içerisine girdik. Aşağı
da birinci katta ilâve bir ziyaretçi kısmı hizmet
liler lokantasının yarısını böldük, ziyaretçiye 
ilâve olarak tahsis ettik. Yani bir miktar kı
sım daha ziyaretçilerle görüşme için saha ayır
dık ve bunu hizmete soktuk. 

Keza telefon hizmetleri de bu kısımlarda da
ha fazla miktarda hizmete koyduk. Ancak, sayın 
üyelerin de belirttikleri gibi hakikaten bugün 
ziyaretçi mevzuundaki durum bizi de tatmin et
memektedir. Fakat, şu vakıa da var ki, Yüce 
Meclisimizin değerli üyeleri bilirler, Plânlama
yı boşalttık, oraya Cumhuriyet Ssnatcsu taşın
dı, Hâlâ Ms bu. Mcîhe iki Meclis hainde 
sığmak imkânında değiliz. Bir odada birkaç 
komisyon çalışmaktadır. Meselâ çok yakın bir 
zamana kadar Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi bağımsız üyelerinin bulunduğu bu Mec
liste 3 gün evveline kadar bağımsızlara bir 
oda verememiştik. 3 gün önce C. K. M. P. nin 
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Millet Meclisi Grupu infisah ettiğinden onla
rın odasını aldık, orada da geçici komisyon
lar çalışmakta idi, bu odayı bağımsızlara tah
sis ettik. Sıkıntımız yer sıkıntısıdır. Bu Mec
lis haddizatında tek Meclis sistemine göre ya
pılmıştır. Biz yeni Anayasamız muvacehesinde 
iki Meclisi buraya sıkıştırmaya çalışıyoruz. 
ilerde yine de bu ziyaretçi mevzuunda daha 
da yeni imkânlar arayıp bulmak gayreti için
de olduğumuzu arz etmek isteriz. 

Sayın Ekrem özden Beyefendinin sorusuna 
Millî Saraylara taallûk ettiğinden, kısaca ar
zı cevabetmek isterim. Ondan evvel de Sayın 
Melen Millî Sarayların Devlet Reisi tarafın
dan, Devlet Reisi eli ile idare edildiğini söy
lemişlerdir. Devlet Riyaseti ile Millî Sarayla
rın bir alâkası yoktur. Bir defa bunu belirte
lim. Millet Meclisinde her gün ziyafet veril
mediği de bir vakıadır. Tıpkı Cumhuriyet Se
natosunun Sayın Başkanvekili Sayın Fikret 
Turhangil'in belirttikleri gibi, Cumhuriyet Se
natosunun Sayın Başkanı ecnebi misyon şefle
rine nasıl bir defa Parlömanterlerin tanışma
sı için karşılık bir ziyafetin verilmesi gayreti 
içinde bir ziyafet veriyorsa Millet Meclisinde 
de Sayın Millet Meclisi Başkanı, evvelâ mis
yon şeflerine, sayın üyelerin iadei ziyafeti 
olarak vermeleri amacı ile bu ziyafeti tertibet-
mektedir. Her gün bir ziyafet vaziyeti mevcut 
değildir. 

Yalnız, Sayın özden'in sorduğu balo için 
Meclis Riyaseti balo müsaadesi vermiştir. Bize 
Dolmabahçe Sarayı için devamlı müracaatler 
gelir; Hükümet kanalından, Riyasete doğru
dan doğruya, bu müracaatler tezekkür edilir, 
ekseriyetle verilen kararlar tatbik edilir. Ta
tile yakın bir zamanda bu müracaat olmuştur. 
Riysetçe bu müsaade verilmiş ve o balo orada, 
Dolmabahçe Sarayında yapılmıştır. Bu ilk balo 
değildir. Daha evvel de orada balolar yapıl
mıştır. Elimizden geldiği kadar, mümkün 
mertebe bunlar para karşılığı verilmez ve 
buyurulduğu gibi, Meclis Bütçesinden bir si
gorta ödenmemiştir. Devlet emvali zaten si
gorta edilmez, bunu sayın üyeler benden daha 
iyi bilirler. 

Neşriyatın kütüpanemize gelmesi mevzuun
daki temennilerine bütün kalbimizle iştirak 
ediyoruz. Ve şimdiye kadar elde mevzuat 

mevcudolmadığmdan Kitaplık Müdürünü tav
zif etmiş bulunuyoruz, her türlü neşriyatla ya
kından alâkadar olmaktayız ve Meclise bunun 
teminine çalışmaktayız. Ayrıca, Sayın Rıfat 
öztürkçine ve Ferda Güley'in 2527 sayılı Ka
nunu tadil ederek her türlü neşriyatın Meclis 
Kütüpanesine yollanmasına mütedair kanun 
teklifi komisyonlardadır. Bu kanunlaştığı tak
dirde mecburi bir hal alacak ve bu suretle kü-
tüpanemiz daha çok zenginleşme imkânı bula
caktır. Millet Meclisi Riyaset Divanı olarak 
bizden Yüce Senatoya arzımız bundan ibaret
tir. _ 

Saygılar sunarız. 
BAŞKAN — Sayın Ağanoğlu, buyur, so

run. 
ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa

yın Başkanım, millî Hazineye ait birtakım kıy
metler vardır. Bu kıymetlerin Maliye Bakanlı
ğı kasalarında muhafaza edildiği söylenir. Fa
kat Millet Meclisi Başkanlığının emrindedir. 
3u kıymetlere ait bir envanterin, bir listenin 
nerede bulunduğunu öğrenmek istiyorum. 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ CELÂL 
SUNGUR (Devamla) — Efendim, Millî Saray
lara ait daha önce bir envanter mevcut idi. 
27 Mayıs ihtilâlinden evvel de bir mevcut en-
vantsr ver idi. Fakat Cumhuriyetin kurıüuşun-
lan itibaren Millî Saraylara ait bâzı şeylerin 
muhtelif yerlere verildiği tesbit edilmiştir. Me
selâ burada vekâletler kurulurken, bâzı mal ve 
malzemeler vekâletlere verilmiş, bâzıları hattâ 
Anadolu Kulübüne kadar verilmiş, Millî Sa
raylara aidolan şeyler var idi. 27 Mayıstan 
sonra yeniden bir heyet kurularak, tekrar bir 
envanter yapılması yoluna gidilmiştir. 1981 se
çimlerini mütaakıp bu envanter çalışmaları dur
muş, şimdi yeniden elde mevcut bir envanter 
vardır. Fakat daha dakik, daha iyi bir envanter 
çalışmaları hazırlığı içinde bulunulmaktadır. 
Kayıtlar, İstanbul'da Dolmabahçe Sarayında, 
Î/Iillî Saraylar Müdürlüğünde mevcuttur. 

ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Kim 
yapıyor, bunları? 

"MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ CELÂL 
SUNGUR (Devamla) — İhtilâl idaresi zama
nında, ihtilâlin teşkil etmiş olduğu bir heyet 
yapıyordu, 1981 seçimlerinden sonra bu iş dur
duruldu, yeniden başlamanın hazırlığı içinde
dir. 
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BAŞKAN — Sayın Turgun Cebe, buyurun. 
TUB3UT CEBE (Ankara) — Saym Baş

kan, çok eski zamanden beri devam eden bir 
lîtisus üserinciG Saym Başkanlık vasıtasiyle bilgi 
almak için bir sual tevcih etmek lüzumunu his
settim. 

Senato Bûteosi görüşülmesi esnasında Sayın 
Senato Başkanının ve Başkanvekillerinden bir
kaçının burada hasır bulunması ve vâki sual
lere karşı arzı cevabeylenıesi muvacehesinde 
Millet Meclisinin Bütçesi görüşülürken Millet 
Meclisi kanadında bulunan başkanvekillerinden 
her hangi birinin teşrif etmek suretiyle arşı 
cevaba temayül eylememesi bizi burada üzün
tüye sevk etmiş bulunmaktadır. Bunun sebebi
ni öğrenmek isterim. Saygılarımla. 

MİLLET MECLİSİ İDAEE AMİBİ CELÂL 
Sü'H5"JE (Devamla) — Çok saym üye arka-
daşnn'za cevabımız 511 olacaktır: Gerek Cum
huriyet Senatosu ve gerekse Millet Meclisi Ri
yaset Divanları bir veya birkaç arkadaşı ara
larında sayrı üyelerin tenkidlerini cevaplandır
mak üzjrs tavsif ediyorlar. Bizden de Yüce Se
natoya bendeniz arkada^mzı. ve arkadaşım 
Musîih Cörentaş'ı Millet Meclisi Riyaseti Divan 
tavzif etmiş bulunuyorlar. Bu suretle biz, müsaa
de buyurur, kabul iûtfunda bulunursanız, onlar 
namına da Yüce Senatoya beyanlarımızı arz 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Saym Ağanoğlu, buyurun. , 
ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa

yın Başkanım, müsaadenizle sorumu tekrar 
edeyim. Millî Hasine5re ait Maliye Bakanlığı ka
salarında muhafaza edilen birtakım kıymetle
rin... 

BAŞKAN — Yani Millî Saraylara aidolan-
lar dışında Kazoeye aidolanları soruyorsunuz. 

MİLLET MECLİSİ İDAEE ÂMİRİ CELÂL 
SUNGUR (Devamla) — Saym Başkanım, sa
yın arkadaşlarım. Biz Millî Saraylara aidolan 
kısma esvap veririz. Hazineye, Maliyeye,, Mil
lî Hazineye aidolan kısmının Millet Meclisi-ile 
alâkalı bir tarafı yok. efendim, 

Biz onlarla meşgul değiliz. 
ALİ ŞAÎQE AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa

yın Başkanım, Millî Hazineye ait kıymetler 
öteden beri Meclis Başkanlığının emrindedir 
ve Maliye Bakanlığının kasalarında muhafaza 
edilir. Bir envanteri olması lâzımgelir, bunun 
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Yüce Meclislere bildirilmesini istirham ediyo
rum. Bilgimiz olsun, nedir bunların mevcutları? 

BAŞKAM — Buyurun Saym Sungur 
MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ CELÂL 

SUNGUR (Devamla) — Efendim, Millî Ha
zineye ait bu kısmın sualini müsaade buyurur
sanız, daha detaylığ daha tefarruatîı yazılı ola
rak Sayın Ağanoğlu'na arz edeyim . 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sungur, ta
mamdır. 

Buyurun Saym Karavelioğlu. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

*3aym arkadaşlarım, gecikmiş olan bütçeyi da-
b.a fasla geciktirmek niyetinde değilim. Fakat 
faydasına inandığım bir hususu hepinize hatır
latmak istiyorum. Başkanlık Divanları ile ilgili 
değil, komisyon çalışmaları ile ilgili, bundan do-
'.ayı ben, bilhassa komisyon başkanlarını bura-
lan bir siygaya çekmek istiyorum, müsaade 
edersiniz. Mesele şudur : Komisyonlarda özel 
görüşme... Bütün arkadaşlarım bilirler, İçtü-
aükde murakabenin fiilen yapılmasına, genel 
görüşmelerden, Meclis Umumi Heyetinden da
ha çok imkân veren bir madde var. Fakat maa
lesef şimdiye kadar hiç kullanılmamış veya 
en az kullanılmış olan madde budur. Benim ha-
tırlıyabildiğim kadariyle, şimdiye kadar yal
nız bir defa Ziraat Komisyonunda bir genel gö
rüşme açıldı. Birkaç defa da Millî Eğitim Ko
misyonunda genel görüşme açıldı. Bunun dı
şında Hariciye Komisyonunda da Bakanın ta
lebi ile, Bakanın izahat verme imkânını bulma
sı için, genel görüşme açıldı. Şimdi Parlâmen
to üstünlüğü, Meclis Murakabesi gibi mesele
ler üzerinde uzun usun durmuyacağım. öne
mini hepimiz müdrikiz. Fakat, bilhassa dikka
tinize sunmak isterim ki, genel görüşme açmak 
veya bütçe vesilesiyle olsun, diğer vesilelerle 
3İsun, umumi heyetlerde Hükümeti murakabe 
etmek zor oluyor. Bunu gördük. Halbuki mu-
akabeden ben daha çok Hükümete yardımı an

lıyorum. Hükümet her hangi bir konuda hata 
yapmadan evvel grupları daha doğrusu komis
yonları ve komisyon yolu ile grupları arkasına 
alırsa, mesele ister teknik olsun, ister politik 
olsun, kuvvetlenmiş olur. Hata yapmaktan 
kurtulmuş olur. Bakanların üç ayda yıpranma
sı önlenmiş olur, mesele çıkması önlenmiş olur. 
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Komisyonların bir özel havası vardır. Daha ge
niş, daha teknik, daha derinliğine müzakere 
mümkün olur. Ben bunu dikkate sunmak isti
yorum. Bu yol, bildiğiniz gibi ya üyelerin tale
bi ile istenir, ya komisyon başkanlığından iste
nir, komisyon karar verir. Ya Hükümetten is
tenir. Benim arz etmek istediğim, arkadaşları
mın bu yola sık sık başvurabileceğini hatırlat
maktır. Maddeyi okuyorum. 

«Madde 40. — Komisyonlarda özel görüş
me : Komisyonların vazife sahalarına giren 
önemli konular üzerinde, komisyonun veya il
gili bakanın istemi üzerine özel görüşme yapıla
bilir. özel görüşme yapılacağı gün bakanla, ko
misyon başkanı tarafından birlikte kararlaştı
rılır.» 

Şimdi sormak istiyorum, bir «sonora» mese
lesi büyük meseledir. Tarım Komisyonunda bir 
özel görüşme meselesi olamaz mı idi? Zehirlen
me meseleleri, Sağlık Komisyonunda, Tarım 
Komisyonunda bir özel görüşme meselesi ola
maz mı idi? Millî Eğitimde birçok konular, Te
kelde tütün fiyatları... Ne bileyim, Adliye Ko
misyonunda hapsanelerdeki isyanlar, Millî Sa
vunma Komisyonunda başka meseleler, Sanayi
de yeni kurulan tesisler bir özel görüşme me
selesi olamaz mı idi? 

Sadece, hafızanızı bu noktaya tevcih etmek 
için hatırlatmak istedim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Mad
deler olarak Cumhuriyet Senatosu ile, Millet 
Meclisi bütçesini beraber görüştük. Şimdi bö
lümleri oylarınıza arz edeceğim. 

(Cumhuriyet Senatosu) 

(A/l) Cari harcamalar 
B. Lira 

11.000 ödenekler 10 929 700 

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

12.000 Personel Giderleri 3 031 899 
BAŞKAN — Bu bölümle ilgili bir önerge 

vardır, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu 1968 yılı Bütçe Kanu-
r.ıı tasarısına bağlı D cetveli kadrosuna 600 

lira ücretli bir müracaat memurluğu teşrifatçı
sı kadrosu ilâve edilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Raportör 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAM — Komisyon?.. 
BÜTÇ. VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 

JSMBT SEZGİN (Aydın) — Herhalde bir baş
ka yerden bulunmalı. 

BAŞKAN — Anayasanın 94 ncü maddesi ve 
Ir.tÜHÜğüıı hükümlerine göre üyeler artırma 
teklifinde bulunamazlar. Ancak aktarma tekli
finde bulunabilirler, bir karşılık göstermeden. 

Bu bir aktarma, artırma önergesidir. 
PLÂN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKA-

1İI İSMET SEZGİN (Aydm) — Aktarma değil 
mi efendim? 

BAŞKAN — Hayır yok, bir artırma öner
gesidir. Okuyorum. 

(Ankara Üyesi Yiğit Köker'in önergesi tekrar 
okundu) 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA-
ITI İSMET SEZGİN (Aydm Milletvekili) — 
Oylamamanız lâzımdır. 

BAŞKA N— Evet oylanması mümkün olmı-
yan bir önergedir, oylayamıyacağım. 

12.000 nci bölümü 3 031 899 lira olarak oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 

591 008 13.000 Yönetim Giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet Giderleri 63 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum Giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli Giderler 543 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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(A/2) Yatırım harcamaları 
B. Lira 

22.000 Yapı - Tesis ve Büyük Ona
rım Giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23.000 MaMna, Teçhizat ve Taşıt 
Alımları ve Onarımları 130 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) Sermaye Teşkili ve 
Transfer Harcamaları 

II - Transferler 
34.000 Malî Transferler 4 

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

35.000 Sosyal Transferler 259 148 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Millet Meclisi Bütçesi bölüm
lerine geçiyoruz, 

(Millet Meclisi) 

(A/l) Cari Harcamalar 

B. Lira 

24 754 200 11.000 ödenekler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

12.000 Personel Giderleri 19 402 898 
BAŞKAN — İlgili olarak iki önerge vardır, 

okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinde uzun yıllardan beri hade

me kadrosu ile müracaat memurluğu vazifesini 
ifa eden 3 personelin gördükleri hizmete ait 
kadrolara geçiriiebilmeierini teminen Millet 
Meclisi D cetveli Daire Müdürlüğü emrindeki 

hademe kadrolarından bir aded 700 TL. ve 2 
aded 600 liralık kadroların kaldırılmasını ve 
yellerine bir aded 700 liralık ve 2 aded de 600 
liralık müracaat memurluğu kadrosunun ko
nulmasını arz ve teklif ederiz. 

Ankara 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — Komisyon? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKÂ-

NU BAŞKANI İSMET SEZGİN (Aydın Mil
letvekili) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Sadece 
unvanlar değişecektir, bütçeye bir yük tahmil 
etmiyecektir. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Burası ile ilgili olarak 1 250 liralık laborant 
kadrosuna yıl içinde tasarrufla karşılanmak 
kaydı ile bir 1 500 liralık kadro istiyen sayın 
Yiğit Köker'in önergesi sadece yükseltme oldu
ğu için oyunuza arz edilmiyecektir. 

B. Lira 

13.000 Yönetim Giderleri 3 448 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14,000 Hizmet Giderleri 970 326 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum Giderleri 1 223 963 
BAŞKAN — K.abul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli Giderler 6 031 764 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) Yatırım Harcamaları 
21.000 Etüt ve Proje Giderleri 1 

BAŞKAN — Kabul eden-
- 1er... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
22.000 Yapı - Tesis ve Büyük Ona

rım Giderleri 
BAŞKAN — Kaimi 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

770 000 
eden-

Kabul 
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B. Lira 

23.000 Makina, Teçhizat ve Taşıt 
Alımları ve onarımları 772 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) Sermaye Teşkili ve 
Transfer Harcamaları 

34.000 Malî Transferler 58 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

35.000 Sosyal Transferler 1 463 515 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yasama organları bütçeleri üzerindeki görüş
meler bitmiştir. Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin 
görüşülmesine geçiyoruz. 

C - CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üze
rinde C. H. P. grupu adına? Yok. Güven Partisi 
Grupu adına Sayın Fehmi Alpaslan. A. P. gru
pu adma Sayın Kemal Şenoeak. Şahsı adına 
Sayın Ademoğlu, söz almışlardır. 

Buyurun Sayın Alpaslan. 
GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEH

Mİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet senatosunun sayın üyeleri; ödenek 
olarak geçen yıldan 5 490 lira da eksiği ile 
4 757 403 liraya bağlanan Yüce Cumhurbaşkan
lığı Bütçesini, Güven Partisi Cumhuriyet Sena
tosu grupu adına eleştirirken, kayda değer ma
ruzatımız kısa olacaktır. 

Dünya ve yurt şartları icabı Devletler arası 
temasların arttığı, mahiyet ve muhteva bakı
mından gelişen Devlet hizmetleri ile orantılı ola
rak ilerliyen yüksek temsil vasfının esas sevi
yesine vardığı bir zamanda,, Cumhurbaşkanlığı 
Bütçesinin âzami tasarruf zihniyeti içinde tu
tularak, geçen yıldan daha eksiği ile getirilmiş 
olmasını, memnuniyetle karşılamaktayız. 

Cumhurbaşkanlarının, Genel Sekreterlik mü
essesesi dışında, değişen şartların pek tabiî ica
bı olarak, seramoni ve bilhassa esas bakımından 
rahatlıkla mütalâa verebilecek bilgi, tecrübe ve 
hassaten karakter örneği müşavirlere ihtiyaç du
yacağını düşünüyor ve bunun için müşavere ku
rulunun teşkili lüzumunu kemali samimiyet ve 
hürmetle bilgiye sunuyoruz. 

Yüce Cumhurbaşkanımızın seyahatlannda 
brifingler tertibinin, ilgililerin ekip çalışma
ları yaparak hazırlanmalarına yol açtığı için 
faydalı olduğunu söylememize müsaade buyu-
rulmasmı istirham eyliyoruz. 

Seyahatlerde iktidar ve muhalefete mensup 
Parlâmento üyelerini refakata almaya devam 
olunmasının siyasi hayatımızda iyi bir gelenek 
teşkil edeceğine dair düşüncelerimizi de arz edi
yoruz. 

Devlet ve Milleti temsil gibi pek önemli, şe
refli ve mânevi sorumluluklarla dolu Yüce Cum
hurbaşkanlığı makamına ve Cumhurmaşkanı-
mıza duyduğumuz hürmet hisleri içinde, Cum
hurbaşkanlığı Bütçesinin hayırlı ve uğurlu ol
masını dilemekteyiz. Saygılarımızla. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — A. P. Grupu adma Sayın Şen
ocak, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA KEMAL ŞENOCAK 
(Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, Sayın 
Hükümet erkânı ve muhterem senatörler; 
1968 yılna ait Cumhurbaşkanlığı bütçesi hak
kında, A. P. Grupunun görüş ve temennilerini 
arz etmeden önce, grupum adına şahıslarınızı 
ve şahıslarınızda Yüce Türk Milletini derin 
saygılarımla selâmlarım. 

Azazi arkadaşlarım; 
iktisaden geri kalmış bir memleket olarak, 

içinde bulunduğumuz güçlükleri yenebilmenin 
yolu plânlı, israf ve lüksten uzak bir görüşle 
hareket etme esasını benimsemiş Devlet büt
çemiz içerisinde, Sayın Cumhurbaşkanlığımı
zın feragat ve fedakârlığı sembolize eden mü
tevazi bütçelerine göz attığımızda, lüks ve isra
fın kokusundan dahi çok uzak olduğunu, dün
yanın hiçbir yerinde bu mütevazi bütçe kadar 
genel bütçeye nazaran bu kadar az ve bu kadar 
realist hazırlanmış bir bütçenin görülmediğini 
ifade etmek isteriz. 
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Hür ve demokratik rejim içerisinde kal
kınmayı şiar edinmiş asil ve vakur milletimiz 
bu kalkınmanın fedakârlığa katlanmasını bilen 
fertlerinin omuzlarında yükseleceğine de yü
rekten inanmış bulunduğu cihetle en sorumsuz 
ferdinden, en büyük Devlet Başkanına kadar 
bütün fert ve teşekküllerin plânlı kalkınma 
devrinde, kalkınma ideali içerisinde, feragat 
ve fedakârlığa âzami itina gösterildiğinin mü
şahhas delilini bu mütevazi bütçede görmekte
dir. 

Türkiye Cumhuriyetini ve asîl milletinin 
birliğini temsil eden bir makam sahibinin bol
luk içerisinde idaresi, her Türkün gururu ile 
başta gelen bir ideali olduğu halde, fakirliğin 
icabı bunu yapabilmekten mahrum iken, proto
kol derecesi çok gerilerde olan bâzı makam ve 
şahısların bu idealden uzak olarak bolluk ve 
israf içerisinde yüzdürülmekte oluşları üzücü 
olduğu kadar, adalet duygularından uzak bir 
başıboşluk olarak görüyor; bunlara da bir son 
verilerek feragat ve fedakârlığın sembolü olan 
bu bütçe kendilerine örnek olsun istiyoruz. 

Azazi arkadaşlarım; 
Sayın Devlet Başkanımızın mütevazi aylık 

ödeneği 12 500 Tl. olup, birçok kesintiler neti
cesi eline ancak 7 000 Tl. civarında bir para 
geçer, Sayın Başbakan ve Meclis Başkanları
mızın aylık ödenekleri, 1 500 er Tl. olup, ma-
aşlariyle birlikte ellerine âzami 4 500 Tl. ge
çerken, maalesef sosyal hak ve adaletten uzak 
olarak protokol ve hizmet yükü bakımından 
çok gerilerde bulunan bâzı Devlet memur ve 
umum müdürlerin bu miktarların çok üstünde 
10 bin, 15 bin ve hattâ 35 bin lira gibi aylık 
ücret alanları bulunmaktadır. Bu durum biz
leri düşündürmekte ve şaşırtmaktadır. Bu fa
kir ve geri kalmış vefakâr milletin alın teri 
paralarının yağma Hasan'in böreği gibi payla
şılmasını yersiz ve insaf hudutları dışındaki 
olaylardan olarak kabul ediyor ve buna derhal 
bir çare bulunmasını diliyoruz. Bu israf nok
taları yanında Sayın Devlet Başkanımızın ve 
diğer Hükümet büyüklerinin ödenekleri insaf 
hudutları ötesinde ve fakat feragat ve feda
kârlık hududunun zirvesinde fazilet örneği ola
rak görüyoruz. 

Bununla beraber inanıyoruz ki, Büyük 
Türk Milletinin tarihinde, işgal ettikleri ma
kamların yüceliğine, şerefine Türkiye Cum

huriyetine, Anayasanın temel ilkelerine, Millî 
Mücadele ruhuna, ulus egemenliğine, milliyet
çi ruh ve mukaddesatına sıkısıkıya bağlı ola
rak görev yapan Devlet adamları gelecek ve 
gideceklerdir; fakat bunlar arasında, hâtıra ve 
hizmetleri ilelebet yaşıyacak ve payidar kala
caklar arasında en çok fakir milletin alın teri 
olan fakir bütçesinden aldıklarına feragat ve 
fedakârlığı eklemiş olanlar daima başta anıla
caklardır. 

Aziz arkadaşlarım! 
Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Ve Devlet 

Başkam olarak en kutsal, büyük ve ulvi maka
mın sahibidir. Bu sebepledir ki, Türkiye Cum
huriyetini ve milletin birliğini temsil eder. El
çilerin tâyin ve kabul yetkisi kendilerindedir. 
Lüzum gördükçe Cumhuriyet Hükümetine baş
kanlık eder. Güvenlik Kurulunun başkanıdır. 
Şanlı Türk ordularının seferde Başkumandanı
dır. Kanunları tasdik edip yayınlar. Bu büyük 
görevlerini yapmadan mütevellit sorumluluk 
taşımaz. 

Sorumsuzluk içerisinde, huzur içerisinde, 
tarafsız ve her türlü tesirlerden uzak görev ya
pan Sayın Devlet Başkanının sorumsuzluğu 
yalnız kanuni hükümdür. Bunun yanında mil
let gözünde büyük sorumluluk içerisindedir. 
Asîl Türk Milleti Devlet geleneği, örf ve âdet
leri, halkın Devlet felsefesi, Devlet Başkanı
mızı asla sorumsuz kabul edemez. Halkımız 
Devlet sorumluluğunu daima Devletin başgö-
revlilerinde, Hükümet Başkanında ve hattâ 
askerî hizmet ve davranışlarda Genelkurmay 
Başkanında arar. 

Halkımızın Devle* Balkanından sorumluluk 
'Tklemepinde de haklıdır. Ciinkü Anayasanın 
•^ık ifadesi <İ3 bunu âmirdir. Anayasa, mille
rin birlik ve korunması ödevini Devlet Başka-
"rna yemini igsrisinde emretmiştir. Bu sebeple-
V.r, ki asiz milletimiz .Devlet Balkanımızdan 
"'"nlük olaylar;!?, dahi, daima sesini dnyurma-
'•/m. ister ve arzular, Bununla ferahlar ve huzur 
kıyar. 

mmız Devlet Başkanı 
i temdi ettiğine g3re 

..,.._.,:, ,̂...,,-.,.̂  _...,..,•.,..,.. gerekir. Yüce makamı 
'"-al e^en Sa~T".ı Devlet Ba^kaııımıs Anayasanın 
"'"'hıı?.?,, ve csıorisms uygun olarak hiçbir siyasi 
toplumun kanaat ve hislerinin tesiri altında kal-

Sayı 
-ak 
t b 1 ' 

.n 
m: 
*r 

öunıh: 
iletin 
>--"!'?''•' 17 

; " ? 1 : f?j 

birli. 
f}!':r>: 
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mamakta, sadece yeminine sadık, hsr türlü en
dişeden uzak uzlaştırıcı, birleştirici, millî bütün
lüğü koruyucu hizmetlerini daima yerine- getin 
mekts ve başarmaktadır., Bu kudei görevin taee 

. yapılması için Anayasamla Sayın Devlet Başka 
nımızı seçilme endişesinden, aıdediimek tehdi 
dinden uzak bulundurmak için bir defa seçile-
bilme kaydiylo hizmet müddetini yedi sene ka
bul etmiş, vatan ihaneti hariç hiçbir suratla ar:-
îedilememe hükmi mü vazetmiş ur. Ilmbir Lıbn 
metinden mesul olmıyan Saym Devle?; Başkam -
mısın Anayasamızın emretti ği kutsal görevleri
ni yapmayı engelliyecek hiçbir tesir yoktur. De* 
mokratik nizamı tesis vs millî hakimiyeti temin 
yolunda büyük püre" ve yetkilerin tanı bir ser
besti ve tarafsızlık içinde vürübölmssi emri. 
Anayasamızın katı emridir. 

Âzis arkadaşlarını! 
Yüce milletimizin inandığı, koruyup yalat

maya azmettiği demokratik mümin memlekett' 
bütün müesseseleri ve bütün vnsurlaeivle ta ruv 
nıası, yerleşmesi ve yürütülmesi için fertlere 
yükletilen vazifelerin ahlâkilîk hudutları içeri
sinde ilme ve ahlâka dayanan fıtri, medeni ve 
siyasi cesaretle Anayasaya sadakat manalarının 
sa sıkı sarılmakla başarıya ulaşaeğma kak 
inancımız vardır, 

Cumhurbaşkanı tam bir hürriyet ve tam bir 
düşünüş, hunur ve karar verir emmyeu me:üüm 
de, memleketin siyasi, iktisadi ve emüym >mv^ 
smı daimî bir kontrol altmda bulnndnraeak 
meclislerde cereyan eden siyaei olayları ya1u.T-.<m 
takibedecek, icabettikçe iktidar ve muhakeîet 
partilerinin ileri gelenleriyle görüşecek, sena
tör ve milletvekillerini .saman elaman toplayın 
Parlâmentodaki siyasi hav?yi teneffüs cdecnk. 
dış siyasetin gidişini dikkatle mliyecek, Hükü
met ile mutabık olarak bütün temaslarından is
tifade ederek kararlarında salim yolu bulacak
tır. 

Bu sebepledir, ki Anayasanın kendilmine 
verdiği hakla, Senatoya seçeceği 1.5 üyenin çe
şitli alanlarda seçkin hizmetleriyle tanınmr-
mümtaz kimseler olarak Senato çalışmalarına 
ışık tutacak faaliyetleri yanında ve bilhassa 
partiler arasında bir muvazene unsuru vazife
sini tarafsız olmaları gereken tabiî üyelerle bir
likte yapmaları gereklidir. Kanunun ruh ve es
prisi aynen Devlet Başkanının tarafemb.ğı preıı-

ûbine uygun gelmektedir. Bunun aksi olan tu-
'••um Türk Ildletînin görüm ile asla bağ-.aşamas, 
bünkü 135 030 vatandasın bir senatör seşcbil-
U3si yanında, Sayın. Devlet Başkanının tek ba-
una 15 senatör seçmesinin hedef ve gayesi bu
bin Tarrism ve muvazene unsuru görevlisi kon-
'•enjan senatörlerinin Senatodaki tutum ve dav
ranışları ile faydak olup olavıadıklarmm kon
trolü de Sayın Devlet Başkanımmın tabiî hakkı 
ve asli görevidir kanundayız, 

Sa~un senatörler! 
Demokratik deedetlerde Devlet başkanı, de-

teokrasinin ve reumin sembolüdür. İçte ve dış
ta Demeti temsil eder. Tarafsızlığı ile rejimin 
emir atıdır. ıkmunia beraber demokratik idare-
"•"miıı temel unsuru kanunların d o uru çıkmasın -
ha Anayasa hük-~vi okvek yetki"! vardır, 

Sayın Devlet Başkanı içte ve dışta Devleti 
temsil eden en büyük ulvî makamın sahibi ola
rak milletçe gurur içerisinde cephe alarak selâ
ma durduğumuz, merasim elbisesi giymeden 
huzuruna çıkamadığımız, geleneksel sevgi ve 
eaygu/ı hiç""ir zaman kendisinden esirgemediği
miz ciheblo sav.aısızlık yanılmasına hiçbir su
retle tüJkuuımülümüz yoktur. Buna rağmen 
rmrlaeef ''mzı kemlini bn^ez OÎ kare1! r n n sorum-
sudhyğuna rağmen bu ulvî makamın sahibi Dev
let İR-'1 •-lmr>ı"ı":^"a dil uzattık! a'^'u .^örmektAvi" 

£t siz arkadaşlarım! 
Tavikin en eski ve en büyük devletlerinden 

urı -İO--..OJ rak san ve şeref dolu mazisinde sayısız 
raf er ve medeniyetler yaratmış asil ve vakur 
milletimizin bu sanlı mazisi büyüğe saygı, kü-
eüve şefkat hanletiyle meydana gelmiştir. Bu
nun yaratılması milliveted ruh, imanlı kainlerin 
ve tenis ahlâk kurallarına sıkı bağlılığın bir 
tezahürüdür. As'! Türk Ulusu bu hasletlere 
sahip tek millet olduğu halde bugün, bası sa
nık düşünce sahibi bozuk ruhun yolcuları kö
kü dışarıda olan akılsız ve ahmak ideolojinin 
va^ emmez'baki us aklan. Devlet Baskaıunı ken
disinin sembolü ve gururu olarak bilen asil 
milleümiziu içerisinde tos kondurmak istemedi
ğimiz büyük sembolümüze dil uzatmaya cesaret 
edebilmektedirler. Sözde yazar ve sözde ilim 
adamı geçinen sapık ideoloji yolculannın bu iğ
renç davranışları, milliyetçi ve mukaddesata 
inanmış milletimizi üşmektedir. Bunlar, maka-

] mı itibariyle milletin bası ve büyüğü olan Dev-
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let Başkanımıza ve onun makamına ve hattâ 
büyük inancı ve imaniyle vatanı için Allah'tan 
yardım beklediğine dahi dil uzatmakta, sözde 
tenkid olarak dinsizliklerini alenen ifade etmek
tedirler. 

Demokrasi, hürriyetlerin eşitlik esasları üze
rinde, hüsnüniyetle kullanılması demek olduğu 
na göre mevcut hürriyetlerin yalnız kendilerine 
ma'hsus olduğunu, karsılarındakilere kırıcı ve 
tecavüz hamlesi hakkı olduğunu zanneden za
vallı sapıkların, idraksizlikleri, bildirilmelidir. 
Bütün yetkilerini Anayasa ve milletin sevgisin
den alan, sorumsuzluk ve tarafsızlıklariyle de 
büyük saygıya hak kazanan Devlet Balkanımıza 
bu bozuk ideoloji sahiplerinin dil uzatmaları., 
milletçe asla affedilmemekte, bilâkis üzüntü ve 
nefret duyulmaktadır. Bunlara karşı tedbir 
alınması ve haddini hilmiyen bölücü ve yıkıcı 
uşakların susturulup temizlenmesinde Sayın 
Devlet Başkanımızın birleştirici görevi yanında, 
bizlere de hizmet düşmektedir. Saygısız ve 
izansız şahıslar kendileri için söz ve yazı hür
riyetlerini tanırlarken, Devlet Başkanımızın 
büyüklüğüne, Devleti temsil ettiğine inanmaz 
görünmektedirler, ki hürriyetlerin bunlar olma
dığı, onun da hic olmazsa nezaket ve saysı hu
dudunun bulunduğu bildirilmelidir. Türk ulu
sunun basa karsı kökünü tarihin derinliklerin
den alan geleneksel temiz bir saygı ve sevginin 
bir ihtiyaç halinde bulunduğunu, bu sevgi ve 
saygının bulunmadığı anda milletçe duyulan 
nefretin büyük olduğu duyurulmalıdır. Her şey
den evvel saygısızlar kim olursa olsun, hangi 
yolda hürriyet sahibi bulunursa bulunsun, sa-
hibolduğu 'hürriyetin başkalarına ve bilhassa 
Devleti temsil eden ve onun sembolü basa te
cavüz olarak kullanılamıyacağmı idrak ettirme
lidir. 

Aziz arkadaşlarım! 

Demokrasilerde Devlet Başkanının ehemmi
yeti ve mevkii birinci plânda gelir, Devlet Baş
kanımızın 7 sene müddet için seçileceği ve so
nunda ikinci defa seçilemiyeceği esas olduğuna 
göre seçim endişesi içinde, bulunmıyacağı orta
dadır. Bu sebepledir ki, sadece vicdanının ve 
aklı seliminin emredeceği doğru yolda tamamen 
tarafsız hareket edeceğine sonsuz inancımız 
vardır. 

— 170 

2 . 2 . 1968 O : 2 

Sayın Devlet Başkanımızın Hükümet ve Mec
lis arasındaki ihtilâfları halletmek ve icabederse 
Meclisi feshedebilmek yetkilerini de uhdesinde 
bulundurduğu cihetle, tam tarafsız ve vicdanı 
yalnız vatan ve millet menfaati için çarpan en 
büyük Türk evlâdı olarak hareket edeceğinden 
eminiz. 

Sayın Devlet Başkanımız, Anayasa icabı gö
revlerinden dolayı sorumlu değildir, fakat di
ğer devletlerle yapılan anlaşmaların tasdik edil 
mesi görevi, kendilerine aidolduğu cihetle is-
tişaresiz yapılan tasdiklerin bazan insanı mem 
leketin menfaati bakımından taban tabana zıt 
birtakım anlaşmalara ve onaylamalara kadar 
götürebilir endişesinde olduğumuzdan, sorumsuz 
bir Devlet Başkanının hatalardan uzak olabilme
si bakımından, bir istişare organına ihtiyacı 
var olduğu kanaatindeyiz. Bilhassa çıkan hata
lı kanunların geri çevrilmesinde gerekli gerek
çeler hazırlamak ve lüzumlu teknik ve ilmî bil
gilerle dile getirip, hataları düzeltebilecek isti-
sari organa mutlak ihtiyaç vardır. Anayasaca 
tarafsızlığı garanti altına alınmış Devlet Baş
kanının istisari organından mahrum oluşu, gö
revlerini ağırlaştırmaktadır. Tek kişi olarak 
g-erekçeyi hazırlamak zor ve kifayetsiz olmak
tadır. Bu durumda elbette, ki hatalı çevirmeler 
olabilmektedir. Bâzı devletlerde olduğu gibi 
bizde de bir istisari organ mutlaka kurulmalı
dır. Bu organın memleketçe isim yapmış ve 
kendi dallarının mümtaz kimileri olan Konten
jan senatörlerinden istifade ile de kurulması 
mümkündür. Bu arkadaşlarımızın görev ve yet
kileri yeniden düzenlenerek istenen istisari ku 
rul külfetsiz ve masrafsız olarak kurulabiliı 
kanısındayız. 

Sayın arkadaşlarım! 

Anayasamızın âmir hükmüne göre Sayın 
Devlet Başkanımız Devletin başı ve millî bü
tünlüğümüzün sembolüdür. Arka arkaya iki 
defa seçilemez. Seçildikten sonra da parlâmen
to üyeliğinden ve varsa partisinden de istifa 
eder. Bu kurallar Cumhurbaşkanlığı yüce gö
revinin ifasında her türlü tesirden uzak kalma
sını sağlar. Bu sebepledir, ki hiçbir siyasi par
ti Sayın Devlet Başkanımıza fikirleri itibariy
le sahip çıkamaz. Ve kendi görüş ve düşünce
lerini benimsediğini o yönde veya paralelinde 
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bulunduğunu iddia edemez. Türk vatandaşı 
Sayın Cumhurbaşkanının şahsında daima her
kese hakkım veren büyük bir ailenin reisi, ba
bası gözüyle görmekte ve bu gururu daima kı
vançla mühafa etmektedir. Saygı duymakta
dır. Bu inanış ve bağlılıkladır, ki, Anayasada 
da ifadesini bulan Devlet Başkanına sual soru
lamaz, hakkında genel görüşme açılamaz ve di
ğer murakabe organlarına tabi tutulamaz. Soy
lu milletin sevgi ve saygısının mihrak noktasını 
teşkil eder görüş ve inanışın dadır. Sayın Cum
hurbaşkanına saygının onun şahsında Yüce Mil
lete aidolduğuna inanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım! 

Devletimizin sembolü, Devlet Başkanımızın 
millî ve dinî bayramlarla lüzumlu görünen her 
anda yaptıkları beyanlar ve yayınladıkları me
sai lar, milletimizde daima bir neşe ve daima 
bir güven yaratmaktadır. Bu beyanlariyle asil 
milletimizin görüş ve istikametleri Ihem içte ve 
hem de dışta milletimize ve dostla düşmanları
mıza kuvvet ve kudretimizi bildirmektedir. İşte 
zuhur edecek ufak tefek anlaşmazlıklar karşı
sında milletçe beklenen beyanları daima ferah
lık yarattığı gibi dışla olan ilişkilerdeki beyan
ları da milletimize güven ve huzur vermekte, 
düşmanlarımıza birer ikas olmaktadır. Bilhas
sa rejimimizle ilgili beyanları milliyetçi vatan
daşlarımızı daima huzura kavuşturmuş, kökü 
dışarıda olan bozuk ideoloji sahiplerine, Türk 
toplumunu sınıflara bölme çabasında olan söz-
de haktan yana bâzı sapıklara gerekli dersi ver
mekte milliyetçi ve mukaddesata sıkı bağlı 
imanlı vatandaşlarımızı uyandırmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım! 
Sayın Devlet Başkanımızın yurtiçi ve yurt 

dışı seyahat ve temaslarında pek çok faydalar 
sağlanmaktadır. Bilhassa yurtiçi seyahatleri 
memleketin dert ve dâvalarının yerinde görü
lüp tetkik ve tesbitine çok faydalar eklemiştir. 
Bu arada gidilen her köy ve şehirde ilgililerle 
yapılan brifingler neticesi hem noksanlar or
taya çıkarılmakta, Hüldimete ulaştırılmakta 
ve hem de ilgili Devlet memurlarımızın brifinge 
hazırlanmaları sebebiyle yıllardır karıştırılma
mış, üstleri küllennıiş dâvalar ortaya çıkarıla
rak ilgili 'hizmetlerin yeniden gözden geçirilerek 
unutulanların hatırlanma fırsatları bulunmakta
dır. Bu gezilerin israftan uzak ve fakat Devlet 

Başkanıımızın şan ve şerefine yakışır şekilde 
hazırlanıp, tatbik edilmesi gözden uzak tutul
mamalıdır kanısındayız. 

Partiler üstünde büyük Türk Milletinin 
Cumhuriyet ve rejimin sembolü ve mihrakında 
bulunan Devlet Başkanımızın örf ve âdetlere 
uyarak milletçe içten ve coşkun sevgi tezahür-
leriyle karşılanıp uğurlanması, dert ve dâvala
rı dinlemesi ve bilhassa halkımızın içinde bulu 
nup, görüp tanıması geleneksel şereflerden ol
maktadır. Dış seyahatleri de iç seyahatleri ka
dar faydalı ve gurur verici olmaktadır. Bilhas
sa devletlerarası münasebetlerin gelişmesine ve 
dostluklarımızın takviyesine imkân ve fayda
lar sağlamaktadır. Bu olumlu gezilerin, istik
bal için memleketimize büyük ve millî faydalar 
temin edeceği kanaatindeyiz. 

Bilhassa dost ve din kardeşimiz devletlerle 
sıkı temasımızın sağlanmasında başlıca âmil olan 
samimî ziyaretlerin mahsulü anlaşmaların daha 
devamlı ve daha köklü olacağı kanaatindeyiz. 

Nitekim senelerce ihmal edilen, komşu din 
kardeşlerimiz, Arap alemine yapılan ziyaretler 
karşılıklı menfaat ve yardımları artırmış, iti
madı pekleştirmistir. 

Aziz arkadaşlarım, arz ettiğim yakınlaşma 
ziyaretleri milliyetçi ulusumuz tarafından mem
nuniyetle karşılanırken, esefle arz edeyim ki 
yukarda da belirttiğim iç düşmanlarımız mil
letin bu sevincine iştirak etmemiş, bilâkis kıs
kanmalardır. 

Sayın Devlet Başkanımızın son Suudi Ara
bistan ve Libya'ya olan ziyaretlerinden asla hoş
lanmamış ve horlanmadıklarını da gazetelerinde 
yer vermemekle ispat etmişlerdir. Sözde Türk 
^asmı içinde solcu basm dışardan beslenip dı
şardan direktif aldıkları içindir ki bu seyahat
lere hiç yer vermemiş, vermiş görünenler de giz
li ve iç sayfalarda küçük puntolarla geçiştir
mişlerdir. 

Bunlar Sayın Başkanımızın resimlerini koy
madıkları gibi, ziyaretinde bulundukları bizim 
ve Müslüman âlemin kutsal bildiği yer ve ma
kamları yazmaktan âdeta kaçınmışlardır. Türk 
Ulusunun sevinç duyduğu bu ziyaretlerin sevin
cini âdeta gizlemek görevini almışlar, bunu da 
kendi sapık ideolojileri için bir görev ve şeref 
bilmişlerdir. Şunu açık olarak ifade etmek is
teriz ki, bu gürııih Devlet Başkanımız eğer De-
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mirperde gerisinde bu ziyareti yapmış olsaydı 
boy boy resimlerini yanında kendi baş ve tap 
tıklarının resimlerini koymak için mutlaka ba
sarlardı. 

Aziz arkadaşlarım atalarımızın kanını taşı
yan bizler her reyden önce Müsliimanız ve Türk 
kanımızın al rengini imanımızdan almışızdır 
kısılîa^mış kan sahiplerinin aramızda, değil do
laşmak yaşayıp kutsal yurdun temiz havaimi 
kirletmelerine dahi tahammülümüz yoktur. 

Devletimizin bütünlüğüne kutsal vatanı su-
lamış asil kanların sahibi şühedanın ruhlarına, 
ulu milletin sembolü olan Sayın Büyüğümüze 
saygıyı gö^termiyen kızü uşaklarının yeri bu 
vatan değildir. Onların, yeri Moskova'dır. On
ların mürşidi vatnn daini Nazım Hikmet'te kuy
ruğunu kısr.p kaçtığında vatanim Bu «ya'dır, be
ni yaratan Stalin dememişmiydi İşte bugün
kü çömezleri de aynı ruhta ve aynı vatanlarına"! 
yolundadırlar. Bu. sebepledir ki onlara mukad
desatçı bir millet olarak ha^er veriyoruz: Ya 
bu asil miJle+in yoluna girecekler veyahut kn-
oıp pide seklerdir, Ak=?i halde bir gün gelecek 
kaçmaya da fırsat bulamayacaklardır. A^il 
Mi l l in büyük ve ulvî ağırlığı altında ezile
ceklerdir. 

Değerli ark"delerim; Mâruzâtıma son ve
rirken bu gezilerin devamsın temenni eder, bü 
mü>vasi bütçenin Büyük Milletimize hayırlı vş 
umurlu olmasını Allah'tan diler grupum adma 
cümlenizi ve şahıslarınızda Yüce Türk Milletini 
derin say^Iar-mla selamlarım. (Alkımlar) 

M, NUPJ ADEMOĞLU (Adana) — Sayın 
Başkan Yüce Senatonun sayın üyeleri; İ968 malî 
yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesi .görüşülürken 
ben de bu bütçe üzerinde şahsım adına bâzı ma
ruzatta bulunmak üzere yüksek huzurlarınızı iş
gal etmiş bulunuyorum. 

Bütçeler aidoldukları devlet sektörlerinin bir 
senelik faaliyetleri için lüzumlu masrafları kar
şılayan rakamların içtima ettiği ve bir kanun 
halinde meclislerden çıkan tasarılar olduğu ve 
bu rakamların ve sarf yerlerinin üzerinde mü
talâalar yürütülmesi, teııkidlerin yapılması ic-a-
betmekte ise de, öteclenberi malî kısımlarla be
raber o sektörün her çeşit faaliyet ve tutumu 
üzerinde uzun usun tetkik, müııakam ve ten-
kidlerin j^apılması ve tavsiyelerde bulunulması 
bir gelenek haline gelmiştir. 

Ben de Cumhurbaşkanlığı Bütçesi hakkında 
konuşurken rakamlar kısmında biran durduktan 
sonra, asıl Anayasanın 72 nci maddesinin bu 
yüksek makamı işgal eden muhterem zata ver
diği yetki üzerinde duracağım. Fakat şu hu
susu da hemen ifade etmek isterim ki, benim 
bu yetki üzerinde fikrimi söylerken bu yüce ma
kamı işgal eden muhterem zata karşı en büyük 
saygı ve hürmeti göstermekte en ufak bir ku
surum olmıyacaktır. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesinde dış ağırlamalar 
ve dış seyahatler için ayrılan meblağın yerinde 
ve her türlü tenkidden uzak olacak miktarda 
olduğu kanısındayım. Memleketleri ve milletle
ri birbirine çok yaklaştıran bu günkü ulaş
tırma vasıtalarının tekemmülü karşısında mil
letler idarecilerinin yakın temas ve şık görüşme 
ve konuşma ile halledemeyecekleri meseleleri 
hemen "yok gibidir. Bu itibarla Yurtta sulh, Ci
handa sulhu kendine düstur olarak alan milleti
mizin Devlet Başkanına yabancı Devlet büyük
leriyle yakın temas ve alâkasını devam ettir
mek için bütçesindeki sarf rakamlarının fazla 
olmadığı, hattâ az olduğu kanaatindeyim. 

Rakamlar üzerindeki bu mütalâamızdan 
sonra asıl üzerinde duracağımız Anayasanın 
bu makama verdiği yetki kısmına geliyoruz. 

Anayasanın 72 nci maddesine göre çeşitli 
alanlarda seçkin hizmetleriyle tanınan ve aded-
leri 15 olarak tesbit edilen bu sayın üyelerin 
en az 10 unun tarafsız olması şartı ileri sürül
mektedir. Hal böyle iken bu grupu teşkil eden 
sayın üyelerin büyük bir ekseriyetinin Senato
daki tutum ve davranışları ve konuşmaları 
ile tarafsızlıklarını kabul etmeye imkân yok 
gibidir. Şimdi Anayasamızın tarafsız olmala
rını şart koştuğu ve onun âmir hükmü ile 
Yüce Senatoya dâhil olan Cumhurbaşkanı kon, 
tenjan Senatörlerinin büyük ekseriyetinin Ana
yasaya aykırı ve taraf tutan tutum, davranış 
ve konuşmalarını tesbit ve ispata çalışacağım. 

Evvelâ iddiamıza bu grııpa mensup bir sayın 
üyenin 1966 senesinde yaptığı bir konuşmada 
ileri sürdüğü ve grupundaki diğer üyelerin iti
razına uğramıyan sözlerini hatırlatarak başlrya-
cağım. Bu sayın üye diyordu ki; biz hiçbir za
man iktidara gelem iveceğimize g'öre, biz her za
man muhalefetteyiz. Eğer bu sözler kontenjan 
grupunun bütün üyeleri tarafından benimseni-
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yorsa haklı olarak bu sayın senatörlere bu ka
naatle Anayasanın 72 nci maddesini nasıl bağ
daştırıyorsunuz sorusunu sormak lâzımgeliyor. 
Yok eğer hspsi bu kanaatte değillerse tutanak 
dergisinde bu fikri reddeden beyanlarının bu
lunması ieabediyordu, ki benim araştırmalarım
da böyle bir ifadeye rashyamadım. Kaldı ki, 
bu üyeden bir çoğunun tarafsızlıklarını bozan 
tutum, davranış ve konuşmaları 1061 senesin
den beri devam etmiş ve etmektedir de. 

Biz Cumhurbaşkanı Kontenjan senatörleri
nin devamlı muhalefst olarak değil, hattâ fi
kir bakımından bir grup disiplini içine girmele
rini bile tarafsızlıkları ile kabili telif görme
mekteyiz. 

Mamafih yukanki kelimeleri sarf eden ar
kadasın grupunun büyük ekseriyetinin fikrini 
ifade ettiğine kaaniiz. Yalnız bir şartla; o de
vamlı muhalefet Adalet Partisine karsı olmak 
şartiyle, bu partinin muhalefetteki ve iktidar
daki zamanlarında hep karşısında olmak onu 
hep kötülemek şeklinde. 

Şimdi bu iddiamızı ispat etmek inere geç
miş senelerin davranış ve konuşmalarına bir 
göz atalım. 

Sene 1963 Adalet Partisi muhalefetterir. So
kaklarda birtakım topluluklar gösteri yapmış
lardır. Senatoda bu hususta bir görünme anıl
mıştır. Zamanın iktidarı Koalisyon Hükümeti 
ise de büyük ağırlığı O, H. P. kanadmdadır. 
Bu sırada Cumhurbaşkanı Kontenjan grupunun 
büyük ekseriyetini iktidarla aynı paralelde 
görmekteyiz. O gün C. H. P. sözcüsü diyordu 
ki; Adalet Partisi yanlış iki temel üzerinde 
kurulmuş ve o istikamette çapa sarf eden ve 
memleketin huzurunu bozan bir teşkilât halin
dedir. Bu iki temelden birincisi kin ve intikam, 
ikincisi miletin reylerini kendi ceplerinde hayal 
etmeleri. 

Aynı gün o sırada başka bir tarafsız grup
ta olduğu halde bugün kontenjan grupunda 
olan bir sayın senatör de şöyle konuşuyordu : 
. Türkiye Büyük Millet Merlisi teşekkül 

ettikten sonra 3 politika istikâmeti belirmiş ve 
devam etmiştir. Bunlardan 

I - Sapık Demokratik rejim istikâmeti; 
II - Dikta rejimi istikameti; 
III - Anayasa rejimi istikameti. 
Sapık demokratik rejim istikametinde olan

lar Adalet Partisi üst kademesi, Oy derdi pe

şinde koşanlar. Kin ve intikam peşinde koşan
lar. Bunların hedefleri iktidara gelmek, kin ve 
intikam almaktır. 

Şimdi şuradaki aynı günde yapılan iki ko-
nuşnıaoınm fikir ve kanaatlerinin aynı istika
mette olduğu ve aynı noktada birleştiğinin aşi
kâr bulunduğunu dikkatlerinize arz ederim. 
Hattâ yalnız fikir ve kanaatler değil, bu kana
atlerin ifadesi kelimelerin bile aynı olduğu gö-
rUiUyor. 

Bu Grupun C. II. P. ile fikir beraberliğini son 
sarmanlarda ortaya atılan düzen mevzuunda da 
tosbit etmek mümkündür. 

C. H. P. Genel Başkanı son günlerde bir.dü
zen değişikliğinden bahsetmekte, bizce makbul 
ve muteber olan bugünkü düzeni beğenmediğini 
ifacle etmektedir. Buna muvazi olarak bir Kon
tenjan Senatörü de daha dün burada iktidar 
mevcut bozuk düzen devam edecek midir, diye 
bir soru ile C. H. P. gibi mevcut düzeni beğen
mediklerini itiraf etmiştir. Burada da Cumhur
başkanlığı Kontenjan Senatörlerinin fikir bakı
mından yan sırada oturan partinin fikrini pay
laştıklarını ve âdeta sıra altından onunla el ele 
vermiş durumda bulunduklarını görür gibi olu
yoruz, ki bunu da tarafsızlıkları ile bağdaştıra-
rmyoruıî. 

Yine Adalet Partisinin muhalefette bulun
duğu senelerden birinde birtakım tertip ve tah
rikle bu partinin Genel Merkezi basılmış, camla
rı Inrılmış, zamanın iktidarından bu partinin do 
Anayasa teminatı altında olduğunu ve Devletin 
Emniyet Kuvvetlerinin bu müesseseyi ele koru
ması lâsımgeMiğini istiyen yalnız Â. P. liler ol
muş, bu vazifeyi yapmadığı için ancak A, P. li
ler Hükümeti tenkid etmiş asıl harekete geçmesi 
lâzmıgelen ve Hükümeti en ağır şekilde tenkid 
etmesi ioabeden tarafsız çevrelerden en ufak 
bir ses duyulmamıştır. 

Fakat aynı tarafsız çevreler A. P. iktidarı 
samanında mühim bir ihbar üzerine Mecliste 
idare âmirlerinin yaptıkları kontrolü vesile it
tihaz ederek en ağır tenkidde bulunmayı ağır 
sözler sarf edip A. P. Grupunu tahrik etmeyi bir 
tarafsızlık vazifesi saymışlardır. Yine bu ten-
Iddleri sırasında bir Kontenjan Senatörü ikti
darımız ve Genel Başkanımız için şu sözleri sarf 
etmekte hiçbir sakınca duymamıştır. 
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Önümüzdeki seçimlerde bu iktidarın bizi ne
reye götüreceğinden nasıl emin olabilir, nasıl 
inanabiliriz. Kanaatimizce bu Hükümetle seçime 
gidilemez. Halbuki bu sözlerin tam tersi memle
kette sükun ve huzur içinde bir seçim yapılmış 
ve Türk Milleti bu tarafsızların beğenmediği ve 
mütemadiyen muhalefet ettiği Adalet Partisini 
tek basma iktidara teslim etmiş ve bu Hükümet
te millî geliri artırma yolunda büyük merhale 
katetmiştir. 

Kontenjan senatörlerinden biri A. P. ve onun 
Genel Başkanı haklımda yukarıld sözleri ifade 
ederken, bir diğeri de 1965 senesinden evvel 
C. H. P. iktidarı ve onun Genel Başkanı için 
şöyle konuşuyordu : 

Tarih, Sayın Halk Partisi Genel Başkanı 
için ağır şartlar içinde kısa zamanda memleket
te hürriyet ve fazilet rejimini yerleştiren, mu
vaffak ve mahir bir tatbikatçı olarak yazacak
tır. 

Yine C. H. P. iktidarı zamanında valiler, 
kaymakamlar, emniyet müdürleri, jandarma 
komutanları arasında çok geniş partizanlık ör
neklerini biz bu kürsüye getirir, noterliklerin 
kendi partililerine nasıl dağıtı ldım ifade eder
ken bu tarafsız çevreden en ufak bir ses çıkmı
yordu. Hele Üçüncü Koalisyonun istifasından 
sonra gider ayak yaptığı yüksek makamlarda 
partizanca tâyinler hususunda mûtat sükûtunu 
muhafaza eden sayın kontenjan senatörleri
nin A. P. iktidarının daha birinci senesi dolma
dan yapılan bütçe müzakerelerinde partizanlık
tan acı acı şikayet etmeleri, tarafsızlıklarım bo
zan vesikalar olarak Meclis zabıtlarında ebedi
yete intikal edecektir. 

Bilhassa Seçim Kanununu değiştirmek için 
O. H. P. nin getirdiği tadil tasarısını onlarla be
raber aynı paralelde ve o gün Senatoda mevcut 
bulunan Kontenjan Senatörlerinin ittifak halin
de desteklemeleri ve aynı mucip sebepler kabul 
etmeleri onlarla mü-ster ek olan fikriyatın bir te-
zuhürü değil midir? 

0. H. P. iktidarının yardımcısı ve destekçisi 
olan Kontenjan Senatörleri Adalet Partisi ikti
darının getirdiği bâzı tasarıların karsısına diki
len Halk Partisine yine yardımcı olmuş ve onun 
yaptığa engellemeye katılarak C. H. ?. Grupu-
mın bir parçası in-iş gibi hareket etmiş vs ikti
darın ve Senatonun çalışmalarını kısıtlamıştır. 

Biz Kontenjan Grapundan her isimizde bize 
müzahir olmalarını asla istemiyoruz. Fakat 
memleket ve millet için geco gündüz çalıdan, di
dinen bir iktidarın da basan olsun takdir ve tas-
vibedilmesinin de tarafsızların bir vazifesi oldu
ğuna inanıyoruz. 

Sözlerimin son kısmında bütçesi görüşülen 
yüce makamın Türk Milleti durdukça baki 
kalmasına ve bu makamı hgal eden çok muhte
rem Devlet Başkanımızın da Haziranda yapıla
cak üçte bir Senato seçimlerinde Anayasamızın 
kendilerine verdiği salâhiyeti kullanırken 72 nci 
maddenin istediği vasfı haiz kimseler arasından 
seçecekleri beş üyelik için dikkat, itina ve titiz
lik göstermelerinde Tanrı'nm kendilerine yar
dımcı olmasını niyaz ederim. 

Sayın senatörler; sözlerimi tamamlarken bu
günkü Sayın Kontenjan Senatörlerinin büyük 
ekseriyetinin tarafsız olmadıkları hususunda 
kendilerini seçen yüce makama şikâyetçi oldu
ğumu beyan eder, bu bütçenin Büyük Türk Mil
leti ve onun pek muhterem Devlet Başkanına 
uğurlu ve hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan diler, 
hepinize hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı bütçesi üze
rindeki görüşmeler bitmiştir. Sayın Artus? 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Arzı cevabedecsğim. 

BAŞKAM — Sayın Artus. grup adına mı. 
kendi adınıza mı görüşmek istiyorsunuz? Çün
kü kendi adınıza olursa 15 dakika ile kayıtlı 
olur. Grup adına konuşacaksanız ka71t.s1.3d1r, 

ÂMÎL ASTÜS (Cumhvırbaşkasınca S. Ü.) 
— Şahsım adına konuşacağım. 

BAŞKAN — Şahsınız adına buyurun 15 da
kika. 

ÂMÎL AETUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
Muhterem arkadaşlar. Sayın Âdemoğlu arka
daşımız Cumhurbaşkanlığı bütçesinin müzake
resini Kontenjan Grupurmn hukukî durumu
nu mütalâa etmsk ve elettirmek sekline kal-

Bütün konuşması Eo utanı an Orıımına 
veyahut Kontenjan senatörlerine tevcih ediîrr^s 
olduğu için durumu açıklamak ihtiyacını his
sediyorum. 

Evvelâ şu noktadan hareket etmek S i m 
geliyor. Anayasa çeşitli alanlarda çiğitli hir-
mstîerdo ün yapmış Irmssler arasır-dan 15 İn
sinin Saym Cumhurbaşkanı tarafından seçile-

174 — 

http://ka71t.s1.3d1r


C. Senatosu B : 25 2 . 2 . 1988 O 

ceğini öngörmektedir. Bunlardan en az 10 
kişinin bağımsın olacağı, yani hiçbir partiye 
mensup bulunmıyacağı Anayasada yer almış
tır. Pek tabiîdir ki, bir siyasi Maclise katı
lan kimselerin hiçbir surette o Mecliste görü
şülen konular halikında bir fikir sahibi olma
maları, onların o konıdarm leh ve aleyhinde 
bir görüşe sahip bulunmaları ve bir sefenks 
gibi müzakereler sırasında tamamen pasif kal
maları tasavvur edilemez. Anayasanın maksadı 
hiçbir zaman bu değildir. Bağımsızlık bir salı
sın Parlâmento içinde belli bir siyasi partiye 
mensubolmaması olarak kabul edilir. Fakat 
İliç şüphesiz bir siyasi partiden istifa suretiyle 
ayrılan senatör arkadaşlarımız da olduğu g bi 
Kontenjan Grupuna mensubolarak veyahut 
Kontenjan senatörü olarak bu Yüksek Milise 
girmiş olan arkadaşlar da burada her gün gö
rüşülen kanunlar ve diğer konular üzerinde 
bir fikre sahiptirler. Ve o fikirlerine gire, o fi
kirlerinin istikâmetinde ve kendi vicdani ka
naatlerine göre oylarını kullanırlar. Bugüne 
kadar bu daima böyle cereyan etmiştir. Fa
kat, biz zaman zaman yalnız A, P. li arkadaş
larımızdan değil, O. H. P. arkadaslarımızm 
da, bugün burada Sayın Âdemoğlu'nun ifade 
ettiği şekilde, sitemlerine hedef olduk. Ben bu
nu bir siyasi partiye mensubolmanın tabiî bir 
psikolojisi olarak kabul ediyorum ve arkadaş
larıma katiyen gücenm'yorum. Belki ben de 
bir siyasi partiye mensubolsam bağımsız ar
kadaşlarımın her meselede benim tezimi, be
nim partimin tezini desteklemelerini arzu öde
rim, bu Teşriî Meclislerde bir siyasi paatiys 
mensubolan kimsenin tabiî bir ruh haletedir. 
Bundan dolayı nitem yapan arkadaş]ayrı?can 
hişbirne gücenmiyorum. Fnfıat insafla düşün
mek lâzımgolir; şuraya 1981 Ekiminin morla
rında geldik ve aşağı - yukarı yedi sennvî hrp 
beraber idrak ettik. Bu yedi sene işinde bizim 
arkadaşlarımızdan birçokları zaman za-nan 
Adalet Parfsi ile birlikt-e oy IrrdbjrTir-lar-
dıı1, vevah-ıt Halk Pa^'si ile birlikte M'-vv 

nma hatırlatmak isterim. Ve onların tarafın
dan konuşmamın birçok pasajlarının nasıl 
alkışlandığını ve nasıl tasvip gördüğünü yine 
hatırlatmak isterim. Eğer zabıtları açacak 
olursak burada muhtelif kontenjan grupuna 
mensup arkadaşların yaptığı konuşmaların bir
çokları gerek oy bakımından ve gerekse al
kışlarla tasvip bakımından kıymetli A. P. li ar
kadaşlarımızın tasdikine mazhar olmuştur. De-
m )> oluyor ki, bu Teşriî Meclislerde bağım
sım olanların bir kaderi vardır. O kader, hiç 
kimseye kendisini sovdirememek veyahut ya-
ranamamaktır. Çünkü bağımsızlığın icabı ola
rak bağımsız bir arkadaş bazan bir parti ile oy 
kullanıyor veya o parti ile beraber fikrini 
beyan ediyor bazan diğer bir parti ile... Bugün 
beraber olmadığımız parti size küsüyor ya
rın beraber olmadığınız parti size yine küsü
yor. Hulasa; bir partiye şirin görünmeye im
kân olmuyor. Bu da b'zim burada hakikaten 
bakımsız hareket ettiğimizin en büyük deli
lidir. 7îanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, heskes gibi Konten
jan Grupuna mensubolan veyahutta Konten
jan senatörü olarak bu çatının altına gelmiş 
olan arkadaşlar da ifade ettikleri fik'rlerde 
hataya düşebilirler, yanlış ve hatalı fikirler 
ifade edebilirler. 

Burada daima müsademei efkârdan barika.l 
hakikat doğacaktır, karşı fikirler birbirleriyle 
çarpışacak ve doğru yel milletin önünde anlaşı
lacaktır. Ve bu daima böyle olmuştur, En mü
him mesele kanunların oylamasıdır. Lütfen za
bıtları tetkik buyurun, kanunların oylamasında 
göreceksiniz ki, kontenjana mensup arkadaş
lar daima aynı şekilde oy kullanmamıştır. Be
yaz oy vardır, kırmızı oy vardır, çekinser oy 

i vardır. 

Bütçeyi ele alalım; meselâ geçen sene büt-
cesim ele alalım. Zannederim Adalet Partisinin 
getirdiği ilk bütçedir. Bu bütçeye kontenjan 
grupuna mensup birçok arkadaşlar beyaz oy 

] vermişlerdir. Görülüyor ki, Kontenjana mensup 
mışlar, veyahut da çekinser kalmışlardır. Daha 1 arkadaşlar muhalefet partisi ile birlikte nare-
dün, yani tatilden evvel benim grup adîisa 2 j ket o diyor değillerdir. Bu, daha ev/elde böyle 
nci Beş Yıllık Plân üzerinde yarmuş oldu- i olmuştur. C. H. P. nin koalisyon kurduğu ve 
ğum konuşma sırasında bâzı C, H, P. li arka- bu koalisyonda en kuvvetli durumda bulundu-
daşların bana nasıl söz attıklarını, nasıl sitem- ) ğıı zamanlarda Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
de bulunduklarını kıymetli A. P. li a:>,adaşla- | Plânını geldiği zaman şahsan 'jenim verdiğim 
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nıûtaaddit değiştirge önergeleri, kıymetli Ada
let Partili arkadaşlarım tarafından desteklen
miş, kabul edilmiş ve plâna girmiştir. Bütün bu 
gerçekler ortadayken insaf ölçülerini bir tarafa 
iterek filân hâdisede veyahutda falan günü bi
zimle birlikte ey kullanmadılar d: ye toptan 
Kontenjan Grupundaki yahut Kontenjan Se
natörleri olarak bu çatı altına girmiş olan ar
kadaşlara tarafsızlıktan inhiraf ettiler diye bir 
ithamda bulunmanın hakikaten haksızlık ola
cağı kanaatindeyim. Bunun gahidi, bugüne ka
dar cereyan eden bütün müzakereler ve zabıt
lardır. Arkadaşım yedi yıllık zabıtlardan 2 - 3 
tane kendi görüşlerini teyidedecek hususu almış 
ve bunu gelmiş burada kendisini desteklemek 
için bir argüman olarak ileri sürüyor. Ban kıy
metli arkadaşımdan daha tarafsız olmadın, ha
kikaten bu konuda tarafsız olmasını ve beyle 
13 - 15 arkadaşa hitabederken cidden objektif 
ölçülerle konuşmasını beklerdim. Ve kendisine 
karsı beslemiş olduğcmı saygı ve bugüne kadar 
buradaki faaliyeti dolayısiyle haklı olarak duy
duğum iyi hislerimi kendisinden böyle bir ta
rafsızlığı beklememi çok haklı olarak bana 
empoze ediyor. Fakat, maalesef böyle olmadı. 
Fakat, onun da sebebini, biraz evvel burada 
arz ettim. Bu bizim için mukadder bir sonrç-
tur. Daima siyasi meclislerde bağımsız hüvi
yeti muhafaza etmenin ve tarafsız olarak bu
lunmanın sonucu budur. İki taraftan birisini 
tatmin etmiy-3 imkbn yoktur. Mütemadiyen be-

iber olurs; r.v T"v 

layı gücenmemek ve kırılmamak Esimdir. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının bütçesi
nin tümü üzerinde görülmeler bitmiştir. Bö
lümlere geçiyoruz. 

(Cumhurbaşkanlığı) 

(A/l) Cari harcamalar 

,% küçük bir mesele- j 
de ayrıldığınız takdirde hemen bağımsız değil, j 
tarafsız hareket etmiyor, dersiniz yalnız bugün 
konuşulan bu mesele, bundan bir müddet evvel 
burada birkaç defa tartışıldı ve g'rupumusa 
mensup muhtelif arkadaşlar bu konularda ce
vap vermek ihtiyacını duydular. 

özet olarak şunu ifade etmekle sözlerime 
son vermek istiyorum: Sayın Cumhurbaşkanı 
kendi takdir ölçülerine göre istediği arkadaşı 
buraya seçer, gönderir. Fakat buraya giren in
sanlar, biliyorsunuz, Anayasanın hükmü icabı, 
Türk Milletinin temsilcisi olarak, kendi visdan-
lariyle ve kendi hukuk anlayışlariylo memleket 
menfaatleri ölçüleri içinde harekel ederler. Ba
san oyları saruri olarak bir siyahi parti ile bir
likte tecelli eder, bâaan diğer bir siyasi parti ile 
beraber tecelli eder. Buna alışmak bundan do-

B. Lira 

150 000 11.000 ödenekler 
BAŞKAH — Kabul edenler... 
Etmiyenlor... Kabul edilmiş
tir. 

12,000 Personel Giderleri 2 330 403 
BAŞKAN — Kalul edenler.,. 
Etmiyenler.» Kabul edilmiş
tir. 

13.000 Yönetim Giderleri 1 S84 000 
BAŞKAN _ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş-
tir. 

14.000 Hizmet Giderleri 3 000 
BAŞKAN — Kabul ed\nler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

15.CC0 Kurum Giderleri . 10 000 
BAŞKAH — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiş -
tir. 

16 000 Çeşitli giderler 203 000 
BAŞKAN — Kabul odsnler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş-
tir. 

23.000 

35 000 

(Â/2) Yatırım Harcamaları 
Elakina, Teçhizat ve Taşıt 
alınılan ve onarımları 135 000 
BÂBEÂÎT — Kabul ederler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(A/S) Sermaye Teşkili ve 

Transfer Harcamaları 

II - Transferler 

Sosyal Transferler 40 000 
BA£KAî7 _ Kabul ederler... 
Etmiyenler,,. Kabul edilmiş
tir. 
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Ç - SAYIŞTAY BÜTÇESİ : 
BApiAH — Sayıştay Başkanlığı bütçesi 

üzerinde C. H. P. Grupu adına Sayın Ahmet Ha-
ci Arı, Güven Partisi Grupu adına Sayın Fehmi 
Alpaslan, A. P. Grupu adına Sayın Okyayüz 
söz almışlardır. Sayın Ahmet Hacı Arı buyurun 
efendini. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Başkan Grupumuz adına kıymetli arkadaşımız 
Enver Bahadırlı konuşacaktır. 

BİIŞKAN — Peki efendim. 
C. H, P. GEUİ-U ADIHA AHMET NACİ 

AEî (Kırklareli) — Sayın Başkan, Sayın Se
natörler ; 

Sayıştay Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle 
0. E. P. Senato Gnıpunun görüşlerini kısaca 
arz edeceğim. 

Bugün kabul etmeyiliz ki, Sayıştay Başkan
lığı Teşkilât Kanununun çıkarılması ila, Sayış
tay. is hacmini karşılayarak teşkilâta ve perso
nele kavuşmuştur. 

Gene bu Teşkilât Kanunu ile Sayıştay, isle
rini s alâmete ulaştırmakta yardımcı bir «Daire
ler Kurulu» ihdas olunmuş ve «Teniyiz Kurulu» 
da bağımsız dururca getirilmiştir. 

Sayıştay Dairelerinin, bugünkü artan im
kânları içinde, artık iş biriktirmeye meydan 
vermemeleri gerekir. Halbuki, 1965 yılında 1957 
hesabı sorıvslaudıran Sayıştay'ın, 1967 yılında 
elindeki 1966 hesabı henüz neticelere Sağlaya
mamış olması, üzerinde durulmaya değer. 

Yine Temyiz Ku.iTilur.un elinde mevcut 2858 
dosyanın 1937 sonuna kadar yalnız 375 inin so
nuçlandırılman, bu kurulun da, daha çok çalış
masını ve daha çok toplanmasını icabettirmek-
tedir. 

Şurası unutulmamalıdır ki, 1936 yılı Sayış
tay Bütçesine nazaran 1968 yüı bütçesinin 
19 321 0£5 lira ile 7 943 191 liralık bir fazla
lıkla bağlanmış bulunması, Sayıştay'a verilen 
önemle orantılı olarak ihtiyaçlarının karşılan
dığını gösterir. 

Çünkü bilinen bir gerçektir ki, Sayıştay 
Bütçesinin çoğu aylık ve ücretleri ifade eder. 

Verilen bu paralarla Sayıştay'ın, süratli, 
salim ve iyi çalışması amacı güdülmektedir. Bu 
itibarla, Sayıştay Teşkilât Kanununun gerek
tirdiği imkânlar verilirken bunun karşılığında 
gerekli ıslâhatı, iyi ve olumlu verimi istemekte 
hakkımızdır. 

2 . 2 . 1933 O : 2 
öte yandan, Sayıştay'ın bünyesinin genişle

mesi ve iş hacminin artması yanında, yeni Teş
kilât Kanununun ieaplariyle, bu dairelerin mev
cut binaya sığmadığı ve dışarıda çeşitli yer
lerde kira ile tutulan mahallere taştığı görül
mektedir. Bu konuyu da esasından halletmek 
üzere, bütün Sayıştay dairelerini aynı yapı 
içinde toplamak zarureti ve işlerin, bu takdirde 
daha salim yapılabileceği düşünülerek bütün 
teşkilât içinde toplayacak bir binanm düşünül
mesi ve gerçekleştirilmesi yerinde olacaktır. 
Bu ihtiyaç duyularak, 2 nci Beş Yıllık Plânda 
nasara alındığmı görmekle memnunuz. Ancak, 
mevcut binaya yapılacak ilâvelerin uzun zaman 
sürüp gitmesine meydan verilmemesi ve sürat
le gerçekleştirilmesi, işlerin düzeni bakımın
dan da gereldidir. 

Devlet harcamalarının bir ödeme ve denetim 
organı olan Sayıştay'ın, bu görevini kanunlara 
ve gerçek ihtiyaçlara uygun olarak ve işlerin 
gerektirdiği titizlik ve sürat içinde yapabil
mesi başlıca vazifesidir. Bu görev ne kadar iyi 
yerine getirilirse Devlet ödemeleri de o ölçüde 
selâmetle cereyan eder. Bu itibarla, Sayıştayı, 
Yani Teşkilât Kanununun ve bu Devlet espiri-
sinin amaçlarına götürebilecek yolda, ciddî ve 
olumlu gayretler içinde görmek istiyoruz. 

Sayıştay Başkanlığına hizmetlerinde başarı
lar dilerken, Grupum adına, Sayıştay 1963 yılı 
bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını diler. Yü
ce Senatoyu saygı ile selâmlarım. Hürmetlerim
le... (Alkışlar) 

Başkan — Sayın Bahadırlı, buyurunuz. 

GÜVEM PARTİSİ GRUPU ADINA ENVER 
BAHADIRLI (Hatay) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlar; Güven Partisi C. Senatosu 
Grupu adına, Sayıştay Bütçesi hakkında görüş 
ve temennilerimizi arz etmeye çalışacağız. Bu 
münasebetle Yüce Heyetinizi saygılarımızla se
lâmlarız. 

Muhterem arkadaşlar, 

Çağımızda, toplumun çeşitli ihtiyaç ve me
seleleri, Devlet görevini güç ve karışık bir ha
le getirmiştir. Devlet, toplumun genişliyen ve 
artan her meselesi ile yakından ilgi duymak 
durumundadır. Milletin her ihtiyacını karşıla
maya çalışmaktadır. 
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Devletin, bu artan görevi dolayısiyle, mu
rakabe mekanizmasının düzenli şekilde işle
mesi yanında icranın sarfiyat hesaplarının tet
kik edilmesi artmaktadır. 

Anayasamızın, 127 nci maddesi gereğince, 
(Genel ve katma bütçeli) bütün dairelerin ge
lir ve giderlerini ve mallarmı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi adına denetlemek, sorumluların 
hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamakla 
görevli bulunan) Sayıştayın, imkânsızlıklar içe
risinde gayret sarfederek bu görevini liyakatia 
ifa ettiğine inanmaktayız. 

Devlet görevinin karışık ve teknik bir hale 
gelmesi hasebiyle artan Devlet harcamalarının 
hesaplarını tetkik ehemmiyet kazanmıştır. 

Genel ve Katma bütçeli bütün dairelerin ge
lir ve giderlerini denetlemek, sorumluların he
sap ve işlemlerini kesin hükme bağlamakla gö
revli Sayıştayın her geçen gün iş hacmim art
tığı bir gerçektir. 

Sayıştay'ın görev ve Teşkilât Kanununun 
kabul edilmesi ile en büyük ve mühim proble
minin halledilmesi ve imkânlara kavuşması 
memnuniyetimizi mucibolmuştur. 

de tenıin edildiğinden rantabl bir çalışma yapı
lamamaktadır. 

Dairelerin ve kurumların tefriş malzeme ve 
makina ihtiyaçlarının temini yanında kendile
rinin sahibolacağı bir binada çalışmalarının 
faydasına işaret etmek isteriz. 

Sayıştayın takdire değer çalışmalarının de
vam etmesini, kendisine gelen işleri beklemeden 
ve süratle tetkik etmesini, müterakim işlerin 
temizlenmesini temenni ederiz. 

Sayıştay, hesapların tetkik mercii olmakla 
beraber, birçok kazai kararlar da vermektedir. 
Bıı kararların, yeni doğacak hâdiseler için em
sal teşkil etmesi tabiidir. Bu itibarla, bu kabil 
kararların yayınlanmasını ve toplu hale getir
melini faydalı mülâhaza etmekteyiz. 

19G8 yılı Bütçesinin Sayıştay ve memleket 
için hayırlı ve başarılı olmasını temenni eder, 
saygılar sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Okyaynz?.. Yok. Başka 
söz istiyen?.. Yok. Sayıştay Başkanlığı Bütçesi 
üzarindeki görüşmeler bitmiştir. Bölümlere ge
çiyoruz. 

Sayıştay 

(A/l) Cari harcamalar 
B. Lira 

12.000 Prsoncl giderleri 16 535 923 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 247 500 
BABKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

14.000 Hizmet giderleri 7 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
E tmiyenler... Kabul, edilmiş
tir. 

16.000 Çeşitli giderler 202 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

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

gh* erleri 1 200 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... * 
Etkiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Milletimizin fedakârlık yaparak gerçek şah
siyetine ve hüviyetine kavuşturduğu bu mües
sesenin kendisinden beklenen görevi liyakatia 
ifa edecek bir kadroya sahip bulunduğunu, 
kanunun bahşettiği imkânlarını biran evvel ta
mamlayarak Anayasamızın çizdiği sınırlar içe
risinde görevini yapacağına inanmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, 
Denetleme görevini yaparken, tasarruf zih

niyetini öncelikle benimsiyen, muntazam ve sü
ratli bir çalışma düzeni içerisinde, başarılı bir s 
istikamette görev ifa eden Sayıştayın müspet 
hizmetini devam ettirmesini temenni ederiz. 

Çalışma düzeni ile ilgili bir konu şüphe yok
tur ki, yerleşmedir. j 

Görev ve Teşkilât Kanununa yeni kavuşan ı 
bir müessesenin kendisine mevdu hizmetleri za- | 
manında ve süratle görmesi, bünyesine ve taş- j 
lalâtma uygun bir binaya sahibolması ile müm- j 
kündür. Sayıştay, teşkilâtının yerleşmesine ve ; 
çalışmasına dar gelen binası dolayısiyle kira i 
ile temin ettiği binada bir kısım bölümlerini ça- j 
lıştırrnaktadır. Sayıştay binasına oldukça uzak i 
olan bu yerle irtibat zor ve masraflı bir şekil- j 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

II - Transferler 

B. Lira 

33.000 Sosyal transferler 123 160 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiysnler... Kabul edilmiş
tir. 

BAŞKAN — üçüncü Oturumu açıyorum. 

3. — GÖRÜŞ 

1. — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/427, Cumhuriyet Senatosu 1/874) (S. Sayısı : 
1045) (1) 

D — ANAYASA MAHKEMESİ BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Bütçesi 
üzerinde görüşmelere başlıyoruz. 

G. H. P. Grupu atlına Fikret Gündoğan, Gü
ven Partisi Grupn adına Fehmi Alpaslan, M. B, 
Grupu adına Sezai O'San, Adalet Partisi Grupu 
adına Kalpaklıoğln; şahısları adına Sayın Be-
kata söz almışlardır. 

Buyurun Sayın Gündoğan. 

G. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN-
D03AN (İstanbul) — Muhterem Başkan, muh
terem arkadaşlarım; Anayasa Mahkemesi Büt
çesi üzerinde süslerime haşlamadan evvel Tür-

(1) 1045 S. Sayüı basmayan 1.2. 1968 
tarihli 24 ncü Birleşim tutanağı sonurıdadır. 
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B. Lira 

38.000 Borç ödemeleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Görüşme zamanımız dolmuştur, saat 20,30 da 
toplanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

EN İŞLER 

kiye'de cari olan yeni Anayasanın en kıymetli 
müessesesinin bütçesi üzerinde görüşmekten 
duyduğum bahtiyarlığı parti olarak ifade etmek 
isterim. Cidden 1961 Anayasasının Türk Mille
tine ve Türk toplum hayatına getirdiği en mü
kemmel birliklerden biri, hiç şüphesiz, Anayasa 
Mahkemesi adı altında kurulan ve Parlâmento
dan çıkarılan kanunlarla Meclis İçtüzüğü değiş
tirmeleri ve dokunulmazlık müesesesi ve yine 
Anayasanın 147 nci maddesinin 2 nci fıkrası ge
reğince orada yazılı şahısların muhakemesi gibi 
görevlerle görevlendirilmiş bulunan bu mahke
me, kurulduğu günden bugüne Türk toplum ha
yatında cidden çok değerli bir mevkii işgal et
miş ve öteden beri duyulan ihtiyaca cevap ver
miştir. Bundan böyle Parlâmentodan çıkarılan 
kanunlar, içtüzük değiştirmeleri ve milletvekil
leri veyahut parlömanterlerin dolaınulmazlıkları 
üzerine verilen kararlar sadece Meclislerden çı
karıldığı gibi kalmıyor. Anayasa Mahkemesi
nin denetiminden geçiyor. Ve bu suretle Ana
yasanın sistematiği, Anayasanın esprisi ve Ana
yasanın Türk toplumunda meydana getirmek is-

»>©•<« 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 20,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Sim Atalay 
KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
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tediği düşeni muhafaza ve müdafaa etmek müm
kün oluyor. Aksi takdirde, yani' Anayasa Mah
kemesi olmasaydı, Türk toplumuna yeniden dü
sen veren 1961 Anayasasının tesrii Meclisler 
elinde, bu Anayasaya rağmen çıkarılan kanun
lar yüzünden, Anayasanın istediği biçime dö-
miştürülemezdi Bu itibarla Anayasa Mahke
mesi Müessesesini yürekten kabul ediyor ve bu 
mahkemenin varlığından Türk toplumunun ya
rarlandığına inanıyoruz. Ancak Anayasa Mah
kemesinin bugüne kadar sürdürdüğü faaliyet
ler içinde verdiği kararlariyle Anayasada öngö
rülen sosyal devlet ve sosyal adalet ilkesinin, 
sosyal güvenlik ilkesinin nasıl korunduğumu ifa
de etmeden evvel ve bu hususta ayrıntılara gir
meden evvel bu mahkemenin bugün bâzı ih
tiyaçlara ve bası gereklere mııhtaccMuğımu ve 
bu gereklerin ve ihtiyaçların giderilmesinde bu 
mahkemeye yardım edileceği kanısında olduğu
muzu ifade etmek isterim. 

Anayasa Mahkemesinin büyükçe bir kütüm-
neye ihtiyacı olduğu inkâr götürmez bir haki
kattir. Çünkü Anaysa Mahkemesi diğer mah
kemeler gibi sadece kendilerine mevâM her han
gi bir ihtilâfı çözümlemekle değil, bütün toT?I:ı-
mu ilgilendiren ve Parlâmentodan çıkarılan bü
tün kanunların, denetlenmesi gibi, bütün konar
ların Anayasaya uygunluğunun tesbiti <nbi ga
yet geniş bir vazife sistemi içinde çalıştığı aşi
kârdır. Bu itibarla Anayasa Mahkemesinin em
rinde, hemen el attığı zaman» her v^^r^-^n. vn, 
g'ı sahibi olmasını sağlıyacak bir kütüpansye 
muhtacolduğu bellidir. Yine Anayasa Mahke
mesi için istenilen ilmî eserleri tercüme etmeye 
yarayan ve hemen Anayasa Mahkemesinin eli
nin altında bulunan bir tercüme bürosuna şid
detle ihtiyacolduğu da aşikârdır. Çünkü dün
ya neşriyatını taMhederek bütün dünyada eko
nomik, sosyal ve diğer konuların ne suretle de 
alındığını ve bilim alanında bu konularda nele
rin yazıldığının bilinmesinde büyük fayda var
dır. 

Yine öyle zannediyorum M, Anayasa Mah
kemesine bir uzmanlar kadrosu verilmesi müm
kündür. Veyahut Anayasa Mahkemesinin uz
manlar kadrosundan istifade etmesini sağla
mak mümkündür. Bu takdirde Anayasa Mah
kemesi uzun zaman her hangi bir konuda tet-
kikat yapmak ve gerekçe hazırlamak gibi va- | 
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kit kaybetmekten korunmuş olacaktır. Bu uz
manlar kadrosu ile çok mühim mevzularda bil
gi sahibi olacaktır. 

Yine Anayasa Mahkemesinin binaya olan ih
tiyacı aşikârdır. Çok yüksek kiraların ödendi
ği bir yerde rahatsız bir vaziyette çalıştığı 
Bütçe kanunu tasarısından anlaşılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa Mahke
meli Bütçesi üzerinde söylenmesi gereken söz
lerin bunlardan ibaret olması mümkündür. 
Ancak biz Anayasa Mahkemesi kararlariyle 
bugünkü Adalet Partisi iktidarı arasındaki 
ilişkileri ve Anayasa Mahkemesi kararlarının 
Adalet Partisi iktidarı ile nasıl bâzı çatışma
ların meydana getirdiğini İnşaca dile getirmek 
istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa Mahkeme
si kararlarının çok kutsal kararlar gibi telâk
ki edilmesi gerekir. Ve bunlar üzerinde par
tilere mensuboîan kimselerin söz etmemesi ye
rinde bir hareket olur. Ama biz görüyoruz ki, 
bir kısım insanlar Anayasa Mahkemesi karar
ları üzerinde olumsuz sözler ediyorlar. Ve Ana
yasa Mahkemesi kararlarını âdeta Umursamı
yorlar. Daha da kötüsü, son misali ile mey
dana çıkmış ve Abana ilçesinin ilçe olmaktan 
çıkmasını sağlıyan konun, Anayasa Mahkeme
si tarafından iptal edildiği halde, maalesef 
iktidar tarafından bu karar gereği yerine ge
tirilmemiş ve Abana ilçesi kaza yapılmamıştır. 
Anayasa Mahkemelinin Abana'nm yeniden ilçe 
merkezi olmasını kapsıyan kararı gayet açıktır 
ve hiçbir mazeret ileri sürülmeden derhal icra
sı gereken bir karardır. Şayet Abana denilen 
yerin, Abana ilçesinin merkezi olması yolunda 
verilen bu kararı okumuş iseniz, okuduğunu
zu kabul ediyorum, orada Abana'yı ilçe merke
zi olmaktan çıkaran kanun iptal edilmiş ve bu 
kararın Anayasanın 152 nci maddesine göre ge
riye işlemiyeceği yolundaki itirazları mütalâa 
etmiş ve 152 nci maddenin Anayasanın 152 nci 
maddesinin bu kararda cereyan etmiyeceğini 
açıkça karar metninde tartışmıştır ve demiştir 
ki; Abana ilçesinin merkezi olan Abana'yı ilçe
likten çıkaran kanun mülgadır, iptal edilmiş
tir. Abana denilen ilçenin merkezi olan Aba
na'yı ilçe yapan eski kanun avdet eder. Ama 
maalesef karar metninde bu hususlar açıkça 
tartışıldığı ve Anayasanın 152 nci maddesinin 
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bu konuda bahis konusu olmıyacağı, yani 1 
152 noi maddeye rağmen Abana hakkında veri
len kararın işliyeeeği karar metninde yazılı ol
masına rağmen, bugünkü iktidar bu kararı 
dinlememiş ve Abana'yı karar gereğince ilçe 
merkezi haline getirmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Abana denilen il
çenin merkezinin Abana olması lâzımgeldiğı yo
lundaki karar üzerinde bu kürsüden gündem 
dışı bir konuşma yapmış ve bütün ayrıntııa-
riyle konuyu huzurunuza getirmiştim. Şimdi 1 
A. P. iktidarının, Anayasa Mahkemesinin bu | 
açık kararma karşı davranması, en azından, | 
karara karşı durmaktan daha ileriye. Anayasa 
Mahkemesinin zedelenmesi yolunu aşacaktır. 
Buna meydan vermekte hiç kimsenin faydası 
yoktur. Bugün Abana'nın ilçe merkezi olması 
lâzımgeldiğine dair Anayasa Mahkemesi kara
rı ortada iken bugün Abana ilçesinin merkezi 
Abana değildir. Hattâ Abana ismi ile anılan j 
bir idarî taksimat birimi olan ilçenin merkezi- | 
nin neresi olduğu belli de değildir. Ve daha ] 
fenası Abana'yi ilçelikten çıkaran kanundan | 
sonra çıkan kanunla Bozkurt'a nakledilen ilçe J 
merkezi dahi ilçe merkezi değildir. Abana da j 
ilçe merkezi değildir, ikisi de birer nahiyedir. î 
Ama bunlar idarî taksimat olarak Abana il- ı 
çesi namı altında anılan birimler olarak mey- \ 
dandadır. Muhterem arkadaşlarım. Anayasa ] 
Mahkemesinin Bütçesi üzerinde daha ziyade j 
söz ederek vaktinizi almakta fayda mülâhaza j 
etmiyorum, iki şeyi tekrar etmek istiyorum : j 
Biri; Anayasa Mahkemesinin ihtiyaçlarını der- ] 
hal giderecek tedbirlere başvurmalıyız, iki; j 
Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlara say- j 
gı duymalıyız ve kararların gereğini yerine j 
getirmeliyiz. Aksi takdirde yeni Anayasanın j 
getirdiği bu müessese ehemmiyetini kaybeder i 
ve yine bir kaos devrine girmiş oluyoruz. Bu- j 
nu halisane temennimiz olarak arz ediyorum. \ 
Saygılarımla. | 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan. j 
GÜV3H PARTİSİ G-BUPU ADIMA FEH- j 

Mî ALPASLAN (Atrvin) — Saynı Başkan; j 
sayın üyeler; j 

Anayasa Mahkemesi bütçesi üzerinde Gü- | 
ven Part:si Cumhuriyet Senatosu Grupynun j 
görüşlerini arz ederken, yeni Anayasa dibe- j 
ilimizde siyasi hayatımızın vazgeçilmez un- j 
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Kurlarından biri olarak millet hizmetine gir
miş olduğumuzu biran bile dikkatimizden 
uzak tutmuyor ve milliyetçi ülküler ve millî 
hüviyetimizle bize vücut veren ve hattâ var
lığımızı lüzumlu İmlan Anayasamızın temel 
teminat müesseselerinden biri olma vasıf ve 
haysiyetinde!:! Anayasa Mahkemesi güvenle, 
muhabbetle ve saygı ile karşıladığımızı ifade 
ediyoruz. 

•w 

Hemen arz edelim İd, gözlerimizin önünde 
yükselen bu müessesenin faaliyetini de, husu
siyle bu olucum döneminde, bağımsızlık ve 
özgürlüğümüzle yakından ilgili parlömanter de
mokratik rejimimizin kaderi halamından bü
tün milletle birlikte dikkatle izliyoruz. 

T ark Milletininin isteğine, millî ihtiyaçları-
nisa ve insan haysiyetine uygun tek siyasi 
rejim saydığımız demokratik rejimin dayanağa. 
Anayasa hâkimiyeti olduğuna göre.' Anayasayı 
ve onun dayandığı me<ynx t emer her türlü 
tecavüzden korumak ve Türkiye'yi kişilerin ve 
keyfiliğin değil, hnkiîîmn hâkim oMnğıı bir 
ülke halinde görmek yegâne gayemizdir. 

Temel hürriyetlerimizin dayanağı olduğa 
kadar, çizdiği sınırlarla mili bütünlüğümü
zün ve güvenliğimizin de teminatını teşkil 
eden Acavasa düzenürn inançlı savımucıilaTi 
olarak. Cumhuriyetçiliğe aykırı görüşlere; 
komünizme, faşizme, ırkçılığa ve egemenliği 
bir .so,hsa. bir zümreye veya bir smıfa vermek 
istiyen her türlü Anayasa d: sı akır^lara kargı 
vereceğimiz mücadelede, Ar arasa Mahkemesini 
de, kanun ve trdzüMsvin Anayasaya uygun
luğunu gözetliyen ve Yüse Divan olma, vas
fını tabyan bir kuruluş elması itibariyle bir 
kudret kaynağı kabul etmekteyiz. 

Anayasamızın nelere acık, nelere kanalı ol-
duihı yolundaki münakaşaların ilerlediği bir saf
hada, iştişari _ mütalâa verme mevkiinde ol-
mıyar. Ânavasa Mahkcmesiı-Jn. Anayasanın 
da öngördüğü fikir huniye tini, vatandaşlar 
arasında bölücülük, müesseseleri tahrip, kıy
metlere tecavüz ve vatandaş Devlet kapı
sında köle yapma hürriyeti gici telâkki eden
lerin ders alması lâzım^elen bir karar almış 
olması, ziyadesiyle istifadeli ve memnuniyet ve
rici "olmuştur. Böyle olmakla beraber, bütün 
Türkiye'nin göz ve kulak kesilerek takibettiği 
bu derece önemli bir mevsııdaki kararın çok 
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uzun zaman yazılı gerskçeye bağlanamamış ol
masını şanssızlık saymaktayız. Sonradan kaie-
me alman bu konudaki gerekçeli karar il3 sair 
kararların daha süratle yazılıp yayılmacı ya
nında gerekçelerinin de her sade vatandaşın 
anlıyacağı kadar vazıh olması lüzumuna işa
ret etmeden g:'emi ve: ğii', ve bunun samimî 
bir telâkki olacak IgTk.kı dikkatine sunmak
tayız. 

Cumhuriyet Senatosunun, Anayasa Mahke
mesinde boyalan üye seçiminde uzan yıllar de
vam eden tutumunun, tekerrür etmemesini te
menni ettiğimiz bir acı hâtıra halinde mfeiyo 
terk edilmesi, gönlümüzden gelen dileğimizdir. 

Anayasa Mahkemesinin, Danıştaya üye se
çimlerinde umumiyetle üzerinde lâf edilmiye-
cek objektif ölçülere riayet eder görünmeni 
sevindirici olmakla beraber, istisnasız herkess 
tam kanaat verecek zamanın ve tatbikatın 
henüz geçmediğini de gözden uzak tutmamak 
yerinde olur. 

Anayasa Mahkemesine birde siyasi partile
rin denetimi görevi verilmiş bulunuyor. Tet
kik ettiğimiz bütçesinde, buna imkân verecek 
bir teşkilâta sabibolunmadığı görülmektedir. 
Memleket realiteleri bakımından da gerçekleş
tirilmesi en azından p:£: zor olan. bu denetim 
işinin bir sekle bağlanması gerektiğini düşün
mekteyiz. 

Anayasa Mahkemesi gibi üst seviyedeki b'r 
kuruluşta, disiplin ihtiyacının yüksek vazife 
duygu ve şuurundan doğacağı söylenebilirce 
de, ferdi mesuliyetler dışına taşan hsr kuru
luşta olduğu gibi, bu müessesede de kendi 
kendini disipline eden ve emirde çalışanların 
tabi olacağı kuralları tanzim eyliyen bir 
mevzuata ve kuruluşa ihtiyacolduğa kanısın-
dayız. 

Anayasa Mahkemedir in bina ihtiyacı or
sadadır. Her yd 330 bin lira gibi yüksel: | 
Idra vermek suretiyle elverişsiz binada va- | 
zifo görüldüğü d:>.katc aknır ve diğer yüksek j 
mahkemeler n 'içinde bulundukları vazi*'3tis I 
de değişik mah; yet, arı etme ligi gözden ; 
uzak tutulmazsa, yerleştirme işinde neden ge- i 
oildlrnekte olduğu sorusu kendil ğinden ortay?: ; 
oıkar. [ 
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Cemiyetimizi daha derin çalkantılara sü
rükleme çabalarının hovardaca sahneye kon
duğu bu dönemde her şahıs ve kuruluş gibi, 
Anayasanın teminatçı müesseselerinden oları 
Anayasa Mahkemesine de daima varlığı ile-
mütenasip büyük h zmetler düştüğünü tekrar-
lıyarak, bütçelerinin hayırlı ve uğurlu olmasın". 
dile ÜK, Güven Partili Orununun yürekten say
gılarım sunarız. (Alkışlar.) 

BAŞKAM — Millî Birlik Grupu adına Se
se! O'Kan. buyurun. 

MÎLLÎ BÎBLÎK GRUPU ADETA SEZAİ 
O'KAH (Tabiî Üye) — Seym Başkan, sayın se
natörler, Sayın Bakan ve Adalet organının de
ğerli mümessilleri. 

Bugün demokratik hayatımızın başlıca temi
nat kurumlarından olan Ar o yasa Mahkemesinin 
bütçesi münasebetiyle Millî Birlik Grupu adına 
eöz almakla bahtiyarım. Bu duygu içerisinde 
Yüksel" Haysiyetinizi şahsım ve grupum adına 
"elem! arm. 

Anayasa Mahkemesinin bütçesi münasebetiy
le savın kıymetli raportörün ihtiyaçları tesbit 
eden hususlar ile hemfikir olduğumuz için biz 
yalnız Anayasa Mahkemesi üzerinde birkaç es
priye temas etmekle 3'etineceğiz. 

Bayın senatörler; Türk Milletinin mânevi 
bünyeslmn anaunsurunu hürriyet aşkı teşkil et
mektedir. 

Tarih boyunca Türk'ün sahibolduğu yıkıl
maz ve vazgeçilmez bu duyusu onun daima 
Dür-ya milletleri arasında er. muteber yeri alma
ları ve eeyılmaemı mlüeıkün kalmıştır. 

Aeırla^ boyunca birbirini takibeden içten ve 
dıştan insafsız .gayretler Türk Milletinin bu asil 
hasletinden bir =ey kon-aramaunş bilâkis müca
dele azmini güçlendirmiştir. 

Hikayet 19 May:3 ÎDİ9 da Samsun'da bay-
rakiaşan Atatürk'ün önderliğindeki Türk Mil
leti, gönlünde yaşattığı bu ulvî duygularla iç
ten dıştan galen bütün engelleri kan dökerek, 
canlar vererek bertaraf etmesini bildi. 

O günden bugüne kadar hürriyetlerin baş-
k.-ea teminatı o'an demokratik rejimin gelişmesi 
iein milletçe birçok samimî gryratler sarf edil
miştir. 

9 Temmuz 1931 den bu yara Türk Milleti 
özlediği ölçiiiîe demokratik hayatını tanzim ve 
en ivi bir şekilde muhafaza edecek mütekâmil 
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Memleketin yetiştirmekle iftihar ettiği tec
rübeli, bilgili ve sorumluluk duygusuyla müceh
hez hukukçularından müteşekkil Yüksek Mah
keme Heyetinin verdiği kararlan, şahıslar ola-
rak ayaküstü tenkide kalkılmak ve beyanatlar 
vermek insafsızlığın ötesinde zararlı bir tutum 
oluyor. Maşerî vicdanı da rahatsız ed'yor. 

Anayasa Mahkemesince verilen bâzı bozma 
kararlarının, Yabama Meclislerinin haysiyetli»i 
roncide ettiği düşüncesini lüzumsuz bir hassas: 
yat olarak kabul ediyoruz. 

Yabama Meclislerinin her zaman ve h°r ko
kuda aldığı v~ya alacağı kararların Anayasaya 
mutlak uygun. olacakını kabul etmek. yalnn mâ-
ddeki acı hâtıraların unutulduğunu ifade eder= 

bir Anayasaya kavuşmuş olmanın mutluluğu 
içerisindedir. 

Bugün bütçesini müzakere etmekte olduğu
muz Anayasa Mahkemesi de, Anayasamızın lâ
zımı gayrimüfarikidir. Yani, Anayasamız Ana
yasa Mahkemesinin, Anayasa Mahkemesi de 
Anayasamızın destek ve teminatı altındadır. 

Ayrıca Türk Milleti de bunların ballıca sa
hibidir. 

1932 tarih ve 44 s?yılı Kanunla kurulmuş 
ve 23 . 8 . 1S32 gününden itibaren çalışmaları
na başlamış bulunan Anayasa Mahkemesi, bu
güne kadar ele aldığı işlerin yürütülmesi ve ne-
ticelendirilmesi halamından Türk Milletinin 
şuur ve vicdanında üstün değer kazanmıştır. 

Bu kazanç, yalnız Yüce Mahkemenin değil, 
aynı zamanda demokratik hayatımızın hal ve 
istikbaline ait kazançtır. 

Bu müspet intiba ve inancı temin eden Ana-
ya*,?. Mahkemesinin Sayın Başkan ve üyelerini 
tebrik eder, şükranlarımızı arz ederiz. 

Anayasa Mahkemesinin, toplumu senelerdir 
rahatsız eden antidemokratik kanunları ayık
layarak bertaraf etmiş olması büyük bir rahat
lık yaratmıştır. 

Anayasa Mahkemesinin bir kısım kararlan- j 
:nn bâzı çevreler tarafından insafsızca tenlrid 
edildiğine üzüntüye şahidolmaktayız. 

Demokrasilerde tenkidden vareste İnlınm'.r, 
hakiki ve hükmi hiçbir şalısın bulunduğuna biz 
de inanmayız ve aksi görüşün daima karşısında 

Yalnız yapılacak tenkidîcrin ölçülü ve yapı
cı vasıfları olursa makbul ve vararlı olur. 

Evet, Türk Milleti olarak ileri ve aydınlı]: 
yollara bakmamız şayanı arzudur ve hakkımız
dır, 

Ancak, dünün geleceğimizi engellemiş olan 
halalarını dikkate almamız da şarttır. 

Yasama Meclislerini mutlak otorite kabu: 
etmek, Anayasamızın kuvvetler ayrılığı prensi
bine g3re inşa edilmiş olan hukukî karakteriyle 
bizi çelişmeye düşürür. 

Yasama Meclislerimizin itibarı, milleti hu
zur, sükûn ve güven içerisinde bulunduracak 
sosyal ekonomik istikamette verimli çalışması 
ile mümkündür. 

Anayasa Mahkemesinin bozma kararlan mu
vacehesinde konuyu münakaşa etmek veya et
tirmek, Yasama Meclislerimize güç vermiyeceği 
gibi hukuk devletini temelden rahatsız eder. 

Çünkü; Anpyasa Mahkemesinin mânevi var
lısında akılacak yaralar. An?yasamızın da ıstı
rabı o''arak',"sr, 

Halbuki, demokratik düzen içinde bulunan 
birçok uygar milletler dahi Anayasamızı gıpta 
ile karşılamışlardır. 

Unutmamak gerekir ki, 1961 Anayasa man
zumesi Türk Milletinin gönlünde yatan hürri
yetler içerisinde mutlu Türkiye'yi her yönü ile 
gerçekleştirecek özellikte müstesna bir değer
dir. 

Münferit serzenişler halinde de olsa bu dav
ranışların son bulmasını temenni ederiz. Artık 
Türk MıHetini gönül bağları ile bırakmanın za
manı gelmiştir. 

Milleti, mesut edecek ümitlerinden, güvenin
den uzaklaştırmıyalım. 

ETbirliği ile onun tatlı hayallerini hakiknt 
yanmanm yollarını arıyahm. Günkü • Bu görü" 
ye tutum hepimizin hem vicdani ve hem de millî 
vazifesidir. 

İ9S3 yılı Bütçesinin Mümtez Anayasa Mah-
keme^ize umurlu elmasını diler, saygılar suna
rız (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bayın Kalpakko^u. buyurun. 
A.P. GRTJPTJ ADINA HÜSEYİN KALPAK-

LTOĞLTJ fKayseri) — Muhterem. Başkan, kıy
metli arkadaşlarım; Adalet Partisi Grupu adına 
Anayasa Mahkemesinin 1938 bütçesinin konu
şulma"! münasebetiyle tenkit ve temennilerimizi 
sunmak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
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Saygı değer arkadaşlarım: Anayasayı mü- ] mahiyetindedir? iptali için dâva açılamaz hük-
eyyidesiz bir kanun halinde bırakmamak için, î mit da bize göre anti demokratiktir. Bunların 

) di Anayasaya aykırılığından bahisle iptal dâva-Anayasanm diğer kanunlara üstünlüğünü kazaî 
teminata bağlamak mantıki bir zarurettir. Bu
nun içindir ki, kanunların Anayasaya uygunlu
ğunun kazaî murakabeci fikri gitgide kuvvet
lenmiştir. îkind öihsn Harbinden sonra bil
hassa anahürriyetler ve insan hakları fikrinin 
kazandığı ehemmivet bu cereyanı bir kat daha 

sı açılabilmesi gerekir. (C.H.P. sıralarından 
*ÎTasıî olur. a,,, a...?> seslerim 

A.P. GBUPU ADIHA HÜSEYİN KALPAK-
IJ.OĞUJ (Davamla) — Anayasaya aykırılığı 
malûm beyefendi, Fikirlerimizi ileri sürüyorum, 
bugün tatbik edilmekte olanı değil, düşüncele-

imvvetlcndirmistir ve bu bir umumi temayül rimizi arz ediyoruz, 
haline gelmiştir. 

Bu murakabe hakkını, bir kısım memleketler 
bütün mahkemelere, bir kısım memleketler yük
sek umumi mahkemelere diğer bir kısım da biz
de olduğu gibi hususi mahkemelere tanıuustı.r 

Kendi içtüzüklerine göre üyelerin diledikleri 
resmî ve hususi bir sağlık kurullarında tedavi
leri doğru değildir, ayrıca yurt dm tedavi
leri de bir imtiyaz mahiyetinde olup, hiçbir Dev
let mamuruna bu hak tanınmadığı halde üye-

Kanun ve tüzüğe bağlı tenkitlerimizi sunu- \ lere böyle bir imtiyazın tanınması, bize göre 
yoruz : Bu mahkemenin kararlarının esbabı l doğru görülmemektedir, 
mucibeîi olduğu gibi muhalefet şerhleri d-hi ka
sa esbabı mucibe1 idi** ve taraflara tebliği za-
ruridir, Bu acık hükme rağmen, kararlar tat
bikatta, cok kere usun zaman geçmekle yazı
labilmekte, biraz sonra sunacağımız cetvelin de 
tetkikinden anlaşılacağı veçhile iş hacmi aşı- S 
n derecede yüksek olmıyan Anayasa Malike 
meşince verilen kararların bir buruk sen ey 
mütecaviz zaman çentikten senra vanldı.sh bi-
tatbikattır. Gec vozdsn kararların ibtiv? 

44. sayılı Kanunun H2 nei maddesi ile tüzü
ğün 31 nci maddesi birbirine uymamaktadır, 
ihbar üzerine ilveler hakkında tüzük lüzumsuz 
vere ila kişilik soruşturmaya aitmeden evvel 

I bir üyeye inceleme isi yaptırmaktadır ki. bu hü
küm kanunun 13 v,ö maddesine mugayir olup 
isi uzatmaya matuf görünmektedir. 

ott?.. 
.-.-"7-n^-, vuım' aü 'T<5 asrece^ı ye 
tahditli olur 6 avı 

ği hükmün ne zarar n 
kararın zaman itibariyle 
p'ecemez olmasına rsğmam e^b^bı rv^cih^l' k°~ ı 
rann uzun zaman vazılamarssı tatbikatçıca~n \ 
bilhassa, Marcvi hâb' imkH, savml'VH "TP vn•?•?!••!. ! 
dasları büvük tereddütlere sevk cd^*. Bu i~e [ 
tatbikatta yanlışlıklan ve teşevvüşleri meydana: | 
getirir. 

Baportör'erin '"su arkamı en sek bir p-y'^n 
bitirme rA~'fhu''',ivet:'r,i h"Hk:m ^tma f1orı •*•!*?•"'-
:iekalâ esbabı mueibeli kararların m"1"vyer» hi*" 
zamrn zarfında vazdm.as*m d- hüi:üm p1fm° 
alabilirdi, bunda bir zaruret görmektoviz. 

Anayasa Mahkemesini Yasama Meeüslarir-
de Adalet Bakanı veya onun adme mahkemenin 
Genel Sekreteri temsil etmekte ise de biz bu
nu da yanlış görerek, Meclislerde işbu müesse
seyi temsile mahkeme reisimn ve~a emi T? t~n-
Mbedeeeği bir üyenin temsilini daha faydalı 
görmekteyiz. 

Millî Birlik Komitesinin 97 Mavrs 1960 tan 
5 Ocak 1061 e kadar aldığı kararların «kanun 

Milletçe kabul edin ısrarla yürütmeye çalış
tığımız demokratik reiim? insanlığın uzun ve 
"kklî mücadelesinden sonra bugün iein ulaştığı 
5İe"i bir id ere tarzıdır. Bu, bir medeni hayat dü-
s*n¥h\ hakler ve hürriyetler bu nizamda temi
nata bağlanmıştır. 

Anayasayı ye onur nisa manı korumak iein. 
'"Vî,'vîî1ı,,n j'V'ip.vr'.sîf;. B?"hkemesinin asıl ^'orevi ka-
nr uların. Anayasa.ya aykırılığını önlemektir. 
"^zltıız kanunların Ana yasaca uvannluaıma- bak
maz synı samanda Yüce Divan vazifesini de 
görür. 

Demokratik nizama bağlı bir topluluk ve bu 
nizama hizmet edecek müesseseler bu rejimi 
geliştirir ve yaşatır. Bu bakımdan Anayasa zor-
ianmamalıdır. 

Anayasa Mahkemesi, bâzılarının zannettiği 
gibi, Meclislerin Yasama çalışmasını denetle
me.?, sadece kanunların Anayasaya uygun olup 
olmadığım bir dâva mevzuu olarak karara bağ
lar, yoksa kendisi re'sen hareket edemez, hattâ 
kendisine bağlı bm Savcılık müessesesi de olma
dığından savcılar da re'sen hareket edip iptal 
davası açamaz. 
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Anayasa mahkemesinin kararlan tartışma 
mevzuu olabilir mi, olamaz mı? Bize göre olar. 
Çünkü müessesenin daha yararlı olabilmesi 
fikri meclislerde revaç bulmalıdır. Meselâ, uy
gulamadaki bâzı aksaklıklar üzerinde durulma
lı ıslahı yoluna giidlmelidir zira tekamül esastır. 
145 nei maddeye göre üniversite kendi üyele
rinden aday göstermemiştir. Cemiyetin hayat 
ve bekası lâzımdır, bu nasıl ve ne ile temin edi
lebilir. 

Bâzıları ayrıca Mahkemenin Hükümet ic
raatını da denetlemesini ister, nitekim Da
nıştay kararlarını Hükümetin tatbik etmemesi 
halinde meselenin Anayasa Mahkemesine götü--
rülebilmesini lüzumlu ve faydalı bulurlarsa da 
biıse göre bu usul büyük mahzurları doğura
cağından tervici kabil değildir. 

Meclislerde Hükümet aleyhine istenilen so
ruşturma ve genel görüşme iktidarın oyları ile 
reddedilmekte ve Anayasaya aylan olarak Hü
kümetin murakabesi yapılamamakta ve bunun 
isin de Anayasa Mahkemesine gidilememektedir, 
diyenler var. Bunlar rejim bakımından bize güre 
aşırı düşünceler olup tehlikeler doğurabilecek 
niteliktedir. 

Bu mahkeme demokrasinin bir muhafızı mı
dır? hattâ bu mahkeme solculara göre sömü
rülen sınıflar aleyhine çıkan kanunları iptal 
etmeli, sosyal hak ve hürriyetlerin, halkın refa
hının da bekçisi ve koruyucusu olmalıdır, mu
hafazakâr ve sömürücü çoğunlukların halk aley
hine de olan davranışlarını firenliyerek sosyal 
adaleti gerçekleştirmelidir. 

Anayasaya Anayasa Mahkemesi, muhtelif ka
rarları ile, uymazsa ne olacak? 

Demokratik idarede idare edenlerin beşerî 
zaıfı bazan vatandaşın hak ve hürriyetlerini kı
sıtlamaya gidebilir, halkın hakemliği her zaman 
kâfi gelmez ve yeni seçimler meseleleri bazan 
halletmez, anarşi ve iç çekişme devam eder gi
der. 

Siyasi çekişmeleri, rejim münakaşalarını so
na erdirecek bir müessese midir? 

Demokrasi, müesseselere, birtakım kuruluş
lara oturtulmadan yaşayamaz mı? Bunda mutlak 
bir zaruret var mı? Münakaşaları yapüagelmiş 
ve yapılmaya devam da edecektir. Bunda bize 
göre Cemiyetin âtisi bakımından büyük fayda
lar vardır, 
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Her müessese bize göre kendi kuruluşu için
de kalmalıdır. O zaman rejim münakaşaları or
tadan kalkar. 

Çoğunluğun iradesi hâkim olacak. Bu iyi, 
Takat azınlığın teminatını da düşüneceğiz. Ama 
•onu çoğunluğa hâkim kıl amayız. Benim isime 
yaradığı kadar demokratik arzumu, memleke
tin istediği demokratik arzu olarak göstermeye 
yeya kabule yetkim yoktur. Demokraside çeşitli 
fikirler vardır, aslı da budur. Bunların hepsi 
birlikte demokrasiyi getirir. Demokraside ken
di fikrini kaba kuvvetle kabul ettirmek yoktur, 
ikna vardır. 

Bu, mahkeme 370lu ile ilk defa Türkiye'de 
anayasa Hukukunun teoriler dışında pratik bir 
tatbikatı olmakta ve gelişmektedir. Biz, bu 
mahkemeyi Parlâmentonun tutumunu denetle
yici bir müessese olarak görmekte miyiz? Tür
kiye'de fikir sucu var mıdır? Fikir suç olursa 
oriada demokrasi olur mu, gibi nazari müna
kaşalar hukukçular arasında ötedenberi sürüp 
gelmekte ise de Türkiye bunun daha ilerisine 
gitmiş ve yeni Anayasası ile kendi rejimi ül
kesinde kurmuştur. 

• Her saman bir snrüv.ya savunacak insanla-
| nn bir cemiyette çıkması lâzımdır; Aksi halde 
\ bu kadar medeni cesaretten mahrum ülkede 
\ demokrasiler tehlikeye girer. Mahkemenin düzen 

sağlayıcı olması ve Meclislerin itibarını azal
anı bir yola giderek, usuli yönden bu yola git-
nesi düıeni bozucu olmuş, adeta Meclislerle re
kabete girmiştir. 

Araştırma başka ülkelerde nasıl oluyor? 
lîaugi meseleler daha ziyade bu toplumlarda 
Anayasa Mahkemesine geliyor, bizde durum na
ilidir, hangi kanunlar iptal edilirse memleket 
drılıa hızla kalkınır gibi düşünceler henüz Tür
kiye'de kabili tatbik mevkiye gelememiştir. 

Anayasa Mahkemesi fikri hukuk ve Devlet 
sistemine girmiş bulunuyor. Bu mahkeme bir 
yargı organı mıdır? Yoksa bir Yasama organı 
mıdır? Bunu birbirinden ayırmak lâzımdır. 
Kendisini hukuka bağlı saymadan karar verir 
ise yargı organı değil, bir nevi yasama organı 
olabileceğini söylemek gerekir. Tarihî bir oluş 
sonunda bugünkü Anayasamız tarafından Dev
let düzenimizin vazgeçilmez bir unsuru, çok 
mühim ve şerefli vazifelerle teçhiz edilmiş te-

} mel müesseselerden biri, belki de en mühimi ola • 
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rak siyasi bünyemize girmiştir. Ama Yasama j 
üstü bir organ mıdır? Bâzılarına göre «evet» | 
"bâzılarına göre «hayır» olan bu keyfiyet, bize j 
göre de «hayır» cevabı ile cevaplandırılmakta- j 
dır. * * j 

Her türlü tesirden uşak, objektif kıstaslarla 
hareket eden hukuk dışı bir mülâhasaya ka
rarlarında asla yar vermiyen, yüksek vasıfları | 
her saman herkesçe kabul edilen bir bünyeye sa- i 
Iıibolması lâzımdır. Hukuk Devleti fikrinin te- ı 
minatîarmdan biridir. Türk Devletini her tür
lü şer kuvvetlere karşı muhafaza ve müdafaaya 
yetkili ve yeterli görenler var isede, biz sadece 
Anayasaya aykırılığı koruyucu bir müessese ola
rak görmekteyim. 

Anayasaya aylardık artık böyle sert müna
kaşalara eskiden olduğu gibi bizi götürmemeli-
dir basan adeta memleket çalkalanıyor, Parlâ
mentodaki muhtelif gruplar, matbuat hattâ 
Üniversite işi dejenere olacak kadar zaman za
man ileriye götürmektedir. j 

Hangi kanunlar Anayasaya uygun, hangileri 
değildir f ilcine bir 333 s olmak üzere bâzı hukuk- 1 
sular (akla uygunluk) kaidesini ele almakta- [ 
dır, Bise göre memlekete zamana ve şartlara gö- j 
re bunun düşünülmesi daha pratik bir yoldur. I 

Kanunların Anayasaya uygunluğunun ka- i 
sal murakabesini yapan memleketlerden bâzı- ! 
lan : Romanya; Avusturya, İsviçre, Meksika, I 
A. B. Devletleri, Brezilya, Kolombiya, Japon- ; 
TTa, Panama, Çskoslavakya, İtalya, Fransa, İr- '' 
landa, Arjantin, Burma, Guatemela, Kore, Vene- s 
.TÜella, ispalya, Almarya, Portekiz, ingiltere. -' 
Bolivya, Cin. Haiti, Nikaragua, İsrail olup, • 
bunların her birinde as - çok çeşitli murakabe \ 
şekilleri ve tatbikat vardır. Tabiî Romanya. I 
Oekoslavakya ve ispanya rejim değiştirmekle : 
bu tatbikattan sarfı nazar etmiştir. i 

Bası memleketlerde idari kararların Anaya- ; 
sa Mahkemesince iptali istenebilir ise de, bizde 
höyh bir sistem yoktur. Kanunların muraka- : 

besi ve Anayasaya aykırılık iddiasını şeklî ve ; 
maddî bakımdan olmak üzere ikiye ayırmak 
mümkündür. Murakabe bazen bâzı memleket- : 
lerde, zaman zaman o kadar ileri gitmiştir İd, 
birçok müellifler buna «kazai veto», «kaza! 
sansür» gibi tâbirler kullanmıştır. Murakabe- j 
nin zaman zaman bu şekilde gösterilmesi cemi- j 

— 1£8 
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yetin kısmen reaksiyonunu ifade eder. Bu cüm
leden olmak üzere bâzı müellifler, bu fikri baş
ka bir ifade ile yargı kuvvetine (üçüncü bir 
yasama organı) diyecek kadar ileri gitmişler
dir. Hakikatte yargı kuvveti hiçbir zaman ya
sama kuvvetini kapsıyamaz. 

Türkiyed'e bugün bir (Mahkemelerin yasa
ma kuvvetinin fonksiyonuna lüzumundan faz
la müdahale etme fikri) yerleşmekte midir? 
Böyle bir durum var mıdır? Şüpheleri izhar 
edilmekte ise de biz buna katılmamaktayız. 

Kaza kuvvetinin teşriî tasarruflara müda
halesi sık sık veya şüpheli sebeplerle vukubu-
lacak olursa, bu müdahale kaza kuvvetine kar
nı öyle kuvvetli bir kıskançlık ve o kadar umu
mi bir düşmanlık yaratır ki, neticede hâkimle
rin istiklâlini tamamıyla yok eden tedbirlere 
müncer olur ve böylece Anayasa en iyi koru
yucusundan mahrum kalabilir. Kanunları halin 
ve zamanın icaplarına ve akla uygunluk bakı
mından tetkik etmek mahkemenin vazifesi de
ğil, bu iş Parlâmentonun hakindir. Bazen ka
nım vazıının ifratlarına karşı, halk mahkeme
lere değil, Amerikad'a olduğu gibi oy pusulala
rına başvurmalıdır, kaza kuvvetinin her işe 
müdahalesi, diğer bir kuvvete emanet edilmiş 
olan salâhiyetlerin gasbı olur. Bu sebeple en 
güzel tatbikatını veren Amerika federal Yük
sek mahkemenin ifrata kaçmadığı bilinen bir 
hakikattir. 

Anayasa muayyen bir iktisadi doktrini ger
çekleştirmek üzere kaleme alınmamıştır. Hâki
min iktisadi kanaatleri, parlâmento çoğunluğu 
tarafından kabul edilen bir kanunu hükümsür; 
kılmak için kâfi gelmez. İptal kararlarında da
ima hukukî balamdan yüksek mahkemenin sa
lâhiyetlerini aşıp aşmadığını kendi kendisin® 
kontrol etmesi lâzım gelir. Mahkeme bir nevi 
hâkimler hükümeti kurmaya çalışmamaiıdır, 
itidalini muhafaza edebilmelidir. 

Mahkemelerin kendilerini yasama kuvveti 
yarine ikame ettikleri kararların hukukî esas
lara değil, siyasi tercihlere dayandığı memle
ketlerde elbet politikacılarla diğerleri arasında 
bir ho-nutsuzluk husule gelir. Bunu önleme-: 
için Anayasa Mahkemesinin karar verirken üç
te iki ekseriyetle iptal kararı verebileceği ver-
?i, para, devletlerarası ticaret ile ilgili kanun
lar baklanda bir iptal kararı verememesi gibi 
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esaslar konulabilirse de bugün için bizim mev- J 
suatımızda bu cihet mevcut değildir. 

23 . 8 . 1962 de kuruluşunu bitiren ve bil- j 
fiil faaliyete geçen Anayasa Mahkemesi, bu se
nenin sonuna kadar kendisine intikal eden 689 
dâvadan 635 ini çıkarmış, 24 aded dosya 1933 
senesine devredilmiştir, Eeza bu saman zarfın
da 146 dâva Yüce Divan sıfatiyle gelmiş ve ka
rara bağlanmıştır. Divan olarak 1937 de hiçbir 
dâva açılmamış ve karar verilmemiştir. 

En son rakam olarak 1967 de 57 dâva gel
miş, 49 karar çıkmış, bir evvelki senenin 13 
devri iîe elde bugün için 24 dosya olduğuna 
göre, iğinin çok olduğu kolay kolay ileriye sü
rülemez. Bu sebeple vs bine göre Avusturya'- >; 
da olduğu gibi, Yüksek Secim Kurulunun vazi- l 
fesinin de Anayasa Mahkemesine verilmesi Par- \ 
iömanterlerin tutanaklarının ret veya kabulü \ 
gibi memleket için çok mühim olan seçimlerin i 
idaresini keza bugünkü Yüksek Secim Kurulu \ 
gibi tarafsız olan bu Mahkemeye vermek, ge- \ 
rck yargıtayın yükünü hafifletmek ve gerekse ' 
fonksiyon icabı Anayasaya devretmek bizce 
daha uygun ve münasip görünmektedir. 

Demokratik rejime bağlı her memlekette bu 
müessese yoktur. Bu sebeple demokratik reji
min vazgeçilmez bir unsuru olduğu asla düşü
nülemez. Mahkemeler kendi kendilerinin atmos- ; 
feri içinde memleketin ihtiyaçlarını unutur, ka
nunlara tırpan sallıyacak olurlarsa, dar bir şe
kilciliğe kapılıp değişen şartlara intibak ede
mezlerse bundan büyük zararlar doğabilir. Ge
niş salâhiyetlerinin kendilerine yüklediği ağır 
mesuliyeti umumiyetle idrak ermeli, mendeke- ; 
tin iktisadi, sosyal ihtiyaçlarını düşünmek, ye
ni şartlara uygun kanunlar üzerindeki muraka- , 
belerini sınırlandırmak olgunluğunu göstermek • 
mecburiyetindedirler. '< 

Yüksek Mahkeme içtihatlarına göre ve tat- :. 
bikat itibariyle emi olarak kanunlar Anayasaya ; 
uygundur, yani öyle telâkki eddlr, Aksini id- ; 
dia eden bunu isrıatia mükelleftir. Arayana • 
Mahkemelerine geniş tefsir salâhbveti vermek • 
birçok hallerde Anayasanın ruhuna uygun, mü- | 
na^iü bir tefsir ile kamunun. Anayasaya aykırı- i 
lığından dolayı iptaline gitmeyi önler. 

Bazan tehlike hallerinde hürrbveti (üa^aHıes ' 
kanunlar çıkar, ama Mahkeme bunu büyük ve \ 
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yakın mutlak bir tehlike anında muayyen bir 
zaman için Anayasaya aylnrı görmez, Meselâ; 
Iıarb halinde olduğu gibi. Ancak lüzumu kadar 
bir tedbir, daha fasla değildir. Mahkeme insaf
lı tarafsız ve mâkul kararlan ile kendisini mil
lete kabul ettirmelidir. En büyük mesele de 
bizce budur. 

Bir hâkimler Hükümeti, bir kazai oligarşi, 
veya hâkimler aristokrasisi gibi sözler kazai kuv
veti olduğundan mübalağalı gösteren sözlerdir. 
Böyle olabilmesi için icra ve kazanın ellerinde 
elman gerekir, ki D:^.Q bir hal yoktur. Anlında 
her müesses ese kendi rahatından son derece 
kuvvetli ve bağımsız olmalıdır. Kuvvetler ara
sında tam bir muvazene bulunmalı gerekir. 

Bâzan, yasarsa kuvvetini ifade için kongre 
•lükümeti de denilmektedir. Artık devletler bu
gün bir kanuniyet rejimi altında yaladıklarını 
kabul etmek zorundadırlar. Müessesenin fay
dalan arasında ka^ai murakabe istikrar ve em
niyet ?ağlar ve bu sayede memleketin iktisadi
yatı süratle gelişip, ülkeyi millî refaha ulaştırır. 
Ayrıca hürriyetleri de korur, Meclis istibdadını 
önlemek İrin bu müessese vücut bulmuştur. Bu 
müessese cüratksrane ve istical mahsûlü yeni
liklere kamı koyarak dir.ünme imkânı verir, 
Vs bsylme meşru ystki dnmıa çıkmayı önler; 
y:sû ve hakiki ihtiyarların tedrici surette gide
rilmesini sağTar. 

Aynsa, halin da terkiye eler. Kanunilik 
fikrinin kök calrıasma y:ırdım eder. Kanunların 
karni murakabeye tmi tutulması kamu huku-
ksmmı en orkrıal ve sn hayranlık verici buluş-
mmıslan biridir. Bâr lar bu kasai muraka'-ey^ 
(medeni dünyada bugüne ka^ar hürriyetleri Hü
kümet ilst'damna karşı karırsak üsero bulunmuş 
sistemlerin en mükemmeli) ekr diye överler. İşbu 
murakabe Anayasaya aymrs kaaunlamn iptaline 
y madiği kadar, Anayasaya aylnn kanunların 
ÖÖesli'derden c?kmasım da önler. 

Dnm.okra-*ye bu müessesesinin avlr?ra olduğu 
mı 'îeri sürerler rdbi b̂sme ^çoğunluğun iradesi 
msıbmk hâkimdir') dersek, bu görüş doğru ola 
* ili-s «•v-ıa bunun hürriyetle hukuk Devleti fikri 
ile bağdan?"! habda~'"~"yasabs cavi. sualdir. De-
m'dmasi, hürr'yete değer veren demokrasidir 
Yürütme omranırmı hukuka '-a^bkğını sağlamak 
ve mmsi tam-rr-sHam ksmai murakaVyn ta''i tut-
*^ak humık Devletini kusmak için atılan en iler: 
T:ir adımdır, Bütün devlet organlarının kendi-
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Terinden daha üstün hukuk kaideleri ile bağlı j 
bulundukları ve bu bağlılığın hukukî müessese- | 
Isrle müeyyide aîtma alındığını bilmeleri gere- | 
kir. Biz, mahkemelerin Hükümeti ayakta tu- ; 
tacak temel direk olmalarını arzu ederiz. Ada- ; 
!et iyi bir Hükümetin en sağlam temelidir. Her \ 
iktidar Anayasayı bir siyahi direktifler mecmu- j 
ası haline getirmemelidir, gerçekten riayet f 
edilmesi mecburi bir üst kanun haline getirmek \ 
ancak kasai murakabe ile olur. Müphem hü- j 
kümlerin tefsirinde siyasi heyetlerden daha si- \ 
yade tarafsızlığa ihtiyaç vardır. Bunlar da hâ- j 
İçimlerdir. Ancak, ifrata kaçmadan itidalle ya- ) 
pılarak Siyahilerin takdirine biobir zaman mah- j 
keme karışman?alıdır. Hele hela hâkim kendi \ 
siyasi tercihlerini kanun koyucunun tercihi ye- j 
rine ikâme etmemelidir. j 

Bir kamın, Anayasanın metnine ve ruhuna j 
bariz şekilde aylan olmadıkça hâkim buna ka- j 
rışmamahdır. İtidal, mahkemenin itibarını yük- j 
seitir. Fakat, itidalden uzaklaştıkça bizzat ka-
zai murakabe müessesesini tehdit eden tepkiler j 
başgösterir. j 

Karar verirken hâkimlerde s?yasi tesire mâ- \ 
T'iz kalmaklar mı? Onların da siyasi bir kanaat- j 
leri yok mudur? Bu da işin zamdm. Kazai j 
murakabe adaleti siyasileştirmektsn rfyade si- j 
yaseti hulnıkileştirmek olacaktır. Adaleti siya- j 
setten uşak tutalım derken Anayasayı ferdi bak ş 
ve hürriyetlerin en büyük temnatı olan ka^ai | 
teminattan mahrum etmek yersizdir. O halde j 
daha iyi hâkim yetiştirmek, statülerini daba | 
sağlam esaslara bağlamak lâzımgeîmektedir. Ka
nal murakabe sosyal telâkkiyi durdurur diye bir j 
"•rîîm var i-.e ö,?, hakikatte durdurma"- 'b'Hâk̂ s i 
secici cereyanlar, ani b.tvecanlan tadön.hpı fi- | 
resler, içtimaî ıslâhatm tedrici bir şekilde v* 
cemiyetin bünyesinde yaralar açmaksızın gerçek
leşmesine imkân verir. Politikacıları ve seçmen
leri düşünmeye sevk eder. içtimai istikrar ik- I 
iisadi emniyeti sağlar, Fikirlerin olgunlaşma- I 
«ma yol açar. Cemiyeti tecrübe tahtası olmak
tan kurtarır. Devrimizde iktisadi, içtimai, fikri 
sahada devlet müdahalesinin gitgide artması { 
muvacehesinde ferdin haklanın ve hürriyetlerini İ 
kasai murakabeye tabi tutmak mecburiyeti her ! 
gün daba artmrşt"r, Kanuna hürmet ve saygıda I 
kasai murakabe ile fertler aracında artar. Hu
kuk, şiddet yerine sükûnet getirir, Murakabe. | 
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Meclisleri daha mııtadil ve daha dikkatli elma
ya sevk eder. Bu murakabe böylece hukuk man
tığı bakımından olduğu kadar amelî ve siyasi ba
lamdan da lüzumludur ve faydalıdır. 

Beni dikkatle ve sabırla dinlediğiniz için he
pinize teşekürierimi sunar, iş bu bütçenin adı 
geçen müessese ve büyük milletimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını dilerim. 

Hürmetlerimle (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bekata, buyurun. 15 da
kikalık kayıt devam ediyor. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; Anayasa 
Mahkemesi bütçesi münasebetiyle çok önemli 
r ayd?ğım bir konu üzerinde durmak için huzuru
nuzdayım. 

Her millet, bâzı müesseselerini muhterem sa
yar ve bu müesseselerin şeref ve itibarları özel 
bir titizlikle korunur. İste Türk milletinin Dev
let bünyesi içinde yer alan bâzı müesseselere ba
kışı da böyle köklü bir saygı taşır. 

Bunun için; 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve yargı 

organlarının itibarlarını, şereflerini hepimiz cid
dî bir dikkatle korumak, savunmak sorunda
yız. Aksi halde kanunların ve bu kanunların 
uygulanması üzerine şüphe, gölge Ğmcr. Bu ise 
Devletin temel müesseselerini milletin gözünde 
zedeler, ki bunun sararı ve tahribatı çok büyük 
olur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde yer alan 
arkadaşların ve Hükümetin, bu müesseselere ve 
bunların eseri olan kanun ve kararlara karşı 
bilhassa saygılı olmaları ise en başta gelen va
zifeleridir. 

Muhterem arkadaşlarım; son samanlarda, 
Yüksek Adalet Divanı; Danıştay, Yargıtay ve 
anayasa Mahkemesi mensuplarının şahıslarına 
tecavüz ve bunların kararlarını gölgelendirmek 
yolunda tehlikeli belirtiler görüyoruz. Bu te
cavüzlerin takipsiz ve karşılıksız bırakılması ve 
bâzı kararların hor görülmesi, bu yola sapanlara 
bir nevi teşvik olmaktadır. 

Şimdi size bunun huzurunuzda cereyan eden 
acı bir örneğini vereceğim. Bugün öğleden önce, 
Adalet Partisinin Sayın Grup Başkanı, burada 
nurdan, söyledi : «Bu kürsüden konuşulanlar 
tutanaklara geçmektedir. Tarihe mal oluyor. 
Yarın çocuklarımız, torunlarımız da okuyacak» 
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lardır. öyle ise konuşulanlar ciddî vesikalara 
ve ciddî tetkiklere dayanmalıdır» seklindeki çok 
isabetli cümlelinden sonra şöyle devam etti : 
«Eğer biz Yassıada kararlarına ittıba edeceksek, 
eğer biz Yassıada mahkemeleri kararlarım, bir 
mahkeme kararı olarak, aksi sabit oluncaya ka
dar nıulıafana edeceksek...» dedi. Bu sözleri üze
rine Sayın Ekrem özden arkadaşımızın, «neyi 
kasdecliyorsunuz, tavzih ediniz,» tarzındaki mü
dahalesi karcısında da A. P. Grupu Balkanı ou 
açıklamayı yaptı: «Meselâ Murat Ali'yi Yas-
r.ıada Mahkemesi, Mecliste bâzı. kimselere otur
duğu yerden sataştığından, 13i attığından dolayı 
müebbet hapse mahkûm etmiştir. işte Yassıada 
Mahkemesi kararlarından bunu kasdettim» de
diler. 

Bu Bönlerin sahibi arkadaşlarımın A. P. Gru
bu adına konuştuğundan (Şahsı adına konuştu 
sesleri) Peki şahsı adına konuşmuş. Ciddî ve
sika ve telnka dayanılmadı tevs'yesi ile senlerine 
başladığından, bu beyanları ayrıca özel bir de
ğer ve önem taşımaktadır. 

Muhterem, arkadaşlarım; iste bu sebeple, bi
ran önce Yaı^ıada Yüksek Adalet Divammn eski 
Afyon Karohlsar Milletvekili Murat Ali bak
landaki kararım, tetkik ettim. 

Yabada Yüksek Adalet Bivam tutacakla
rının birinci cildinin, birinci bölümünün 233 ve 
231 nen sayfalarından £3 ncü sıradaki karar ge
rekçesini aynen olraycrsım: Mevzu, 

ÖMER LÛTFî EOECALÎ (izmir) — Mev
zua edelim alâkası var mı? 

HIFZI 03US BEKATA (Devamla^ — B'r 
örnek veriyorum. CA, P. sıralarından Anayasa 
Mabkemeıi il o ne alâkası var sesbri) (O, İL P. 
sırab'^udan cevan veriyor sekleri) 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. (A. P. 
s3rab.rmd.an n^ve cevap veriyor sesler") 

EKREM ÖZDBN fistan-ul) — Oh söylîyc-
ceksinb. Hs söylemiyecek mi yiz? 

BARKAN — Müsaade buyurun. S'n devam 
edin offnrirm. Sayın önden müdabab etmeyiniz, 
CCMbübübr) Konu ile ilgili bulmadığım takdirde 
sözü kederim. 

HTFET 0 1 UZ BEKATA (Devamb) — 
53 ncü sıradaki 1-mnar gerekçesini aynen okuyo
rum. Ea+^n ömelrt-'r, Htiyor. 

^^ı.-.,7r M l l ^ a t AH f t l ^ - ' • 1.flr«0 rVn 7-«ri M ' ? . 

{ hepsine oy vermiştir. Bunların basılarının tek
liflerinde de imanası vardır.» 

Görülüyor ki mahkeme, sanığı, Mecliste otur
duğu yerden lif attığından dolayı değil, Anaya
sayı ihlâl eden kanunların teklif sahibi olduğun
dan ve oy kullandığından mahkûm etmiştir. 

Gerçi karar gerekçesinde, Murat Ali'nin sa
taşmalarına, lâf atmalarına ait banı örnekler ve
rilmiş, fakat bu çimeklerin verilme sebebi şu an
lama bağlanmıştır. Aynen okuyorum: «Ancak 
bu müdahaleler, müdahaleyi yapanın maksadını 
da ifadeden hali değildir. 

Müdahalelerin devamlı ve ısrarlı oluşu hedef 
ve istikameti, asli iştirak halinde olduğunu gös
termektedir.» 

Görülüyor ki bu sataşmalarda, sanığın tutu
munun karine belirtilerine örnekler olarak, ge
rekçede yer verilmiştir. Fakat kararın mesnedi 
bu değildir. Kararın mesnedi (Anayasaya ay
kırı kanunlara oy vermek ve Anayasaya ayları 
kanunları kendi imzasiyb teklif etmiş bulun
maktır.) 

Nitekim karar maddesi açıktır, aynı cildin 
12 nci sayfa'!udadır ve şöyledir: «sanık Murat 
Ali Ülgen'in Anayasayı ihlâl suçundan IdG 1 ve 
50 ncıı maddeler hükmünce müebbet ağır hapse 
konulmasına karar verilmiştir.» 

Senato ve tarih huzurunda; burada ifade 
olunmuş bir yanlışı böylece düzeltmek vazifedir. 

Muhterem, arkadaşlarım; bu münasebetle arz 
edeyim. M, Yüksek Adalet Divanı, Anayasa Mah
kemesi, Danıştay ve Yargıtay kararlanın Meclis 
kürsülerinde siyan tartışma konusu yapmak ta
mamen hatalı ve tehlikeli bir yoldur. 

Mahkeme kararları üzerine şüphe ve gölge 
düşürmek, hele hiçbir savlam mesnede dayan
madan bunları haksin, gülünç ve itibarsız hal
de görmek ve göstermek mahkemelerin ve ya-a-
dif^mıs tarihin ağırlığiyle ve ciddiyetiyle asla 
bağdaşamaz. 

Muhterem arkadaşlar; mahkeme kararları, 
tarih içinde, ilmî heyetlerin tahlil tenkid ve tar
tışmalarına konu olabilir. Fakat siyaset adam-
b/nn-n. tecavüzlerine ve bu kararları şüphe1?, ha
le getirmelerine konu yapılaman. Bu, tehkkeli 
ve cidden ook mahzurlu olan vola ada ririlme-
m.eai rrerekir. Çünkü Devlet düzeni içincb ihti
rama b y k müesseselerin şeref ve itibarlarını 

leîvekilidir, Anayasayı ihlâl eden kanunların korumak ortak görevimizdir, 
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Bu itibarla, Türkiye Büyük Millet Meclisini, 
Anayasa Mahkemesini, Danıştayı, Yargıtayı, 
Yüksek Adalet Divanını ve bunların kanun ve 
kararlarını işte bu saygı anlayışı içinde görmeye 
ve göstermeye mecburuz. 

Muhterem arkadaşlarım; biraz önce, huzu
runuzda Adalet Partisi Grup Sözcüsü olarak ko
nuşan Sayın Kalpaklıoğlu arkadaşımız, «Ana
yasa Mahkemesi, demokratik rejimin vazgeçil
mez bir müessesesi değildir» buyurdu. Anaya
samız, Anayasa Mahkemesini, demokratik reji
min temel bir müessesesi ola-.-ak kurmuştur. 
Anayasaya radık Meclisler, senatör ve millet
vekilleri, Anayasa hülriimlerini de korumak zo
rundadırlar. Anayasa Mahkemesini görevlerinde 
ve kararlarında müstakil ve rahat bırakalım. 

Bu düşünce ve duymalarla; reiimin bir te
minat müessesesi olan Anayasa Mahkemesine ta
rafsız görevinde yürekten kabanlar diler, Yüce 
Senatoya Raylılarla selamlarını. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tuna. 
NUSHET TUNA (Kastamonu) — Muhterem 

arkadaşla^, Halk Partisi Grupu adına konuşan 
Sayrın Fikret Gündoğar.'ır». Anavasa Mahk'^e-
mesi kararlatılın infaz olunmadığı şeklindeki 
ithamı üzerinde söz almak mecburiyetinde kal
dım. 

Muhterem arkalarlar, Anayasa Mahkemesi 
bizde yeni bir müessesedir. Daha evvel mües
seseyi kuran devletlerde müşahede ettiğimiz 
anlaşmazlık ve ihtilâf şundaı doğmaktadır: 
Anayasa Mahkemesi teşriî organların salâhiye
tine doğru adım atmakta, teşriî organlar ken
disini Anayasa Mahkemesine karşı korumak 
lüzumunu duymaktadır. Ben şimdi falan karar 
falar, •partinin lehine olabilir yahut onun ar-
Z". ettiği istikamette olabilir, benim arzu etti
ğim istikamettedir diye görüp yasama organ
larının bahusus bizim içinde bulunduğumuz 
Yasama Organının salâhiyetlerine tecavüzünü 
gördüğümüz anda şu partizaTibk görüşlerimi
zi bir kıyıya itmeye mecburuz. Hâdise ne? Hâ
dise ; bir kaza merkezi neresi olsun Hem Boz-
kurt'un hem Abana'nın bulunduğu Kastamo
nu vilâyetinin bir temsilcisi olarak bunu ifa
deye mecburum. Elimizdeki, mevzuat, şu kazalın 
nerede olduğunu Yasama Orgazm tesbit eder. 
tiler İdaresi Kanununun maddesini arkadaş
larım bilirler. Muayyen bir maddesi neresi ka-
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za olacaktır, bunu kanun tesbit eder. Anahüküm 
bu. Şimdi vaktiyle Atanr.'mız ilçe oîmuş, ilçe 
olduğu bu Abana ilçesinin kaza merkezliği nü
fusu daha fazla olan, sanayi faaliyetinin daha 
kesif bulunduğu, köy halkının öteden beri aya
ğının alıştığı, pazar yeri olması, dolayısiyle Boz-
kurt ilçesine nakledilmiştir. Bu kanun 1953 
senesinde çıkmıştır. Anayasamı yürürlüğe 
girmesinden sonra bir yıl içinde Anayasaya 
muhalif kanunlar hakkında dâva açılması müm
kün idi. Bu mevzuda bir dâva açılmıştır. Şu 
mevzu Anayasa Mahkemesine intikal etmiştir. 
Anayasa Mahkemesi Abana kaza merkezinin 
Bozkuri'a nakline dair olan Kanunu iptal et
miştir. 

Şimdi hukukî ihtilâf şurada: Derler ki 
Abana kaza merkezinin Bozkuri'a nakline da
ir olan kanun iptal edilmiştir. Binaenaleyh, 
Abana kaza olmuştur. Şimdi Sayın Gündoğan'-
an müdafaa ettiği mevzu bu. Abana kabasının 
merkezini Bozkurt'a nakleden Kanun iptal edil
miştir. O halde Abana kaıa merkezidir. Aba-
nr.'mn falan tarihte derhal kaza yapılması lâ
zımdı:'. Şimdi bu mevzu şu, bu mevzu Anaya-
sa-rn 147 nci maddesinin Kurucu Mecliste 
müzakeresi'sıracında teferruatla tetkik olun
muş ; demişler ki, Anayasa Mahkemesi bir ka
nuni1. iptal etti, madem ki bu mevzuu tetkik et
miştir onun yerine geçecek fıkrayı da yazıve-
rin. Kurucu MecMs zabıtlarını, 147 nci mad
denin zaptlarım elbette tetkik ettiniz, elbette 

• lüzum görürseniz tetkik edersiniz, itiraz şu 
olmuştur: Derler ki; Anayasa Mahkemesi bir 
murakabe orgarr.dır. Evet, tetkikat yapmıştır, 
falan kamunun Anayasaya aykırı olduğunu tes
bit etmiştir, ama bunun yerine şu geçsin diye 
bir fıkra yazarsa o takdü-de, bu hak kiminse 
o müessesenin hakkına tecavüz etmiş olur. Bi
zim. kanunumuz ne diyor? Kaza merkezini teş-
r"î or,<ra*ı tesMt eden kaza merkezi neresi ola-
cakv.r? iller idaresi Kanununun muayyen mad
de ".i kaza merkezini Yasama Organı tesbit 
eder, diyor. Şimdi falan yerin Abana'nın falan 
yere geçmesi, BczkurVun karsa merkezi olma
sına dair Kanun iptal edilmiştir, Abana kaza 
merkezi oldu. Hayır arkadaşlar. Eğer bunu 
dersek temsil ett'ğimiz Yasama Organının ye
rine anayasa Mahkemesinin kaim olmasmı ar
zu ediyoruz demektir. Bizim salâhiyetlerimiz 
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Anayasr. Mahkemesine geçsin, onlar bizim ye
rimize tasarrufta bulunsun, demek istiyoruz. 
Bizler faniyiz, bugün geliriz, yarın gideriz, 
ama içinde bulunduğumuz müessesenin halikı
nı k^r halükârda muîıataza ve miidafr.a etmek 
mecburiyetindeyiz. Anayasa Mahkemesinin 
fonksiyonu, falan kanun. Anayasaya muhalif
tir diyerek iptal etmektir. Ona hürmet ederiz. 
Falar, yer kaza merkezi olsun, Anayasa Mah
kemesi bunu der. Hayır. 147 nci maddenin sa
rana'i Anayasr. Iaahliem.es i bir kanunun veya 
içtüzüğün Anayasaya muhalif olup olmadığını 
totklk eder. Falan yer kaza olsun diyemez. Onu 
söylemek hakkı Yüksek Meclisindir. 

Ş'rndi Savın Gündoğan'ra derdi burada. 
Der ki; efendim Abana'nm kam merkezliğinin 
BorlrırVa nakline da-'r olan Kanun iptal edil
di. Madem iptal edilmiştir daha evvel neresi 
idi?. Arkadaş"av, bizim mevzua^mız bura mü
sait e^i^ldi". A"aya~ar>:n 147 noi maddesi bu
na müsait değildir. Yine bu 147 nci madde mü
zakere edilirken onun yerine geçecek, madem 
k." vukufla tetkik etrr-stir, kaim. olacak fıkrayı 
koyuversin, itiraz ediyorlar; diyorlar ki, ha
yır O "pıaa Anayasanın 5 rci ve 6 nci madde
sini ihl*! etmiş oluyoruz. Bunu d'yor laıvvet-
lerra avrıhğı prensibi ka^ul ediyor, her or^an 
kend î üzerine diremek vanfevi yapacaktır. Der
ler ki; Anayasa Mahknmesi ip*al etti, bir ka
nun. ip*al edildi, derhal hükmünü icra etmesi 
lâzım. Burur, verine r-'~cecck o bokluğu doldu
racak tedbir alnm. Hüküm koynas-n, ama ted-
hr: akın Yine svzcü, ve o zamamn Kurucu Mec
lisi itiraz eder, hayır. Anayasa Mahkemesi ted
bir a1 amaı, uy "Tin değildir der. Tedbiri el'miz-
deki mevzuat k:me bu hakkı vermişse o yar>ar. 
Bunu ra^l hal'ederiz. öykyse söyle bir fıkra 
koyabm. elimizde bu fıkra yok. Anayasa Mah
kemesi Mr kanunu iptal ettiği zaman bunun 
yürürlük zamanım tssbit ets n. Akı ayı seç
mek. üzere falan tarihle bu ipAal karan yürür
lüğe üretecektir diye hüküm koyabilir, demiş
tir. İşte kamın iptal edilir edilmez, derhal infa-
rrna mâni okan bu fıkra ek'enmiştir. Kurucu 
Meclis zamtla-'iıv. tetkik ettiğimiz zaman bu ip
tal kararının. ne saman yürürlüce konaoağrı 
güs'-ercu fıkranın kabulü müzakereleri, ark^a 
gösteriyor. Ne diyor? Anayasa Mahkemesi bir 
kanunu iptal etmiştir, iptal ettiği zaman bir bes-
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I luk meydana gelebilir. Şu boşluğu kapatabil
mek. için tedbir almaya salâh'yetli makamdan, 
uzuvdan. daha evvel ve yine bir tedbir olmak 
üzere, Anayasa Mahkemesi, bu iptal kararı 
dört - beş ay sonra yürürlüğe girecektir, şek
linde vo al "T. ayı geçmemek üzere bir zaman ve-
robiliv demişti?. 

Mıhierem arkadaşlar, bu, büyük nıünakaşa-
larr. mevzu oldu. O. H. P. organları çeşitli be
yannameler neşretmeye kalktılar ve sonra bun
lar. ela matbuatta toplattılar. H'mdi, buna rağ
men, o partinin salahiyetli bir arkadaşının Ana
yasanın. bu kadar açık hükmüne rağmen. Ana
yasa Mahkemesi karan infaz edilmedi, Anaya
sa Mahkemesi kararlarına iktidarın hürmeti 
yoktur şeklindeki ithamın hakikaten üşüntü 
ile reddederim. Anayasa. Mahkemesi falan ka
zanın kaza olma hakkını iptal etmiştir. Nahi-
vo kurma hakin, Dâhiliye Vekaletinin hakkı-
&::. Tutmuştur kanunun iptal kararının yü
rürlüğe gireceği tarihten iki gün evvel Dâhi-
liye Vekâleti Bozkurt kazasını nahiye yanmış-
tiı\ Nahiye yapması Anayasa Mahkemesinin şu 
iptalinden sonra artık bu mevzuu ele almıyacağı 
mânasına gelmez. Orada memurlar vardı, o 
memurları başka yere uzaklaştırması doğru ol-

j nazdı. II"küme* kanun tasarısı hazırlamış. Mec-
| Vne vermiş'i. Komisyondan geçmişti bug"n 

Millet Meclisinde dir, su kanun müzakere edil
mektedir. 

O zaman irinde bu havalide bulunan me-
I nurlar sağa so7a gitmesin çünkü orada hem 

A'ana'da, hem Boskurt'ta kazanın kurıdması 
ioln bu. kanun teklifi yapılmıştı. Memurların 
sağa scîa, uzak yere gitmemesi ve bu kışta kı-

j yamotto perişan olma1 arına mâni olmak üze-
ı re, sırf bu gaye ile, Dâhiliye Vekâleti, hem 

Abana ve hem Bozkurt'u; salâh"ye" i dâhilin
de olduğu için, kanım bunu âmir olduğu için, 
ora" an nah T o yapılmıştır. Memurları, nahiye
lerde elverişli vazifelere tâyin etmiştir. Blr-

1 ^ao tâvini mümkün olrmyan memuru da en ya-
kır. bir kasaya göndermek suretiyle su hali 
önlemiştir. 

EKREM ÖEDEN. (istanbul) — Salâhiyeti 
yok, kararname mevzuudur. 

j /IÎMET NTJSEET TUNA (Devamla) — Ga-
I ym Özden kararname mevzuudur. 
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Baknıv şimdi Sayın özden; kararnameyi kim 
çıkarır? Meclis mi çıkarır? Neyse, rica ederim, 
burada kalsın. Kararname Hükümet tasarısı
dır, Hükümet çıkarır. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Çıkartmadı. 

BAŞKAN — Sayan Özden çıkarttı veya çı
kartmadı diye işi ihaleye çıkaraoak değilsi
niz, müdaha'o etmeyin. Lütfen devam edin. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Şim
di Sayın Özden, kararname Hüküme* tasarru
fudur. Kararnameyi Hükümet çakardı, şu iki 
nah'yeyi İnebolu kasasına bağladı. Kararna
me meydanda ve bu infaz edildi. Nahiye mü
dürü tâyin edildi, memurlar tâyin edildi. E.. 
Artık bu olmadı. Bunu Hükümet çıkaramaz. 
Kararnameyi Hükümet çıkaramaz!.. Allah mu-
hafaT\ böyle Mr sey olmaz. 

EKREM ÖZDEN fîstanbul) — Ben bu şe
kilde ifade etmedim değiştiriyorsunuz. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Am?. şu anda cereyan ediyor: Bu, bir kararna
medir. Kararname çıkaramaz, dediniz, Karar-
m^evi Hükümet çnkarır. Hükümet çıkırttı. 
Bıı iki yeri. nahiye yaptı. Nah'ye yapmanın ye
ğine esbabı mucibesi şu kara kışta buradaki 
memurlar uza1*: vere git^esrn'er, kanun Mecli
se verildi, müzakere edildi, bunun neticesini 
almah için. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, şu izahatım
la, şu neticeye varmak istiyorum. Bugün Ana
yasa Mahkemesi ile Teşriî organlar daima kar
sı". ka r rv \ gelmek ihtimalleri olan müessese
lerdir. Bizden evvel bu müesseseleri kuranlar 
bu, kara karsıya gedmeyi tesbit etmişlerdir. 
Bugün falan karar bizim arzumuz istikametin
de olabilir. Su arzu ettiğimiz kararı beğendiği
miz i<r!n artık Anayasa Mahkemesi kaza da ku
rabilir seklinde salâhiyet hudutlarını teca
vüz eder. ileri doğru ^ötürürsek su kubbesi 
altında bulunduğumuz müesseseye istemeden fe-
naV: vaîimıs olabiliriz. Her organ Anayasa
nın bahsettiği hakla?... 

BAŞKAN — Sayun Tuna müddetiniz dol
du. 

AHMET NüSRET TUNA fDevamlal —- Bir 
dakîkar;^. rio?, edebim bağbyacağım. Müsaa
de pfW-Anf*: \yir- r>ev5ma daha temas edeyim. 

BAŞKAN —. Doldu müddetini; lütfen cüm
lenizi tamamlayınız. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Şimdi eğar ona böyle hayali salâhiyetler izafe 
edersek, bir gün bu müessesenin hak ve hudut
ları birbiriyle taaruz ve tecavüz haline gelir ve 
bundan memleket zarar görür. Anayasa Mahke
mesi karar vermiştir. Bozkurt kazalük hakkı
nı kaybetmiştir, bucak olmuştur. Hükümet hak
kım istimal etmiştir, kazaların kurulması için 
bir kanun tasarısına Meclise vermiştir. Yük
sek Heyetiniz lüzum görürse, zaruret görür
se Abana'yi da ilçe yapar, Bozkurt'u da ilçe ya-
paı\ Her halükârda Anayasa Mahkemesi fa
lan kasabayı ilçe yapmaz. Bunu bırakalım ve 
bu şekilde bir polemiğe gitmiyelim. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Tuna, doldu 
müddetiniz. 

AHMET NüSRET TUNA (Devamla) — 
Şimdi Sayın Başkan, bir de.. 

BAŞKAN — Doldu Sayın Tuna, özür dile
rim. 

AHMET NüSRET TUNA (Devamla) — 
Teşekkür ederim, fakat tekrar tekrar rica edi
yorum. Falan mevzu, bizim lehimize gözükü
yor diye şu salâhiyetlerimizi bir başka mües
seseye kaptermayr, matuf hareketlere sebebol-
mıyalım. Cümlenizi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz. 
CAV1T TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Sa

yın Başkan, çok aziz arkadaşlarım; huzurunu
za çok kısa bir mâruzatda bulunmak üzere gel
dim. 

Bir milletin fikri, eğitimsel ve sosyal yönler
den huzur içinde kalkınması için, şüphe yok M, 
Iıcr müspet ha,Tile ve hareketinin her türlü taz
yikten VG tesirdon UZP.'Î ve rabr.t bir muhit için
de yerleşmesi, yerleştirilmesi lr,3imdır. B? tür
lü so°yal ve hukukî bir iklimin şartları arasın
da her şryden evvel milletin her türlü hakkının 
ve hizmetinin ta^n bir eımryst ve güvenle görül
düğü ve nrabafasa edildiği inamının mevcudol-
maT. şarttır. Bu cartın so«yal büryesi hukuk 
devleti fikrîyle kıymetlenebilir. Bıı netice ise, 
*r.r-pk ve yalnız kanunların içtihat bakımından, 
fikriv?*. bakımından VG her ^art idinde ta-n bi-
tarafhkl«\ hazırlanması ve bitaraflıkla tatbikiyle 
kasanılabilir. 

Savın Başkan; hürryıt rsirninm, fazilet ve 
haysiyet ifade eden gücünü, Türk Milletinin ira-
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desinin kayıtsız şartsın hâkimiyetinin devamın
da gören bir anlayışın içtihat ve fikriyat bakı
mından kuvvetine inanmış insanlar olarak. Ana
yasa Mahkemesinin mânevi ve hukukî büyüklü
ğüne daima hürmetkarız ve böyle olmakta her 
sari içinde mutlaka devam eedceğiz. Bu türlü 
hukukî ve ahlâki bir inanı? ve davranırın Türk 
Milletinin sosyal hayatına kattığı ve katacağı 
huzuru bütün derinliğiyle hisseden insanlar ola
ra1: Anayasa Mahkemesinin büyüklüğüne ger
çekten inanmış bulunuyoruz. Bu hükmün Türk 
Milletinin ve hukuk devletinin gerçek ve mu
zaffer hayatına katacağı imkânları, vazife şuu
runun ahlâkiyle kıymetlendirerek birbirimize 
örnek bir kanaat ve kararla kıymetlendirmek, 
hepimizin kanaatimce en büyük borcumuzdur. 
Böylo olmasına rağmen, zaman zaman bu mah
kemenin her yönünden her münasebet ve ölçü 
üstünde duran yüceliğine hürmet etmeyişin za'-
fını ifade eder ölçüsüzlüğüne düşüldüğünü gör
mekten gerçekten müteessirim. Bir komisyonda 
acı ile müşahede ettiğime göre bir arkadaşımız, 
Orman Kanunu hakkında hangi hükmü getirir
seniz getiriniz Anayasa Mahkemesi mutlaka bo
zacaktı;*, diyebilmenin gerçekten şaşırtıcı, üzü
cü ve haklı olnryan hükmünü vermekten kaçın
mamıştır. Biz hür bir vicdanın, hür bir irfanın 
ve gerçek insan hükmîyle değerli büyüklüğüne 
sahibolduğuna inandığımız hakimlerimizin bu 
türlü haklı olmayan hükümlerden en az bizim 
kadar ıstırap çektiklerine samimî olarak inanı
yoruz. Abana ve Bozkurt hakkında verilen bir 
Anayasa hükmünün yanlış bir anlayışı ininde bu 
kürsüde tenkidi ve tetkiki hiçbir şart içinde 
ha'dı ve doğru olnryan bir harekettir. Biraz ev
vel yine böylece şahsan haklı, olmadığına inan
dığım bir hakikati, bir hâdiseyi birlikte dinleyip 
birlikte müşahede ettik. 

Sayın Bekata; burada Adalet Partici Gırm 
Balkanının yaptığı konuşmadan bahsederek, 
Yassıada Divanının bir karan hakkında arka
daşımızın verdiği hülonü işin kanaatimce, yan
lış olan beyanatına temas etmek sur-t-'yle bu 
kürsüden bu yanlısı tescil etmek istediğini söy
ledi. Bizim bildiğimize göre, Yass^ada Divanı. 
ihtilâl sonramı. Türk Milletinin reyiyle hakiki ve 
hukukî hüviyetini sflrv} bulup an Anayasa ile 
Inırulmııs, Arayasa Mahkemesi ile a?îa ve mut
laka aynı müessese değildir. Böyle olunca bu 

kürsüde Anayasa Mahkemesi bütçesi konuşulur
ken bu konuşmanın ele alınmasının haldi olan 
hiçbir sebebi, hiçbir münasebeti yoktur. Ve Sa
yın Bekata, bu davranışiyle, buradan söyledik
leri ile açıkça bir çelişmeye düşmüştür. Ben bu 
mutlak gerçekler içinde, kendi hükmiyle kendi
lerine hitabediyor ve lütfen bu yüce müesseseyi 
rahat bırakmalarını kendilerinden istirham edi
yorum. 

Sayın Başkan, Anayasa Mahkemesinin her 
türlü his ve her türlü hırs özgüsünden dışarı, 
her yönden âli ve her yönden yüce hususiyetine 
daima ve her kanaatte hürmetkar olarak, hu
kuk devleti fikrinin savunulmasında hizmet ve 
vazifeli ve mesul insanlar olarak, herkesten çok 
kanaatim odur ki, senatör ve milletvekili ola
rak bizim vazifemizdir. 

Sayın Başkan, hukukun gerçekten ümit, ger
çekten huzur ve güven veren gücü içinde ve 
ışıklı ve aydın bir âlemde, bu âlemin büyüklü
ğüne lâyık bir yücelikle değerli olmasını yü
rekten istediğimiz Anayasa Mahkemesine bir, 
beraber olmasını dilediğimiz hürmet ve güven 
duygulanın sunuyor, Anayasa Mahkemesinin 
bütçesinin memlekete hayırlı olmasın diliyerek 
Yüce Senatoyu hürmetle selâmlıyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı buyurun. 
ADALET BAKANI HASAN DÎNÇER (Af

yon Karahisar Milletvekili) — Sayın Başkan, 
değerli senatörler; Anayasa Mahkemesinin Büt
çesi münasebetiyle gruplara mensup sözcü ar
kadaşlarımın ve şahıslan adına konuşan arka-
daşlanmın mütalâalannı dikkatle takibettim. 
Anayasa Mahkemesinin varlığı üzerinde göste
rilen hassasiyete ve bu hassasiyeti dile geti
ren arkadaşlarımın mütalâalarına bütün kal
bimle iştirak ederim. Filhakika Anayasa Mah
kemesi yıllar yılı özlediğimiz bir müessese ola
rak Anayasamıza girmiştir. Bugün Anayasa 
Mahkemesi bir müessese olarak üzerinde ha
kikaten hassasiyetle durmamıza ve müessese
nin mânevi varlığı üzerine toz kondurmadan 
müesseseye aidolan, meseleleri dile getirmemizi 
gerektirir bir durumdadır. Müesseselerin mâ
nevi varlığı başka şeydir, müessesenin işleyi-
şindeki aksaklıklar yine başka şeydir. Bunları 
birbirine karıştırmadan ayn ayn mütalâa et-
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mek mecburiyetindeyiz. Anayasa Mahkemesi ifa 
ettiği fonksiyonları itibariyle bugün kanunları
mızın veya İçtüzüğün Anayasaya ayları olup 
olmadığı noktasında bir denetleme yapmakta
dır. Bu önemli bir fonksiyondur ve milletlerin 
hayatında, Parlâmento hayatında ve iç çekiş
melerinde büyük bir bokluğu dolduran bir fonk
siyondur. Bugün yapmakla olduğumuz kanun
ları konuşurken Anayasaya aykırılığı iddia
ları samimî olarak veya bir mânada politik 
olarak ortaya atılmaktadır. Ve Türk efkârın 
bıı hava tedirgin etmektedir. Şimdi Anayasa 
Mahkemesinin varağıdır İd, bize bu münaka
şalarda bir emniyet telkin etmekte ve münaka
şalar yapılırken bir çıkar yol olarak görülmek
tedir, Gayet senin iddian doğru ise, benim nok-
tai nazarım mahfuz, ama senin iddian doğru 
ise mesele Anayasa Mahkemesince halledilir di
yebilmek bir emniyettir ve iç meeslclerimizdo 
büyük ölçüde ferahlık getiren bir emniyet süpa-
pı olarak bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesi 
kurulmadan evvelki iç çekişmelerimizi biran ta
hattur etmek istersek, bugün bunun kıymetini 
daha iyi anlamak mümkün olur. Esasen millet
lerin tarihinde kanunların Anayasaya aykırılığı 
endişesi daima yaşamıştır. Benden evvel konu
ra^. arkadaşların, kanun1 arm Anavasaya aykırı-
lığı mevzuunu ele alan ve bunun için müessese
ler kuran milletlerin isimlerini burada saydı. 
Ben bunları size tekrar saymak suretiyle vak
tinizi almak istemiyorum. Hakikaten her mille
tin. tarihinde parlâmentoların yaptıkları kanun
ların Anayasaya aylarılığı iddiaları daima yer 
almıştır. Ve bu iddiaları çözmek için, bu endi
şeleri dağıtmak için çıkar yol aramışlardır, mil
letler. Binaenaleyh, bizim Anayasamızda bu çı
kar yolu bir Anayasa Mahkemesinin kurulması 
suretiyle bulmuştur. Bize düşen vazife Anayasa 
Mahkemesinin hakikaten Anayasada işgal et
tiği yere uygun bir hüviyette çalışmasını sak
lamak ie'n Teşriî M selis olarak üzerimize dü
şen vazifeyi yapmak, yani kanunları çıkarmak. 
onun roksanlarını ikmal edici, ihtiyarlarını gi
derici kananları çıkarmak ve her halükârda 
Anayasa Mahkemesi müessesesini zedelemeden 
mevzu! arımızı bir hassasiyet içerisinde konuşnl-
masıdır. 

Şimdi burada konuşan arkadaşlarım, bilhas
sa Cumhuriyet Halk Partisine mensup iki hatip 
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arkadaşım şöyle bir tablo çizmeye çalıştılar. 
Anayasa Mahkemesi kararlan kaale alınmıyor, 
umursanmıyor. Misal, Abana. 

Abana misali ve bir başka arkadaşımız da 
Anayasa Mahkemesi kararlan, Yargıtay karar
ları, Danıştay kararları üzerine gölge düşürü
lüyor. Şahıılar ve hâkimler üzerinde münaka
şalar yapılıyor. Şimdi arkadaşlar mahkeme ka
rarlarını savsaklamak mümkün değildir. Anaya
sa Mahkemesinin fonksiyonunu tedvin eden 
maddeler arasında 152 nci maddenin son fıkrası 
dor İd, «Devletin yasama, yürütme, yargı organ
larının, idare makamlarım, gerçek tüzel kişileri 
Anava~a Mahkemesi karara bağlar. Anaya
sa Mahkemesi kararı, yasama organlarında ida
reyi de mahkemeleri de ve kişileri de bağlamak
tadır ve kesindir. 

Binaenaleyh, kesin kararlan umursamamak 
ve savsaklatmak gibi bir düşünceyi Hukuk Dev
letini kendisine şiar etmiş, temel etmiş, bir ik
tidara yakıştırmak haksızlığın ve insafsızlığın 
en büyüğüdür. Bir şeyi daha hassasiyetle ko
nuşmalarımızda gözden uzak tutmamaya mecbu
ruz arkadaşlar. Bu müesseselere gllgo düşür
mek, bu müesseselerin kararlarına karşı umur
samamak mevzuunda ne kadar hassas olursak 
ve bunlar bu müeıseleri ne kadar zedelerse mâ
nevi varlıklar bakımından bu müesseselere bu 
nazarla balnkyormuş gibi bir hava yaymanız c'a 
aynı şekilde, hattâ ondan daha tehlikeli bir faa
liyet clıır. Onun için müesseselere tez kon
durmamak mevzuunda hassasiyetimizi yaparken 
toz konduruluyor givi münferit misalleri tamim 
etmek suretiyle uımımilestiren bir havayı yay
mamız da o nispette tehlikeli ve o nisbette in
safsız hr. Muhalefete mensup arkadaşlarımın 
bu. nokta üzerinde ..dikkatli olmalarım rica ede
rim. 

Şimdi, Abana mevzuu üzerinde Tuna arka
daşım kâfi derecede durdu. Ama Hükümet adi
nin. de arzı cevabetmemde, kim da olsa, zaru-
na bu kadar ağrr bir itham olduğuna g'ire, be
rat vardır. Gündoğan arkadaşımın konuşma
sında «Abana ilçesinin merkezi olan Abana'yi 
ilçelikten çıkaran kanun mülgadır. Al-ana de
nilen ilçenin merkezi elan Abana'yi ilçe yapan 
eski kanım avdet eder,» diye bir ibare var. O 
halde beyle Kr ibareyi mevcut kabul edersek 
Anayasa Mahkemesinin iptal karan vermek 
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fonksiyonu yerine ölü t i r kanunu da ihya et
mek fonksiyonunu ka':ul etmemiz lâsımgelir ki 
bunun imkânı yoktur. Bunu hattâ Teşriî Mec
lisler yapar. Yani ölü bir kanuna atıf yaparak 
diriltemez. Yeni bir kanun yapar, ama falan 
kanun meriyettedir diyemez. Binaenaleyh, Ana
yasa Mahkemesinin burada yaptığı şey ilçelik 
kararının, yani kanunu iptal etmiş olmalından 
ibarettir ve bu kararın meriyeti için de altı 
aylık bir mehil koymuş olmaktan ibarettir. 
O halde yapılacak şey; yeni bir kanun tasamı 
ile yeniden ilçeliğini sağlamaktan ibarettir ki, 
Hükümetçe bu yapılmıştır arkadaşlar. Gerek 
Abana'nm gerekse Bozkıırt'un ilçe olması için 
tasarı hazırlanmış ve Meclise sevk edilmiştir, 
komisyonlardan da geçmiştir. Binaenaleyh, ik
tidarı Anayla Mahkemeli kararlarını umursa-
mampzbkla i"ham etmek anayasa Mahkemesi
nin aldığı kararın mahiyeti ve tu kararın oto-
matikman ilçeliğini bahşetmemesi ve bu kırar 
karşısınla yeniden bir kanun çıkarmak lüzum 
ve zarureti toplu olarak güzden geçirilirse, bu 
mütalâanın hem yersiz ve hem de insafsız olduğu 
görülür. Ama ne var ki, sizlerimin başında da 
arz ettiğim gibi, bir hava yayılmak arzusu ile 
bunlar söylenmiştir. Bu bir inanışın ve sami
miyetin ifadesinden ziyade iktidar Anayasa 
Mahkemesi kararlarını dinlemiyor, iktidar 
mahkeme kararlarını dinlemiyor giM işin is yü
zünü bilmeyenlerin nazarında iktidarı şüpheli 
gösteren, iktidarı beyle Anayasa dışı bir dav-
ranısın içindeymiş gT~i gösteren bir politikrnm 
gayreti içinde oldukları içindir ki, maalesef 
bunları bu kürsüden söyliyeb ilmektedirler. Bir 
hatin arkadaşım Anayasa Mahkemesinin siyahi 
partilerin de denetimi vazifesini ifa ile mükel
lef olması itibariyle mevcut kadronun bu done-
timi yapmaya kifayetsiz olduğunu dile getirdi. 
Doğrudur. Hakikaten bu kadro ile bira?: da 
malî cephesi olan bu denetimi Anayasa Mrfıke-
mesinin yapması mümkün değildir. Bu maksat 
la bir tasarı hazırlanmış, sevk edilmiştir ve Ma
liye Vekâletince malî yönden mesele tetkika ta
bi tutulmuş, tasan huzurunuza yalanda gelecek
tir. 

Gündoğan arkadaşım, Anayasa Mahkemesi
ne uzman kadrosu verilmesi fikrini savundular. 
Doğrudur. Fakat bugün elimizde ineri kanun
da ve buna bağlı cetvellerde uzman kadroları 

mevcuttur. Ama ne yapalım ki, buna şimdiye 
kadar talip çıkmamıştır ve bunları doldurmak 
imkânı hâsıl olmamıştır. 

Bina ihtiyacı üzerinde tamamen arkadaşı
mızla mutabıkız. Ve mesele, bir mesafe kat'et-
miş durumda olarak mütalâa edilebilir. 

Kütüphane mevzuu üzerinde durdular. Bü
yük bir kütüphanenin Anayasa Mahkemesine 
temin edilmesi fikrini savundular İd, fikir esas 
itibariyle tamamen yerindedir. Fakat bu zaman 
ve para işidir. Ancak bugünkü durumu da bu 
vosile ile arz etmekte fayda mütalâa ediyorum. 
Bugün Anayasa Mahkemesi kütüphanesinde 
23 734 lira değerinde ve 1 039 aded kitap mev
cuttur. Bunlar Türkçe kitaplardır. Ayrıca 
41152 lira değerinde 4 920 adedde ecnebi kitap
lar mevcuttur. Bunlar üzernde de istifadeler 
yapılmaktadır. Şimdiki halde daha ziyade bun
ların sağlıyamadığı ihtiyaçları umumi kütüpha
nelerden sağlamaktadırlar. Ama zaman ölçüleri 
içinde ve malî imkânların elverdiği nisbette bu 
arzu temin edilecektir. 

Arkadaşlar bâzı müesseseler vardır M, o 
müesseselerin mânevi varlıkları üzerinde politi
ka yapmamız günahtır. Bunu, iktidar buna 
karşı şöyle davranıyor, muhalefet buna karşı 
şöyle davranıyor gibi birbirimizi itham eder ve 
müesseseleri ister istemez tahribe müncer olan 
politikadan içtinabetmemiz lâzımgelir ki, bun
ların basnıda Anayasa Mcfakemesi gelir. Bun
ların içinde Yargıtay vardır, Danıştay da var
dır. Bunlara aidolan sözlerimizde dikkatli ol
maya ve her halde yapacağımız politikalarda bu 
müesseselerin mânevi şahsiyetlerini zedelememe-
ye itinalı olmamıza zaruret olduğu kanaatini 
ifade etmek isterim. 

Anayasa Mahkemesinin Parlâmentoyu de
netlemesi diye bir şey yoktur arkadaşlar. Ana
yasa Mahkemesi sadece kanunların Anayasa
ya aykırı olup olmadığını denetler ve bu da 
muayyen usule tabidir, otomatik değildir. Ana
yasa Mahkemsi ile Parlâmentoyu fonksiyonlan 
bakımından karşı karşıya getirmek tamamiyle 
haksızlık olur ve sözlerimin bir kısmında ifade 
ettiğim gibi, bunları bir politik sermaye yap
mak tamamen yersiz olur. 

Konuşan arkadaşlarımın mütalâalarını ve te
mennilerini bu mâruzâtımla, kısa da olsa, ce
vaplandırdığımı zannediyorum. 

195 -* 
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Anayasa Mahkemesi dolayısiyle muhterem 
Senato üyelerinin gösterdikleri hassasiyete te
şekkürlerimi sunar ve hürmetlerimi arz ede
rim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi 1968 yılı 
bütçe kanım tasarısının tümü üzerinde görül
meler bitmiştir. Bölümleri okutuyorum. 

D — Anayasa Mahkemesi, 

(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 2 223 517 
BAŞKAN — KaV.il edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.030 Yönetim giderleri 435 051 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 101 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Çeşitli giderler 5 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

ları ve onarımları 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hizmet sektörü 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

II - Transferler 
35.000 Sosyal transferler 14 030 

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

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

E — BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Başbakanlık bütçesine geçiyo
ruz. Grupları adına söz alanlar, C. H. P. grupu 
adına Sayın Mehmet Hazer, Güven Partisi gru
pu adma Sayın Bahadırlı, Millî Birlik grupu 
alma Sayın Yıldız, A. P. Grupu adma Sayın 
Termen, şahısları adma Sayın Cizrelioğiu, Sayın 
Cebe, Sayın Berkol, Sayın Alpaslan ve Sayın 
Melen kayıtlıdırlar. Buyurun Sayın Hazer. 

C. II. P. GRUPU ADINA MEHMET HAZER 
(Kars) — Saym Başkan, değerli arkadaşlarım; 
1933 malî yılı Bütçesi de son yılların bütçeleri 
gibi açıklı olarak Yüce Heyetinizin onayına su
nulmuş bulunmaktadır. 

Basında, Bütçe ve Plân Komisyonunda türlü 
yönleri ile eleştirilmiş, incelenmiş, birçok nokta
ları da eksikleri ispatlanmış olan 1963 yılı Büt
çesi de Kalkınma Plnının sosyal, ekonomik ve 
kültürel hedeflerini gerçekleştirecek nitelikte 
ve yapıda görülmemektedir. 

Anayasamızın sosyal adalet ilkesi de bu büt
çede ihmal edilen hususlar arasındadır. 

Bütçenin tümü üzerindeki görüşlerimiz ra
kamlara dayalı ve ayrıntılı bir surette izah 
edildiği için Başbakanlık Bütçesi üzerindeki 
mütalaalarımızı özetliyerek sunacağız. 

Saym senatörler, Anayasamızın kabul etti
ği sisteme göre Hükümet politikasını Ba-şbakan 
ve Bakanlar Kurulu yürütür. 

Anayasanın 105 nci maddesine göre, «Baş
bakan, Bakanlar Kurulunun Başkanı olarak Ba
kanlar arasında işbirliğini sağlar ve Hükümetin 
genel siyasetini yürütür.» Bu itibarla Başbakan 
hem icranın sorumlu başı, hem de Bakanlar ara
sında bir koordinatör durumundadır. 

Başbakan; bu önemli ve şümullü görevler 
yaırnda, Başbakanlığa bağlı bâzı kuruluşların 
da idari scrumluluuğna muhataptır. Bu kuru
luşların bir kısmı özel kanunlarla Başbakan
lık bünyesinde yer İmiş, ayrı bütçeleri olnuyan 
dairelerdir; Atom Enerjisi Komisyonu Genel 
Sekreterliği, Devlet Personel Dairesi, Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreterliği, Millî İstihba
rat Müsteşarlığı, Orta Doğu Âmme idaresi Ens
titüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu gibi. Bu kuruluşların Başbakanlığa 
bağlanmaları hem ifa ettikleri görev ve hem de 
koordinasyona olan ihtiyaç yönündendir. 

Başbakanlığa bağlı bir kısım kuruluşların 
da ayrı bütçeleri vardır. Danıştay, Devlet Plân
lama Müsteşarlığı, Diyanet işleri, Devlet ista
tistik Enstitüsü v.s. 

Bu kuruluşların bâzılarının Hükümetle olan 
ilişkileri Dsvîet Bakanları araçlığı ile özel ka-
nnnlanna göre düzenlenmektedir. Başbakanrn, 
Hükümetin çok önemli ve şümullü genel poli
tikası ile ilgili isler arasmda bu dairelerle ayrı 
ayrı meşgul olması mümkün olamıyaeağı bin, 
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Devlet Bakanlarının yardımlarından yararlanıl
maktadır. Bu kuruluşlarla Başbakanın imkân 
nisbetinde bizzat ilgilenmesi işlerin çabuklaştı
rılmasını saglıyacağı ve kolaylaştıracağı inancın
dayım. 

Sayın arkadaşlar, bu kuruluklardan bâzıları
nın durum ve tutumuna kısaca dokunmayı lü
zumlu görmekteyim. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı evvelce bâzı çev
relerce yadırganan bir kuruluştu. Şimdi tüm 
millete mal olma yolunda bir merhaleye var
mıştır. Bundan bu idarede sorumluluk yüklenen
lerin büyük payı olduğu şüphesizdir. Bilindiği 
gibi, kalkınma icaplarını yerine getirecek ted
birlerin alınması bölgeler ve fertler arasındaki 
dengesizliği azaltacak metotların bulunması 
Devlet Plânlama Teşkilâtının kuruluş nedenle
ri arasındadır. Esefle ifade etmeye mecburuz 
ki, son yılların uygulaması bu istikamette bir 
gelişme göstermemiştir. 

Dlnayet İşleri Başkanlığı bünyesinde mer
kezden muhite yayılmakta olan bir tedirginlik 
vardır. Diyanet işleri Başbakanlarının tâyinin
den azillerine kadar memur arasındaki çekişme
ler de bu idarenin bünyesinde tahribat yapmak
tadır. Ayrıca bâzı müftülerin, müezzinlerin ve 
diğer din görevlilerinin devrimler aleyhindeki 
davranışları da, kanaatimizce, bugün bir Hükü
met konusu haline gelmiştir. Sayın Başbakanın 
bu idare ile yakından ilgilenerek bu ıstırabı din
dirmeleri görevleri arasında mütalâa olunmak
tadır. Bu dairenin bütçesi üzerinde ayrıca duru
lacaktır. 

M. i. T. Teşkilâtımızın son günlerdeki başa
rılarını memnuniyetle görmekteyiz. Bu teşkilât 
içişlerle ilgili bâzı basit konuları bir tarafa 
bırakarak gücünü aııl hedefte teksif ederse ba
şarı oranzmn daha artacağına inanıyoruz. Tür-
klyeyi yakından ilgilendiren sahalardan uzak
larda elde edilecek basanlar daha çok başka
larının işine yarar. Biz kendi bölgemizde millî 
güvenliğimizi koruyacak tedbirlere önem ver
meliyiz. Türkiyemizin jeopolitik mevkii, kom
şularımızın bilinen maksatları ve son olaylar 
da bunu gerektirmektedir. 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Arattırma Ku
rumu geç kalmış yeni bir kuruluştur. 20 nci 
yüz yılda bilimsel ve teknik alanlarda araştır
malar yapılmadan kalkınmanın mümkün ola

mayacağı bilinen bir gerçektir. Bu kurum kısa 
süreli çalışmaları ile ümit verici gelişmeler 
göstermiştir. Teknik ile diğer bâzı eksiklikler 
zaman içinde düzeltilebilir, önemli olan genel 
hedefe yönelmektir. 

Birinci «Bilim Kongresi» çalışmaları bu ba
kımdan ümit verici olmuştur. Türkiye Orta -
Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü de kendi ala
nında kıymetli araştırmalar yapan, idareci per
soneli günün icap ve metotlarına göre yetişti-
en, bir taraftan da idarenin yeniden düzenlen
mesi esaslarını hazırlamaya çalışan başarılı bir 
müessesedir. 

Sayın senatörler; sözlerimin babında 1963 
bütçesinin Kalkınma Plânının sosyal, ekonomik 
ve kültürel hedeflerini gerçekleştirecek yeterli
likte tedbirler olmadığını ifade etmiştik. 

Bu iddiayı ispatl'yacak birkaç konuya kı
saca işaret etmekle yetineceğiz. 

Toprak reformu, vergi reformu idari reform, 
kamu iktisadi teşebbüslerinin reorganizasyonu, 
çalışanların sosyal hakları ve sosyal güvenlik 
tedbirleri, madenler ve tabiî kaynakların günün 
şartlarına göre yeniden ele alınması gibi hu
suslar bu meyanda zikredilebilir. 

Bunlardan başka, Sayın Başbakan ve Mali
ye Bakanının ve Adalet Partisinin yetkili or
ganlarının defalarca vaat ve ilân ettikleri Per
sonel Kanununun malî hükümleri de henüz uy
gulama alanına konulmamıştır. Bu yüzden Dev
let kadrolarında teadül günden güne bozul
muş, piyasadaki nispî denge de az gelirli vatan
daşlar aleyhine dönmüştür. % 10 - 15 oranın
daki avanstan da yararlanamıyan mahallî ida
reler memurları ile Devlet iktisadi teşebbüsle
rinin az gelirli personelinin durumu da bu yüz
den büsbütün sarsılmıştır. 

Sosyal Adalet ilkelerine göre esaslı bir dü
zenlemeye muhtaç emeklilik müessesi de ıztı-
raplı halini muhafaza etmektedir. Eski emek
lilerin dul ve yetimlerin yetersiz aylıklarını da 
bu tablo içinde görmek ve düşünmek mecburi
yetindeyiz. 

Sayın arkadaşlarım, yıllardanberi vaat ve 
ilân olunmasına rağmen Muhasebei Umumi
ye Artırma ve Eksiltme kanunlarının yeni ihti
yarlara uygun hale getirilmesi de henüz müm
kün olmamıştır. Bu kanunların ıslah edilme
mesi yüzünden yeni ve eski kuruluşlar akçalı iş-
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lerini, alını ve satımlarını îiuhasebei Umumiye, 
Artırma ve Eksiltme kananlarının dışında tut
mak için istisnai hükümlere ihtiyaç göstermiş-
lerdir. 

Devlet yatırımları, özellikle resmî yapıların 
çoğu eksik, ansalı bir krdie inşa edilmekte, ida
re ile mütaahhitler aracındaki ihtilâflar da rem
den güne artmaktadır. Bundan da en çok ka
mu hizmetleri ve Devlet Hazinesi sarar görmok-
tedir. Ne yazık ki, bütün tunlar Hükümeti 
uyarmaya yetmemektedir. 

Bugün yurt ölçüsünde şikâyet, hattâ ıstırap 
kaynağı olan rüşvet ve irtikâbı önllyecek ida
ri ve kanuni âcil tedbirleri de vatandaş Hükü
met'.en beklemektedir. 

Sayın Barbakanın, kırtasrycciîik ve bürok
rasi ile mücadele müjdesi de maalesef gerçek
leşmemiştir. ö.e yandan idarede tasarruf sağ
lanamamış, tersine sivil ve aıkerî Devlet araç
larının kanun dışı kullanılması, had bir safha
ya varmıştır. Borçlu bir Hazine, açıklı bir büt
çenin bu kadar israf ve sui idareye tahammü
lü olmadığını herkesten evvel Hükümetin tak
dir ederek tedbirler alması gerekirken, açılış 
merasimleri ve lüks inşaatla bu israf daha da 
teşvik olunmuştur. 

Lîuhterem arkadaşlar, besin ve beslenme 
sorunu da son samanların önem kazanan konu
lan arasındadır. Besin maddelerinin üretimin
den, tüketimine kadar har safhada sağlık ve 
ekonomik şartlara göre ciddî bir denetlemeye 
tabi tutulmalını sağlıyacak j/eni bir Devlet 
organizasyonuna ve müdahalesine şiddetle ih
tiyaç olduğu inanemdayıs. Bu konuda ösel sek
törle işbirliği kurulması tedbirlerini de vatan
daş Hükümetten beklemektedir. 

Yurdumusda mevcut beslenme dengesizliği
nin de ancak böyle bir koordinasyon ve orga
nizasyonla giderilebileceği kanaatindeyiz. 

Sevgili arkadaşlarım, birkaç yıldan beri ge
çici tedbirler ve Hükümet kararnameleri ile 
yürütülen Kcy işleri Bakanlığı ile Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlıklarının kuruluş ka-
nunlan da henüz meclislere gelmemiştir. Bu 
gecikmenin türlü sebepleri yanında bakanlıkla
rın birbirinden daire ve kadrolar alıp verme
sinde uğranılan güçlüklerin önemli yeri olduğu 
kanısındayız. Mevcut kuruluşlar arasında da 
yanlıshklar ve yanlış bağlanmalar var. Bunla-

f rm İslahı da iyi hazırlanmış bir teşkilât kanu-
| nu ile mümkün olabilir. Hükümet bu bakanlık-
l 
İ larm lüzumuna kaani ise bunların biran evvel 

yerleşmesini ve oturmasını sağlıyacak tedbirle
ri almalıdır. 

Sayın arkadaşlar, son günlerin önem kaza-
j nan konularından birisi de ikili anlaşmalar me-
! selesidir. Bu ikili anlaşmaların bağımsızlık 
I esaslarına ve millî çıkarlarımıza uygun bir ha-
j b getirilmesi isteği millî bir dâva halini almış

tır. Hükümet bu konuyu ele aldığını birkaç 
defa ifade etmişse de, maalesef bugüne kadar 
ümit verici olumlu bir sonuç elde edilememiş
tir. Bu durum Hükümet aleyhinde olumsuz 
yargılara sebebolmakta, hilafetçi sağ ve aşırı 
sol bundan geniş ölçüde yararlanmaktadır. 
NATO savunma paktı içindeki yerimiz de ilk 

fırsatta günün şartlarına göre düzenlenmelidir. 
Bunun için Hükümetin şimdiden hazırlıklı ve 
kararlı olması lâzımdır. Demokrasi dişi eğilim
lerin günden g'âna gelişmesi karşısında Hükü
metin kanun tedbirleri yanında sosyal, kültü
rel ve ekonomik tedbirleri de işletmesi lüzu
muna inanmaktayız. 

Sayın arkadaşlar, Kıbrıs olayları münasebe
tiyle muhalefetin Hükümeti destekleme kararı 
iç politikada ela olumlu etkiler yaptığı kamu 
oyunun üzerinde ittifak ettiği bir konudur. 

Kanaatimizce, Hükümet, bu münasebetlerin 
devamına muhalefetten daha çok itina göster
mek durumundadır. 

Esefle kaydetmeye mecburuz ki, son zaman
larda Hükümet bâzı seçim endişe ve hesapla-
riyle bu huzur verici havayı bozma yoluna gir
mek üzeredir. 

Huzur va*dederek işbaşına gelen bir parti
nin bu ters tutumunu anlamak ve mazur gör
mek mümkün değildir. Seçim usul ve sistemle
rinin sadece iktidar lehine düzenlenmesi heve
si zararlı bir gidişin başlangıcı olduğu bir ta
rih gerçeğidir. 

Seçim kanunu, içinde bulunduğumuz ortam
da - iktidarla muhalefetler arasında - âdeta 
çok taraflı bir anlaşma mahiyetindedir. Bu an
laşmanın tek taraflı ihaleli iç sulhu bozmaktan 
ve dış politikada menfi etkiler yapmaktan baş
ka bir sonuç vermez. Bu sebeple Seçim Kanu
nunda yapılacak düzenlemelerde bu esasların 

I göz önünde tutulması lüzumuna inanıyoruz. 
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Arkadaşlar; Kıbrıs olayları bugün do çok 
dikkat istiyen kritik durumunu muhafaza et
mektedir. Kıbrıs Türk comaatinin Kıbrıs Ana
yasasına uygun elan yeni yönetimi, Makarios 
idaresinin oyununu bozmuş, Türk camaati ara
sındaki birliği de kuvvetlendirmiştir. 

Kanaatimizce, Kıbrıs'ta ihlâllerin durması 
ve bu millî dâvanın olumlu bir sonuca bağlan
ması Türk Silâhlı Kuvvetlerinin her an müda
haleye hazır bulunması, Hükümetin partiler 
avamında kurulmuş olan Milli Birlik havasını 
muhafazan ile mülkündür. 

Kolay kurulmıyan bu siyasi ortam ve an
layış havası iç politika oyunlarından korun
malıdır. 

İktidarın muhalefetle istiare ve uzlaşması 
bir zaıf sayılmamalıdır. Türkiye'nin dış politi
kasını sadece iktidar partisi program ve seçim 
beyannamelerine göre yönetmek biiyak millî 
dâvaları yanlış hesaplara bağlamak olur. Dışiş
leri Bakanının bu yolda beliren anlayışının Hü-
kümeîin paylaşmamasını temenniye değer gör
mekteyiz. Bu inançla C. H. P. Grupu adına Yü-
co Heyetinizi saygılarla selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bahadırlı, buyurun. 
GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA ENVER 

BAHADIPvLÎ (Hatay) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; Güven Partisi C. Sena
tosu Orupn adına. Başbakanlık Bütçesi hak
kında görüş ve temennilerimizi arz etmeden 
önco YÜ33 Hıyati saygılarımızla selâmlarız. 

Muhterem arkadaşlar; bilirdiği üzere, Ana
yasamızın 103 nci maddesi, (Başbakan, Bakan
lar Kurulunun Başkanı olarak, bakanlar ara
nın da işbirliğini sağlar ve Hükümetin genel si
yasetini yürütür.) hükmünü vaz'etmiştir. 

Hükümetin genel siyaseti, Meclİ3İerde oku-
yaeağı Hükümet programı ile aşığa vurulur. 
G'ael siyasetin takip ve yürütülmesi ise; Ana
yasamızın da işaret ettiği gibi, Başbakanın ba
kanlar arasında işbirliği sağlaması ile mümkün 
olur. 

1063 seçimlerinde tek taşına iktidara gelen 
A. P. nin, Hükümet programında yer alan ge
nel politikasının bu pek ehemmiyetli noktaya 
gerekli dikkat ve ilgi gösterilmediği cihetle mu
vaffakiyetle yürüttüğünü iddia güç olmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümet çalışmala
rında, Hükümet üyeleri arasındaki ihtilâf lamı 
çok kısa bir samanda basma ve efkârı umumi-
yeye aksettiğini görmekteyiz. Sosyal Sigorta
lar Kurumu Hastanelerinin hangi bakanlığa 
bağlı olması gerektiği, tedvir ve murakabesi 
münakaşasında, G alışma Bakanı ile Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakan arasında vukubulduğu 
gibi. Bu ka":îl ihtilâflarda her takan farklı gö
rüş ve kanaatlerini aşığa vurmaktadır. Araya-
samzzrn işaret ettiğimiz hükMünün ışığı altında, 
bu halin Baştakantğm, bakanlıklar arasında 
gerekli işbirliğini sağl: yamamasından doğduğu
nu belirtmek isteriz. Kurumlar arasında ve 
umumi efkârda hiç do müspet tesir icra etmi-
yen bu tutum vo davranışın Bakanlar Kurulun
da halledilmesi lüzumuna inanmaktayız. Ba
kanlar Kurulu müzakerelerinin açıklayamaması 
prensibinin sebebi de; bu kabîl ihtilâf konula
rının, müzakere edilerek olgunlaşması ve ba
kanlar arasında görüş birliği teessüs etmeden 
umumi efkâra duyurulmasmdald sakıncadır. 

Muhterem arkadaşlar; eski zamanlarda Dev
letin görevi; iç ve dış güvenliği sağlamak, ver
gi toplamak ve ailaleti dağıtmak ama3ina yö
nelmiş iken, bugün çeşitli meseleler ve ihtiyar
lar dolayısiyle karışık ve teknik bir iş haline 
gelmiştir. Bakanlıklar adedi çoğalmıştır. 

Bu sebeple, memleketimizde merkezî devlet 
idaresinin yeniden teşkilâtlanması ve düzenlen
mesi lüzumu zaruret halini almıştır. 

Muhtelif bakanlıklar ve daireler arasında 
salâhiyet tedahülleri görülmektedir. Birbirle
riyle yakın ilgisi olmıyan bâzı daireler ve ku
ruluşlar aynı bakanlık bünyesinde yer aldığı 
halle, birbirleriyle yakın ilgisi bulunan daire 
ve kuruluşların değişik bakanlıklar arasında 
bölündüğü görülmektedir. Hattâ aynı konu ile 
değişik anlarda iştigal eden iki daire ve kuru
luşun koordine bir çalışma düzeni kurulamadı
ğından birbirleriyle rekabet ettikleri sık sık 
duyulmaktadır. 

Plân tatbikatının kolaylılda yürüyebilmesi 
için de bir idari reform yapılmasındaki lüzum 
ve zarurete işaret etmek isteriz. Esasen, bu ida
ri reformun yapılacağı Birinci ve ikinci Kal
kınma Plânlara: da yer alınıştır. 

Mevzubahis idari reform konusunda O. H. P. 
A. P. koalisyonu zamanında bir ilmî heyet ku-
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rulmuştur. Sayın Başbakan bu ilmî heyetin 
üyelerindendir. Bu rapor ve raporla ileri sürü
len hususlar hakkında kendilerinden bilgi rica 
ederiz. 

Bu idari reformun yapılabilmesi için Sayın 
Başbakan, 4C8 sayılı Kanundaki yetkilerini 
kullanarak daire ve kuruluşlar ve bakanlıklar 
arasında daha rasyonel çalışma imkanlarını sı
nırlı bir tarzda da olsa temin eiebilir. Hemen 
illve edelim ki, arzu edilen ida:i reformun, ba
kanlıkların Teşkilat Kanunları teker teker ele 
alınarak değil, bir bütün halinde göz önünde 
tutularak bir kanun tasarısı ile halledilebilece
ği kanaatindeyiz. 

Mehtap Bapora denilen rapor, bu bakımdan 
çok kıymetli esaslar ihtiva etmektedir. Böyle 
bir teklifin hasırlanması görevinin Hükümete 
düştüğü izahtan varestedir. Bu çalışmaların, 
440 sayılı Kanun gereğince yürütülen iktisaii 
devlet teşebbüsleri reorgaıırzasyonu çalışma
larına muvazi olarak yürütülmesinin faydalı 
neticeler vereceği inancını taşımaktayız. Bu 
itibarla, iktisaii devlet teşebbüsleri reorgani-
zasyonu çalışmalarının faydalı sonuçlar verme
si için, doğrudan doğruya Başbakanlığa bağlı 
olarak vazife görmesini temenni ederiz. 

Muhterem arkalarlar; komisyonlarda ve ya
sama meclislerinde, kanun tasarı ve teklifleri 
görüşülürken ilgili bakanlık adına gelen tem
silcilerin farklı mütalaalar serd ettikleri sık sık 
görülmektedir. 

Hükümetin, ortak sorumluluk prensibi dai
resinde yasama meclisleri karşısında bir tek Hü
kümet görüşü olur. 

Binaenaleyh, komisyonlarda ve yasama mec
lisleri huzurunda hükümet görüşü anıklanma
dan evvel bakanlık, daire ve kuruluşlar ara
sındaki değişik görüşler tevhided ilerek hükü
met noktai nazarının tek görüş halinde vaz'e-
dilmesi icabeden. Bu hususun, Başbakanlıkça 
koordine edilmesini ve giderilmesini temenni 
ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; belli ve sık sık tek
rar edilen bir ihtiyaç konusu da Personel Ka
nunu ve tatbikatıdır. 

Personel Kanununun bâzı malî güçlüklerle 
karşılaştığı söylenmiştir. Ancak, semereli bir 
çalıgma neticesinde bu kanunun öngördüğü tü-
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züklermin kısa zamanda hazırlanarak tatbik 
sahasına konulmasını temenni ederiz. 

Devlet memurlarına yapılan zammın, ma
halli idareler ve belediyeler memurları ile ikti
sadi devlet teşekkülleri memurlarına da teş
mil edilmesine taraftarız. 

Değişik yıllarda istihkak almaya başlıyan 
emekli, dul ve yetimlerin aylıklarının geçim sı
kıntısı içerisinde bulunan bu zümrenin lehine 
tadil edilmesi bir zaruret halini almıştır. Bu hu
sustaki kanunun biran önce çıkarılmasını te
menni ederiz. 

Personel konusundaki görüşlerimizi sonuca 
bağlamadan evvel bir noktaya işaret etmek is
teriz. 

Devletin, personel konusunda belli başlı iki 
sıkıntı alanı mevcut görülmektedir. 

1. — Yüksek idareci ve ihtisas erbabı ala
nındaki sıkıntı. 

2. — Teknik personel alanındaki sıkıntı. 
özel sektör bu gibi insanlara daha iyi malî 

ve sosyal imkânlar sağladığı cihetle bu kesime 
geçtikleri görülmektedir. Bu halin de,, geçici 
tedbirlerle önlenmesini mümkün görmemekte
yiz. Bu tip idareciler hakkında realist bir gö
rüş sahibi olmak ve ciddî şekilde terfihleri sağ
lanmalıdır. 

Modem Devlet ve toplum idaresinin bütün 
meseleleri ve bağlantıları hakkında ciddî ve 
3ağ!am görüşleri olan ve değişik yüksek idare 
kategori ve kadrolarında kullanılabilecek müs
tesna elemanlara ihtiyaç vardır. Bu maksatla 
Fransız millî idare okulu tipinde, memuriyete 
yani alınmış gençler arasından imtihanla seçile
cek kimselerin girebileceği bir üst yüksek eği
tim kurumunun kurulması gerekir. 

Muhterem arkadaşlar; Danştay kararları
nın zamanında infazı gerektiğine işaret etmek 
isteriz. 

Danıştay kararlarının çok kere idari tasar
rufların iptal edilmesi şeklinde çıkmasında, ha
tanın, karar veren mercide değil, idari tasar
rufu tüzük ve kanunlara uygun olmıyacak şe
kilde tatbik eden dairelerde ve kuruluşlarda 
aramak lâzım geldiği kanaatindeyiz. Tehiri icra 
kararlarının da infazmdan kaçınılmamalıdır. 

Bilimsel Araştırma Kurulunun çalışmaların
da verimli sonuçlar aldığım memnuniyetle be-
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lirtmek isteriz. Bir de sosyal bilimsel kurulu
nun karulmasmı temenni ederiz. 

Muhtrem arkadaşlar, Devlet clairelerin&e ve 
iktisadi devlet teşebbüslerinde hizmet ve çalış
ma düzeninin sağlanamadığı bir vakıadır. 

Dairelerin birbirleriyle ve bir dairenin ken
di bünyesi içindeki münasebet ve çalışmaların
da ciddî bir tutum mevcudoîmadığı gibi, me
murların iş sahiplerine karşı davranırlarında da 
ciddî çalışma esasının yeteri derecede uygula
namadığını müşahede etmekteyiz. 

Bu hususta, tasında büyük bir yer işgal 
eden vatandaş üzüntü ve şikâyetinin gerekli 
tedbir alınarak giderilmesini temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; çalışma dineni ve ta
sarrufla ilgili bir ehemmiyetli konu da; bası il
ler ve ilçelerde hükümet konaklan bile yok 
iken, iktisadi devlet teşebbüsleri ve devlet dai
relerinin bâzılarının ziyadesiyle lüks yerleri 
seçtiklerini görmekteyiz. Fahiş kiralar ödene
rek lüks ve büyük daireler intihabı yerine ta
sarrufa riayet edilmesinin faydalarını belirtmek 
isteriz. 

1968 yılı Başbakanlık Bütçesinin Başbakan
lığa ve memlekete hayırlı ve tabanlı olmasını 
temenni eder, saygılar sunarız (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız buyurun. Bir | 
dakikanızı rica edeceğim bir önerge vardır [ 
okuyayım : j 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına | 
Bugünkü gündemde görüşülmesi iktiza eden j 

9 mühim bütçe daha bulunmaktadır. Mevzuun j 
ehemmiyetine binaen müzakerenin yarın sabah | 
saat 9,00 a bırakılmasını arz ve teklif ederim. j 

Ankara 
Turgut Cebe 

BAŞKAN — Sayın Cebe'nin ifade ettiği gi
bi gerçekten 9 yahut 8 bütçe programda mev
cut, ama saat 9,00 da da Genel Kurulun topla
nıp toplanamıyacağı Yüksek Heyetin takdiri
ne kalacaktır. Verilmiş bir önergedir, oylamaya 
mecburum. Sayın Cebe... (Bütçeleri bitireme
yiz sesleri) (Devam edelim sesleri) Ekseriyet 
olmazsa o bakımdan daha çok ekseriyetle oylı-
yacağım. (önergeyi geri al sesleri) ] 
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TURGUT CEBE (Ankara) — Saat 10,00 a 
talikini istiyorum. 

BAŞKAN — Sabah zaten 10,00 da toplanı
yoruz. (Gürültüler) (Devam edelim sesleri) 
Sayın Cebe geri alıyor musunuz? 

TURGUT CEBE (Ankara) — Hayır. 
(Önerge tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Yani bu demek şudur. Devam 

edelim. (Şimdi ta.il edelim diyor sesleri) Ha
yır şimdi için bir şey d Diniyor. Ne saman biter
se saat 9,00 da toplanalım diyor, öyle mi de
mek istiyorsunuz efendim. 

TURGUT CEBE (Ankara) — Saat 12,00 
don sonra tatil olmak kayıt ve şartiyle yarın 
sabaha bırakılmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Peki. Buyurun Sayın Yıldız. 
MİLLÎ BİRLİK CRUPU ADINA AHMET 

YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan Cumhu
riyet Senatosunun sayın üyeleri, sayın bakan
lar, Millî Birlik Grupunun görüşlerini sunma
dan ense bir hususa değinmek istiyorum. Sa
yın Başbakanın kendi bütçesinin görüşülmesin
de burada bıılunmryışını yadırgadığımızı ön
ce belirtmek istiyorum. Sayın Başbakanın büt
çenin tümü görüşüldüğü zaman belki uzun bir 
süredir diye bulunmıyabilir. Fakat, özellikle 
Başbakanlık bütçesi görüşüldüğü zaman Hü
kümet politikasının büyük ölçüde eleştirdiği 
bir zamanda burada bulunmasını çok arzu eder
dik. Geçsn yıl burada bulundular ve sonunda 
eleştirmelere karşılık bir konuşma yaptılar. Bu 
yıl bundan bizi yoksun bıraktığı için üzüntü
müzü belirtmek isterim. 

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde, 
normal olarak Sayın Başbakr.n burada buluna
madığı için ve tek muhatap Maliye Bakanı kal
dığı için, biz Hükümetin temel politikasına iliş
kin görüşlerimizi Başbakanlık bii'çesi üzerinde
ki görüşmelerde belirtmeyi uygun görmekte
yim 

Başbakanlar yürütmenin mihrakı olduk
ları gibi, Hükümetler, Başbakanlara göre nite
lik almakladır, Türkiye'de. 

Başbakanlar, kendi parti grupları yoluyla, 
yasama organlarındaki büyük etkileri ve parti 
başkanları olmalarından ötürü de, partisinin 
parlömanterleri üzerindeki üstün nüfuzlarına 
dayanarak, Türkiye yönetimine bir kişinin de
ğer yargılan, istek ve tercihlerine uygun bir 

http://ta.il


C. Senatosu B : 25 2 . 2 . 1968 O : 3 

nitelik vermektedirler. Çoğu kes, parlömanter-
ler ve hattâ bakanlar bile, her işten sanki sa
dece Başbakan sorumlu imiş gibi, bir davranış 
içinde görünmektedirler. Bu davranış, politika
cıların kuvvetli kişilik ve liderlik niteliği ka
zanmalarını önlediği gibi, kuvvetler ayrılığı, 
uhuvvetler a~ası denere, yürütme erkinin yetki
leri ve smırlamalariyle, rejimin gücünü temsil 
eden Devletin temel kurumlarının fonksiyonla
rına olan olumsuz etkileri yönünden, çok sakın
calı olmaktadır. Diğer yandan, hangi parti ya 
da gruptan olursa olsun, Hükümetler, Türk 
Ulusunun ve dolayısiyle hepimizin hükümetleri 
olarak, benimsenmeleri ve toplumsal özlemle
rin ifadeleri haline gelen sorunlara, kamu ya
rarını ihtün tutan bir anlayışla, yönelmeleri 
gerekliliği, tam anlamı ile, kavranamamıştır 
henüz. 

II ikametlerin, esas olan Devlet yönetimin
de, hizmet nöbetini, geçici bir süre için, dev
ralmış oldukları anlayışı da, yeter ölçüde, ge
lişmiş değildir. «Hükümet benim partimden 
değilse her hareketinin yanlış olduğu» ve «be
nim partimden olan Hükümetin her şeyi iyi 
yaptığını» iddiacılarının çarpıştığı bir ortam
da, Barbakanlar, ortak sorumluluk içinde bu
lundukları ve hareket serbestilerine saygı duy
maları gereken bakanları da küçümserler. Ve 
hattâ bâzı örneklerine tanık olduğumuz üzere, 
onları doğrudan doğruya emirlerinde sanırlar. 
Bakanlar da, kendi çaplarında, aynı davranışı 
gösterirler, içişleri bakanları «benim valilerim» 
Dışişleri bakanları «benim elçilerim» ve Millî 
eğitim bakanları «benim öğretmenlerim» sözle
riyle, Devlet yönetimini mülk sahibi kâhya ve 
orada çalışanlar ilişkileri içinde gören bir zih
niyet'en henüz kurtulamadık. Bunun içindir 
M, kendi de bir devlet organı olduğunu unu
tan Hükümet, evet belirttiğimiz gibi, ne vali
ler, ne elçiler, ne memurlar Barbakanın, baka
nın memurları, valileri, elçileri değillerdir. 
Türkiye Cumhuriyetinin elçileri, valileri ve 
Devlet hizmetlileridir. Bu böyle anlaşılmadık
ça büt'm cji^er Deflet krırallarmı koordono 
etmeyi ve etkilemeyi gerekli sanmaktadırlar. 
Hattâ Sayın Demi-el, bunu açıkça belir'.ti. Hat
tâ bu amamla, Anayasanın değişmesi gerektiği
ni de ravundu. 

Bu zihniyetledir ki, kendi bilgi ve uzman
lığına dayanarak, görümlerini inançla savunan 

bir Devlet memurunu, o alanda çok daha az 
tecrübesi olması muhtemel olan bir bakan âsi 
sayar. Anlayış bu olunca, özerk kurumlara sal
dırı, iktidar uydusu olmıyan dernek ve kuruluş
lara baskı, inançlarını cesaretle savunan me
mura sürgün ve yargı dâhil olmak üzere Dev
let organlarının kararlarına saygı gösteremi-
yen ve Devletin malî gücünü istediği kişilerin 
yararına kullanmayı, iktidarların me^ru yetki 
ve hakları sayılması gibi, Hukuk Devleti kav
ramı ile bağdaşamıyan tutumlara raslanır. Çağ
daş uygar bir devlet yönetimine ayları olan bu 
kötü zihniyetin yıkılabilmesi için, her şeyden 
önce, siyasal ve hukuk düzenimizi iyice değer
lendirip ona göre, yapacağımız gerçekçi bir ta
nılama ile, çareler adamahyız. 

Yakındığımız durumun bacıca nedenleri, 
Devletimizin adı olan «Sosyal Hukuk Devleti» 
kavramlarının gerçek anlamlarını kavrıyamadı-
ğımızdan ötürü, bunların gerektirdiği uygula
madan henüz uzak bulunuşumuzdur.. Demokra
sinin bir kurumlar rejimi olduğu, Devlet ku
rumlarının yetki ve görevlerine, karşılıklı say
gı göstermeleri gerekliliği, iktidarın bütün ta
sarruflarının hukukan geçerli nedenlere dayan
ma zerunluğu ve takdir yetkisinin de, keyfî 
değil, hizmetin gerekliliğine göre kullanılması 
koşulu, henüz yeter ölçüde kavranamadığı için
dir ki, Hükümet başkanlarına göre işliyen bir 
Devlet yönetimi, hâlâ geçerli bulunmaktadır 
Türkiye'de. 

Kişisel irade yerine, yasal iradenin, kurum
sal iradenin, yazılı ya da uygulana uygulana 
topluma mâl olmuş kuralların egemenliğinin 
esas olduğu ve her organın, diğerlerinin huku
ka dayanan kararlarına ve yasalardan doğan 
yetkilerine saygının, gurur incitici bir yünü ol
madığı, tersine, siyasal sistemimizin gerektirdi
ği bir olgunluğun belirtisi olacağı anlayışına 
varamadıkça, hukuk devleti var denemez. 

Anayasanın 37 ve 33 nci maddelerindeki 
açık hükümlere ve topraksız yurttaşa, toprak 
verme yönünden, Devlete verilen görevlere ve 
eldeki resmî tarım sayımı sonuçlarına göre de, 
onbinlerce dönümleri aşan büyük toprak sahip
leri yanında, 30D bin ailenin topraksız yaşadı
ğı bir ülkede, Tarım Bakanı, «herkese yetecek 
toprak yoktur» derken, Türk tarımının 100 mil
yon insanı besîiyebileceği» gibi birbirini tut-
mıyan sözleri yanında «kişilerin toprak mülki-
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yetine dokunulamıyacağını ve topraksızlara 
toprak bulmak gibi bir konunun, getirilecek 
tasarıda, yer almıyacağmı» söylemesi ve Ana
yasanın 53 ncü maddesine göre, sosyal ve eko
nomik amaçların yerine getirilmesini sağlamak 
için kullanılacak Devlet olanaklarını, bâzı mut
lu kişilerin katın için» kullanma yolunda bu
lunulduğu Hükümetçe ilân edildiği bir ülkede, 
sosyal devletin varlığından da söz edilemez. 
Birçok davranırlarla ve yasal tedbirlerle, Dev
let olanaklarını bâzı talihli kimselere ayıran 
ve gelir dağılımı adaletsizliği ve bilgeler arası 
dengesizliği dile getiren bayanları suçlıyan ve 
Anayasanın 46 ncı maddesine dayanarak, çıka
rılan 624 sayılı Yasaya göre kurulan kamu gö
revlileri sendikalarının «beyan veremiyeceği 
bildiri yaymlıyamıyacağı ve toplantı yapamıya-
cağı» nı söyllyen bir bakan da «ben yasalara 
uygun hareket ediyorum» diyebildiği bir ülke
de «sosyal devlet» vardır demek, bu kavramın 
anlamını bilenleri güldürmek olur. 

Sayın arkadaşlar, genel çizgilerle belirttiği
miz zihniyet ve tutumların itibarda olduğu ya 
da yenilemediği ülkelerde, makam sahipleri 
kendi iradelerine sınır tanımazlar. Hattâ bu 
gibi sınırlayıcı kurum ve hareketleri en kötü 
şekilde damgalarlar. Kendi uygulamalarını re
jim sayan böyle zihniş/e İlerin değişmediği ve 
düzelemediği hiçbir ülkede demokrasi yaşıya-
mamıştır. Biz bugün, bu durumu Anayasamız 
yönünden inceliyerek, tedavisi ivedilik kazan
dığı inancında olduğumuz uygulamayı, ayrıntı
ları ile yüksek değerlendirmenize sunacağız. 

Sayın arkadaşlar, bizim Anayasa, kuvvetler 
ayrılığından başka, ulusal egemenliğin kulla
nılmasında da, yöntem ve pay yönünden belir
gin sınırlamalar, koymuş, Devlet kurumlarının 
yetki sınırları ile karşılıklı ilişkilerini açıkça 
belirtmiştir. Yasama meclisleri bu kurumların 
en büyükleridir. Fakat yetki ve görevleri bel
li ve aşamıyacakları bâzı sınırlarla çevrilidir
ler. 

Çünkü Anayasanın 4 mel.: cITiç bir kimse 
veya organ, kaynağını Anayasadan almayan lir 
Devlet; yetkisi kullanamaz.» diyor, bugünkü lîü-
Idim.etiıuiz bu maddeyi iyi okursa, bâzı kötü alış
kanlıklardan lıurtulabilir. Meclislerle, eski ilen 
olduğu ölçüde, sınırsız yetkilere sahip değüuir-
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lor. örneğin, 1 nci T. B, M. M. ne benzer şekil
de, yani Bakanların Vekil oklukları dönendeki 
gibi, Hükümeti direktiflerle yönetemez. 

Evet bu noktada durmak isterim. Bakanla-
i m vekil okluğu bir dönem yaşanmıştır. Bu de-
\ yimir. yanlış da kullanıl ılığı dönemler olmuştur. 
j Gerçekte bugün Türkiye'de «bakan» lara «vekil» 
] elemek Anayasaya aykırıdır. Anlatayım; 1020 -
] 1924 Nir.n sabahı T. B. M. M. Başkanlığına Ata-
j türk'üıı verdiği önergede Meclisin niteliklerim 
j anlatılırken, bi: yerde geliyor, «Bu Meclis, ya-
* sama ve yürütme görevlerinin ikisini birden ya-
\ par, kendisinindir, olağan üstü Meclis. Meclis 
j yasama görevini kendisi, kendine aidolan yürüt-
) no görevini de içinden seçtiği kimseleri tevkil 
I eder vo onlar vekil olur.» diyo". Yani ^'irev onun 
j değildi .•, gö-ev Meclisindir, Meclis aekna vekil. 
1 Bugün Türkiye'de, «vek'l» kimseye vekâlet et-
1 rveı:. Yürütme görevini alan, yürütme organı n*n 
İ üyesidir. O halde «vekil» değildir. Onun içindir 
| ki 1 nci B. II. M. gibi bugün Hükümete Meclis 
I o düşendeki gisi direktif vo~am.cz, Ancak, çıkar-
| cKğı yasalarla ona görev verir ve onun yürütme-
I sini denetler. Tabiî «vekil» deş/ini inecinde clur-
| ma'bğıma saıryo^um anlattım. Eski deyimi se-
\ yenler, «vekil» demez, «nazır» de_a, «vezir» der. 
l Ama «vekil» do:zc Anayasaya uymaz. Yasama 
i organları da yaaagı organlarının görevlerine ka-
\ rı-.amaslar. Çü-drü, yaıagı o ağanları da, Türk 
\ ulusu adına yetki kullanan bağımsız Jrı^uluslar-
; dır. Yasama, organlarının, yalnız kend'lerine cz-

gü oku, yasama yetkilerinin ele, Anayasaya 
uyark-ğmı denetliyecek. organ varekr. Bu orga
na yani (Anayasa Ilahkemos'ne) bu yetldyi, 

; Türk ulusu vermişti"-, Demokrasi anlayışında sa-
| mimi olar. kimseler ic'n bu durumun yadırgana-
; cal: bir yönü yoktur. 

İ Demokraside dağından teras'! olmadığı süre-
• ce do, cTemo'idiğm gerçek sahi" ü olan ulus, bu 

yetkisini, tümü ile, ti? organa vererek yerde, 
: belirli l'lcülerdo. organlar arası bir bölüşme yap-
• r.v-1" gerekir, Ve bugünkü düzende böyle bir 

düzen vardır. 

Temmuz 10G1 deki h~!k oyunun bu niteliği 
vo anlamı içinde bugünkü siyasal süreç kavran-

j malıdır. 
\ «Hâkimiyetin T. B. II. I I de teselli ve temer-
\ küs ettiği» ve ingilizlerin, «Parlâmentonun, ka-
l dini erkek ve erkeği kad:n yapmaktan başka 
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her şeyi yapacağı» anlayışının, bizim Devlet dü
şenimin için geçerliliğini yitirdiği bir döneme 
ulaştık. Artık hâkimiyet kayıtsız ve şartsız T. B. 
M. M. inde tecelli ve temerküz etmez. Fransa'da 
bu eski anlayıp daha da kısıtlanmıştır. Anayasa
sından büyük ölçüde esinlendiğimiz Federal Al-
manyr.'da birkaç yıl ence, Parlâmento halk oyu
na bile başvuramamıştır, Anayasa Mahkemesi 
bunu önlemiştir, yabancı inler bakım-ndan. Bu 
işler iyi anlaşılmadığı için bâzı tartışmalar yapı
lıyor, diye ben de bizim grup ad:na bu görüş
lerimizi sunmak istiyorum. 

Anayasanın 6 ncı maddesi gereğince, yürüt
me görevini üzerine alan bir Devlet organıdır, 
Hükümet. Bu niteliği ile, diğer Devlet organ
larının, yasalardan doğan yetkilerine ve hukuka 
dayanan kararlarına uymak zorundadır. Ken 
dinden küçük ve hattâ bâzı bakımlardan onun 
etkisi altında bulunan oranların karar ve yetki 
îerine saygı göstermelidir. Bu yönden, yasama 
organından bir örnek vermek isteriz: 

Bütçe Karma Komisyonu, Türkiye B. M. M. 
ne bağlı bir organ olduğu halde, bütçe yönün
den, Meclislerden ve T, B. M, M. den de daha 
yetkili olduğu hususlar vardır. Bu yetkis'ne 
meclislerin karışması da Anayasaca önlenmiş
tir. 

G-erçekten, <rharcamaları artırıcı ve gelirleri 
kısıcı» yâni bütçe balnmmdan en önemli olan ko
nuda, tek yetkili o*gan Karma Komisyondur. 
Bu bakımdan Meclislere yetki tanınmamıştır. Bu 
husus gereklidir de. Neden Meclisler bundan 
rahatsız olmazlar. Ve bunu gurur incitici bir du
rum saymazlar? Meclislerin çıkardıkları yaıaları 
ve ald7kları kara~la~ı da Anayasa Mahkemesi 
kaldırıyor. Bunda da alınacak bir taraf yoktur. 

Hükümet de. Meclislerin bu tutumundan ders 
almabdır. Hukuk Devleti düzeninde, hiç kimse
nin etkisi alt-nda kalmadan, toplumsal olay ve 
gerçekler yönünden, kamu oyunu aydınlatacak 
özerk kamu kuruluşlarının büyük önemi vardır. 
Bu bağımsız düşün mihrakları ve olumlu bir ka
ran oyu yaratacak kuruluşlar sayesinde, halk da, 
politik tarafların söz ve eylemlerini değerlendi
renini'. Ve gereğinde de, sözüne inanacağı, bu 
türlü hakemlerin seslerine kulak verir. Kendine 
güvenen, doğru yoldan ayrılmıyan ya da ayrıl
mayı düşünmiyen h;ç kimse bu kurum ve kuru
luşlardan rahatsız olmaz. 

Tersine, bunların da benimsiyeceği tutum ve 
kararlarla, kamu oyunu inandırma yolunu se
çer, kendina güvenen. Her gerçek demokraside 
itibarda olan bu yöntemi uygulamaktan kaçan
ların eylemlerinde ve niyetlerinde bir kurt ye
niği aramak mantığın da bir gereğidir. 

Böyüe bir anlayışa vardığı zaman Hükümet
ler, Anayasaya uymanın rahatlığı içinde, ödenek 
verdiği TRT nin yayın serbestisinden ya da Da-
nıstaym kararlarından rahatsızlık duymaz. Bu 
noktaya vardım. Hukuk Devletinin Hükümeti 
o1abilmek için de bu anlayışa varmak zorunlu
dur. Demokratik Hukuk Devleri düzeninin 
gereklerine aykırı geldiği içindir ki, Sayın Baş
bakanın «Devlet kurumlarının, birbirleriyle 
bağlantısız, Hükümetin etM ve koordine edeme
diği çarklar» olusundan yakınmasını ve bu du
rumu deriştirmek amaciyle Anayasada deği
şiklik isteğini yansıtan beyanlarını cok yadır
gadığımızı geçen yılki konuşmamızda belirt
tik idi. Savın Demirdin yakındığı durum, 
Hukuk Devleti için doğru olan ve temel koşul 
sayılan durumdur. Doğru durumdan yalanıyor 
demektir. Yoksa, Hükümet Anayasa Mahke
mesine, Damgaya, Yargıtaya, üniversiteye... 
emir verebildiği ya da onları istediği yönde et-
kilivabildi^i ve Devlet Rrdyosunu kendi orsra-
nı gibi kullan0bildiği iVkeV'de. Hukuk Devle
tinden söz edilemez. Böyle bir arzunun açık
lanması, Hukuk Devletine inançsızlığın veya 
b-m-ı gerekli ölçüde kavramayısın bir ifadesi 
olur. 

fr savaşma eğibWennJn formu o^n yasama 
rr.rr-v»>7n*«rr(^-v ^ di^rv? "n*v>-'?et ku^1rilrıri7*"rı v^t-
kHavjm kötüye kullandıkları, uluorta sözlerle, 
iddia edilmemeMdir. Aksi h^Ve. aynı kîmenm, 
sikâvetci, savaı, tanım ve hâkim olduğu bir 
^bkeHie haline gelir Türkiye Büyük Millet 
Meclhi. 

Bir Devlet organının diğerlerinin eğlen-îeri-
ni değerlendirmede kesin bir yetkisi olamaz. Bu
nu anaak tarafsız bilim çevreledi ele^tmr. Bun
dan öbürüdür ki. Meclislerde, bir po'itika"] bu
raya çıkın, bu rlus kürsüsünün verdimi hak
kı kullanarak, diğer Devlet organları hakkında 
h"'Trrn verr~nP5T. Kerdi kararlp.rmm gerekçesini 
p."\lp,f-a*ı ve başında bulunduğu kuruma yönelen 
saldırılan karşıiıyan Sayın Yargıtay Baskanı-

204 



C. Senatosu B : 25 2 . 2 . 1968 O : 3 

nın demeçlerine bu kürsülerden yapılan saldırı
lar, bu yönden çok sakıncalıdır ve haksızdır. 

Devlet organları da başıboş değillerdir, el
bette : Yetkilerini aşmaları ya da Devleti isle
mez hale getirmelerini önlemenin, hem bizim 
yazılı kurallarımız ve hem de mukayeseli hu
kuktan yararlanacak, başvurulacak çareleri var
dır. Her hukuk devletinde itibarda olan bu yön
temler yerine, siyasal iktidarın, sadece parlâ
mento çoğunluğuna dayanarak, tedbir araması 
demokrasimizi bozar. Birden çok parti bulun
ması ve anayasalarda hakların yazılmış olması, 
hukuk devleti olmak için yeterli değildir. Ço
ğunluğun istibdadını da önliyecek ve azınlığın 
haklarını güvence bağlıyacak organ ve örgüt
ler bulunmalıdır. Bütün ünlü bilgin ve düşü
nürler bu gerçeğe değinmişlerdir. Birkaç önemli 
örnek sunmak isterim : Hepinizin tanıdığı Ana-
yasacı bilgin ve politikacı Cefferson, Parlâmen
to tahakkümü için : «173 müstebit bir tek müs
tebit kadar tahakküm edebilir, Bunun için Ve
nedik Cumhuriyeti tarihini okuyun» diyor. Biz 
ise, Venedik tarihi gibi uzaklara gitmek zorun
da değiliz. Yalan geçmişte bunu gördük. 

Ünlü Anayasa yasarı Willoughby 1945 te 
Amerika'da : «Hiçbir dönemde. Kiralın istibda
dı çoğunluğun tahakkümünden deha dayanıl-
mas olmamıştır.:> diyor. Büyük Frederik'e k a m 
«Berlin.'de mahkemeler vardır» diyebilen sade 
yurttaşla «Türkiye'de Danıştay vardır» dedirt
mek istemiyenleri kıyaslamak, bu görüşün doğ
ruluğu için ibret veren bir örnekleme olur. 

A. de ToccrdGVİlle de : «İstibdatların en kor
kuncu çoğunluğun istibdadıdır,» diyor. Dn.ha 
nice örnekler vardır. 

Biz bu sözleri bir de, bir yanda, çoğunluk 
bizde olduğu halde, her istediğimizi yapamıyo
ruz. Diyenlerin hıncı vs tutkusu, diğer yanda 
da «Çoğunluk isterse bana neler yapamaz, ya 
da şu çoğunluğa karşı hak bile âcis kalıyor» 
diye içini çeken azınlığın veya kimilerin ruh 
ezikliği içinde bulunan bir toplum olduğumuzu 
düşününce, demokrasinin erdemlisinden söz ede
bilir mi? 

Bu zıtlaşmayı insafla kıyaslıyan her sağ du
yulunun, daha insancıl bir kanı ile, çoğunluğa 
karşı azlığın ve Devlet gücünü elinde bulundu
ranlara karsı da kişilerin hakkını koruyacak 
olan Devlet kurumlarından yana olması gere

kir. Biz de Devlet kurumlarından yana bir gö
rüşün daima savunmayı gelenekleştirmis bulu
nuyoruz. Taraflı, tarafsız diyenlere daima Dev
let kurumlarından yana olduğunu söyiemsk is
tiyorum. 

Neron'un insanları hayvanlara parçalatması 
ya da Bizans yöneticilerinin arenalarda sevredi-
len dehşet verici güç gösterilerini övene raulan
maz ama, dehşetli Prusya Kiralının korkutma
sına karşı «Berlin'de mahkemeler var» diyebi
ldi isimsiz Alman yurttaşın ve ona bu sözleri 
söyleten anlayışı bütün insanlık alkışlayıp dur
maktadır. 

Bir memur «ne kadar haklı olursa olsun, 
Hükümete karşı bu hakkını alamazsın» dedi 
mi «kapı kulluğuna indirilmiş, kişilikten yok
sun ve vicdanlarını kullanma hakkından alako-
nulmuş insanlarla» Devlet hizmetleri görülüyor 
dom^ktir. İsimsiz Alman'ın Büyük Frederik'e 
söyliy^bildiğini «sosyal hukuk devleti» döne
minde, Türk memuruna cok görürsek, nek ilkel 
bir devlet olma damgasını, kendi elimizle. T. 
Oumhuriyetüıe vurmuş, oluruz. Her halde, haş
metli imparatordan daha otoriter cima sevda
sına kapılan kimseler bulunmamalıdır Türkiye'
de. 3u tip eğilim ve tutumlara hiçbirimiz mey
dan verme günahına ortak olmamghvz. Hükü
met de, bütün kurumları kendine uydurma ve 
onları kerdi isteklerine p*öre harekete zorlama 
yerine, onların oürüs ve uvarmalarına kulak 
vermek suretiyle, Anayasanm ruhuna uvgun, 
g3reek bir hukuk devletine varasan tutuma yö-
r ilmelidir. Anavasavı kendini uvduranak veV!^e 
kendi Anayasaya uydurmalıdır. 

Sayın arkadaşlar, hukuk devletinin gerek
tirdiği bu anlayış yanında «Sosyal devlet» kav
ramına da uygun bir yönetimi, öngören Anaya
samızı, bu vö^dsn d;\ iTü P.nlamamız p^rekir, 

41 nci madde : «Ekonomik ve sosyal yaşa
mın, tam adalete, tam çalışma esasına ve her
kese insanlık onuruna yaraşır bir yaşayış dü
zeyi sağlanması amacına göre düzenlenmesini 
emreder. 

40 ncı madde : «özel teşebbüslerin ulusal 
ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara gö
re» yürütülmesi görevini Devlete verir. Çalış
mayı hak ve ödev sayan 42 nci madde Devle-
tin çalışanları korumasını, görev olarak, be
lirtmektedir. 36 ncı madde : «Mülkiyet hak-
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kının kullanılması toplum yararına aykırı ola
maz.» der. 37 nci madde : «Topraksız çiftçiye 
toprak verme görevini Devlete yükler.» 46 ncı 
madde : «Memurlar dâhil olmak üzere, bü
tün çalışanların ve kamu hizmeti görevlileri
nin, Devlet basta olmak üzere bütün işve
renlere karşı» haklarını güvence bağlar. Bü
tün ekonomik ve sosyal hakların kullanılma
sında, tek meşru sınırın «Devlet'n ekonomik 
gelişmesi ve mal kaynakları» olduğunu emre
den 53 ncü madde : Ve kamu yararı, genel ah
lâk, sosyal adalet ve sosyal güvenlik neden
lerinden başka hiçbir şekilde, sosyal ve temel 
hakların smırlanamıyacağmı emreden 11 nci 
ve 49 ncı maddeler yürürlükte iken, başka sı
nırlar düşünmek hiç kimsen'n hakkı olamaz. 
Böyle sınırlar uydurmak Anayasaya aykırıdır. 
Anayasamız, ekonomik yönden, sosyal adaleti 
de, 41 nci maddenin kapsamına ek olarak, ge
lir edinmede fırsat eşitliği, sermaye ve eme
ğe adaletli pay ve herkesin gücü ölçüsünde 
Devlet harcamalarına katılması yükümlülüğü 
şeklinde anladığını açıkça belirtmektedir. Dev
let olanaklarını da, toplumun tümünü kapsı-
yan bir çerçeve içinde ve kamu yararının önde 
tutulması esasına göre kullanılması ve hiçbir 
sınıf ya da k"şiye ayrıcalık yapılmamasını, 
kesin hükümlerle, emretmektedir. 

Bu alandaki aksaklıkları belirtmek ve gi
derilmelerini istemek «fıkaralık edebiyatı» de
ğil Anayasayı dürüstçe savunmaktır. Anayasa
nın getirdiği siyasal düzenin gerektirdiği şe
kilde, toplum düzeninin değişmesini istemek 
de, rejim aleyhinde bulunmak değildir, siyasal 
rejimin sağlam şekilde kurulup güç kazanması 
içindir. Hükümetin bu yılki bütçe gerekçesi
nin 81 nci sayfasında «yapısal değişme» n'n 
gerekliliğini savunuyor. Fakat bu değişikliği 
diğer istiyenlere karşı da, Sayın D emir el ateş 
püskürüyor. Acaba Sayın Demirel, bütçe ge
rekçesinden habersiz midir? Yoksa o deyim 
anlamsız olarak mı Hükümet belgesine geçmiş
tir. Değişikliği yazdığımız zaman, konuştuğu
muz zaman derhal siyasi düzeni mi değiştir
mek istiyorsunuz diye kesin olarak, hayır, di
yoruz. Anayasada öngörülen siyasal düzenden 
yanayız. Ama bu siyasal düzenin toplum düze
nine uyabilmesi için Anayasanın öngördüğü 
sosyal ve ekonomik tedbirlerin, reformların 
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tümü ile yapılarak ikisinin birbirine uydurul
masından yanayız, işte, istediğimiz toplum 
düzeni, Anayasanın öngördüğü düzendir. 

Gerçekten, aşağıdaki örneklerin, Hukuk 
Devleti ilkesi ile, nasıl bağdaşabileceğini Sa
yın Başbakandan öğrenmek çok ilginç olacak
tır : 

Yönetimin hukukîliğini sağlıyan Danıştay 
ve yasamanın hukukîliği ile Anayasaya uyar
lığını sağlıyan Anayasa Mahkemesi kararla
rına karşı, iktidar çevrelerinde tanık olduğu
muz sert tepkiler. Hele, Anayasanın 114 ve 
133 nci maddeleri ve Danıştay Yasasının 94 ve 
95 nci maddeleri yürürlükte iken, en yüce yö
netsel yargı organı olan Danıştay kararlarını 
uyulamamada inatla ısrarın hukuk dayana
ğını çok merak ediyoruz. Eskiden yapılan ve 
yino tepkilerle karşılanan 1 ya da 2 örneği ele 
alarak, bu türlü hukuk dışı tutumları gele
nekleştirmeye çalışmayı, Devlet yaşantımızın 
talihsiz bir belirtisi saymaktayız. Eski kötü
lükleri örnek alarak, onlardan ilkeler çıkarmak 
gibi «politika antikacılığı» m çok ilkel bir mes
lek sayarız. 

Uygu7 amaya, karşı geçen yıl da burada söy
lediğim zaman, Sayın Devlet Bakanı gerçekte 
bin uygulansın yan kararlara karşı hakları zayi 
olanlara para, tazminat veriyoruz, dedi. Bu, en 
sakat taraftır. Danıştay yürütmeyi durdura
cak, dâva büyüyecek, herkes duyacak iptal ede
cek, yani belirli bir şekilde yargı organı yürüt
meyi mahkûm edecek. Sonra yürütmede zarar 
gören kimseye Devlet Hazinesinden karşılığını 
verecek. Kusuru yapan başkası, cezayı veren 
Devlet. 

ikinci örnek; ulusal egemenliği, bilime aykı-
n yorumlarla, seçimde alınan oylardan, Anayasa 
organlarım kendi tutumuna yöneltecek, bir hak 
ve yetki çıkarmak ve bunu iktidar gücü ile ba
şaramayınca da, Meclis çoğunluğuna dayana
rak, yasalarla, gerçekleştirme yoluna sapmak, 
bilgilerin «çoğunluk istibdadı» adını taktıkları 
bir siyasal marazdır. «Ben merkez ve esas ola
yım, gerisi bana uysun» diyen bu yeni Türk Lûi-
ciîiği ünlü Fransız Lûi'si, «Devlet benini» demiş
tir; hepiniz biliyorsunuz. Bu Türk Lûiciliği ve 
bu yoldaki güçlükler içinde «esas Parlâmento
dur, orada da biz çoğunluktayız. O halde, san
dıktan aldığımız ulusal açık bonoya dayanarak, 
her şeyi yaparız», demek istiyen Venedik Cum-
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huriyeti taklitçiliğini, Hukuk Devleti kavramı 
ile, açık bir alay anlamına almak gerekir. «Ço
ğunluk istibdadının» bu hileli ifadesini, modası 
çoktan geçmiş bir taktik saydığımızı belirtmek 
isterik. 

Diğer bir örnek ; 
Bir Anayasa organı olan Hükümet de, ken

di gibi, diğer bütün Anayasa organlarının ka
rarlarına göstereceği saygı, kendi hukukiliği ya
nında, onun kararlarının ela diğer organların ve 
kişilerin aynı saygı ile karşılamasını sağbyacak 
en akılcı yol olduğunu anlamadı kendisinin de 
yararınadır. «Biz aıiret devleti değiliz» diyen 
Sayın Demirel, bu belirttiğimiz davranışla an
cak, sözleriyle hareketlerinin birbirine uygun
luğunu gösterebilir. Yoksa, ben uymıyacağım 
hiçbir Devlet organının kararlarına, onlar hep 
bana uysun. Bu, aşiret devleti olur, o saman. 

Sonra; Anayasanın 4G ncı maddedeki hakla
rını, 624 sayılı Yasa ile, pek kısıtlı şekilde alan 
TÖS yöneticileri için «konuşamazlar, bildin ya-
yınlıyamaslar, ve toplantı yapamazlar» diyen 
bir Bakanın sendikal hareketleri, tümü ile red
deden, beyanları sürüp giderken, Hükümetin 
Anayasa ve diğer yasalara uygun hareket ettiği 
söylenemez. Açıktan reddediyoruz. Sendika yö
neticilerine karsı, hiçbir gerekçe göstermeden ve 
hiçbir yetkili yargı organının kararı olmadan, 
örğetmeni sürmenin ve baskı altında inletmenin 
hukukiliğini Sayın Barbakandan dinlemek iste
riz. Yasaya göre grev yapamaz, toplantı yapa
maz, diyen Sayın Bakan beyanda bulunamaz, 
bildiri yaymlıyamaz. Meslek örgütü, meslektaş
larının, üyelerinin haklarını nasıl koruyacak? 
Sessiz filim gibi sendikacılık olur mu? Elbette 
bunlardan birisini yapacak İd, bu hakları koru
cun. 

Sonra; gençlik örgütlerine yapılan basla, on
ları uydu haline getirmede kullanılan kaba yön
temler, meşru seçimleri kazanmış temsilcilerinin 
karakollarda korkutulmaları, evlerinin aranması 
ve seçimlerine dışarıdan yapılan karışmalar kar
şısında, Hükümetin hareketsiz kalmasının ve 
hattâ taraf tutmasının, hukuka dayak gerekçe
lerini öğrenmek çok ilginç olacaktır. Hükümet, 
gençlik örgütleri arasında yaptığı ayırımla, 
T. M. T. F. ve T. M. G. T. gibi, gençliğin ger
çek temsilcisi olan örgütlere üvey evlât ve ken
di hesabına uygun konuşmalar yapan diğer ör-
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gütlere de öz evlât işlemi yapan zihniyet, Hükü
metlerin dernekler karsısında tarafsız davran
ması ilkesi ile nasıl bağdaşabilir? Seçimi kaza
nın meşru temsilcilere verilmesi olağan olan bel
geler verilmez ve bunlara karşı bâzı uydurma 
kuruluşlar desteklenirse, Devlet gücü bâzı çev
relerin yararına kullanılmış olur. Bu arada, ik
tidarın, bütün ilerici kuruluşlara karşı tutumu 
ve onlar aleyhinde bir sürü dâva açılırken, aca
ba gerici kuruluşlar - örneklerini sonra verece
ğim - haîîkında neden hiçbir hareket ya da dâ
va açılmasını Hükümet çevreleri istememiştir, 
•şimdiye deyin,.. 

Bu tutum, tarafsız olması gereken Devlet 
memurları arasındaki bâzı partizan ruhluları da 
harekete getirmiştir. 

örneğin; Bornova Savcısının Atatürk'ün 
Bursa demeci hakkında açtığı ve sonu fiyasko 
ila biten dâvası, Denizli Emniyet Müdürünün, 
Atatürk'ün «bizi mahvetmek istiyen emperya
lizm ve kapitalizmdir» sözlerini yazan gençler 
a'eyhine kovuşturmaya kalkışması gibi, sözünü 
bile etmekten üzüntü duyduğumuz olaylar. Bu 
tip memurları da elbette topluma tanıtmak bir 
görevdir. Sonra; 

Hiçbir gerekçe göstermeden, felsefeme uy
muyor, diyerek, Devlet memurlarını değiştirip 
yerlerine, parti ilişkileri açıkça belli olan kim
selerin atanması ve birçok seçkin üs kademe 
memurların ve valilerin, köhne deposuna atar 
gibi, işsiz, güçsüz halde tutulması, aydını kıt 
olan memleketimiz için, akıl almaz bir insan is
rafıdır. 20, 25, 30, 40 sene hizmet etmiş valilik 
eden bir kimseye otur bu odada, hiçbir iş yap
ma, maaşını, al. Çünkü maaşını kesemiyor. Böy
le bir anlayış olur mu? Ve bunlar düzünelerîe. 
Buna hangi gönül razı olabilir? Bu davranışın 
dayandığı temel gerekçenin ne ölçüde sakat ol
duğunu da az sonra belirteceğiz. 

Hele, Turizm - Tanıtma Bakanının Karma 
Bütçe Komisyonunda «siyasal görüşü partisine 
uymıyan, M. B. K. ve C. H. P. döneminde ata
nan memurları atıp, partisine uyan kimseleri 
bunların yerine getirmeyi» bir hak imişçesine, 
savunan sözleri ibretle okunmaya değer. Bu 
ölçüde ilkel bir anlayışın açıktan savunula-
bilinmesi en koyu partizanları bile, hayrete 
düşürecek bir örnek olarak, tarihimize geçe
cektir. Partizanlığı bu kadar açıkça söyliyen 
kimseye, sanırım İd, raslanmamıştır. 
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En anlaşılmaz ve son zamanlarda ise, aksi 
yönden yakınmalara konu olacak bir tutuma 
itilen TRT ye karşı iktidarın tutumudur. Dev
let radyosunun durumu üzerinde, demokrasiye 
geçişle başlıyan ve bir ölçüde sonuç vereceği 
sırada, veya bir ölçüde düzeldiği sırada deği
şen iktidarın eski dönemi çok aratan bir dav
ranışına tanık olmuştuk. 1950 den önceki du
rumdan yakınanlar, radyoyu, tek yönlü çalı
şan, bir yalan makinesi haline getirip, Devlet 
yaşantımızın bir ayıbı olarak tarihe geçen V. C. 
radyosu dönemini yaşadık. Bütün bu ayıplık-
lardan sonra, kafası ve beynini kendi iradesi ile 
kullanacak bir radyo kurumu geliştirilirken, bu
günkü iktidarın TRT ye yönelttiği düşmanlık 
anlaşılır bir şey değildir. Son zamanlarda ikti
darın hoşuna gitmiyen sözleri konuşmalardan 
çıkaran ve Hükümet üyelerinin propaganda 
konuşmaları ile bandlan dolan TRT ye karşı 
sürüp giden hınç azalacağına, çok artmıştır. 
Açılan düzinelerle dâvanın hepsinden beraet 
eden ve Danıştayda da hep haklı çıkan radyo
ya karşı dinmiyen bu düşmanlık, iktidar zih
niyeti hakkında, tek başına kanıt verecek nite
liktedir. 

Birkaç örneğini verdiğimiz ve daha düzene-
lerle örnekleri verilebilecek şekilde, iktidarın 
hukuk devleti ilkesine aykırı tutumu yanında, 
bir de Anayasanın temeline yönelen ve onunla 
birlikte Hükümetin meşruluk dayanağını da 
tartışılır hale getirmek istiyen davranışlar kar
şısındaki Hükümetin tutumu da çok haya! ki
nci olmaktadır. 

Örneğin : 
iktidarı tutan basm organları ve hattâ 

partili parlömanterlerin yazılarına bakın; her 
gün, hangi gün isterseniz, 27 Mayıs öncesini ya-
şıyormuşuz gibi resimlerle sütunlarını doldu
rur, en çirkin sözlerle Yassıada görevlilerine 
saldırır, Türk subayına «Moskov subayı» diye
cek ölçüde alçalır ve en yüce yargı organının 
«vatan haini» ilân ettiklerini kahramanlaştırır. 
Ulusal günlerde bile, bu organların tutumu de
ğişmez. Geçen 30 Ağustosta namuslu Türk ba-
sim, bu Ulusal güne ilişkin boy boy resimler 
basar ve övgüler dizerken, bu organlar, sanki 
yenilen Yunanlılar değil de onlar imiş gibi, bir 
tutum içinde idiler, gazeteleri o gün açın, bakın. 
Rahmetli Gürsel'in ölümü ve 27 Mayısın amaçla 

rını anlatan organlar yanında, karanlık bir öz
lemin tutkusu içinde olan diğer organların say
falarındaki yazı ve resimlere bakın. 

Bu hususlara değinince «neden hep bu ko
nuyu işliyorsunuz? 27 Mayısa karşı olan kimM? 
Boyuna yakınıyorsunuz?» sözleriyle karşılaşı
yoruz. Biz de diyoruz ki, «bu ölü artıkları ile 
beslenen mezar ısırganları gazeteler, bir gün ol
sun, bir gün bizim yakamızı bırakmazlar ve 27 
Mayısa saldırmadan duramazlar. Siz bunları 
görmüyor musunuz? Tek yönlü bir susuş, ancak 
suçlulara yaraşır. Halbuki bugün asıl suçlular 
saldın halindedirler. «Bu örnek alınıyor, Yassı
ada kararlarına inanalım mı, inanmıyalım mı? 
diyecek kadar kendi temelini de sarsan insanları 
bu kürsülerde bile dinliyoruz. 

Gökten başlanna taş düşse bu organlar bu 
taşlar 27 Mayısta oraya yerleştirildi» deme has
talığına yakalananlann etkilerinden, kurtulma
sını beklediğimiz Hükümetin tutumu da çok kez 
hayal kinci olmaktadır, bütün bunlara karşı, 
A. P. nin sağ duyulu kişi ve çevrelerini asla bu 
hasta kafalarla birlik tutmadığımızı da belirt
mek isteriz. Partinin tümünü bununla bulmak 
istemeyiz. Çünkü bundan yakınan arkadaşlan 
tanıyoruz. En üzücü husus ise, bu yayınlara pa
ralel birçok beyanlan, Hükümet üyelerinden ve 
hattâ Sayın Başbakandan duymamızdır. Bir iki 
örnek verelim : 

8 . 9 . 1967 tarihli gazetelerde, Sayın De
mir el'in «27 Mayısın iftiralarla yapılan yıprat
ma sonucu olduğunu» yani D. P. nin suçsuzlu
ğu için gerekçe bulmak isteyen beyanını hay
retle okuduk. Bu beyan karşısında, kendisinin 
ve iktidarının meşruluk temelini kendisi yık
makta olduğunu söylersek hata bizde midir? 
Eğer birisi suçludur bu işte, birisi kabahatlidir, 
ya yıkılan, ya yıkan. Yıkılan kabahatli ise gay-
rimeşrudur, savunulamaz. Yıkan kabahatli ise 
bütün yaptıklan gayrimeşrudur. O halde ikti
dar böyle sorumsuz konuşamaz. 

Son Kıbns vahşetinden sonra «Kıbns'm 
6 - 7 Eylül Mahkemelerinin sonucu olduğunu 
ve bundan da Başol ve Egesel'in suçlu bulun
duğunu» ve halkı silâhlandırma dâvası da, Kıb
rıs'a silâh gönderme teşebüsü olduğunu yazdık
larını gördük. Sayın Demirel bile komisyonda 
bu iddiayı tekrar edince, bu organlarla Sayın 
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Başbakanın ağız birliği halinde oluşunu gördü
ğümüz halde, hâlâ susmamızı beklemek haksız
lık olmaz mı? Silâhlar onun için Kıbrıs'a gidi
yormuş. Bu ifadeleri bir Başbakan nasıl söyle
yebilir? Demek Hükümetler Kıbrıs'a bu yol
larla yani partizanları eliyle silâh gönderirmiş. 
Resmî organı yok, gizli de olsa partizanlariyle 
silâh gönderiyor. 

Arşivlerine baksa Sayın Demirel şöyle bir 
emre rastlar : 

«16 Mayıs 1960 tarihli olan bu emirle, Hü
kümet, 5 000 kadar tüfeği İstanbul bölgesi Ta
rım Savaş örgütü emrine veriyordu. Bir yıl ön
ce aynı örgüte 36 tüfek verilmiştir. D. P. Genel 
Başkanının vatan cephesine verdiği genel se
ferberlik emrinden az bir süre sonra çıkan bu 
emirle, Hükümet yine Kıbrıs'a mı 5 000 tüfek 
gönderiyordu acaba? İstanbul Tarım örgütün
den şeye gidiyormuş. Bu mantıkla, aynı çevre
ler, birgün «V. O. de Kıbrıs için kurulmuş Türk 
bir E. O. K. idi.» derlerse şaşmayız. Bu komik
likleri yapanlar biaim de bu saçmalıkları ay
nen kabulleneceğimizi mi sanıyorlar. 

Sayın arkadaşlar, 
Bütün restorasyoncular aynı mantık hasta

lığında ve müthiş bir gerçek körlüğünden kur
tulamamışlardır. Fransız restorasyoncuları, Me-
ternich denemesi ve daha niceleri yanında, biz
de de Atatürk öncesine dönüşün akılsız yolcu
larını hatırlıyanlar, tarihin tersine dönenıiyeca-
ğini anlar. Bu gerçek karşısında, bizim de, 27 
Mayıs öncesinin hortlatılabilmesinden kaygrnıız 
yoktur. Ama bu akıl dışı davranışlara Hüküme
timizin de katılmasını çok yadırgıyoruz. 

Kendisini Atatürk'e benzetmek hadsizliğin-
de bulunan bir vatan hainini alkışlıyan Parlö-
manterleri ve bu hallerini kınadığımız için de 
bize saldıran Parlömanterler yasarların siya
sal ahlâkına veririz bunu. Fakat Türkiye'de 
sanki iki Cumhuriyet yönetimi ve 2 Cumhur
başkanı varmış gibi, yapılan gösteriler karşı
sında, susan Sayın Demirel'e sorduk «Siz han
gisinin Başbakanısınız. Bunu açık söyleyin, 
duruma açıklık verin» dedik. Böyle bir Devlet 
olur mu? İki ayrı yönetim, iki ayrı Devlet Baş
kanı geziyor, Hükümet susuyor. 

Hükümete, bu hukuk dışı tutumu haklı gös
termek isteyenlerin yazılarına dikkat etmesini 
de tavsiye ederiz. 

Aşırı akımlardan çok yakınan Sayın Başba
kanın dikkatini de bu suretle, aşırı akımların 
en tehlikelisi, eskiyi diriltmek isteyen yüzü ge
riye dönük olanıdır. Bugün de, biri 27 Mayıs 
öncesini, diğeri de onunla yetinmiyor, daha ge
riye giderek, Atatürk öncesini hortlatmak iste
yen iki restorasyoncu akım karşısındayız. Bun
ların yanında, faşizm ve komünizm özlemcileri 
de ortamı elverişli bulmaktadır. Din oyuncula
rı, bunların hepsine âlet oldukları gibi, bun
lar da, işlerine geldiği ölçüde, din tücearlariy-
le ortaklık ederler. Oyunun neliğini kavraya-
mıyan birçok saf, temiz inançlı Müslüman da, 
bu yolda kullanılmaktadır. 

27 Mayıs öncesi ve Atatürk öncesi restoras
yoncuları, faşizm ve komünizm özlemcileri ve 
hepsine katık olan kutsal duygu oyuncuları 
arasında, Hükümet sadece biri ile, aşırı solla 
uğraşır görünmektedir. Bu alandaki tedbirlerin 
de, çâre olmaktan çok uzak olduğunu belirtmek 
isteriz. Hükümetin aşırı solun dışında, hiçbir 
akımın tehlikesini ve hattâ varlığını bile kabul 
etmemesini anhyamıyoruz, bir türlü. Sanki on
lar yokmuş. Bugün daha azıttı, bu geriye dö
nük yıkıcı akımlar. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız bir dakika. Konu
şan hatibin sözünü zaman, zaman olsa dahi kes
memek benim için bir prensiptir. Ancak bir 
sayın üye saat 24 te görüşmelere son verilmesi
ni, saat 10 da toplanılmasını istemektedir. Si
zin iradenize bırakıyorum. Eğer konuşmanıza 
devam edecekseniz bu önergeyi sizin konuşmanı
zın sonuna bırakıyorum. Fakat, arzu ederseniz 
bugün saat 10 daki toplantıda da konuşmanıza 
devam edersiniz. Nasıl arzu ederseniz? Sayın 
Hatip, tamamen konuşma hakkınızı kesmemek 
için size bırakıyorum. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Yansında-
yım. 

BAŞKAN — Yarına bırakıyorsunuz, rıza 
gösteriyorsunuz. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Evet. 
BAŞKAN — O halde önergeyi okutup, oylı-

yacağım. (A. P. sıralarından «devam devam» 
sesleri) Bırakıyorum, diyor efendim. 

TURGUT CEBE (Ankara) —- önergeyi ge
ri alıyorum. 

BAŞKAN — önergeyi geri aldılar. Peki 
devam edin Sayın Yıldız. 
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AHMET YILDIZ (Devamla) — Hüküme^ 
tin partizanlık ilkeli eylemleri de hele, kutsal 
duygular üzerinde oynanan oyunlara ilişkin 
uyarmaları çok sert tepkilerle kanılıyoruz. 

Sayın Başbakanın Bayram Gazetesinde çıkan 
ünlü makalesinden ve makamında namaz kıldır
masından sonra, biraz uyanmış olduğunu sanı
yorduk. Fakat bu konudaki uyarmaları yine 
de tepki ile karşılıyoruz. Ve «delil verin» di
yor. Eğer şaka yapmıyorsa, Emniyet örgütüne 
sorsun ve partisinin damgasını taşır görünen bâ
zı basın organlarını okusun eski Volkan taklitçi
leri ve Sebülülreşat müsveddeleri ve hattâ onları 
da, çok geride bırakan organları okusun sonra 
bunlara, Hükümet eliyle, sağlanan ilân ve rek
lâmları değerlendirsin, sayfalarında. Hükü
met bunu değerlendirirse delili bulur. «Büyük 
Mürşit» adı ile kent kent dolaşıp, tarihimizin 
hiçbir döneminde görülmemiş bir pervasızlıkla, 
konferans verenleri hiç duymuyor mu? 

Nurculuktan ordudan atılmış ve bu suçun
dan hüküm giymişlerin Diyanet idleri Başkan
lığındaki kilit yerlere yerleştirildiklerini bildir
diğimiz halde, hiçbir olumlu eğlem göremedi
ğimiz gibi, bunları başka yerlere atamak is-
tiyen eski Başkana da zorunlu izin verilmiş, 
Hattâ bu Sayın Başkan emekli bile edilmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinde, daha 
açık şekilde, arkadaşım Kaplan'm belirteceği 
miz üzere, tarihimizde gerici akımların bu öl
çüde azıttığı ve Hükümetten de bu kadar hoş
görü ile karşılandıklarını biz hatırlamıyoruz. 

Hükümet, oy dengesine olumsuz etki yapa
cağı kaygısı ile, en kötü akımlara bile göz kırp
maktan vazgeçmeme huyunu değiştirmelidir. 
İnancımız o dur M, bunlarla uğraşırken Hükü
met ateşle oynuyor. Bu akımlarla uğraşıp 
da kurtulan olmamıştır. Bunun için iki yıl ön
ce de genel görüşme isteğimizle getirdik, sonuç 
deliğimiz gibi çıktı, Hükümet tedbirler almıya 
çalıştı. Fakat bütün Hükümetin partizanlıkla 
ilgili eğlentilerini de, büyük kaygı ile izlemekte
yiz. Hükümetin kişilerle ilgili tasarruflarından 
ve bu yolla yürütülen partizanlıktan yakınanla
ra karşı, savunulan mantık da çok sakattır, 
dedim. Ve demin belirttiğim gibi Hükümet is
temediği kimselerle elbette çalışamaz. Bu ka
darı 'hakkıdır, Amerika'da bile olur. Muhale
fetin hoşuna gitsin diye de «ortanın solu bir 

parti iktidara gelirse, elbette o da, kendi felse
fesine uyan bir kadro kuracaktır.» deniyor. 

Sayın arkadaşlar, 

Bu sözlere dayalı mantık temelinden çü
rüktür. Gerçekten, memleketlerin Anayasal dü
zenlerine ve devletlerin kişilerle ilgili eğlem ve 

\ işlemlerine balalmca da, bu tezin çürüklüğü 
derhal meydana çıkar. Memleketi bir özel 
mülk ve Hükümeti de, onun sahibi ve memur
ları da iktidarın kulu sayan bu tezin, Ameri
ka'yı örnek alarak, bulduğu gerekçe de esa
sından daha çürüktür. 

Bizi ve Amerika'yı bu yönden kıyaslarsak; 
Bir defa Amerika'da: 

(1) yargı organları ve bizdeki mülkî ma
kamların karşılığı olan makamlann sahipleri 
seçimle gelir. O halde iktidar değişiklikleri ile 
bunların bir ilgisi yok. 

Hükümet değişmesinde üst kademede bü
yük bir değişiklik yaptığı doğrudur. Ama Ame
rika'da Devletin yaptığı ile, Türkiye'de Devle
tin yaptığını da kıyaslamak gerekir. Ameri
ka'da, Devlet dış politika, güvenlik, savunma, 
malî ve ekonomik politika ve genel anlamda sos
yal tedbirler dışında, yurttaşı doğrudan cloğru-
y:, ilgilendiren işler yapmaz. Köye yol yap
maz, çeşme yapmaz, döviz vermez, kredi ver
mez, vermez oğlu vermez, iş bulmaz. O hal
de böyle bir memlekette değişen iktidar parti 
farkı olmadan, yahut parti farkı olsa bile poli
tikası Mşileri ayrı ayrı etkilemez. 

Halbuki Türkiye'de, bütün işlerimiz Dev
let kapısında köye yol, okul, çeşme, su, döviz, 
tahsis, kredi, iş bulma bütünü ile Devlet eliyle 
yapıldığı için, Türkiye'de bütün bu işler için 
Devlet kapısına gelen insanlar farklı işlem gö
rürse işte partizanlığın dehşeti görülür. 

işte onun için Amerika'yı, Türkiye'ye ben
zetmek yanlış olur. Ayrıca kapitalist bir mem
leketten aldığımız bir örnekten sonra birçok 
kimselerin söylediği isveç'ten örnek alıyorum. 

isveç'te memurların yüzde 70 i muhalefet 
partisine kayıtlıdır. Kayıtlı, kayıtlı... Aynı 
parti uzun yıllardan beri iktidardadır, Başba
kanı 2D yıldan fazla, -incelemeden buraya ge
tirme dim- iktidardadır. Hiçbir hükümet ra
hatsız olmaz, muhalefet partisinden yüzde 70 
memur var, diye, 
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için uydurulan gerekçenin, sosyalistinden kapi-
talistinedeğin hiçbir ülkede dayanağı yoktur. 
Böyle bir iddianın tek geçerli olduğu ülkeler; 
faşist, ya da komünist ülkelerdir. Bir dc; bizde 
bunun savunucuları bulunmaktadır. 

Hükümet, kurulu, gelenekleri gelişmiş, ku
rumları kişilik kazanmış ve bu niteliklerini ka
mu oyuna inandıran;], bir devlet düşeninde, hiz
met nöbeti aldığını anlamı? olmalıdır. Bu inan
ca varan hükümetlerin, hem kendileri, hem ele 
yönettikleri toplumlar rahat c:ler. Bugün bizde 
sürüp giden tartışmalara da böyle ülkelerde yer 
yok. Aksi halde, her gelen hükümetle y'in de
ğiştiren, alemünüt bir Devlet yönetimi ile çağ
daş uygar bir toplum olma çelişikliğinden kur
tulamayız. îdari reformların ballıca amacı da, 
böyle bir devlet düşeni kurmaktır. Ama her 
şeyden önce, iktidarlar bu anlayışa varmalıdır. 
Sosyal hukuk devleti adını aldıktan sonra, bu 
nitelikte bir devlet düşeni kurmak zorundayız. 
Aksi halde, Devletimizin adını değiştirmeliyiz 
ki, iki yüzlü bir politika olmasın. 

Sayın arkadaşlar, 
Devlet yönetimindeki ilişkiler şöylece özetle

nebilir : 
Dikey ilişkilerde, kapı kulluğu ve kişi hak

larında Devlet ağalığı yerine, aşağıya doğru, 
yasalara, örgütlere ve uzman yeteneğine saygı 
ve yukarıya doğru da; yabalara ve aoıklaııııun 
programlara bağlılık, o halele mem.nr, kişinin 
keyfine bağlı değildir. 

Yatay ilişkilerde ise, karşılıklı saygı, ve yetki 
sınırlaması ve hiçbir şekilde zedelenmemesi ge
reken haklar ve özgürlüklerin varlığına inanç. 

Bu anlayışın bulunmadığı Devlet yönetimi 
çağımızın kabul cdemiyeceği ilkel bir nitelik ta
şır. 

Sayın arkadaşlar, 
İktidarı, toplumun muhtaeolduğu köklü ted

bir ve reformlarda da, şok gönülsüz görmekte
yiz. «Reform» deyimini nerede ise. bir aşırı ala
mın adı gibi saman bir tutumdan Hükümeti kur
tarmanın yolu bulunmalıdır. Toprak reformunu, 
4 ncü Karma Hükümet döneminde, açıkça taah-
hüdeden A. P. Hükümeti, ilkin bunu «Tarım re
formu» adı altında, bir hilei şer'iyo ile, uyut
ma ve şimdi de, Tarım Bakanının beyanı ile, 
resmen ret yoluna girmiş görmekteyiz. Biz te-
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melinde toprak ilişkileri düzenlenmeyen refor
mu, reform olarak tanımıyoruz. Zaten dünyada 
da tanıyana raslamadık. İdari reform için, bü
tün hazırlıklar elde bulundu şu ve mehtap pro
jesi tozlanarak küflenmeye başladığı halle, uy
gulama dönemine g sileceğine ilişkin hiçbir be
lirti yoktur. Hattâ bunun ilk adımı olan perso
nel yasası da bilmen kaderinden henüz kurtula
madı. 

Herkesin bildiri ve gerekliliğini kabul ettiği 
bu sosyal reform ve köklü tedbirleri almaçla ik
tidarı frenliysn başlıca etken, özel çıkarlar ol
duğu meydandadır. İktidar bu çevrelerin baskı
larından kurtulamadıkça belirttiğimiz köklü 
tedbirleri ele alamaz. 

İktidarın meşru vs meşru olmayan bütün çı
karların sağlanmasında, araş olduğu inancını, 
herkesten önce, Hükümet yıkmakdır. «Beleşeili» 
A, P. yi aracı yapmak istiy enlere fırsat veril
memelidir. 

A. P. İstanbul Gerşkk Kolları Baekamnm, 
partisi için söylediği sözler ve suiistimal iddala-
rına muhatabolanlarm, $?ym Demircl'le ilişki
leri yönünden, ortaya attığı ağır suçlamaları 
çel: ilginç bulmaktayız. Bu durumla ilgilenme
nin önemine değinmekle yetineceğiz; sadece, 

BABI A"? — Sayen Yıkkz bir dakika. Bayın 
Zihni Bctil; sabahın 10 rmdan r^ri t o p ^ t ı ha
lindeyiz. Saat 21 ü geçmiştir, 3 Şubat 1938 Cu
martesi günü saat 10 da toplanmak üzere Bir
leşime son verilmesini ""ekili ederim, demekte ve 
önergesinin hemen oylanmasını istemektedir. 
Arkadaşımız ısrar etmekte ve haber göndermek
tedir, önergemi oylayın, d-ye. Bu sebeple Savın 
Betil'm bugün saat 10 da toplanmak üzere Bir
leşime son verilmesini isteyen önergesini. (A. P. 
ssrakvrından «hatip bittikten sorara» sesleri} Ha
tibin konuşması biter bitmez zaten Başkanlık 
birleşime son verecektir. Fakat Sayın Betil, ha
tibin konuşmasının hemen kesilmesini ve birle
şimin (A, P. sıralarından «usule aykırı» sesleri) 
bugüne bırakılmasını istemektedir. Değil mi 
efendim? 

ZÎHîIÎ 3ETÎL (Tokat) — Evet efendim, ıs
rar ediyorum. 

BAŞKAN — İsrar ediyorsunuz. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Genel Ku

rulun takdirine bırakıyorum. 
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BAŞKAN — Bir dakika Sayın Yıldız, acele 
etmeyiniz, Sayın hatip de Genel Kurulun tak
dirine bırakıyor. (A. ?. sıralarından «Bittikten 
sonra oylayın» ve «Hatibin sözünü niye kestin» 
seslen) 

Muhterem arkadaşlar demin preıısibolarak 
kesmiyeceğimi, ancak hatip rıza gösterirse... 
(A. P. sıralarından «Hatibin sözü kesilmez, bu 
bir nezaket meselesidir» sesleri) İşte nezaket 
odur İd, demin de ifade ettiğim gibi, hatip rıza 
gösterirse oylarım. Hatip m a göstermediği tak
dirde Sayın Betil ısrar etse dahi, oylıyarnam. 
Ama hatip Yüce Heyetin takdirine bırakırsa, 
İçtüzükte mâni bir hüküm yoktur. Bu sebeple 
oylarım. Yeter ki, hatip m a göstersin. Hatip 
rıza göstermektedir. Reylerinizle halledersiniz. 

SUPHİ BATUE (Sinop) — Hatip kürsüde 
sözünü yarım bırakıp inemez. Olur mu efendim, 
istikrar bozulur. 

BAŞKAN — Oyla halledersiniz efendim, zi
ra ha>tip rıza gösteriyor. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın 
Başkan, bu elimizdeki programa göre bir karar 
aldınız. Ne diyorsunuz, burada? Bugünün prog
ramı bitene kadar devam edilir. 

BAŞKAN — Sayın Salihoğlu, sizin önerge
ni s vardır. Sayın Yıldız'm konuşması biter bit-
mez... 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sis na
sıl diyorsunuz kendi kendinize, o önergeyi koy
madan. Ben biter, bitmez zaten keseceğim, di
yorsunuz. 

BAŞKAN — Siz önerge vermişsiniz. 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sis ona 

iltifat etmediniz ki.... 
BAŞKAN — Eedeceğim işte, oylıyacağım. 

Önergeniz kayıtlıdır, şartlıdır. Sayın Yıldız'm 
konuşması bitikten sonra birleşime son verilme
sini istemektesiniz. Fakat sizin gibi diğer bir ar
kadaşımız da bir önerge verme hakkına sahip
tir. Ancak, ben o önergeyi hatibin konuşma hak
kına riayet prensibine uygun olarak iradesinin 
izharından sonra oylıyacağım. Daha önce de 
söylenmişti ve kendilerine de sordum. Hatip, 
HejQii Umumiyenin takdirine bırakmaktadır. 
Bu sebeple usule uygundur. Umumi Heyet rey-
leriyle halleder. Şu andan itibaren kesilmesini 
ister, saat 10 da toplanmasına karar verirse 
saat 10 da, değilse konuşmasını bitirir ve o za
man Sayın Salihoğlu'nun önergesini oylarım. 
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Şimdi Sayın Betil konuşmanın burada kesil-

! meşini, saat 10 da toplanılmasını istiyen bir 
I önerge vermiştir. Bu önergeyi oylarınıza arz 
j ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
I edilmemiştir. Devam edin, Sayın hatip. 

| MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Sayın arkadaşlar, Sayın 
Demirel'in aşırı iyimserlik ifade eden sözlerine 
karşı Türkiye'deki bugünkü durum da, asla gö
nül açıcı değildir. 

Kutsal ve ulusal duyguları ticaret malı gibi 
kullananlar, zehirli sabun, karışık zeytinyağı, 
kırmızı biber yerine boyalı kepek, beygir ve 
eşek etinden sosis, tefecilik, hırsızlık, kaçakçı
lık, türlü sömürücülük ve adını burada söyle
mek istemediğimiz nice ahlâk dışı olaylar alabil
diğine çoğalmaktadır. 

Ortam bu olunca; gerçekleri söyüyenler 
bozguncu ve karıştırıcı, asıl bozguncular kahra
man ve ahlâksızlar da imrenecek insanlar ha
linde gösterilirler. 

Böyle ortamlarda, değer yargıları alt - üst 
olur. Bu ortamı bir de, siyasal çalkantılarla 
sarsmak, önüne geçilmez buhranlar yaratır. 
Yurttaşı yurttaşa saldırtmak, karşılıklı kinleri 
beslemek, disiplin yerine gangsterleri cesaret
lendirmek, çalışma yerine beleşçiliğe ve alınteri 
yerine avanta hevesini uyandıran davranışlar 
yaygmlaşmca, toplumu yöneltmek çok güçleşir. 

Bu hal Devlet kadrolarını da etkiler. Türki
ye'de bugün Bizans'ın son yıllarındaki toplum
da belirli ahlâksızlıkları kışkırtan insanlar elbet
te vardır. Ama, bu durumdan Türk toplumunu 
kurtarmak gerekir. Buna seyirci kalınamaz. Ta
rafsız olunamaz. Bu olaylara karşı tarafsız olu
namaz. işte, bütün bu olumsuzluklar ve kötüm
serlikler yaratan olaylar karşısında Sayın De
mirel'in iyimserlik dolu sözlerinin dayanağını 
anlamak gerçekten güçtür. Nereden geliyor bu 
iyimserlik. Sayın Başbakanı dinlerken, olaylara 
taktığı gözlükleri bize de verse dedik geçen gün 
Komisyonda; arada sırada biz de baksak avu
nurduk, belki. Çünkü, onu dinlerken insan Orwe-
lin kitabını okuyor sanıyor. Biliyorsunuz, 1984 di
ye bir kitap yazmıştı, insanlar uçuyor filân, bir 
şeyler oluyor o kitapta, insan dinlerken bu Türki
ye'nin ortamında galiba Orwel'in kitabıdır bu 
diyor. 
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Sayın Demirel'i dinlerken, insan Orwell'in 
kitabını (1984 te dünya) okuyorum sanır. Yok
tur demekle, hoşa gitmiyen şeylerin yok olması 
sağlansa idi, dünya çok daha mutlu yaşanır ve 
Devletler çok daha kolay yönetilir hale gelirdi. 
Var olan gerçeklerin söylemesinde başka kasıt
lar aramak yerine, onlara çare bulmaya çalış
mak, yurt ve ulus için, kaside dizmekten çok 
daha akılcı bir yoldur. 

Doğunun susuzluğunu, yolsuzluğunu, eğitim
sizliğini, toprak ve din ağalarından çektikleri
ni, hayat pahalılığı altında inliyen dar gelirlile
rin halini, bunu daha da artıracak şekilde do
laylı vergilerin artırıldığını, buna karşılık, te
feci ve aracıya büyük kredilerin verildiğini, fu
kara ulusun milyonlarının, evet o deyimle, faiz
siz olarak varlıklı kişilere ayrıldığını ve insanın 
insan tarafından sömürüldüğünü söyleyip, bun
lara çareler önerenlere karşı, ilâhların kurban 
istemesi gibi, bir saldırı yöneltiliyor bugün. 

Ellerinde, komünistlikten bilmemneciliğe de
yin, hazırlanmış yaftalarla bekliyen insanlar fır
sat kolluyor. Bu dertleri söylediniz mi hemen 
yafta hazır. 

Anlaşılmaz bir mantık ve tutum karşısında
yız. 

işi yolunda olan insan ve dertelerinin büyük 
kısmı çözüme bağlanan bölgelerden söz edince 
ve Devletin parasını da bunlara bolca vermesi 
önerilince, beğenilen yurtsever insan olur. Fa
kat derdi olan, tabanda ezilen ve emeği ile geçi
nen insanlardan söz ettiniz, ya da bütün ecdadı 
uğrunda çarpıştığı bu topraklarda bir karış pa
yı olmıyan topraksız yurttaşa, Anayasa emrin-
ce, toprak verilmesini Önerdiniz mi, en nazik 
karşılık olarak, «fukaralık edebiyatı» yaptığınız 
söylenir. 

Sayın Demirel, arada bir de, Ulus'tan ne kor
kuyorsunuz, onun sağ duyusundan şüphe mi edi
yorsunuz? Diyor. 

Eğer bu sözlerinde samimi iseler biz de ken
dilerine bir teklifte bulunuyoruz: Ulus'tan, onun 
sağ duyusundan korkmıyalım. Bırakalım bütün 
gerçekleri öğrensin ve ona göre kararım versin. 

Dağıtılabilecek milyonlarca dönüm toprağın 
bulunduğunu, 104 bin aile toprağını, başka iş 
yaptığı için, kiraya ya da ortaklığa verdiğini, 
milyonlarca dönüm Devlet arazisinin, tapusuz 
olarak, zorbalar elinde bulunduğunu, kredilerin 

tefeci ve kapkaççılara daha bolca verildiğini, 
Devlet, makinalarmı kullanmada aciz göstererek 
bunları mütaahhitlere vermek istediğini, parti
zanlık yapmıyan memurların hesabı görüldüğü
nü ve bütün bunların halktan gizlenmesi için 
de, yeni tedbirler düşünüldüğünü ve hattâ bu 
işlerin yapılmasını önlemede baş engel olan Ana
yasanın değiştirilmek istendiğini, dürüstçe ve 
cesaretle hep birlikte, söyliyelim. Bu söyleyişte 
Sayın Başbakana elimizden gelen yardımı yapa
cağız. Ve halkın sağ duyusunun hâkimliğine, 
bundan sonra başvuralım. Yoksa halkın, gerçek
leri yeter ölçüde bilememesinden yararlanmıya-
lım. 

Belirttiğimiz konularda da, kimin yanlış ve 
gerçek dışı konuştuğunun takdirini de bu açık 
tartışma ile Ulusun sağ duyusundan bekliye-
lim. 

Böyle bir anlaşma yapmaya ve onu dürüstçe 
uygulamaya biz hazırız. Sayın Başbakan'dan bir 
«evet» cevabı bizi mutlu kılacaktır. 

Seçim sandığından daha önemli konuların 
bulunduğu ve seçim sandığından başka, toplum
daki düşün mihrakları, Anayasalar yazmaz ama 
demokrasilerde adı çok edilen baskı grupları, 
bilim adamları ve Devlet kurumlarının uyarma
larına ve yol göstermelerine de, kulak verilme
mesi için, seçim sandığından çıkmış olma gerek
çesi yeter değildir. Aksi halde, demokrasinin 
yozlaşacağı, zorba yönetimlere gidileceği ve bu
nun da ulusal patlamalara yol açacağı, seçim 
sandığı üzerinde yazılı değildir. Öyle şey yazmı
yor secim sandığında. Ama nice emek ve canlar 
pahasına, insanlığın idrakinde yazılıdır. 

ileri sürülen bütün görüşleri ve dertleri bir 
yana iterek, «Millet böyle istiyor.» fetvası ile, 
milletle aynilik kurmak ve toplumun üstün ye-

I tenekteki kişi ve kurumlarını milletten sayma
mak, bütün bunları organ, örgüt ve kişi olarak 
söylüyenleri milletten saymamak, ya da hata
ları anlıyabilenleri milletten ayrı tutmak, geçer
lilik süresi uzun olmıyan, ilkel bir tutumdur. 

Bütün belirttiğimiz çevreler kanısına say^ı 
duyduğumuz kimseler, bütün bu dediklerimizi 
söylüyor. Bütün bunlar akılsız, haksız da, Sayın 
Hükümet mi hepsinde haklı? Bunu düşünmek 
insana Sokrat'm sorusunun hikmetini iyi anla-

| tır. 
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Sayı hastalığına yakalanmanın yanıltıcı so
nuçlarını, Eflâtun'un kitabının yayınından bu
yana, sayısız bilgin yazmış ve söylemiştir. Hiç
bir sayısal kıyaslamanın, temel felsefesini değiş-
tiremiyeceği ve bütün Türk politik güçlerinin 
ortak dayanağı olmak üzere, tüm ulusun ona
yından geçmiş bir, «Ulusal sözleşme» ile bağlı
yız. Adı Anayasa olan bu sözleşmeye uymak he
pimizin baş ödevidir. Hükümet de işine geldiği 
zaman bu görüşü benimsemektedir. Tek istediği
miz bu benimseyişin samimî ve süreli olmasıdır. 

Saym arkadaşlar, 
Devineceğimiz en önemli hususlardan biri de, 

bugünkü Hükümet politikasının, çoğu kez, ne 
olup ne olmadığının belli olmayışıdır. 

Böyle bir tutum ciddî Devlet yönetimi ile 
hattâ, uygar particilikle de, bağdaşamaz. 

Gerçekten Hükümet, Devletçiliğe karşıyım 
der, Devletçi Partiden daha çok devletçi ted-
birlcr alır, hattâ Devlet eliyle bakkallık yap
ma anlamına gelecek şekilde, büyük şehirlerde 
mağaza kuracağım, der. Kollektivistlerclcn ras-
lanan bu tertibi, Devlet eliyle değil de, kişiler 
eliyle yapacaksa daha da fenadır. Devlet gü
cünü bakkalların hizmetine verecek demektir. 

Özel teşebbüs, özgür teşebbüs diye aşk ilân 
edip bir aralık kendinden de geçerek bunun 23 
milyon olduğunu söylerken ve Devlet serma
yesinden milyarları kişilerin emrine vererek, 
«ekonomik mirimiran» 1ar yaratmayı plânlar
ken, hiç kimsenin önsremediği şekilde, halkı sö
mürme gücü olmıyan bakkal tipi aracılar aley
hinde bile, genelgeler yayınlar. Devrimciyim, 
lâikim der, fakat bugünkü dinsel sapıklıkları 
korur ve bu uyduruk mezheplerin temsilcileri
ne kapılarını açar, yayınlarına ilân ve reklâm 
verir. Solculuğa hançer sallar ve dünyada iti
bar gören en ılımlı sol tedbirleri önlerken, bel
ki anlamlarını iyice kavranmadığı için olacak, 
bâzı en ileri sol tedbirleri benimser görünür. 
Sayın Demirel'in bâzı konuşmalarda kullandığı 
cümleler, «ortanın solu» partisindeki bâzı arka-
daşlarca bile, çok aşırı sayılır. Plânda öyle ifa
deler var ki, ancak kapitalist ülkelerde kullanı
labilir. Diğer yandan öyle ifadeler de vardır İd, 
ancak sosyalistlerin programlarında rasîanır. 
Buna «karma» değil ancak «karmakarışık» eko
nomi denebilir. «Haklar, hakların yok edilmesi 
için kullanılamaz» öz deyişi tekrarlanıp durur

ken, demokratik sosyalizmi savunan sözler bile 
suç sayılır. Fakat faşist eğilimli, hattâ hilafetçi 
tutumlara göz kırpılır, böyle yayınlara böl ilân 
verilir. Bu tutum anarşisi o derece belirgindir 
ki, hükümetlerce Meclise sunulan tasarılarla il
gili bâzı bakanların, beyanlarını dinlerken, şaş
mamak elden gelmez. Hükümet tasarısındaki 
görüşlere karşı olduğunu söyliyen Bakanı dinle
dik burada. Tasarıya karşı imiş. Berber ve ta
mircilerin tatillerde de çalışmasını öngören ya
sa görüşülürken, karşı görüşler için «bizim de 
görüşümüz budur» dendi, Sayın Bakan. O halde 
tasarıdaki görüş kimindir acaba? Buradaki 
açıklamalarla «biz de sizin görüşü benimsedik» 
dense, bunu olgunluk sayarız. Doğrudur. Bay
ram tatilleriyle ilgili yasayı Millet Meclisinde 
dcstekliyen Hükümet, burada tersini savundu. 
Programda «en az geçim indirimi» varken, onun 
yerine, «dekont yöntemi» ile Meclise gelindi. 
Son Kıbrıs buhranı ile, Sayın Çağlayangil meş
gul iken ve en kritik anlar yaşanırken, Sayın 
M'llî Savunma Bakanının bundan haberi olma
dığı öğrenildi. Sosyal Sigortalar hastaneleri 
üzerindeki iki bakan savaşması, muhalefeti bile, 
araya sokacak dereceye vardı. Hükümet, libe-
ra"istim, der durur. Fakat Sayın Sanayi Bakanı, 
fabrika fabrika gezerek indirimi için pazarlığa 
girişir. Ve indirmiş, indirmezseniz döviz vermem 
der. Şikâyetler buraya kadar geldi. Bu tip poli
tika işportacılığının Devlet yönetiminde yeri 
yoktur. Esas önerilecek budur, benim konuş
mam önerilecek değildir. 

Bu durum karşısında akla şu sorular gelmek
tedir : 

Acaba, bir tasarı ya da Hükümet programı 
ha^rlanırken yahut her hangi bir kanun teklifi 
görüşülmeden önce ve Hükümetçe bâzı tedbir
ler alınırken, Bakanlar birbirleriyle hiç görüş
mezler mi ki, bu ölçüde dağınıklık içinde görü
yoruz. Yoksa bütün bu işleri, Hükümetin dışın
da yapıp, Hükümete hazır mı geliyor ki, ondan 
sonra burada öğreniyor, sonucunu? 

Hükümetin yapamayacağı ya da yapılması 
gücü dışında olan taahhütlerde bulunma yönün
den de, Sayın Demire! Hükümeti, büyük rekor
lar kırmıştır. «Sözüm senettir» taahhüdü ile, 
yürürlüğe gireceği müjdelenen «Devlet Personel 
Yasası» nın durumu dolayısiyle, bu konudaki 
baş rekor da henüz Demirci'dedir, 
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Sayın arkadaşlar, Devlet adamlarının sözle
rine güveni sarsan ve bir inanç buhranı yara
tan bu ortam içinde bir ricamız olacaktır : 

Hükümet, ayın hiç olmazsa yılın belirli gün
lerinde, inanmamız gereken ve gerçekten yapa
cağı işleri anlatacağını ilân etsin. Biz de o gün
ler artık bu program kesindir, bu söylenenler 
yapılacaktır, diyelim. 

Bütün bu yakındığımız durum ve davranış
ları yerenlere ve yurt sorunlarına çözüm arama 
çabalarına karşı, Hükümetçe başvurulmakta 

olan tedbirlerin yanlışlığını da, dikkatlerinize 
sunmak isteriz. 

BAŞKAN" — Sayın Osman Salihoğlu'nun 
Sayın Ahmet Yıldız'm konuşması sonunda birle
şimin 3 . 2 . 1968 saat 10,00 a ertelenmesini is-
tiyen bir önergesi vardır, önergeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Bugün saat 10,00 da toplanılmak üzere Bir
leşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 0,40 

4. — SORULAR VE CEVAPLARI 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaea'nın, Denizli Pamuk Tarım Sa
tış Kooperatifi Müdürlüğüne dair yazılı soru
su ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in yazılı ce
vabı (7/397) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
arz ederim. 28 . 11 . 1967 

Hüseyin Atmaca 
Denizli Senatörü 

Denizli Pamuk Tarım Satış Kooperatif Mü
dürlüğüne tâyin edildiği tarihten beri çiftçiye 
yararlı hizmetler yapan, çevrede dürüstlüğü ve 
tarafsızlığı ile tanınan Yusuf Tetik'in sepebsiz 
nakli Denizli pamuk müstahsili arasında üzüntü 
yaratmıştır. Çiftçinin dert ortağı olan Yusuf 
Tetik olağanüstü çalışmalariyle Kooperatifi 
halka sevdirmiş, gelişmesini sağlamıştır. 

Böylesine yararlı hizmetler yapan ve köylü 
tarafından sevilip sayılan adı geçen müdürün 
sebepsiz ve mevsimsiz naklinin sebebi nedir? 

Yusuf Tetik'in nüfuzlu bir kısım politikacı
ların tesiriyle nakledildiği doğru mudur? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 2 . 2 . 1968 

Teşkilâtlandırma Gn. Md. 
Şube remzi ve No. III-303-3/32, 6/1072 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik 8 . 12 . 1967 tarih 

6733-7/397-06023 sayılı yazısı. 

Cumhuriyet Senatosu Denizli üyesi Hüseyin 
Atmaea'nın 134 sayılı Denizli Pamuk Tarım Sa
tış Kooperatifi Müdürü Yusuf Tetik'in Deniz
li'den başka bir yere nakline dair yazılı soru 
önergesine Bakanlığımız cevabının üç örneği ili
şik olarak sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Türkel 

Ticaret Bakam 

Denizli Senatörü Hüseyin Atmaea'nın 134 sayılı 
Denizli Pamuk Tarım Satış Kooperatifi Müdürü 
Yusuf Tetik'in tâyini hakkındaki yazılı sorunun 

cevabıdır 

tzmir Pamuk Tarım Satış Kooperatif Birliği, 
20 . 12 . 1967 gün ve 3/9604 sayılı yaziyle, 
134 numaralı Denizli Pamuk Tarım Satış Koope
ratifi Müdürü Yusuf Tetik'in ba^ka bir koope
ratife nakli hususunda vâki müracaatler üze-
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rine, evvelce mahallen yapılan tetkikata ait 
24 . 2 . 1967/3 sayılı müfettiş raporunu Bakanlı
ğımıza yollamıştır. 

Mezkûr raporun tetkikinde, Müdür Yusuf 
Tetik'in zamanı idaresinde kooperatifte yapılan 
mevzuat ve talimat dışı usulsüz muamelelar aşa
ğıda arz edildiği şekilde vukuu bulmuştur. 

1. a) Kooperatife kayıtlı bir ortağa 
15 . 10 . 1965 tarihinde ve koopertife 20 910 lira 
borçlu bulunduğu bir sırada 8 797,80 liralık 
4 092 kilo pamuk teslimatına karşılık 20 000 li
ralık ödeme yapılmış ve mumaileyhin borcu 
32 112,20 liraya, 

b) Yine aynı ortağa 21 . 11 . 1966 tarihinde 
ve Kooperatife 33 707,14 lira borçlu bulunduğu 
bir sırada 15 207,25 liralık 7 429 kilo pamuk 
teslimatına karşılık 50 000 liralık ödeme yapıl
mış ve bahis konusu kişinin borcunun 68 499,89 
liraya, 

c) Kooperatife kayıtlı başka bir ortağa da 
2 . 10 . 1965 tarihinde ve Kooperatife 8 369,84 li
ra borçlu bulunduğu bir sırada, 20 538 liralık 
9 128 kilo pamuk teslimatına karşılık 30 000 li
ralık ödeme yapılmış ve bahis konusu kişinin 
borcunun 17 831,84 liraya, 

yükselmesine sebebiyet verilmiştir. 
Mevzuubahis tediyeler Müdür Yusuf Tetik'

in tek imzasiyle yapılmıştır. Tediyelerin te
kemmül edebilmesi için fişlerde mevzuat gere
ğince iki yetkilinin imzasının bulunması icabe-
derken, Anamukavelenamenin bu lâzimesine ri
ayet edilmemiştir. 

Tariş Personel Talimatnemesinin 73 ncü mad
desinin 9 ncü fıkrasında ve Birliğin müteaddit 
genelge ve talimatlarında, ortaklara istihkak
larından fazla tediyede bulunıılamıyacağı ve 
mahsûl teslimatı sırasında bilûmum ortak borç
larının behemahal mahsûl tutarından mahsube-
dileceği belirtildiği halde bu hususlara riayet 
olunmıyarak Kooperatif âdeta muayyen bir kı
sım ortaklara faizsiz kredi kullandıran bir mü
essese haline getirilmiştir. 

Yine bir ortağa usulsüz ödenen avanslardan 
45 709 lira kampanya sonuna kadar kapatılama-
dığı için icraya verilmiştir. 

2. Kooperatif artaklarından birisinden Ana
mukavelenamenin 14 ncü maddesine ve Birlik 
genelgelerine rağmen 1965/66 iş yılında 3 045 
lira noksan kapital tahsilatı yapılmıştır. 
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3. Anamukavelenamenin 13 ncü maddesinde 
ve Birlik tamimlerinde ortaklardan, noterden 
tasdikli yüken artırma mektubu alınmadan, ta
ahhütten fazla tesellümatta bulunulmaması sa
rih olarak belirtildiği halde Müdür Yusuf Te
tik bu talimatlara da riayet etmiyerek, 1965/66 
ve 1966/67 iş yıllarında birçok ortaklardan ta
ahhütlerinin üstünde mahsûl teslim almıştır. 

1966/67 iş yılında pamukta Devlet destekle
me mubayaası yapılmıştır. 29 . 9 . 1966 tarih 
ve 6/7096 sayılı destekleme kararnamesi stan
dart-! çiğitli pamuk tipi için Kooperatif orta
ğına îdlo başına 220 kuruş ortak olmıyan müs-
tahsıla da 210 kuruş ödenmesini âmir bulun
maktadır. Bu duruma göre taahhüdünden fazla 
teslimatta bulunan diğer ortaklara da aynı şe
kilde kilo başına 10 kuruş arasında haksız men
faat sağlanmıştır. 

Halbuki, ortağın taahhüdünden fazla yap
tığı teslimatının ortak dışı muameleye tabi tu
tulması ve bedelinin % 5 nisbetinde noksan 
ödenmesi icabederdi. 

Denizli Pamuk Tarım Satış Kooperatifi eski 
Müdürü Yusuf Tetik'e 24 . 2 .1967 tarih ve 3 sa
yılı basit raporla tesbit edilen bu mevzuat dışı 
ve usulsüz muameleleri dolayısiylt Tariş Per
sonel Komitesince, Personel Talimatnamesinin 
72 nci maddesinin (b) fıkrası gereğince altı 
ay kıdem indirimi cezası verilmiştir. 

Diğer taraftan Tariş'e 12 . 4 . 1944 tarihinde in-
tisabeden mumaileyh birlikler camiasında en 
kabarık ve yüklü dosyaya sahip bir personeldir. 

Sicil dosyasının tetkikinden anlaşıldığına gö
re, Yusuf Tetik tâyin edildiği her kooperatifte 
huzursuzluk ve geçimsizliğe sebebiyet vermiş; 
birçok suçlar işlemiş ve işlediği suçlar doîayı-
siyle bir defasında işten el çektirilerek 7 ay 
açıkta bırakılmış; bir defasında da derece ten
ziline uğramış ayrıca üç defa da cem'an 20 aylık 
kıdem indirimi cezası almış; bir tevbih ve üç 
ihtarla tecziye edilmiş; Kooperatif işçilerinden 
bir kadına sarkıntılık yaptığı iddiasiyle mahke
meye verilmiştir Duruşma sırasında müştekinin 
şikâyetinden vazgeçmesi dclayısiyle bu dâva düş
müştür. Adı geçenin açıklanan durumu ve De
nizli Kooperatifinde bitaraflığını muhafaza et
memesi ve ortaklar arasında hizipleşmelere se-
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bebiyet vermesi dolayısiyle başka bir kooperatife 
nakledilmesi bağlı bulunduğu Pamuk Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliğince Bakanlığımızdan ta-
lebedilmiş ve sicil dosyası da göz önünde bulun
durularak Tarım Satış Kooperatifleri Anamıı-
kavelenamesinin 32 nci maddesi gereğince bu 
nakil keyfiyeti Bakanlığımızın 11 . 11 . 1267 ta
rih ve 13031 sayılı yazısiyle onaylanmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, zirai kredi miktarlarına dair sorusu 
ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in yazılı cevabı 
(7/402) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki hususun Ticaret Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygı ile rica ederim. 

Sırrı Atalay 

1. 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 yılları 
ile 1967 yılı onbirinci ayı sonuna kadar her yıl 
Ziraat Bankası tarafından, doğrudan doğruya 
banka tarafından yahut ne adla olursa olsun 
kooperatifler ve yıl sonlan itibariyle açılan zirai 
kredi miktarları nelerdir? 

2. Yukarda bahsi geçen yıllarda açılan bu 
zirai kredilerin illere göre veriliş miktarları ne
lerdir? 

3. Sözü edilen yıllarda her ile ayrı ayrı gös
terilmek üzere açılan ticari kredilerin miktarı 
nedir? 

4. Sözü edilen yıllarda 100 bin lira ve 1 mil
yon liranın üstünde zirai ve ticari kredi (her ne 
nam ve maksatla olursa olsun) hangi illerde 
açılmıştır, açılan aile sayısı ile, verilen kredi 
miktarı ne kadardır? 

5. Sözü edilen yıllarda hayvancılık için 
hangi nam ve şekilde olursa olsun her il için açı
lan kredilerin miktarı nedir? 

NOT : Soru ile ilgili cetveller Kanunlar Mü
dürlüğü dosyasındadır. 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 2.2.1968 

îçticaret Genel Müdürlüğü 
Şube remzi ve No. B-4898-1-4/2054 

Banka ve Kredi 

Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi Sırrı Atalay'ın yazılı soru 
önergesi hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
îlgi : 20.12.1967 tarihli ve 8765-7/402/6148 

sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sayın Sır
rı Atalay'ın, zirai ve ticari kredi miktarlarına 
dair yazılı soru önergesi üzerine keyfiyet T. C. 
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne incelettiril
miş, alman 19 . 1 . 1968 tarihli ve 97/17058 sa
yılı yazı eki istenilen bilgileri havi cetveller ili
şikte takdim kılınmıştır. 

Bankanın söz konusu yazısında; 

Önergenin 4 ncü maddesindeki, 1961 - 1967 
yılları için 100 000 lira ve 1 000 000 liranın üs
tünde verilen zirai ve ticari kredilerin iller iti
bariyle tasnifine, açılan aile sayısı ve tediye 
edilen kredi miktarlarının çıkarılmasına, elde
ki dokuman ve bilgilerin imkân vermediği, 

Hayvancılık kredilerinin 1961 yılma ait il
lere göre tasnifinin; bu hesabın tek hesap olma
sı itibariyle ayrıca yapılabildiği, diğer taraftan, 
zirai ve ticari kredi hesapları teferruat partile
rinin çok fazla olması ve 1961 yılı dökümlerin
de iller taksimatının olmayışı sebebiyle yapıl
masının mümkün olamadığı; 

bildirilmiştir. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 

Ahmet Türkel 
Ticaret Bakanı 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

25 NCÎ BİRLEŞİM 

2 . 2 . İS 63 Cuma 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

"KURULA SUNUŞLARI 
B - İKÎİSCİ DEFA OYA KONULACAK 

ÎŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

HI 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARALAŞTI-

RILA1I ÎŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

• VERÎLEH ÎŞLER 

B - TÜZÜK GEBBĞÎÎTCE BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

1. — 1963 yılı Bütç3 kamımı tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu rapora. (Millet Meclisi 
1/427, Cumhuriyet Ssnatosu 1/874) (S. Sayısı : 
1045) [Dağıtma tarihi 20 . 1 . 1963] 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - ÎKİNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜBMBSİ YAPILACAK 
İŞLER 
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