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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 
Başkan M. Tekin Arıburun, 1976 malî yılı Büt

çesinin Türk milletine mutlu neticeler getirmesi dile
ğinde bulundu. 

1976 malî yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü 
üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, maddelere ge
çilmesi kabul olundu ve 1 nci madde okundu. 

3 . 2 . 1976 Sah günü saat 9.30'da toplanılmak 
üzere Birleşime saat 23,15'te son verildi. 

Başkan 
M. Tekin Arıburun 

Başkan 
Başkanvekili 

Rahmi Erdem 

Kâtip 
Diyarbakır Üyesi 
Sabahattin Savcı 

Başkan 
Başkanvekili 
Macit Zer en 

Kâtip 
Kastamonu Üyesi 
Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Burdur Üyesi 
Ekrem Kabav 

SORULAR 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 

Öztürk'ün. ilköğretmen lisesi ve eğitim enstitüleri 

müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenlerine dair 
yazılı soru önergesi. Millî Eğitim Bakanlığına gön
derilmiştir. (7 503) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci 

maddesinin 14 ncü fıkrasının (a) bendinin değişti
rilmesi ve 10 ncu maddesinin sondan 2 nci fıkra
sı hükmünün yürürlükten kaldırılması hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni (M. Meclisi : 1/314; C. Senatosu : 1/400) (Büt
çe ve Plan Komisyonuna) (Müddet : 20 gün) 

2. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde 

yapılan değişikliklere ilişkin protokollerin onaylanma

sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 

Millet Meclisince kabul olunan metni. (Millet Mec

lisi :' 1/284; C. Senatosu : 1/401) (Bayındırlık, Ulaş

tırma - İmar ve İskân ve Dışişleri, Turizm ve Ta

nıtma komisyonlarına) (Müddet : 15'er gün) 

-+•• mt>m<* 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 09.30 

BAŞKAN — Başkanvekili Kâzım Kangal 

KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Cumhurbaşkajunca S. Ü. ), (Abdülgani Demlrkol (Urfa) 

BAŞKAN 31 nci Birleşimi açıyorum, müzakerelere başlıyoruz. 

III. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

I. — 1976 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/363; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/367) (S. Sayısı : 515) (Da
ğıtma tarihi : 31 . 1 . 1976) (1) 

A) CUMHURİYET SENATOSU BÜTÇESİ 
B) MİLLET MECLİSİ BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Sayın senatörler, Yasama Meclis

lerinin 1976 Malî Yılı Bütçesi üzerindeki görüşme
lere başlıyoruz. 

İlgililerin yerlerini almalarını rica ediyorum. 
Yasama Meclisleri bütçeleri üzerinde konuşmak 

isteyenlerin isimlerini arz ediyorum : Sayın Ahmet 
Karayiğit Adalet Partisi Grupu adına, Sayın Hü
seyin Atmaca Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına, 
Sayın Hamdi Özer, Sayın Sırrı Atalay, Sayın Ah
met Nusret Tuna, Sayın Niyazi Unsal, Sayın Meh
met Feyyat, Sayın Fethi Çelikbaş da şahıslan adı-
na konuşmak üzere müracaat etmişlerdir. 

Sayın Ahmet Karayiğit, buyurunuz efendim. 
A. P. GRUPU ADINA AHMET KARAYİĞİT 

(Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun muhterem üyeleri; 

Adalet Partisi Grupu adına Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisinin 1976 Malî Yılı bütçeleri üze
rinde görüşlerimizi sunmak için söz almış bulu
nuyorum. 

Bu vesileyle, ' yüce huzurunuzda Devletimiz yö
nünden önemli olan meseleleri yeniden gözden ge
çirmek ve bu konudaki dikkatleri görüşlerinize sun
manın zaruretine inanmaktayım. Bu suretle, Devle
tin faaliyetleri, meşruluk sınırları içerisinde yeniden 
değerlendirilerek, olanla, olması lâzım gelenleri ve 
aralarında fark varsa farklılaşmanın sebeplerini de 
tekrar ortaya koyma imkânını bulmuş oluruz. 

Yüce Milletimizin çeşitli mücadeleleri sonunda 
bugünkü ulaştığı seviyeyi asgarî şart olarak kabul 
etmek suretiyle demokratik nizam ve şuurda ilerle
menin gerekçesi olarak görmek zarureti aşikârdır. 

(1) 515 S. Sayılı basmayazı 2 
30 ncu Birleşim tutunağına eklidir, 

1976 tarihli 

1961 Anayasasıyle tespit edilen, ilkeler arasında 
yer alan, ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün 
olan insan haklarına dayalı temel nizam, başka sis
tem ve tercihlerin haksız gerekçesi yapılmamalıdır. 
Yeni Anayasamızda yer alan millî devlet ilkesi, ka 
derde, tarihte, tasada ve kıvançta birliği ve bütün
lüğü ifade eden temel bir ilkedir. Bu maddeyi, Ana
yasanın önsözünde yer alan esaslarla birlikte müta
laa etmek zarureti aşikârdır. İlkede yer alan «Millî» 
tabiri, millî ülkü ve beraberlik etrafında birleşmeyi 
ifade eder. Bütün siyasî partilerin bu anlayışta bir
leştiğini kabulde kendimizi haksız görmüyoruz. 

Sosyal hukuk devleti anlayışı ise, artık Devleti
mizin klasik Devlet anlayışından öteye sadece klasik 
hak ve hürriyetlerinin koruyucusu değil, bunlarla 
birlikte vatandaşlarına karşı Anayasada belirtilen 
ödev ve mükellefiyetleriyle hükümlü bulunduğunu 
ifade etmektedir. Bununla, bütün insanların insan ol
mak haysiyetiyle sahip olduğu hak ve hürriyetler 
teminat altına alınmış, Devletin bu haklara saygısı
nın devamı sağlanmıştır. Hukuk devleti ilkesi için
de, hiç şüphesiz yine kaynağını Anayasadan alan 
egemenlik hakkına dayanan Meclislerin yasama gö
revi, bir bütün olarak toplumun müşterek inanç ve 
ihtiyaçları yönünde ifade edilmesi .zarureti hukukun 
üstünlüğünü sağlayacak ve koruyacaktır. Bu huku
kun üstünlüğü ilkesi sadece iktidar veya Hükümetin 
icraatı ile değil Yüce Meclisleri oluşturan tüm, par
lamenterlerin de inanç ve yardımcı olmaları ile ger
çekleşir. Aksi davranış temel nizama aykırı olacak 
ve bütün kuruluşlar yanlış model seçeceklerdir. Bu 
yanlış anlayışa engel olmak sanırım hepimizin göre
vidir. 

Egemenlik hakkını en üst seviyede kullanmakla 
yükümlü bulunan Yüce Meclislerin, tutum ve dav-
ranışlarıyle, milletten aldığı emaneti amacı dışında 
kullandığı iddia ve görüntülere yer vermeyecek şe
kilde açık, katî ve sürekli olarak Anayasa sınırı içe
risinde titizlikle kullanması gerekir. 

— 119 
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Türk Milletinin hukukî temel yapısını güven al
tına alma, bu temel prensiplerin yasa dışı eylemler 
ve işlemlerle ihlâl edilmesine sebep olmamak ve hat
ta gerekçe dahi teşkil etmemek hususunda daha faz
la özen gösterilmesi gereken bir ortamda olduğumu
zu dikkatlerinize sunmak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
«Sağlam esaslar içinde ülkesi ve milletiyle bir 

bütün olarak devamı» temel ilkelerinde taviz kabul 
etmeyeceğinin ve çeşitli yorumlarla telkin edilmek is
tenen siyasî ve iktisadî tercihlere öncelik ve üstün
lük tanınması için Parlamento içindeki tutum ve 
davranışlarda da dikkatli olması lâzım geldiğini sa
mimiyetle ifade ederim. Zira aksi hal Parlamento 
dışı kurum ve kuruluşlara yanlış ve hatalı bir model 
olarak görünmemize sebep olur. Bu sakıncalar ne
deniyle hangi partiden olursa olsun tüm parlamen
terlerin yasalara uyma ve itaat etmeleri Türk toplu
munun siyasî ve iktisadî tercihlerine uygun düşmeye
cek telkinlere yer vermeden devam etmeleri Anayasa
ya saygı ve sadakatin meşru ve muteber gerekçesinin 
tezahürü olacaktır. 

Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım sebepler
le, Adalet Partisi olarak Anayasada ifadesini bulan 
ilkelerin hukuken tescili olan Anayasadaki egemen
lik hakkını ve temel ilkelerini hiç bir hukuk dışı ey
lem ve işlemin tavizi olarak kabul edemeyiz. Bu se
beple parlamenter demokratik rejimi bir sürü ön takı 
ve tamlamalarla başka siyasî ve iktisadî tercihlerin 
haksız gerekçesi yapılmasına ve zedelenmemesine mü
samaha gösterilmesinde herhalde mutabakatta olma
lıyız. 

Var sayılan bu müşterek görüşten hareket ederek 
Anayasada düzenlenen kuruluşlarla, Anayasaya aykırı 
olmaması lâzım gelen kanunlarla kurulmuş bulunan 
bütün kurum ve müesseselerin kuruluş amaçlarını sap
tırmadan müşterek görüş ve mutabakatı gerçekleştir
me mevkiinde olmalıdırlar. Bu hem bir amaç ve hem 
de bir ödevdir. Kuruluş amaçlarını aşan ve bu aşa
mayı kapsamı, anlamı ile ifade edene göre değişen 
siyasî telkin ve tercihlere bağlanmaları, kurum ve mü
esseselerin, vatandaşların kabul etmesi güçleşmekte, 
hizmetleri ise tartışılır hale sokmaktadır. 

Bu eylem ve işlemlerin yüce Milletimiz tarafından 
tasvip edilmediğini rahatlıkla belirtebiliriz. Ülkemiz
de devam etmekte olan eylemleri sadece bir sebebe 
bağlı olarak izah edemeyiz. Çeşitli kurum ve kuruluş
ların kendilerine has meseleleri, eylemlerin devamını 
sağlayacak biçimde yetkili ve ilgili organları dışında 

kamuoyuna açıklama yarışı ve gayreti eylemlerin şid
detini ve devamım sağlamaktan başka bir işe yara
madığını üzülerek ifade ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Cumhuriyet Senatosunda, Anayasamızın tespit et

tiği esaslara uygun olarak görev alan değerli senatör 
arkadaşlarımızın görev alma kaynaklarının değişik ol
ması, amacına uygun yönde kullanılmadığı takdirde 
çalışma şartlarını güçleştireceğini kabul etmeliyiz. Bu 
itibarla çalışma birlik ve beraberliğindeki ahengi sağ
lama bakımından tarafsız olması gerekenlerin bir si
yasî partiye üye olması, tarafsızlığına dayanan işle
mi en azından tartışmalı olmaktan kurtarmak lâzım
dır. Aksi halde parlamenter olarak görevin ifası ama
cına aykırı olacaktır. Zira parti disiplini içerisinde 
bazı önemli konularda kendisinden beklenen ve bu 
gaye ile seçilen, tarafsızlığı engellenmiş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
İzninizle biraz iç meseleleimize değinmek istiyo

rum. Çalışmalarımızın verimli ve gerçekçi olabilmesi 
için evvelâ Meclislerin, parlamenter arkadaşlarımızın 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yapıya sahip ol
ması gerekmektedir. 

Vatandaşlarla münasebetlerimizi en yaygın şekil
de sürdürmek zorundayız. Bu, bugünkü politikanın 
tabiî bir gereği oldu; ama maalesef ne Meclislerin ya
pısı ve ne de personeli buna yeterli değil. Bir parla
menter arkadaşımızın telefon edebilmesi için en azın
dan 15 - 20 dakika beklemesi gerekiyor. Uzak yerler
den gelen misafirlerimizi Meclis binasında ağırlaya
bileceğimiz bir salonumuz veya bir ofisimiz maalesef 
yok. Yemeğe götürmek istediğimiz zaman çok daha 
ayrı ve sıkıntılı bir durum bizi beklemektedir. Zira 
mevcut lokanta ihtiyaca cevap vermekten çok uzak
tır. Her sene bütçe vesilesiyle bunlar dile getirilir ve 
fakat hiç bir değişiklik olmadan her gün bu üzücü 
ve sıkıntılı durumla karşı karşıya kalırız. Bunlara 
önümüzdeki günlerde kesin bir çözüm getirilmesi en 
büyük temennimizdir. Parlamenter arkadaşlarımızın 
Genel Kurul toplantıları dışında Meclis içindeki du-
rumları da iç açıcı değildir. Rahatlıkla oturup kendi 
aralarında konuları tartışabilecekleri veya istirahat 
edebilecekleri maalesef sosyal bir tesisleri yoktur. 

Beşerî ve sosyal münasebetlerin sağlanması için 
gerekli altyapının yokluğu veya eksikliği, münasebet
lerin hem zarafetinden hem de değerinden yoksun bı
rakmaktadır. Sayın Meclis Başkanlarının bu konular 
üzerinde ciddiyetle durmaları yerinde bir hareket olur. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
15 yıllık tatbikattan sonra gördük ki, Cumhuriyet 

Senatosu içtüzüğünün yeni durumlara göre mutlak 
surette düzenlenmesi gerekmektedir. Zaman zaman 
meydana gelen müzakerelerdeki tıkanıklık ve diğer 
hususlar bu vesile ile bertaraf edilmiş olur. Son gün
lerde gündem dışı konuşmalar sözlü soru müessesesi
ni ortadan kaldıracak nitelikte gelişmiştir. Bu konu
da Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanının İçtüzük 
hükümlerini biraz daha özenle tatbik etmesini temen
ni ederiz. 

Bugün Cumhuriyet Senatosunun Genel Sekreter
lik makamı boştur. Aslında Cumhuriyet Senatosunun 
bir «Hukuk Müşavirliği» bürosunun bulunması zaru
rî bir ihtiyaç halindedir. Başkanlık Divanına yetenek
li ve tecrübeli, ihata kabiliyeti geniş hukukçuların yar
dımcı olmaları, Genel Kurulca alınacak kararların şe
kil ve usul bakımından daha isabetli olacağı kanaa
tini taşımaktayız. Bu meyanda, mutlak surette Ge
nel Sekreterlik makamı yukarıda belirttiğimiz evsa
fa haiz bir tayinle doldurulmalıdır. Kanunların, kanun 
tekniğine uygun olması ve redaksiyonlarının tam ya
pılabilmesi için belirtilen hususların mutlak surette-

giderilmesi ve tayinlerin yapılması lüzumludur. 
Böylece Başkanlık Divanının teknik kadro bakı

mından daha iyi organize hale gelmiş olur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının müşte

rek meselelerde Millet Meclisi Başkanlık Divanına za
man zaman yetkilerini devretmesini sakıncalı buluyo
ruz. Bu tür konularda daha aktif hareket edilmesi te-
mennilerimizdehdir. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Bugün varlığı 200 milyarı aşan ve yurt ekonomi

sinde büyük bir değeri olan İktisadî Devlet Teşekkül
leri ciddî bir denetimden uzak bulunmaktadır. 440 
sayılı Kanuna tabiî olan bu müesseselerin 1969 -1970 -
1971 bilançoları 468 sayılı Kanun gereğince karma 
komisyonda müzakereleri tamamlanıp raporları Cum
huriyet Senatosu Genel Kuruluna gönderildiği halde 
bugüne kadar maalesef gündeme almıp ibra veya ade
mi ibraları yapılamamıştır. Pek tabiî olarak bunun 
sayılamayacak kadar mahzurları bulunmaktadır. Bi
raz evvel Karma Komisyon raporlarının müzakerele
rinin yapılmasına Başkanlık Divanının öncelik ver
mesi temennilerimiz arasındadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ecdat yadigârı millî sarayların yürekler acısı hal

lerinden bir an evvel kurtarılması şarttır. Bu konuda 
en küçük bir ihmale dahi yer veriîmemesi gerekir. Ge

rek restorasyonları, gerekse muhafazaları için bütün 
imkânlar seferber edilmelidir. Vukuu muhtemel kö
tü hadiselerden sonra üzülmektense, daha evvel cid
dî tedbirler almak önemli vazifelerimizden birisi ol
malıdır. 

Cumhuriyet Senatosunun Muhterem Üyeleri; Par 
lamenter demokratik rejimlerde fikir, kanaat ve dü
şüncelerimizi serbestçe tartışabileceğimiz bu Yüce 
Mecliste de her türlü kötü görüntülerden uzak tut
mak hepimizin üzerine düşen asil bir görevdir. Bu 
kutsî çatı altında ahlâk, fazilet, saygı kurallarını yü
rütmek ve bizleri inanarak bu çatı altına gönderen 
büyük Türk milletine gerçek yönü ile hizmet etmek 
şerefli ve mübarek bir hizmettir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinin hayırlı 
olmasını diler, Yüce Heyetinizi Grupum adına saygı 
ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karayiğit. 
Cumhuriyet Halk Partisi adına Sayın Hüseyin Atma
ca. Buradalar mı efendim?... Yoklar. 

Şahıslar adına söz alanlar : Sayın Hamdi Özer; 
buyurun Sayın Hamdi Özer... 

Sayın Özer konuşma müddetiniz 10 dakikadır, be
lirtmek isterim. 

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

Parlamentomuzun çalışma düzeni partili düzenden 
saptırılıp partizan düzene sokulmaktadır. Birçok ka
nun tekliflerim vardır. Hükümetler bundaki fikirleri 
benimseyerek kanun tasarısı haline getirir; fakat ko
misyonlara teklif sahibi olarak davet edilmem. Tek
liflerimi kendi tasarılarına ortak göstermekten âdeta 
kaçınırlar. Halbuki, Meclislerin İçtüzüğüne göre aynı 
konuyle ilgili teklif ve tasarıların tümü komisyonlar
da görüşülerek en uygun biçimde Meclislere sunulur. 
Birçok kanun teklifleri gündemden hâlâ uzak tutul
maktadır. 

Burada kişisel duyguyle değil, Parlamentonun sağ
lıklı çalışmasıyle ilgili olarak konuşuyorum. 

Sayın senatörler; 
En önemli bir konu da; kanunlara partizan nite

lik verilmesidir. Birçok kanun teklif ve tasarılarının 
müzakerelerinde, özellikle asayişle ilgili konularda ik
tidar kanadındaki partiler daima iktidarda, muhalefet 
partileri de daima muhalefette kalacaklarmış gibi bir 
tutum ve davranış içine girerler. Çıkacak kanunları 
Devletin yararından çok kendi çıkarlarına âlet ola
cak biçime sokmaya kalkışırlar. İşte bu nedenledir 
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ki, birçok kanunların etkinliği cılız ve ömürleri kısa 
olmaktadır. 

Kanunlar; kişi, parti ve iktidar çıkarlarının âleti 
olacak nitelikte değil, Devletin temel düzenini ve ka
mu yararını koruyucu nitelikte olmalıdır. 

Biz kanun yapıcıları olarak; kişisel ve partizan çı
karların üstünde toplum yararını, hükümet iktidarının 
üstünde Devlet iktidarını savunmadıkça Milletin ger
çek temsilcisi olamayız. 

Milletten aldığımız vekâletin şerefine; ancak onun 
sorumluluğunu duyduğumuz ve taşıdığımız ölçüde lâ
yık olabiliriz. 

Özgür ve demokratik bir sistem içinde vicdanları
mızın sesini Milletin sesi olarak duyuramadıkça; bu 
düzenin arması «Demokratik Cumhuriyet» olsa da. 
kendisi olamaz. 

Sayın senatörler; 
Bu Millet kürsüsünde açıkça bir gerçeği ifade ede

ceğim. Bir daha seçilmek kaygısıyle değil, seçilmiş ol
manın hakkını ödemek için vicdanlarımızın sesini di
le getirmeliyiz. 

Kesinlikle belirteyim ki, Cumhuriyet düzenimizin 
dış yüzünde demokrasi cilâsı, iç yüzünde parti diktası 
vardır. Cumhuriyetle doğan demokrasimiz hâlâ ilk 
kundağında sarılı kalmış ve parti diktasının sımsıkı 
bağlarından kurtulup gelişememiştir. 

İşte bu nedenle hiç bir partili parlamenter; Ana
yasanın, daha doğrusu Milletin kendisine tanıdığı vic
dan özgürlüğü içinde rahatça konuşma hakkını kul
lanamaz. 

Parti disiplini. Anayasa disiplini olan demokrasi
yi kötürüm hale getirir. Fikirlerin sansüre, sözlerin 
vizeye tabiî olduğu bir düzende demokrasi olamaz 
Kendisine ambargo konulan bir demokrasi işleyemez. 

Yakın tarihimizde gördük ki, hırslı kişiler kendi 
partisindeki dilleri budamakla rejimin budanmasına 
yol açmışlardır. 

Aynı sebepler aynı sonuçları doğuracağına göre, 
her parlamenter uyarı görevine cesaretle devam et
melidir. Aksi halde hiç kimse felâketin ortak faili ol
maktan kendisini kurtaramaz. Devletimiz uçuruma 
gelmeden önce demokrasi frenine basmak ve direksi
yonu ehliyetli ellere teslim etmek hepimizin görevi ol
malıdır. 

İhtiraslara basamak değil, demokrasiye dayanak 
olmalıyız. Alkışlarımız hiç kimseyi demokrasi rayın
dan çıkmaya itekleyici olmamalıdır. Halkın feryadı
na kulak tıkayıp sahte alkışlara kanat çırpanlar, ha
valandıkları ölçüde hurdahaş olurlar. 
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Hitler, Mussolinı ve benzerî daha birçok diktatör
ler de alkış motoruna binerek hem kendilerini, hem 
de uluslarını uçuruma yuvarlamalardır. 

Bir toplumun alkışları diktatörleri yaratır ve yine 
aynı toplumun tekmeleri onu yok eder. Dikta özenti
si içinde hayalle demlenen gafiller bilmelidirler ki, 
20 nci yüzyıl diktaya asla tahammül etmeyecektir. 

İşte tüm parlamenterler duygusallığı bir kenara 
iterek, demokrasiden sapmaya kalkışan kim olursa ol
sun uyarmalıyız. Akıl ve fazilet yolu; yaranmak de
ğil. yararlı olmaktır. 

Bütçemizin Yüce Parlamentomuza hayırlı olması 
nı diler, hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özer. 
Sayın Sırrı Atalay buradalar mı efendim?.. Yok

lar. 
Sayın Ahmet Nusret Tuna, buyurun efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muh

terem arkadaşlar; 
Ben iki mevzuda bazı temennilerde bulunmak üze

re huzurunuzu işgal ediyorum. 
Ricalarımdan birisi şu; malûmlarınız olduğu veç

hile Meclislerde ekseriyeti temin edemiyoruz. Çok za
man ekseriyet olamıyor, talik ediliyor ve bu da mem
leket sathında ıstırap doğuruyor. 

Arkadaşlar; şimdi bunu tetkik ettiğimiz zaman ne
den ileri geldiğini bendeniz şöyle müşahade etmekte
yim. Arkadaşlarımız seçmenlerinden mektuplar alı
yor. Seçmen kendisinden hükümet nezdinde bazı işle
rin takibini rica ediyor. Elbet seçilmiş bir kimse va
tandaşlarının bu isteklerine cevap vermeye ve bunları 
takip etmeye mecbur kalıyor. 

Mesaî saatinde Hükümete veya Bakanlıklara git
tiğimiz zaman pek çok arkadaşımızın buralarda bir iş 
takibiyle meşgul olduğunu görüyoruz. 

Her medenî millette, her seçimli devlette bu hal 
böyle devam ediyor; ama onlar bir çare bulmuşlar, 
bir yol bulmuşlar. 

Benim istirhamım şu; Millet Meclisinde, Cumhu
riyet Senatosunda ufak bir büro kurulmalıdır. Bu bü
ro bugün mevcut kadrolardaki arkadaşlardan da te
min edilebilir. Mebuslar, senatörler ellerine gelen 
mektupları bu büroya vermelidir. Bu bürolar Hükü
met nezdindeki alâkalı dairelerle temas etmek sure
tiyle sorulan o sualin cevabını hazırlayabilmelidir ve 
mebus da seçmenine Hükümet nezdindeki işinin ne 
olduğunu bildirebilme imkânını bulmalıdır. 

Arkadaşalar, bu çok basit bir şey; ama büyük bir 
ihtiyacı karşılayacaktır. Yapılmayacak bir şey değil-
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dir. Üç beş kişilik bir büro, halihazırda bulunan kim
selerden kurulacak bir büro bu hizmeti görebilir. Me
buslar mektuplarını oraya verir, alâkalı arkadaşlar di
ğer mebus ve senatörlerden gelen talepleri de götür
mek suretiyle şu ihtiyaçları karşılayabilirler ve bu da 
öyle zannediyorum ki, devamsızlık mevzuunun büyük 
bir kısmını halledebilir. Benim birinci temennim bu. 
Yapılmayacak bir iş değil; fakat çok faydası olacak
tır. Diğer medenî milletler bunu yapmaktadır, tatbik 
etmektedir. 

Diğer bir temennim; İçtüzüğün Başkanlıkça ele 
alınmasıdır. İçtüzüğümüz yapılalı 10 yıl geçmiştir. 
Meclis 1961 yılında açıldığı zaman İçtüzük yapılmış
tı. Onun arkasından Millet Meclisi İçtüzüğünü yap
mıştır. Hakikaten o İçtüzükde de bir hayli güzel mü
esseseler var, güzel hükümler var. Bu sene bu İçtü-
zükden çektiğimizi biliyorsunuz. Meselâ; «1 Kasım
da kim Başkanlık eder?» konusu büyük bir hadise ol
du. İçtüzüğümüzün içerisinde Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptal edilmiş hükümler vardır. Birleşik Top
lantı İçtüzüğü tarafından iptal edilmiş hükümler var
dır. İlk yıllarda kabul edilmiş; fakat bugün tatbikat 
imkânı olmayan, işi formaliteye boğan hükümler var
dır. 

İkinci temennim de bu : Bizim Başkanlık Divanı
mız hemen bir Komisyon kurmalıdır; her grupdan bu 
işlerle uğraşacak arkadaşlar çağrılmalıdır. Evvelâ, bir 
tüzük tadili bunlara hazırlatılmalıdır. En kısa zaman
da da bu tüzükler Meclisimizden geçirilme suretiyle 
kullanılır ve ihtilâfları halleder bir hale getirilmeli
dir. 

Benim temennim budur. Bütçemizin milletimize 
hayırlı olmasını temenni eder, cümlenizi hürmetle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Tuna. 
Söz sırası Sayın Niyazi Ünsal'da. Sayın Unsal, bu

rada mı efendim?.. Yoklar. 
Sayın Mehmet Feyyat, burada mı efendim?.. Yok

lar. 
Sayın Fethi Çelikbaş?.. Yoklar. 
Sayın Sırrı Atalay?.. Buyurunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

1976 bütçesi üzerinde yalnız yasama organları 
bütçeleri üzerinde söz almış ve yalnız bu bütçe üze
rinde konuşmuş olacağım. Bu bütçe üzerinde de bir 
tek konuya değineceğim. Yasama denetiminin bugün 
ulaştığı boğum noktasıdır. 

1976 Türkiye'sinde yasama denetimi işletilemez 
bir düzeye gelmiş bulunmaktadır. Oysa, yasama mec
lislerinin başlıca görevlerinden biri de yasa deneti
mini yapabilmesidir. 

Gensoru Millet Meclisinin tek başına yasa dene
timidir. Genel görüşme, Meclis araştırması, yazılı ve 
sözlü sorular, iki Meclisin ayrı ayrı benzer halinde 
yasama denetimidir. Meclis soruşturması ise, iki 
Meclisin müşterek, tek yasa denetimidir. 

Ben, müşterek yasa denetimi olan Meclis soruş
turmasının ve Cumhuriyet Sennatosu Araştırmasının 
yasama denetimi olarak nasıl işlemez hale geldiğini 
ve bir diğer deyim ile Anayasaya aykırı bir biçimde 
hangi düzeyde bulunduğuna kısaca işaret etmek iste
yeceğim. 

Meclis soruşturması, bir bakıma yargı görevinin 
yerine getirilmesi niteliğinde olan bir yasa denetimi
dir. Bu yasa denetimine yasama meclisleri sahip çık
madığı sürece, ülkede yasama meclislerinin kendile
rinden beklenen görevi yerine getirmediğini açıkça 
görmek mümkündür. 

Dün buradan Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına konuşma yapan Sayın Üstünel'in, Sayın De-
mirel'in şaibe altında olduğunu açık ve seçik ifade 
etmesi, Sayın Başbakanı çok kızdırmış olacak ki, bir 
«Köprü» şamatası ortaya çıkararak meseleyi bir baş
ka maceraya, bir başka noktaya götürmek istediler. 

Gerçekten Sayın Demirel Başbakan olarak Yüce 
Meclislerin karşısında ve halkoyu önünde ciddî bir 
şaibenin altındadır. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Ne alâkası var, ne alâ
kası var? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Yasama deneti
mi işlemediği sürece bu şaibeden, «Köprü» şamata
ları ile kurtulmaya imkân yoktur Demogojiye gidip, 
yasama denetimini bir kenara itmek de mümkün de
ğildir. Meclis Hazırlık Soruşturma Komisyonunun 
üye seçiminden kaçan iktidarın çokluk ortağı, böyle
likle bir diğer yönden de yasama denetimini önlemiş 
bulunmaktadır. 

Ayrıca, Anayasa ve Birleşik Toplantı İçtüzüğü 
hükümlerine göre Soruşturma Hazırlık Komisyonla
rında bütün siyasî grupların temsili gerekirken, Ada
let Partisi daha 1970 yılından, Birleşik Toplantıda 
çoğunluğuna dayanarak, bunun yollarını kesmiş bu
lunmaktadır. Böylelikle Adalet Partisi yasama dene
timinin yollarını kesen bir zihniyetin sahibi olarak 
karşımızdadır. 1970 yılında hatırlarsınız, Birleşik Top
lantıda Adalet Partisi, Başkanlık Divanında ekseriye-

123 — 



C Senatosu B : 31 3 ; 2 . 1976 O : 1 

tini tutan ve iki Mecliste de o zaman, çoğunluğu elin
de tutan Adalet Partisi, bir Millet Meclisi Başkanlık 
Divanı kararım getirerek Millî Birlik Grupu ile Cum
hurbaşkanlığı Kontenjanından seçilen üyelerin soruş
turma hazırlık komisyonlarına temsilini ve oraya iş
tirakini önlemiş bulunmaktadır. Bu karar, geçerli ol
mayan bir karardı. Karar oylanması sırasında ekse
riyet olmadığı iddia edilmesine rağmen, o zamanki 
A. P. li Başkan bunu gözönünde tutmamış, sanki ka
rar alınmış ve geçerli olmuş gibi yürürlüğe koymuş 
bulunmaktadır. 

Bugünkü Millet Meclisi Başkanlığı da zorunlu 
olarak geçerli olmayan bu kararı tatbik etmek üzere
dir. Birleşik Toplantıda Sayın Demirel'in mobilya 
yolsuzluğu ile ilgili olarak kurulacak Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunda Adalet Partisi, Cumhuriyet Se
natosunun Anayasadan gelen haklarını ve Anayasa 
ile temin edilen Birleşik İçtüzük hükümleri ile gü
vence altında bulunan haklarını ortadan kaldırmak 
suretiyle bir bakıma şimdiden güvence altına almak 
istemiştir. 

Sayın Demirel ile ilgili mobilya yolsuzluğuna ait 
Soruşturma Komisyonunun kurulmasına, 16 kişilik 
bir komisyona üye verilmesinde Millî Birlik ve Cum
hurbaşkanlığı Kontenjanından seçilen üyelerin bu 
komisyonda temsilinin mümkün olmayışı Anayasaya 
aykırı ve Birleşik Toplantı İçtüzüğüne aykırı bulun
maktadır ve temsil edilememektedirler. 25 . 12 . 1973 
tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı, Cumhuriyet Se
natosunda daha önce buna benzer olarak yine Ada
let Partisi Grupunun Cumhuriyet Senatosuna aldır
mış bulunduğu, Miliî Birlik ve Cumhurbaşkanlığı 
Kontenjanını hesaba katmadan bunların sayısı çıka
rıldıktan sonra oran ile karşı karşıya getirme şeklin
deki almış olduğu karan Anayasa Mahkemesi iptal 
etmiş bulunmaktadır. 

Böylelikle, Adalet Partisinin 1970 yılında almış 
olduğu ve yolunu kestiği yasama denetimi ile ilgili ka
rarın bütün nedenleri ve mesnetleri ortadan kalkma
sına rağmen, bugün Meclis Soruşturması Hazırlık 
Komisyonuna Cumhuriyet Senatosundaki Millî Bir
lik Grupu ile Cumhurbaşkanlığı Kontenjanı Grupu 
katılamamaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bir dakikanız var 
efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Oysa, Cumhuri
yetçi Güven Partisi gibi bir dönemde de 10 üye ile 
bile Millet Meclisinde temsil imkânı kalmayan bir 
grup temsil edilmekte; ama Cumhuriyet Senatosunun 
iki grupu temsil edilememektedir. 

Biz, Ecevit ile ilgili bir Meclis Soruşturması Ha
zırlık Komisyonu sırasında bunu konu etmedik, Baş
kanlık Divanının Adalet Partisi ve onu destekleyen 
M. S. P. ile Cumhuriyetçi Güven Partisinden kurul
masına nza gösterdik, hiç bir itirazımız olmadı. O 
komisyonda üyeydim. Daha önce Demirel ile ilgili 
ORMAK Komisyonu üyesi olarak ilgili idim, o ko
misyonda itiraz etmiş; ama Ecevit ile ilgili komisyon
da hiç bir itirazımız olmamıştı. Bütün çabamız sü
ratle Sonışturma Hazırlık Komisyonunun Başkanlık 
Divanının teşkili ve komisyonun vazifesini süratle 
yapabilmesiydi. iki zihniyet arasındaki fark... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, konuşma süreniz bit
miştir, lütfen konuşmanızı bitiriniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Biri yasama de
netimiyle ilgili olarak Adalet Partisinin görüş ve zih
niyeti, biri bizim zihniyetimiz. 

Şimdi Adalet Partisine düşen bir görev vardır, 
mobilya yolsuzluğuyle ilgili Meclis Soruşturmasını 
tüzüğün bütün imkânlarını, Anayasa Mahkemesine, 
karara uygun olmanın faziletini veya faziletsizlikten 
birini tercih etmek suretiyle, süratle işletip işletmeye
ceklerini kamuoyu önünde göstermek zorundadırlar. 
Ya bu Meclis Yasama Soruşturmasını işletirler yahut 
bunun bütün vebalini omuzlarına alırlar. 

Müddetim doldu Sayın Başkan, bir diğer konuy-
le ilgili yasama denetimimin güçletilmesi konusu hu
susunda görüşlerimi arz edemeyeceğim için özür di
lerim. 

Zaten öyle bir dönemdeyiz ki, öyle koşullarla kar
şı karşıyayız ki... 

BAŞKAN — Süreniz doldu, Sayın Atalay, lütfen 
bağlayın efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — ...ne derseniz de
yin, belli bir karara doğru hızla gidilmektedir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atalay. 
Sayın Ege Grupunuz adına mı konuşmak isti

yorsunuz?., 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Şahsım 
adına. 

BAŞKAN — Sayın Ege, bir dakika. Şahsınız adı
na daha evvelce bir müracaatınız... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Grupum 
adına. 

BAŞKAN — Hayır, biliyorsunuz usulü. Bir gün 
evvel müracaat etmek, sıra almak... 
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ben baktım, 
arkadaşlar yok, konuşmak isteyen arkadaşlar gitti 
zannıyle söyledim: olmazsa Grupum adına istiyorum. 

BAŞKAN — Tüzüğe uygun olması için Gnıpu-
nuz adına konuşabilirsiniz, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Aydın) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Türk Parlamentosunun, Tüfkiye Büyük Millet 
Meclisinin bir kanadı olan Cumhuriyet Senatosu 15 
yıllık devre içerisinde Türk siyasî hayatına bu kür
sülerde ve Cumhuriyet Senatosunun ilgili komisyon
larında vermiş olduğu hizmetle büyük ve şerefli bir 
yer işgal etmek mazhariyetine erişmiştir. 

Cumhuriyet Senatomuzun bütün müzakereleri, (İs
ter Genel Kurulda olsun ister komisyonlarında ol
sun) takip edenler tarafından, basın tarafından dai
ma takdirle karşılanmış, Türk siyasî hayatına ve do-
layısıyle büyük Milletimize ve memleketimize hizmet 
yarışında getirmiş olduğu çalışmalarıyle Cumhuriyet 
Senatosu büyük katkılarda bulunmuştur. 

Ancak, bazı alışkanlıklar kolay kolay terkedilemi-
yor. Bu alışkanlıklarla Türkiye'de Cumhuriyet Dev
rinde ilk defa kurulan Cumhuriyet Senatosuna üye 
olarak gelmiş olan kişiler de var. Bu eski alışkanlık
larını maalesef terkedemeyen, devamlı olarak başka
ları görüşürken, beyanda bulunurken İçtüzüklere el 
atan; ama kendileri kürsüye çıktığı zaman ne İçtüzük 
hatta ne Anayasa dinlemeden şu kürsülerden devamlı 
olarak, dikkatle takip ettiğimiz konuşmalanyle bu 
kutsal çatı altında toplanmış olan güzide insanların 
kafalarını bulandırmak, muhakkak hadiselere sebe
biyet verecek konuşmayı eski alışkanlıklarıyle sürdür
mek isteyen; hatta hatta bazı konuşmalarında yalnız 
muhterem üyelerin kafasında bir istifham yaratmak
la kalmayıp, sokağa da malzeme hazırlayan kişiler 
maalesef aramızda vardır ve devamlı olarak bu alış
kanlıklarını bu çatı altında da sürdürmek istemekte
dirler. İşte bunun yeni bir örneğini veyahütta son bir 
örneğini benden önce konuşan hatip ortaya koymuş
tur. 

BAŞKAN — Sayın Ege, bir dakikanızı istirham 
edeceğim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söylesin Sayın Baş
kan, söylesin. 

AHMET KARA YİĞİT (Afyon Karahisar) — Sa
yı n Başkan sizden izin alarak mı müsaade edecek?.. 

BAŞKAN — Yasama Meclisleri Bütçesi üzerinde 
konuşmak için söz almış bulunuyorsunuz, konunun 

— d-şma çıkmamanızı istirham edeceğim. 

I A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
I EGE (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
I Zaten o noktaya geldim; zatı âlinizin müdahalesi 
I olmasaydı, o noktadan hareket ederek sözlerimi yü-
I rütecektim. 
I Şimdi, neyi konuşuyoruz muhterem arkadaşlar?.. 
I Bütçe müzakereleriyle ilgili Cumhuriyet Senatosu-
I nun ve Millet Meclisinin Bütçeleri üzerinde konuşma 
I yapıyoruz. 

Cumhuriyet Senatosunun ve Millet Meclisinin 
I Bütçeleriyle ilgili 15 senedir şu kürsülerde yapılan ko-
I nuşmalarla benden evvel yapılan konuşmayı bağdaş-
I tıramadığım için bu girişi yapmak mecburiyetini his-
I settim Sayın Başkanım. Dün akşam yapılmış olan mü-
I zakerelerin bu sabaha intikal ettirilmesi bir maksata 
I makrun. Bir yenilginin ifadesidir bu. Geçmiş bir büt-
I çeyi getirip de Yasama Organlarının Bütçelerinin mü-
I zakeresi içerisine sıkıştırıvermek ve birkaç kılçık at

mak, ortalığı bulandırmak bu kasıttandır. Yoksa, Ya-
I sama Meclislerinin Bütçelerinde Sayın Üyenin söy

leyebileceği noksanlar, teklifler, şimdiye kadar yapı -
I lan tatbikatlardaki başarısızlıklar yök mu?.. Var el-
I 'bet; ama onların hiçbirine dokunmayacak. Gelecek 
I geçmiş bir bütçenin ve yerinde hak ettiği cevabı almış 
I olan bir konuşmanın burada kendince tekrar kritiği-
I ni yapacak. 

I Sayın Başkan; 
I İşte bunun yeri bu değil. Bugün müzakeresini 
I yapmış olduğumuz Bütçe, ne zaman kürsüye çıkarsa 
I çıksın, bu Sayın Üyenin âdeta bizlerin dışında ayrı 
I bir dokunulmazlığı, ayrı bir söz hakkı varmış gibi, 
I ne Tüzüğe, ne usule, ne adaba, ne erkâna uymayan 
I konuşmalarını daima sürdüregelir. Biz, bunun yeri 
I olmadığını ifade etmek istiyoruz. Biz, bunun yeri ol-
I madiği içindir ki, burada sayın üyelerin fikirlerini en 
I geniş şekilde ve geniş bir hürriyet havası içerisinde 
I konuşabilmek imkânına sahip olduklarını ve konuş

tuklarını, konuşurken bütün arkadaşlarımızın da 
I kendilerini dikkatle ve saygıyle dinlediğine defalarca 
I (Belki yüz bin defa) şahidi olduk; ama Sayın Üye an

layışındaki konuşmalara ise haklı olarak çeşitli arka-
I daşlarımızın tepkileri ve söz atmaları şeklinde katkı-
j 1ar olmaktadır. 

Sayın Başkanım; 
Cumhuriyet Senatosunun ve Millet Meclisinin bil-

I hassa Genel Kurullarında müzakerelerin sıhhatli yü-
I rütülebilmesi için ve bu müzakerelerde hangi konu 
I üzerinde müzakere ediliyorsa, üyelerin ister grupları 
I adına ister şahıslan adına yapmak istedikleri ve yap-
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makta oldukları konuşmaların sonuna kadar kesinti
siz yürütülebilmesini arzu ediyorsak, Cumhuriyet Se
natosunu, kendine lâyık olan mehabetli mevkiinde 
görmek ve göstermek istiyorsak, Sayın Başkanlara dü
şen, oturumları yöneten Başkanlara düşen en büyük 
vazife kanaatimce şudur : Sayın Başkanlar oturumları 
yönetirken... 

BAŞKAN — Sayın Ege bir dakikanızı rica ede
ceğim. 

Görüyorum ki, henüz konuya gelmediniz. 
A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 

EGE (Devamla) — Hayır, konunun ta içindeyim. 
BAŞKAN — Yasama Meclislerinin bütçeleri üze

rinde konuşmak için söz aldınız, Başkanlığın tutumu 
hakkında eleştirilerinizi yapıyorsunuz. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Hayır efendim, hayır efendim. 
Yasama Meclislerinin sıhhatli işleyebilmesi için Baş
kanlığın ne tarzda hareket etmesi hakkında fikirle
rimi beyan etmeye çalışıyorum. Bunun Başkanı eleş
tirmekle hiçbir alâkası yok; şahsınızla hele hiçbir 
alâkası yok. Bunu lütfen böyle kabul buyurunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ege, şahsım adına değil; fakat 
usul hakkında konuşmuyorsunuz, bir bütçe üzerinde 
konuşuyorsunuz. Bu itibarla, lütfen rica ediyorum 
konuşmanıza bütçe üzerinde devam ediniz. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Sayın Başkanım, bütçesini ko
nuşmakta olduğumuz Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisinin bir çalışması vardır. Bu çalışmaların verim
li olabilmesi ve süratle neticeye yaklaşabilmesi için 
usulünü daha kesin ve daha kalın çizgilerle belirtme
nin, zannedersem bir konu dışı konuşma olduğu ka
nısında olamazsınız. İfade etmek istediğim bu. 

Meselâ, şimdi Sayın Başkanlarımızın hangi grup
tan seçilmiş olursa olsun, Başkanlık mevkiine geldik
lerinde Başkan, Başkanvekili olduklarında, kendileri
ne Anayasanın ve İçtüzüğün bazı mükellefiyetler ver
diği, yüklediği malûmunuz. Bunun bihakkın yerine 
getirilmesinin huzur içinde çalışmalarımıza yardımcı 
olacağı, büyük çapta yardımcı olacağını ifade etmek 
istediğim bir cümlemi kesiyorsunuz. Aynı şekilde, me
selâ İdare Amirlerinin vazifelerinin bihakkın yapma
sı ve yapıldîğı takdirde herhangi bir olayın Umumî 
Heyetlerde hattâ koridorlarda vukubulmasmı önleyi
ci tedbirlerde büyük katkıları olacağı, onun için İdare 
Amiri arkadaşlarımızın vazifelerini bihakkın yapma
ları ve devamlı olarak Umumî Heyette sıra ile nöbet 

tutarca bulunmalarının faydalı olacağını ifade etme
nin, herhalde Başkanlık Divanının vazifelerine bir 
müdahale olarak kabul edemezsiniz. 

Meselâ, bizim devamlı olarak hepimizin şikâyetçi 
olduğumuz meselelerden bir tanesi, koridorların izdi
ham halini alması, yemek salonunun, gidildiği zaman 
yer bulunamayacak hale gelmesinin düzeltilmesini te
menni etmek bu kürsüden, zannedersem bu bütçe ile 
ilgili bir konu olsa gerek. 

Şimdi, Cumhuriyet Senatosunun, Millet Meclisi
nin müzakerelerinin devam ettiği süre, bazı sağlıkla 
ilgili arzu edilmeyen hastalanmalar, ani bazı krizler
le karşılaşma gibi durumlar oluyor. Bunların hemen 
müdahaleyle giderilebilmesi için nöbetçi doktorları
nın devamlı olarak binanın içinde bulunması, arzu 
edildiği takdirde, müracaat edildiği takdirde vazifeye 
gelmeleri ve gereken müdahaleyi zamanında yapma
larını ifade etmek gibi meseleler vardır. 

Bir kaç gün önce burada bir müzakere esnasında 
karşılıklı biraz heyecanlanma hattâ bağırıp çağırma 
haline gelen meselede, bir tabanca mevzuundan bah
sedildi ve bu da hepimizce malûm ki, bazı üyelerin 
maalesef Cumhuriyet Senatosuna tabanca ile geldik
leri ifade edildi. Bunlara mani olmak, bu bina içeri
sinde tabanca taşımanın yersiz olduğu ve buna mani 
hükümler bulunduğunu, bunların tatbik edilmesi ge
rektiğini hattâ bu konuyla ilgili olarak Sayın Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığından gruplara birer yazı gel
diğini de bu yazıyı yazan Cumhuriyet Senatosu Baş
kanının gereken tedbirleri de alması gerektiğini hatır
latmak elbette vazifemiz meyanındadır. 

Bunlara daha katılacak, eklenecek bir çok konu
lar vardır. Arkadaşlarımız, bu bütçede bu konuları 
dile getireceklerdir; ama bu bütçede benim konuşmak 
için söz isteyişimin sebeplerinin başında, bu bütçe ile 
ilgisi olmayan, hiç ilgisi olmayan meseleleri kürsüye 
getirip kürsüde konuşma imkânını kendilerine bah
şetmemesi gerektiğini Sayın Başkanlara hatırlatmak 
da vazifemizdir. 

Hiç unutmuyorum; 1963 bütçe müzakerelerinde 
rahmetli İnönü şöyle oturuyordu ve ben Başbakan
lık Bütçesi üzerinde konuşurken, bir ara turizm me
selesine geçtim. Turizm meselesine geçer geçmez, 
Başkanlık yapan Sayın Fikret Turhangil derhal sö
zümü kesti benim; «Sayın Ege, Başbakanlık Bütçe
sini konuşuyoruz, konuştuğumuz bütçe Başbakanlık 
Bütçesidir, siz turizmden bahsediyorsunuz» dedi. Ben, 
turizmle Başbakanlık Bütçesinin çok yakın ilgisi ol
duğunu kendisine izah etme imkânını vermesini rica 
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ettim ve izahımda, Başbakan hatta Cumhurbaşkanı 
bir memlekette turizm davasına sıkıca el atmazsa, 
ıbu mevzuun gelişemeyeceğini ve memlekette gereğin
ce yararlanmak imkânına sahip olamayacağımızı ifa
de ettiğimde, sözlerime devam etmeme imkân verdi. 

Şimdi şu gün burada konuşulanlara ben bakıyo
rum da hiç ilgisi olmayan meseleleri buraya gelip 
rahat rahat konuşmak imkânına sahip olursak, o za
man, Meclis Bütçesi, Başbakanlık Bütçesi, Adliye 
bütçesi, spor bütçesi gibi bütçelere hiç lüzum yok; 
böyle bir program yapmaya lüzum yok. Herkes gel
sin, canı neresinden isterse, keyfi nasıl isterse bu kür
süde konuşsun. Buradan bu sonuç çıkar. Böyle bir 
şey yok Sayın Başkanım. Biz müzakereleri bir prog
ram içerisinde yürütüyoruz, 

Sayın üyelerin bu programa uygun hareket etme
leri lâzımdır. Kendisini hiç ilgilendirmeyen ve gerekli 
tenkitlere, tenkit edilen tarafından dünkü müzakere
ler sırasında verilmiş ceva!ba ek konuşma yapmaya bu
rada hiçbir üyenin, bu bütçe ile ilgili konuşma sıra
sında hakkı olmadığını hatırlatmak ister saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan iki hu

susta sataşma vardır. İçtüzüğün 65 nci maddesi gere
ğince söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sataşma olduğunu iddia ettiğiniz hu
susları yerinizden açıklar mısınız lütfen? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, Adalet 
Partisi Grup Başkanı Sayın Ege, «eski alışkanlıklar» 
şeklinde kendisine has ve kendisine çok yakışan bir ifa
de ile dilinin altında söylemek istediği bazı küçük 
düşürücü imalarla, zihinlerde uyandırmakla... 

BAŞKAN — Ne gibi Sayın Atalay, ifade eder mi
siniz efendim?.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Şu şekilde Sayın Baş
kan : «'Eski alışkanlıklar» dedi. «Eski alışkanlıklar» 
deyimi küçük düşürücü ve sâtaşıcı bir deyimdir. 

Ayrıca, Sayın Ege, başka bir konuda... 
BAŞKAN — «Sokağa malzeme hazırlamak».. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Evet Sayın Başkan. 

Bu bir ithamdır, bir sataşmadır. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Söylemediği hu
susu siz tamamladınız. 

BAŞKAN — Sayın (İnaldı, Sayın Atalay ayrıca 
Başkanlığımıza bir önerge vererek bu hususları be
lirtmiştir de. onun için hatırlattım efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan; 
Biraz önce Sayın Ege, yaptığı konuşmada, bu büt

çe ile ilgili konuların bu bütçede görüşüleceğini ifade 
ettiler. Sayın Ege'ye göre Meclis restoranının ve
ya lokantasının kalabalıklığı veya seyrekliği, davetli
lerin şu. veya bu oluşu bütçedir ve yasamanın görevi
dir. Burada bu ve buna benzer konular görüşülecek
tir. 

Sırrı Atalay yasama denetiminin nasıl engellen
diğini burada ifade etti. Gerçekten bu, iki dünya gö
rüşüdür bu, iki alışkanlıktır. Birisi, yasama deneti
mini Meclis restoranına gidiş veya geliş anlar; bu bir 
zihniyet meselesidir, bu bir hayat tarzı meselesidir, 
bu. bir fikir meselesidir. Birisi de çıkıp diyor ki, ya
sama organları bütçesi görüşülürken, önemli konula
rından biri de yasama denetiminin işleyip, işîetileme-
mesidir. İşte bu memleketin içinde bulunduğu boğum 
noktalarından birisi burasıdır. 

Bir parti ve onun mensupları neyi görüşüyor, ne
yin davacısı ve şekvacısı, hangi idealleri paylaşmak 
istiyor, bir diğer parti ise, meseleleri hangi açıdan gö
rebiliyor?., 

Onlar için Türkiye'nin önemli meselesi, restoran
da kalabalığın olup olmayışı yahut bekleme salonu
na vatandaşın gelip gelmemesi meselesidir... İşte da
va burada noktalanıyor. Siz Yasama Meclisi bütçele
ri görüşülürken, yasama denetiminden bahsettiğiniz 
zaman bağıracaklar, «Niçin bunları gelip konuşuyor
lar?.. Eski alışkanlıkları» diyeceklerdir. 

Evet, eski bir alışkanlık, taa 27 yıldan beri yüre
ğimizde titremekte ve bizim görüş açımıza istikamet 
vermektedir; yüksek idealleri paylaşmak, halka açıl
mak. özgürlükçü, çoğulcu demokrasiyi kurman. Ama, 
karşımızda olanların hangi zihniyette olduğunu biraz 
önce Sayın Ege burada simgeledi. Onlar için, mem
leketin yararları belli ölçü içerisindedir. 

•iMax Baî'a Türk petrolleri ile ilgili kanunları ge
tirip hazırlatan zihniyet, Türkiye'nin yeraltı servetle-
rîyle ilgili Petrol Kanununu, Amerikalı petrol şirket
lerinin adamlarına imzalattıran ve hazırlatanlardan 
başka bir şey beklemek zâten mümkün değildir. 

Zihniyet farkı budur; onlar, bir restorana gidiş 
veya gelişi Yasama Organının başlıca görevi ve an
cak bu konuşulabilir zihniyetine sahiptirler. Bunu 
konuşmadınız mı, siz eski alışkanlıklara sahipsiniz. 
Sizin zihnyietiniz eski. 

Neymiş bu eski alışkanlıklar?.. Memleketin ger
çek meselelerini cesaretle, açıkça söyleyebilmek... 
Kendi alışkanlıkları nedir?.. Meydanda... Daha bir 
kaç dakika önce. bunun açık - seçik delillerini Grup 
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Başkanı, koskoca Türkiye'nin ikinci büyük siyasi par
tisinin Grup Başkanı burada, geldi, ifade etti. 

Neye kızmışlar?.. Üstünel «Sayın Demire! şaibe 
altındadır» dedi. Ben de, «Bu şaibeden kurtulmanın 
yolu olan Meclis Soruşturma Hazırlık Komisyonu
dur, bu Meclisin denetim yetki ve görevi ile ilgilidir; 
Adalet Partisi bunu önleminin yolundadır. Yolunu 
1970 yılında nasıl kesmişti, 1971 yılında nasıl kes
mişti, hangi zihniyetin sahibidir? Geçen Cuma günü 
Komisyona üye vermemek için iktidarı paylaşan, Sa
yın Üstünel'in dediği gibi şaibe altında bulunan Baş
bakanın yargı ile ilgili Soruşturma Komisyonunun 
kurulmaması için nasıl engelleme yaptığı ortada iken, 
bunları ifade ile bütün bunları örtebilmek için bir köp
rü şamatası, bir demagojinin yeni bir örneği ve alış
kanlığını vermelerini» ifade edince, arkadaşım, «Sırrı 
Atalay'ın çok eski alışkanlıkları» diyor. Hem bunu, 
dikkat ederseniz, demin yerimden söylediğim gibi, di
linin altında bir türlü söyleyemediği (Başka bir keli
me kullanacaktım, özür dilerim, buraya yakışmaz) 
dilinin altındaki kelime şu : Sen 1950 - 1960 arasında 
da böyle yapıyordun... Çünkü şöyle dedi «Eskiden bu 
Meclise gelenlerin de alışkanlığı». 

Ben bu Meclise, 1950 - 1960 arasındaki eski Mec
listen geldim ve Sayın Ege, yalnız buradan bu şekva
yı yapmadı. Bir tarihte Kars'a geldi, benim seçmen
lerim karşısında da beni bir başka konudan dolayı, 
İsmet Sezgin'le birlikte şekvada bulundu. Benim ha
fızam gayet kuvvetlidir ve bu kuvvetin gerçekçilik 
yanındaki açık unsurları" içerisinde bana sataşıldığı 
zaman, çok dikkatli olmalarını kendilerine bir daha 
öğütlerim. 

Millî bakiyeden dolayı beni ağır dille şekva et
ti ve seçtirmemeye çalıştı. Kars'ta 27 yılda en çok 
oyu, bana yaptıkları hücum ve şekvadan sonra almış 
bulundum. 

Kendilerine şunu ifade etmek istiyorum : Benim 
her seçim döneminde vermiş olduğum, sadece Tür
kiye politikası değil, dünya politikasını, en ücra kö
yünde dahi görüşen Karslı hemşehrilerim, eğer ülke
nin yararına olmayan bir alışkanlığım olduğunu anla-
saydılar, İskender Cenap Ege'ye lüzum ve ihtiyaç kal
madan, beni çok daha önce ve daha müessir şekilde 
tecziye edebilir ve benim bu Meclise gelmemi önle
yebilirler idi. 

Sayın Ege, alışkanlık bizatihi sizdedir. Sizi bu alış
kanlıktan, sizi bu alışkanlığın, büyük iş çevreleriyle 
'beraber olup, Türkiye'nin kaderi üzerinde kumar oy

namanın. alışkanlığından, kurtarmak istiyoruz. Bu 
alışkanlıktan sizi kurtarmak istiyoruz. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — Ku
marı siz oynuyorsunuz. Kötü alışkanlıklar sizde. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, konuşma süreniz bit
mek üzeredir, lütfen bitirin efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, di
ğer bir konu; «Sokağa malzeme hazırlıyorsunuz» de
diler. Biz, sokağa malzeme hazırlanıp, hazırlanmadığı
nın örneklerini daha 10 gün önce burada bir Cum
huriyet Senatosu Araştırması isteyerek Türkiye'nin 
içinde bulunduğu çok ağır bunalım şartlarının araştı
rılması için Cumhuriyet Senatosunun konuya el koy
masını istedik; bir Senato Araştırması istedik. 

22 Kasım 1975 günü İstanbul'da «intikam alaca
ğız» diye Ulusun gözü içine baka baka bir Başba
kan Yardımcısının iktidar ortaklığı karşısında, Par
lamentonun konuya el koymasını istediğimiz zaman 
karşı çıkan sizdiniz. İktidar ortakları A. P., M. S. P., 
Millî Hareket Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Partisi. 
Yasama organının, hem meselelere el koymasını ön
lersiniz, sokağın malzemesini sokakta hazırlanması
nın çeşitli örneklerini verirsiniz; ondan sonra gelir 
yasama denetimiyle ilgili yol kesmelerinizin örnekle
rini verdiğimiz zaman «Sokağa malzeme hazırlıyor» 
dersiniz. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, süreniz bitti, lütfen 
bitiriniz efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bitiriyorum. 
Gerçekten çelişki içindesiniz, gerçekten karanlık 

içerisindesiniz. Aydınlığın yollarını size gösterdiğimiz 
zaman, dün Demirel'in yaptığı şamata ile kurtarmak 
istiyorsunuz. Şamatalar insanları ve iktidarları kurta
ramaz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atalay. 

BELİĞ BELER (Izînir) — Her zaman sen yapıyor
sun. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim, 
yerinizden. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Müdahale etmiyorum, 
size hatırlatıyorum, Sayın Başkan. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Grupa sa
taşma var, söz istiyorum. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Burada başka bir 
şey görüşmeyecek miyiz?.. 

İSKENDER. CENAP EGE (Aydın) — Sayın Ata
lay çıktıkça, bu olacaktır. 
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BAŞKAN — Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Müsaade 

eder misiniz efendim?... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Cuma gün

kü Birleşik Toplantıya Adalet Partisi olarak maksatlı 
gelmediğimizi ifade ettiler. Bir sataşmadır, izah ede
ceğim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Geldiniz mi?... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdahale et
meyin, çok rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Ege. 
Sayın arkadaşlarım; sataşma olduğundan bahisle 

çıkan her sayın üyenin yeni bir sataşmaya meydan ver
meyecek şekilde konuşmalarını yapmalarını istirham 
ediyorum. Bunu yalnız bütün sayın üyelerden istir
ham ediyorum. Sayın Ege, sizin için söylediğim mana
sına gelmesin. 

Buyurun efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Cuma günü yapılacak olan toplantı
dan benim dahi Grup Başkanı olarak haberim yoktu. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Nasıl olur efendim, ha
beriniz olmaz. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Şimdi 
izah edeyim efendim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim, lütfen dinleyin 
efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Efendim, 
ben daldan dala konuşmasını bilen adam değilim, se
ven adam da değilim. Ne «köprü şamatası» diye ne 
de «bilmem ne» diye meseleleri küçültecek tabiatta 
bir adam değilim. 

Niye haberimiz yok : Sayın Başkanım hatırlarsı
nız, senelerce bu birleşik toplantılar Çarşamba günleri 
yapılmaktadır. Bu, aşağı yukarı bir karar değil; ama 
bir alışkanlık haline gelmiştir, bu şekilde yürütülür. 
Şimdi, Birleşik Toplantının ne şekilde yapılacağı hak
kında Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün mad
deleri vardır. Meclis Başkanı Cumhuriyet Senatosu 
Başkanıyle görüşür bir karara varırlar, Cumhuriyet 
Senatosu ile Millet Meclisini toplantıya davet ederler. 
Çarşamba günkü toplantı bu tarzda bir davetle yapıl
mıştır. Bu davette meseleler konuşulduktan sonra, her 
zaman olduğu gibi salon yavaş yavaş boşalmıştır. Sa
londa arkadaşların çok azaldığı, hatta çoğunluğun bu
lunmadığı bir anda bir önerge verilmiş, sonradan öğ

renebildiğime göre, bu önerge derhal orada oylanmış, 
toplantı Cuma günü yapılacak diye. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Meclis büt
çeleri üzerinde grup sözcüsü olarak söz istiyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Şimdi, 
bu önergenin o anda bir oldu bittiye gelerek oylanma
dı ve üyelerin tam haberdar edilememesi neticesinde 
Cuma günkü Birleşik Toplantı yapılamamış. Bunun 
için çeşitli bildiriler, çeşitli gösteriler ve fırsatı gani
met bilip her zaman tekrarlanan ve sıhhat bulup bul
madığı tespit edilmemiş bazı rivayetleri dile getirme
nin tam fırsatıdır denip, Adalet Partisine ve bulunma
yan üyelere bazı isnatlarda bulunmanın manasını bir 
türlü kavrayamıyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çoğunluk bulup 

toplanamadığı ilk toplantı değildi her halde Cuma gü
nü yapılan toplantı. Millet Meclisinin veya Cumhuri
yet Senatosunun çoğunluk bulamadığı toplantılar ol
muştur. Hiç bir zaman bu kadar büyük bir hassasiyet 
ve bu kadar fırsatı ganimet bilen bir anlayışla karşı
laşmadık. Demek ki, bir maksatla hareket ediliyor, 
asıl bu bildirileri yayınlayanlar, bu fikirleri ortaya 
atanlar. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasama or
ganının çalışmalarına hiç kimse mani olamaz muhte
rem arkadaşlar. Ne şahıs olarak, ne grup olarak hiç 
birimiz mani olamayız. Bu çalışmalar yapılacaktır, 
yasama organına ait olan vazifeler yerine getirilecek
tir. Buna kimse de mani olmak ne niyetindedir, ne de 
niyet etse buna muvaffak olabilir. 

Bu noktayı böyle kabul etmek mecburiyeti varken 
ve Çarşamba günü yapılabilecek bir toplantı dururken, 
birdenbire Cuma günü öne alman toplantı, ekseriyetin 
bulunmadığı bir anda oylanan bir önergeyle karara 
bağlanmış ve ondan sonra Cuma günkü toplantıdan 
üyelerin bir çoğunun haberi olamamıştır. Niçin bunu, 
bu tarz olarak kabul etmiyoruz da, kalkıp altında mut
laka şu veya bu maksadı arıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Siyasî gelenek ve teamül şunu gerektirir ki, farzı

muhal böyle bir düşünce var mı, yok mu diye bir şüp
heye dahi düşülse, bir nezaket icabı bunu böyle büyük 
bir meseleymiş gibi, Türk efkârıumumiyesine yaymak 
veya yaymaya çalışmanın altında yatan ne acaba?... 
Eğer bir yolsuzluk, bir bilmem ne varsa bunun hak
kında ön araştırma, sonra araştırma komisyonları ku
rulacak. Kimdir, kim değildir meydana çıkacak. Bu
na kimse mani olamayacak; ama niye bu kadar acele, 
niçin bu kadar tehevvür. Bunların altında tabiî mak-
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satlar var. Bir şeyi aldığınız zaman uzata uzata, bü-
yüte büyüte olmayanı olmuş, olmamışı olabilecek gi
bi göstermek atraksiyonu yatıyor. Mesele bu... O ba
kımdan, arkadaşlarımız şu gün dahi bu kürsüden yi
ne o meseleyi getirip konuşmaları bir fırsatı kullan
maktan ileri bir hal değildir. 

O bakımdan, müsterih olsunlar; hiç kimse Anaya
sanın ve İçtüzüklerin hükümleri dışına çıkamazlar, 
çıkmayacaklardır, çıkamayacaklardır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. 
Sayın üyeler, grupları adına söz alan sayın üyeler 

konuşmuşlardır. Şahıslan adına konuşmak için müra
caat eden 6 sayın üyeden 3'ü konuşmuştur. Şimdi sa
yın 2 üye Başkanlığımıza bir önerge vererek konuşmak 
istedikleri beyan etmektedirler. Biliyorsunuz, daha ev
velce de arz edilmiş ve Genel Kurulca da karara bağ
lanmıştı. Konuşmak isteyenlerin 1 gün evvel Başkan
lığımızda Kâtip arkadaşlardan birisine müracaat ede
rek söz almaları ve sıraya girmeleri lâzımdır. Aksi 
takdirde, bugünkü bütçeler üzerinde, bugün müracaat 
ederek konuşmak mümkün değildir. Daha evvelce bir 
karara bağlanmıştı. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, ben dün istemiştim, 6 ncı sıraday
dım. 

BAŞKAN — Bu hususu belirtiyorum, söz verece
ğim Sayın Çelikbaş. 

Bu itibarla İstanbul Senatörü Sayın Ali Oğuz mü
racaat etmişlerdir. Son söz için müracaat eden olma
mıştır, altı üyeden sonra Sayın Ali Oğuz'un müracaa
tı olduğu için Tüzüğümüz gereğince kendilerine son 
söz hakkı vereceğim. 

Sayın Hikmet Aslanoğlu müracaat etmişlerdir, Sa
yın Ali Oğuz'dan sonra. Sayın Aslanoğlu biraz evvel 
arz etmiş olduğum gerekçe nedeniyle size söz vermem 
mümkün değildir. Gerçi konuşmak için söz isteyen faz
la değil; ama bu usulü açarsak, daha evvel almış 
olduğumuz bir kararı bozarız ve bu insicamı kaybet
miş oluruz. Sizden istirham ediyorum bugünkü bütçe
ler üzerinde konuşmanız mümkün değildir. Arz edi
yorum efendim. 

HİKMET ASLANOĞLU (Balıkesir) — Sual ha
linde sorarım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Grup adına mı konuşmak istiyor
sunuz, Saym Gündoğan?... 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın Baş
kan usu! hakkında müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, yerinizden ifade 
edebilir misiniz? 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Arz edeyim. 
Danışma Kurulu kararının 4 ncü maddesini aynen 

arz ediyorum. 
«Bütçeler üzerinde şahısları adına konuşacak üye

ler o bakanlık bütçesinin Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunda görüşülmesine ait programda tespit edilen 
günden bir gün önce başlamak üzere, birleşim açıl
dıktan kapanıncaya kadar bizzat, Başkanlık Divanın
da görevli Divan Üyelerine yazılı müracaatla söz sı
rası alacaklar ve kendilerine kayıt tarih, saat ve sıra
sını bildiren imzalı fiş verilecektir.» 

Sayın Başkanım; bu karar gereğince, buradaki ko
nuşmalar sırasında herhangi bir arkadaşımız konuş
mak isteğinde bulunduğu zaman Divandaki Sayın Kâ
tip arkadaşımıza müracaat edildiği takdirde, «yok, bir 
gün evvel müracaat etmeniz gerekir» mi deniliyor, 
yoksa bu karar karşısında arkadaşlarımız heran söz 
alabilecekler mi? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın Başkan, 
bir kere daha arz edeyim. Bu karar gereğince sayın 
üye arkadaşlarımız müzakereler sırasında bir Kâtip 
arkadaşımıza veya Divana yazılı müracaat ettiği tak
dirde görüşülen konu hakkında söz alabilecekler mi
dir; yoksa mutlaka bir gün evvel mi söz alacaklar
dır'1.... Müzakere sırasında müracaat etmekle konuş
ma hakkına sahip olacak mıdır, olmayacak mıdır bu 
karar gereğince. Bunu açıklamanızı bilhassa rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Saym üye; 
Programınızın altında, biraz evvel sizin de temas 

etmiş olduğunuz gibi konuşmak isteyen sayın üyenin 
bir gün evvel müracaat ederek söz alması, sıraya gir
mesi lâzım geldiğini Yüksek Heyetinizce kabul edil
mişte. Ancak belki bunun hilâfına bir tatbikat ola
bilir. İtiraf edeyim ki bunu bilmiyorum. Benim an
ladığıma göre sıraya giren, müracaat eden arkadaşla
rın dışında bir konuşmanın olmaması lâzım. Veya tat
bikat.... 

MEHMET ÜNALD1 (Adana) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika, tatbikatı bilmiyorum. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Usul hakkında 

arz edeceğim tatbikatı. 
BAŞKAN — Buyurun tatbikat yönünden aydın

lanma yönünden Sayın Ür-aklı. Bu konuda mı efen
dim?.... 
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MEHMET ÜNALDI (Adana) — Evet. 
BAŞKAN — Yerinizden izah edemez misiniz? 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Efendim, usul 

hakkında arz edeceğim. 
BAŞKAN — Usul hakkında ise buyurun efendim. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 

çok muhterem arkadaşlarım; 

Yasama Meclislerinde müzakerelerin selâmeti, mü
zakerelerin bir intizam dahilinde ve lüzumsuz konuş
malar olmadan zaman israf etmeden yürütülebilmesi 
için Tüzük yapılmıştır ve bu Tüzük hükümlerine mut
lak surette doğru tatbikat verilmesi gerekmektedir. 
Ufak bir yanlışlık, ufak bir ihmal müzakereleri çığ-
rından çıkarabilir. Nitekim bu Meclisin 15 senelik tat
bikatında bu nevi uzamalar olmuştur, Meclis müza
kerelerinin, hatta sekteye uğradığı da görülmüştür. 

Bu itibarla bendeniz burada cereyan eden müzake-
lerin detayına inmeden, onları eleştirmeden; çünkü, 
aşağı yukarı şu Meclisin müzakeresi bir saat fazla ce
reyan etmiştir. Çok daha erken bitmesi lâzım gelen şu 
bütçenin müzakeresi lüzumsuz yere uzamıştır ve bel
ki de daha uzamak istidadını gösterecektir. Bu itibarla, 
Sayın Başkanı bir kaç hususta ikaz etmek istiyorum. 

Bilmemek tecviz edilmez. Sayın Başkan buyurdu
lar. Sayın Ege söz isterken «Eğer şahsınız adına isti
yorsanız bir gün evvelden kayıt yaptırmanız gerekir
di» dediler. Şu elimizde Danışma Kurulunun yaptığı 
bir karara sureti vardır ve bu Yüksek Heyetin kara
rma iktiran etmiştir, kesinleşmiştir. Burada sayın ar
kadaşımın işaret ettiği 4 ncü madde vardır. 4 ncü mad
deye göre söz almanın başlangıç tarihi ve bitiş tarihi 
gösterilmektedir. Başlangıç tarihi bir gün evvel, bu ta
rafta oturan Divan üyesine kayıt yaptırmak suretiyle 
söz istenmenin mümkün olduğunu; ondan sonra da er
tesi gün celse açıldığı zaman başlangıçtan bitime ka
dar her üyenin söz hakkının bulunduğunu açıkça ifa
de etmektedir. Ama Sayın Başkanımız «Bir gün evvel
den söz alınmazsa, olmaz» buyurdular. Arkasından da 
altı kişi söz istemiş, üç kişi konuşmuş. 80 kişi de söz 
isteyebilir. Tüzüğümüz ancak lehte aleyhte üzerinde 
iki sayın üye konuşulmadan kifayet takriri verilemeye
ceğini ifade eder. Bunun dışında kifayet takriri veril
meden netice alınıncaya kadar müzakereler uzar. 20 
kişi de söz isteyebilir, 20 kişi de konuşabilir. Bu bir... 

İkincisi; Sayın Başkanımız işaret buyurduktan 
sonra «Son söz üyeye aittir. Binaenaleyh falan sayın 
üye, filân sayın üye son söz talebinde bulunmuşlar
dır, filâna söz vereceğim» şeklinde bir ifade kullandı
lar. Bu da doğru değildir. Eğer birinci ifadeleri doğru 

olmuş olsa idi, bu ifade de yanlış olurdu. Ama birin
ci ifade doğru olmadığı için müzakere devam edecek
tir, «Son söz üyenindir» Tüzük hükmüne göre son 
sözü kim istemişse, o alacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; müzakerenin bu hüküm
ler dahilinde cereyan ettirilmesini rica ederken, bir 
hususu da temas etmeden geçemeyeceğim. Sayın Baş
kanımız belki farkında olmadılar, belki yeni oldukları 
için tatbikatı bilemediler; Sayın Atalay birinci sıra
da söz almışlardı ve isimleri okunduğu zaman salon
da yoklardı. Salonda bulunmadıkları için Başkanın tef
himi ile sırada bulunan ikinci sayın üyeye söz hakkı in
tikal etti ve Sayın Atalay da, söz hakkı ikinci üyeye 
intikal ettikten sonra söz hakkını kaybetti... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Kaybetmedim. 
MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Sayın üye, Sa

yın Atalay tekrar Sayın Başkandan söz istemeden, söz 
istese idi sırada bulunanların en sonuna kaydı yapı
lırdı. Söz istemedikleri halde tekrar döndüler resen 
Sayın Atalay'a söz verdiler. Bu da yanlış bir tatbikat
tır ve bu sebeple de bir saat bu müzakerelerin uza-

- masına sebebiyet verdiler. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünaldı. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, söz 
hakkım kaybolmadı. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın Ünaldı. yalnız yanılmış olduğumuz bazı hu

suslar var. Gerçekten ben tatbikat bakımından aydın
lanmam için zatıâlinize söz verdim. Ancak, Sayın Ata-
lay'ın konuşmasında bir usulsüzlük yoktur. Söz almak 
için sıraya giren arkadaşlarımızın isimlerini okudum. 
Burada bulunmadıkları için Sayın Atalay da şifaen mü
racaat etmişlerdi. Söz verirken belki onu belirtmedim. 
Daha evvelce söz alan arkadaşlar olmadığı için Sayın 
Atalay'a söz verdim. Yoksa resen dikkate alarak söz 
vermiş değilim. İkincisi... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan. 
ikinci defa Sayın Atalay söz istemeden söz verdiniz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istemek için sizin 
izninizi alacak değilim. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı, şifaen müracaat et
mişti, onu arz ediyorum efendim. 

İkincisi; lüzumsuz yere bir uzama olmamıştır, ta
mamen Tüzük hükmünü tatbik ediyoruz. Biliyorsu
nuz biraz evvel bir arkadaşımız bir konuda bilgi iste
diler. O hususun açıklığa kavuşması için siz usul hak
kın söz istediniz, söz verdim. Teşekkür ediyorum. 
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Şimdi, bir gün evvel müracaat eden sayın üyeler
den Sayın Çelikbaş, demin isimlerini burada okudum, 
burada bulunmuyorlardı. Sayın Çelikbaş konuştuktan 
sonra Sayın Ali Oğuz'a son söz vereceğim demiştim. 
Henüz 6 sayın üyemiz konuşmamıştır. Sizden sonra 
da Sayın Hikmet Aslanoğlu'na söz vereceğim. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Deminki sözümü tashih ettim efen

dim, söz vereceğim. 
Daha evvel Sayın Gündoğan grup adına söz iste

mişlerdi. Buyurun Sayın Gündoğan. 
Sayın Gündoğan, grup adına konuşmalar biliyor

sunuz yarım saattir. Süreniz yarım saat. 
C H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (İstanbul) — Say m Başkan, çok değerli arka
daşlarım; 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi bütçeleri 
üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini ifa
de etmek maksadıyle huzurlarızda bulunuyorum. Bu 
görevi yaparken, çoktandır sizlerin de birlikte ihtiya
cını duyduğunuz; fakat ifade imkânını bulamadığınız 
bazı önemli konulara, hatta sorun şekline dönüşmüş 
konulara değinmeye gayret edeceğim. Yardımcı ol
manızı isterim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden beri «Ege

menlik kayıtsız şartsız milletindir» ilkesine dayalı bir 
Devlet düzenine bağlıdır. Bu postula, bu büyük 
dünya görüşü Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu 
günden bu yana üzülerek söyleyeyim ki, özellikle men
supları ve daha çok da Meclis Başkanlık Divanları 
eliyle kendine yabancılaştırılmış, hatta izin verirseniz, 
ödevine ters düşer davranışlara girmiş kurumlar ol
ma talihsizliğine düşmüşlerdir. 

Bu Meclisler, «Egemenlik kayıtsız şartsız mille
tindir» ilkesine dayalı Cumhuriyetin Meclisleri olma 1 
vasfını tarih içinde evrimle kazanmış meclisler değil- j 
dir. Bu Meclisler devrimci atılımlar sonunda meyda- 1 
na gelmiş kurumlardır. Bir ihtilâl sonucu meydana 1 
gelmiş Meclis ile evrimsel, tarih içinde evrimsel çizgi
yi takip ederek meydana gelmiş parlamentolar ara
sında temelde bir farklılık olmak gerekir. Devrim ya
pılan ülkede devrimci süreci üslenme göreviyle yü
kümlü meclislerin bugün içinde bulundukları durum 
o tarihî görevleriyle bağdaşır halde değildir. Bu Mec
lis, ödevine yozlaştırılmış bir Meclis olmaya devam | 
ederse bu ilke, «Egemenlik milletindir»! ilkesi büyük 
zede, büyük yara alacaktır. Buna misal vermek müm
kündür ve böylece daha iyi ifade gücü kazanmak ola
nak işidir. 

Türk toplumunun, bu Meclislerin kendi ihtiyaçla
rını zaman içinde karşılayamayacak dereceye düştü
ğünden şikâyetçi olduğu bir vakıadır. Çünkü, dev
rimci kökenli bir meclisin devrimciliğe yozlaştığı ve 
giderek sapmış bulunduğu yolda çıkmazlara girdiğini 
görmüştür. Örneğin, birkaç yıldır bu Meclisler, Baş
kanlarını seçmek için toplandıklarından 60 - 70 gün 
gibi zaman geçirildiği halde Başkan seçimine muvaf
fak olamayan Meclisler niteliği kazanmış ve öyle bir 
görünümle kamuoyuna menfi etki yapmışlardır. Bu 
devrimci atılımlarla meydana gelmiş Meclislerin içine 
düşmemeleri gereken bir büyük hatadır. Bunda üye 
olarak bizlerin; ama daha ziyade meclisleri iktidar
larına ortak olur korkusuyle veya iktidarlarını denet
ler, iktidarlarını denetlemek suretiyle onları kamuo
yunda gözden düşürür korkusuyle hareket eden siya
sal iktidarların hasta mantıkları, hasta ruh haletleri 
bu Meclislerin Başkanlarını bile seçemez duruma düş
mesine sebebiyet vermiştir. 

1961 Anayasasında öngörülen kuvvet dağılımı 
prensiplerinin yadırgayıcısı partiler, tek elde toplan
mış kuvvet hayali içinde bulunan partiler Meclisle
rin çalışmalarını tarihî gelişlerine aykırı duruma dü
şürür hale getirmişler, saptırmışlar, yozlaştırmışlar, 
ereklerine yabancılaştırmışlardır ve dün buradan Baş
bakan yetkisinde bir kişinin ağzından dökülen bir 
söz, ne kadar meclislerin kendine yabancılaştığmı 
göstermek bakımından ilginçtir. 

Sayın Başbakan dün buyurdular ki, «Meclisler 
Af Kanunu çıkarmadı. Af Kanununu Anayasa Mah
kemesi çıkardı.» Tabiî düşünceleri ilk defa söylenmiş, 
dile getirilmiş bir anlayışları değildir. Çeşitli yerler
de çeşitli defalar Anayasa kurumlarının bu ülkede 
bu ülke halkına fazla, onların ihtiyacının üstünde 
birtakım varlıklar olarak düşündüğü için Meclislerin 
kendi görevlerini yaparken yeni anlayışa göre dağıl
mış iktidarlar enmuzeci içinde değerlendirilmesine 
giremiyor ve Meclisi kendini kontrol eder olmaktan 
çıktığı, kendi kendine yabancılaştığı için âdeta diğer 
kurumlarla paylaşılan iktidann içinde bir çeşit yeni 
görünüme kavuşturmak istiyor. Oysa gerçek şu; bu 
Meclisler yasama faaliyetlerini yaparlarken çağın ge
tirdiği gerekler yüzünden Anayasa ile uyuşma halin
de bulunup bulunmadıkları noktasından, bir anayasal 
kurum eliyle elbette ki, denetleneceklerdir. Aksi tak
dirde, Meclis diktaları ya da bir oligarşi diktası için
de çalışan Meclisler haline dönüşür ki, bunu Anaya
sa sistematiğinin içinde anlamak mümkün değildir. 
Nitekim, eğer Meclis Başkanlarının seçiminde sadece 

132 — 



C. Senatosu B : 31 3 . 2 . 1976 O : 1 

kendi çıkarlarını düşünen partilerin atılımlarıyle ay
larca turlar yapılması gibi bir durum doğduğu halde, 
eğer Anayasa Mahkemesi gibi bir kurum tarafından 
konu denetlenmemiş olsaydı, bu Meclislerin Başkan 
seçme olanağı ellerinden alınmış olacaktı. 

Aynı şekilde, başka atılımlarıyle de birçok partiler 
Meclislerin kendilerine yabancılaştırılması ve yozlaş-
tırılması uğrunda gayret sarf etmektedirler. 

Biraz evvel burada sayın Adalet Partisi Grupu 
Başkanı, birleşik toplantılardan- haberleri olmadığını, 
bu itibarla Cuma günü gelemediklerini beyan ederek, 
gerçekten, herkesin gözü önünde cereyan eden bir ola-

~yı çok büyük bir cüretle saptırmaya ve kamuoyunu 
yanıltmaya uğraştılar. Meclisin, Büyük Millet Mec
lisi olarak Meclislerin toplanması keyfiyeti Başkan
lık Divanlarının çağrılarıyle olur. Bu çağrı geçen haf
ta yapılmıştır ve toplantı için Adalet Partisi dışında, 
Millî Selâmet Partisinin bir kısım üyesi dışında her
kes Meclise gelmiştir; ama Adalet Partisi sıraları baş
tan aşağı bomboş bırakılmış ve oraya gelmeme niye
tiyle hareket eden bir grup görünümü kasten yara
tılmıştır. 

Şimdi, Anayasada Meclislerin toplantısına iştiraki 
emreden hükümlere rağmen bir parti, grup karan al
maya yetkili olmadığı bir konuda bütün üyeleriyle 
Meclise iştirak etmezler ise, o Meclislerin faaliyetleri
nin yozlaştırılması yolunda gayret sarfediyorlar itha
mı altında kalmazlar mı?.. Gelmediler. Neden? Çün
kü verilen bir önergeyle, iktidarlarının başının yakın
larına altı yıldır süregelen bir süreç içinde sağladığı 
büyük menfaatlerin içyüzü meydana çıkacaktı. Mec
lisin, bu görevini yapmasına mani oldular. Niye? Çün
kü ta altı yıldan beri süregelen bir süreçle, maalesef 
üzülerek söylemek gerekirse, Türkiye'de bütün kamu
oyunun vicdanlarında ağırlıkla taşıdığı bir şaibe ile 
yaşayan bir Meclis kanadı veya ona .dayanan bir Hü
kümet var, bir Başbakan var. «Niye Meclisler kendi 
aslı görevlerinden, dervimci kökenlerinden uzaklaştı 
ve yozlaştı?» dediğimiz zaman şu konunun önemini 
idrak etmiyor musunuz? Oraya gelinmek, orada he
sap verilmek kamuoyunun vicdanında ağırlığını çekti
ği o ezikliğin içinden kurtulmasını sağlamak lâzım. 

Ondan iki gün sonra toplantı yapılacağına dair 
Mecliste karar alındı. Radyolar, basın, Meclisin Cu
ma günü toplanacağını herkese duyurdu. Buna rağ
men Adalet Partisi kanadı Büyük Millet Meclisine se
natör ve milletvekili üyeleriyle gelmediler. Sadece, ko
ridordaki üyeleri izin verselerdi de içeriye girseîerdi, 

Cuma günkü toplantıda çoğunluk olacaktı; ama o 
zaman şu da olacaktı. Meclis, en önemli denetim gö
revlerinden birini ifa etmeye başlayacaktı. Ona izin 
vermediler. 

Şimdi, dikkat ederseniz aynı hareketin devamı ola
rak (Bilemiyorum şu gün, ama o günler biliyorum) 
her parti Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye ver
diği halde, Adalet Partisi kesimi Soruşturma Hazır
lık Komisyonu üyelerini o vakit bildirmemişti, şimdi 
bildirmiştir, bilemiyorum, takip etmedim, o bakımdan 
yanlış bir şey söylemiş olmayayım; bu da bir kasta 
makrundu. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sizden öğ
rendik sizden. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
GAN (Devamla) — Şüphesiz, siz bizden her şeyi öğ
reniyorsunuz; ama çok geç kalarak. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bilhassa 
bunları öğreniyoruz. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
GAN (Devamla) — On yıl sonra bizim yaptıklarımızı 
yapmaya kalkışıyorsunuz, toplum sizi o zaman redde
diyor, yabancı uzuv haline geliyorsunuz, çünkü ana
kronik oluyorsunuz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne alâkası 
var?.. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
GAN (Devamla) — Geçmişe ve müzminliğe uğruyor-
sunuz, gayet tabiî öyledir, bütün çabalarınız zaten 
bizden kopye edilmedir; ama çok geç zamanlarda ak
lınız başınıza geldiği için daima anakronik oluyorsu
nuz. Sizin bu Hükümet programlarında yazdığınız 
şeylerin ben burada bir intihal olduğunu, ama her 
intihal gibi aslında çok uzakta ve aslına benzemez, hiç 
kimseyi tatmin etmez bir abartma olduğunu söyle
miştim. 

Sizin elinizde midir ki, bu memlekette sosyal ada
let ilkelerine dayalı bir Devlet düzeni kurmak? De
ğildir. Arzu etseniz de muvaffak olamazsınız; çünkü 
siz bağımlısınız, tutsaksınız. Sizin başınızda egemen 
çevreler, sizin her hareketinizi saniyesi saniyesine ta
kip eder. Sizin Hükümetinizin kuruluşu, sizin de Hü
kümetinizin ebesi onlardır. Nerede isterlerse, ne za
man isterlerse öyle kurdururlar, kiminle isterlerse öy
le kurdururlar, hangi programı isterlerse öyle yapar
lar, yaptırırlar... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, yeter; kuyruk acısı var, dün cevap veremediler, 



C. Senatosu B : 31 3 , 2 . 1976 O : 1 

hiç sesleri çıkmıyordu, gık diyemiyorlardı, daha çok 
konuşurlar. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, konunun dışına 
taşmaym lütfen efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Vereceğiz, vereceğiz. 

Sizin hayatınız elinizde değildir, desem bir çeşit 
halkça lâf etmiş olurum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hastasın. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (Devamla) — Siz bağımlısınız, tutsaksınız, belli 
sınıflara hizmet zorundasınız; aksi tadkirde yaşama
nız olanaksız. Sizin ömrünüzü idame etmek için ne-
malanacağınız, gıdalanacağınız, suyu veya hümüsü 
alacağınız bir saha gösterebilir misiniz? Sizin, Türk 
halkı ile ne ilişkiniz vardır? Olabilir mi? Türk halkı 
ile ilişkiniz olduğu zaman büyük egemen çevrelere na
sıl yaranırsınız? Onlara nasıl hizmet edersiniz? Siz, 
Türk halkını her cihetle, başından sonuna soydurma
dan o insanların rahatını sağlayabilir misiniz? O soy
gun düzeninin, başka türlü kuvveden fiile çıkma ola
sılığı yoktur ki, «Vatan, millet Silistre» edebiyatı altı
na saklanıp da burada bilmem hangi köprüyü kaç 
kilometre uzatmak, hangi nehri bilmem ne etmekle 
Türkiye'nin kalkındığı aldatmacasını yaymaya çalış
sanız, acaba buna inanan kalır mı? 

Görmüyor musunuz nereden nereye geldiğinizi, 
nereden nereye indiğinizi? Dün saym sözcünüzün de 
ifade ettiği gibi c/c 60'a yakın reyle girdiğiniz seçim
den % 25'le çıktığınızı, oturup fesinizi önünüze koyup 
düşünmüyor musunuz akibetinizi? Ama, sizin akıbe
tinizi düşünmeye mahal yok. Çünkü, sizin akibetini-
zin şu veya bu şekilde kötü tecellisi Türkiye'nin kay
bına olmaz. Kaybetse etse birkaç tane merkantiî bur
juva işbirlikçi kaybeder. Türk halkı kazanır bundan. 
Nitekim Türk halkının bundan kazanacak çok şeyi 
olduğu, size verdiği dersten, bize verdiği itibardan bel
li. Şöyle 6 sene içinde C7C 26'dan Ç£ 44'e çıkmış bir 
parti içinde yaşamanın gururunu duyuyoruz biz. Bize 
yüklediğiniz bütün suçlamalar sizin mantığınızla de
ğil, halkın mantığıyle ters düşüyor. Bizi şu veya bu 
kimselerle ilişkili, anarşik olaylardan medet uman par
ti halinde göstermek çabalarınızın iflâsı da, üstünden 
daha iki ay geçti. Bizim aklımız var. Bize % 26*dan 
^c 44'e çıkmış bir oy oranı veren halkla bütünleşmek 
varken; 3 tane adamla, 5 tane silâhlıyla ortaklaşmaya 
gitmemizin anlamını anlatamayacağımızı sizden iyi 
biliriz. Onun için bizim üzerimize yığdırmaya çalıştı

ğınız bu olaylar, bilmem iştirakler, bunlar hepsi sizin 
hayalhanenizde oluşmuş ve Türk halkı tarafından si
zin ensenize Osmanlı tokatı gibi indirilmiş ve burnu
nuzu yere sürtmüş bir kocaman derstir. 

565 bin tane adam komünizm naraları attığınız 
meydanlarda, faşist yöntemlerle insanları insanlığından 
utandıracak derekelere düşürülmüş adaylarınıza kar
şın sizi yere çalmadı mı? Hangi mantığınız doğru? 
Biz komünist isek, o halkın verdiği reyler ne anlama 
geliyor? Değil isek, sizin, mantığınız ne anlama geli
yor? 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, daha üç, dört da
kikanız var. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Ne üç dakikası. Ben zaman ko
nusunu biliyorum sayın Başkan. Saat 11.01'de konuş
maya başladım; hakkımı yedirmem sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şurası bir gerçektir ki; Türkiye, Meclisleriyle ve 

Hükümetiyle hasta hale getirilmiştir. Hatta Hükü
meti bakımından onulmaz bir hastalığa tutulmuştur. 
Bu Hükümet mezemorto bir halde yaşamaktadır. Bu 
Hükümetin Türk halkı ile ilişkisi kalmamıştır. Bu 
Hükümeti kendi gözünde dahi saygınlığı kalmamış
tır. İşaretler beliriyor; bunlar sonra büyük görüşler 
olarak çıkacak. Bir yerde sayın Ataman, bir yerde 
sayın Erkmen. Bunlar durup dururken nutka gel
miyorlar. Halkın güzel bir deyimi vardır; «Söyleyene 
değil, söyletene bakın.» Cumhuriyet Halk Partisi hak-
k-nda, sol hakkında, sağ hakkında, anarşi hakkında 
uydurmaya çahştığınız. seferber ettiğiniz beyinleri
nizle ortaya çıkardığınız o gayet sağlıksız ürünlerle 
kendi kendinizi nereye sürüklediğinizin hakikaten ben 
de kaygısına düşmüş gibiyim. Bizim için söyleyece
ğiniz hiç bir şey yoktur, olamaz mümkün değildir; 
çünkü, bu Meclisin kurulmasını sağlayan Anadolu ih
tilâlinin ürünüdür bu parti. Evet, Anadolu ihtilâli
nin ürünüdür. Gerçekten çağ deviren, yeni bir dünya 
kurmaya ahdetmiş insanların sanki beyinleri ve ruh
lar;, bu insanların, bu partinin mensuplarına tenasuh-
la yerleşmiş gibidir. Bunları siz milliyetsizîikie, va
tansızlıkla suçlamaya kalkarsanız, Veyl sizlere. Bun
lar vatan kurtaranlar, bunlar vatana ihanet edenleri 
def edeni erin torunları... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Vatan 
kurtaran aslan. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Bu tarihî görevini inkâr edecek 
ne siz varsınız, ne dünyada kimse var. Evet, vatan, 
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kurtaran partidir bu ve şimdi de vatanı sizin eliniz
den kurtarma göreviyle yükümlüdür. Şimdi, vatanı 
faşistlerin elinden kurtarmaya, işbirlikçilerin elinden 
kurtarmaya, tefecilerin elinden kurtarmaya, Demirel 
biçimi devlet adamlarının elinden kurtarmaya bu par
ti görevlidir. Meclisleri o bakımdan yozlaştırma-
yacağız. Kendi çıkış noktalarına aykırı düşürülen 
bütün faaliyetlerinize mani olacağız. 

Sizin senelerden beri tek başınıza iktidar oluşu
nuzdan öğünmenizde ne kadar yerilecek yerler vardır, 
bilemezsiniz desem yeridir; ama hatanızı kabul et
mezsiniz. Bu Meclislerin yozlaşmasına Başkanlık 
Divanları bir ölçüde çok katkıda bulunmuşlardır. 
Anayasaya rağmen Başkanlık Divanları, tek meclis
li, bir parti iktidarının döneminde olduğundan çok 
daha ileri partizanlık ve kayırmacılık taktikleri, tek
nikleri uygulamışlardır. Neye başka türlü düşünemi
yorsunuz? 

Açın, bakalım bütçenizi. 184 tane senatör yaşı
yor burada. Bunların hizmetinde 260 kişi hizmetli 
memur var. Her senatöre 1,4 kişi düşüyor. Bir de 
1961'den sonraki Meclis ve Senato bütçelerini açmız. 
O zaman kaç kişi vardı? Şimdi neden bu kadar kişi 
var? Yanlış anlamayın, bu Senato her zaman 184 
kişi idi. Hizmet aynı hizmet. O zaman 27 kişiyse 
bugün 260 kişi. Neye? Siz bu Meclisi Türkiye'de 
millî hâkimiyeti temsil eden Meclis halinden çıkarıp 
her şeyi olduğu gibi yozlaştırıp, birtakım menfaat da
ğıtır kurum haline getirirseniz böyle olur. 

«Efendim, burada çalışanlara karşı mısınız?» gibi 
ucuz edebiyata sapmayınız sakın. Genel politikanı
zın icabı bunu böyle yapıyorsunuz. Siz bu memle
keti sanayileştirmede, geliştirmede, oluşturmada te
melli atılımlar, reformlar yapmaya muktedir değilsi
niz. Olsa olsa siz Devlet kesesinden insanlara maaş 
vermekten öteye hiç bir iktisadî, siyasî politika güde-
mesziniz ve her sene de burada oturanlara ulufe da
ğıtır gibi, hem de hiç bir kanuna ve kayda tabi ol
maksızın tüm size hizmet ederler diye sizin yürütmek 
istediğiniz birtakım taktikleri yürütürler belki düşün
cesiyle ulufeler dağıtırsınız, maaşlar verirsiniz. Nam
lar, makamlar ihdas edersiniz. Sizin kapınızın önün
de otomobillerden geçilmez. Ne için kullanırsınız bu 
otomobilleri? Bilinmez. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan Adalet Parti bütçesi mi bu? Yoksa bu Meclisin 
bütçesi mi? 
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C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Evet, Meclisin kapısının önünde 
çifte otomobilli Başkandan geçilmiyor. Türkiye'nin 
Cumhuriyet tarahinde devrimci Meclisin Başkanına 
bakınız. Çifte otomobilli Başkanla yaşıyor. Yüzler
ce otomobili var, hâlâ otomobil alımı için fasıllar 
var, maddeler var, paralar var. Nereye gideceği bel
li olmayan paralar var 

Şurada senatör olarak parlamenter olarak oturu
yorsunuz. Hanginizin gerçekten işiyle orantılı olarak 
bir yaşam düzeniniz var? Şu koridorda, sundurmada, 
hamam kubbesi gibi yerde bütün bir gün bir kahveci 
ile cebelîeşerek geçiyor. Ne oturmaya ne dinlen
meye, ne düşünmeye ne okumaya, ne yazmaya müsait 
yeriniz yok. Yemek düzeniniz bile; biliyorsunuz, 
âdeta Balkan Harbi muhaceretinden oluşmuş bir ka
labalık gibi harr gidiyoruz, harr çıkıyoruz. 

Bütün bunlar niye? Yozlaşmış, sapmış, adamakıllı 
yabancılaşmış, kendine yabancılaşmış bir Meclis hali
ne getirdiğiniz için Meclisler böyle. Her şeyi yaptı
ğınız gibi bunu da böyle yaptınız. Şimdi, siz... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, iki dakikanız var 
efendim. 

C H. P. GRUPU ADINA FÎKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Beş dakikam var. 

BAŞKAN — îki dakikanız var efendim, lütfen 
toparlayın. 

C II. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Başkanlar ve Başkanlık Divanı 
bu sene hariç, uzun zamandan beri anladığınız anlam
da bir yönetime bağlı oldukları için hiç bir zaman bu 
Meclislerin çalışmaları ile ilgilenmemişlerdir. Bu ka
dar zamandır burada olan arkadaşlarıma soruyorum. 
Hangi komisyonun normal görevini yaptığını, veya 
normal görev yapmasına müsaade edildiğine şahit 
oldunuz? Bütün komisyon çalışmaları karma düzen
de; oradan bir kişi, oradan bir kişi, oradan bir kişi 
alarak gidiyor. Hiç bir komisyon aslî bünyesi için
de çalışma olanağını bulamıyor. Ve öyle şeyler olu
yor ki; her gün bir memur önü kapalı olarak elinde 
bir kâğıtla bize geliyor; «Efendim benim hakkımda 
yanlış bir karar alındı, Meclis Başkanı veya Senato 
Başkanı şöyle yaptı, böyle yaptı» diyor. Bütün bunla
rı yapıyorsunuz. Yapıyorsunuz; ama size şunu söyle
yeyim. Bunları yapan adamların, eğer Meclisler Türk 

I toplumunun gelişen dinamiklerine uygun hareket et
mekte yozlaşma ve yabancılaşmadan dolayı geri kal
mışsa, tümden görevi bakımından şu kadar yıl geride 
diyenlere de katlanmanız lâzım. Böyle yaptığınız 
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için Meclisler, şu kadar zaman halktan geridir hük
müne, sizin elinizde ve sizin yüzünüzden duçar ol
muştur. 

Kurtulmak mümkündür. Çünkü, Türk halkının da
ha uzun süre tarihinde olduğu gibi baskıya, yozlaş
tırmaya, yabancılaştırmaya gönlü yatık değildir. Bu 
ülke sizden mutlaka kurtarılmalıdır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Gündoğan. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 

müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurunuz sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
sayın hatip sözünün başından sonuna kadar Adalet 
Partisini hedef alarak sataşmıştır. Bu sataşma sebebiy
le Grupum adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın Ucuzal. 
Sayın Ucuzal, sataşma nedeniyle söz veriyorum. 

Çünkü, grup adına ikinci konuşmayı sayın Ege yap
mışlardır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişeir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

1976 yılı bütçe görüşmelerini Türk Milletinin ve-
kârı içerisinde götürebilmek amacıyle dün bu saat
lerde Grupumuz adına Sayın Erkmen'in yapmış ol
duğu konuşmalarına hepiniz şahitsiniz. 

Türkiye'yi bir yere götürmek isteyen zihniyetin 
karşısına, Türkiye'nin lâyık olduğu seviyede tutma 
çabası içerisindeyiz Adalet Partisi olarak. Ne yazık 
ki; bizim bu hüsnüniyetimizi, Grupumuzun bu sa
mimî düşüncesini biraz evvel burada konuşan zat 
sanki partinin içerisinde bir bölünme varmış hava
sına büründürüyor. Bir yerde Sayın Ataman'ın hüs
nüniyetle, samimiyetle Devlet görüşü içerisinde 
ileri sürdüğü fikri ve dün bu saatte Grupumuz adına 
konuşan Sayın Erkmen'in ileri sürdüğü fikirleri 
kendi görüşüne malzeme yapmaya çalışıyor. Bu bi
zi üzmüştür değerli arkadaşlarım. 

Yüce Senatoda aziz milleti temsil ederken elbet
te görüşler olacak, elbette fikirler olacak. Eğer bu 
vatan sathında yaşayan vatandaşımızın meydana ge
tirdiği partilerin ayrı ayrı görüşleri olmasa, ayrı ayrı 
partilerin kurulmasına Anayasamız da imkân ver
mezdi. 

Şimdi buraya gelip; «Veyl, veyl» diye bağırma
nın bu Millete ne faydası var şu saatte yapılan bu mü
zakere sebebi 34e? 

Bir yer gelir, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu tüm 
Cumhuriyet Halk Partisinin tarihine sahip çıkar. 

ı Bir yer gelir, sıkıştığı dar boğazdan kendisini kur
tarmak için (Her zaman söyledik, şimdi de tekrar 
ediyorum ve bunu söylemeye de devam edeceğiz) 
bir «yeni» kelimesiyle Cumhuriyet Halk Partisinin 
mazisini reddi mirasa tabi tutup kendilerini kurtar
maya çalışırlar. Bu ikili oynamaktan vazgeçsinler. 

Cumhuriyet Halk Partisinin şerefli tarihinde Ana
dolu kurtuluşunda sadece bugünkü Cumhuriyet Halk 
Partisi sırasında oturan arkadaşlarımızın ecdadı yok 
ki. 1919 - 1920'de bu Devleti kurtarmak için yola 
çıkan insanların içerisinde hepimizin ecdadı, amcası, 
dayısı, babası, hepimiz varız; ama Cumhuriyet 
Halk Partisinin iktidar döneminde 1938'den sonra tut
muş olduğu yol sebebiyle Anadolu'nun sinesinden 
1946'da bir 1946 ruhu çıkmışsa, buraya gelişimizi 
sağlamıştır. 

Meclisleri küçük düşürüyormuş bizim tutumumuz. 
Biz Anayasanın kuruluşunda getirilen kurumlara 
karşıymışız. Yok böyle şey arkadaşlar. Sayın Baş
bakanımız dün geceki konuşmaları sırasında Af Ka
nununun öyle değil de böyle çıkmasını ileri sürdü 
diye, tutumu size daha açıklıkla anlatmak istedi. 
Anayasanın 64 ncü maddesinde Yasama Organına 
verilmiş olan yetkinin bir başka kuruluş tarafından 
kullanıldığını söyledi. Bunu söylemekte bir mahzur 
mu var? 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Yasa dışı mı olu
yor?.. 

I ÖMER UCUZAL (Devamla) — O Af Kanununu 
S şu veya bu sebepten bozan Anayasa Mahkemesinin 

kararını hepiniz okudunuz. Kendi bünyesinde 6 üye 
bu alman ka~ara karşıyım diyor. Af Kanununun bo
zulmasına mütedair kararda Anayasa Mahkemesinin 
6 üyesi «Bu bozma kabarma biz de muhalifiz» diyor 
ve sebep gösteriyor. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Ya meselenin derinliğine inerek bu tarihe mal 

olacak zabıtlara doğruları, gerçekleri geçirmek va
zifemizi yapacağız, yahut bu gerçekleri tahrif ede
rek birtakım yollara gitmeye çalışan insanlara da 
«dur» diyeceğiz. 

Meclisler çalışmasını, murakabesini yapamıyor-
muş. Bu Meclisin içinde siz de varsınız. Dışarıda 
birtakım kuruluş değilsiniz ki, kanun yolları açık. 
Anayasaya aykırı tutum varsa onun da yolu açık. 
murakabe yolları da açık. Efendim Çarşambadan 
Cumaya nakledilen bir toplantı sebebiyle şöyle oldu, 
böyle oldu. Gerekli cevabını kamuoyuna açıkladık. 
Yeniden tekrar edip bu değerli zamanı rşraf etmeye 
hakkımız yok. 

,3G — 
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«Birtakım asgarî müştereklerde birleşelim» deriz 
yıllardan beri, reddedersiniz. Bir yer gelir sanki el 
ele verelim havasını verip kamuoyunu şaşırtma yolu
nu tercih edersiniz. Biz Cumhuriyet Halk Partisine 
«Bu parti komünisttir» demedik sevgili ardakaşlarım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Diyemez
siniz, derseniz karın o zaman ne olur. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ama gayet açık 
söylüyoruz, komünizan faaliyetlerin içine giren bir
takım vatan hainlerinin hareketini sanki teşvik eder
cesine bir tutumun içine giriyorsunuz diyoruz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Aklını ve 
ağzını topla Cumhuriyet Halk Partisinden bahseder
ken. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Son tabirinizde 
kanıtı ortada sevgili arkadaşlarım. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — İsmet Pa
şa söyledi. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Gündo-
ğan, hafızamızı daha yitirmedik. Siz geçen sene 
bu kürsüden, bu mikrofondan Yüce Fleyete seslen
mediniz mi? Milletin arzu ettiği nispette biz komü
nistiz demedin mi? Sonra da Grupun seni sıkış
tırdığı zaman dönüp gelip efendim ben Grupumun 
adına söylemedim demedin mi? Tetkik edilen zabıt
larda bu sözü söylediğin tescil edilmedi mi? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Dedikodu
yu bırak lütfen, sonra cevap veririm. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Dedikodu de
ğil, zabıtlara geçen gerçek bu. Siz... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım lütfen 
efendim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Siz her şeyi söy
leyeceksiniz, sıkıştığınız zaman inkâr edeceksiniz, 
tekrar geleceksiniz inkâr edeceksiniz, tekrar gelecek
siniz söyleyeceksiniz. Yapmayın bunu sevgili arka
daşlarım. 

Malatya'da olan hâdiseyi sorarım size o Mecliste 
de, bu Mecliste de ne şekilde kınadınız? 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal bir dakika efendim. 
Malatya'da olan hâdiselerle bu konuşmanız arasında 
bir irtibat mevcut değildir, lütfen konunun dışına 
çıkmayın efendim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Başkanım, 
sevgili Başkanım... 

BAŞKAN — Yeni sataşmalara meydan vermeyin 
rica ediyorum. Buyurun efendim, devam edin. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sevgili Başka
nım, benden evvel konuşan hatip bir tarihî dönemi 

dahi bütün azametiyle buraya getirip kendisine mal 
ederken, ben bir hafta evvel Malatya'da cereyan 
eden bir hâdise sebebiyle Cumhuriyet Halk Partisi, 
bir kısım kişilerin tutumunu buraya getirmekle hata 
mı ediyorum? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Dedikodu 
ediyorsun. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Dedikodu değil. 
Siz polisi ve bekçiyi öldüren ve yaralayanları hima
yeye kalkıştınız, onların bu tutum ve davranışını 
kınamadınız. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Nerede kal
kıştık? 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Niçin bunlara 
bomba atıldı da bunlar tahrip edildi gibi bir hava
nın içerisine girdiniz. 

Sizden beklediğimiz şuydu: Hem o eşkiyaları kı
namak, hem o vazifesini yaparken şehit olan ve gazi 
olan kişileri burada dile getirerek onlara da gereken 
hürmeti göstermekti. Biz bunu Cumhuriyet Halk 
Partisinin ne Millet Meclisi Grupundan, ne Cumhu
riyet Senatosu Grupundan görmedik. Bunu söyledi
ğimiz zaman niye kuşkuya düşüyorsunuz? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — İftira edi
yorsunuz da ondan. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, karşılıklı konuşup... 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Adalet Partisi 

iftiradan nefret eder sevgili arkadaşlarım. Adalet 
Partisi iftiralar sebebiyle bu memlekette çok çileler 
çekmiş bir topluluktur. Onun için biz iftiradan nef
ret eder, iftirayı şiddetle reddeder ve iftiradan me
det beklemeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal iki dakikanız var 
efendim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Biz tek başımıza 
iktidar olmuşuz. Biz tabirinizle devrim yaparak ik
tidar olmadık. Biz programımızı ortaya koyduk, 
fikriyatımızı ortaya koyduk, Millet bizi iktidar yap
tı ve biz. Milletimize 6,5 sene şerefle hizmet ettik. Do-
ğu'dan Batı'ya bu memleketin muhtaç olduğu eser
leri dikdik ve bütün getirdiğimiz kanun tasarı ve 
teklifleriyle de tüm vatandaşımıza her türlü sosyal 
adaletin tahakkukuna imkân sağladık. 

Saygılar sunarım efendim. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ucuzal. 
Söz sırası Sayın Çelibaş'ta. Buyurun Sayın Çe-

likbaş. Sayın Çelikbaş, konuşma süreniz 10 dakika
dır belirtmek isterim efendim. 
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FETHİ ÇELÎKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri; 

Meclislerin memleket ihtiyacına, vatandaş dert
lerine cevap verecek şekilde çalışabilmesini teminen 
üyelerine ve Başkanlık Divanlarına düşen vazifelere 
değinmek istiyorum: 

Evvelâ, demokratik idare, kişilerin hakkını ara
ması kadar hakkına razı olmasını da emreden bir 
idare tarzıdır. Daima, en kuvvetli konuşanın, en 
bağıranın veya kürsüden hiç gitmemek isteyenin 
haklı olduğunu sanmak doğru değildir. Başkanlık 
Divanlarını kendimiz seçiyoruz; fakat bu Divanların 
vazife görmesine Umumî Heyet toplantılarında yar
dımcı olduğumuz haller pek nadirdir. Bu, elbette 
Meclislerin çalışmasını maalesef geniş ölçüde aksat
maktadır. Bu itibarla, haksız olduğuna kendimiz 
kan'i olsak dahi, nihayet Umumî Heyeti idare et
mekle görevli Başkanlık Divanına yardımcı olmayı, 
kendi hakkımızı aradığımız kadar kendimize vazife 
edinmeliyiz. 

Diğer taraftan, Başkanlık Divanlarına da Mec
lislerin çalışmasında mühim bir vazife düştüğünü ha
tırlatmak istiyorum. 

Maalesef sorularımız, İçtüzükte tespit edilen müd
detleri içerisinde cevaplandırılmamaktadır. Bu, her 
iktidar değişmesinde de aynı şekilde devam etmek
tedir. Sayın Ecevit Hükümeti zamanında sorduğum 
bir sözlü soruya, (Hükümet işbaşında dokuz ay kal
dıktan sonra gitmiştir) ancak 11 nci ayda cevap ala-
bilmişimdir. Başkanlık Divanı zannediyor ki, so
ruları ilgili Bakanlığa intikal ettirmekle vazifesi bit
miştir... Bu kanaatte değilim ve bu mümkün de
ğildir. Başkanlık Divanı, Meclisler adına, soruları 
İçtüzükte belirtilen zamanlarından cevaplandırmak 
için özel bir gayret sarf edecektir. Başvekâlete bir 
yazı yazacak, bakanların soru günlerinde, soru 
müddetlerinde behemehal Meclislerde bulunmasını 
temine gayret edecektir. Şifahen müracaat ettiğimiz
de kendilerinin yapacak bir vazifesi olmadığı kanaa
tini taşıyorlar; bu doğru değildir. İçtüzük hüküm
lerine göre her organı çalışır duruma geçirmek (ko
misyonlar dahil) Başkanlık Divanlarının vazifesidir. 
Bu itibarla, Başkanlık, bilhassa kolay işleyen bir mu
rakabe mekanizması olduğu için soru müessesesine 
ehemmiyet vermeli. Çünkü sadece Hükümetin bura
ya gelmesiyle cevaplandırılacak bir husustur. Araş
tırma, soruşturma nispeten karışık mekanizmalardır; 
ama sorular böyle değildir. Bu itibarla ben, Baş

kanlık Divanının, Meclisleri normal bir çalışma ala
nına sevk etmekte son derece müessir olduğuna inan
dığım soru mekanizmasını da çalışır hale getirmesini, 
Hükümet nezdinde müessir müracatlarda bulunma
sını kayda değer görüyorum. 

Benim görebildiğim mühim bir konu; Türki
ye'nin şartlarına göre Meclislerimiz fevkalâde mas
raflı hattâ israfil çalışmaktadır. Elektriğinden tutu
nuz suyuna, sağda solda kullanılan malzemesine ka
dar böylesine israfın olabildiği yeri bendeniz idare 
hayatımda dahi görmedim. Eski Meclisin bütçelerini 
tetkik etsinler, tavsiyeye değer görüyorum; 1957 -
Î960 yılları arasında masraflar belki de bunun yir
mide biridir. Ne tarafa giderseniz- alabildiğine israfı 
Meclisin her tarafında görmek imkânı vardır. Niha
yet, bütün bütçeyi tatbik etmekle görevli olan ba
kanlıkların erkânı da bizim bu halimizi görünce el
bette kendi tutumlarını bizim tutumumuza intibak 
ettirmekte beis görmeyeceklerdir. Bu itibarla, 
Meclis Başkanlık Divanlarının yöneticilerinin, İdare 
Amirlerinin bu masraf mevzuunda her kalem üzerin
de biraz titizlik göstermelerini tavsiyeye şayan gö
rüyorum. 

Kadrolar, cidden havsalanın almayacağı sevi
yelere ulaşmıştır. Bunun büyük bir mahsuru da 
şudur: Askerlik yapanlar bilir. Kişileri işsiz bırak
tığınız andan itibaren çeşitli işlerle meşgul olurlar, 
daha çok dedikodu da ederler. Bu itibarla, sağdan 
soldan birtakım şikâyetler herkese geliyorsa bu biraz 
kadroların da şişkinliğinden ileri geliyor. Mesaiyi 
yeterince dolduracak iş verilemiyor. Ben, Meclisle
rin Türkiye'de israfı önleme bakımından Devlet ida
resine örnek bir çalışmaya girmesinde büyük fayda 
görüyorum. 

En son olarak temas edeceğim konu yine kendi
mizle; gruplarla alâkalıdır: 

Muhterem arkadaşlar; 
Parlamentoda her kişi bir şahsiyettir. Her ne 

kadar bir grup içerisinde bulunsak dahi bazı ahval
de grupun kararına sureti katiyede bağlı olmamak 
gerekli olan ahval vardır. Başkanlık Divanı seçim
leri... Biz zannettik ki, eğer gruplar Başkanlığa aday 
göstermez ise gayet kolaylıkla Başkan seçimi yapılır; 
öyle tahmin ettim Kurucu Mecliste. Gelin görünüz 
ki, Başkanlık adayını gruplar gösterse dahi bundan 
daha çetin bir mücadele olamazdı. Bu ne için olu
yor?.. Çünkü, kendimizi Meclislerde bir partinin müf
rit bir üyesi telâkki etme zihniyetinden kendimizi 
sıyıramıyoruz. 



C. Senatosu B : 31 3 , 2 . 1976 O : 1 

Muhterem arkadaşlar; j 
Gizli oyda vicdanî kanaatimiz tahassul etmiyor 

mu, kişiler üzerinde? Şu arkadaşın şuna nazaran 
daha bitaraf yönetme tarzına geçen yıllarda sahip > 
olabildiğini kabullendiğimiz halde, oy vermeye ge
lince şayanı hayret bir ifrat ile bir taassup ile bakı
yorsunuz yine kutuplaşmalar beMriveriyor. Bu ba
kımdan, bu iş kolay değildir; onu gayet iyi bilirim. 
Sole kapılan bir yap/ak gibidir; ama hüner, politika
cının bu aval ile şahsiyetini kendisinin bulabilmesi- ] 
dür. . I 

Bu şahsiyeti bulabildiğimiz andan kibarendir ki, 
göreceksiniz Parlamentodaki komisyon çalışmaları
mız, Meclis çalışmalarımız çok daha seviyeli, çok j 
daha verimli, çok daha vatandaşa örnek olabilecek \ 
hallere süratle geçebilecektir. Hele Senatoda; niha
yet 40 yıllık bir tecrübe, bunun behemehal 1 0 - 1 5 
yılı bir idarede geçiyor ve nihayet tahsil de yüksek 
tahsil... Türkiye'de bu şartlar içerisinde kurulu bir 
heyette dahi çatışmadan müzakere yapamamak insa
nı hakikaten ümitsizliğe sevk ediyor arkadaşlarım. 

Nihayet üslup meselesi. Fransız mütefekkiri 
Buffon söylemiş: «Üslubu beyan ayniyle insan.» 
Herkesin kendine göre bir üslubu vardır. Bu üsluba 
tahammül edemeyen arkadaşların yapacağı şey sa
londa bulunmamak, salonu terk etmektir. Üslu
bundan hakikaten müteellim olan arkadaşlar zaman 
zaman reaksiyon gösterirler; bu tabiî, ama buna kar
şı yapılacak şey salonu terk etmektir. 

Bu haller içerisinde şahsî kanaatim odur ki, bil
hassa Senato, Türkiye'de bütün topluluklara örnek 
bir çalışmanın havasına süratle girebilir; arna bu mev
zuda evvelemirde hepimize düşen vazifeyi kendimiz 
biraz yüreklilikle, nefsimizi zorlayarak, birtakım 
alışkanlıklarımızı yenmeye çalışarak gayret gösterme
liyiz kanaatini taşıyorum. Bu gayreti biz gösterdik
ten sonra Başkanlık Divanı da Meclisleri çalıştırmak 
da kendisine düşen vazifeyi behemehal yapmalıdır. 

Mâruzâtım budur, teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelikbaş. 
Söz sırası Sayın Ali Oğuz'da; buyurun Sayın 

Oğuz. 
Sayın Oğuz konuşma müddetiniz 10 dakikadır 

efendim. 
ALÎ OĞUZ (İstanbul)- — Teşekkür ederim Sayın 

Başkanım. 
Muhterem Başkan, muhterem senatörler; 
Heyeti âliyenizi hürmet ve muhabbetle selâmla

rım, 

Şu müzakere mevzuu ettiğimiz bütçenin evvele* 
mirde memleketimize ve Mileltimize, sonrada 'bütün 
insanlığa hayırlı olmasını temenni ederek sözlerime 

i başlıyorum. 
Muhterem arkadaşlar; 
Biz buraya büyük ümitlerle geldik. Gayemiz bu

rada Milletimize lâyık olduğu hizmeti vermekti. Ge-
lişimizdeki hayallerimiz çok büyüktü. Diyorduk ki, 
bu âli Meclislerden memleketin lehine çok büyük 
hizmetler ve kanunlar çıkacak; bu hizmetler içerisin
de çorbada tuz kabinden de olsa bizim de bir par
çamız, bir hizmetimiz olacak diye ümit ediyorduk. 

Görüyorsunuz ki, üçüncü senemizi doldurduk, 
(Ben kendi hesabıma ifade ediyorum.) zamanlarımı
zın büyük bir kısmını burada sadece münakaşalarla, 
çekişmelerle, karşılıklı ithamlarla geçirdik. 

Çok hazindir muhterem arkadaşlar; bizim bura
da bir dakikamızın dahi çok önemli olduğunu size 
söylemekten hicap duyuyorum. Ama, öyle bir hava
nın içerisine giriyoruz ki, karşılıklı suçlamalar ve it
hamlar çok ileri dereceye varıyor. Burada belki 25 
yıldan başlayarak bu tarafa devam eden müddet içe
risinde hep yüz yüze bakmış ve birlikte, yan yana, 
kol kola hizmet etmiş olan arkadaşların birbirlerine 
karşı en ağır ithamları ve sözleri sarf ettiğini görü
yoruz. Bu tabiî bizi çok müteellim ediyor, çok üzü
yor. Bir noktada bunları bırakır da asıl davamıza 
eğilirsek, hizmetin o zaman daha çok gelebileceğine 
ben inanıyorum. Çünkü, bizim vazifemiz bir kuruş
luk gelirin nasıl temin edildiğini ve memleketimizin 
bu bütçesinde, ki, Meclisin' en büyük fonksiyonların
dan birinin bu bütçeyi yapmak, hazırlamak ve Bütçe 
Kanunu tespit etmek olduğuna göre bir kuruşun da 
sarf yerini titizlikle tespit etmek bizim vazifemizdir. 

Nasıl tespit edeceğiz? Bakın üç ay oldu burada 
Başkan seçimi "faaliyetleriyle büyük bir zaman kaybı 
içerisinde olduk. Usul münakaşaları günlerce devam 

I etti, netice itibariyle bir Başkan seçilebilmesi için ne 
kadar büyük bir sıkıntının içerisinde kaldınız. 

Millet haklı olarak tabiî ki, bizden şikâyet etti. 
Dedi ki, «En büyük paraları alıyorsunuz; ama orta
da hiçbir hizmet yok, sadece çekişmekle meşgulsü
nüz diye bizi itham etti. Biz kanaatimce, öyle bir 
noktada olmalıyız ki, bize milletimiz, «Her yönüyle 
çalışmalarınızı takdirle takıp ediyoruz, Allah sizler
den razı olsun, ne güzel hizmet ediyorsunuz, geceli 
gündüzlü şu memleketin hayrına çalıyorsunuz.» de-

' dirtmek noktasında olacağımıza, bize Millet. «En çok 
I parayı alıyorsunuz, ama hiç bir hizmet de görmüyor-
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sunuz. Gördüğünüz hizmet sadece kavga etmekten 
ibaret kalıyor» diyorlar. 

Çok elim bir tecellidir. Bu fakir milletin, sanki 
bir tek Meclis milletin başına yetmiyormuş gibi (Bir 
gaile ve masraf yeri olarak) biı de ikincisi geldi, hem 
orada hem burada bu münakaşalar ve çekişmeler de
vam ediyor. 

Avrupalı hukukçulardan bir kısmı, beni mazur 
görün; çift meclisli sistemleri hem pahalı hem de 
faydasız olarak tavsif ediyorlar. Hatta bir Avrupalı 
mütefekkir çift meclisli sistemleri tarif ederken «Çift 
meclisler atlarının bir kısmı önden bir kısmı arkadan 
çeken arabalara benzer; sarsılır, parçalanır, fakat yol 
katetemez.» diyor. 

Hakikaten zor ve pahalı bir teşriî sistem; ama bi
zim memleketimizin başına gelmiş ve iki taraflı mü
nakaşalarla gidiyor. Halbuki burada ordu kuman
danlığından umum müdürlüğe kadar meslek haya
tında çok mühim mevkilere gelmiş arkadaşlarımız 
yan yana. Çok mühim hizmetlerin getirilmesi, bir 
süzgeç vazifesi olsun diye kurulmuş bir Meclisken, 
bugün görüyorsunuz sadece münakaşaların bir nok
tada, «Aman yapmayın, etmeyin.» dememize rağ
men durdurmak imkânımız olmuyor, hatta Meclis 
zabıtlarını tetkik ederken insan üzüntü duyuyor. Çok 
hazin, elim ve hakaretimiz elfazm kullanıldığı nok
taları görüyoruz. Bunlardan mümkün olduğu kadar 
kaçıp, milletimize en güzel örneklerle, güzel bir li
sanla faaliyetlerimizi ve hizmetlerimizi ortaya koy
mamız lâzım. 

Aziz arkadaşlar; 
Önümüzde bir bütçe var. Bu bütçe içerisinde ti

tizlikle hangi masrafın nerelere sarf edildiğini teker 
teker gözden geçirip, bunun içerisinde şu fakir mil
letin lehine hangi tasarnıfların yapılabileceğini orta
ya koymak zaruretindeyiz. 

Ben inanıyorum ki, şu sayılan kalemler içerisin
de, bir kısım kalemlerden tasarruf etmek belki kabil 
olur. Arkadaşlarımız burada dile getirdiler, dediler 
ki, «Bundan 10 yıl veya 15 yıl önceki bütçelerde gös
terilen miktarlarla bugünkünün arasında astronomik 
rakamlar var. O gün 27 personel vardı, bugün 260 
personel var; o gün şu kadar lira masraf vardı, bugün 
şu kadar lira masraf var...» bunları teker teker ortaya 
koyup, deva aramak bizim vazifemizdir, muhterem 
arkadaşlar. 

Gördünüz, bakın davetiyesi elimde; birkaç gün 
önce bir ziyafete davet edildiniz. Muhterem Başka
nımızın bu ziyafeti herhalde kendi kesesinden verdi

ğini ben zannetmiyorum. Üçüncü senemizdeyiz de
dim ve ben böyle bir davete ve ziyafete icabet etme
dim, içinizde etmeyenler de vardır; ama edenler de 
gitmiş görmüşlerdir ki, milletin parası (Bilmiyorum 
kimden yetki alarak yapılıyor?) îçkili, çalgılı, danslı 
ziyafetlerle yeniliyor. Bizim bunlara gönlümüz rıza 
göstermiyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
Akşam evine bir kilo ekmek parası götürememe-

nin ıstırabını çeken insan memleketimizde varken, 
çocuğunun ilâç parasını alamayan ve bunun uzun 
uzun ıstırabını çeken insanların dertlerini dinlediği
miz bir memlekette ziyafet vermeye hakkımız yok. 
Bu ziyafetleri yemeye de hakkımız yok. Başkanlık 
bunu yapmasın; Allah rızası için yapmasın. Çünkü 
bu milletin bir kuruşunun sarfına, hele ziyafetlerle 
sarfına bizim gönlümüz razı olmuyor. Fakir fukara
yı mı çağırdı da yedirdi bu yemeği? Yok, sizler ye
diniz. İhtiyacınız var mı böyle bir şeye? Ben zanne
diyorum yoktur. Ne eğlenmeye ne de bu yemeği ye
meye ihtiyacınız yoktur. Zaten yiyecek sıhhate de 
sahip değiliz, hepimiz yaşını başını almış insanlarız, 
hepimizin evinde de mevcut bunlar muhterem arka
daşlar. Ama, bu yüz binleri ziyafet namı altında bu
ralara sarf etmeye benim gönlüm razı olmuyor. 

Daha gidemediğimiz yer var. Öyle demiyor mu Ha
lil Paşa, «Gidemediğin yer senin değildir.» Daha 
gidemediğimiz köy var, kamyonu görmeyen memle
ketimizin ücra yerleri var. Bunları oturup düşünece
ğimize ve tasarruf edeceğimiz şu birkaç kuruşla bun
ları halledeceğimize; oturup uzun uzun bunları didik 
didik edip tasarruf imkânlarını nereden bulup tespit 
edeceğimize, bunların kavgalarıyle meşgul olmaya 
katiyen hakkımız yok. Öyle boş şeylerin kavgalarını 
ediyoruz ki, biri öbürünü solculukla suçlar, diğeri 
öbürünü sermaye çevrelerinin uşaklığı veya adamı 
olmakla veya onun paravanası altında gizlenmekle 
suçlar. Ne kazandırır bunlar muhterem arkadaşlar? 

Meclis tabiî ki, yasama denetimini yapacak. Bu
nun üzerinde durduk, biz de Birleşik Toplantıda var
dık. Sayın Başbakan hakkında çok ağır laflar edildi; 
ama söylendi, takriri okundu, komisyonun kurulma
sına karar verildi. Bu komisyona seçilecek arkadaşla
rımızın şerefi hakkında da hiç birimizin tereddüdü 
yok. Tahkikat yapılacak, ortada bir suiistimal varsa, 
(înanm muhterem arkadaşlar, biz ne Cumhuriyet 
Halk Partiliyiz ne de Adalet Partiliyiz, biz Millî Se
lâmet Partiliyiz.) Bunun biran evvel ortaya çıkma
sında, hatta en ağır şekilde bu meselenin üzerine yü-
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rünmesine biz taraftarız; ama soğuk pilav gibi her 
gün buraya getirilip burada kavgasının edilmesine biz 
taraftar değiliz. Artık kişilerin şahsiyetine ve onların 
bulundukları makama bir noktada çok saygılı olma
mız lâzım. Bugün o makam o zatın yarın da sizin, 
siz oturacaksınız. Eğer bakanlar ve o muhterem mev
kiler taşlanmaya başlanırsa, bunların nerede bitece
ği ve nerede duracağı belli olmaz. Onun için karşılıklı 
saygı, içerisinde memleketin âli menfaatlerini görü
şürsek, meselelerimizi konuşursak, karşılıklı itham
lar ve çekişmeler yerine, daha hayırlı hizmetler göre
ceğimize ben kailim. 

Muhterem Sırrı Atalay söz alacak, arkasından 
Sayın Ege cevap verecek; arkasından Gündoğan söz 
alacak, arkasından Ucuzal cevap verecek; karşılıklı 
çekişme, münakaşa ve ağır ithamlar... Ne kazandırır 
muhterem arkadaşlar? 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, süreniz bitmek üzere 
efendim. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Topluyorum Muhte
rem Başkanım, müsamahanıza teşekkür ederim. 

Benim dileğim o ki; eğer burada bir kardeşlik 
havası içerisinde memleket meseleleri üzerine eğilir
sek, bundan memleketimiz fayda görür; eğer kısır 
mücadeleler, çekişmeler ve ithamlarla burada müd
detimizi doldurursak, millet bizden şikâyetçi olacak
tır muhterem arkadaşlarım. Buna emin olunuz. 

Beni dinlediğiniz için teşekkürlerimi arz ederim, 
Allah'a emanet olun. (A. P. ve M. S. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Söz sırası Sayın Hikmet Aslanoğlu'nda; buyurun 

Sayın Aslanoğlu. 
Konuşma süreniz 10 dakikadır efendim, arz ede

rim. 
HİKMET ASLANOĞLU (Balıkesir) — Sayın 

Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; 
Ben yakın tarihe nispeten meraklı bir arkadaşınız 

olarak, bir iki konuyu kısaca dile getirmek için huzu
runuzdayım. 

Büyük Atatürk'ün seçimlerle 23 Nisanda kurduğu 
Büyük Millet Meclisi Hükümetinden 1950 yılına ka
dar olan gizli zabıtların gizliliği kaldırılmış ve özel 
müsaadeyle meraklıların, araştırıcıların istifadelerine 
sunulmuştur. Bu gizli zabıtlar eski harflerden yeni 
harflere çevrilmiş, arşivde durmaktadır. Ben de bun
ları gözden geçirmek fırsatını buldum. Ancak, bun
ların süratle bastırılıp, yakın tarihimize ışık tutacak 
bu vesikaların tarih meraklılarına sunulması birinci 
temennim. 

— 141 

3 ; 2 . 1976 O : 1 

İkinci temennim; yine İstiklâl Harbinde kurulan 
İstiklâl mahkemelerinin zabıtları hiç ele alınmamış, 
raflarda tozlanmaya, güvelere yem olmaya terk edil
miş bir haldedir. Temennim; bu zabıtların da yeni 
harfiere çevrilmesi ve bastırılmasıdır. Çünkü, bir 
müddet sonra okuyup tam anlamıyle yeni harflere 
çevirebilecek nesiller tükenecektir. 

Üçüncü temennim; yine İstiklâl Savaşında kuru
lan ve tatbikatlarıyle memlekette disiplini sağlayan 
Askerî Divan-ı Harp dosyalan vardı: Bu dosyalarla 
birlikte diğer saydıklarım yeni harflere çevrilir, yakın 
tarihimize ışık tutacak mahiyette bastırılır ve herke
sin istifadesine sunulursa, iyi bir hizmet ifa edilecek
tir. Bu vesileyle bunları dile getirmek istedim. 

Bir diğer konu; Dilekçe Karma Komisyonundaki 
çalışma tarzına dairdir. Benim duyduğuma göre (Bil
gim tam olmadığı için katî rakamları söylemiyorum) 
20 ilâ 30 bin dilekçe sırada beklemektedir. Geçen se
ne Dilekçe Komisyonu hiç çalışmamıştır. Dilekçe 
Komisyonundan ümit bekleyen vatandaşlar, Dilekçe 
Komisyonundan haklarının verileceğini umanlar bü
yük bir inkisarın içine düşmektedirler. 10 seneden 
beri komisyonda terfii kabul edilmiş; fakat Heyeti 
Umumiyede sıra gelmediği için bu kabul kendisine 
tevdi ve teslim edilememiş bir doktor albay tanırım; 
geçen seneden beri devamlı toplantı günlerinde gelir
di, bu sene artık her halde takattan düşmüş olacak 
ki, gelemez hale geldi. Ankara'da oturan bir doktor 
albay hakkını alamamıştır. Dilekçe Komisyonu bu 
kadar ağır çalışmaktadır veya hiç çalışmamaktadır. 

Bir diğer önerim şu; hizmeti vatandaşın ayağına 
götüren bir modern devlet kuramadığımızdan dolayı 
vatandaş Anadolu'dan akın akın parlamenterlerine 
gelmekte, parlamenterlerinin delaletiyle işinin görül
mesini arzu etmektedir. Bu, benim tesadüfen gitti
ğim yabancı memleketlerde oralarda staj gören Türk 
memurlarına sorduğum sorulardan biri idi; «Burada 
da parlamenterine gelen vatandaş var mı?» sorusuna 
«Yok» cevabını aldım. «Neden yok?» diye sordu
ğumda da, «Hizmet vatandaşın ayağına gidiyor da 
ondan» cevabını aldım. 

Bunlar geldiklerine göre; koridorlarda, bekleme 
salonlarında hakikaten üzücü bir durumda bulun
maktadırlar; bunların oturacakları, kabul edilecekle
ri bir yerin temin edilmesini istirham ediyor, temen
ni ediyor, hatırlatıyor ve sözlerime hepinizi saygıyle 
selâmlayarak son veriyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aslanoğlu. 
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Söz sırası Sayın Mehmet Feyyat'ta, buyurun. 
Sayın Feyyat, konuşma süreniz 10 dakikadır, arz 
ederim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının geçen 
yıl Yüce Meclislerin kadrosunun toplumun gerisin
de kaldığı konusundaki beyanatı çok istismar edildi. 
Ben bunu teknik yönden kısaca dile getirmek istiyo
rum. 

Değil Meclislerin kadrosu, yapılar dahi toplumun 
gerisinde kalmıştır. Bir adalet düzeninin, bir asayiş 
mahkemesinin olmaması; asliye mahkemelerinin, 
savcıların basit 5-10 lira para cezalari3'le yıllar bo
yu meşgul olmaları ve bir boşanma davasının 10 se
ne devam etmesi göz önünde bulundurulduğu za
man, toplumun ne kadar gerisinde kaldığı; fakat bu 
'ithamın hâkimlere saygısızlık olmadığı, bünyenin 
ve müessesenin arîık zamanın koşullarına göre uy
durulması gereğine nasıl inanıyorsak, aynı durumun 
Yüce Parlamento için de söz konusu olacağı izah
tan varestedir. İşte bu konuda Yüce Senatonun 
yapısı ve Türkiye'nin bünyesine ne kadar uyup uya
mayacağı hususundaki görüşümü kısaca arz etmek 
istiyorum. 

Avrupa'da asilzadeler ile burjuva mücadelesi so
nucu elde edilen millî hâkimiyet ve halk meclisi ni
teliğindeki Avam Kamarası karşısında mal varlığı
nı, toprağım, gelirini yitiren bu şatozadelerine mah
sus asiller meclisi; yani Lordlar Kamarasının deva
mı ve kalıntısı Batı Senatolarının örnek alınmasında
ki amacın yasama organının denetlenmesi gibi bir 
zorunluğun sonucu olduğu izahtan varestedir. 

Ancak, Anayasa Mahkemesinin de ihdas edilme
si karşısında Avam Kamarası ve halk meclislerinin 
yambaşında Lordlar Kamarasının halen devam et
mesine karşılık, Türkiye'mizde çok az da olsa birkaç 
kişiyi geçmeyen feodal yapının gereği bazı milletve
kili ve senatör arkadaşlarımızın mevcudiyetini de in
kâr edemeyiz. 

Türk halkı; asırlar boyu imtiyazlı sınıf veya züm
reyi reddederek bir mütevazı köylü veya baltacıyı, 
bir devşirmeyi sadrazam seviyesine kadar yükselten 
ve yeteneklere değer veren bir asalete sahiptir. Bu 
nedenle Avrupa'ya benzemeyiz. Türk halkının bu 
asil, insancıl meziyetini batı ülkelerinde, özellikle 
Avrupa'da müşahade etmek mümkün değildir. 

Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti Senatosunun 
ihdası, bünyemize şu şekilde intibak ettirilmiştir. 

j Türkiye'mizde çok az ve nedret denecek kadar aza
lan feodal kalıntının başlı basma bir etkinliği kalma
mıştır. Ancak, özel ve itinalı bir eğitim ve yetenek 
sahibi olarak yetişmişse, hakkı olarak temsil alanı 
Millet Meclisi veya Devlet kadroları içerisinde et
kinliğin: bu kere kamu yararına yönelterek göstere
bilmekte, Cumhuriyet Senatosunun yeri ve kaynağını 
sadece bürokratik alan olarak tespit ettiği müşahade 
edilmektedir. 

Zira Türk halkı, bünyesinde imtiyazlı kişiler ye
rine, saygın kişilerin zuhuru; ancak bürokratik çerçe
vede aldığı yetenek, beceri ve kamuya yararlı olmak
la mümkün kılınmaktadır. 

İşte Türk halkı, suyu ısınmış ve sonu gelmiş pek 
azınlık şeyh, ağa, bey, paşazadelerin Avrupa'daki 
dük baron, kontlara ve asilzadelere benzemediği, bi
lâkis bu Avrupa asilzadelerinin özentisini duyan 
emekli paşa, profesör, avukat, mühendis, hulâsa bü
rokratlar yeteneklerini kamuya yararlı olma dina
mizmini kaybederek, halktan koparak, ona tepeden 
bakarak Avrupa'daki işe yaramaz şatozadelerin has
retini duymaya ve bu zavallılıkla müstagrak olmaya 

. başlamışlar, zavallılık içerisinde müstagrak olmuş
lardır. 

İşte bu yüce müessesenin çalışamaz halde bulun
ması ve bitkisel hayat yaşamasını vesile ittihaz ede
rek halktan ve toplumdan uzaklaşarak bürokratik 
korporatif mahiyet vermeye çalışanlar ve arzu eden
ler varsa, sadece aldandıklarını ve yanıldıklarını bu
radan hatırlatmak isterim. 

Merhum Sıddık Sami Onar ve arkadaşlarını bazı 
kimselerin korporatif mahiyette bir meclisi şûra 
namı ile ihdas ederek millî iradenin mümessili Mil
let Meclisi üzerinde bir vesayet merciini yaratmaya 
müteveccih arzusu akim kalmıştır ve halk iradesi ni
teliğinde bugünkü Cumhuriyet Senatosu ihdas edil
miştir. Bu Senato ile de iktifa edilmeyerek Anayasa 
Mahkemesinin de birlikte teşriî organı denetimi yo
lunda ihdası söz konusu olmuştur. 

Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklandığı ve 
teklif edildiği gibi bizde iki yıl önce; yani şahsim iki 
yıl önce bu kürsüden bugünkü C. Senatosunun fonk
siyonu, zaafı ve hatta Millet Meclisinin kopyacısı du
rumunda kaldığını belirtmişdik. 

«Kuvvetler ayrılığı» denince tarafların yargı, icra 
ve yasama; yani üçlü sacayağı olduğuna göre sadece 

i yasama içerisinde tefriki yasama veya tefriki teşrî gibi 
gereksiz bir denetim intibaını vererek korporatif ni-

| telikte bir C. Senatosu düşünülemez. Yargı içerisinde 
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ancak idarî ve adlî tefrik söz konusu ise, Askerî Yargı 
gibi üçüncü bir tefrik de gereksizdir; disiplin mahke
meleri müstesna. 

Bu durum karşısında Sayın Cumhurbaşkanımız 
önerilerinin gerekçesinde ne kadar haklı iseler; ama 
yetki donatılması konusunda ne düşündükleri; yani 
Cumhuriyet Senatosunun anatomisi veya fonksiyon
dan hangisi üzerinde öneride bulundukları hususunda 
açıklık getirmemektedir ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 
bu konudaki düşüncesini anlayamamaktayız. Eğer 
korporatif bir öneride bulunuyorsa ve Cumhuriyet 
Senatosunun anatomisi üzerinde bir öneride bulunu
yorlarsa, aldandıklarını burada arz etmek isterim. 
Ancak fonksiyonu üzerinde öneride bulunabilir. 

Bize kalırsa, sadece Millet Meclisi, Anayasa Mah
kemesinin güçlendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi 
ile iktifa edilmesi en tutarlı yol olur kanısındayız. Sa
yın Cumhurbaşkanımızın bundan böyle Anayasamızı 
uygulamaya engel olan carî köhne kanunların, Jüstin-
yanus Kodifikasyon Heyeti gibi yeniden gözden ge
çirilmesi Türkiye'mizi mevzuat keşmekeşinden kurtar
mak için sadece hukuk ve hukuk tarihi ve hukuk tek
niği alanında temayüz -«tmiş dinamik kimseleri bun
dan böyle atamalarını arz edersem, haklı sayılırım. 
Zira, bu Yüce Meclislerin yüzde ellisi avukat ve ad
liyeci oldukları halde böyle bir tekliften dolayı kendi
lerine ve meslek dallarına göre uzman sayılan Sayın 
Kontenjan senatörlerimize saygıda kusur etmediğimi 
açıklamak isterim. 

Şimdi sayın senatörler; 
Cumhuriyet Senatosunun bünyesinde eğer bir de

ğiştirme, anatomisinde, yapısında bir değiştirme söz 
konusu ise, o zaman 27 Mayıs'ı, 27 Mayıs sırasında 
sadece bürokratların geleceğini zannetmeyelim. Ar
tık Ziraat Odaları, işçi sendikaları.. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, bir dakikanız var, ha
tırlatıyorum. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — .. Bitiriyorum. 
... İşçi sendikaları, Ziraat Odaları ve bütün Türk 

köylerine yaygın korporatif mahiyette teşekküller var
dır. Artık o zaman âllâme geçinenler, avukatlar, ken
dilerini toplumun içinde görenler avucunu yalar ve 
buraya yine köylü temsilcisi gelir. Bu itibarla, korpo
ratif bünyeyi arzu edenler varsa, 27 Mayıs'dan sonra 
kurucu Meclisin.. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, konuşma dışına çık
mayın efendim; konunun dışına çıkmayın. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bitiriyorum. 
... 27 Mayıs'dan sonra Kurucu Meclis'in yapısı gi

bi bir yapmın gelemeyeceğini şimdiden mutluluk ile 
arz etmek isterim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Feyyat. 
AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Sayın Baş

kan, çok özür dilerim, belki konuşmayı yanlış anla
dım; 

Cumhuriyet Senatosunun bir üyesi olarak ne bit
kisel hayat yaşıyorum, ne de emekli bir insanım. Al-
laha çok şükür aklım da yerimde. Çok istirham edi
yorum, beyefendiler; bize hakaret edilmesine lütfen 
müsaade edilmesin. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat'm böyle bir şey kast 
ettiğini tahmin etmiyorum; sayın üye. 

AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Hayır, açık
lamasında.. 

BAŞKAN — Tashih etsinler efendim. 
AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Müsaade 

ederseniz Sayın Başkanım, iki dakika lütfediniz. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Zanneder

sem arkadaş ile aynı fikirdeyiz. 
AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Lütfediniz 

iki kelime ile arz edeyim. 
BAŞKAN — Yerinizden, yerinizden efendim; 

yerinizden lütfen. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Hangi konu
da, bilemiyorum ki?.. 

BAŞKAN — Efendim, bir konuda yanlış bir ifa
de kullanıldığını bahsettiniz. Maksadının öyle olma
dığın} Sayın Feyyat.. 

AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Bitkisel 
hayat.... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, bitkisel hayat. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Evet arz ede
yim. 

AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Sayın Baş
kanım,- müsaade bujoırursanız efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Yüce Sena

to 15 senedir kaç tane Senato Araştırması açmış, 
kaç tanesi sonuç vermiş? 

Hangi kanunda sonuç alınmıştır? 
BAŞKAN — Yani bu sözlerinizle Sayın Feyyat, 

çalışmadığını mı ifade etmek istiyorsunuz?. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — ... Yani, 

mevzuat ve sistem Meclisi çalışamaz hale getirmiş-
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Bunu arz etmek istiyorum. 
AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Müsaade 

eder misiniz Sayın Başkanım?. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bu itibar

la, Cumhurbaşkanımızın Senatonun fonksiyonu ko
nusundaki önerisine katılıyorum; anatomisi üzerin
deki önerisine katılmıyorum. 

AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Sayın Baş
kan.. 

BAŞKAN — Hangi konuda konuşmak istiyorsu
nuz?.. 

AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Sayın Baş
kan, Sayın Feyyat, konuşmaları sırasında Cumhu
riyet Senatosunun.. 

BAŞKAN — Yerinizden ifade ediniz efendim, 
lütfen. 

AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — .. Cumhu
riyet • Senatosunun teşkiline sebep olan nedenlerin, 
asıl nedeninin bitkisel hayata gelmiş, aktivitesini kay
betmiş, emekli paşa, emekli vali, emekli profesör, 
emekli mühendisin, emekli savcının burada bulun
ması maksadı ile kurulduğunu izah ettiler. 

Lütfediniz iki dakika içinde söyleyeyim. Ben 
bunu kabul etmiyorum; ne bitkisel hayat yaşıyorum, 
ne de aktivitemi kaybettim. 

BAŞKAN — Konuşmak mı istiyorsunuz?.. 
AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — İki dakika 

içinde arz edeyim. 
BAŞKAN — Buyurunuz, buyurunuz efendim. 

Rica ediyorum kısa olsun; bir de sataşma olmasın; 
istirham ediyorum. 

AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Saym Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Zaman zaman bu kürsülerden değerli arkadaş
larım Cumhuriyet Senatosunun tarzı teşekkülü ve 
Cumhuriyet Senatosunun kuruluş nedenlerini ve ay
rıca da lüzumsuzluğuna işaret ederler ve bunları izah 
edenlerin başında da kimlerin geldiği malumları
dır. 

Benden evvel konuşan jSaym Senatör buruda 
Cumhuriyet Senatosunun kuruluşunu izah ederken 
dediler ki, eskiden beri gelen bir özlemin neticesi 
olarak Cumhuriyet Senatosu kurulmuştur ve bu öz
lemi izah ederken emekli paşa, emekli vali, emekli 
savcı, emekli mühendis, emekli kişilerden toplanan 
bir grup olarak tavsif ettiler Yüce Cumhuriyet Se
natosunu. 

Değerli arkadaşlarım.. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Millet Mecli

sinde de var. 

AHMET ÖZMUMCU (Devamla) — Millet 
Meclisinde de olabilir. Türkiye hudutları içerisinde 
yaşayan herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. 
Anayasanın ve yasaların kendilerine verdiği yetkilere 
istinaden seçilme hakkına sahip olan, seçilme yete
neğine sahip olan kişiler bu Yüce Meclislere seçile
bilirler. Takdir ne sizin, ne benim, ne de başkasının-
dır. Takdir, Yüce Milletindir. 

Ben, Saym Senatörün burada izahını yaparken 
söylediği ve Yüce Senatonun değerli üyelerini akti
vitesini kaybetmiş, bitkisel hayat yaşayan kişiler ola
rak tavsif etmesini en azından kınadığımı belirtmek 
isterim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Flerkes gibi ben de halkın içerisinden gelen, se

çimle buraya gelen bir insanım. Alîaha bin şükür, 
ne aktivitemi kaybettim, görüyorum bütün arkadaş
larım da kaybetmemiş, ne de bitkisel hayat yaşıyo
rum. Çok istirham ediyorum değerli arkadaşlarım, 
kimse bu Yüce Senatoya bu şekilde hakaret etme 
hakkım kendinde bulmasın. 

Bir konuya daha değinip gideceğim; 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yasalar, Cumhuriyet savcılarının görevlerini açık 

olarak belirtmiştir. Eğer o makamdan gelen arka
daşlarımız, eğer o Cumhuriyet Savcıları yasaların 
kendilerine vermiş olduğu görevleri, ne ise, gereğini 
yapmış olsalardı Türkiye'de hiç bir şey olmazdı de
ğerli arkadaşlarım. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler.. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başka

nım, istirham ederim, bir konuya açıklık getirmek 
istiyorum, anlaşılmamıştır. Şahsıma sataşma var
dır. 

BAŞKAN — Saym Feyyat, şahsınıza bir sataş
ma olmamıştır.. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — İki dakika içe
risinde açıklayacağım; iki dakika içinde beyefendi. 

BAŞKAN — Sözlerinizi de tavzih ettiniz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Hayır; ama 
başka bir noktada.. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, çok rica ediyo
rum, Sayın Feyyat; rica ediyorum efendim. Lüt
fen. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Efendim is
tirham ediyorum.. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim.. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — İki dakikayı 

bulmayacaktır efendim. Sayın Başkanım, önemli bir 
nokta; müsaade buyurursanız yerimden de söyleye
bilirim. 

BAŞKAN — Lütfen, yerinizde işaret buyurun, 
yerinizde işaret buyurun efendim; kısa ise yeriniz
den. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın Cumhurbaşkanının önerisi var; katılıyorum. 
Ancak, sayın Cumhurbaşkanı fonksiyonel olarak mı, 
anatomik olarak mı Yüce Senatonun durumunun 
değiştirilmesini istemektedir. Bu husus muğlaktır, 
bunu açık olarak anlayamadım. 

Bu itibarla, anatomik olarak bir değişme' söz 
konusu ise, o zaman bütün emeklileri, memurları 
bürokratları doldurmak gibi bir endişeyle karşı kar
şıya kaldım. 

Eğer fonksiyonel olarak Senatonun çalışması 
söz konusu ise, Sayın Cumhuıbaşkanına katılıyorum. 
Bu itibarla eğer... 

BAŞKAN — Tamamlayın efendim lütfen, kısa 
efendim yerinizden konuşuyorsunuz. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Eğer ana
tomik olarak bünyede bir değiştirme yoluna gidilir
se Anayasa değişikliği, her halde bunu arzu eden 
bürokratlar zararlı çıkar. Çünkü en ücra köye ka
dar meslek teşekkülleri yaygındır işçisiyle, köylüsüy
le gelebilir. Bunu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat bitti mi efendim?.. 
Sayın üyeler; — 
Görüşmekte olduğumuz Bütçenin tümü üzerin

de grupları ve şahısları adına konuşmak için mü
racaat eden sayın üyelerin konuşmaları bitmiştir. 

Başkanlık Divanı adına konuşmak isteyen var mı 
erendim. 

CUMHURİYET SENATOSU İDARE AMİRİ 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Çok kısa ola
rak., 

BAŞKAN — Buyurun sayın Karaman. 

CUMHURİYET SENATOSU İDARE AMİRİ 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan; 
Huzurunuzda bulunan Cumhuriyet Senatosu Bütçesi 
geçen yılki bütçeye tahsis edilen ödenekten 5 milyon 
35 bin lira noksamyla 93 milyon 905 bin 200 lira 
olarak Bütçe Karma Komisyonundan geçmiş bulun
maktadır. Bu Bütçenin yüzde 87'sini teşkil eden 81 
milyon 659 bin lirası personel giderleridir Bunun

da 58 milyon 990 bini yasama faaliyetinde bulu
nan sayın üyelere ilişkin personel gideridir. Bütçe
mizin şu görünümü içerisinde, Bütçede büyük israfı 
öngören herhangi bir kalemin bulunmadığına işaret 
etmek istiyorum. Bütçemiz geçmiş yılların harcama 
ve kesin harcama kalemleri de dikkate alınarak; 
hatta ilgili bürokratik kademelerin getirdiği teklif
lerden daha da az bir seviyeye düşürülmüştür. Bu 
sene Bütçelerde Başkanlık temsil ödeneği olarak 
konulan 1,5 milyon lira, konut için konulan 2 mil
yon liranın dışında hiç bir önemli harcama kalemi 
yoktur, israf sayılabilecek. 

Sayın üyelerin değindikleri pek çok konu var
dır. Bendeniz burada İdare Amiri olarak Başkan
lık Divanı adına cevap verirken, sayın üyelerin 
yaptıkları konuşmalarda genel olarak değindikleri 
konulara bir cevap vermem elbetteki söz konusu 
olamaz. Belki bir genel görüşmede kişisel görüşleri
mi bu konularda açıklayabilirim; ama şu anda ifa 
ettiğim görevden ötürü sadece arkadaşlarımızın de
ğindikleri Senatonun fonksiyonel çalışmalarına iliş
kin bazı konulara değinmek isteyeceğim. 

Sayın Tuna, Meclislerde çoğunluğun olamama
sının nedenlerinden birisi olarak; sayın üyele
rin vatandaşların işlerini takip için dışarıda bulun
dukları, Bakanlıklara gittikleri, bu yüzden Meclislere 
devam edemediklerini söylediler. Bu bizim de kanaa
timize göre bir ölçüde doğrudur. Bunu önlemek için 
Meclislerin bünyesi içinde iş takip bürolarının ku
rulmasını ifade ettiler. Bu öteden beri birçok arka
daşlarımızın hasretle üzerinde durdukları bir konu
dur. Bu konuyu Başkanlık Divanına arz edeceğim. 

İçtüzüğün Başkanlıkça ele alınması, bazı yerleri
nin 15 yıllık bir eskimeyle değişiklikleri gerektir
diği konusuna değindiler. Benim de şahsî görüşüm 
bu yoldadır. Sayın arkadaşımızın bu görüşlerini de 
Başkanlık Divanına arz edeceğim. 

Sayın Oğuz da ziyafetlere değindiler. Cumhuri
yet Senatosu birkaç yıldan beri (8-10 yıldan beri 
diyebilirim) bu tür ziyafetleri yılda bir iki defa ter
tiplemektedir. Bunlar doğrudan doğruya Başkanın 
kar-j»lanyle yapılmaktadır. Başkanlık Divanının bu 
yönde bir şeyi yoktur. Bu konuyu da sayın Başka
nımıza arz edeceğim. 

Diğer arkadaşlarımızın ifade ettikleri konuların 
hepsi Yasama Organlarının çalışmaları, gündem dışı 
konuşmalar, İçtüzük değişiklikleri, demokrasi ve 
parlamenter düzen, muhalefetle iktidar münase-
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betleri israfil Meclisler, üye ve gruplar, çift meclis, 
Dilekçe Karma Komisyonunun çalışması veyahut-
ta az çalışması gibi konular, genel konular olarak 
mütalaa edildiği için ben bunlara cevap vermeye 
kendimi yetkili görmüyorum. 

Maruzatım bundan ibarettir. Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Karaman. 
Sayın Komisyon Sözcüsünün konuşma isteği 

var mı efendim?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLÎ YİĞİT KÖKER (Ankara) — Haya- efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Görüşmekte olduğumuz Yasama Meclislerinin 
1976 Malî Yılı Bütçelerinin tümü üzerindeki gö
rüşmeler bitmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunacağım. Bö
lümlere geçilmesini kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Bölüm 

(Program) Lira 

101 Genel Yönetin» ve Destek 
Hizmetleri 30 602 200 

BAŞKAN — Bu bölüm hakkında bir değiştirme 
önergesi var, okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Başkanlık Divanında görüşülerek karara bağla

nan Cumhuriyet Senatosu Bütçe Cetvelinin Vncı say
fasındaki Tutanak Müdürlüğü kısmının C:nci sıra 
nodaki 4'ncü dereceden 4 adet birinci sınıf stenog
raf kadrosunun üçüncü dereceye, yine aynı Müdür
lük kısmının 8'nci sıra nodaki 9'ncu dereceden 5 
adet 3'ncü sınıf stenograf kadrosunun 1 adedinin 
8'n;ı derece olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Tarık Remzi Baltan Mehmet Ali Arıkan 
İdare Amiri İdare Amiri 

Suphi Karaman 
İdare Amiri 

BAŞKAN — Sayın Divan.. Sayın Kom^yon bu 
önergeye iştirak ediyorlar mı efendim?. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLt YİĞİT KÖKER (Ankara) — Katılıyoruz. 

CUMHURİYET SENATOSU İDARE AMİRİ 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Bu değiştirge önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Bölümü tekrar okutup oylatıyorum efendim. 

Bölüm 
(Program) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 30 602 200 

BAŞKAN — Bu değiştirilmiş şekliyle oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Bölüm Lira 

111 Yasama 63 034 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölüm Lira 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 269 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu Büteçsinin müzakereleri 
bitmiştir efendim. 

Şimdi Millet Meclisi Bütçesinin bölümlerine ge
çiyoruz. 

Millet Meclisi 
Bölüm 

(Program) Lira 

101 Genel Yönetim Üst Yöne
tim 152 325 000 

BAŞKAN — Bu bölüm üzerinde birtakım de
ğiştirme önergeleri var, bunları okutuyorum efen
dim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Millet Meclisi Bütçesine 

bağlı ve 28 . 1 . 1976 tarihli Millet Meclisi Baş
kanlık Divanı kararı ile benimsenip yazı ile Büt
çe Plan Karma Komisyon Başkanlığına bildirilen 
Daire Müdürlüğü kısmında yer alan Genel İdarî 
Hizmetler sınıfında bulunan 6 ncı derece Garaj 
Amirliği kadrosunun 4 ncü derece, 6 ncı derece 
olan şoför kadrolarının 5 ne i derece, 7 nci derece 
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olan şoför kadrolarının 6 ncı derece, Teknik işler 
Müdürlüğü kısmında yer alan 7 nci derece Yazı ve 
Hesap Makineleri Teknisyeni kadrosunun 6 ncı de
rece, Basımevi Müdürlüğü kısmında yer alan 7 nci 
derece Ambar Memurluğu kadrosunun 6 noı dere
ce olarak değiştirilmesini Millet Meclisi Başkanlık 
Divan kararına da uygun olacağından arz ve tek
lif ederiz. 

Kastamonu Ankara 
Ahmet Nusret Tuna Atıf Benderlıoğlu 

Giresun Sinop 
Hayrettin Erkmen Nazım înebeyli 

Balıkesir Balıkesir 
Hikmet Aslanoğlu Sıtkı Yırct-lı 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkurt 

BAŞKAN — Diğer bir önerge var, okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1976 Yılı Bütçe Kanunu Ta

sarısının Millet Meclisi bölümünde yer alan kadro 
cetvelinin Meclis Emniyet Müdürlüğüne ait kıs
mındaki bir adet 5 nci derece ile bir adet 6 ncı de
rece Komiser Muavinliği kadrosunun unvanlarının 
polis memuru olarak değiştirilerek, 5 nci vt 6 ncı 
derece polis memurluğu kadrolarına ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

Zonguldak 
Mehmet Ali Pestiîci 

Gerekçe: Bu kadrolar Millet Meclisi Bütçe 
teklifine ekli kadro cetvelinin Bütçe Karma Ko
misyonunda görüşülmesi sırasında isim zikredelim 
suretiyle verilen bir önergenin komisyonca kabulü 
ile kadro" cetveline eklenmiştiı. Bilindiği gibi komis
yonda isme göre kadro ihdası idareyi müşkül durum
da bıraktığından sakıncalı bulunmaktadır. 

Hizmetin görülmesi için kadı o ihdası teklifi, Mil
let Meclisi Başkanlık Divanına ait bir tasarruf ol
ması gerekir. Meclis Emniyet Müdürlüğüne ait hiz
metlerin yürütülmesi için amir kadrosuna değil polis 
memuru kadrosuna ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu itibarla, söz konusu kadroların polis memur
luğu kadrosuna dönüştürülmesi, hizmetin yürütülme
si bakımından uygun olacaktır. 

BAŞKAN — Diğer bir önerge var, okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Millet Meclisi 1976 yılı Büt

çe Kanununa bağlı kadro cetvelinin grup amirliği 
kısmı ile Kanunlar Müdürlüğü kısmından ekli 1 nu
maralı cetvelde gösterilen kadrolar düşürülerek ekli 
2 numaralı cetveldeki kadroların «Grup Sekreterle
ri» ünite adı altında eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Ali Pestiîci 
Zonguldak 

Gerekçe : Grup amirliği ünitesinin teşkili hakkın
da, Bütçe Plan Karma Komisyonunda verilen önerge 
ile Kanunlar Müdürlüğünde mevcut olup siyasî par
ti gruplarında görev yapan personelin kadro cetve
linde ayrı gösterilmesi teklif edilmiş ve mevcut per
sonelin durumlarına uygun kadroların, sözü edilen 
üniteye aktarılması teklif edilmiştir. 

Önergede yeniden kadro ihdası istenmemiş oldu
ğundan, mevcut kadroların Kanunlar Müdürlüğün
den alınarak «Grup amirliği» adı altında yeni bir 
ünitede gösterilmesi gerekirken, Kanunlar Müdürlü
ğü kadroları arasında yer almakla beraber gruplarda 
görevli personele ait kadro tenzil edilmeden yeniden 
kadro ihdas edilmiştir. Yeniden ihdas edilen kadro
lara ise mevcut personelin atanmalarına imkân bu
lunmamaktadır. 

Bu nedenle kullanılmasına imkân görülmeyen 
kadroların kaldırılarak mevcut personele ait kadro
ların Genel Sekreterlikten sonra, «Grup sekreterleri» 
adı altında açılacak ünite içinde gösterilmesi arzu 
edilen gayenin gerçekleşmesi sağlanmış olacaktır. 

1 Sayıh Cetvel 
Grup Amirliği 

Sınıfı De. Görevi Adedi 

G. İ. 3 Büro amiri 5 
» 4 Büro amir yardımcısı 5 
» 7 Sekreter 5 
» 6 Sekreter daktilo 7 
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Kanunlar Müdürlüğü 

Sınıfı De. Görevi Adedi 

G. İ. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sınıfı 

G. İ. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

5 
6 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
6 
8 
9 

10 

De. 

5 
6 
7 
8 
5 
5 
9 

10 
6 
8 
9 

Şef 
Şef 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 

Daktilo 
» 
» 
» 

2 Sayılı Cetvel 

Grup Sekreterleri 
Görevi 

Büro amiri 
» » 
» » 
» » 

Büro amir yardımcısı 
Sekreter Daktilo 

» » 
» » 

Daktilo 
» 
» 

2 

2 
2 
2 

Adedi 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

0 

1 
» 10 » 2 

BAŞKAN —• Sayın Divan, Sayın Komisyon tem
silcileri, önergeleri okuttum, tekrar tek tek okutup 
görüşlerinizi alacağım. 

(Ahmet Nusret Tuna ve arkadaşlarının önergesi 
teKrar okundu) 

BAŞKAN — Saym Komisyon, katılıyor muşu- | 
nuz ou önergeye? j 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE- | 
KİLİ YİĞİT KÖKER (Ankara) — Saym Başkan, 
Komisyonun aldığı prensip kararma uygun olduğu 
için katılıyoruz. 

BAŞKAN — Saym Divan temsilcisi? 

MİLLET MECLİSİ İDARE AMÎRÎ MEHMET 
ERGÜL (Bilecik Milletvekili) — Efendim, katılıyo
ruz. Biz de Divanda bu kararı almış bulunuyoruz. 

BAŞKAN —• Saym Komisyon, gider artırıcı bir 
durum düşünülebilir mi efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLÎ YİĞİT KÖKER (Ankara) — Efendim, gider 
artırıcı bir durum yoktur. Bunun prensibi Komisyon
da oylanmıştır. Millet Meclisi bütçesinde değişiklik 
yapmayı öngören önergeler, Millet Meclisi Başkan
lık Divanının görüşü alındıktan sonra tezekkür edil
mek üzere konulmuştur. Gider artırıcı bir durum 
yoktur, sadece kadro değişikliği vardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Okumuş olduğum bu önergeyi oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Diğer önergeyi okuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1976 yılı Bütçe Kanunu tasa

rısının Millet Meclisi bölümünde yer alan kadro cet
velinin Meclis Emniyet Müdürlüğüne ait kısmında
ki 1 adet 5 nci derece ile 1 adet 6 ncı derece komiser 
muavinliği kadrosunun, unvanlarının polis memuru 
olarak değiştirilerek, 5 nci ve 6 ncı derece polis me
murluğu kadrolarına ilâvesini arz ve teklif ederim.» 

BAŞKAN — Gerekçesini biraz evvel dinlemişti
niz, ayrıca okumuyorum. 

Saym Komisyon katılıyor musunuz efendim?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN VE
KİLİ YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, bu 
önergeye katılmıyoruz. Bütçe müzakereleri sırasında 
geçnrş yıllarda da Komisyonda kadro değişikliği ya
nılmak suretiyle bazı terfi muameleleri yapılmıştır. 
Bu Komisyonda da uzun uzun görüşülmüştür. Ko
misyonumuzda, müzakereler esnasında iki polis me
murunun münhal bulunan komiser muavinliği kadro-
larna nakli ile ilgili verilmiş olan bir önerge kabul 
edilmiş, idi. Bu itibarla bu önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Saym 
Divan katılıyor mu?.. 

MİLLET MECLİSİ İDARE AMİRİ MEHMET 
ERGÜL (Bilecik Milletvekili) — Divanda karar alın
mıştır., Divan olarak katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Divan katıldığını beyan etti, öner
geyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka'bul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Üçüncü bir önerge var tekrar okuyorum efendim : 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Millet Meclisi 1976 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı kadro cetvelinin Grup Amirliği kıs-
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mı ile Kanunlar Müdürlüğü kısmından ekli 1 nalu 
cetvelde gösterilen kadrolar düşürülerek, dkli 2 nolu 
cetveldeki kadroların Grup Sekreterleri ünite adı al
tında eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Zonguldak 
Mehmet Ali Pestilci 

BAŞKAN — Gerekçesini biraz evvel arz etmiş
tim, Sayın Komisyon katılıyor musunuz?... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ YİĞİT KÖKER (Ankara) — Katılmıyoruz 
efendim. Gruplarda çalışan memur arkadaşların Ka
nunlar Müdürlüğü tarafından idare edilmesinde bazı 
mahzurlar mütalaa edilmesi gerekçesiyle, gruplarda 
çalışan memurların doğrudan doğruya gruplara bağlı 
olarak çalışmaları, grup amirliği kurularak çalıştırıl
maları Komisyonumuzca prensip olarak ka'bul edil
miştir, yerinde bir karardır. Bu itibarla önergeye ka
tılmıyoruz, arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim.' 
Sayın Divan katılıyor mu efendim?.. 
MÎLLET MECLİSİ İDARE AMİRİ MEHMET 

ERGÜL (Bilecik Milletvekili) — Efendim, önerge
nin 2 nci tablosuna katılıyor, 1 nci ta'blosuna katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN —• İkinci tabloyu tekrar okutuyorum 
Yüksek Heyetin ıttılaına arz etmek için... 2 sayılı 
cetvel, «Grup Sekreterliği» başlığı adında... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
RİLİ YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz; bir numaralı tabloya katılıyorum, 
iki numaralı tabloya katılmıyorum şeklinde bir key
fiyet mevzuu bahis olamaz. Önerge bir bütündür, 
önerge sahibi ayırmadiğına göre, ya kabul, ya ret is
tikametinde bir beyanda bulunmaları gerekir. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, Divan temsilcisi, 
okumuş olduğum önergenin bir kı:mma katîlıp, bir 
kısmına katılmadıklarını, Sayın Komisyon, tamamına 
katılmadıklarını ifade ettiler. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Bölümü tekrar okutuyorum efendim. 

Bölüm 
Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 152 325 GCO 

BAŞKAN — Bu bölümü yapılan değişiklikle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Bölüm 
Prog.) Lira 

111 Yasama hizmetleri 148 771 CCO 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Millî Sarayların idare ve ko
runması 48 964 CCO 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

9CH Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 1 812 CCC 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler.,. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Millet Meclisi Bütçesi bitmiştir. 

Sayın senatörler, programdaki sıraya göre Sayın 
Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin görüşülmesine başla
yacağız. İlgililer burada mı acaba?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ara verin de er
ken başlayalım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, saat 12,45. Biliyorsu
nuz saat 13.00'te ara vereceğiz. 

Saat 13.45 te toplanmak üzere Birleşime ara veri
yorum. 

Kapanma Saati : 12.45 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saaii : 13.45 

BAŞKAN : Başkanvckili Kâzım Kaîigaî 

KÂTİPLER : Bahriye Üçok (CumhurbaşkLsunca S. Ü.)> Abdalgani Dcmirkol (Urfa) 

BAŞKAN — 31 nci Birleşimin İkinci Oturumunu 
açıyorum, görüşmelere başlıyoruz. 

C) CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayın Reisicumhurluk 1976 Maiî 
Yılı Bütçesi üzerindeki müzakerelere başlıyoruz, ilgi
lilerin yerlerini almalarını rica ediyorum. 

Konuşmak için müracaat edenlerin isimlerini oku
yorum : Sayın Nuri Âdemoğlu A. ?. Grupu aduıa, 
Sayın Kâmil Karavelioğlu Millî Birlik Grupu adına, 
Sayın Naim Taşan Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına. 

Sayın Hasan Güven, Sayın Hamdi özer, Saym 
Fevzi Hakkı Esatogîu, Sayın Mehmet Feyyat, Saym 
Ahmet Özmumcu, Saym Hüsamettin Çelebi, Sayın 
İsmail İlhan şahısları adına müracaat etmişlerdir. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Sa
ym Başkan, grup adına benim de ismim olacak galiba. 

BAŞKAN — Saym Esatoğlu hem şahsîniz adına, 
hem grup adına konuşmak istiyorsunuz değil mı efen
dim?.. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Saym 
Başkan, sonra grup adına konuşacağım. 

BAŞKAN — Oldu efendim. Şahsınız adına ko
nuşmak için müracaat etmişsiniz ve sıraya girmişsi
niz efendim. 

Adalet Partisi Grupu adına Nuri Âdemoğlu. Bu
yurun Saym Âdemoğlu. 

Sayın Âdemoğlu konuşma süreniz yarım saattir. 
ikinci konuşma süreniz 15 dakikadır, arz ederim. 

A. P. GRUPU ADINA M. NURİ ÂDEMOĞLU 
(Adana) — Teşekkür ederim Saym Başkan. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üys-
leri; 

Cumhurbaşkanlığı 1976 senesi Bütçesi üzerinde 
Adalet Partisi Grupu adına görüşlerimizi arz etmek 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Elimizde bulunan Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin 
tanziminde tasarrufa azamî derecede riayet edilmiş 
olduğunu ve 15C milyarlık bir Bütçe içerisinde müte
vazı bir rakamla ifade edilmiş olduğunu beyan ettik
ten sonra sssl konuşmama geçiyorum. 

Saym senatörler; 
Biz Adalet: Partisi olarak Devletin temsilcisi, 

Cumhurivetimizin Başkam ve koruyucusu Cumhur
başkanına, Bütçesi münasebetiyle de bu yüce maka
ma karşı daima saygılı olmaya azamî derecede dik
kat ve itina sarf ettik, bundan sonra da bu makamın 
yüceliğini korumaya devam edeceğiz. Eğer bütün 
partiler de biz;m gibi ve hakikaten demokratik par
lamenter rejime bağlı iseler, bu makamın yüceliğine 
saygı ile itina göstermeye ve üzerinde konuşurken 
çok daha dikkatli ve daha saygılı olmaya gayret ve 
itina gösterme idraki içinde bulunmaya mecburdur
lar. 

Demokratik parlamenter rejimde halen çözüm 
bskleyen meselelerimiz, kanunlarımızın açık b'rak-
t;ğı ve sarahat arz etmecuği kısımlar bulunabilir. 
3anların. münakaşasına Cumhurbaşkanlığı gibi yüce 
makamı ve bu makamı işgal eden muhterem zatı sok
mamamız icap eder. Zira Anayasamız bu makama 
karşı duyulan saygıyı eksiltmemek için Cumhurbaş-
kanla'ma görevleriyle ilgili işemlerden doayı sorum
luluk yüklemem iştir. Yine Anayasamız, Cumhurbaş
kanı a nnm Hükümeti dene'içmesine de müsaade etme
mektedir ve Hükümet kararnamelerini veto edebi
leceğine dair bir hüküm de taşımamaktadır. Cum
hurbaşkanlarının tasdik ettikleri kararnamelerden. 
icranın baş? olarak Başbakan ve ilgili başkanlar sorum
ludur. 

Son sereiere kaçlar münakaşasız geçen Cumhur
başkanlığı bütçeleri birkaç senedir, tenkit ve müna
kaşa sahası içine sokulmuştur. Hatta son günlerde 
Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bütçe müzakere
si dışında da tenkitlere mâruz bırakılmıştır. Biz Ada
let Partisi olarak 1971 senesinden beri görmüş ve cn-
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lamış bulunuyoruz ki, bu münakaşa ve tenkitleri ya
pan partinin sözcüleri Türkiye'de yapılan seviyesiz 
politika münakaşaları dışında kalan ve Milletin top-
yckûn hürmet ve saygı beslediği bu yegâne makamı 
da diğer dil uzattıkları makam ve müesseseler düze
yine getirmek arzusunu göstermektedirler. Artık şura
lı bir gerçektir ki, Cumhuriyet Halk Partisinin kötü-
kdiği ve tenkit ettiği her makam, her kanun ve karar 
memleketin ve Türk Milletinin iyiliğine, hayrına, 
her müspet karşıladıkları karar ve lehinde konuş
tukları kanunlar da milletin ve memleketin aleyhi
nedir. 

Meselâ, bir büyük partinin genel başkanı Cum
hurbaşkanının bir kararnameyi tasdiki vesilesi ile 
diyorlar ki; «Demokratik hukuk devleti bu kez Sayın 
Cumhurbaşkanının elinden bir darbe daha yemiştir» 
ve ilâve ediyorlar, «İç barışı bozan demokratik hu
kuk devletini temellerinden sarsan bir kargaşalık 
ortamında Cumhurbaşkanı tarafsızlığı ve Anayasa 
ve hukuk devleti kurallarına saygı bakımından örnek 
olarak huzur ve güvence unsuru olabilirdi.» 

Demokratik hukuk devletini temelinden sarsan 
bir kargaşalığın bulunduğunu ifade eden Cumhuri
yet Halk Partisi Genel Başkanı ve sözcüleri bu kar
gaşalığın memlekete ve demokrasiye zararlı oldu
ğunu kabul ediyorlarsa, neden Malatya'ca D-.vlct 
güvenlik kuvvetlerinin bir kısmını ö'dürüp kaçtık
tan sonra, kendilerini takip eden güvenlik kuvvetle
rinin teslim ol ihtarlarına ateşle mukabele ettikleri 
için öldürülen anarşistleri suçsuz ve Devleti temsil 
eden ve varlığını koruyan bu kuvvet mensuplarını 
âdeta suçlar gösteriyor ve bu anarşistleri müdafaa 
eden konuşmalar yapıyorlar?. 

MEHMET ALİ PESTÎLCİ (Zonguldak) — Böyle 
bir şey yok. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Bunun Cumhurbaş
kanlığı bütçesi ile ne alâkası var. 
' A. P. GRUPU ADINA M. NURİ ÂDEMOĞLU 
(Adana) — Hani dün işledikleri suçlardan hapsedi
len anarşistlerin affedilmesi, memlekete huzur ve sü
kûn getirecekti, dirlik ve düzenlik arz edecekti. 

Şimdi son günlerde Sayın Cumhurbaşkanı için ya
pılan tenkitler ve yakışıksız sözlerin ne 'rebepten or
taya atıldığını teşrih edeceğiz. 

TRT'nin başından uzaklaştırılan komünist oldu
ğu kendi yazı ve eserleri ile sabit olan ve TRT'nin tek 
taraflı yayın yapmasını sağlayan bir genel müdürün 
yerine, Anayasamıza ve millî harsımıza uygun mille
tin tamamına pek yakın bir ekseriyeti tarafından tas-
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vip gören komünist enternasyonelin değil, son sene
lerde Türk Milletinin. hasretini çektiği milliyetçili
ğimizi öğretecek ve ekranlarına aksettirecek bir mil
liyetçi profesörü TRT'nin başına getiren kararname
yi Sayın Cumhurbaşkanı tasdik etti diye tenkide 
uğradı. Halbuki bilmezler mi ki, Anayasamıza göre 
Saym Cumhurbaşkanları Hükümet kararnamelerini 
veto edemezler ve yine bilmezler mi ki, Cumhurbaş
kanları icranın ortağı değillerdir. Tasdik edilen karar
namelerden Cumhurbaşkanı değil, Hükümet Başkanı 
Çorumludur. 

Sayın Cumhurbaşkanını demokratik hukuk dev
letine darbe vurmakla itham eden Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkanı... 

BAŞKAN — Bir dakika sayın hatip. Konuşmala
rınızda bütçeden ziyade, bütçe üzerindeki eleştirile
rinizden ziyade bazı şahıslara, partilere hedef alan 
ve ağır şekilde konuşmanıza devam ediyorsunuz. 
Rica ediyorum, dışına çıkmayın, bütçe üzerinde ko
nuşmanıza devam edin. 

A. P. GRUPU ADINA M. NURÎ ÂDEMOĞLU 
(Devamla) — Sayın Başkan, bütün konuşmala-

nm Bütçe Karma Komisyonunda geçen konuşma
lara nevanma bir cevap teşkil etmektedir.. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Orada vereydin ceva
bın!. 

A. P. GRLJPU ADINA M. NURİ ÂDEMOĞLU 
(Devamla) — ... Ve biraz sonra ^Sataşıyor» dediğiniz 
p?rt;n;n sözcüleri, burada benden çok daha ileri giden 
konuşmalar yapacaklardır. Onun için lütfedin, din
leyiniz, sadet dışına çıkmıyorum, tamamen içinde
yim. 

Saym Cumhurbaşkanını demokratik hukuk devle
tine darbe vurmakla itham eden Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkanı, henüz daha neşredilmeyen ve 
Anayasamızın 152 nci maddesine göre ancak neşir tari
hinden itibaren muteber sayılan Danıştay ve Anaya
sa Mahkemesi kararlarını çok evvelden basına ve 
TRT'ye vermek suretiyle bu en yüksek hukuk mües
seselerimize, Devlet Başkanına uzattığınız dilinizle de 
hukuk devletimize en büyük darbeyi siz vurmuş bulu
nuyorsunuz. Zira kaza mercileri kararlarını, davanın 
açıldığı zamanki duruma göre verirler, Bundan tahad-
düs edecek hâdiseleri kaza mercileri kendilerine yeni 
bir delil olarak ve resmen nitikâî etmedikçe nazara 
almazlar. 

Bu itibarla gerek Anayasa Mahkemesi ve gerek 
Danıştay kararlarını vermiş olsa bile, dava konusunu 
teşkil eden zat yürütme organı tarafından kendisine 
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verilen göreve özürsüz ve mazeretsiz olarak 10 gün
den fazla bir zaman gitmemiş ve devam etmemiştir. 
Aynı zamanda herkesin bildiği gibi bir gazete çıkar
mak suretiyle ticaret yapmaya başlamıştır. Bütün di
ğer yetersizliklerine inzimamen bu iki hâdiseden do
layı da umum müdür olmak niteliğini kaybetmiştir. 
İşte bu sebeplerden dolayı da iddialarınız yersizdir. 

Sizin, Devlet Memurları Kanununa aykırı olarak 
bir gün memuriyeti bulunmayan, TRT Kanununa 
göre de özel memurluklardan sayılmayan bir zatı 
TRT Genel Müdürlüğüne getireceksiniz. Bunun ayı-
ncılığı, millî bütünlüğümüzü bölücü bir kimse oldu
ğunu bildiği hade TRT'ye atadığınız Kararnameyi 
tasdik ettiği zaman Sayın Cumhurbaşkanı tarafsız 
ve demokratik hukuk devletinin koruyucusu olacak, 
aradan 8 - 10 ay geçmeden iktidar değişince yeni 
Hükümet bu ileri solcuyu bu müessesenin baş-ndan 
alıp yerine milletin birlik, beraberliğine saygılı, Ana
yasa doğrultusunda hareket edeceğini umduğu bir 
zatı tayin eden kararnamesini tasdik etti diye aynı 
Sayın Cumhurbaşkanını taraf tutmakla ve demokra
tik hukuk devletine darbe indirmekle itham edeceksi
niz. Bu sözlerin neresinde hukuk, neresinde mantık? 

Eğer, bu partinin Genel Başkanı çıkıp da, Cum
hurbaşkanını, kanunla yasaklanmış bir genel grevi 
İzmir'de başlattı diye kontenjan senatör olan bir işçi 
liderine, neden kanunsuz harekete önderlik yaptınız 
ihtarında bulunmadı diye tenkit etseydi; diğer taraf
tan, tarafsız oldukları için kontenjandan senato üye
liğine tayin edilen bazı saym üyelerin tarafsızlıkla 
bağdaşması mümkün olmayan bir tutum içine girip 
Cumhuriyet Halk Partisine girmelerim kınamadı, on
lara ihtarda bulunmadı diye ikâz etseydi, belki bu 
makama karşı olan saygısını fazla yitirmemiş bula
bilirdik. Fakat, kendi işlerine geldiği, kendi partileri
nin lehine olduğu zaman ses çıkarmayıp, kendi arzu
larının aksi istikâmetinde tecelli edecek bir neticeye 
istihsal eden bir kararnamenin tasdikinde bu yüce 
makama dil uzatmayı Adalet Partisi olarak tasvip et
miyoruz. 

Yine aynı partinin başkan ve sözcüleri 1973 seçim
lerinden evvel Sayın Cumhurbaşkanın bir yurt içi 
gezisinde Türk Milletine, Marksistlere ve şeriatçılara 
oy verilmemesi öğüdünde bulunmasını da yermek
tedirler ve bunu bir parti tutması şeklinde yorumla
maktadırlar. Sayın Cumhurbaşkanının, Anayasanın 
kendilerine tanıdığı görevini yapması ve Anayasa 
çizgisi dışındaki konulan arzu etmemesi takdirle kar
şılanması icap ederken, ondan tedirgin olmalarını 

i ancak Marksistieri ve şeriatçıları sinesinde barın-
| dıran partilere yakıştırmaktayız. 
I Saym senatörler; 

Adalet Partisi olarak elbette bizim de bu yüce 
makama iletmek istediğimiz bazı hususlar vardır ve 
olacaktır da. Ama bizimki bu yüce makama ve bu 
makamda oturan muhterem zatın ağırlığına denk ola
cak ve hukuka darbe indirilmesi şeklinde ağır ve yer
siz olmayacaktır. 

i 
1971 senesinde sayın Korutürk aramızda senatör 

olarak otururken gerek Dışişleri Bütçesi münasebe
tiyle ve gerekse Saym Ferid Melen Hükümeti Prog
ramı üzerindeki konuşmalarında bakınız ne buyuru
yorlar. 

«Bugün Türkiye'de parlamenter rejim yanında so
kak hareketleriyle direnişlerle meselelere hal yolu 
arayanlar vardır. Türkiye Anayasası sayesinde geniş 
bir fikir özgürlüğü ve hürriyet nizamı içindedir. .Ger
çi, Anayasa aşırı uçlar için barajlar kurmuştur. An
cak iyi kontrol edilemeyen aşırı cereyanların gide
rek bu barajları tahrip ettikleri ve çökerttikleri görül
müştür. Sosyal ve ekonomik meselelerin bir parla
mento sistemi içinde ve kanunların çerçevesinde 
çözüm yolu bulunmasında bütün milliyetçi güçler 
birleşmelidirler, 

i2 Mart'tan.evvel Türk toplum hayatının yıkı
larak yeni bir devet şekli arama gayret ve ihaneti için
de olanların planları vardır. 12 Mart müdahalesiyle 
Cumhuriyet Türkiye'si parçalanmaktan. Anayasa reji
mi değiştirilmek tehlikesinden kurtarılmıştır. Fakat, 
Cumhuriyetin yeniden toparlanmak gayretleriyle be
raber devlet idaresi ve kalkınma çabalarının içinden 
geçmek üzere bulunduğumuz bugünkü ağır bunalım
dan t.r hayli zarar gördüğünü de kabul ve teslim et
memiz gerekmektedir. Biz, sapık ideolojilere karşı ya
pılan mücadelede Tüdc gencinin, Türk aydınının ve 
Türk işçisinin ittifakının kazanılması .gereğine inanı
yoruz». 

Sayın Cumhurbaşkanı böyle düşünüp bunları ifade 
buyururken, demokratik sol olduğunu beyan eden ve 
bünyesinde banka soygununa adı kansan genç bulu
nan. Pazarcık olayma karışan gençlik kolu üyeleri 
bulunan, demokratik nizam yerine komünizmi getir
mek isteyen ve Sıkıyönetim Mahkemesince mahkûm 
edilip idam edilen üç anarşistin mezarım ziyaret eden 
ve komünistliği maruf Nâzım Hikmet'in mezarına 
vatan toprağı ve çiçek götürdüğünü iftiharla söyle
yen, yerine göre ve işlerine geldiğinde «Atatürk'ün 
partisiyiz» diyen; fakat Atatürk'ün komünizm aleyhin -
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deki vecizelerini meydanlardan kaldıran bir Belediye 
Başkanı bulunan Cumhuriyet Halk Partisinin demok
ratik hukuk devletine olan bağlıhklannm ne derece 
geçerli ve samimî oldukları hususunda uzun uzun 
bs,şta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere birliğe çağır
dığınız bütün milliyetçi Türkler olarak düşünmemiz 
ve tedbir almamız gerekmektedir. 

Bu meyanda, zatiâlinizin bir bayram mesajınızda 
sağ ve solun münakaşasını muvafık ve tabiî bulmanız
dan, birlik ve beraberlik halinde bulunan bütün solun 
ve bu arada komünistlerin cesaret, kuvvet ve moral 
aldıklarını da ifade etmek isterim. Halbuki birlik ve 
bütünlüğümüzü korumakla vazifeli bulunan bütün 
yüksek makamların ve bunların başında zatiâlinizin 
Milliyetçi Hükümetle beraber rejimi yıkmak, güzel 
vatanımızı bölmek isteyen gafilleri millî menfaat ve 
millî birlik çizgisine davet etmek, gelmedikleri tak
dirde birlik ve beraberlik idealimize mani olduklarını 
tespit, tebşir ve ilân etmek suretiyle memleket ve 
milletimizi bu kızıl âfetten kurtarmamız gerekmekte
dir. Aksi takdirde, özgürlükçü demokrasi yııtturma-
casıyie demokrasimizin katledilmesine müsamaha et
miş oluruz. 

S ayın senatörler; 
Evvelki senelerde olduğu gibi bu sene de Cum

hurbaşkanının hakiki tarafsızlardan oluşan bir isti
şare kuruluna şiddetle ihtiyaç olduğunu ifade etmek 
isteriz. Bunun yanında, Anayasanın Cumhurbaşkan
larına verdiği 15 kontenjan senatörünün de Anayasa 
ilkelerine uyularak hakiki tarafsızlardan seçildiği 
takdimde istişarede kendilerine büyük yardımcı ola
caklarına da inanıyoruz. 

Sayın senatörler; 
Bakınız sayın Korutürk 23 Nisan 1974 tarihinde 

Çocuk Bayramı münasebetiyle yaptığı konuşmada 
ne söylüyorlar?... 

«Bugün Türkiye'de seçime katılmış 8 siyasî parti 
vardır. Meclislerimizde ve politikada veya çeşitli mes
lek dallarında memlekete büyük hizmetler görmüş, 
içeride ve dışarıda isim ve şöhret yapmış pek çok 
siyaset ve devlet adamımız mevcuttur. Bunların çoğu 
siyasete ve Meclise girmek arzusundayken siyasî 
partilerden herhangi birine kaydolmak veya oaların 
listelerinde adaylığını koymak istememektedirler. 
Zira siyasî partilerin lider kadroları ve seçim sistem
leri bu kıymetli kimselere seçilme ve Meclise girme 
imkânını vermemektedir.» 

Siyasî parti liderlerine bu güzel öğüt ve ikâzı ya
pan Sayın Cumhurbaşkanı ve bugün aramızda bulu-
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nari Sayın Sunay kontenjan tayini yaparken bu ikâz 
ve öğütlerini hatırlasalardı, hakikaten ne kadar isa
betli hareket etmiş olurlardı. 

Kendilerine bu Millet kürsüsünden istirhamda bu
lunuyorum. Önemli kanun oylamalarında bizzat Yüce 
Senatoya teşrif edip tarafsızdır diye seçtikleri çok 
muhterem kontenjan senatörlerinin kullandıkları 
oyların istikâmetini görseler veya zabıtları aldırıp açık 
oylamaları tetkik buyursalar, yukarıdaki öğütlerine 
bizzat kendilerinin ne derece uyduklarını tespit etme 
imkânını elde etmiş bulunurlar. 

Dahası var: Bu Yüce Makamı işgal eden Sayın 
Cumhurbaşkanına, bir kararnamenin tasdikinden do
layı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yersiz dil 
uzatıldığı ve sol basında aleyhine kampanya açıldığı 
zaman, içlerinde hukuk bilgininin de bulunduğu Kon
tenjan Grupundan bir sayın senatörün çıkıp da bu 
millet kürsüsünden bu Yüce Makama yapılan yersiz 
ve mesnetsiz, Anayasaya uymayan tenkit ve sataşma
ları defetme imkânını kullanması icap etmez miydi?.. 
Ama, nizam bozucular, ileri solcular şunu çok iyi 
bilmelidirler ki; memleketin ve Yüce Türk Milletinin 
saygı duyduğu, üzerine toz konmasına tahammülü 
bile olmayan yüce makamlara, Türk bayrağ'na, Dev
let Başkanma, Türk Ordusuna ve milliyetçiliğimize 
nereden ve kimden gelirse gelsin söz söyletmeyeceğiz. 
(C. H. P. sıralarından «Allah Allah» sesleri) Evet, 
«Allah, Allah..» Öyle yapacağız, canımızı da verece
ğiz, sizin «Allah Allah» diyerek alay ettiğiniz şeyleri 
yaptırmayacağız. 

Ecdat yadigârı ve onların kanlariyle sulanmış va
tanımızı böldürmeyeceğiz, parçalanmasına müsaade 
etmeyeceğiz. (C. H. P. sıralarından «Siz parçalıyorsu
nuz» sesleri) 

Bu sözlerden sonra bütçenin, Devletimizin Sayın 
Başkanına ve Milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
Adalet Partisi Grupu adına diler, Yüce Senatoya say
gılarımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âdemoğlu. 
Söz sırası. Millî Birlik Grupu adma Sa?/m Kara-

veîioğlu'nda. 
Buyurun Sayın Karavelioğiu. 
Konuşma süreniz yarım saattir. 

M. B. GRUPU ADINA KÂMÎL KARAVELİ-
OĞLU (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın arkadaş
larım; 

Memleketimizde can güvenliğinin kalmadığı, öğre
tim özgürlüğünün ortadan kalktığı, yer yer iç sürtüş
melerin başladığı bir zamanda Cumhurbaşkanlığı büt-
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Dün, bugün ve gelecekte Cumhurbaşkanının gö
rev ve yetkilerini ayrıntılarla saptamaya kalkışmak 
son derece anlamsız olurdu. Böyle bir şeye niçin 
gerek duyulduğunu anlayamıyoruz. Milletimiz için 
her biri hayatî önem taşıyan bu genel görevlerin han
gisi, yetkisiz kabul edilen bir Cumhurbaşkanınca ye
rine getirilebilirdi?. 

cesim görüşüyoruz ve kendilerine seslenmek olanağını. 
buluyoruz. 

Gerimizde kalan günlerde, üzüntü ile işaret etmek 
isterim ki, Cumhurbaşkanlığı iki yönlü eleştirilere 
hedef olmuştur. Bunlar geride kalmıştır. Sayın Cum
hurbaşkanımızı ileride bekleyen görevler daha da 
önemlidir. Bununla beraber evvelâ kendilerinin za
man, zaman değindikleri bazı konular hakkında gru-
pumun görüşlerini arz edeceğim. 

Cumhurbaşkanımız, 9 Aralık 1974'te yaptıkları bir 
konuşma ile o günkü Hükümetten bazı dileklerde bu
lunmuşlardı. Cumhurbaşkanlığının görev ve yetkile
rinin öncelikle ele alınmasını istemişlerdi. O zaman 
ihtiyaç Hükümet kurmadan doğan sıkıntılara kendi
lerinin çare bulabilme yetkisinin behren ihtiyaçlara 
göre düzenlenmesi idi ve tabiî Anayasa değişikliğini 
gerekli kılıyordu. Yetki meselesindeki problem özünü 
değiştirerek, bugüne kadar süregelmiştir: ama önemi 
azalmış olarak... 

Cumhurbaşkanımızın yetkileri, yasama, yürütme ve 
yargı organları ile ilişkileri Anayasada bu bölünme
ye uygun olarak düzenlenmiştir. Yasama ve yargı 
organları ile ilişkileri daha mesafeli ve belirli; yürüt
me oranı ile ilişkileri daha sıkı ve çeşitlidir. Birinci
de, Cumhurbaşkanı, organik bünye içinde olmadığı 
halde, ikincide yürütme organının başında bulunmak
tadır. Görevlerine özellikle kaynak olan madde 96 ncı 
maddedir. 95 nci maddede, Cumhurbaşkanı tarafsız 
hale getirildikten sonra. 96 ncı maddedeki and; ile 
görevlerinin kapsamı ve konuları sayılmıştır. 

Sayın Cumhurbaşkanı: 
1. Devletimizin bağımsızlığına, vatanın ve mil

letin bütünlüğüne yönelecek her tehlikeye karşı koya
caklardır. 

2. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğini ve Ana
yasayı sayacak ve savunacaklardır. 

3. İnsan haklarına dayalı demokrasi ve Hukuk 
Devleti ilkelerinden ve tarafsızlıktan ayrılmayacak
lardır. 

4. Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini koru
yup yüceltmek ve üzerine aldığı görevi yerine getir
mek için bütün gücü ve varlığı ile çalışacaktır. 

Türk Devletinde sorumluluklar- ve mevkiler bü
yüdükçe, görevler ve ona çakışık olan yetkiler de 
büyür. İnisiyatifi arttırmak için yetkiler genel olarak 
ifade edilir, ayrıntılardan arındırılır. Yüksek kade
melerde görevleri sadece direktif olarak verilir. Bu 
bir kuraldır ve bu kural evrenseldir ve çok bilinen 
bir sevk ve idare yöntemidir. 

Cumhurbaşkanı niçin Bakanlar Kuruluna Başkan
lık etmektedir? Niçin, Başkomutanlığı temsil etmek
tedir? Neden, Millî Güvenlik Kuruluna Başkanlık 
eder? Devletin başı olması yeterli görülmemiş de, 
neden ayrı ayrı yetkili ve yükümlü kılınmıştır? Yet
ki ve görevlerini açıklığa kavuşturmak maksadı ile 
bir tasnif, bir sınırlama olmaz mı, inisyatifini daralt
maz mı ve Cumhurbaşkanının 'sorumluluğu ilkesi ile 
ters düşmez mi?... 

Anayasada, <-Yürütme görevi. Cumhurbaşkanı ve 
Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilir. Cumhur
başkanın bütün kararları Başbakan ve Bakanlarca 
imzalanır» denilerek, bütün kararlar icranın başına, 
Cumhurbaşkanına maledilmlştir. Kanunlarda karar
lar için ifadeler çok değişik oalbilir, bu çok doğaldır. 
Kanunlarımız çok eskidir, Anayasamız ise yenidir. 
Ü:.tün ve kesin olan Anayasadır. 

Bu durumda yürütme Viskilerini düzenleme ama
cı ile kararnamelerinin bazılarının onaya sunulma
ma?! anlamsızdır. Yasamanın başı olmadıkları hal
de, yaraları bile geri çevirme yetkisi kendilerine ta
nınmış olan Cumhurbaşkanının, icranın başı olduğu 
halck, kararlan denetlemeden yoksun sayılması 
hangi mantıkla bağdaşır?. 

Sayın arkadaşlarım; 
Aslında tartışma, belli kararnamenin imzasından 

doğmuştur ve bu tartışma ile Cumhurbaşkanlığının 
saygınlığına gölge düşürülmüştür. Hükümetin, siya
sal bir başarı gösterisi için Cumhurbaşkanının karar
nameyi imzaya zorlaması yanlış olmuştur. Yürütülen 
baskı. Anayasanın 132 nci. maddesindeki «Yasama ve 

| yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uy
mak zorundadır.» Hükmüne aykırı bir sonucu sağlama
sa idi, Anayasal olmasa idi üzerinde durmazdık. Mese-

j k, hem de yargı organında kesinlik kazandığı bir 
sırada kararnamenin Hükümetin istediği bir biçim-

! de imzalanmış olması, Anayasa hükmüne ters düş
tüğü için kamuoyunda şaşkınlık yaratmıştır ve bun
dan dolayı Cumhurbaşkanımız açıkça bir eleştiriye 
hedef olmuştur. Anayasanın korunmasında başlıca 

j görevli olan Cumhurbaşkanının, Anayasaya saygısı-
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nm ölçüsü belli olan bir anlayışla özdeşleşmesi ger
çekten yadırganmıştır. 

Şimdi de, önceliği bilinmeyen istekleri gözden 
geçiriyorum. Kendileri Başkanlıktan sonraki durum
larım da süz konusu etmişlerdir ki, bu çok açıktır. 
Cumhurbaşkanımız, Senatoyu şereflendirerek yaşa
dıkları müddetçe, engin devlet tecrübeleri ile mille
timize hizmete devam edeceklerdir. Hayata veda ettik
ten sonra kadirşinas minelimizin gönlünde (millî vic
danda) kendi kişilik, hizmet ve katkılarının oluştu
racağı yerlerini alacaklardır. Diğer biçimsel mesele
lerin önemli ve âcil olmadığına kendileri de işaret 
etmişlerdir. Önemli olan hizmetleri ve devletimize 
sağayabildikleri katkıdır. Bunalımlı bir dönemin 
yükümlülüğünü üzerinde taşıyan Cumhurbaşkanı
mızın, büyük katkılar ve üstün intibalar ile hizmeti
ni tamamlayabilmesi en samimî dileğimizdir. 

Cumhurbaşkanın yazlık dinlenme yerleri için bir 
başka tesise ihtiyaç duyulmaktadır ki, bu çok hakli
dir. Tarihî Florya. Köşkü bilindiği gibi, bugün, :akin 
bir dinlenme yeri o7mak özelliğini kesin olarak kay
betmiştir. Değiştirilmesinde zorunluluk vardır. 

Cumhurbaşkanım!?;, bürokrasiye boğulmuş olmak
tan şikâyetçidirler. Çevresindeki görevliler Cumhur-
bı-şkaamm, her düşünen adam gibi, moral zindeliği
nin korunmasına. ve olaylara yön verebilme yete
neğinin israf edilmemesine itina görtermelidirîer. 
Cumhurbaşkanımız' n kararnamelerin imzalanma sm-
daki görüşlerini ihtiva eden yazılar Grupumuzca 
incelenmiş ve uygulamalardaki farklı görüşümüz 
dahil, gülüşlerimiz ayrıntılı olarak kendilerine su
nulmuştur. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bu bölümde de. kısaca Cumhurbaşkanımıza haklı 

hak-:>z yönelmiş olan eleştirilere değinmekte fayda 
görüyorum. 

Cumhurbaşkanı, Milliyetçi Cephe Hükümetinin ku
rulmasından önce. Hükümet bunalımım gidermek 
:çin bir millî Koalisyon önermişler ve o gün için tar
tışılan Cephe Hükümetinin kurulmasına aşağıdaki 
sakıncaları öne sürerek açıkça, fakat fikren karşı 
çıkmışlardır. 1 Mart 1975 günü yaptıkları konuş
mada aynen; 

«Zorlanarak çıkarılacak hükümetler, yakın bir ge
lecekte tarihî yamigılar olarak, Türk Milletini daha 
keskin cephelere bölecek ve bundan siyasî partile
rimiz de, hür demokrasimiz ve nihayet Devletimiz de 
zarar görecektir.» dedikten sonra, «Bu itibarla. Tür
kiye Cumhuriyetinin dışta ve içte alacağı son derece 
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önemli kararlan, vatandaşları ayrı ayrı cephelere 
bölerek veya azınlık hükümetleri kurarak alabilmek, 
asla mümkün değildir. Bu şekilde hareket milleti ve 
vatanı bölmekten, Devletin gücünü azaltmaktan baş
ka bir sonuç vermeyecektir, sorumluluğu ve günâhı 
ağu olacaktır.» buyurmuşlardır. 

Cumhurbaşkanımızın, Cephe Hükümeti kurul
madan evvelki düşüncesi böyle idi; fakat, bu Hükü
met kurulabilmiş ve görevini sürdürmüştür. Ama, 
Cumhurbaşkanının konuşmalarında işaret ettiği ten
ekelerden hiç sakınılmamış ve bütün olumsuzluklar 
hızla, oluşmuştur. Vatandaş cephelere bölünmüş, 
millet vatan sathmda karşı karşıya gelmiş anarşi Hü
kümeti aşıruş ve hakikaten Devletin gücü azalmıştır. 

Cumhurbaşkanı çok kısa bir zaman içinde, yukarı
daki isabetli önsezisine rağmen 45-50 kadar yüksek gö
revlinin değiştirilmesini önleyemeyerek gelecek için
de emsal sayılacak sakıncalı bir örnek vermişlerdir. 
Bu durumu kamuoyu anlayışla karşılamamış; ama 
yüce makama saygısından eleştirmemiştir. 

Cumhurbaşkanımız, yaz esnasında bir diploma
tik gezi yapmışlar; Doğu Karadenizi ziyaret etmiş
ler, burada, Amerikan Kongresinin milletimize reva 
gördüğü yakışıksız baskıyı ağır bir dille yermişler ve 
Sovyetler Birliği hududumuzda Sovyetler halkını 
r-damlayarak dış politikamızın alması lâzım gelen 
yeni dengeyi işaret etmişlerdir. Fakat, dönüşlerinde 
Trabzon'da verdikleri bir iç politika beyanatı istis
mar edilince eleştirilmişlerdir. Çevresinden hemen 
bir açıklama ile siyasî istismarın önlenmesi bekle
nirken ,bu da yapılmamıştır. Aydın kamuoyu, icranın 
başı olan Sayın Cumhurbaşkanı. Anayasa sınırları 
d'.şmda kalan partilere oy vermekten sakınılması çağ-
r:sı yapacağına, bu tip partilerin varlığına inandık
larına göre kapatılmaları için icraî görevlileri hare
kete getirseler daha iyi olurdu diye düşünmekten 
k' ndilerin i alamamışlardır. 

Cumhurbaşkanımıza son eleştiriler belli kararna
me vesilesi ile baskı halinde evvelâ Hükümet yanlısı 
kaynaklardan seviyesiz ve devamlı imalar şeklinde 
yönelmiştir. Sonradan bunu Başbakanımız da destek
lemiştir. Kararnamenin imzasından sonra son ve açık 
eleştiri de kesin yargı kararı verildikten sonra, Ana
yasaya karşı görülen onayından ötürü, Anayasa say
gısı üstün olan çevrelerden yönelmişti. 

Yeri gelmişken samimiyetle ifade etmek isteriz-
ki, büyük mevkilerde hizmet vermiş olmalarına rağ
men Cumhurbaşkanımızın çevresi olayları değerlen
dirmekte ve aşmada kendilerine yardımcı olamamak
tadırlar. 
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Sayın arkadaşlarım; 
Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanım bekleyen görev

lere değinmek istiyorum. Burada bugünkü durum 
saptandıktan sonra geleceğe yönelik dileklerimizi 
sunuyorum. 

Durum hepimizin gözleri önündedir. Cepheleşme
nin yarattığı elim sonuçlar sağduyu sahibi her vatan
daşın, basiretli her yöneticinin uykularını kaçıracak 
düzeye ulaşmıştır. 

Bu durumdan kaygı duymayan galiba sadece siya
sî iktidarımızdır. Bu kadar olaylardan, ölümlerden, 
sayısı her gün artan cinayetlerden rahatsız olduğuna 
inanamıyoruz. Sadece «Olayların Hükümeti aştığı» 
kanısındadır, o kadar; fakat gereğini düşünmeden... 
Ölümler, cinayetler, gençlik kıyımı, iç bölünme T R T 
nin 10 ncu plandaki haberleri arasında. 

Sayın Başbakan zaman zaman başarısızlığının 
gerekçesini; «Bu Anayasa ile memleket idare edile
mez» kanaati ile açıklıyor. 

Duruma el koyacak, iktidarı, doğru yola zorlaya
cak meclislerimiz de sayısal yapısı yüzünden, dene
tim yollarına başvurmaktan ve etkili sonuçlara git
mek olanağından yoksundur. İşte bunun için durum 
biraz daha vahimdir. 

Bu safhada Cephe Hükümetinin uyguladığı poli
tika yüzünden anayasal düzenin yeniden bir köşcj/e 
sıkışmış gibi görünmesinden rejim adnıa hiç kaygı 
duymuyoruz. Kaygımız, kandandır; kaygımız, Devlet 
güvenlik kuvvetlerinin tek taraflı yönetim için baskı 
altında tutulnıasındandır ve özellikle bu tutuman 
yarattığı iç bölünmedendir. Bu durumdan Grupu-
muz herkesten çok üzüntü duymaktadır. 

Bizim için sorun şudur: 
Cephe Hükümetinin uyguladığı politika ne zama

na kadar sürecektir? Kapanan yüksek öğretim, Hükü
metin ömrü boyunca kapalı mı kalacaktır? Yoksa 
Mart başında yüksek öğretime açılacak okullarda 
kan gövdeyi mi götürecektir?.. 

Devlet Güvenlik kuvvetleri ne zamana kadar Ül
kücülerin yardımına muhtaç tutulacaktır. Memleketi
mizde can güvenliği ne zaman sağlanacaktır, kimin 
tarafından sağlanacaktır?. 

Hükümetin ayakta kalabilmesi için daha nelere 
katlanacağız?. Bunun için milletçe daha ileri seviye
de iç bölünmeyi, iç kavgayı da göze alacak mıyız?.. 

Sayın Cumhurbaşkanım; 
Durum tıpatıp i l ay evvel sezip değerlendirebil-

diğiniz haldedir. Andmızdaki «Vatanın ve milletin 
bütünlüğüne yönelecek her tehlikeye karşı koyaca

ğım» ibaresindeki tehlike az değil fazlası ile hasıl ol
muş ve Milletimiz süratle daha kötü günlere doğru 
sürüklenmektedir. 

Cumhurbaşkanımız; 
Grupumuz sizi göreve davet etmektedir. Bu çare

sizliğe son vermek sizin elinizdedir. Durumun gü
nâhı ve sorumluluğu gerçekten büyük olacaktır. 

Lütfen bu anarşiyi durdurunuz. Bu cinayetlere, bu 
kanlara, bu kurşunlara son verdiriniz. Bu gençlik kı
yımı bitsin artık. Siz icranın başısınız. Daha aa önem
lisi bu bölünme başlangıcına, bu iç kavgaya son ver
diriniz. Devletin aczini ortadan kaldırınız. Siz Dev
letin Başısınız. Siz Millî Güvenlik Kurulunun Başısı
nız. İktidardaki bu vurdumduymazlığı, bu umursa
mazlığı siz sarsımz.Anayasa sizden görev bekliyor. Size 
Grupumun esenlik, mutluluk ve başarı dileklerini, 
saygılarımla sunuyorum. 

Hepinize teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyo
rum. (C. H. P. ve Millî Birlik Grupu sıralarından al
kışlar) -

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karavelioğ-
îu. 

Konuşma sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın Naim Taşan'da. 

Sayın Taşan, buyurunuz. Konuşma süreniz ya-
nm saattir. 

C. H. P. GRUPU ADINA NAİM TAŞAN (Tun
celi) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; 

Görüşülmekte olan Cumhurbaşkanlığı 1976 malî 
yılı Bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Cum
huriyet Senatosu Grupunun görüş ve dilekerini dile 
getirmek üzere Yüce huzurlarınızda bulunuyorum. 
Yüce Senatoyu ve Cumhurbaşkanlığı sayın temsilci
lerini Grupum adına saygı ile selâmlarım. 

1976 Cumhurbaşkanlığı bütçesinin fasıl ve mad
deleri üzerinde duracak değilim. Sadece bundan ev
velki yıDarda olduğu gibi bütün kurum ve kuruluş
lara örnek olacak kadar mütevazi bir bütçe olduğu
nu belirtmek isterim. 

Sayın senatörler; 
Cumhurbaşkanımız Devletimizin başı, millî birlik 

ve beraberliğimizin de sembolüdür. Devletin başı ve 
millî birliğin sembolü olan Cumhurbaşkanının kanun
larda gösterilen görevleriyle ilgili işlemlerinden dola
yı sorumlulukları yoktur. Her ne kadar Cumhurbaş
kanının görevinden dolayı hukukî sorumluluğu yok 
ise de, tarihî ve vicdanî sorumluluğu vardir. 
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Sayın Cumhurbaşkanımız Fahri Korutürk Devle
tin Başkanlığı süresi içerisinde bu tarihî -sorumlulu
ğu şereiie taşımış, zor günler içerisinden süzülüp gel
miş ve tecrübesi olan bir devlet büyüğümüzdür. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu belirttiğim genel nitelemelerden ve gözlemler

den sonra Türkiye Cumhuriyetinin Devlet Başkanla
rının görevleriyle ilgili, ayrıntılı bazı açıklamalarda 
bulunmak istiyorum. 

1961 Anayasasının Cumhurbaşkanına verdiği gö
revleri önemlerine göre şöylece belirtebiliriz: 

Yürütmenin başıdır; 
Millî Güvenlik Kurulu Başkanıdır; 
Hükümetin kararnamelerini imza eder, gibi. 
1973 seçimlerinden sonra nispî temsil sisteminin 

icabı olarak tek bir siyasî partiye dayalı hükümetin 
kurulması mümkün olmadığından bazı müşkül durum
larla karşı karşıya kalmış olduğumuz bir gerçektir. 
Bu nazik ve buhranlı dönemlerde Sayın Fahri Koru-
türk'ün Cumhurbaşkanı olarak, Devletin başında bu
lunmaları Türkiye'miz ve rejim için en büyük teminat 
kaynağı olmuştur, 

Cumhurbaşkanımızın yasal statüsünü de aşan çok 
önemli ve etken çaibalarıyle bu buhranlı günler geri
de kalmıştır. Ancak, dört partiye dayalı MC Hükü
meti işbaşına geldiği günden beri siyasal, sosyal, eko
nomik bunalımlar yeniden başgöstermeye başlamış
tır. 1975 yılının bilançosunu çizecek olursak, gönül fe
rahlatıcı olmayan olayları şöylece tasvir ve izah ede
biliriz : 

Aşın sağ - sol çatışmaları artmıştır. Sabahleyin 
evinden kalkarak okula giden öğrencinin, akşamle
yin yuvasına dönüp dönemeyeceği analar, babalar ve 
kardeşler tarafından kuşku ve heyecanla beklenmek
tedir. Suç failleri bulunmuyor ve can, mal emniyeti 
kalmamıştır. Bunun içindir ki, vatandaşın Hükümete 
karşı güvencesi de sarsılmıştır. 

Hayat pahalılığı azamî seviyeye ulaşmıştır. Harici 
siyasetimiz Türkiye'mizin genel menfaatlerine uygun 
olarak istikrarlı şekilde takip edilmemektedir. Bu ko
nuda yürütmenin başı ve Millî Güvenlik Kurulu Baş
kanı olarak Devlet Başkanımızın ilgilileri gereği gibi 
uyarması gerekir. 

MC Hükümeti bugün kendi içerisindeki bunalı
ma ve acizliğine tül atmak suretiyle Devletin bütün 
kurumlarım ve kuruluşlarını kendi yanına çekmek ha
vaî hevesini gütmektedir. Talbiî ki, yasalara uyma
yan bir Hükümetin yasaların tatbikinde saygın ola
mayacağı da açıktır. 
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Devlet Başkanımızın önemli görevleri arasında 
bahsini ettiğimiz Hükümet kararnamelerini imza, 
Türkiye'mizde son zamanlarda ayrı bir önem arz et
miştir. Örneğin, TRT'ye Genel Müdür atanmasıyle 
ilgili kararnamedir. Kesinleşen Danıştay kararma rağ
men Sayın Cumhurbaşkanımızın Hükümetin Anaya
sa dışı isteğine uyması üzüntüyle karşılanır. Kaldı 
ki. Sayın Cumhurbaşkanı Kararnameyi bir kaç kez 
geri çevirmekle doğru tavır aldığı halde, çelişkili so
nuç vermiştir. Bugün Televizyon afyon kutusu haline 
getirilmek istenmektedir. 

Gayemiz Cumhurbaşkanlığı makamını veya Sa
yın Korutürk'ü eleştiriye talbi tutmak değildir. Çün
kü, bütün yurttaşlarımız gibi biz Cumhuriyet Halk 
Partili senatörlerin de Cumhurbaşkanı makamına ve 
şahıslarına hürmetimiz vardır. Gönlümüz ister ki, 
Devletin başı ve bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve 
Milletinin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanının ta
rafsızlığına gölge düşürülmesin ve siyasî tercihe de 
idbar edilmesin. Esasen Devlet Başkanımıza Hükü
met ve ilgililerce eksik, yanlış bilgiler aktarıldığı ka
nısındayız. Bunun için de ekonomik, sosyal ve kül
türel konularda, Parlamento ile ilgili münasebetler
de, içişlerinde ve dışişlerinde ve basın işlerinde ve 
önemine inanılan diğer konularda Cumhurbaşkanımı
za ileri demokrasi ülkelerinde olduğu gibi müşavir 
kadrosu verilsin ve eksik olan mevzuatta tamamlan
sın. 

Daha fazla zamanlarınızı almak istemiyorum, 
1976 yılı Bütçesinin Sayın Cumhurbaşkanı ve erkâ
nına ve aziz Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olması
nı diler, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Yüce 
Senatoyu hürmetle selâmlarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taşan. 
Sayın Esatoğlu, geriye kalan süreyi mi doldur

mak. istiyorsunuz? 
FEVZÎ HAKKI ESATOĞLU (istanbul) — Evet 

efendim, geriye kalan süreyi dolduracağım. 
BAŞKAN —• Buyurun Sayın Esatoğlu. 

C. H. P. GRUPU ADINA FEVZİ HAKKI ESAT
OĞLU (istanbul) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun saygıdeğer üyeleri; 

Grupum adına Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin mü
zakeresi sırasında hukuk, Anayasa açısından Cuhı-
huribaşkanlığının sorumluluğu, yetkileriyle ilgili ola
rak görüş ve düşüncelerimizi arz edeceğim. 

Bizden önce konuşan Adalet Partisi Sözcüsünün 
hukuk, Anayasa ve yasalarla bağdaşmayan düşünce-
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lerini ve Partimize olan sataşmalarını bir bir ele alıp 
cevaplandırmaya da gerek görmüyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 97 nci mad
desine göre, Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sı
fatla Türkiye Cumhuriyetini ve Milletin birliğini tem
sil eder. Anayasamızın bu hükmü anlamını daralta
rak, «Cumhurbaşkanı yürütmenin ve Hükümetin başı
dır» şeklinde yorumlayanlayız. 

97 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki «Cumhurbaş
kanı gerekli gördükçe Bakanlar Kuruluna Başkanlık 
eder» sözü, sıfatını değil, yetkisini göstermektedir. Fık
ranın devamı da bunu açıkça anlatmaktadır. 

Cumhurbaşkanının Anayasanın, «Cumhuriyetin 
Temel Kuruluşu» başlıklı 3 ncü kısmının «Yürütme» 
başlıklı 2 nci bölümünde yer alması, gerekli gördük
çe Bakanlar Kuruluna Başkanlık etmesi, onu, Anaya
sanın aynı bölümünde yer alan Bakanlar Kurulu gibi 
sadece yürütme organı olarak mütalaa etmemize im
kân veremez. 

1951 Anayasası, Cumhurbaşkanını bir yürütme or
ganı sayıp, yetkilerini kısıtlamamış, tam tersine taraf
sızlık içinde bu Anayasanın getirdiği özgürlüklerin te
minatlarından biri ve belki de en aktifi yapmıştır. 
Cumhurbaşkanı ile ilgili Anayasa maddeleri bunu j 
açıkça göstermektedir. j 

Anayasanın. Cumhurbaşkanının and içmesi.yle il- I 
! 

gıli 96 nci maddesi, gör&j ve yetkileriyle ilg;h 97 ne Ş 
maddesi, Cumhurbaşkanına yürütmenin temel organı 
olan Bakanlar Kurulunun görev ve siyasî sorumluluklar 
yüklemiştir. Lüzum gördükçe Bakanlar Kuruluna Baş
kanlık etmesi, kararlarının Başbakan ve ilgili bakan 
tarafından imzalanması siyasî iktidar paralelinde gö
rüntüsünü vermek amacıyle konulmuş hükümler değil
dir. Tersine, Hükümetten dahi gelmesi muhtemel Türk 
Devletinin bağımsızlığına, vatanın ve Milletin bütün
lüğüne yönelecek her tehlikeye zamanında karşı ko
yabilmek için verilmiş bir yetkidir. 

«Milletin kayıtsız şartsız egemenliğini ve Anayasa
yı sayacağıma ve savunacağıma...» deniyor. Bir Cum
hurbaşkanı bunları nasıl sayar, nasıl savunur? El
bette ki eline silâh alarak değil. Anayasanın kendisine 
verdiği, yetkileri kullanmak suretiyle. 

Milletin kayıtsız şartsız egemenliğine ve Anaya
saya saygısızlık her zaman dışarıdan gelmiyor. Bu de
mokratik özgürlükler çoğu. zaman demokratı!: yol
larla iktidara gelip de, bir daha iktidardan gitmek 
istemeyen, demokrasiye inanmayan siyasî ıktidariar 
tarai'mdan çiğneniyor, ya da çiğnenmek isteniyor. 1961 
Anayasasının en büyük özelliği, Anayasanın içeriden, 

siyasî iktidar tarafından ihlâlini önleyecek tedbir ve 
müesseseleri getirmiş olmasındadır. 

1924 Teşkilâtı Esasiye Kanununun Cumhurbaşka
nı ile 1951 Anayasasının Cumhurbaşkanı arasında çok 
fark vardır. Anayasayı koruyacak müesseselerden bi
ri. olan Cumhurbaşkanının, Başkanlığını yapabileceği 
hükümetin Anayasaya aykırı bir kararı geldiği za
man, onu imzalamaması en doğal bir Anayasa hük
müdür. Bunun için, Cumhurbaşkanlığından yapılan 
açıklamada belirtildiği gibi, açık kanun hükümlerine 
ihtiyaç yoktur. Çünkü, Anayasa açıktır. 

Bazıları Anayasanın 98 nci maddesini ele alarak, 
«Cumhurbaşkanı göreviyle ilgili işlemlerden sorumlu 
değildir. Cumhurbaşkanının bütün kararlan başbakan 
ve iig:ii bakanlarca imzalanır. Bu kararlardan başba
kan ile ilgili bakan sorumludur. Bunlar sembolik yet
kilerdir. O halde, sorumsuz olan bir kimse icranın işine 
neden karışıyor?» demek istiyorlar. Bu düşüncede 
olanlar 98 nci maddeyi yanlış yorumluyorlar. 98 nci 
maddeyi, kendisinden sonra gelen 99 ncu madde ile 
birlikte incelediğimiz zaman doğruyu buluruz. 

Sorumluluk ve sorumsuzluk, 1924 tarihli Teşkilâ
tı Esasiye Kanununun 41 nci maddesinde tedvin edil
miş. Karsımıza göre, kanun tekniği bakımından o, da
ha doğru. 99 ncu maddeye göre Cumhurbaşkanı, va
tan. hainliğinden dolayı sorumludur. Vatan hainliği 
diye Türk Ceza Kanununda bir suç yok. Bu isimle bir 
msü. bölüm başlığı da yok; ama halen yürürlükte olan 
ve- faka: uygulama kabiliyeti kalmamış bulunan Hiya-
m~''i Vataniye Kanunu isminde 29 Nisan 1336 tarih ve 
2 say.h bi'- Kanun var. Cumhuriyetin ilânından önce 
ç;kan bu kanunda vatan hainliği şöyle tarif edilmiş
tir : 

«Saltanatın ilgasına ve hukuku hâkimiyet ve hü-
kümranisinin gayrıkabili terk ve tecezzi ve ferağ ol
mamak üzere Türkiye halkının mümessili hakikisi olan 
Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti maneviyesinde 
mündemiç bulunduğuna dair 1 Teşrinisani 1338 tarihli 
karar hilâfına veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
meşruiyetine isyanı rnutazammm kavlen veya tahri
ren veya fiilen ankastın muhalefet veya ifsadat veya 
neşriyatta bulunan kesan haini vatan addolunur.» 

Anayasamızda ve daha önceki Teşkilâtı Esasiye 
Kanunundaki «Haini vatan» m tarifi bu. 

26 Şubat 1341 tarihinde 506 sayılı Kanunla 1 nci 
maddeye bir fıkra eklenmiş ve vatan hainliğinin kap
samı genişletilmiştir : 

«(Müzeyyel Kanun 26.2 .1341 - 556) : 
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Dinî veya mukaddesatı diniyeyi siyasî gayelere esas 
veya âlet ittihaz maksadıyle cemiyetler teşkili mem
nudur. 

Bu kabil cemiyetleri teşkil edenler veya bu cemi
yetlere dahil olanlar haini vatan addolunurlar. Dinî 
veya mukaddesatı diniyeyi âlet ittihaz ederek şekli 
devleti tadil ve tağyir veya emniyeti devleti ihlâl ve
ya dini veya mukaddesatı diniyeyi âlet ittiihaz ederek 
her ne suretle olursa olsun ahali arasında fesat ve ni
fak ilkası için gerek münferiden ve gerek müctemian 
kavlî veya tahrirî veya fiilî bir şekilde veya nutuk 
iradı veyahut neşriyat icrası suretiyle harekette bulu
nanlar kezalik haini vatan addolunur.» 

Görülüyor ki, Hıyaneti Vataniye Kanununun tarif 
ettiği vatan hainleri, isminin korkuttuğu kadar der
hal asılması gereken kimseler değilmiş; hatta bu tarif 
içine giren birçok kişi toplumda bugün rahatça dola-
şabilmektedir. 

Yukarıda arz ettiğim gibi bu Kanunun tatbik ka
biliyeti kalmamıştır. Bu Kanunun suç saydığı fiiller, 
Türk Ceza Kanununun 125 nci maddesinden başla
yan ve 173 ncü maddesinde son bulan «Devletin 
şahsiyetine karşı cürümler» başlığı altındaki bapta 
yer almaktadır. Bu durum karşısında, Türk Ceza Ka
nununun 146/son ve 163 ncü maddelerine aykırı fi
iller vatan hainliğidir. Anayasanın, Kurucu Meclisteki 
müzakeresi sırasında bazı üyeler Anayasayı ihlâl suç
larının da maddeye sokulmasını istemişler ve Ahmet 
Karamüftüoğlu bu konuda bir de önerge vermiştir; 
bunu da okuyorum : 

«Yüksek Başkanlığa 
Anayasa tasarısının 98 nci maddesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ediyorum. 
Ahmet Karamüftüoğlu 

Madde 98. — Cumhurbaşkanı vatan hainliğinden 
ve Anayasayı ihlâl suçlarından dolayı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üye tam sayısının en az üçte birisinin 
teklifi üzerine, üye tam sayısının en az üçte ikisinin 
vereceği kararla suçlandırılır.» 

Bugünkü metne ilâve olan teklif «Anayasayı ih
lâl» tabiridir. Devam ediyoruz : 

«BAŞKAN —• Komisyon iştirak ediyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURAN 
GÜNEŞ — Fikir maddede mündemiçtir. Bu bakım
dan iştirak etmiyoruz.» 

Şu halde, Anayasayı ihlâl vatan hainliğidir. 163 
ncü madde vatan hainliğidir, 146 nci madde vatan ha
inliğidir. 
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Görüldüğü gibi, Anayasayı ihlâl suçlan vatan ha
inliğine dahil bulunmaktadır. 146 nci maddeye aykırı 
hareket kısaca Anayasayı ihlâl demektir. Anayasayı 
ihlâl suçu, illâki dışardan işlenemeyeceği, siyasî ikti-
dardakilerin de Anayasayı ihlâl edebilecekleri mahke
me kararlarıyle kabul olunmuştur. Anayasayı ihlâle 
yönelik adi suçların da Anayasayı ihlâl suçunun icraî 
fiillerinden bulunduğu, M Mart sonrası sıkıyönetim 
maihkemelerinin kararlarıyle kazaî içtihat haline geti
rilmiştir. 

O halde nasıl ki. banka soymak, adam kaçırmak ve 
bunlara yatak!; k etmek gibi adi suçlar, Anayasayı 
ihlâl suçunun icraî fiilleri ise, Anayasanın 132 nci 
maddesinin açık hükmüne rağmen Danıştay kararını 
uygulamayan yürütmenin bu fiilleri de ihmal ve görevi 
suiistimal gibi bağımsız bir suç değil, Anayasayı ih
lâl suçunun icraî fiilleridir ve Türk Ceza Kanunun 
146 nci maddesinin tatbikini gerektiren bir suçtur. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Ol
madı... 

KASIM KÜFREVÎ (Ağrı) — Vatan hainliği... 
C. H. P. GRUPU ADINA FEVZÎ HAKKI ESAT-

OĞLU (Devamla) — Bu böyledir beyefendi. Tatbi
kat da budur, içtihat da budur. 

BAŞKAN —• Sayın Esatoğlu, karşılıklı konuşma
yalım lütfen. Müdahale etmeyelim efendim. 

C H. P. GRUPU ADINA FEVZİ HAKKI ESAT
OĞLU (Devamla) — Söylemek istediğim anlaşılıyor; 
TRT Genel Müdürlüğündeki tayinler sorunu... 

Sayın arkadaşlar; 
TRT Genel Müdürlüğüne Ahmet tayin edilmiş, 

Mehmet tayin edilmiş; bunlar o kadar önemli de
ğil. Bu tayinlerde bir isabetsizlik olmuşsa düzeltilir. 
Anayasanın yoruma ihtiyaç göstermeyecek kadar açık 
hükmü hükümet; yürütme tarafından yerine getiril
mez, hatta açıkça çiğnenirse bunu telâfi etmeye im
kân kalmaz, Anayasa düzeni yakılmış olur. Danıştay 
kararlarım uygulamayan Hükümetin ileri sürdüğü hiç 
bir gerekçeyi kabule imkân yoktur. Hele, Yalçıntaş'ın 
istifasından sonra Karataş'ı tayin etmek hukuk dışı 
bir tasarruftur. Bunu savunmaya kalkışmak dahi abes
tir* 

Danıştay kararı Anayasaya, yasalara uygun mu
dur, değil midir?.. O, ayn bir tartışmanın konusu
dur. Yargı kararlarının Anayasaya ve yasalara uygun 
olup olmadığını inceleyecek merci, bu kararlara uy
mak, ya da bu kararlan uygulamak zorunda olan 
kurum ve kişiler değildir. Yanlış kararların düzeltil
me yollarını da yasalar göstermiştir. Bütün bunlara 
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rağmen, verilen karar Anayasa ve yasaya- aykırı ola
rak kesinleşmişse yine de infaz edilecektir. 

Kaldı ki, Danıştay'ın bu kararında Anayasanın 114 
ncü maddesine aykırı bir durumda yoktur. Hatalı ka
rarın hesabını, kararı verenler verirler. Hiç bir ma
kam ve merci lâyüs'ei değildir. 

Eğer böyle olmazda, Anayasanın 132 ne i madde
sine uyulmak ve uygulamak zorunluluğunda bulunan 
hükümet, kendi anlayışına göre yorumlayarak yerine 
getirmezse, anarşi o zaman doğar. Anayasaya uyma
yan, mahkeme kararı dinlemeyen bir Hükümet, baş
kalarına Anayasa ve yasalara saygılı olmasını tavsi
ye edemez. Ederse, «Evvelâ sen sayılı ol» derler. Bu 
Hükümetin anarşik olayları önleyememesinde en büyük 
noksanıda buradan gelmektedir. Anayasaya saygısı 
yok. Hukukun üstünlüğünü kabul etmiyor... 

Sayın Cumhurbaşkanının, basireti bağlanan böy
le bir Hükümetin Anayasayı ihlâl suçunu teşkil edecek 
kararnamesini imzalamaması gerekirdi. Bu kararname
yi imzalamak diğer kararnamelerden çok farklı so
nuçlar doğurur. Bu kararname Anayasa uyarınca Cum
hurbaşkanının sorumluluğunu gerektiren kararname
lerdendir. Sorumlu olmayacağı kararnameler, Anaya
sayı ihlâl ve dolayısıyle vatan hainliği suçunu teş
kil etmeyecek kararnamelerdir. 

Başbakana bu Kararnamenin 6 kez geri gönderili
şi de, Sayın Cumhurbaşkanının büyük tereddüt geçir
diğini göstermektedir. Bu tereddüt dahi Kararnamenin 
reddinin haklılığı için yeter bir delildir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Cumhurbaşkanının demokratik yönetimimizde gü

venlik unsurlarından biri olduğunu belirtmiştik. Ye
min metninde de bunu açıkça göstermek mümkündür. 
Cumhurbaşkanının imzası, okuma yazma bilmeyen 
babanın dilediği gibi kullanılmak üzere oğluna bırak
tığı mühür değildir. Eğer bölye olsaydı hükümetten gi
den her kararnamenin Cumhurbaşkanı tarafından im
zalanması gerekirdi ki, bunu devlet idaresi ciddiyeti ile 
bağdaştırmak mümkün değildir. 

Demokratik rejimde yetkisi olmayan müessese dü
şünüleni sz. Devletin başından milletin beklediği çok 
şeyler vardır. Millet kendi haklarının korunduğunu 
gördükçe, c makama saygı duyar. Aksi halde yasalar
la kişilere saygı duyulması yolu seçilmiş olur ki bunu 
akıl da kabul etmez. 

Sayın arkadaşlar; 
Sayın Cumhurbaşkanının bizce hataya düşmesi yu

karıda bir münasebetle değindiğimiz gibi, Anayasanın 
getirdiği yeni hükümlerden doğmaktadır. Cumhur-

| başkanı seçildikten sonra, Türkiye Büyük Millet Mec
lis! üyeliği sıfatı sona eriyor. Bu Anayasa hükmü Sa
yın Cumhurbaşkanımız tarafından âdeta ilişkilerin i de 
sona erdirme biçiminde uygulanıyor. Anayasamızın ha
zırlanmasında Cumhurbaşkanının arka arkaya seçil
mesini isteyenlerin gerekçesini bu koşullar altında hak
lı görmek zorunda kalıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı 
resmî ziyafet, davetlerle değil, gruplar halinde ya da tek 
tek münasip görecekleri samimi ortam içinde T. B. M. 
M. üyeleri ile yakın ve sürekli ilişkiler kurmalıdır. 

1973 seçimlerinden bu yana 2 yıldan fazla bir sü
re geçmiştir. O zaman seçilen üyelerin belki % 90'ı 
hala Sayın Cumhurbaşkanını sade bir vatandaş gibi 
ya resimlerinden, ya da uzaktan tanırlar. 2 günlüğüne 
yabancı ülkelere giden parlamento heyetleri o ülkenin 
devlet başkam tarafından kabul edilir ve aralarında 
bir hasbıhal geçer; fakat aynı üyeler kendi ülkelerinin 
Cumhurbaşkanlarının daha ellerini sıkmamışlardır. 
Acı; fakat gerçek... 

Sayın arkadaşlar; 
Bunları, yüce bir makamı işgal eden zatı tanıma-

I manın üzüntüsü ile söylemiyorum. Bir defa tekrar se
çilmek gibi endişenin bulunmaması nedeniyle kendisi
ni seçenleri tamamen ihmal ettiği intibaı yaratmış bu
lunduğu için seçim müessesesi ve Anayasanın Cumhur
başkanının seçimiyle ilgili maddesi yaralanıyor; Onun 
için söylüyorum. Ayrıca, Anayasa gereği Cumhurbaş
kanının Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini, Tür
lüye Büyük Millet Meclisi üyelerinin de Cumhurbaş
kanını tanımalarında zorunîuk bulunmaktadır. 

Anaya-anın 102 nci maddesine göre Başbakan 
Cumhurbaşkanınca, Türkiye Büyük Millet Mec'isi 
üyeleri arasından atanır. Siyasî partilerin başkanları
na bu görevi tevcih. Anayasa hükmü değild'r. Bu 
gelenektir. Gelenek elbetteki yürür. Fakat, bunun dı
şında bir Başbakan atanması gerektiği zamanlarda 
oluyor. İşte o zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın se
çeceği aday, kendi seçtiği kontenjan üyelerinden baş
kası olamıyor. 

Evet devam edelim : Başbakanı seçtiler, başbakan 
da Meclis Üyelerinden veya dışarıdan bakanları seçti. 
aslolan bakanların Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinden olması. Sayın Cumhurbaşkanı bunları ata
yacak; tabiî yine tanımadan, kendilerinden önce bir 
defasında bu atama olmamıştır. Hala nedeni açıklığa 
kavuşmadı. Çeşitli dedikodular sürüp gitmekted:r. Bel
ki bu a'amalarda üyeleri gereği gibi tanımamanın et
kisi olmuştur. İşte bunun içindirki, Cumhurbaşkanının 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini tanımasında 

j büyük zorunluluk var diyoruz. 
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Sayın Cumhurbaşkanı milletin temsilcisi olan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleriyle ilişkilerini ta
mam sn kesmezse, hatta tersine sıkı bir biçimde sür
dürürse, herhangi bir sorun karşısında leh ve aleyh
teki düşünceleri kaynağından öğrenmiş olurlar; yer
siz tartışmalar da büyük ölçüde önlenmiş olur. Sü
releri dolup bu sıralara oturdukları zaman üye arka
daşlar kendilerini terk etmez, devlet tecrübesinden 
yararlanmaya çalışırlar. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin hayırlı olmasını di
ler, saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Esatoğlu. 
Sayın Erim grup adına konuşmak mı istiyorsunuz 

efendim?.. 
NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erim. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA NİHAT ERİM — (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi münasebetiyle bu kür
süde değinilen iki konu üzerinde bende kendi Grıı-
pumun görüşünü arz etmek istiyorum. Önce Konten
jan Grupu üzerindeki görüşümüzü arz edeyim : 

Anayasamızda Cumhurbaşkanına 15 kontenjan 
üyesini seçmek yetkisi tanınmıştır. Cumhurbaşkanı
nın bu yetkisini kullanırken neye dikkat edeceği de 
yine Anayasada belirtilmiştir. Kontenjan üyeleri bu 
Yüce Meclise katıldıktan sonra artık Cumhurbaşkanı 
ile ilişkileri, diğer grupların ilişkileri ne ise, odur; 
Anayasaya göre. Kontenjan Grupuna, Cumhurbaşka
nının bu Yüce Mecliste sözcüsü olmak gibi, Cumhur
başkanının savunucusu olmak gibi bir özel görev ve
rilmemiştir. Kontenjan üyeleri Cumhurbaşkanı tara
fından, onun serbest takdiri ile seçilir, buraya gelir 
ve buraya geldikten sonra da diğer senatör arkadaş
lar nasıl görevlerini yapıyorlarsa, Kontenjan Sena
törleri de kendi anlayışlarına, kendi takdirlerine, ken
di vicdanlarına göre görevlerini yaparlar. 

Kontenjan Grupu üyelerinin oylamalarda şöyle 
veya böyle oy vermelerini bu kürsüde söz konusu 
yapmak, o oylar üzerinde bir tesir yaratmak arzu
sundan başka neyi ifade eder?.. 

Kontenjan Grupu beşer beşer grup halinde muh
telif tarihlerde seçildikleri için ve çeşitli mesleklerden 
seçilmiş oldukları için, gene Anayasanın verdiği mü
saadeye göre 5 Kontenjan üyesinin partilerden seçil
mesi imkânı da bulunduğu için, demek ki, muhtelif 

1 
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mesleklerden ve muhtelif partilerden; partisiz, partili, 
tarafsız, taraflı böyle karma bir heyettir. Kurucu Mec
lisin Anayasa yapılırken bunu böyle meydana getir
mek isteyişinin de bir hikmeti elbette vardır. Bu he
yet; tek taraflı, tek bir hüviyetle ortaya çıkmasın, 
durumun gereklerine göre vaziyeti çeşitli açılardan, 
çeşitli bakımlardan değerlendirsin diye böyle düşün
müştür. 

Binaenaleyh, Kontenjan Grupunda üye olan ar
kadaşların Anayasanın verdiği müsaade çerçevesi 
içinde 5 tanesi bir parti mensubu olabilir, 10 tanesi 
hiç bir partiye mensup değildirler; ama nasıl herhan
gi bir partiye mensup olmayan herhangi bir insanın 
memleket meseleleri, devlet meseleleri hakkında gö
rüşleri varsa, Kontenjan Grupunda üye olan arka
daşların her birinin de memleket meseleleri hakkında; 
o meselelerin buraya gelir şekline göre ayrı ayrı dü
şünceleri vardır. 

Arkadaşlar, «Kontenjan Grupu» diyorum; biz 
aramızda bir Grup teşkil ettik: fakat grup teşkil et
me zorunluluğu yoktur. Kontenjan Grupuna konten
jandan üye olarak gelmiş her üye arkadaşın girme 
zorunluluğu yoktur, kendi serbest iradesiyle girmek
tedir ve parti gruplarının haiz olduğu birtakım imkân
lar bizim Grupumuzda yoktur. Parti gruplarında 
parti disiplini vardır, Kontenjan Grupunda böyle bir 
disiplin tesis etmek hemen hemen imkânsızdır. Siz 
parti gruplarınızda çoğunlukla bir karar alırsınız, bir 
rey farkla o karar alınmışsa, azınlık o karara uyar. 
Birim Grupumuzda böyle bir disiplin tesis etmeye 
de imkân yoktur. Çünkü, Kontenjan üyesi olan zat 
6 senelik süre için o görevi yapacaktır. 6 sene sonra 
tekrar kendisini seçime arz etmek gibi bir durumu 
yoktur. Partisi yoktur, bir teşkilâtı yoktur. Binaena
leyh, onu belli bir sınırın ötesinde grup üyesidir diye 
bir disipline tabi kılmak imkânı da yoktur. 

Şu halde, Kontenjan Grupunun Anayasamıza gö
re durumunu bu suretle kendi anlayışımıza göre izah 
etmiş bulunuyorum ve bu vesileyle şunu bu kürsüden 
bir kere daha ifade edeyim ': 

Şimdiye kadar nasıl yaptıysak, Kontenjan Grupu 
üyeleri bundan sonra da bu Yüce Senatoda, Konten
jan Grupunun ihdas edilmesi sebebine uygun olarak 
oylarını kullanırken şu taraftan veya bu taraftan ge
lecek olan ne telkin, ne baskı, ne de herhangi bir şe
kilde tesire yer vermeyeceklerdir ve şimdiye kadar 
oylarını nasıl serbest iradeleriyle vicdanlarına ve tak
dirlerine göre kullandılarsa, yine de öyle kullanacak
lardır. 
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Sayın Cumhurbaşkanını savunmaktan bahsedilmiş. 
Sayın Cumhurbaşkanının bizim tarafımızdan savu
nulmaya ihtiyaçları yoktur. Anayasamıza göre bizim 
Grupumuzun böyle bir görevi de yoktur. Cumhur
başkanımız da hususî olarak bize böyle bir görev ver
miş değildir. 

Şimdi, günün konusu olduğu ve üzerinde çok du
rulduğu için ikinci bir hususa müsaade buyurursa
nız temas edeceğim; Cumhurbaşkanı - Hükümet i [iş
kildi ve Cumhurbaşkanının kararnameler karşısında
ki tutumu meselesi. 

Değerli arkadaşlar; 
Ben bu konudaki görücümü bundan b:r kaç gün 

önce bir gazete yazı siyle açığa vurmuştum. Ben, Tür
kiye'nin bugünkü ortamında, partilerin araya aracı 
olarak girmesine dahi tahammülleri olmadığı bu or
tamda, herkesin birbirini alabildiğine tırmaladığı bir 
o namda Cumhurbaşkanutmzm bu kavgaların ve çe
kişmelerin dışında bırakılmasını cok arzu ederdim. 
Yani, Türkiye'nin şu manzarasını dünden beri bütün 
sözcüler brı kürsüde belirttiler ve hepsi şikâyet ettiler. 
Bu ortamda bir makam, bir şahıs şu tartrşmalann ve 
çekişmelerin dışında bırakılırsa iyi oîur. Çünkü, böy
le bir şahıs ve böyle bir makam bugün bu memlekete 
lâzım. Onu da alır kendi günlük siyasî-ihtiyaçlarımı
za göre, bizim arzumuza göre ha,eker. edince övme':. 
bizim arzumuza göre hareket etmediği zaman yerin 
dibine batırmak yoluna girersek, o zaman Türkiye" 
de sıkıştığımız zaman hakemliğine müracaat edeceği
miz, sıkıştığımız zaman bize sağduyuyu: parti ihti
raslarından ve parti menfaatlerinden kurtulmuş, on
ların üstünde kalmış bir yolu gösterecek biç bir ma
kam. bırakmamış duruma düşeceğiz. Bundan ben şah
sen çok üzüntü duymaktayım. 

Şimdi, bizim Anayasamıza göre Cumhurbaşkanı
nın yetkileri ve sorumluluğuna bakalım. 

Arkadaşlar, bir noktada açık olmamız lâzım. 
Anayasamız Cumhurbaşkanımıza erki Anayasamız
dan gelen bazı yetkiler ve görevler ile bir de bu yeni 
Anayasanın yüklediği bazı yetkiler ve görevle*" ver
miştir. Eğer bizim sistemimiz başkanlık sistemi ökey
di, Cumhurbaşkanına bakışımız bambaşka ol;:"''u. 
Eğer bizim sistemimiz (ki, öyle görünüyor) parlamer-
tolu kabine sistemiyle; (ki. Anayasamız bunun bütün 
gereklerini yen ne getirmemiştir.) Parlamentolu kabme 
sistemlerinde Cumhurbaşkanının seçimi yerele'me 
yetkisi vardır. Bu yetki parlamentolu kabine "iste
minde tıpkı bir saatin muhtelif zemberekleri, yaş
ları ve çarkları gibi sistemi tamamlayan bir çarktır. 
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Cumhur başkanına bu yetkiyi tanımadığınız zaman, 
işte bugün içinde bulunduğumuz sıkıntılı durum hâsıl 
olur. 

Anayasamızı okuduğumuz zaman Sayın Esatoğlu' 
na iştirak ediyorum. Elbette Cumhurbaşkanının im
za yetkisi; babasının, okuma yazma bilmeyen oğluna 
bıraktığı mühür değildir. Elbette Cumhurbaşkanı önü
ne gelen her- kararnameyi hiç bakmadan veya üzerin 
de iıiç bir mütalâa söylemeden imza etmeye mecbur 
değildir. Anayasamız o bakımdan sarihtir. Cumhur
başkanı hukuken isterse bir kararnameyi imza etmez 
ve geriye çevirir. Hiç bir kuvvet de yoktur Türkiye' 
de ki. Cumhurbaşkanına imza etmek istemediği bir 
kaf arnameyi imza ettirsin... Bunun tartışması yoktur. 
Hepimizin hocası olan Sıddık Sami Onarın kitabını 
açın, orada bu cihet yazılıdır; ama rahmetli Sıddık 
Sami Hocamız bir şey daha yazmıştır: «Hukukî du
rum bu; ama bir de işin siyasî tarafı vardır...;> der. 
İşin siyasî tarafına gelince : 

.Şimdi son olaya gelelim. Cumhurbaşkanı önüne 
geçirilen kararnamede birkaç defa ikaz etti Hüküme
ti, dikkatini çekti; Hükümet ısrar etti. ve bilmiyoruz 
açıklanmadı, belki «Bu kararname olmazsa ben isti
la ederim» dedi Hükümet. Sayın Esatoğlu'nun bura
daki konuşmasında ben bulunamadım. Halk Partili
ler belki içlerinden diyorlar ki, «İmza etmeseydi ve 
Hükümet istifa etseydi...» 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Yok, 
öyle demedim. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. G R U P ü ADİ
NA NÎHAT ERİM (Devamla) — Belki diyorum. 

O zaman imza etmemenin neticesi bu olabilir. 
Yani, bir hükümet gelir ve «Efendim, bu Kararname 
çıkmazsa ben hükümet icra edemem. Bu Kararname 
çıkmazsa, ben Meclisten güven oyu aldım, o Mecli
se karşı akma girdiğim yükü kakhramam, yerine ge
tiremem» der ve böyle bir kararname getirebilir. 
Hakikatte de Cumhurbaşkanı kendi yeminin deki 
yüklemlerini gözönünde tutarak o kararnameyi imza 
etmeyi o derecede önemi; sayar ve imza etmeyebilir. 
Hükümet de gelir Meclise; der ki, «Benim size arz et
tiğim, sizin güvenoyu verdiğiniz program dahilinde 
çalışabilmek için Cumhurbaşkanına götürdüğüm bir 
kararım reddedildi Bu durumda ben görev yapama
yacağım; istifa ediyorum...» 

Şimdi bu durumda ne olur? Ya o Hükümet Mec
liste de güvenim yitirmiştir; çekilir. Cumhurbaşkanı 
yerine o günkü şartlara göre Meclisin güvenini ko-
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layhkla sağlayacak yeni bir Başbakan tayin eder, 
yeni bir Hükümet kurulur. Dikkat buyurursanız 
işin siyasî tarafını izah ediyorum; hukukî tarafını 
söyledim. Yeni bir Hükümet kurulur; ama böyle 
değil de, o Hükümet Meclisin güvenini üzerinde ta
şımakta devam ediyorsa ve Cumhurbaşkanının başka 
bir Başbakan tayin etmesi halinde Meclis ona güven 
vermezse, Cumhurbaşkanı ne yapacak o zaman?. 

Parlamenter kabine sistemlerinde bu gibi hallerde 
işte Cumhurbaşkanının yetkisi; «Buyurun beyler, se
çime... Ben o kararın alınmasını, tatbikini o kadar 
memleket aleyhine görüyorum ki, vatandaşa, mülkün 
sahibi olan halka, Millete gidelim, onun reyine mü
racaat edelim» der, oraya gidilir. O, ne karar ve
rirse ona göre hareket edilir. 

Bu, Fransa'da oldu. 1924'te Fransız Cumhurbaş
kanı Alexandre Millerand bunu yaptı. Seçime gidil
di. Seçimde kazanan Edouard Herrıot idi; onun 
koalisyonu idi. O, Cumhurbaşkanından görev ka
bul etmedi. Cumhurbaşkanı ona görevi verdi; o 
kabul etmedi görevi. Cumhurbaşkanı başka birisi
ni başbakan atadı, Meclis de onu kabul etmedi. Se
natoya gitti, Senato da kabul etmedi. Alexandre 
MiMerand istifa etti. 

Şimdi, siyasî bak'.mdan Cumhurbaşkanının bir ka
rarnameyi imza etmesi veya etmemesi buraya kadar 
işi götürebilir. 

Bugünkü Türkiye'de Cumhurbaşkanının işi seçime 
götürme yetkisi de olmadığına göre, bugün iş ba
şında olan Hükümeti; yani Meclisten güvenoyu al
ması sağlanan Hükümeti kurmakta çekilen güçlük 
de gözönünde tutulduğuna göre ufukta yeniden gü
venoyu alacak bir Hükümet de kesinlikle belirmiş ol
madığına göre, (C. H. P. sıralarından <cVar» sesi) 
«Cumhurbaşkanı böyle bir neticeye götürmeliydi» 
nasıl diyebilir insan?... Ben diyemiyorum şahsen. 

Şimdi arkadaşlar; 

Cumhurbaşkanı (tekrar arz edeyim) öyle bir an 
gelir ki, bir kararnameyi her şeye rağmen reddeder, 
Hükümet istifa edecek; eder. Hatta, icap ederse Mec
lis ile karşılaşır (vicdanî kanaati o merkezde ise) 
Meclis ısrar ettiği takdirde Cumhurbaşkanına istifa 
etmek düşer; bunu da göze alır. Ama rica ederim, 
şu son kararname bu mudur? Şimdi oraya geliyo
rum arkadaşlar: 

Bazıları diyor ki, «Efendim, vaziyet sarihtir; Ana
yasa Mahkemesi karar vermiştir, Danıştay karar 
vermiştir...» Şu anda Danıştayın esas hakkındai ka
rarı verilmiş de, (Resmen nereye intikal edecekse) 

merciine intikal etmiş mi? Benim öğrendiğime gö
re etmemiş daha. Danıştayda toplanmışlar, karar 
vermişler; gerekçe yazılıp, karar resmiyet kazanma
mış. Bu da bir acayip şc.y; Danıştayın bu halide bir 
acayip. Kimdir bunu basına sızdıran, kimdir bu
nu ka rşı tarafa veren? (A. P. sıralarından «Bravo, 
bravo» sesleri) Danıştayın kararı; gerekçeli kararı 
yazılıp tekemmül etmeden yoktur. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Danıştay değil, Anaya
sa Mahkemesi. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADİ
NA NİHAT ERİM (Devamla) — Danıştay'mki de 
öyle. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Gerekçeli karar ya
zılmış. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA NİHAT ERİM (Devamla) — Olur mu? O za
man niye tebliğ etmiyor? Karşı tarafın avukatı, Baş
bakanlığa tebliğ ettirebilir. Niçin tebliğ ettirmiyor? 
Yok... 

VELİ UYAR (Yozgat) — O da yapılmış. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Baş

kanın beyanatı var; yok böyle bir şey. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA NİHAT ERİM (Devamla) — Şimdi bakın, aynı 
şsy Anayasa Mahkemesi için. Anayasa Mahkemesi 
bundan evvel de toplanıyor, müzakere ediyor, oylu-
yor, bir şeye karar veriyor: altı ay, sekiz ay gerekçesi 
çıkmıyor. Meclis o karara göre bir kanun yapacak, 
hangi gerekçeye baksın, yapsın?.. Onun için Anayasa 
değişikliğinde, «Gerekçeli karar Resmî Gazetede ya
yınlanmadan Anayasa Mahkemesi kararı yoktur.» de-
ci k. Bunu önlemek için; ama içeriden raportör mü
dür sızdıran, sekreter midir, üye midir, kimdir sızdırı
yorlar? 

Şimdi, günlerdir gazetelerde hep beraber takip edi
yoruz; makaleler yazılıyor, demeçler veriliyor. Ben 
saydım, yedi - sekiz Anayasa profesörü, kamu hu
kuku profesörü beyanat vermiş. Her birinin mütalâ
ası ötekinden ayrı; her birinin mütalaası ötekinden 
değişik. Nüanslar var, üstü kapalılıklar var, açık söy
leyeni de var, bir birine zıt olara da var. Bu durum
da, «Hukuk, gerçek şu yöndedir» diye sayın Cumhur
başkanı nasıl karar versin? Bir yanda Hükümet, yedi 
defa mı, kaç defa geri göndermiş; «Hayır» diyor, 
«Ben tetkik ettim, ettirdim, benim davranışımda hu
kuka aykırı bir şey yoktur...» öbür tarafta muhale
fet diyor ki, «Efendim, Danıştayın karan var, Ana-
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yasa Mahkemesi de iptal etti» O kararlar da daha 
resmiyete intikal etmemiş ve bütün hukukçular da, 
hepsi ayrı bir telden çalıyor, ayrı fikir söylüyor. 

Yani şu durumda, hukuk budur, gerçek budur, 
bu yolda hareket edilirse herkes tarafından doğru ol
duğu kabul edilecektir... Bunu söyleyecek bir durum 
yok Cumhurbaşkanının önünde. Cumhurbaşkanının 
nihayet bir müşaviri var, hukukçu; büyük hukukçu, 
yargıç. O da bizlerden biri; yani onun mütalâası da 
benim mütalaamdan niye farklı olsun, falan profesö
rün mütalaasından niye farklı olsun? Hepsi birbirini 
nakzediyor. Aslında durum iddia edildiği kadar açık, 
vuzulılu, kesin değil de onun için bu tereddütler do
ğuyor. 

Şimdi arkadaşlar darılmayın, muhalefette olduğu
muza, iktidarda olduğumuza göre de durumlarımız 
değişiyor. Ben, Halk Partisi iktidarmdayken Cumhur
başkanının yetkilerinin dar tutulması fikrinde olduğu
nu zannediyorum. Hatta, kim söyledi, şimdi hatırım
da değil, bir Halk Partili söylemişti... 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Tu
ran Güneş... 

CUMHURBAŞKANINCA S, Ü. GRUPU ADI
NA NİHAT ERİM (Devamla) — «Cumhurbaşkanı, 
kontenjan senatörlerini tayin ederken Başbakanın im
zası lâzımdır» diye... Evet, böyle bir fikir ortaya atıl
mıştı. 

Yani, demek ki, iktidarda olunca Cumhurbaşkanı
nın yetkilerini başka türlü mütalaa edeceğiz, muhale
fette olanca başka türlü mütalaa edeceğiz... Bu son 
Kararnamede, Kararnamenin iadesinde Hükümetteki 
partilerin resmî sözcüleri midir, gazetelerinde midir, 
Cumhurbaşkanına neler söylediler; Kararname imza 
edilince de sevinç gösterdiler, övdüler. Yani Cum
hurbaşkanını, bizim kendi günlük siyaset çekişmeleri
mizin içine çekmekte bence ne memleket için, ne 
Cumhurbaşkanlığı makamı için, ne de partilerimiz 
için bir hayır yoktur. 

Binaenaleyh, kendi oylarımızla iki Meclis bir 
araya gelerek seçiyor Cumhurbaşkanını; binbir titiz
likten sonra seçiyor. Kendi oylarımızla Çankaya Köş
küne gönderdiğimiz, oturttuğumuz sayın zat'a itimat 
edelim. O'nun takdirini kullandığı bir yerde bizim 
içimize yatmasa, sinnese dahi hemen en sonra söy
lenecek sözü en evvel söyleme yoluna gitmeyelim. O 
durumda değiliz. Bu bahis konusu olan kararname 
için bunu yapmaya, Cumhurbaşkanını tartışmaların 
içine çekmeye, çalışmaya bence lüzum yoktu, yer 
yoktu. 

Şunu da iddia etmiyorum; Cumhurbaşkanı bir ta
budur, onun hakkında hiç bir şey söylenemez... Ha
yır. Cumhurbaşkanı da bir demokraside elbette yeri 
geldiği zaman eleştirilebilir; nezahet dairesinde, ne
zaket dairesinde ve saygı sınırlarını aşmaksızın elbet
te eleştirilebilir. Çünkü eleştirmek, doğru yolu gös
termek, doğru yolu bulmaya kolaylık vermek içindir 
ama, hepimiz beraber yaşadık şu son haftaları; Cum
hurbaşkanına karşı bazılarının tutumu maalesef bu 
sınırı aştı. 

Onun için bu kararnameler konusunda da Ana
yasamızda vuzuh ile «Cumhurbaşkanı bir kararna
meyi imza etmediği takdirde ne olur?» söylenmediği 
için; bir hukuk çaresi bulamıyoruz, siyasî takdire ka
lıyor. Siyasî takdiri de yalnız o anda, kararnameyi 
imza etti, yahut etmedi; bununla biter, bir mesele 
olarak görmeyelim. Bu işin gelişmeleri Hükümetin 
istifasını, Cumhurbaşkanı ile Meclisin çelişkiye düş
mesini doğurabilir neticeleri olan bir iştir. Bütün bun
ları birlikte mütalâa ederek hükmümüzü verelim. 

Benim Yüce Heyetinize bu vesileyle Kontenjan 
Grupu adına arz edeceğim düşüncelerim bunlardır. 

Saygılar sunarım. (Cumhurbaşkanınca S. Ü. Gru
pu ve A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erim. 
Sayın Ege, Grup adına ikinci kez konuşmak isti

yorsunuz, buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ÎSKENDER CENAP 
EGE (Aydın) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Erim konuşmalarını noktalarken, «Grupum 
adına görüşlerimiz budur» şeklinde bir cümle kullan
dılar. Grupları adına olduğuna göre, Grup üyeleri
nin iştirakiyle bu konuşma yapılmış olması lâzım. 
Demek ki, siyasî partilere tanınan bazı hakların dı
şında, grup kurmuş olan Cumhuriyet Senatosundaki 
Cumhurbaşkanlığı tarafından seçilen üyelerin de, 
grup kararı almaya pekâlâ yetkileri olduğu meyda
na çıkıyor ve bunun Cumhuriyet Senatosunun tuta
nakları eğer tetkik edilirse misalleri de vardır. 

Şimdi tarihini hatırlayamadım, Sayın Madanoğlu 
Cumhuriyet Senatosunda grup adına bir konuşma 
yapmıştı. O zaman Cumhurbaşkanımız Sayın Fahri 
Korutürk Kontenjan Grupunun Başkanı bulunuyor
lardı. Bu konuşmayı tasvip etmediklerini üç imzalı 
bir önergeyle Başkanlığa bildirmişlerdi. Demek ki, 
bazı noktalarda grup kararı alınabiliyor. 

Değerli arkadaşım Âdemoğİu'nun burada ifade 
etmek istediği mesele şu muhterem arkadaşlar: 
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Cumhurbaşkanlığınca seçilmiş üyeler için değil, 
aynı şeyi biz (Sohbetlerimizde de açıkça ifade ettiği
miz gibi) Millî Birlik Grupu için de söylüyoruz. Ba
zı üyelerin devamlı olarak bir istikamette oy kullan
maları belki biraz hissî oluyor; her parti kendine 
yontmak, kendine çekmek ister, bu da particilikte 
normal bir şeydir; ama fazla dikkat çeker hal alma
sından mütevellit bu ifade kullanılmıştır. Yoksa, el
bette Sayın Cumhurbaşkanınca Cumhuriyet Senato
suna vazifeli olarak gönderilmiş olan üyelerin bura
da Cumhurbaşkanının sözcüsü şeklinde bir anlayışın 
içinde değiliz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Anayasanın 98 nci maddesi kararnamelerden Baş

bakan ile Bakanların sorumlu olacağını gayet sarih 
olarak ifade etmiştir. Sayın Erim güzel tahlilde bu
lundular. 24 Ocakta çıkan yazılarını okudum, dos-
yamdadır. O yazıda da bir noktayı bilhassa noktala
mak istiyorlar, ortaya vuzuhla koymak istiyorlar ki, 
ona katılıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Devamlı olarak değerleri, kıymetleri yıprandır-

mak son yıllarda bizde bir gelenek haline getirildi. 
Bugün Devleti sembolize eden, manevî değeri olan 
bazı şeyler vardır. Meselâ, bayrak vardır, sancak 
vardır, Devletin başı olan, Devleti temsil eden Cum
hurbaşkanı vardır. Biz bunları kutsal mevkiler olarak 
görmek ve öyle taşımak zorundayız. Sayın Erim'in 
ifade ettikleri gibi, zaman zaman milletin, memleke
tin kaderinde en büyük hakem rolünü oynayacak 
olan kişiyi şu veya bu meselelerde partilerin veya 
grupların çekişmesinin bir mevzuu haline getirme
mek, bir konusu olarak ortaya sürmemek durumun
dayız. Bu, yine Sayın Erim'in gayet açık olarak mey
dana koydukları gibi, hukukî yönden de «Kararna
meyi imzalaması gerekir mi, gerekmez mi?» şeklin
de otorite sayılan kişilerce çeşitli tefsirlerle ortaya 
konmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kaldı ki, 6 kez geri gittiği ifade edilen Kararna

menin imzalanmasında Sayın Cumhurbaşkanının bü
yük bir hassasiyet gösterdiği ortaya çıkıyor; ama yü
rütmenin sorumluluğunu taşıyan kişi veya kişiler bu 
meselesinin üzerinde ısrarla durmuşîarsa; «Sayın 
Cumhurbaşkanı bu kararnameyi imza etmek suretiy
le sorumlu bir duruma gelecektir; etmemesi lâzım
dır» şeklinde bir mütalaa pek geçerli olmuyor. Eğer 
Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın îsmail Cem'in Karar
namesini de imzalamasaydı, «Bu kararnameyi de im

zalasın mı, imzalamasın mı?» şeklindeki bir münaka
şa bir derece geçerli olurdu. O Kararnamenin sahibi 
(ki, yeri gelecek, TRT ile ilgili Cumhuriyet Senatosu 
Araştırması var, orada görüşeceğiz) bir gün dahi me
muriyet yapmamış; bu konuyle hiç bir ilgisi olmayan, 
ayrıca uzun gazetecilik devresinde taraf olduğu yet
miyormuş gibi, Cumhuriyet Halk Partisinin içinde 
bir zümrenin sözcülüğünü yaparak gazetelerde diğer 
zümreye vurmuş ve böylelikle Cumhuriyet Halk 
Partisinin politik bütün girişimlerine karışmış; o da 
yetmiyormuş gibi (makalelerini topladığı 2 kitabında 
da belirtildiği gibi) memlekette Türkiye Büyük Mil
let Meclisince idam kararına çarptırılmış olan insan
ları övmekte ve sosyalist bir düşüncenin Türkiye için 
geçerli olduğunu söyleyecek kadar tarafını, rengini 
belli eden bir insanın Kararnamesi; 359 sayılı TRT 
Kanununa uymayan; yani Umum Müdürlük vasıf
larını taşımayan, 657 sayılı Kanunun 7 nci maddesiy
le taban, tabana zıt kişinin Kararnamesi de imzalan
mıştır. O zaman muhalefette bulunan Adalet Partisi 
buna itiraz etti; ama bizim itirazımız Cumhurbaşka
nını yermek şeklinde olmadı. Bu kararname imzalan
dıktan sonra bir arkadaşım, hiç unutmuyorum, kür
süye gelip «Bu kararnamenin mevcut yasalar muva
cehesinde imzalanmaması lâzımdır» dedi geçti ve me
sele orada bitti. Ondan sonra artık bu meselenin mü
nakaşasında Cumhurbaşkanlığı Makamı katiyen dile 
alınmadı, ele alınmadı. 

Şimdi biz de, eğer imzalanan kararname ve bu 
kararname hangi şahıs için ortaya atılmışsa, o şahsın 
oraya lâyık olup olmadığı meselesinin veya hukukî 
yönden Danıştay kararı vardı, yoktu mevzuunun tar
tışmasını elbette yapalım; ama bu tartışmanın içeri
sinde Sayın Cumhurbaşkanı burada bir nevi (kusura 
bakmayınız) Sayın Esatoğlu'nun uzun izahatıyle ne
reye varmak istediğini anlayamadığım konuşmasına 
mesnet olmamalıydı. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Arkadaşlarımızın konuşmalarına karşı büyük say

gımız var. Sayın Karavelioğlu'nun her zamanki heye
canlı ve cidden ifade bakımından dolu konuşmasını 
dikkatle dinledim. Bu Kararnamenin imzalanmış ol
masından dolayı üzüntü duyduklarını; hatta hatırla
dığım kadarıyle Millî Birlik Grupu olarak bir de bil
diri yayınladıklarını ifade etti. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şu son imzalanan Kararnameyle TRT'nin başı

na getirilen zat, bu Kararnamenin imzalanmasındaki 
hata, Sayın Millî Birlik Grupu üyelerini hassasiyete 
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davet etti de, acaba niçin İsmail Cem İpekçimin Ka
rarnamesi imzalandığı zaman aynı hassasiyeti göster
mediler?.. Bu bir tarafsızlık mı? 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — O zaman mahkeme 
kararı yoktu. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Muhterem beyler; eğer mevzu 
kararnamenin hukukî bir yönden imza edilip edilme
mesi ise, bunu Cumhurbaşkanının dışında mütalaa 
edelim. Şu Kararnamenin hukuka uygunluğuyle Cem 
Kararnamesinin hukuku uygunsuzluğu gün gibi aşi
kârdır. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Yalnız mah
keme kararı var şimdi... 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Aşikârdır muhterem arkadaşlar. 
Anayasanın 64 ncü maddesi Bakanlar Kuruluna ka
nun gücü taşıyan kararname çıkarma hakkını, mev
cut umum müdürü atayabileceği maddeleri değiştir
sin diye vermedi: memurların maaş durumlarında, 
memurların almakta oldukları ücret durumundaki 
haksızlıkları, hataları tashih yönünde verdi. Çünkü, 
kanun çıkarma uzun sürüyordu; Bakanlar Kurulu 
kararnamesiyle birçok hakları sallantıda olan, teslim 
edilmemiş olan memur, ücretli vatandaşın hakkını 
teslim sadedinde idi. Yoksa, kanununda; yani 339 
sayılı Kanunda sarahatle ifade edilen. 10 sene mermi- j 

\ 
riyet yapması şart olan bir mevkie apar topar bir ka- j 

1 

rarname yoluyle bir kişiyi getirmek için değildir. | 
Kaldı ki, o getirişten sonra da 11 sayılı Kararname \ 
1896 sayılı Kanunla kaldırıldı. 

Şimdi, bunların münakaşası yeri gelince yapıkr. 
Ancak, bu iki kararname meselesinde ben Sayın 
Cumhuriyet Halk Partisinin fikrini sormadım; ar
kadaşlar koro halinde benim sözlerime itiraz ettiler. 
Ben, Sayın Millî Birlik Grupu üyelerinin tarafsızlık-
larıyle bağdaşabilecek bir hususa işaret etmek iste
dim. O husus da şudur: 

Ya. bu kararnamenin getirdiği zat üzerindedir 
itirazları veyahut da bu kararnamenin hukuken ge- ' 
çerli olmadığı üzerindedir. Eğer bu ise, hem hukuken | 
geçerliliği bakımından, hem de gelen zat bakımından 
11 sayılı Kararname; Bakanlar Kurulu Kararnamesi 
bundan çok daha boşluklar, çok daha hukukla bağ
daşmaz yönler göstermektedir. O Kararname de Cum
hurbaşkanlığından onaylanıp geçmiştir. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar, geliniz biz bu mese
leleri kendi aramızda tartışalım. Geliniz Cumhurbaş
kanlığı makamıyle bu meseleleri hiçbir zaman sür-
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tüşme haline getirmeyelim. Sayın Erim'in burada 
ifade ettiği bir husus var muhterem arkadaşlarım. 
Hepimiz; öyle sanıyorum ki, hepimiz, bazı davranış
larımızdan' (otokritiğe tabi tuttuğumuz zaman) kendi 
kendimize bazı noktalarda üzüntü duyuyoruz. Bir
birimize ifade ettiğimiz sözler ve , davranışlardan 
üzüntü duyuyoruz. Her gün biz burada başlayan ve 
tabana doğru itilen, büyüyen bir sürtüşme halinde 
götürmekten bu memlekete bir şey kazandıranlayız. 
Bırakınız, böyle zamanlarda hakemlik yapabilecek 
insanlar bulunsun bu memlekette. Sayın Erim, güzel 
söylüyorlar, bugün partilerin arasına herhangi bir şe
kilde meselelerin halli için gayret gösterir şekilde 
bir teşebbüs meselesi mevzuubahks olsa. bir haşin 
davranış ve b'r haşin karşılanışa muhatap olunuyor. 
Eiz kendim!:.! ilk önce banlardan kurtarmanın yol
larım arayalım. Burada münakaşamızı yapalım ar
kadaşlar, tenkitimizi yapahnı, söyleyei'im, ama bir
birimize hakaret etmeye, birbirimizi küçümsemeye 
varmayalım. Biz bunu bura>a koyarsak; sevgiye, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. 
KÂMİL KARAYELİOĞLU (Tabiî Üye^ — Söz 

hakkı istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Karaveîioğîu, ikinci kez mi 
söz istiyorsunuz? 

KÂMİL KARAVEIJOĞLU (Tabiî Üye) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz 
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M. B GRUPU ADINA KÂMİL KARAVELİ-
OĞLU (Tabiî Üye) — Sayın arkadaşlarım; 

Sayın Ege'nin görüşmesinden sonra birkaç nokta
yı açıklamak zorunluluğu doğdu. 

Lütfettiniz dinlediniz. Birkaç dakika evvel Millî 
Birlik Grapunun görüşlerini en samimî, en dikkatli 
bir üslup içerisinde arz ettim vs sözcü ben olmakla 
beraber, grupumun tam bir tasvibinden geçmiş hiç 
bir hukukî açık taşımayan, siyasî bazı iddialar, bazı 
uyanlar, bazı tezler taşıyan biı konuşmayı sundum; 
bu bir. 

İkincisi; Saym Ege tecrübeli bir parlamenter. Ar
tık birbirimizi biliyoruz Konuları sağa sola saptır
mak istediğimiz zaman, zemini değiştiririz; Sayın 
Ege bunu yapıyor. 

Arkadaşlar, bir tezimiz var; Anayasal bir tez. 
Bunun gerisindeki hiçbir şey bizi ilgilendirmez. Ne 
Cem, ne Karataş. ne Yalçmtaş, Anayasal ilke kadar 
önemli değildir. Bunu da notamda belirttim. «Şu 
şöyle olmuş da, bu böyle olmuş da, bilmem sokak
tan gelmiş, sokağa gitmiş...» Bu sokak sözlerinin bi
zim indimizde hiç bir itibarı yok. Bizim indimizdeki 
itibarlı ilke, tezin zemini, fikir yapısının zemini, 
Anayasanın 132 nci maddesinin uygulamasıdır. Bun
dan başka hiç bir şey beni ilgilendirmez. «Amma ve-
lâkin, fakat şöyle olursa, bilmem ne olursa...» Bun
ların karşılıkları vardır. Bir düşünce planlamasında 
bunların karşılıkları üç ay evvelden, sekiz ay evvel
den yerine konulmuştur. Bu makamlar böyle karar
sızlık içinde oyaîanamazlar, savruiamaziar. 

Ben Sayın Cumhurbaşkanının nutkunu, Sayın 
Cumhurbaşkanının işaret ettiğim konuşmasını, Sa
yın Cumhurbaşkanının andını niçin konuşmama mes
net yaptım? Ben boşlukta bir savunma mı yaptım? 
Şuradan yola çıkan sayın zatın varacağı yer şurası 
olması lâzım. Bunun aksini lütfen bana ispat etsin
ler. «Danıştay kararı şöyleymiş...» Yasal organın ka
randır. Başka hiç bir şey beni ilgilendirmez. Yanlış
mış, eksikmiş, doğruymuş. Anayasa Mahkemesi şöyle 
vermiş... Bunların benim indimde, benim mantığım
da yeri yoktur ve müsaade ederseniz, senelerden be
ri bu hukuk yozlaştırmalarına bizim karnımız tok
tur. 

Efendim, Saym Ege tarafsızlık ilkesinden tuttu
rarak bizi eleştirmek istiyor. Arkadaşlar, lütfettiniz 
dün bir kıymetli konuşmacı arkadaşımızın beyanları
na başlangıcını dinlediniz. Biz, tarafsız değiliz; biz 
Anayasadan tarafız. Kimler bunun içindeyse biz on-
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larla beraberiz. Kimler bunun dışında ise, karşısın
da ise, yanında ise, kişiliklerine saygı sevgi beslemek
le beraber biz onlarla beraber değiliz. Bunu, dün be
lirttiğimiz zaman, belki sizlere, özellikle yeni arka
daşlarıma lüzumsuz bir gerek gibi göründü; ama gö
rüyorsunuz ki, bunun gereği var. 

Sevdiğimiz, saygı duyduğumuz, kişiliklerini bildi
ğimiz arkadaşlarımız özel sohbetlerimizde bizi en çok 
bu yönden eleştirirler. Biz Anayasanın imzacısıyrz; 
ağırlığımız, kuruculuğumuz, etkimiz bu yöndedir. 
Bunu ihmal edemeyiz ve bunu savunmak için bura
dayız. Lütfediniz bize bu gözle bakınız, lütfediniz 
bu saptırıcı konuşmalarla vakit geçirmeyelim. 

Saygılarımı sunuyorum. (C. H. P. ve M. B. Grupu 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karavelioğ-
lu. 

Saym üyeler; 
Şahısları adına konuşmak için Başkanlığımıza 

yapılan müracaatları okuyup; sırası ile kendilerine 
söz vereceğim. 

Saym Hasan Güven, Sayın Hamdi Özer, Saym 
Fevzi Hakkı Esatoğlu, Saym Mehmet Feyyat, Sayın 
Ahmet Özmumcu, Sayın Hüsamettin Çelebi, Sayın 
ismail İlhan, Saym Fethi Çelikbaş. 

Söz sırası Saym Hasan Güven'de. 
Buyurun Sayın Güven. 
Sayın Güven, konuşma süreniz 10 dakikadır efen

dim. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 
Sayın senatörler; 

Kurumlar ve saym temsilcileri eleştiriden uzak 
tutulamazlar. Ancak, bir nokta üzerinde anlaşma 
sağlarsak, soruna daha sağlıklı bir yönden yaklaşmış 
oluruz. 

Eleştiriyi kötüleme, küçük düşürme, her şeye rağ
men karşı alma gibi bir düşüncemiz yoktur. O kadar 
yoktur ki, bu düşüncenin karşısında olduğumuz için, 
onu kullanma olanağını zaten kendimizde bulamayız. 

Tekrarlamaktan hicap duyarım; bu Kararname 
nedeniyle ilk geri göndermelerde sağ basını tetkik bu-
yurduysanız, görmüşsünüzdür ki, Sayın Reisicumhu
run hastalığından bahsedildi, istifa edeceğinden bah
sedildi, çeşitli yollardan, benimsemediğimiz bu kötü
leme, itme metoduna gidildi. Bizim bunlarla hiç bir 
ilişkimiz yoktur. 

Yalnız bir hususu da gerçekçi olarak ortaya koy
mak gerekir: Türkiye'de her şeyin üzerinde bir Ana
yasal düzen ve kuramlar vardır. Anayasal düzen, öz-
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gürlükçü demokrasi, uygar anlayış, uygar tartışma 
ortamında gelişir, yerleşebilir. Eğer, bu ortamdan 
bunu koparırsak, «dedim - dedi,» Şark entrikası, Bi
zans oyunlarına doğru gider. 

Yine, toplumun gelişmesinde en ters etken tabu
lardır. Tabu yaratamayız. Toplumun gelişmesinde en 
büyük etken toleranstır, hoşgörüdür, eleştiridir, öz
gürlüktür. Aslında özgürlükler müesseseleri yıprat
maz, yıkmaz; onları diri, güçlü tutar. Şimdi bu açı
dan konuya gireceğim. 

Birçok arkadaşların aldığı gibi, sorunu bir «Cem 
Davası» şeklinde ele almamak lâzım. Anayasada da
yanakları gösterildi; ancak çarpıcı yönüyle konuya 
eğilmek gerekmektedir. Temelde bazı hatalara bina 
edilince, bina da hatalı çıkmış oluyor. 

Sayın Reisicumhurun görev ve yetkileri Anayasa
da açık açık gösterilmiştir. Yürütmenin başı olarak 
Başbakanla birlikte, Anayasanın 6 ncı maddesine gö
re görevleri vardır. Millî Güvenlik Kurulunun başı 
olarak yine Anayasanın 111 nci maddesine göre gö
revleri vardır. Hele yemininin kapsamı; Anayasayı 
kollama, Anayasayı koruma görevini ona verdiği gi
bi, özellikle hukuk devleti ilkelerinden ayrılmama gi
bi kesin ve katî bir görev de kendilerine verilmiştir. 

Soruna iki yönden yaklaşacağız. Sayın Erim haklı 
olarak buyurdular; iktidarda başka, muhalefette baş
ka dememek için, (bu yerler gelip geçicidir, inşallah 
yakında biz de iktidar olacağız) bugün dediğimiz şey
lerin yarınkilerle çelişki içine düşmemesi için tutarlı 
olmaya da mecburuz. 

Olayın bir siyasî yönü vardır. Siyasî yönden, Sa
yın Reisicumhur kendi önüne getirilen kararnamelere 
bakarak imza edip etmeme gibi bir yetkiyi kendisin
de bulmamalıdır. Siyasî iktidar, felsefesine uygun 
davranacaktır, görüşüne uygun atamalar yapacak
tır. O halde, bu yönden hiç bir surette kınamıyoruz. 

Sayın Ege, demin kendine has bir şekilde işin 
esasına da girdi; ama bazı hukukî yanlışlıklar yaptığı 
için, kendisine ikazda bulunduk. Burada açıkça söy
leyeyim, bir sorun, yargı organlarına düştükten son
ra, (sorun yanlıştır veya doğrudur) orada taraflar 
karşılıklı olarak delillerini getirir, enine boyuna tar
tışır, sonuçta da bu iş bir karara bağlanır. Karara 
ulaşılana kadar her şey söylenir, her şey tartışılır; 
ama sorun bir karar niteliğine büründükten sonra, 
tartışma bitmiştir. 

Şimdi karar safhasındaki tartışmaları Sayın Ege 
burada sıraladı; «Bir gün memuriyeti yoktu, tek ta
raflı idi, tek yanlı idi...» Bütün bu görüşlerini mah

keme nedeniyle kendi delilleri olarak mahkemenin 
huzurlarına sundular, hepsini ortaya döktüler; kamu 
görevinin iyi yürümeyeceğini, tek yanlılığını, kuru
mun tarafsızlığıyîe bağdaşmayacağını, ne kadar de
lil varsa ortaya koydular: 21 kişilik kurul içerisinde 
î 8 kişinin müspet oyu ile karar iptal edildi. 

Demek ki, hukukî yönden ne kadar cılız kaldığı, 
ne kadar zayıf kalmış olduğu bir yana, artık tartış
ma burada bitmiştir. 

Şimdi sorun nereye geliyor?.. Anayasanın 132 nci 
maddesinin ilgili kesimini okuyalım: 

«... Yasama ve yürütme organları ile idare, mah
keme kararlarına uyma zorundadır; mahkeme karar
larını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine 
getirilmesini geciktiremez.» 

Peki, Anayasanın bu açık ilkesini uygulamayan 
bir hükümet, yerine getirmeyen bir hükümet, hukuk 
devleti ilkeleriyle bağdaşır bir tutum içinde olduğunu 
iddia edebilir mi? En kesin şey... 

Sayın Reisicumhurun eleştiriye hedef olacak du
rumunu şimdi burada aydınlığa çıkaralım: 

Siyasî yönden bir diyeceğimiz yok; atayabilir. 
Sayın Ege bir başka yanlışlık da yaptılar; Cem 

atanırken böyle bir durum var mıydı?.. Cem atandığı 
zaman o makam boştu. Ondan evvel bulunan, o ma
kamı işgal eden ayrılmış, gitmişti; boştu, boş bir ma
kama tayin yapıldı. O bakımdan böyle bir engel, bir 
değiştirme, hatta değiştirdiği kişinin mahkemeye gi
derek bir karar alma durumu mevzuubahis olmadı, 
böyle bir şey yoktu; ama Cem'den sonra durum de
ğişti, bir derece haklılık veren durumları oldu; Cem' 
in görevinden alır almaz, yerine bir başka kişiyi ata
dılar. Bu kişinin atanması durdurulduğu gibi, Cem'in 
alınma kararı da Danıştayca durduruldu. 

Yürütmenin durdurulması kararları kesin karar 
niteliğindedir, değişmez; hukuk devlet ilkelerinde o 
da yerine getirilecektir. Başbakanlığa Danıştay karar
ları tebliğ edildi, edilmedi münakaşalarını bir tarafa 
atalım; yürütmenin durdurulması kararları, mutlaka 
hukuk devletince uyulacak kararlardır ve bundan 
sonra da kendilerini bir nebze haklı kılacak bir nok
ta var ki, o da kayboldu; Yalçmtaş da istifa etti, yer 
bom boş kaldı. Artık TRT boştur ve TRT de evvel
den görevden alman kişi, göreve iade edilmiştir, on
dan sonra göreve tayin edilenin kararı durdurulmuş
tur; o da yetmemiştir, kendisinin hukukî boşluk için
de olduğunu görerek istifa etmiş ayrılmıştır. Yalçm
taş. Bunun yerine artık İsmail Cem'in gelmesi, hu
kuk yönünden kesindir. 
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O halde; Sayın Reisicumhurun Anayasanın 96 
ncı maddesindeki «Hukuk devleti ilkelerine uyaca
ğım» yönündeki yemini ile bu işlem arasında acaba 
bir çelişki yok mu? Bu çelişkiyi dile getirmek, bugün
kü ortamda, bu özgürlükçü demokraside bir hata 
mı? Aksine ben, Sayın Reisicumhurun bunu bir hata 
olarak değerlendirdiği kanısında da değilim. Ondan 
sonraki açıklamalarda Danıştay kararının kesinleş
mediğini, bazı tereddütler olduğunu ortaya koymak 
suretiyle bu işin tamam olması halinde yapılmaması 
gerektiği görüşünü de paylaşır durumdadırlar. 

BAŞKAN — Sayın Güven, 2 dakikanız var. 
HASAN GÜVEN (Devamla) — Peki Sayın Baş

kan, toparlıyorum. 

Sayın Başkan, Sayın senatörler; 
Biz, bir eleştiriyi çok görmüyoruz. Halktan ko

panlar, sermaye yanlısı olanlar, halkın sesini dinleme
ye tahammül edemezler. İşçisiyle köylüsüyle halkı ile 
Türkiye'nin % 90'nı ile bütünleşen bir TRT yapısına 
tahammül edemezler. Onun sesinin çıkmasına, onu 
inlemesine dahi tahammülü yoktur. Sıkıntı buradan 
gelmektedir. Ben yazın halk içinde gezdiğim sıralar
da bir şey dikkatimi çekti. O günlerde, her gün on, 
yirmi, otuz genel müdür, müsteşar görevinden ayrılı
yordu; ama halk bunlarla meşgul olmuyor, sadece 
Cem'i soruyordu. Bunun bir nedeni vardı. Çünkü, 
kendi benliğini kendisine veren bu tarafsız TRT Ku
rumu halkm sesiydi, halkın duygusuydu, halkın her 
şeyiydi. O alındığı için, halk bununla devamlı meşgul
dü. 

Bu halk, eninde sonunda kendi iktidarını kuracak, 
kendi siyasî tercihine uygun iktidar işbaşına geldi mi 
mutlaka ve mutlaka halkçı, devrimci gidişin temsilci
leri tsmail Cemler vesaireler yine görev başına gele
cektir; o günler çok yakındır. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Konuşma sırası Sayın Hamdi Özer'de. 
Buyurun Sayın Özer. 
Sayın Özer, sürenizin 10 dakika olduğunu hatır

latırım. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler; 
Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde görüş ve dilek

lerimi sunacağım. 
Devlet Başkanı, Devletin kişileşmiş görüntüsüdür. 

Bu nedenle kendisine hürmetten başka bir duygu ile 
bakamam. Devlet Başkanı, tarafsızlığı ile bir bütün
dür. Bir tarafa doğru kaymış gibi görünmesi, onu bü

tünlükten uzaklatırır. Öyle ise, herkesin ve özellikle 
Hükümetin onu yanlış bir görüntü içine çekmemesi ge
rekir. 

Devletin başı olarak Hükümet kararnamesini red-
dettikden sonra, Hükümetin onun kararına saygı duy-
mayışı ve âdeta Hükümetten çekilme tehdidi ile zor
layarak onu kararından döndürmesi gibi bir görüntü, 
kamuoyunda Devlet Başkanımıza karşı tereddütlere 
yol açmıştır. Eğer uygun bir Kararname ise neden il
kin kabul edilmedi, değilse sonradan niçin kabul edil
di?... Yüz tane hükümet düşebilir; fakat bir Devlet 
Başkanı kararından düşemez ve düşürülemez. Hükü
met bu yüce değeri kendi inadı uğruna zedelemiş ve 
maalesef Sayın Devlet Başkanımıza olan güvene gölge 
düşürmüştür. 

Bir acı örnek daha vereceğim; askerî doktorlara ait 
Kanun Cumhuriyet Senatosunda kabul edildikten son
ra, sayın Millî Savunma Bakanı kulisteki doktorlara 
«Ben bu Kanunu veto ettireceğim, görürsünüz» diye 
çıkışıyor. Cumhuriyet Gazetesi de bunu aynen yaz
mıştı. Gerçekten de Kanun veto edildi; hem de hata
lı ve tutarsız bir gerekçeyle veto edildi. Kanunun veto 
edilmesi Cumhurbaşkanımızın anayasal yetkisidir; fa
kat bir Bakanın, Devlet Başkanının iradesine hükme
deceğini peşinen ilân etmesi çok acıdır ve bu en Yüce 
Makamı yıpratıcı niteliktedir. 

Sayın senatörler; 
Cephe Hükümetinin memur ve öğretmenleri hallaç 

pamuğuna çevirmesi üzerine Sayın Cumhurbaşkanımı
za Ekim ayı başında şu mektubu yazmıştım. Ana 
noktalarını huzurunuzda aynen okuyacağım : 

«Sayın Cumhurbaşkanım; 
Televizyonda irad buyurduğunuz öğüt ve uyarıları

nızı gurur ve güvenle dinledik. Millet iradesinin te
cellisinde siyasî partilere karşı tarafsız ve fakat Mil
letin bütünlüğü ile demokrasinin üstünlüğü taraflısı .. 
oluşunuzu tarihimiz şükranla yazacaktır. Ancak, Mil
letimin bir temsilcisi olarak şu gerçekleri açıkça belirt
mekten kendimi alamayacağım. 

Anayasamızda yürütmenin başında Cumhurbaşka
nı ve daha sonra Bakanlar Kurulu ile idare gelmekte
dir. Sayın Devlet Başkanımız, bugünkü yürütme or
ganının tasarrufu Devlet memurlarına saldırı ile başla
mıştır. 

Türkiyemiz âdeta bir yabancı işgaline uğramış gi
bi, Devlet memurları kolundan tutulup atılmakta. 
bunların yerine akraba ve uydu memurlar getirilmek
tedir. Diplomanın yerini seccade, ehliyetin yerini ak-
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ra.'oa. ve ortaklar almaktadır. OdaciIarırida.ıı genel mü
dür ve müsteşarlara varıncaya kadar tüm Devlet me
murları bu ölçü ile ayarlanmaktadır. 

Sayın Devlet Başkanımız; 
Bu memurlarımıza sahip çıkacağımızı umuyoruz, 

aksi halde Devletimiz rayından kayacaktır. Bu Dev
letin arması ve forması Cumhuriyet olsa da bünyeli 
olamayacaktır. Çünkü, b:r Devletin bünyesi memuria-
riyle vücutlaşır. 

Cumhurbaşkanlarımız yürütmedeki tasarruflardan 
sorumlu olmasalar dahi, içtikleri anda göre çok yüce 
görev ve yetkilere sahiptir. Kanunları kabul veya veto 
etmek, kararnameleri kabul veya reddetmek yetk:s! 
vardır. Devletin başı olarak Cumhuriyetimizi ve M'l-
letin birliğini temsil etmekte ve dileklerin sen mercii 
ve çars merkezi olmak yüceliğini taşımaktadır. O hal
de sayın Cumhurbaşkanım, Milletimizin dileklerine ça
re olunuz. Memur ve öğretmenler her an sürgün ol
manın kâbusu içinde, tedirgin bulunmakla, görevlerini 
tehditlere teslim etmektedirler. Jurnalcilik partizanla
rın s;!ahı haline gelmiştir. Bir Karadeniz gezinizde bu 
acı gerçekleri dile getirmeniz, memur ve öğretmenle
re huzur ve-Millete sevinç getirmiştir. Şimdi önünüz
de memur kıyımı ile ilgili kararnameler var. Bu in
sanlara kıymayacağınıza inanıyor ve size güveniyo
ruz. 

Devlet memuru, sizin memurımuzdur. Onu koruya
cağınızı umuyor ve en derin saklılarımı sunuyorum.» 

15te sayın senatörler: maalesef bu mektubu yaz
dıktan sonra da Hükümet alabildiğine kıyımlarına de
vam etti. Memurlar bir türlü, b'r noktada henüz nere
de duracagıru bilmez bir hake gelmişlerdir. Sayın Cum-
hurbarkanımızm şahsına derin saygım ve hürmetim 
vardır; fakat Devletin manevî şahsiyetine olan saygı
mın derinliği ve sonsuzluğu daha büyüktür. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özer. 
Konuşma sırası Sayın Fevzi Hakkı Esatoğlunda. 
Sayın Esatoğlu?.. Yoklar. 
Buyurun sayın Mehmet Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

Adalet Partisi Sözcüsü Sayın İskender Cenap 
Eğemin Cem Kararnamesini burada tartışmasının 
tamamiyle konumuzun dışında olduğunu arz et
mek isterim. 

Cem Kararnamesi bir şahıs için çıkarılan özet 
kanun niteliğindedir. Şu veya bu sebepten tutarsız
dır. iptali gerekir... Niçin zamanında Anayasa Mah-
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kemesine götürmediier?.., Buradaki konumuz, Cem 
in Kararnamenin haklı veya haksız, yerinde olup 
olmadığı değildir. Bizim konumuz, Cem'in iyi veya 
fena olması da değildir. Konumuz; bir Danıştay 
kararının, bir yargı kararının uygulanıp uygulanma
masıdır. Bu nedenle maşa dururken insan elini ate
şe uzatamaz. Normal prosüdürle normal hukuk yol 
lan ı)e Anayasa Mahkemesine gitmezseniz, görevi
nizi yapmazsınız; ondan sonra beş - on tane sokak 
talebeleriyls; yani sokak gençliği ile bu memleketi 
yönetime kalkışırız... Olmaz böyle şey arkadaşlar. 
Anayasa Mahkemesinin kararını saygı ile karşıla
rım; münfesih bir İşçi Partisinden dahi hukuk 
yollarını öğrenememenin üzüntüsünü duymaktayım 
bu Yüce Meclislerde... 

Sayın Senatörler; 
1. — Bakanlar Kurulu kararnameleriyle ilgili 

bakanlık müşterek kararnamesinin Sayın Cumhur
başkanınca imza mecburiyeti savı ile mezkûr ka
rarnamelerin ilgili Bakanlar Kurulu ve tüm bakan 
larca imzalanması halinde, Sayın Başbakanın da 
imzalaması mecburiyeti savı arasında ne fark var
dır? 

2. — «Sayın Başbakanın kararnameleri imzala 
maması sorumluluğunun gereğidir.» diyenlere karşı. 
Sayın Cumhurbaşkanının andının metni tekrar göz
den geçirmelerini hatırlatmak isteriz. Ne diyor me
tinde : 

«Vatanın ve Milletin bütünlüğüne yönelecek 
her tehlikeye karşı koyacağıma: Milletin kayıtsız 
şartsız egemenliğini ve Anayasayı sayacağıma ve 
savunacağımıza;.» and içiyorum... Sayacak ve savu
nacak Anayasayı ve bunun için and içiyor. O halde 
sorumluluğu vardır. 

3. Sayın Simav'ın; eski Sayın Cumhurbaşkanı
mızın özel hukuk danışmanı mı, yoksa Köşkün hu
kuk danışmam mı; nasbedilen bir sayın hukukçu
nun hikmeti vücudu ne idi? Sadece kanunların geri 
çevril meşindeki gerekçelerin yazılması için mi nas-
bedilmişti? Her gelen kararnameyi imzalaması z.o-
runluğu ile imzaya gerek görülmeden vacibül ifa 
veya vacibül icra olması arasında ne fark vardır? 
Bu nedenle mecburiyet hali hukuk dışı değil midir? 

4. — Ker kararnameyi imzalamak mecburiyeti 
ile Bakanlar Kurulunun imzalarını tasdik mercii gibi, 
âdeta Çankaya Noterliği şeklinde saymak arasında ne 
fark vardır? Yüce Makamı bu hale getirmek isteyen
ler gizli emelleri için Yüce Makamı âdeta Çankaya" -

170 — 
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da oturmuş bir noterlik rni olarak mütalaa ediyor
lar; sayın Özdalga'nm dediği gibi? 

5. Kanunların geri çevrilmesinde özel anayasal 
yeîki ve sorumluluğu kabul ediien Cumhurbaşkanı ka
tında kararnameler kanlından daha mı fazla değer ta
şıyor? Başka bir ifade iie çift meclisten; Türkiye Bü
yük Millet Meclisinden çıkan bir kanunu geri çevir
me yetkisine karşılık, hukuk dışı bir kararnameyi im
zalama mecburiyetinin gerekçesi ne olabilir? 

6. Sayın Sunay tarafından veya şimdiki sayın 
Cumhurbaşkanımız tarafından geçmişte ademi imza 
nedeniyle vacibül icra olmayan kararnameler yok mu
dur? Tabiîki vardır. O halde, bu teamül ve hatalı 
görüşün Cephenin istifa tehdidi sonucu olmadığını 
kim iddia edebilir? Bu istifa tehdidinin etkinlik ka
zanması halinde (ki, böyle bir ihtimale inanmamak 
Yüce Cumhurbaşkanlığının tarafsızlığına duyacağımız 
saygınlığın gereğidir.) bu konudaki fısıltı ve dediko
dulara sebebiyet verilmesi tarafsızlık ilkesini zedele
mekte olduğunu arz etmek isterim. 

7. Küvetler ayrılığı ilkesi Anayasamızın amir 
hükmü olduğuna göre, bunun açık ihlâli karşısında 
Millî Birlik Komitesi tarafından tasdik edilen, ilim 
kurulunca kabul edilen vatan ihanetinin tahdidi, tes
piti yolandaki kararın geçerliliğine mi, yoksa ilgası 
yoluna m; gidildi? Gidilmediyse, Yüce Divan" ka-
rarlarımn nığı altında düşünmemiz gerekmez mi? 

S. Geniş anlamı ile icranın başı sayın Cumhur
başkanı sayıldığı halde, Bakanlar Kurulunun; Ka
binenin bası da sayın Başbakan olduğuna göre; iki 
başlı bir icra şekli ile karşı karş'ya olduğumuzu göz
den ırak tutmamamız gerekir. Bu durum karşısında 
ikinci derecede; fakat tam sorumlu İcranın başı sa
vın Başbakanın, birinci derecede ve manen sorumlu 

otan savın nhurbaskan nıceiı: andı, manevî 

sorurmulunu ve yüce mşd gı üzerine ambargo koyma 
arzusunu duyan bu Cephe Hükümeti iie onun sayın 
Başkanına açık bono verir gibi tartışmaya ve polemi
ğe sebebiyet vermelerinin gerekçesini, anlamını kav
rayamadığımı üzüntü ile arz etmek isterim. 

9. Sayın Cumhurbaşkanımızın Yüce Senato hak
kındaki önerilerine gelince : 

Fonksiyonel ise; yani Senatonun çalışn hale geti
rilmesi yolunda yetki donatılması ise, mesele yok. 
aynen katılırız. Aksi halde anatomisi; yani tarzı ter
kibi iie ilgili ise, Senato bütçesinde arz ettiğim ne
denlerle katılmıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı mensuplarıy-
le siyasal partiler ileri gelenleri ve sözcülerine hita

ben Cumhuriyet Senatosu hakkındaki görüşleri «Ka
rarındayız» mealinde kamuoyuna basın kanalı ile in
tikal ettiği halde, gerek muhterem zevat ve gerekse 
sayın Cumhurbaşkanlığı Sekreterliği tarafından «Ka-

' rarındayız» kelimesi yerine, «Düşüncesindeyiz»' keli-
i mesi ikame ile tekzip edilmemiştir. 
i 
I 10. Danıştay kararının tebliğ edilmemesini ret 

şeklinde yayınlayan Anadolu Ajansı bu hilei şeriyeyi; 
) yalan haberi kimden öğrenmiştir? Tabiî ki, Cephe Hü-
I kümeti canibinden öğrenmiştir. Burada sayın Cum

hurbaşkanımızı yanıltanların, kendilerine yanlış haber 
verenlerin sayın Cumhurbaşkanına karşı saygınlığı kal
mış mıdır? Sayın Cumhurbaşkanımız halen bu say
gınlığı devam ettirebilir mi, kendilerine itimat ede
bilirler mi? 

27 Mayıs ve 12 Mart sonrası yüksek mahkemele
rin kararlarını asılan suçlu gençler yönünden methü 
sena edeceksiniz; fakat içtihatları yönünden, yargı ka
rarlarının kasten ademi infazı yönünden, Anayasamı
zın temelini dinamitleme yönünden asla bahsetmeye
ceksiniz... Olmaz böyle şey arkadaşlar. Kendi kendi
nizi inkâr etmeyiniz; temeline dinamit koymayınız, 
hukuksal gerekleri inkâr etmeyiniz. Merhum Mende
res bu gerekçe ile kaybedilmiştir. 

Bu itibarla 27 Mayıs ve 12 Mart sonrası mahke
me kararlarından mantık ilâcı olarak ders alması lâ
zım gelenlerin herhalde bu Cephe Hükümetini des
tekleyenler olduğunu arz etmek isterim, 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Feyyat. 
Konuşma sırası ayın Ahmet Özmumcu'da. 
Buyurun sayın. Özmumcu. 
AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Cumhurbaşkanlığı Bütçesi hakkında kişisel görüş

lerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 
Sayın Başkan; 
Yürütme organı 1961 Anayasasının 95 nci ve de

vamındaki maddelerinde düzenlenmiştir. O organ 
Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlardan kurulu 
olduğu belirlenmiştir. Bakanlar Kurulunun bilhassa 
Başbakanın Cumhurbaşkanı tarafından atanması, ic
ranın başı olarak büyük bir yetki ile yükümlü oldu
ğunun delilidir. 

Anayasa birçok maddelerinde sayın Cumhurbaş
kanına bazı görev ve sorumluluklar vermiştir. Bilhas
sa Anayasamızın 97 nci maddesi Cumhurbaşkanını 
şöyle tanımlamaktadır: «Cumhurbaşkanı Devletin ba-
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şıdır. Bu sıfatla, Türkiye Cumhuriyetini ve Milletin 
birliğini temsil eder.» demekle Türkiye Cumhuriyetin
de en büyük kişi olduğunu belirlemektedir. 

Yalnız Anayasa Cumhurbaşkanına veto hakkı ver
mesine, kararnameleri imzalaması sorumluluğu veril
mesine rağmen, imzaladığı kararanmeden dolayı so
rumlu değil; asıl sorumluluğun Bakanlar Kuruluna; 
yani Başbakan ve imzalayan bakanlara ait olduğunu 
belirtmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yasa yapıcıları hazırlanan yasaları bazan muğlâk 

hale getirmişlerdir. Meselâ idarî kanundaki bir madde 
hakkında veya Ceza Kanunundaki bir madde hakkın
da gerek Yargıtaydaki, gerekse Damştaydaki dairele
rin ayrı ayrı içtihat kararları verdiği görülmüştür. Ço
ğu kez aynı madde hakkında bir daire bir karar, diğer 
daire başka bir karar verir. Yargıtay da böyledir; Da-
nıştayda da böyledir. Bunun asıl nedeni kanun yapı
cısının sarih hükümler getirmemesidir. Bu durum ka
nunu tatbik edecek olan hâkimin tatbikatında büyük 
güçlükler doğurmaktadır; yani kanun koyucu bu mad
deleri yazarken sarih hükümler getirmemiştir. Türki
ye Cumhuriyeti 1961 Anayasasında da böyle bir boş
luğun olduğu açıktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Cumhurbaşkanı bir imza atmaktadır karar

nameye. İcranın başı olarak atmaktadır; ama bir 
maddede «sorumluluk yoktur» denmektedir. Yani, sa
yın Cumhurbaşkanı imzayı atıyor, ancak sorumlu olan 
kişi Anayasanın âmir hükmüne göre imzayı atan Ba
kan, imzayı atan Başbakan veya bakanlardır. Bu du
rumda sayın Cumhurbaşkanının imza atmasının sade
ce Türkiye Cumhuriyetinin Devlet Reisi olması ve ic
ranın başı olmasından öteye bir değer taşımadığı gö
rülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugünkü münakaşaların sonunda artık Anayasanın 

bu hususlarının, bu işle ilgili maddelerinin değiştiril
mesi, açıklığa kavuşturulması zarureti açıkça ortada 
bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu bakımdan Anayasa değiştirilmelidir... Değişti

rilmelidir ve sayın Cumhurbaşkanının görevleri açıkça 
belirlenmelidir. 

Tarih boyunca biz 600 sene Padişahlıkla idare edil
miş ve bir tek kişinin emirleriyle yürümüşüz. 1923'ten 
sonra da Cumhuriyet rejimini elde etmişiz ve bu re
jimle idare edilmeye başlamışız, ama unutmamak ge

rekir ki, 1946 • 1950'lere gelene kadar sayın Cumhur
başkanları bize Türkiye'de icranın; Anayasada belirle
nen icranın başı olarak büyük etkinlik göstermişler
dir. Ama, bu hürmetimizi hiç bir zaman yitirmedik. 
Diyoruz ki, Cumhurbaşkanlığı yüce makamı herşeyin 
üstündedir, tenkit edilmemelidir ve daima korunmalı
dır. * Çünkü en sıkıştığımız anda, en kritik anlarımız
da başvurabileceğimiz bir makam odur. Eğer onu da 
yıpratır, eğer onu da bu şekilde ağır ve haksız tenkit
lerimizle incitme durumuna gelirsek, sıkıştığımız ve 
çok müşkül durumda kaldığımız anlarda müracaat 
edebilecek bir makam bulamayacağız kanısındayım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu nedenle (tekrar arz ediyorum) Anayasa değişti

rilmelidir. Anayasa değiştirilmeli ve sayın Cumhurbaş
kanının yetkileri açıklıkla belirtilmelidir. Yani, Ana
yasada bir yerde diyeceksiniz ki, sayın Cumhurbaş
kanı icranın başıdır, Bakanlar Kuruluna Başkanlık 
eder, Millî Güvenlik Kuruluna Başkanlık eder, kanun
ları veto eder, kararnameleri imzalar, tüzükleri imza
lar; ama kararnameleri imzalarken sorumluluk Baş
bakan ve bakanlara aittir, veto ettiği kanundan dolayı 
da ikinci defa veto etmeye yetkisi yoktur... 

Muhterem arkadaşlarım; 
Böyle bir çelişkiler içerisinde olmayı ben şahsen 

kabul edemiyorum. Bu nedenle diyorum ki, Anaya
sa, bilhassa Cumhurbaşkanlığı yetkileri yönünden 
değiştirilmelidir, açıklık ve sarahate kavuşturulmaîı-
dır.Bu arada, değiştirilmelidir dsfken,bir de Ana
yasadan misâl vermek isterim. 

Biliyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
1 nci maddesi, «Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir» 
der. Anayasanın 9 ncu maddesi ise, «Devlet şeklinin 
Cumhuriyet olduğu hakkındaki Anayasa hükmü de
ğiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.» de
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
1 nci mddenin değiştirilemeyeceğini 9 ncu mad

de ile açıkça belirtiyoruz. Ama 9 ncu maddenin de-
ğ'ştirilemeyeceğine dair bir kayıt yok. Herhangi bir 
grup çıksa da ekseriyeti temin etse, 9 ncu madde
yi değiştirse, zımnen 1 nci maddeyi değiştirme yolu
na gidilmiştir. Anayasanın da bir sakat tarafından 
birisi olarak arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Benim, Sayın Cumhurbaşkanlığı Bütçesinde söy

lemek istediğim bir konu daha var. Sanıyorum ki, 
çok büyük yetkilerle, çok büyük sorumluluklarla yü
kümlü olan bu makamın çok çok minicik bir bütçesi 
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var. O kadar minicik bir bütçesi var ki, bu bütçe ile 
Sayın Cumhurbaşkanlığı makamının ve oradaki işle
rin nasıl yürüyeceğini ben şahsen tahmin edemiyo
rum Bu nedenle bunun da nazarı itibare alınmasında 
büyük faydalar vardır. 

Benim sayın Cumhurbaşkanlığı Bütçesi hakkın
daki maruzatım kısaca bu kadardır. Ancak, burada 
bir konuya değinmeden geçemeyeceğim. Çok değerli 
b:r arkadaşımız, sayın Cumhuriyet Haik Partisi söz
cüsü, kararnamelerin imzalanması konusunda vatana 
ihanet suçunu kısaca tarif ve izah ettiler. Yanlış an-
îadımsa özür dilerim. Eğer yanlış anlamadım, benim 
anladığım gibiyse çok üzüldüğüm için bunu burada 
belirtmek istiyorum: 

Bu vatana ihanet suçunu izah ettiler ve bu meş
hur, mahut Kararnamenin imzalanmasından dolayı 
146 ncı maddenin şümulüne sayın Cumhurbaşkanı
nın gireceğinden bahsettiler ve bir idam fetvası çıkar-
cîilar. Buna çok üzüldüğüm için bu kürsüden cevap 
vermeyi uygun buldum. Sanıyorum ki, böyle bir de
ğerlendirmenin bu kürsüden olmaması gerekirdi. 
Zira sayın Cumhurbaşkanının Anayasamıza göre ne 
zaman sorumlu olacağı bellidir. Sadece vatana iha
net suçundan dolayı sayın Cumhurbaşkanı Yüce Di
vana gönderilebilir. 

Bunu böylece tescil ettikten sonra Yüce Cumhur-
başkanığı Bütçesinin Cumhurbaşkanlığı makamına 
ve değerli üyelerine hayırlar getirmesini diler, he
pinize saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Özmumcu. 
Konuşma sırası Sayın Hüsamettin Çelebi'de. 
Buyrun Sayın Celebi. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Bütçe Karma Komisyonunda görüşülme
sini baştan sona kadar izlemiş, konuşulanlardan not 
almıştım. Bugün burada, orada konuşulan üslup kul
lanılmadı, orada söylenenlerin bir 'kısmı tekrar edil
medi. Bu sebeple, tekrar edileceği sanısına göre ha
zırladığım metni kısım kısım geçerek ben de görüş
lerimi arz edeceğim. Ancak, ondan önce, Adalet 
Partisi Grupu adına söz alan Sayın Âdemoğlu'nun, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın, «Hakikî tarafsızları seç
meleri, gelip önemli konuların görüşülmesinde kon
tenjan senatörlerinin ne yönde oy kullandıklarını gör
meleri» yolundaki eleştiri ve temennilerine kısaca de
ğinmek, istiyorum. 

Benim 'bilebildiğim Adalet Partisi, kuruluşundan 
bugüne kadar, Türkiye Büyü'k Millet Meclisi çatısı 
altında görev yapan parlamenterin kullandıkları oy 
itibariyle sorumlu tutulamayacakları, muaheze edile
meyecekleri, kmanamayacakları görüşünü savuna gel
mektedir. Acaba yeni bir gelişmeyle mi karşı karşı-
yayız?. Bunu (özür dilerim) sormakta kendimi haklı 
sayıyorum. 

Kontenjan Grupu hakkında söylenenlerin bir kıs
mına sayın Grup Başkanımız cevap, verdiler. Ben, şu 
'kadarını arz etmek istiyorum: 

Bu Parlamentonun çatısı altında partiler ve par
tililer birbirlerine o kadar peyler söylediler ki, aslın
da, bizim için bugün burada ifade edilenler bir ok
şama niteliğinde kalmaktadır. Ama biz, alışmadığımız 
için üzgünüz. Şu kadarını kaydedeyim: 

Bendeniz şahsen, birhuçuk yıl içinde burada ver
diğim her oyun sorumluluğunu da, şerefini de her 
yetfde taşımaya hazırım. 

Sayın Başkan; 
Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin Türkiye Büyük Mil

let Meclisi Bütçe Karma Komisyonundaki görüşül
mesi sırasında, hep, Sayın Cumhurbaşkanının, Ana
yasaya göre içtiği andın metni üzerinde durularak 
bir şüphe, münasip bir üslup içinde komisyon salo
nunda gezdirildi; Türkiye Radyo Televizyon Kuru
munun başına Sayın Profesör Şaban Karataş'm ge
tirilmesine ilişkin Kararnamenin imza edilmiş olma-
sıyle Sayın Cumhurbaşkanı, acaba andına uygun ha
reket etmiş midir etmemiş midir? Hüküm veren de 
oldu, soran da oldu. Bendeniz münasip lisan olarak 
soru sormayı daha uygun buluyorum ve o şekliyle 
te'krar ediyorum. 

Bir kısım arkadaşlarımıza göre, bu imzanın aîıl-
. mış olması Anayasayı ihlâldir. Dolayısıyle Cumhur

başkanı nın Anayasamızda kayıtlı yeminine bir nevi 
sadakatsizliğidir... Böyle bir ifade edildi. Onlar de
diler ki, «Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. 
Hukuk devletinde yargı kararlarına uyulması zorun
ludur. Uyulmadığı zaman hukuk devleti ihlâl edilmiş 
olur. Sayın Cumhurbaşkanı hukuk devleti ilkesine 
bağlı kalacağına and içtiğine göre; andından ayrıl
mıştır.» 

Sayın senatörler; bu bir iddiadır. Gerçeğe de uy
gun değildir, tki bakımdan uygun değildir. 

Birincisi; TRT konusundaki Kararnamenin imza
landığı anda, ortada kesinleşmiş bir yargı kararı yok
tu. Şu anda da yoktur. Damştayın verdiği bildirilen 
iptal karan Hükümete tebliğ edilmiş değildir. Ana-
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yasa Mahkemesinin vermiş olduğu iptal karan şu 
anda Resmî Gazetede ilân edilmiş değildir. Şu halde 
ikisi de, bu kararnameyi hazırlayanlar ve Karar
nameyi imzalanyle tekemmül ettiren Sayın Cumhur
başkanımız bakımından yoktur; Anayasamızın sar'ılı 
hükümlerine göre ifade ediyorum, yoktur. 

Şu halde «Lâzimül irtibat bir yargı kararı yoktur. 
Bu, imza atıldığı anda da yoktu, şu anda da yoktur. 

Şimdi ikinci noktaya geliyorum. Herkes görüşü
nü söylüyor, bendenizin de görüşünün sükûnetle din
lenmesini rica ediyorum. 

Sayın arkadaşlar? 
Ünlü BBCnin başında Orta Doğu haberlerini 

idare eden, Arapça, Farsça, Türkçe bölümlerini idare 
eden bir Mengo var. Bu Mengo Türkiye'de doğmuş
tur, Türkiye'de okumuştur, Türkiye'de büyümüştür; 
Türkceyi ve Türkiye'yi çok iyi bilir. O kadar ki, hangi 
sağcı hangi sokakta hangi solcu onun îmanında otu
rur, şu anda burada olsa sorsam cevap verecek ka
dar Türkm/e'yj bilir bir zattır. Sık sık Türkiye'ye ge
lir, liderlerle, önemli olayları yaratan kişilerle konu
şur, intibalar edinir ve gider işini memleketinde icra 
eder. 

Sayın İsmail Cem İpekçi Türkiye'de Radyo, Te
levizyon Kurumumun başına geldikten sonra bu 
Mengo yine Türkiye'ye geldi; ipekçi iîe bir buçuk sa
at süren bir görüşme yaptı ve oradan çikıp bizim 
bulunduğumuz yere geldi. Kendisine, (Acaba bir ha
ta vamyor muvum, meseLMİn tamamen drında'.i 

yemiyor?) d; 

:;, «Omei in 
eri ayrec ek 

yo.ume;Mır 
ekera'de ma* 
: müdür olar, 
;süm edemk 
imiz henüz i 

b:r kişi olarak nasıl bir degr~isn.dk im 
sormak ihtiyacını durdum ve dede a 
baımz nedk?» Cümlesini izin verece 
m:ak istiyorum. : «Cem, markssit h: 

dediler. Kcndih dne sordum: «Peke İr 
şist 'bir yorumcu, BBCnin basma gem 
getirilebilir mi?,» Şahitleri vardır, tem 
ifadede bulundular; «Bizim demokra 
kadar ilerlemedi...» 

Sayın senatörler; 
İsmail Cem İpekçi, TRT Gene! Müdürlüğü kol

tuğunda Sû? gün oturdu ve bu SCA günün 5CC"ünü de 
şimdi çıkardığı gazetede tefrika etti. Ne dedi? Tef
rikanın bir yerinde açıklıyor : «TRT'de yaptıkla., nm 
ve yapmak istediklerimi, herkesten, önce, Cumhuriyet 
Kadk Partisinin dışındaki sol anlamıştır.»1 Kendi ifade
sidir. 

Cumhuriyet Kalk Partisi dışındaki solan, hiç de
ğilse bir kısmı marksistir. Bunu Cumhuriyet Halk 

Partili değerli arkadaşlarım da Komisyonda ifade et
tiler ve haklı olarak belirttiler, partilerinin marksizm-
le ilgisi yoktur. 

Herkes biliyor ki, marksizm sımfçıdır arkadaşlar. 
Sınıf hâkimiyeti esasına dayanmaktadır. Marksizm, 
herkes trliyor ki, bu niteliğiyle millet bütünlüğünü 
fikrine ters bir anlayıştır. Ben, kimseyi marksist ol
duğunum dolayı kınamıyorum, ama bir hususu tes
pit için arz ediyorum : Bizim Anayasamız ne der? 
Bizini Anayasamız ülkesi ve milletiyle bölünmen bü
tün olan Türk Milletinin Anayasasıdır ve reümimdz 
de ülkemizin, Milletimizin bölünmez bir bütün oldu
ğu esasına dayanmaktadır. O kadar ki... 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, bir dakikanız var; to
parlayın lütfen. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — O ka
dar ki, say;n arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesine 
açılan davalarda, 141, 142 nin iptali konusunda, 
TIP'in kapatılması konusunda açılan davalarda Ana
yasa Mahkemesi de Anyasamızın marksizmle kapalı 
olduğunu, ama demokratik sola açık olduğunu belirt
miştir kararında. 

Şimdi. Sayın Cumhurbaşkanımız, sadece, Türkiye 
Cumhuriyetinin hukuk devleti niteliğini korumak için 
mi and içmiştir? Hayır. 96 ncı maddeşu bir defa da
ha okursak göreceğiz ki," «Milletin , kayıtsız şaıtsız 
egemenliğ'ni...» milletin, sınıfın değil, maı ksizm, sınıf 
egemenliğine dayalıdır, «...ve Anayasayı" sayacağıma 
ve savunacağıma.,.» diye and içmiştir. Yani, Türkiye 
Cumhuriyeti hukuk devletidir; ama Türkiye; Cumhu
riyeti sadece hukuk devleti değil, demokratik hukuk 
drvîeddir. Marksizmin öngördüğü demokrasinin, bi-
z:m Anayasamızın öngördüğü demokrasi olmadığı bir 
bedahattır. 

Şu halde. Sayın Cumhurbaşkanımızın Defletin 
tek millî yaym organının başına, bir defa daha bir 
marksisti getirmemek suretiyle yaptığı şey, (öyle 
düşünmüş olsa da olmasa da, ne düşündüklerini bil
miyorum, samimiyetle arz ediyorum, neticesi itibariy
le belirtiyorum.) Anayasaya m-gun düşmüştür, Dev
letimizin çıkaılanua uygun düşmüştür. Milletimizin 
çıkarlarına uygun düşmüştür. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan, saygılarımı suna
rım. (A. P. ve C, G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 
Söz sırası Sayın İsmail İlhan'da. 
Buyurunuz Sayın İlhan. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, Cum

huriyet Senatosunun saygı değer üyeleri; 
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Grup temsilcileri, gruplar mm düşüncelerini dile 
getirdiler. Ben de bağımsız bir üye olarak Cumhur-
başkanhğı Bütçesi üzerinde görüşlerimi dile getirmek 
istiyorum. 

Bu konuda esas görüşlerimi dile getirmeden evvel. 
şu and? iktidarda bulunan Hükümetin hangi şartlar 
altmda oluşturulduğunu üç - beş kelimeyle dile getir
mek istiyorum. 

H ;ç unutmuyorum; geçen yıl 6.5 aylık bir hükü
met buhranından sonra, daha hükümet buhranı de
vam ederken ben burada bir görüşme yaparak bütün 
pr.rti başkanlannî, her türlü partiler arasındaki aıı-
lnşmazhkları bir tarafa bırakarak memleketin sorun
larına eğilmek üzere anlaşmaları gerektiğini, bu hu
susta Sayrn Cumhurbaşkanına yardımcı olmaları 
İLizun geldiğini dile getirmiştim, işte 6.5 aylık bir hü
kümet buhranından sonra dört partinin bir araya gel
mesiyle oluşturulan bir hükümetin icraatıyle karşı 
k arşıya bulunuyoruz. 

Kıymeti i senatörler; 
Bugüne kadar mümkün mertebe partilerin bazı 

konularda alerji -duydukları konular hakkında görüş
lerimi kasten dile getirmedim. Çünkü, yangına kö
rükle g'tmek istemiyordum : Örneğin : 

Anayasa Mahkemesinin afla ilgili konusuna, bir 
hukukçu elmama rağmen değinmedim; sırf bunun 
için. Fakat : Cumhurbaşkanlığı hakkında son günlerde 
bazı çevreler ve kimselerce yapılan maksatlı eleştiri
leri do gözönüne alarak bu konudaki görüşlerimi dile 
getirmek istiyorum, 

Cumhurbaşkanlığı müessesesinin yıpratılması hu
susunda bakıyorum bazı kimseler âdeta yarışa gir
mişlerdir. İşin en üzülecek tarafı şurası ki; Sayın 
Cumhurbaşkanı bu hususta hiç kusur ve kabahatli 
olmadığı halde, bu şekilde haksız tenkidi ere maruz 
kalmasıdır; belirtmek istiyorum. 

Yine geçen sene bütün arkadaşlar, ben de dahil 
olmak üzere burada, Sayın Cumhurbaşkanının ba
zı konularda yetkilerinin genişletilmesi hususunda 
görüşlerimizi dile getirdik; fakat o günden bugüne ka
dar bu hususta herhangi bir kanun çıkmadığı halde, 
şimdi de diyoruz ki, «Sayın Cumhurbaşkanı niçin 
bu kararnameyi imza etmemiştir?..» Edemezdi. Et
miş olsaydı öyle bir adım atmış olurdu ki, bir daha 
o adımı geri atlamazdı; belirtmek istiyorum. 

Şayet Sayın Cumhurbaşkanı Şaban Karataş'la il
gili Kararnameyi imza etmeden geri göndermiş ol
saydı, işte o zaman tamamıyle kanunlara aykırı ha
reket etmiş oiacaiktı ve gerçekten telâfisi mümkün 

i olmayan bir yetki tecavüzüne sebep olmuş olurdu. 
j Son günlerde Sayın Cumhurbaşkam bu Kararnameyi 
| imza etmek suretiyle bu şekilde bir hatayı yapmak-
I tan geri dönmüştür diyebilirim. 

Burada bilhassa hukukçuların üzerinde durdukla
rı iki karar vardır: Birisi, Anayasa Mahkemesinin 
kararı. Biri de, Danış tayın kararı. Sayın Nihat 
Erim Hocam bu konudaki görüşlerini burada dile 
getirdikten sonra, benim gibi bir öğrencisine bu ko
nu hakkında söz söylemek düşmez; fakat mademki 
bu kürsüde herkes bir şey üzerinde 20 defa söz al
mış, aynı şeyler tekrarlanmışsa, ben de aynı şeyleri 
tekrar ediyorum. 

Bazı arkadaşlarımız; «Efendim, Danıştayın kesin 
kararı var.» diyorlar. Danıştayın kesin kararının 
mevcut olabilmesi için 521 sayılı Danıştay Kanunu
nun 92 nci maddesindeki şartların bir araya gelmesi 
lâzımdır. Bu şartlar da şunlardır: 

Eğer davada ilgililer hazır bulunurlarsa karar 
tefhim edilir. Eğer hazır değillerse tebliğ edilir. 
Danıştayın bu husustaki kararı ne tefhim edilmiş
tir, ne tebliğ edilmiştir. Dolayısıyle Danıştayın bu 
husustaki kararından bahsetmemiz mümkün değildir. 
Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu kararlar 

Resmî Gazetede ilân edilmedikten sonra kesinlik ka
zanamaz. 

Şimdi, herhangi bir polemiğe meydan vermeden 
hukukçular ortaya çıkıp da, Anayasa Mahkemesi
nin ve Danıştayın kararlan kesinlik kazanmıştır di
yemez; çünıkü, böyle bir şey yoktur. Anayasa Mah
kemesinin vermiş olduğu karar Resmî Gazetede hâlâ 
ilân edilmemiştir. Bu durum karşısında esasında da
yandıkları temel; yani bu konuda görüşlerini dile 
getirenlerin dayandıkları temel yanlıştır, esasa, ger
çeklere dayanmadığı için buradan hareket etmemiz 
mümkün değildir. 

' Cumhurbaşkanı kararnameleri, kanun taşanla
rında olduğu gibi geri gönderemez. Sorumluluk ben
de olacak, ben Başvekil olacağım, Cumhurbaşka
nının istediği genel müdürü getireceğim, ondan son
ra ben kafamı ipe göndereceğim ve mesuliyet bende, 
esas tayin onda... Böyle bir şey olamaz arkadaşlar, 
mümkün değildir. 

Bir noktaya daha değineceğim. Sayın Yalçıntaş 
'konusu aktüel idi. Birçokları Sayın Yalçıntaş'ın 
Kararnamesinin Sayın Cumhurbaşkanlığından geri 
dönmesi gerektiği; kafatasçı, takunyacı olduğu söy
lenmek suretiyle bu hususta bazı fikirler ileri sürül
dü. Sonunda ne oldu? Kararname imza edildi; fakat 
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Yalçıntaş'ın gerçekten ileri sürdükleri gibi bir tara- j 
fin propagandasını yapan, taraflı bir şahıs olmadı
ğı anlaşıldı. Evet; bugün Türkiye'de gerçekten j 
TRT Genel Müdürlüğünü yapmış olup da ayrılan, 
fakat her iki tarafı da memnun etmiş olan bir tek 
genel müdür var şu anda, o da Profesör Yalçıntaş. 

Şimdi ben tarafsız bir senatör olarak şunu diye
bilirim: Peki, Şaban Karataş'ın herhangi bir icraatı
nı görmeden onun da aynı şekilde olmayacağım han
gimiz söyleyebiliriz, hangimiz iddia edebiliriz?.. 
Çünkü, tenkidler aynı şekilde Yalçıntaş için de ileri 
sürülmüştü. Yalçıntaş'a yapılan tenkidler şu anda 
Şaban Karataş için de yapılmaktadır. Şaban Kara
taş'ın aynı şekilde tarafsız olmayacağım şu anda söy- j 
lememiz mümkün değildir. Çünkü, söylediğimiz tak
dirde ön yargıya saplanmış kimseler olarak vasıflan-
dınlmaya mecbur kalırız. 

Efendim, burada hiçbir kimse tarafından dile 
getirilmemiş olan başka bir konuya değineceğim: 
Kontenjan senatörleri acaba, gerçekten, kontenjan 
senatörü olarak seçildikten sonra başka bir partiye 
Anayasamız açısından geçebilirler mi, geçemezler j 
mi; bu mümkün müdür? Kendim, bir hukukçu 
olarak bu konuda bir iki kelime söyleyeceğim. I 

BAŞKAN — Sayın İlhan, iki dakikanız var efen- I 
dim. Lütfen ona göre konuşmanızı ayarlayınız. I 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Baş üstüne efen
dim. I 

Anayasanın 70 nci maddesine göre, Cumhuriyet I 
Senatosu, genel oyla seçilen 150 üye ile Cumhur
başkanınca seçilen 15 üyeden ve Tabiî üyelerden ku
rulmuştur. 70 nci maddede böyle danilmektedir. I 

Şimdi burada Anayasanın istediği bir şey vardır; ya
ni Anayasa c/c 10 nisbetinde kontenjan senatörlerinin Se
natoda bulunmasını istiyor. Her halde şu veyahut da bu I 
parti için değil, kusura bakmayın; yani Anayasanın I 
öngördüğü husus, bu kontenjan senatörlerinin 15'i I 
de bir partiye geçtiği ve dolayrsıyle kontenjan sena
törlerinden hiç birisi yerinde bulunmadığı takdirde, 
acaba Anayasanın öngörmüş olduğu 70 nci madde 
kendi arzusuna kavuşmuş olur mu? Anayasanın mak
sadı burada dile getirilmiş olur mu? Ben şahsen şu 
kanaatteyim ki; kontenjan senatörleri hiçbir tarafa I 
geçemezler. Geçtikleri takdirde, benim şahsî kanaa- I 
time göre, kontenjan senatörlüklerini kaybederler. I 
Çünkü, ancak bu suretle onların yerine yenisinin se- I 
çilmesi mümkün olur. Bu hususta zamanınızı aldığım I 
için kusura bakmayın. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. I 
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SELÂHADDÎN BABÜROĞLU (Cumurbaşkonuıca 
S. Ü.) — Anayasayı tam oku... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İlhan. 
Konuşma sırası Sayın Fethi Çelik'baş'ta. 
Sayın Çeldkbaş, buyurunuz. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın üyeler, 
Cumhurbaşkanlığı ile ilgili müzakere tuta

naklarının Bütçe Karma Komisyonunda taib edilip 
neşredilmesini temenni etmiştim. Bugünkü müzake
relerin sonunda bu temennimdeki isabeti bir kere 
daha görmüş oldum. 

Konu son derece basit olarak şudur arkadaşlar: 
Anayasamızda yapılan bir tadille Hükümete Ka

nun kuvvetinde Kararname çıkartma yetkisi vermiş. 
Bu yetki daha çok, hatırlarsanız, Devlet Personel Ka
nunu ile alâkalı tatbikatın yarattığı huzursuzluktan 
doğdu ve bunun sonunda da; 64 ncü madde ile geti
rilen bu tadille de şu hüküm yer almış, diyor ki dör
düncü fıkrasında: «Yetki kanunları ve Türkiye Büyük 
MiMet Meclisine sunulan kararnameler,... komisyon
larda ve genel kurullarda diğer kanun tasarı ve tek
liflerinden önce ve ivedilikle görüşülüp karara bağ
lanır.» 

Muhterem arkadaşlar; 
Sayın Ecevit Hükümetinin 15 Şubat 1974'te çı

karttığı ve benim hukuk anlayışıma göre yetkisini te
cavüz ederek çıkarttığı kararname ile bir gün sonra 
tayini yapılan Sayın İpekçi'nin tayinine imkân veren 
Kanun Hükmündeki Kararname komisyonlarda ve 
Meclislerde ivedilikle ve öncelikle konuşulmuş olsay
dı, bugün bunların müzakeresine lüzum yoktu; ama 
bu, bundan evvelki toplantılarda söylediğim gibi, 
Meelisilerinıizin ve komisyonlarımızın mevzuat hü
kümlerine göre çalışmamasının neticesi meydana ge
liyor. bu yapılmadı. 

Bu yapılmayınca, bugünkü münakaşa (cidden arka
daşlar) hukuken izahını bulamadığım imkânsızlıklar 
ve muhalât içerisinde devam ediyor. Sayın İpekçi, 
hukuken memur statüsünde değildir arkadaşlar. Yani, 
bir memurun Türkiye'de hangi mevzuat gereğince 
ticarî bir maksatla gazete çıkarabileceğini arkadaş
larımız tasavvur edebiliyor?.. Havsalam almıyor. Eğer 
Türkiye'de memur statüsünü bu şekilde tasavvur edi
yorsak, bu Devlete cidden acımak lâzımdır arkadaş
lar. Bu bir. 

Anayasamız ve Türkiye Radyo Televizyon Ku
rumunun Teşkilât Kanunu bunun idaresinin taraf
sızlığını amir hükümlerle dolu; amir hükümlerle do-
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hı arkadaşlar. Sayın İpakçi'îiin tarafsız olduğunu na
sıl iddia edebiliyorsunuz? Cidden hazin bir şey. Eğer 
Türkiye'de bu kadar bedahet halindeki şeyler mü
nakaşa edilebiliyorsa, cidden politikacıların biraz 
şöyle kenara çekilip azıcık vicdan muhasebesi yap
maları faydalıdır. Şahsî kanaatlim odur ki hamdolsun 
Türkiye'de bütün millet partilere kayıtlı değildir; ta
rafsızlar büyük çoğunluktadır ve onlar nihaî hükmü 
verecek durumdadır: 

TRT'mJn İpekçi ile alâkalı olan kısmı bu. 
Bugünkü durum şudur arkadaşlar: Oımhurbaş-

kanıları, dünya tarihinde sorumluluk duygusuyla ha
reket eden kişiler parlamentoyla, parlamentonun iti-
maidına sahip hükümetlerle ihtilâf haline düşmek is
temezler arkadaşlar. Aksi takdirde cumhurbaşkanla
rının vazifeden ayrılmasını gerektiren bir durum hâ
stı olur ki, o zaman bir Devlet buhranı ile karşı kar
şıya geliriz. 

Tarihte misâli var; 1924 Fransasında o devrin 
Cumhurbaşkanı Millerand Meclis çoğunluğu ile ih
tilâfa düşüyor; nihayet, istifaya mecbur kalıyor. Cum
hurbaşkanı istifa ediyor. Bir arkadaşımız dedi ki, 
«Cumhurbaşkanı, Hükümetin istifa tehtidi altında ka
rarnameyi imza etti.» 

Muhterem arkadaşlar; 
Politikada istifa bir tehdit mekanizması değildir. 

İstifa bir politikayı yürütmenin en müessir müeyyide-
sidir. Tehdit olur mu? Yani havsalam almadı; kulla
nılan kelimelerin yerini bulamıyorum. Bir politikacı ta
kip ettiği politikada kararlıysa, onu yürütür arkadaş
lar. Yürütemeyecekse istifa eder. 

Şimdi Cumhurbaşkanının nıçm Anayasa ve bütçe 
kanunlarını veto edemeyeceğine dair Anayasamızda 
madde var. Bunun bir sebebi yok mu, adet yerini bul
sun diye mi koymuşuz onu? Meclislerle çatışma ha
line gelmesin diye arkadaşlar. Tarihen geliyor bu. 
Öteki kanunlar mühim değil, hükümet tevakku eder
se yine müdafa eder, ikincisinde tasdik eder. Anaya
samıza madde koymuşuz, Cumhurbaşkanı bütün ka
nunları veto edebilir, gerekçe göstererek bir defa; ama 
Anayasada yapılan tadillerle, bütçe kanununu veto 
edemez. Madde var, sebebi bu; ihtilâf haline gelmek 
istemez. O, Devletin başıdır. O, bir milletin ebediyeti
ni temsil eder, Devletin ebediyetini temsil eder. 

Kamu hizmetinde yürürlük esas. Misâl verdim ar
kadaşlar. Bu o kadar sorumluluk duygusunu gerektiren 
bir haldir ki, Millî Mücadelede meşhur, (kanunlarda 
var) Atatürk fevkalâde selâhiyetleri haiz Kanun isti
yor; kendisine yetki verilsin istiyor. Üç ay müddetle 

veriyorlar. Üç ay sonra bitiyor, temdit ediliyor. İkin
ci defa temdit ediliyor, üçüncüsünde Meclis reddedi
yor. Atatürk'e söylediklerinde, «Hayır, Ordunun başı
nı bırakmayacağım» diyor. E, reddedilmiş, «Hayır» 
diyor, «bırakmayacağım...» Gidiyor izah ediyor, Ka
nunu tekrar temdit ettiriyor ve devam ediyor. Bakm 
fiilen «bırakmayacağım» diyor. 

Arkadaşlar biz, Devlet Başkanını herhangi bir ma
kamı işgal eden kişi gibi görüyoruz. Öyle değil. Dev
let Başkanı bir taraftan Parlamentoya, ama bir taraf
tan icraya güç veren bir makamdır ve Cumhurbaşkanı 
bu Kararnameyi tasdik etmek suretiyle Türkiye'de 
ne gibi müşkülât ile kurulduğu herkesin gözüönünde 
cereyan eden bir Hükümetin ayrılmasıyle nelerin ge
lebileceğini önceden kestiremediği için, memleketi ka
ranlık bir akıbete sürüklenmekten alıkoymuştur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Vazı Kanun olarak bir hükümet buhranının piya

sada, ekonomik alanda neler yarattığını görmüyor mu
sunuz? Ekonomik hayat harap oluyor arkadaşlar Tür
kiye'de. Bir liderin beyanının tepkileri günlerce ba-
zan devam ediyor. Bir gün (hiç unutmam) merhum 
İnönü burada otururken bir beyanat kendisine atfen 
çıktı. Buraya yeni gelmişlerdi. Kendilerine rica et
tim, bu beyanatı sizin söylemenize ihtimal vermiyo
rum, lütfen açıklarsanız memleket için hayırlı olur de
dim. Derhal açıkladılar; bir gün sonra çıktı. 

Bu itibarla Cumhurbaşkanı fevkalâde titizlikle va
zifesini ifa ediyor. Bunun en büyük delilini şuradan 
okuyarak vereceğim; zapta geçirtmek için : 

3 - 4 Aralık 1973'te, biliyorsunuz hükümet kurula
mıyor, boyuna aylar geçiyor, günler geçiyor, biz müs
tafi Hükümetin üyesiyiz, kendileri titizlik göstererek 
kendi imzalarıyîe tekemmül edecek kararnameleri im
za etmiyor. Biz de devamlı, müstafi Hükümettir, böy
le birtakım tasarruflarda bulunmayınız, telkininde 
bulunuyorlar. Bakın ns kadar titizlik göstermişler, va
tandaşlara hitap ediyor : 

«Sevgili vatandaşlarım, hep birlikte şahit olduğu
muz gibi memleketimizde hakim olmasını Milletçe 
beraberce istediğimiz hürriyetçi, demokratik parlamen
ter sistemin yerleşmekte olduğunun delilini veren ilk 
sınavı 14 Ekim 1973 Genel Seçimlerinde başarıyle ver
miştir.» 

Bu sınavı, hatırlayınız; Sayın Ecevit «Sıkıyönetim 
altında seçim yapılamaz, seçim zamanında yapılamaz» 
demiş olmasına rağmen verdik, ben o zaman Hükü
metteydim. Seçim zamanında yapılabildi. Seçim sıkı
yönetimsiz yapılabildi arkadaşlar; unutuyorsunuz. Hal-
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buki Ecevit ne diyordu, «Sıkıyönetim altında yapı
lacak; yapılamaz ve zamanında yapılmayacak» diyor
du. Hadiseler kendisini tekzip etti. Sıkıyönetimsiz ve 
zamanında yapıldı : 

«İlk sınavı Milletçe verdik. Bu sistemin Milletçe 
tamamen benimsendiği yolundaki ikinci sınavın yeni 
seçilen Parlamento içinden bir hükümet kurma sına
vı olduğunu sizlere evvelce açıklamıştım. Filhakika bir 
ayı aşkın bir zamandan beri hükümet kuramadığımıza 
:;öre, bu ikinci sınavı henüz başarmış durumda deği-

Devlet idaresini sükûnetle yürütmekte olma
mıza rağmen, tarihimizde bu kadar uzun müddet 
istifa etmiş bir Hükümetle icra organının vazifede 
kalmış olduğunu hatırlamıyoruz. Bu durumun Mil
leti ruhi ve fiilî alanda, Devlet mekanizmasını tat
bikat sahasında geniş bir bunalıma itmekte olduğu 
meydandadır. Bütün siyasî partilerin, hatta (vaziyeti 
yakından görüyorum) bugün vazifeye devam etmek
te olan istifa etmiş Hükümet üyelerinin mensup ol
duğu partiler de dahil bütün siyasî partilerin yegâne 
birleşebildikleri nokta Hükümetin bir an evvel ku
rulmasıdır. 

(İstifa eden Hükümet erkânı dahil) diyorum; Çün
kü, onların sorumluluğu devam ettiği halde, yetki
leri, yetkimiz dahilinde kısmen kısıtlanmış, yetki
miz dışındaki tasarruflarının bazılarım da kullan
mamaları hususunda daimi tavsiye ve temennileri
miz kendilerini müşkül durumlara itmiş bulunmak
tadır. 

Biz bu devri yaşadık arkadaşlar. Cumhurbaş
kanı daha ne yapabilir?.. Sonunda (âdeta meyus, 
Parlamentoda liderlerle yaptığı temaslardan meyus; 
haklı olarak meyus, Zabıtlar da neşredildi, Kimler 
neler söz veriyor, sonra nasıl hareket ediyor, hep 
bunları gördük ibretle). 

«Hepimiz, partili ve partisiz, bütün vatandaşlar 
bugün tarihî ve vicdanî bir sorumluluk içerisinde
yiz. Parlamentoda grupu olan bütün siyasî parti li
derlerinden ve grupu olmayanlarla Parlamento dışın
da kalan siyasî parti genel başkanlarından bir haf
ta içinde yazılı olarak son önerilerini bekliyorum.» 
diyor. 

Bir Cumhurbaşkanı daha ne yapabilir arka
daşlar?.. Cidden, bazı hukukçu arkadaşlarımızın, 
Türk Ceza Kanununun uzaktan yakından alâkası 
olmayan maddeleriyle bir vatan hainliği ilişkisi ku
rarak, mesuliyeti yoluna gitmesi havsalasız bir şey
dir. 

3 , 2 . 1976 O : 2 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, süreniz bitmek üze
redir, hatırlatmak istiyorum. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) Muhterem arka
daşlar; 

Bu Anayasamız Cumhurbaşkanına partilerin üs
tünde; ama tarihe karşı mesul, rnü!et;ne karşı mesul; 
onun yemini tarih ve milieti karşısında mesuliyeti ta-
zammnn eden bir mesuliyettir, Hükümetin mesuliyeti 
bu değildir; öyle anlamayın, dar deçyildir. Hükümet is
tifa eder gider; ama onun tarihi mesuliyeti devam 
eder. Bu mesuliyet içerisinde, par te r le alâkasını kes
miş ve kendisini müddet; bittikten sonra Senatoda va
zifeye davet etmiştir. Böyle bir insanın, şu veya bu 
partiye, şu veya bu çoğunluğu veya azınhğa yaranmak 
endişesi olabilir mi?... 

Bu itibarla, hiç olmazsa bu makama gelen şahsiyet
lerin tanihî mesuliyetleri içerisinde,, t:nkid :m :zi muay
yen sınırlan sşmadan yapmak ;ç;n kendimizi cebrey-
leyehm: zorlayalım arkadaşlar. Uluorta, makaras: bo
zulmuş şeyler gibi konuşmayalım. 

Bendenizin maruzatı budur. Tarihi bir vazifeyi ifa 
etmişlerdir. Bunu biz takdir etmesek dahi tarih yaza
caktır arkadaşlarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 
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konuları sayın senatörkrrin mütalâa ve düşüncelerini 
dikkatle dinledik. Bunlardan yararlanacağımız tabiî
dir. 

Bu mütalaa akardan, siyasî eleştiriler veya düşün
celer mak'yet'nde olanlar üzerinde bizden cevap ve 
mütaUa beklendiğini zan ve tahmin etmiyorum. Esa
sen. bu hususların 2ayın Cumhurbaşkanımıza kendi
si ya da onun adma tevkiî edecekleri birisi tarafından 
burada ifade ve beyanına dair bir usul ve gslenek mev
cut değild.r. Bu itibarla, gerek prensiplerin tartışılma
sı, gerek hukuk ve kanunî hükümlerin ne şekilde anla
şılması lazım geldiği hususundaki fikirlerin Cumhur
başkanlığınca değerlendirilip cevaplandırılması fiilen 
mümkün olamamaktadır. 

Cumhurbaşkan;n!n. muayyen bir kararnamenin im
zası dolayısîyie çıkmış olan tartışma ve eleştirilerin 
genişliği ve bu husustaki farklı fikirlerin mevcudiyeti 
ve çeşidi hukukî tezler ileri sürülmüş o'ması, bizde de 
ve bir saym senatörün de ifade ettikleri gibi. onlarda 
da ortada açıklığa kavuşturulması gemken bir komi 
bulunduğunu göstermeye yeter olduğu düşüncesinde
yiz. 

Burada, bundan daha ileri bir şey söylemenin bi
zim memuriyet ve sıfatımızla telif edilemeyeceğini tak
dir buyurursunuz. 

Umk ve temennimiz, bütün bu müzakerelerden 
ve basındaki tartışmalardan hukuk kin, memleket için 
yararlı net:eeler çıkmasıdır. 

Sayın Başkan, şimdi yüksek izninizle sevm senatör
lerin. temas buyurdukları b'r konuya; bir temenni ve 
sorularına cevap vermek istiyorum. 

Her bütçe müzakeresinde bazı parlamenterler ta
rafından ifade ediıen ve büyük ölçüde paylaşı'dığı iz
lenimini veren bu temenni, Cumhurbaşkanımızla Par
lamento üyeleri arasında yakın temas ve ilişkilerin ku
rulması. çoğaltılmam temennisi ve dilekleridir. Bunu, 
Cumhurbaşkanımıza daha önce duyurduğumuz gibi, 
bu defa da intikal ettireceğim. Hemen ifade edebili
rim ki, Cumhurbaşkanımız da böyle görüşmelerin ve 
temasların yararı ve lüzumu fikrini paylaşmaktadırlar 
ve bunun gerçekleştirilmesi arzu ve temennisindedir-
3er. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ed enm Sayın Bayramoğlu, 
Saym üyi[cr, Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin tümü 

üzerindeki... 
HİLMİ NAL3ANTOĞLU (Erzurum) — Saym 

Başkan, bir sorum olacaktı; müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun Saym Nalbantoğiu. 
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HİLMİ NALBANTOÖ-LU (Erzurum) — Saym 
Cumhurbaşkanımız, Erzurum'da ve civarında da bir 
gezi yar mayi ve halkın der derini görmeyi arzu etmez
ler mi önümüzdeki yıl? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kış bitsin de... 
BAŞKAN — Sayın Bayramoğlu, soruyu anladınız 

değ'' rni efendim0... Saym Cumhurbrykamrmzm, Er
zurum'da ve c"varında bir gezi yanmayı arzu 2û'p et
mediklerin! soruyorlar. Biimiyorum cevap verecek 
durumda mızmız efendim? 

CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ 
FUAT BAVRA'KOÖLU — Saym Cumhurbaşkanı
mız bütün yurdu görmek hususunda çok büyük b ;r 
arzu beslemektedirler. 

BAŞKAM — Teşekkür ederim. Sorunuz cevap-
hndu'ilmışur Saym Nalbantcğlu. 

Saym İbrahim Terfik Kutlar buradalar mı efen-
d'm?,.. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — 
Buradayım efendim. 

BAŞKAN — Bir kifayeti müzakere önergesi ver
mişsiniz. Zaten konuşmalar bitmiştir. Bu itibarla, mua
meleye koymadığımı arz etmek istiyorum. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — 
Mesele yok, geri akyorum efendim. 

BAŞKAN — Geriye iade ediyoruz efendim. 
Saym üyeler, Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin tümü 

üz u indeki görüşmeler bitmiştir. 
Bölümlere gcçilmes'ni oyianmza arz edeceğim. 

Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

CiKiiîîu r başkan? ? ğ? 
Bölüm 
Program Lira 

İMİ Gene! Yönetim ve Destek Hiz-

mayarı Transferler 160 Cfû 
BAŞKAN — Bölümü oyUnmza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.. 

Saym üyeler, bu suretle Cumhurbaşkanlığımı
zın Bütçesi bitmiştir. Hayırlı olmasını temenni edi
yor um 4 
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Ç) SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Sayın Senatörler; 
Program gereğince Sayıştay Başkanlığının Büt-

çeslini görüşmeye başlıyoruz. İlgililerin yerlerini al
malarını rica edyorum. 

Sayıştay Başkanlığı 1976 Malî Yılı Bütçesinin tü
mü üzerinde konuşmak üzere şimdiye kadar grupları 
adına müracaat edenler : 

Çaban Demirdağ (Adalet Partisi Grubu adına), 
Veli Uyar (Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına), 
Niyazi Unsal (Şahsı adına) müracaat etmişlerdir. 

FETHİ ÇELİKBEŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, kaydedeyim. 
Adalet Partisi Grupu adma sayın Şaban Demir

dağ. 
Buyurun Sayın Demirdağ, 
Sayın Demirdağ, konuşma süreniz yarım saattir. 

A. P. GRUPU ADINA ŞABAN DEMİRDAĞ 
(Samsun) — Sayın Başkan, değerli: senatörler; 

Sayıştay Başkanlığı Bütçesi üzerinde Adalet Parti
sinin görüş ve temennilerini arz etmek üzere huzuru
nuza gelmiş bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla se
lâmlarım. 

Bütçenin en uygun şekilde kullanılmasının mura
kabesini temin maksadîyîa Anayasal bir Kuruluş olan 
Sayıştaym kurulması İmparatorluk devrine kadar 
uzanmaktadır. 

1862 yılında kurulan Sayıştay, 1924 Anayasanın 
100 ncü ve 1961 Anayasasının 127 nci maddesi ile 
genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve gi
derleriyle mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi 
adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemle
rini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen 
inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yap
makla görevlidir. 

1961 Anayasasının 127 nci maddesine istinaden, 
1967 yılında yürürlüğe giren 832 sayılı Kanunla, 
Sayıştay Başkanlığı kuruluş ve hüviyete kavuş 
muştur. 

i970 yılında çıkarılan 1260 Sayılı Kanunla da 
bazı eksiklikleri giderilmiştir. 

Sayıştaym her yıl denetlediği genel ve katma büt
çe, sabit ve döner sermaye, belediyeler ve il özeî-
idareleriyle; mal saymanlıklarının adedi 8878'dir. 

Sayıştay bu saymanlıklardan 2474 adedini teşkil 
eden, genel ve katma bütçe, sabit ve döner sermaye 
saymanlıklarının tamamını incelemekte; hesaplarını 
yargılamak suretiyle kesin hüküme bağlamaktadır. 

I Belediye, il özel idareleri ve mal saymanlıkları ince
lemelerini ise imkânları ölçüsü içerisinde ele alabil
mektedir. Bu durumda Sayıştaym denetçi adedinin 

1 kafi gelmediğini takdir buyurursunuz 
153 milyarlık Genel Bütçe içerisinde Sayıştay, 

I gördüğü görevle ilgili tefrik edilen ödenek miktarı 
olan 129 milyon liranın çok mütevazi bir ödenek 
olduğunu huzurunuzda arz ederim. Her ne kadar ge
çen seneki 71 milyon liralık ödeneğe yuvarlık ola
rak 58 milyon liralık bir ilâve ile bu seneki Bütçede 

I ödenek miktarı 129 milyon lira olmuşsa da, bunun 
j büyük bir kısmı cari harcamalara, kalan kısmı da de

mirbaş alımlarına tahsis edilmiştir. 

Senelerden beri kurulması stenen ve Devlet Pian-
j lama Müsteşarlığınca uygun görülen ve sayın par-

lamenterierce de lüzumu belirtilen «Otomatik Sis-
I tem»e geçiş için icabeden ödenek 1976 Yılı Bütçe

sine konmuş bulunmaktadır. Bu suretle işlem ve mad
dî hatanın doğruluğunun tespiti işi elektronik işlem 

i merkezindeki komputürlerle yapılacaktır. Temenni
miz, bu tesisin biran önce kurulmasıdır. 

I Sayıştay, denetim görevini Türkiye Büyük Millet 
Meclisi adına icra etmektedir. Sayıştaym bu görevi 
devlet idaresinde büyük bir ehemmiyet arz eder. 

I Vergi vermekle mükellef vatandaşların ödedikleri 
I vergilerin elbette yerinde sarfedilmesinin en iyi şe-
I kilde murakabesi gerekmektedir. Bu murakabe göre-
I vini Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Sayıştay 
I yapmaktadır. 

Kalkınmakta ve geri kalmışlıktan kurtulmak 
gayreti içinde olan ülkemizde yatırım harcamalarının 

I bazı formalite sebepleriyle sekteye uğratılması, uzatıl-
J ması ne derece zararlı ise, harcanan her kuruşun da 
I "usul ve kanuna, hatta millî menfaatlerimize uygun ola

rak yapılıp, yapılmadığının denetimi de aynı şekilde 
I aşırı derecede önemlidir. 

40 milyona varan nüfusumuzun, bugünkü dünya 
I şartları içerisinde beslenip, geçinmesini, refah ve 
I sosyal güvenliğinin sağlanmasını temin bakımından 
I Devlet Bütçesi içerisinde tefrik olunan paraların 

israf edilmemesi için lüks vs, gibi fuzulî yerlere 
harcanmaman için Sayıştaym elbette en dikkatli şe-

j kilde murakabe görevini yapacağından emin bulun
maktayız. 

Anayasamızın 127 nci maddesi Sayıştaya genel 
I ve katma bütçeli dairelerin gelir - gider ve mallarının 

denetimi ve hesaplarını kesin hükme bağlaması yet-
I kişini vermişken, Danıştay Başkanlığı ve Danıştay 
I daireleri Anayasa Mahkemesine müracaat ederek, 
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Sayıştaym bu kesin hüküme bağlama yetkisinin kal
dırılmasını talep etmişlerdir. Her nedense Danıştay 
bu talebinde uzun müddet ısrar etmiş; dört defa 
hatta beş defa Anayasa Mahkemesine müracaat et
miştir. Ancak, dört defasında ret olunan bu talep, 
5 nci defa Anayasa Mahkemesince kabul edilerek 
Sayıştaym kesin hüküme bağlama kararı ilgili kanun
daki fıkrada iptal edilmiş bulunmaktadır. Bu suretle 
«Sayıştayca verilen ilâmlar aleyhinde Damştaya baş
vurulamaz Hükmü» kalkmıştır. Anayasa Mahkeme
sinin bu kararı artık kabili münakaşa olmaması ica-
beder. Yalnız, bizce bu karar Sayıştaym inceleme
leri ve kesin hükme bağlamaları muvacehesinde bü
yük bir fayda temin etmeyeceği gibi, işlerin uzama
sına sebebiyet vereceği kanaatindeyiz. 3u sebeple 
Anayasanın 127 nci maddesinde Sayıştay'a ilgili bu 
kesin hüküme bağlama mevzuunu halledecek bir 
fıkra eklenmesinde zaruret olduğuna inanıyoruz. 

Sayıştay, kuruluşundan bu yana yasaların kendi
sine yüklediği görevleri en iyi, hatta örnek şekilde 
yerine getiren Anayasal kuruluşlarımızdan birisidir. 

Sayıştaym Dava Daireleri, Daireler Kurulu, Tem
yiz Kurulu ve Genel Kurulu süzgecinden geçmiş ka
rarların itiraz yolu ile bir kere de Danıştay tarafın
dan incelenmesi, işlerin neticelenmesini uzatmaktan 
gayri bir fayda tem<n etmeyeceği kanaatindeyiz. 

Muhterem senatörler; 
Ben burada sözlerime son verirken. Bütçenin Sa-

yşîay camiasına ve aziz Milletimize hayırlı olması
nı gönülden diler, grupum ve şahsım adına Yüce Se
natoya en derin saygı ve şükranlarımı arz ederim. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirdağ. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 

Uyar. 
Buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA VELİ UYAR (Yoz
gat) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım: 

Sayıştaym 1976 Bütçesi hakkında Senato Genel 
Kurulunda Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun görü
şünü arz etmek üzere huzurunuzdayım. 3u nedenle 
hepinizi saygıyle selâmlarım. 

Görüşlerimizi kısaca iki grupta toplamak isterim: 
a) Sayıştaym kuruluşu, fonksiyonu ve etkinliği; 
b) Bütçe tasarısı hakkında genel bilgiler. 
100 yılı aşkın bir süredir devlet kuruluşları ara

sında bulunan, zaman zaman günün şartlarına uygun 
kuruluşunda değişikliğe uğrayan ve denetiminde, dev

let hizmetlerinin yürütülmesinde ağırlığı duyulan 
1924 tarihli Anayasamızın 100 ncü ve 1961 tarihli 
Anayasamızın 127 nci maddesinde görevi ve yetki
leri belirtilen Sayıştay, bir Anayasa kuruluşudur. 

Anayasamızın 127 nci maddesi ve 832 sayılı Sa
yıştay Kuruluş Kanununda; genel ve katma bütçeli 
dairelerle bu daireler tarafından sermayesinin yarısı 
veya yarısından fazlasına katılmak suretiyle kurulan 
sabit ve döner sermayeli veya fon şeklinde kurulan 
kurumların gelir ve giderleriyle, mallarını Türkiye 
Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumlu
ların hesap ve işlemlerini yargılamak yoluyle kesin 
hükme bağlamak; kesinhesap kanun tasarıları hak
kında uygunluk bildirimi düzenlemek, devlet malla-
rıyle gene! ve katma bütçeli daireler dışında deneti
me giren diğer idare ve kurumların bir yıllık hesap
larının inceleme sonuçları hakkında rapor düzenle
mekle Sayıştayı görevli kılmıştır. 

832 sayılı Kuruluş Kanununda organları denetim 
ve yargılama yöntemleri ve etkinliği belirtilen Sayış-
tayımız; Türkiye Büyük Millet Meclisi adına devlet 
harcamalarının kanunlara uygunluğu, yatırımlara ait 
sözleşmelerin plan ve programlara mutabakat, kadro 
dağıtımının hakikaten hizmet verimliliğini artırıcı 
yönde olup olmadığının saptanması yönünde hakika
ten etkin rol oynuyor mu? 

Kamu gelirlerinin tahsilinden öte, yaygın kanaat 
olarak zihinlerde yerleşen vergi kaçakçılığının önlen
mesi yönünde Sayıştaym irşat ve ikazları nelerdir? 

Sayıştay, tarihî geleneklerinden sıyrılıp 832 sayılı 
Kanunda öngörülen yukarıda değindiğimiz konular
da denetim ve yargılama noksanlıklarını giderici ted
birleri süratle almalı, denetleme ve uygulama alanın
da almış olduğu ve almakta olduğu kararlan Meclis
lere süratle aktarmalıdır ve Meclislerde de Sayıştay 
kararlarının sonuçlanmasını sıkı takip etmelidir ki, 
Sayıştaym Anayasamız ve diğer kanunlarca verilen 
büyük görevin etkinliği anlaşılsın. 

Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi adma de
netleme, sorumluların hesap ve işlemlerini yargılama 
yoluyle kesin hükme bağlamakla görevli bulunduğu
na göre; bu büyük görevin ifasında herhangi bir te
reddüde yer verilmeden Sayıştay raporlarının ve ke
sinhesap kanunları hakkındaki genel uygunluk bildi
rimlerinin Meclislerimizce de süratle incelenmesi ge
rekir. 

Meçi islerimiz her yıl bütçelerle verilen milyarların 
özellikle yatırım harcamalarının başarı dereceleri 
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bölgelerarası dengeli kalkınma felsefesine ne ölçüde i 
katkısı olduğunun öğrenilmesi Sayıştay raporlarının j 
süratle tetkikiyle anlaşılabilir. j 

Sayıştay Kuruluş Kanunu yukarıda arz ettiğim ] 
hususların sağlanmasında denetim ve karar organ- ! 
larına geniş yetkiler tanımıştır. j 

Çok yetenekli, çalışkan, genç elemanların mahal- j 
linde ve belgeler üzerinde yapacağı denetim yalnız I 
sorumluluk açısından değil, devlete sağladığı fayda ve j 
zararların ölçüleri yönünde sorumlular için tolerans- jj 
lı. devlet çarkının düzenli işleyişi yönünde de uya- j 
rıcı katkıları karar organlarınca süratle değerlendin- I 
lip Meclislere tezeîden ulaştırılmalıdır. ı 

Açıklıkla söylemek gerekirse, Sayıştay'ımız bu ko
nuda. hatta kendi kuruluşunun çalışmalarını aksatan j 
başkan ve üye noksanlıklarını giderici yönde dahi 
yavaş çalışmaktadır. [ 

İki yılı aşkın bir zamandır üç daire başkam ve 8 j 
üyelik münhal bulunmaktadır. Sayıştay bünyesinde J 
ve Maliye mensupları arasında çok yetenekli, çalış
kan, kıdemli elemanlar varken. Sayıştay Genel Ku- j 
rulunca uzun müddettir aday tespit edilememesi ka
nımca bu büyük kuruluşa olan saygınlığı gölgelemek- | 
tedir. Temennimiz, karar organlarındaki noksanların j 
tezeîden tamamlanmasıdır. i 

Saym senatörler; j 
Türkiye'de hemen her alanda görülen ihtisaslaş- j 

mayı önemsemeyen yetki çatışması maalesef Sayış- | 
tayımıza da bulaşmıştır. Bu sebeple, 135 yıllık Sayıs-
tayın hukukî durumu tartışmalı hale gelmiştir. 

Sayıştay: kuruluşundan itibaren Türkiye Büyük ( 
Millet Meclisi adına denetim yaparken yargı yolunu i 
kullanmış, muhatabı olan sorumluların hesapları hak- 1 
kında son merci olarak hüküm verme yetkisine sahip i 
olmuştur. 

1961 Anayasamızın 127 nci maddesi ile «sorum- j 
iuların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak).; 
görevi verilmekle bu yetkisi açıklığa kavuşturulmuş
tur. j 

Bu işlem, Sayıştayın kendi bünyesi içinde yargı ı 
ve temyiz olmak üzere iki kademede cereyan eder. j 
Temyiz Kurulundan çıkan işlemlerin kesin hüküm 
vasfında olması, Anayasamızın 127 nci maddesinin 
1 nci fıkrası ile Sayıştaya tanınan «kesin hükme bağ- j 
lama» yetkisinin gereğidir. I 

İşte bu yetkinin uygulama düzeyinde ve bir baş- j 
ka biçimde tekrarı mahiyetinde olmak üzere kan;in j 
koyucu, 832 sayılı Sayıştay Kanununun 45 nci mad- j 

desinin son fıkrası ile «Sayıştay'ca verilen ilâmlar 
aleyhinde Damştaya başvurulamaz» hükmünü getir
miştir. 

Ne var ki Danıştay, bahis konusu fıkra hükmü
nün Anayasaya aykırılığını ileri sürerek, Anayasa 
Mahkemesi nezdinde 1967 yılından bu yana 5 defa 
iptal davası açmıştır. 

Davalardan dördünde bahis konusu fıkra Anaya
saya uygun bulunarak itirazlar reddedilmiş; gerek 
Anayasamızcla; gerekse Sayıştay Kanununda ve di
ğer mevzuatta Sayıştayın yargı görevi ve yetkilerine 
ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmadığı halde; Ana
yasa Mahkemesi beşinci defa açılan dava sonunda, 
her ne hal ise ilk dört kararının aksine karar vererek 45 
nci maddenin son fıkrasındaki «Sayıştayca verilen 
ilâmlar aleyhine Damştaya başvurulamaz» hükmünü 
iptal etmiştir. 

Yukarıda belirtildiği üzere son kararıyîe Anaya
sa Mahkemesi Anayasamızın 127 nci maddesi hak
kındaki görüşünü değiştirerek yeni bir yorum yap
mıştır. 

Bu yorum ve bu yorumdan giderek Sayıştay Ka
nununun 45 nci maddesinin son fıkrası hükmünün 
iptalinden sonra ortaya çıkan hukukî durum. Anaya
sa koyucusunun iradesi ile açıktan çelişmektedir. 
Şöyle ki : 

Millet parasının millet adına denetimi yetkisi Tür
kiye Büyük Millet Meclisinindir. Ayrıntılı inceleme 
leri ve ihtisası gerektirmesi nedeniyle bu denetim. 
T. B. M. M. adına Sayıştay tarafından yerine geti
rilir. 3u niyabet ancak ve yalnızca Sayıştaya tanın
mıştır. Sonuçları genel uygunluk bildirimleri ve 
önemli konularda ayrı raporlar halinde yasama mec
lislerinin bilgisine sunulur. 

Halbuki, sorumluların hesap ve işlemlerinin yar
gılama yelliyle kesin hükme bağlanması, Sayıştaym 
T. B. M. M. adına yapacağı denetimi doğrudan etki
le". Bir bakıma bu, denetimin hazırlık safhasını teş
kil tdor. 

Anayasa Mahkemesinin, 832 sayılı Kanunun 45 
nci maddesinin son fıkrasını iptalinden sonra, Sayış-
taydan sadır olacak kesin hüküm aleyhine Damş
taya başvurabilecektir. Bu suıetîe Sayıştay, deneti
minde Danıştay içtihadına tabi bir kurum haline ge
lecek, bunun sonucu olarak idarenin gelir, gider ve 
mallarının T. B. M. M., adına denetlenmesinde Ana
yasa koyucusunun sadece Sayıştaya tanıdığı niyabet 
bir ölçüde Damştaya teşmil edilmiş olacaktır. 
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Bu itibarla, Anayasamızın 127 nci maddesine bu 
konuya ilişkin olarak Anayasa koyucusunun amacı
na uygun bir şekilde «Sayıştayca sorumluların hesap 
ve işlemleri hakkında verilen kesin hükümler aleyhi
ne başkaca bir merciye başvurulamayacağını» öngö
ren bir fıkranın eklenmesi uygun olacaktır. 

Memnuniyetle öğrendiğimize göre, konu hakkın
da bütün partiler ortak görüşe sahip bulunmakta ise
ler de bugüne kadar bu konuda bir faaliyete geçilme
miştir. 

127 nci maddenin son yorurnuyle hukuk alanında 
ortaya çıkması kaçınılmaz olan ihtilâflara meydan 
vermeden değişikliğin biran evvel gerçekleştirilmesi 
zorunludur. Meclislerimize bu konuda büyük görev 
düşmektedir. 

Sayın senatörler, 
Sayıştayın iş yükü, denetimine giren daire ve ku

rumların iş hacinılerindeki artışla orantılı olarak de
vamlı arttığı gözlenilmektedir. Bu konuda bir fikir 
verebilmek amacıyle 1975 yılı itibariyle iş durumunu 
kısaca açıklamak istiyorum. 

1. — Sayıştay in her yıl denetlemekle yükümlü bu
lunduğu genel, katma bütçeli ve bunlara bağlı sabit 
ve döner sermayeli kuruluşlar ile belediyeler il özel 
idareleri ve mal saymanlıklarının toplamı 8 878'dir. 
Bu saymanlık hesaplarına dahil bütün işlemlerin de-
netçilerce incelenip, sonucunun raporla saptanması 
ve birer hesap mahkemesi olan dairelerce yargılana
rak hükme bağlanması gerekmektedir. Sayıştay 1975 
yılında bu saymanlıklardan 2 474 adedini oluşturan 
genel ve katma bütçeli daireler saymanlıkları ile sabit 
ve döner sermaye saymanlıklarının tamamını incele
yebilmiş ve hesaplarını yargı yoluyle hükme bağla
mıştır. 

Bunların dışında kalan saymanlıkların (İl özel 
idare, belediye ve mal saymanlıklarının) hesaplarının 
incelenmesi, iş gücünün yettiği oranda yapılabilmek
tedir. Örneğin; 1975 yılında 67 il özel idare sayman
lıklarından 45 tanesini, belediye hesaplarından da 140 
ve mal saymanlıklarından da 16 adedi incelenebil
miştir. 

2. —• Sayıştayın, harcamadan önce vize işi emi 
28 . 5 . 1970 tarih ve 1260 sayılı Kanunla kaldırılmış
tır. Ancak, önceden vize usulü ödenek ve kadro da
ğıtım işlemleri için uygulanmaktadır. 

Buna karşılık, merkezde bağıtlanan sözleşmelerin 
tescili işlemi bütün Türkiye'ye teşmil edilmiştir. Böy
lece daha yüklenme safhasında iken giderin mevzu
ata uygunluğu saptanmakta, usulsüz ödemeler önce-

j den önlenmektedir. Etkinliği ve yararları açık olan 
! bu denetim uygulaması sonucunda bir yılda 26 000 
i civarında sözleşme incelenmektedir. Bundan başka, 
i yılda 500 000 ödenek dağıtım ve 1 milyon civarında 

kadro dağıtım işleri vizeye tabi tutulmuştur. 
3. — Sayıştayın Anayasa hükmü uyarınca düzen

lenmesi gereken genel uygunluk bildirimlerinin, kesin 
hesap kanun tasarılarının Parlamentoya verilişinden 
itibaren (6) ay içinde T. B. M. M. ne sunulması ge
rekmektedir. 

Bu konuda yaptığımız incelemede, genel uygunluk 
bildirimlerinin, süresinde, hatta süresinden önce su
nulanları olduğu gibi, süresinde sunulamayanların da 
bulunduğa görülmüştür. Gecikmenin denetim kadro
sundaki yetersizlik, intibak işlemleri nedeniyle say
manlık hesaplarının normal inceleme süresinin üstün
de bir süreye ihtiyaç duyulmasından incelemenin za
manında yapılamamasından doğduğu anlaşılmakta
dır. 

4. — Denetçiler tarafından incelenen ve rapora 
bağlanan sayman hesapları, Sayıştay dairelerince yar
gılanarak hükme bağlanmaktadır. Buralardaki iş yı
ğılması ve gecikmenin normalin üstünde olmadığı 
gözlenmiştir. 

5. — Sayıştay dairelerinden çıkan ilâmların tem
yiz mercii olan Sayıştay Temyiz Kurulunun Kasım 
1975 ayı itibariyle devri 311 dosya olup, normal dü
zeydedir; birikim yoktur. 

6. — Sayıştayın işgücü, üçüncü kısımda anaçizgi-
ieriyle belirtilen işyüküne karşılık, Sayıştayın işgücü 
bugünkü haliyle noksan olup aşağıda özetle belirtil
meye çalışılmıştır. 

İnceleme işlerini yürüten denetçi sayısı halen 352' 
dir. Her yıl Sayıştaya denetçi yardımcıları alınarak 
kadro artırılmakta ve işgücü ile işyükü arasındaki 
dengesizliğin giderilmesine çalışılmakta ise de; yapı
lan sınavlar sonucu istenilen nitelikte yeteri kadar 
denetçi yardımcısı adayının alınamaması ve bunların 
tam verimle çalışabilmeleri için tabi tutuldukları ye
tiştirme ve meslek kursları ile uygulamalı çalışmala
rın (2) yıl gibi uzunca bir süre devam etmesi, ayrıca 
her yıl emeklilik yolu ile yetişmiş elemanların ayrıl
ması kadronun kısa sürede istenilen yeterli düzeye 
yükselmesini, işgücü - işyükü dengesizliğinin gideril
mesini mümkün kılmamaktadır. 

Bundan başka, denetçilerin incelemelerinde işgü
cünün önemli bir bölümü, işlem ve hesabın maddî 
bakımdan doğruluğunun saptanmasında harcanmak
ladır. Hesaplar incelenirken işlemlerin mevzuata uy
gunluğu yanında maddî doğrulukta aranmaktadır. 
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Bu işlem elektronik sistemle ve (kompitürler) bilgi 
sayarlar aracılığıyle yapıldığı takdirde, süre kısaldığı 
gibi, işin daha güvenilir şekilde sonuçlandırılması 
mümkün olacaktır. Böylece işgücü noksanı karşılana
cak, artan işgücü hukukî inceleme sahasına aktarıla
bilecek denetimin de etkin ve verimli biçimde yapıl
ması olanağı doğacaktır. 

Bu düşünceyle, Sayıştayda bir elektronik işlem 
merkezinin kurulması hususunda teşebbüse geçilmiş
tir. 

Devlet Planlama Müsteşarlığınca da elektronik sis
teme geçiş uygun görülerek Sayıştayın bu sisteme ge
çişi için 6 aşamalı bir prosedür öngörülmüştür. Bun
lardan birinci ve ikinci aşamaları n gerekleri yerine ge
tirilmiş ve üçüncü aşama olan otomatik sistem etüdü 
ile sistemin dizaynı işlerinin Ortadoğu Teknik Üni
versitesinde yaptırılması önerilmiştir. Orta Doğu 
Teknik Üniversitesince Sayıştayda mekanizasyona ge
reksinme olup olmadığının araştırılması ve genel ko
şulların saptanması amacıyle yapılan çalışma 1975 yı
lında tamamlanmış ve olumlu sonuca varılmıştır. 

İşgücünde önemli tasarruf sağlayacak ve bu ta
sarrufu hukukî inceleme alanına aktaracak olan oto
matik sisteme bir an önce geçilmesi tavsiye ve temen
niye şayan görülmüştür. 

Yargılama ve karar hizmetlerini yürüten daire ve 
kurullarla başkan ve üyelerinin hizmeti aksatmadan 
yürütecek miktarda bulunduğu gözlenilmiştir. Boş bu
lunan 8 üyeliği doldurmak için Sayıştay Genel Kuru
lunda aday seçiminin tamamlanarak T. B. M. M.'ne 
sunulması temenni edilmektedir. 

Sayıştayın meslekî yayınları : 
Bugüne kadar sekizinci meslekî kitap yayınlanmış

tır. Genel Kurul, Daireler Kurulu kararlarını ve çe
şitli konuları kapsayan bu yayınların, Sayıştayın iç
tihadını belirtmesi ve uygulamaya açıklık getirmesi 
yönünden çok yararlı olduğu gerçektir. Yayınların 
devamlı olması temenni olunur. 

Sayın arkadaşlarım; 
Sayıştayın 1976 yılı bütçe teklifindeki ödenek ge

nel toplamı 129 237 900 liradır. 1975 yılı bütçe öde
neği olan 71 223 894 liraya yılı içinde aylıklar ter
tibine yapılan 5 milyon liralık aktarma ve 1903 sa
yılı Kanunla getirilen yargı ödeneği nedeniyle yapılan 
21 915 360 liralık aktarma ile birlikte 98 139 254 li
raya ulaşan 1975 yılı ödenek toplamına göre 31 098 646 
lira fazladır. Bu artış geçen yıla göre % 3î,6 ora
nındadır. 

| Artış nedenleri anahatları ile şöyledir: 
I 1. Personel giderlerinde görülen artış 12 milyon 
i küsur liradır. Bu miktar artış tutarının % 38 kıs

mını teşkil etmektedir. Bu artışın 8 039 900 lirası 
I aylıklardadır. İntibaklar, terfiler ve yeni alınacak 
Ş personelin aylıklarını karşılamak üzere bu miktar faz-
I la ödenek teklif edilmesi zorunlu görülmüştür. 
! 2. Personel giderlerindeki artışın 4 070 315 lirası 

ise, diğer personel ödemelerin dedir. Yargı ödeneği, 
i sözleşmeli personel ücreti, iş riski ve işgüçlüğü zam

ları ile tedavi yardımı ve cenaze giderlerindeki artış-
I tan dolayı zorunlu olarak teklif edilmiştir. 
i 3. Yolluklar tertibinde görülen artış 924 129 lira-
j dır. Yurt içi geçici görev yolluğu yevmiyelerinin 1975 
| yılı Bütçe Kanunu ile artırılmış olmasına rağmen Sa-
j yıştay bütçesine eski tutarlar üzerinden ödenek kon-
î masından ve yeni alınacak personel için ayrılan öde-
I nekten fazlalık doğmaktadır. 

| 4. Hizmet alımlarında 99 497 liralık, tüketim 
| malları ve malzeme alımlarında 55 548 liralık artış 
j bulunmaktadır. Fiyatlardaki yükselmeler gözönüne 
j alınırsa bu artışlar normalin altında sayılabilir. 
] 5. Makine, teçhizat ve taşıt onarımları tertibinde 
İ görülen 16 719 999 liralık artış ise, Sayıştayda ku-
| rulması düşünülen yukarıda bahsettiğimiz Bilgi İşlem 
i Merkezi donanımının satınalmması, Gümrük Resmi, 
! taşıma ve sigorta giderlerini karşılamak için konulan 
| ödenekten ileri gelmektedir. Bu miktar, artış topla

mının c/c 53,7'sini teşkil etmektedir ve normal görül-
! mektedir. 

I 6. Transfer harcamalarındaki 1 189 260 liralık 
| artış, personele öğle yemeği için yapılan yardım, ge

çen yıla ait olup tahakkuk ettirilerek ödenemeyen 
I hastane, ilâç masrafları ile Devlet Memurları Ka-
i nununa göre ödenmesi gereken iş güçlüğü, iş riski ve 
I ek çalışma karşılıklarından ileri geldiği görülmüştür. 
j Sonuç olarak; artışlar ve bunlarla ilgili ödenek 
| istemleri yerinde, kanunî dayanaklı ve zorunlu bulun

muştur. 
Sayın arkadaşlarım; 
Yukarıdan beri tarihî gelişimini ve hizmet özellik

lerini bahsettiğim Sayıştayımızın 1976 yılı bütçesinin 
Devletimize ve Sayıştayımıza hayırlı olmasını diler, 

I hepinizi saygıyîe selâmlarım. (C, H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

j BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyar. 
i Şahsı adına müracaat edenleri okuyorum : 

Sayın Niyazi Unsal?... Yoklar. 
I Sayın Fethi Çelikbaş?... 

184 — 
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FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Vazgeçtim efendim. 

BAŞKAN — Konuşmuyorsunuz efendim. 
Sayın senatörler, başka konuşmak isteyen var mı?.. 

Yok. 
Sayıştay Başkanlığı adına Sayın Başkan konuşmak 

istiyor musunuz? 

SAYIŞTAY BAŞKANI MEHMET KARABA-
BACAK — Tenkit edilen bir husus bulunmadığı ci
hetle cevap verilecek bir husus göremiyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın senatörler; 
Şu suretle Sayıştay Başkanlığı Bütçesinin tümü 

üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunacağım. Bö

lümlere geçilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayıştay 
Bölüm 

(Program) Lira 

101 Gene! Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 41 269 500 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabu! edilmiştir, 

111 İnceleme Yargı ve Karar 
Hizmetleri 86 196 900 

BAŞKAN — Bölümü oylannıra sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilnr'^r. 

9C0 Hizmet Programlarına 
Dağıtılmayan Transferler i 771 500 

BAŞKAN — Bolünü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçe bitmiştir. Hayırlı olmasını temenni ederim. 

D) ANAYASA MAHKEMESİ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayın senatörler: 
Program gereğince Anayasa Mahkemesi Bütçesi

nin görüşmesine başlıyoruz. 
İlgililer lütfen yerlerini alsınlar. 
Anayasa Mahkemesi Bütçesinin tümü üzerinde 

grupları ve şahısları ad ma konuşmak üzere müracaat 
eclen sayın üyelerin isimlerini okuyorum : 

Adalet Partisi Grupu adına Say.n Ahmet Nusret 
Tuna, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Zihni Betil. 

Şahısları adına Sayın Mehmet Feyyat, Sayın Fet
hi Çeîikbaş, Sayın Hasan Güven, söz istemişlerdir. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Millî Birlik 
Grupu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kaydedeyim efendim. 
Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ah

met Nusret Tuna'da. 
Buyurunuz Sayın Tuna. 

A. P. GRUPU ADINA AHMET NUSRET TU
NA (Kastamonu) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri; 

Ünlü siyaset' adamı Montesquieu, «.Kuvvetlerin 
karşısına bir kuvvet konaibilmelidir. Frensiz ve mura-
köbesiz kuvvet, suiistimal bataklıklarına sapabilir» de
mektedir. 

Amme hukuku 'bakımından, beşeriyet tarihini tet
kik ettiğimiz zaman güçlünün, kuvvetlinin karşısına 
bir kuvvet koyabilme ve kuvvetler arasında bir mu
vazene tesis edebilme kolay olmamıştır. Büyük ça
balardan sonra kurulan muvazene, kuvvetlerden biri
nin diğeri aleyhine gelişmesi sonucu bozulmuş, yeni 
baştan muvazene tesisi cemiyetleri yıllarca uğraştır-
mıştır. 

Toplum için hazırlanan yasalar, bir nevi donmuş 
kalıplardır. Cemiyetler ise, kıymet hükümleriyle bir
likte her gün değişmektedir. Donan kalıpla, yürüyen 
cemiyeti idareye kalkar, bu kaidelere bir ta'bu naza
riyle bakarsak, toplumların gelişmesini menfi yön
den frenlemiş olabiliriz. 

Yasama organına düşen büyük vazife, toplumun 
nabzmı elinde tutmak ve cemiyetin gelişmesine mu
vazi olarak, kaidelere gerekli esnekliği verebilmektir. 

Görüşlerimize bu açıdan bakılmasını bilhassa ri
ca etmekteyim. 

1950 - 1960 arası çift Meclise, Anayasa Mahke
mesine, Yüksek Hâkimler Kuruluna hasret feryatla-
rıyle dolup taşmıştır. Bu müesseselere kavuştuğumuz 
takdirde, her türlü dertten kurtulacağımızı zannettik. 
1961 Anayasası ile bu müesseselere kavuştuk. Bir kı
sım problemlerimizi halletmekle bera'ber, yenilerin 
doğduğu da bir vakıadır. 

Anayasa Mahkememizin kurulması üzerinden 15 
seneye yakın bir zaman geçmiştir. Teşihls masasına 
yatırılarak aksayan tarafların neden ileri geldiğinin 
tespiti, daha iyiye doğru gitmesi için gerekli tedbirle
rin alınması lâzım geldiği kanaatindeyiz. Mahkemelere 
hakikî hürmetin bu suretle temin olunacağına kaniiz. 

Muhterem arkaldaşlarım; 
Anayasamıza göre, Anayasa Mahkememizin ku

ruluş ve işleyişi bakımından bazı noktalara temas ede
ceğim : 
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Devletler yasama, yürütme ve yargı temeline da
yanır. Malumlarınız olduğu veçhile, bizim Anayasa
mız da kuvvetler ayrılığı prensibini kabul etmiştir. 
Bu kuvvetlere ayrılan sahalarda son sözü söyleme hak
kı, hak sahihi olan kuvvete aittir. Birisi diğerinin ye
rine kaim olarak, ona ait hakkı kullanamaz. 

Yasama organı 4 yılda bir milletin, yürütme or
ganı da daimî olarak Meclisin siyasî murakabesine 
tabidir. Çift Meclise; bu 634 üyeye rağmen, Parlamen
tomuzun Anayasaya muhalif kanunlar çıkarabilece
ği, yürütmenin de kanunlara muhalif karar alabilece
ği kabul edilerek, Anayasa Mahkemesinin ve Danışma
yın murakabesine tabi tutulmuştur. İsabetlidir, doğ
rudur. 

Mevzuumuzla alâkası bakımından burada, Ana
yasa Mahkemesinden bahsedeceğim, Danıştayı başka 
bir devreye bırakıyorum. 

65 yaşına kadar hizmet etmek üzere seçilen 15 hâ
kim ise ne siyasî bakımdan, ne de başka hiçbir su
retle bir bakan veya merciin murakabesine tabi değil
dir. 

Taraf tutmayacakları, siyaset yapmayacakları, 
hata işlemeyecekleri, davacı kim olursa olsun pren
siplerinden şaşmayacakları kabul edilmiştir. Millet 
adına vazife görmelerine rağmen, millete de hesap 
vermezler. Kararları katidir. Anayasa vaznnın şu ka
bulünü vicdan süzgecinden bir geçirelim : 

Hata kul içindir. Çeşitli kademelerdeki mahkeme
lerin kurulması, kanun yollarının açık bulundurul
ması hata ihtimalini kabulden doğmaktadır. Anaya
sa Mahkemesi hâkimleri birer fani olarak değil, âde
ta birer melek olarak mütalaa etmiştir. 

Kanun koyucuları en kötü ihtimalleri düşünme
ye ve önleyecek tedbirleri almaya mecburdur. Bir an 
için Anayasa Mahkemesinin millete rağmen, aşırı bir 
ucun âleti haline geldiğini düşünelim. Bu mahkeme
nin kararlarını tashih edecek, hükümsüz hale getire
cek, hukukî bir tedbir var mıdır?.. Maalesef yoktur. 
Frensiz ve muraka'besiz bırakılan bu kuvvet, Anaya
samızın en zayıf tarafı olarak kendisini göstermekte
dir. 

Anayasa Mahkememizin kuruluş tarihi bakımın
dan da bir şanssızlığı vardır. 196û'dan sonra kurul
muştur. 15 üyeden 4'ü Yargıtayca, 3'ü Danıştayca. 
2'si Cumhurbaşkanınca, l'i Sayıştayca, 5'i de Parla
mentoca seçilmiştir. İhtilâl idaresi, Yargıtay ve Danış
tayı feshederek, karşı fikir grupundan telâkki ettiği 
hâkimleri tasfiye etmiştir. İhtilâlin lideri Cumhurbaş
kanıdır. Bu şekilde düzenlenmiş heyetler tarafından 

seçilen üyeler, karşı fikir grupları tarafından şüphe 
ile karşılanmıştır. Hele Yüksek Adalet Divanında 
vazife gören hâkimlerden bir kısmının üye seçilmesi. 
kuşkuyu büsbütün artırmıştır. 

Bir mahkemenin en büyük vasfı tarafsız olması, 
buna milleti inandırabilmesidir. Taraflı hareket et
mese bile, bu kuşku, müesseseye saygıyı zayıflatır. 
Kuruluştaki bu şüpheyi gidermek için hâkimlerimizin 
çok titiz davranmaları, millî saygıyı bütünleştirmele
ri lâzımdır. 

Mahkemeden sadır olan siyasî cephesi ağır basan 
kararları tetkik ettiğimiz zaman, 9 -10 üyenin aynı fi
kir etrafında toplanarak daima kararı yazdıkları, 
diğer 5 - 6 üyenin muhalefet şerhlerini yazdıklarını; 
aynı isim ve kliklerin âdeta değişmediğini müşa'hade 
etmekteyiz. 

Bu hâl, haklı veya haksız kuşkuların devamına 
sebebiyet vermekte, bir an evvel kaynaştıklarını gör
mek, millete ferahlık verecek, maziyi unutturacaktır. 

15 yıla yakın mazisi olan Anayasa Mahkemesi
nin. bilhassa siyasî veçhesi olmayan kanunlar üzerin
deki murakabesini takdirle karşılamaktayız. Ancak, 
siyasî veçhesi olan kanunlar için aynı ferahlıkla ko
nuşamıyoruz. Gördüğümüz bu noksanlık, sadece bi
zim Anayasa Mahkememiz için değildir. Anayasa 
Mahkemesi olan bütün medenî milletlerde aynı se
beplerden şikâyetçidirler; çareler aramaktadırlar. Her 
beşeri teşekkül, kurul, kuram hatalar yapabilir. Bu 
hataları tashih edecek üst kurulların kurulmasının 
sebebi, hatanın kabulüdür. 

Bu. umumî kaide, bizim Anayasa Mahkememiz 
için kabul edilmemektedir. Karan herkesi bağlar. Bu 
kadar büyük yetkinin bir murakabesi yoktur. Sadece 
hâkimlerin vicdanına bırakılmıştır. 

İnsanoğlu hükmetmek ister; tabiatında bu var
dır. Hükmedeceği sahaya hudut tanınmazsa, hakkı 
azaltılanlar ses çıkarmazsa, bu saha mütemadiyen ge
nişler. Yurdun tek hâkim sesi, tek geçerli sesi ol
maya özenirler. Haklar hüsn-i isti-mâl edildiği müd
detçe gelişir, kökleşir. Aksi tutum, hakkın tamamen 
kaybına sebep olabilir. Nasıl frensiz bir otomobili 
kullanmaya mecbur olan şoför yol almak, kaza yap
mamak için azamî dikkati kullanmaya medbur olur
sa, hudutsuz yetkilere sahip olan mahkemeler de ay
nı teyakkuz ve ihtimamı göstermeye mecburdur. 

Bizim Anayasa Mahkememizde bu tabiî akımın 
dışında maalesef kalamamıştır. Malumlarınız olduğu 
veçhile bir kanun bir ihtiyaca cevap vermeli; aklın, 
halin ve zamanın icaplarına uygun olmalıdır. Bu hu-
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susu takdir yetkisi tamamen siyasî organın; yasama 
organının hakkıdır. Anayasa Mahkemesi sadece bu 
kanun veya İçtüzüğün Anayasaya uygun olup olma
dığını tetkik ve tespit eder. 

Tatbikatta maalesef yasama organına bırakılan 
sahaya Anayasa Mahkemesinin müdahale ettiğini, da
va açanlar tarafından da bu haksız kararların alkışlan
dığını üzüntüyle görmekteyiz. Tatbikattan kaldırılma
sı lâzım geldiği damgasıyle damgalanan bir kanun, 
esas ve şekil bakımından muraka'beye tabi tutulmak
ta, Anayasaya muhalefet açıksa, o bakımdan iptali 
cihetine gidilmektedir. Eğer muhalefet yoksa, şekli 
murakabe bakımından herhangi bir özür aranmakta
dır. 

Kanun tasarı ve teklifinin Başkanlığa verilmesin
den, kanun olarak çıkmasına kadar çeşitli heyetlerin 
elinden geçmektedir. Bu heyetlerden biri tarafından 
herhangi bir hatanın yapılması mümkündür. Bu ha
tanın neticeye müessir olup olmadığını takdir yetkisi 
de mahkemeye aittir. Aranan böyle bir hata kolay
lıkla bulunmakta, kanun şekil bakımından iptal edi
lerek yürürlükten kaldinla!bilmektedir. 

Sü''e gelen bu tatbikat son Af Kanununun iptaliy
le bardağı, taşıran damla haline gelmiştir. Yasama 
oryam takdir hakkını kullanarak, hangi suçların ne 
nispetle aftan yararlanacağını tespit etmiştir. Bu, 64 
ncü maddenin verdiği sarih bir haktır. Anayasaya ta
mamen uygundur. Buradan bozulması mümkün de
ğildir. Şekil yönünden tetkikata geçilmiştir. Karma 
Komisyon, raporunun oylanması sırasında bir hata 
yapıldığı kabul edilmiştir; mümkündür. Bu. takdirde 
Meclisin, ileri sürülen hatayı ikmal etmesinin temin 
piunması, bunun için de mehil verilmesi lâzım gelir
ken, bu yola gidilmeyerek çok açık bir hata işlen
miş, Meclisin açık iradesine muhalif olarak hapis
hane kapılan açılarak aftan istifade etmemesi lâzım 
gelenler cemiyete iade olunmuştur. 

Bugün, toplum olarak çektiğimiz ıstıraplara maa
lesef bu karar sebebiyet vermiştir. 

Bütün partilerin ittifa'kıyle yapılan Anayasa tadil
lerinden sonra çıkarılan tatbikat kanunlarının hemen 
hepsinin buna benzer kararlarla yürürlükten kaldırıl
dıklarını üzüntüyle müşahade etmekteyiz. 

Anayasa, parlamenter bir sistem kabul edecek, 
kuvvetler ayrılığı prensibine dayanacak, millet mü
messillerinin çıkardığı kanunlar istendiği zaman, hiç 
kimseye hesap vermeyen 15 kişilik heyette yürürlükten 
kaldırılacak; bunların tasarrufuna karşı herhangi bir 
mercie başvurulamayacak... Bu tatbikat yasama orga-
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nma ayrılan sahanın sıfıra müncer olması gibi, fonk
siyonunu kaybetmesi gibi bir netice doğurmaya nam
zettir. 

Bu sürtüşme bize has bir hastalık değildir. Anaya
sa Mahkemesi kalbul eden diğer milletlerde de bu ve 
buna' benzer hastalıklar görülmüştür. Aldıkları ted
birlerden birkaçına kısaca temas edeceğim : 

Millet adına yargı yetkisini kullanan yüksek hâ
kimlerin belirli bir süre için millet tarafından seçil
mesini, seçim sonunda millete hesap verme suretiyle 
milletle daimî irtibatın sağlanmasını temin eden ülke
ler vardır. 

Yüksek mahkeme hâkimlerinin millet kararıyle 
azlolunmasını kabul etmiş ülkeler mevcuttur. 

Anayasa Mahkemesi kararlarının referanduma su
nularak oylama sonucuna göre yürürlükte kalmasını 
veya yürürlükten kaldırılmasını kabul eden ülkeler 
mevcuttur. 

Anayasa Mahkemesinin 2/3 çoğunlukla, hatta sa
dece 1 üyenin muhalefetiyle karar vereceğini benim
seyen ülkeler vardır. 

Anayasa mahkemesi iptal kararlarının meclise ia
desinden sonra 2/3 çoğunlukla reddolunamadığı tak
dirde yürürlüğe gireceğini kabul eden anayasalar da 
mevcuttur. 

Bulunan bu ve buna benzer tedbirlerin lehinde ve 
aleyhinde konuşmak mümkündür. Benim sadece or
taya atmak istediğim husus, hastalıklara göre tedavi 
yollarının bulunması, bunun için de araştırılması lü
zumuna işarettir. Bu sayede müesseseleri kökleştir
meye ve kendilerinden beklediğimiz faydaları istih
sale etmeye muvaffak olabiliriz. 

Âcil olarak ele alınması lâzım gelen bir iki tedbire 
dokunacağım. Parlamento kanunlarına sahip çıkmı
yor... Malumlarınız olduğu veçhile, kanunlar yasama 
organının mahsulüdür. îster teklif olarak, ister tasa
rı olarak Meclise gelsin, komisyonlardan geçtikten 
sonra Meclisin malı olur ve teklif sahibi kendiliğin
den geri alamaz. Anayasa Mahkemesince iptal olu
nan metinlerde bir boşluk meydana gelir. Bunu dol
durma hakkı Meclislerindir; fakat tatbikatta yıllar 
önce iptal edilmiş kanunların ele alınmadığını, oldu
ğu gibi bırakıldığını görmekteyiz. Bu, İçtüzük noksa
nından ileri gelmektedir. Gerek Millet Meclisi, ge
rekse Cumhuriyet Senatosu İçtüzüklerini 1957 sene
sinden evvelki Dahilî Nizamnameyi yeni Anayasaya 
uydurarak yapmışlardır. Eski îçtüzük zamanında Ana
yasa Mahkemesi yoktu. 
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Su itibarla, yeni İçtüzüklerimizde iptal edilen ka
rarlarla Parlamento münasebetleri bakımından hü
küm mevcut değildir. Bu, bir unutmadır. Acilen İç
tüzükte değişiklik yapılarak iptal edilen kanunların 
derhal alâkalı komisyonlara gönderilmesi, onlar tara
fından iptalin meydana getirdiği boşluğun doldurul
ması Umumî Heyetlerde de her şeye takdimen önce
likle konuşulması temin olunmalıdır. İçtüzükte yapıla
cak bu tadilin bugün rastladığımız problemlerden pek 
çoğunu halledeceğine kaniyim. 

Anayasa Mahkemesinden sadır olan iptal karar
larını elden geçirdiğimiz zaman; büyük bir kısmının 
şekil noksanından dolayı bozulduğunu görmekteyiz : 
Yoklama talebinin nazara alınmaması, ivedilik tale
binin en başta karara bağlanmaması, Başkanlık Di
vanında bir parti temsilcisinin bulunmaması, Karma 
Komisyon raporu ile eski metnin ayrı ayrı oylanması 
vesaire gibi kanunun sıhhati ile birinci derecede alâ
kası olmayan hususlardan dolayı bir kanun iptal edi
lebilmektedir. Şekil noksanı olan ahvalde mahkeme 
kararının yürürlüğe konabilmesi için, mehil verme 
mecburiyeti olmalı, mehile rağmen, bu noksanlık gi
derilemezse Anayasa Mahkemesinin iptal kararı o za
man yürürlüğe girmelidir. Bugünkü tatbikatta şekil 
noksanlığından dolayı verilen iptal kararlarında da 
mahkemenin mehil vermesi kendi takdirine bırakıl
mıştır. Esas bakımından verilen kararlarda mehil ve
rilmesi mahkemenin takdirine bırakılabilir ise de, şe
kil bakımından verilecek bozma kararlarında bir yılı 
geçmemek üzere mehil verilmesi mecburi hale geti
rilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Anayasa vazıı; hâkimleri, taraf tutmaz, siyasete 

sapmaz, hata yapmaz; davacı kim olursa olsun pren
siplerinden şaşmaz olarak kabul etmiştir. Milletin 
gösterdiği bu sonsuz itimada lâyık olmak için gere
ken çabayı göstereceklerinden emin olmak ister, cüm
lenize hürmetler selâmlar, 1976 Bütçesinin aziz Mil
letimize hayırlı olmasını dilerim. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuna. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Zihni 

Betil. buyurun. 
C. H. P. GRUPU ADINA ^ İ H N İ BETİL (To

kat) — Sayın Başkan, sayı-n senatörler; 
Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu 

Grupunun 1976 Yılı Bütçe Kanunu tasarısının Ana
yasa Mahkemesine ait kısmı hakkındaki görüşünü 
açıklamak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Sayın senatörler; 
Yasaların en iyileri ihtiyaçtan doğan ve ihtiyacı 

karşılamak amacı ile yapılan yasalardır. Anayasalar 
için de kural aynıdır. Birinci Dünya Savaşından son
raki gelişmelere, İkinci Dünya Savaşının getirdiği tec
rübeler eklenince demokratik parlamenter rejimle yö
netilen batılı ülkelerin o zamana kadarki, anayasa
ları ihtiyaçlarını karşılayamaz olmuşlardır. Bu ülke
lerin bir kısım yürürlükteki anayasalarını doğan ihti
yaçları karşılamak üzere esaslı biçimde değiştirmişler, 
bir kısmı da sırası ile Fransa, İtalya ve Batı Alman
ya'da olduğu gibi yepyeni anayasalar yapmışlardır. 
1961 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası da sözü
nü ettiğimiz gelişme ve tecrübelere, 1945 tarihinden 
başlayarak içine girdiğimiz çok partili demokratik 
parlamenter yaşamın getirdiği tecrübelerin eklenmesi 
suretiyle doğan ihtiyacımızı karşılamak için yapıl
mış ve referandum yolu ile yürürlüğe konulmuş bir 
Anayasadır. İlerici bir Anayasadır. 

Sayın senatörler; 
Bir toplum için Anayasanın ihtiyaçtan doğmuş ve 

ihtiyacı karşılamak üzere yapılmış olması yetmez. O 
Anayasanın güttüğü amaç, dayandığı ilke ve koydu
ğu hükümlerin bütünlüğünün korunması da gerekli -
d ir. Bu da yetmez, o toplumun çıkardığı ve çıkaraca
ğı bütün yasaların, Anayasaya uygunluğunun sağlan-

! ması da lâzımdır. Bunun için de Anayasalar birtakım 
i kurum ve kuruluşları beraberlerinde getirirler ve bu 

kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları 
hakkında da hükümler taşarlar. 1961 tarihli Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası böyle bir Anayasadır. 

Sayın senatörler; 
1924 tarihli Anayasamızda toplumumuzun ulaştı

ğı yaşam düzeyinin gereği olarak pek çok yenilikler 
getiriyor ve hiç kuşkusuz ileriye doğru bir aşama nite
liğini taşıyordu. Niteliklerinden birisi de yasaların 
Anayasaya aykırı olamayacağı ilkesi idi. Ancak, bu
nun hangi kurum tarafından ne suretle karşılanaca
ğa hakkında hüküm taşımıyordu. İşte 1961 tarihli Ana
yasamız 8 nci maddesinin ilk fıkrasında «Kanunlar 
Anayasaya aykırı olamaz» demekle yetinmemiş, 145 
nci maddesiyle Anayasa Mahkemesini kurmuş ve 
147 nci maddesiyle de bu mahkemeye kanunların ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüklerinin Anaya
saya uygunluğunu denetleme yetkisini de vermiştir. Bu, 
Anayasanın üstünlüğü ilkesini benimsemiş bulunan 
Anayasamız için doğal bir sonuçtur. 

Sayın senatörler; 
Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti, Anayasamızın 

2 nci maddesine göre insan haklarına ve başlangıç 
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kısmında belirtilen temel ilkelere dayanan sadece mil
lî, demokratik, lâik ve sosyal bir devlet değil; aynı 
zamanda hukuk devletidir. Bu Anayasamızca hiç kuş
kusuz hukukun üstünlüğü ilkesinin benimsendiğini ka
nıtlar. 

Sayın senatörler; 
1924 tarihli Anayasamız egemenliğin kayıtsız ve 

şartsız Millete ait olduğunu ifade ve egemenlik hak
kının Millet namına, Milletin hakikî ve yegâne mü
messili olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
kullanılacağım kabul ediyordu. 

1961 tarihli Anayasamız 4 ncü maddesinin ilk fık
rasında «Egemenlik kayıtsız şartsız Türk Milletinin-
dir» dedikten sonra aynen şu hükümleri getirmiştir. 
«'Millet, egemenliğini Anayasanın koyduğu esaslara 
göre yetkili organları eliyle kullanır.» 

Görülüyor ki, 1961 tarihli Anayasamız kayıtsız 
şartsız Millete ait olan egemenlik hakkının kullanıl
masını, Millet namına sadece Yasama Organına bı-
rakîmarnış, Anayasamızın koyduğu esaslara göre Ya
sama Organı ile birlikte, Anayasanın getirdiği diğer 
yetkili organlara vermiştir. Bu, 1924 tarihli Anayasa
mızla, 1961 tarihli Anayasamız arasındaki çok önemli 
ayrılıklardan 'birisidir. 

Sayın senatörler; 
3 961 tarihli Anayasamızın 4 ncü maddesinin son 

fıkrasında da «Egemenliğin kullanılması hiçbir suret
le belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz» 
dedikten sonra aynen şu hükmü koymuştur. «Hiçbir 
kimse veya organ kaynağını Anayasadan almadan bir 
devlet yetkisi kullanılamaz.» Bu da Anayasamızın gö
rev verdiği kimselerle, görevli kıldığı organların yet
kilerinin Anayasa hükümleriyle açıkça sınırlandığını 
göstermesi bakımından, gene Anayasanın üstünlüğü 
ilkesinin doğal bir sonucudur. 

Sayın senatörler; 
Bilindiği gibi yasama yetkisi hakkında 5 nci mad

desinin, yürütme görevi hakkında 6 ncı maddesine ve 
yargı yetkisi hakkında 7 nci maddesine koyduğu hü
kümlerle 1961 tarihli Anayasamız kuvvetler ayrılığı 
ilkesini benimsemiştir ki, bu da 1924 tarihli Anayasa
mızla, 1961 tarihli Anayasamız arasındaki çok önemli 
ayrılıklardan bir diğeridir. 

Say m senatörler; 
1961 tarihli Anayasamızın 8 nci maddesinin ilk fık

rasına «Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz» hükmü
nü koyarak, Anayasanın üstünlüğü ilkesini benimse
mekle yetinmemiş, bu maddenin son fıkrasında aynen 
«Anayasa hükümleri Yasama, Yürütme ve Yargı Or

ganlarını idare makamlarını ve kişileri bağlayan temel 
hukuk kurallarıdır» demek suretiyle Anayasanın bağ
layıcılığı ilkesini de kabul etmiştir. 

Sayın senatörler; 

Müsaade ederseniz bu açıklamalarla sözü şu nok
taya getirmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak biz, özellikle 1945 tarihinden başlayarak içine 
girdiğimiz çok partili demokratik parlamenter yaşa
mın tecrübelerinden de yararlanarak 1961 tarihinden 
önce yetkili organlarımızın kararlarıyle Türkiye Cum
huriyetinin nitelikleri 1961 tarihli Anayasanın 2 nci 
maddesinde belirtilen «kuvvetler ayrılığı» ilkesine da
yalı iki meclisli temel hak ve özgürlüklere saygılı, 
sosyal adalet ve sosyal güvenliği amaçlayan «Anaya
sanın üstünlüğü» ilkesine bağlı ve bunu sağlamak için 
Anayasa Mahkemesinin kurulmasını öngören bir dev
let olmasından ve bu niteliklerini korumasından yana 
olduk ve bu inancımızı içtenlikle sürdürüyoruz. 

Vatandaşlarımız arasında, siyasî partiler arasında 
bizim bu görüş ve inancımızdan bazılarını benimse
meyen, benimseyemeyenler bulunabilir. Bu takdirde 
onlar için bir hak, bir de görev doğar. Hak olanı; 
Anayasa ve yasaları kendi görüş ve inançlarına göre; 
fakat özgürlükçü demokratik parlamenter rejimin bü
tün kurallarına mutlaka ve içtenlikle uyarak değiş
tirme çabası göstermelidir. Görev olanı da, arzula
dıkları değişiklikleri belirttiğimiz koşullar içinde ger-
çekleştirinceye kadar yürürlükteki Anayasa ve yasa
lara yine mutlaka ve içtenlikle bağlı ve saygılı olma-
l'dır. Yalnız hak üzerinde durup görevi benimseme
mek şüphesiz bunalım doğurur. 

Sayın senatörler; 
Bir ülkede toplumun huzurunu sağlamak ve ko

rumak için hukuku ve yasaları bütünüyle ve her za
man uygulamak da gereklidir. O ülkede hukukun ba
zı kuralları ve yasaların bazı hükümleri uygulanır, 
bazı kuralları ve bazı hükümleri uygulanmazsa ya da 
bu kural ve hükümler bazen uygulanır bazen uygu
lanmazsa yine bunalım doğar. Oysa ki, bunalımın 
her çeşidini önlemek hepimizin başta gelen görevimiz
dir. 

Sayın senatörler; 
Sayıları az da olsa bazılarının; «Cumhuriyet Se

natosu varken Anayasa Mahkemesine gerek yoktur» 
bazılarının da; «Anayasa Mahkemesi varken Cumhu
riyet Senatosuna gerek yoktur» biçiminde ileri sür
dükleri düşüncelere de burada kısaca dokunmak ya
rar!', olacaktır. 
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Cumhuriyet Senatosu, Yasama Organımızın iki 
meclisinden birisidir. Anayasa Mahkemesi bir yasama 
organı değildir, bir yasama meclisi de değildir. Yasa
ların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüklerinin 
Anayasaya, Anayasa değişikliklerinin de Anayasada 
gösterilen, şekil ve şartlarına uygunluğunu denetleyen 
bir Anayasa Kurumudur. 

Bunun dışında Anayasanın 147 nci maddesinin 
ikinci fıkrasında sayılan kamu görevlilerinin görevle
riyle ilgili suçlarından dolayı Yüce Divan sıfatıyle 
yargılama, Danıştay üyelerini seçme ve Cumhuriyet 
Senatosu üyeleriyle milletvekillerinin yasama doku
nulmazlıklarının kendi meclislerince kaldırılması ha
linde yapılacak itiraz üzerine kesin karar verme gö
rev ve yetkilerine de sahiptir. 

İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri gibi konfe
derasyon ya da federasyon sistemini benimseyen ül
kelerde ikinci meclis konfedere ve federe devletler 
tarafından eşit sayıda seçilen devlet temsilcilerinden ku
rulu bir meclis olduğu için Cumhuriyet Senatosunun 
o meclislere benzetilmesi ya da bu meclislerle kıyas
lanması doğru olamaz. 

Cumhuriyet Senatosu, İngiltere gibi geleneklerine 
çok ve sımsıkı bağlı ülkelerdeki ikinci meclislerle de 
kıyaslanamaz. Bununla beraber Millet Meclisinden ge
çen kanun teklif ve tasarılarının ayrıca Cumhuriyet 
Senatosunda da görüşülmesi, çıkarılacak yasaların 
Anayasaya uygun olması ve doğan ihtiyaçları en iyi 
şekilde karşılaması açısından hiç kuşkusuz bir güven
cedir. 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 40 yaşını doldur
muş ve yükseköğrenim görmüş kimselerden seçilmesi 
koşulunun Anayasaya konulması, Tabiî Üyeliklerin ve 
Cumhurbaşkanı tarafından ayrıca 15 üye seçilmesinin 
keza Anayasa ile benimsenmesinin güttüğü amaç. bi
lindiği gibi bu meclisten beklenilen bu güvenceyi sağ
lamaktır. 

1961'de milletvekillerinin nispî temsil sistemiyle 
seçilmelerine karşılık, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
nispî çoğunluk sistemiyle seçilmeleri de aynı amaca 
dayanıyordu. Nispî çoğunluk sisteminin sakıncalarım 
seçmen vatandaşın gerek gördüğünde karma liste yap
ması giderebilir. Fakat 1961 seçimlerinde seçmen va
tandaşların büyük çoğunluğunun Cumhuriyet Senato
su üye adaylarının kişilik ve niteliklerine göre değil, 
daha çok mensup oldukları siyasî partilere olan eği
limlerine göre oy kullandıkları görüldü ve tecrübeye 
dayalı olarak yapılan yasa değişikliği ile Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin de nispî temsil sistemiyle seçilme
leri biçimi benimsendi. 

Sayın senatörler; 

Yeri gelmişken görüşülmekte olan bir yasa teklifi 
ya da tasarısının Anayasaya aykırılığının ileri sürül
mesi karşısında, yine sayıları az da olsa bazılarının, 
«Biz yasayı çıkaralım, Anayasaya aykırı olduğunu 
iddia eden Anayasa Mahkemesine başvurur, mahke
me de iddiayı haklı görürse yasayı iptal eder» biçi
minde söyledikleri düşüncelere katılmadığımızı da be
lirtmek isteriz, 

Bir kez, Anayasa Mahkemesi istisnasız her yasa
nın Anayasaya uygunluğunu otomatik olarak denet
leyen bir organ değildir. Denetim için başvurmanın 
usulü ve koşullan vardır. Karar almanın da usul ve 
koşulları vardır. Sonra, yasaların Anayasaya aykırı
lığı iddiasıyle Anayasa Mahkemesine ne kadar az baş-
vıırulursa. Yasama Meclislerinin yasama görevlerini o 
kadar yetenekle yaptıkları ve çıkardıkları yasaların 
Anayasaya uygunluk açısından o kadar tatmin edici ol
dukları sonucuna varılır. Anayasa Mahkemesinin 
Anayasaya aykırılıkları iddiasıyle açılan yasa iptali 
davalarından azını değil, çoğunu reddetmesi halinde 
de Parlamento saygınlık kazanır ve bu saygınlık ip
tal karan ne kadar çok olursa o kadar artar. 

Sayın senatörler; 

Bir mahkeme kararını eleştirme başka, eleştirilen 
karar nedeniyle mahkemeye karşı olma başkadır. Bi
raz önce de söylediğimiz gibi Anayasa Mahkemesi
nin gereksizliğini, yararsızlığını bugün ileri sürenler 
kuruluş yıllarındakine nazaran çok azalmıştır. Siyasî 
partilerin, siyasî parti gruplarının Yasama Meclisleri 
üye tamsayılarının 1/6'inin zaman zaman yasa iptali 
için Anayasa Mahkemesine dava açmış olmaları da 
Anayasa Mahkemesinin gerekliliğinin ve yararlılığı
nın bütün bu kuruluşlar tarafından benimsenmiş ol
duğunu gösterir. Bu sonuç hiç kuşkusuz bir aşama
dır. 

Sayın senatörler; 

Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi 15 asıl ve 5 ye
dek üyeden kuruludur. İki asıl ve bir yedek üye Cum
huriyet Senatosu, üç asıl ve bir yedek üye de Mil
let Meclisi tarafından seçilir. Her iki Meclisin bu gö
revlerini aradan uzun zaman hatta yıllar geçerek ye
rine getirebildikleri bir gerçektir. Halen her iki Mec
lisçe seçilecek üyelerle doldurulacak boş üyelikler 
bulunduğu bu seçimin uzun süreden beri yapılama
dığı da bir gerçektir. Bu hususu da öz eleştiri açısın
dan arz ediyorum. 
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Sayın senatörler; 
Burada önemli bir konuya daha dokunmak yerin

de olacaktır. Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve yar
gılama usulleri hakkındaki 44 sayılı Yasa 25 Nisan 
1962 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Yasa ile hu
kuk öğrenimi, hukuk doktorası yapmış yetenekli genç 
hukukçularımız Anayasa Mahkemesi bünyesinde gö
rev almışlardır. Aradan geçen zaman içinde bu yete
nekli genç hukukçular arasında uzman sayılacak ölçü
de; bilgilerini arttırmış, tecrübe sahibi olmuş ve yar
gıçlığın gerektirdiği niteliklerin hepsini kazanmış ele
manlar yetişmiştir. Bunlar arasından Danıştaya üye 
seçilenler vardır, bunlar arasında Anayasa Mahkeme
sine üye seçilmeye lâyık olanlar da vardır. Anayasa 
hazırlanırken bu durum her nasılsa düşünülmemiş ve 
bu değerli elemanlara Anayasa Mahkemesine seçile
bilme hakkı tanınmamıştır. Anayasadaki bu boşluğu 
ilk fırsatta doldurulması gerektiğini söylemek bizim 
için bir kadirbilirlik görevidir. 

Sayın senatörler; 
Anayasa Mahkemesinin ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere getirilen bütçe, rakamları bakımından çok mü
tevazı bir bütçedir. Her şeyden önce kira ile oturduğu 
yerden çıkmasını ve çalışma koşullarını her bakımdan 
karşılayacak bir binaya sahip olmasını sağlamak ge
reklidir. Eleman, araç ve gereç ihtiyaçlarının da tez 
elden karşılanması gereklidir. 

Gerekliliğini ve yararlılığını çalışmalanyle kanıt
lamış bir Anayasa kurumu olan Anayasa Mahkemesi 
Bütçesinin Ulusumuz ve Yurdumuz için hayırlı olma
sını diler, Yüce Cumhuriyet Senatosunun sayın üyele
rini şahsım ve mensup olduğum Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu a'dına saygıyle selâmlarım. (C. H. P., 
M. B. G., Cumhurbaşkanınca S. Üyeler Grupundan 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Betil. 
BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sayın Ah

met Yıldız. Buyurun Sayın Yıldız. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (Ta
biî Üye) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyeleri; 

Devletimizin temel kurumlarından, Anayasamızın 
baş güvencesi ve siyasal oluşumumuzu yönlendirmede 
en etkin katkılarda bulunmakla görevli ve görevlerini 
de övgüye değer yetenekle yapan bir yüce Devlet 
organının bütçesini görüşmekteyiz. Sosyal hukuk dev
letindeki önemli rolünü, statüsünün ve yetkilerinin hu
kuksal ve siyasal kaynağını ve demokratik rejimde 

kurumların karşılıklı yetkilerine saygının gereğim al-
gılayamamaktan ve en önemlisi de Anayasal siste
mimizi yeterince kavrayamamaktan veya bu sistemi 
içtenlikle benimseyememekten kayna'klanan yersiz eleş
tirilen bu yüce Kuruma yöneledurmasından derin 
bir üzüntü ve rejim yönüriden büyük bir kaygı duy
maktayız. 

Millî Birlik Grupu adına, önce, Anayasa Mahke
mesine yöneltilen eleştirilere, Anayasal sistemimizin 
bütünlüğü içinde ve kuramsal yönden değineceğim. 
Ondan sonra da eleştirilere konu edilen somut olay
lara ilişkin görüşlerimizi sunacağım. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bir devrim ürünü olan 27 Mayıs Anayasası temel 

aldığı özgürlükçü, çoğulcu, sosyo - ekonomik özlü, 
dengeli demokratik rejimin işlerlik kazanması için Ya
sama Organlarının işlevlerinin bu temel ilkelere uyum
lu olarak yürütülmesini öngörmüştür. Bu örgörünün 
sağlıklı biçimde eyleme yansıtılıp, sürekli geçerlik ka
zanması için bir üst yargı organı yasal işlemleri dene
timle görevlendirilmiştir. Bu denetim görevini ulusal 
irade ve ulusal egemenlikle donatılmış organlara kar
şı yapacağı da düşünüldüğünden ve kuvvetler arası 
dengenin aynı kayna'ktan gelen güçlere dayanmakla 
en iyiyi sağlanabileceği ilkesi de gözönünde bulundu
rularak bu organ, belirttiğim bu düşünlerin ürünü ola
rak doğmuştur. 

Denetleme yetkisini de halkoyu ile doğrudan doğ
ruya Ulustan almıştır. Bu gerçeği bile görmezlikten 
gelerek Anayasa Mahkemesinin yetkilerini tanımak is
temeyen çevrelerin Anayasadan yakınmaları; «Bir 
Anayasa bunalımı içindeyiz; bu Anayasa ile Devlet 
yönetilemez, Anayasa Mahkemesi Parlamentonun üs
tüne çıkıyor, af yasası çıkarıyor» türünden eleştirile
ri her türlü hukuksal ve bilimsel dayanaktan yoksun 
olmanın da* ötesinde gerçek uygar demokrasiyi isteme
yişlerinin, hattâ, türü keridilerine özgü, dünyanın hiç
bir yerinde henüz uygulanmamış bir demokrasiye iliş
kin özlemlerini açığa vurmaktadır. Görülmemiş bir 
demokrasi istemi bu. 

Öncülüğünü Sayın Başbakanın yapmakta olduğu, 
düşün özgürlüğünün ve yargısal denetimin geçerli ol
duğu; kısacası ve açıkçası, «Şeriatın kestiği parmak 
acımaz» diyebilecek ölçüde işlem ve eylemlerini de-
timden kaçırma zorunluğu duyulmayacak bir ortamda 
dâvleti yönetebileceğine inanmayan, aslında, böyle bir 
ortamda yaşayamayacaklarını bilenlerin; yani, Ana
yasa karşıtı Cephenin eleştirilerine ayrı ayrı değinece
ğim. 
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Birincisi; Bir Anayasa bunalımı yaşıyoruz. 
Sayın arkadaşlarım; 
Anayasanın temel felsefesine karşıt eğilimlerden 

güç alan, onun sosyo - ekonomik özü ile bağdaşmayan 
bir zihniyeti temsil eden, özgürlüklerden korkan, ken-
disininkine uymayan görüşleri suçlayan ve denetim
den kaçan bir iktidarın bir Anayasa bunalımı yarat
ması kaçınılmaz sonuçtur kuşkusuz. Gerçekten bir 
Anayasa bunalırın vardır; Anayasa gerçeği ile Anaya
sa metni bunalım halinde, ikisi. Anayasa ona karşıt 
olanlardan bunalmıştır. Aslında, yazılı ve kuralları 
uygulanan hiçbir Anayasa bugünkü bu zihniyeti tem
sil edenler için yeter sayılamaz. Hangi Anayasa on
ların işlemine uygun gelir? 

Arkadaşlarım; 
Kuruluşunda kendi zihniyetini temsil edecekleri 

yerleştirememeııin üzüntüsü ile kuruluşundan 15 yıl 
sonra bile ona gölge düşürmek isteyenlerin bir türlü 
rahat bırakmadıkları bu Yüce Organın bu tür hukuk 
dışı partizan tutkuların depreşmesine önem vermeme
sini dilerim. Kuruluşuna katılanlardan bugün sanıyo
rum ki üç kişi kadar kaldı. Hâlâ bunu söz konusu 
ederek ona gölge düşürmeyi üzüntü ile karşılarız, 

Arkadaşlarım; 
İkinci nokta: «Bu Anayasa ile devlet yönetüemez» 

yargjsıdır. Bu yargı da doğrudur. Çünkü, bu Ana
yasa ile devleti yönetebilmek için yargısal denetim so
nunda suçlanmayacak biçimde işlemlerin ve büyük 
davranmak, yan tutmayan bir TRT'den karşıtlarının 
da düşünlerine yarışma yapabilmek, ona dayanıklı bir 
sistemi benimsemiş olmak, özerk üniversitelerin doğ
ru bulduğu görüşlerini kabule hazır ve doğru bulma
dıklarına karşı da görüş ileri sürecek yetenekte olmak, 
sendika ve meslek kuruluşları karşısına çıkabilecek 
bir düşünsel güce ve muhalefete karşı geçerli görüşe 
sahip olmak; kısacası yetenekli devlet adamı ve çağa 
uygun bir görüşün sahibi olmak gerekir. Bu olmadık
ça bu Anayasa ile devlet yönetilemez. Bu iki nitelik
ten yoksun olunca kuşkusuz böyle bir ortamda Dev
let yönetmesi çok güçtür. 

Nitekim; Rahmetli İnönü, sayın Ürgüplü ve sayın 
Ecevit döneminde, üç eski Başbakan, Anayasadan hiç 
birisi bu şekilde yakınmadı. Gerçi sayın Başbakan 
dün burada kıyaslamalar yaptı. Ben acaba belleğimi 
mi yitirdim? 1974 yılı ile bu yıl birbirine benziyormuş. 
1974 yılında binalar mı basılıyordu? Üniversiteler 
paydosta mıydı? Bu bunalımı denk getirerek olaylar
la böyle söyledi. Aslında arz ettiğim gibi bu Anaya
saya göre Devleti yönetme yeteneğinde olan eski üç 

Başbakan, (ki, bir tanesinde de sayın Başbakan Yar
dımcısıydı) hiç bir yakınmada bulunmadılar. Bu Ana
yasanın yapılmasında en çok esinlenilen ülkelerde de 
böyle bir yakınırı a yoktur. Örneğin; Federal Alman
ya'da, kimse çıkıp da böyle bir şey söylemiyor. 

Sayın Başbakanın bu gerekçesini, yenileceğini bil
diği için ringden kaçmak isteyen bir güreşçiye benze
tiyorum. Nasıl oha olmayacak bu iş diyor. 

"üç : Anayasa Mahkemesi Parlamentonun üstü
ne çıkıyor... Bir yerme daha. Bu suçlama Anayasa 
Mahkemesinin yetkilerinin kaynağı Türk Ulusu oldu
ğu, bu Yüce Organda ulusal egemenliğin kendine yan
sıyan yönünden güç aldığı ve bu gücü genel seçimde
ki oylardan da daha büyük değer taşıyan halk oyla
masından ve parlamenterler gibi birkaç yıl içinde de
ğil, sürekli olarak aldığı gerçeklerini bilmezlikten kay
naklanmıyorsa, eğer bundan kaynaklanmıyorsa (Bü
tün bunlar gözlerimizin önünde oldu) ancak hiç bir 
devlet adamına yakışmayacak türden bir demagoji 
olabilir. Parlamentonun üstüne çıkıyor. Halk oyu 
ile milletten doğrudan doğruya sürekli görev almış, 
onu yapıyor. Anayasada öyle yazıyor. Şu görevi ya
pacaksın. O görevi yapman için de sana bu yetkiyi 
veriyorum diyen Türk Ulusudur: nasıl ki Parlamento 
üstesinde Türk Ulusu ise. 

Anayasa Mahkemesi yasamanın üstüne çıkıp ken
diliğinden yasa çıkarryormuş? Hayır. Ne zaman böy
le bir şey yaptı. Parlamentoya; «Senin yaptığın şu 
'yasa, ya da onun şu hükmü Anayasaya uymadığı için 
bozuyorum, hatta yenisi için de sana bolca süre bı
rakıyorum» diyor. Kararlarında bundan başka bir 
şey söylediği var mı? 

Dört : Yasama organına karşı son derece saygı
lı davranıyor. Elden geldiğince yasaları esastan boz
madan (Bence burası çok önemlidir) yöntem eksiği ya 
da yanlışlarından bozarak, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin hukuk bilgisine, Anayasanın özüne bağlılığına 
inanıyor, saygı gösteriyor, «Yanlış yaptın, hukuk bilgi
sine aykırı yaptın» demiyor, gözden kaçan birtakım 
eksikliklerle bunu bozdum sen Öbür tarafını da dü
zelt demeye getiriyor. Oysa yanlışlar çoğu kez bile 
bite, uyar dara kulak asmadan yapılıyor. Yanlışlar bu 
kürsüden çok yinelendiği halde yine yapılıyor. 

Arkadaşlarım; 
Şimdi de Anayasa Mahkemesine yöneltilen eleşti

rilerde konu olan birkaç somut örneğe de değinmek 
istiyorum. 

Af Yasası: «Anayasa Mahkemesi af çıkarıyor : 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin af yetkisini kullanı-
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yor» türünden, konunun esasını bilmeyenleri etkile
mek ve karşıtlarını zindanlarda çürütme tutuksu ve il
kel bir öç alma hıncı ile bu Yüce Organa yöneltilen 
saldırılar aslında, O'nun, yasaları denetim yetkisini ka- j 
bul etmeme eğilimini yansıtır. j 

Gerçekten bu yetki kabul edildikten sonra Af Ya- j 
sası da bir yasa olduktan sonra nasıl olur da Anaya
sa Mahkemesi o Yasayı denetleyemez? Esasında de
mek ki yasaları denetleme yetkisi tanınmıyor. Tanın
dıktan sonra öteki de yasadır, onu da denetir. Biz 
mahkemenin denetiminde Af Yasasının, sunulmasında 
ve Anayasaya aykırı yönlerini niptalinde yadırgana- ] 
cak bir yön bulamıyoruz. Bu açık huukksal gerçeği 
kabul etmeme yetkisi de hiç kimseye tanınmamıştır. 
Anayasa organmın üzerinde organ yok ki; ama de
min bir mantık duydum, onu kontrol etsin, onun üs
tüne öbürü gelsin; böyle birbirinin üzerine giderek 
Allah'a kadar gider bu. Demokraside kurumlar ara
sı denge ve kamuoyu hakemdir. O yoktur, onu kim 
kontrol edecek? Onun üstüne öbürü gelsin. E, bu ne
reye gider? Mümkün değil böyle bir şey. Dünyada 
böyle bir şeyi kimse bulmamış ki. 

Bu açık gerçekler kabul edildiği takdirde sanırım 
ki bu eleştirinin dayanaksızlığı meydana çıkar; ama 
hukuk falan dinlemeyenler, Anayasa Mahkemesinden 
oldum olası rahatsız olanlar, saldırılarını yermelere 
değ;n götürürler. Bu çok kaba, hukuk dışı davranış 
dışarıda da ağır yermelere konu olmuştur. Gerçekten 
Anayasanın eşitlik ilkesini açıkça çiğneyen, ceza ada
leti ilkesini bir yana iten, aynı suçun ağırını işleyenle
ri çıkarıp hafifini işleyenleri içeride bırakan, af gibi 
yüce bir kurumu yandaş korumasına âlet eden, onu 
dostlara rüşvet diye kullanan, karşıtlarından öç alma 
aracı yapan bir yasayı bu hukuksal lekelerden arıttığı 
için yabancı büginlerce bile övülen Türk Anayasa 
Mahkemesinin kararından her Türk'ün gurur duyma
sı gerekirken, öfkelenip saldırıya geçenleri tarihin 
yargısına bırakmakla yetiniyoruz, böyle bir yasayı 
bozduğu için alkışlanması gerekirken. 

2. Üniversiteler Yasası : 
İktidarın özerk üniversitelerin yönetimine el koy

masına olanak veren bir maddeyi iptali nasıl yerilebi-
lir? «Uslu durmazsanız yönetiminize el koyarım» di
yen bir iktidarın eline bu tür bir yetki verilirken kılı 
kırk yarmak gerekmez mi? îşte Anayasa Mahkemesi 
de bunu yapıyor. 

Aslında yapamıyacağı işten iktidarı kurtardığı için 
iktidar sevinmelidir. Bıraktık ülkeyi; birbirini de yö
netemeyenler bir de üniversiteyi yönetme görevini üze

rine alınca curcuna olurdu. Onun için, aslında bir 
görevden de kurtardığı için teşekkür etmek gerekir. 

Dernekler Yasası : Sakatlıkları saymakla bitme
yecek, "her şeyi iktidarın iradesine bağlayan, sanki ik
tidarın tapusunu almış bir takım var da, böyle bir 
yasayı bozma çoğulcu demokrasinin savsaklanamaz 
bir gereğidir. 

Devlet Güvenlik Mahkemesi Yasası: Çok konu 
edildiği içi, yargıç ve savcılarını iktidarın seçtiği bir 
mahkemeye bizim Anayasada yer olmadığını, o organ
ların üyeleri bile kabul ettikleri halde, bizim Cephe-
ciler kabul etmiyor. Bu Yasa, aslında çok önemli 
bir konudur bu. Bu yasa aslında Anayasanın 9 ncu 
maddesine göre önerilemeyen bir yasak yasadır. Ya
ni, Devlet Güvenlik Mahkemeleri Yasası Anayasanın 
9 ncu maddesine, Cumhuriyetin biçimini değiştirmeyi 
yasaklayan yasağın içine girer, Anayasa Mahkemesi
nin kararıyle; okuyorum: 

16 . 6". 1970 tarihli Karan uyarınca Anayasa Mah
kemesi diyor ki : «Cumhuriyetin adını saklı tutup ni
teliklerini değiştiren yasalar, 9 ncu madde uyarınca 
önerilemez.», Cumhuriyetin bir sistem bütünlüğü oluş
turan niteliklerini değiştiricidir, bu yasa. Gerçekten 
mahkeme bağımsızlığı, yargıç güvencesi, doğal yar
gıç, kuvvetler ayrılığı ilkelerini bozarak yargısal ve 
hukuk devleti niteliklerini değiştiren bir yasa olduğu 
için Anayasanın 9 ncu maddesindeki yasağa göre öne-
rilememeliydi. 

Anayasa Mahkemesinin kararma dayanarak bu gö
rüşü sunuyoruz. Hâlâ savunulabilir mi böyle bir ya
sa? Yasaya göre hiç olmazsa bu karardan sonra iş
lenmiş büyük hata kavranarak Anayasa dışı tutumda 
inat etmekten vazgeçilecek yerde, hâlâ da Anayasa 
Mahkemesine saldırıp durmanın anlamını kavramak 
güçtür. Türk Hukuk Devletini hukuk Devleti olmak
tan çıkarıyor. Yargı bağımsızlığını kaldırıyor. Do
ğal yargıcı kaldırıyor. Kuvvetler ayrılığını kaldır-
yor. E, bütün bunlar kaldıran, Anayasada tanımlanan 
nitelikleriyle Cumhuriyetin niteliklerine en azından bir 
değişim yapma amacı gütmüyor mu? îşte bu bakım-

| dan da kökü sakat olan bir yasa. 

] Arkadaşlarım; 
i Görülüyor ki, Anayasa Mahkemesine yöneltilen 

saldırıların bilimsel ve hukuksal hiçbir dayanağı yok-
j tur. Saldırılarda konu edilen yasa bozmalara da bilim 

dışı, kaba bir demogojiden öte hukuksal dayanaklı 
haklı eleştiriler yöneltilemez. Sayın Cumhurbaşkanı-

{ nın en üst denetim işlevini Anayasayı saydırma göre-
| vini yapmasından bile rahatsız olan. onu Anayasa ve 
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hukuk dışından alıp Anayasa içine oturtmak isteyen, 
kısacası meşruluk içine çekmeye çalışan davranışları
na karşı en yakışıksız karşılıklar verenlerin tutu
munu düzeltemeyeceğini biliyoruz; ama henüz anla
mayanlar varsa bu gerçeğe, onları uyarmak için bu 
noktalara değindim. 

Anayasaya aykırılığı uzun uzun anlatıldığı halde, 
düzelmemesinde inat edildiği için Anayasa Mahke
mesi karşısında hukuk dışılıkta ısrar ettiklerinden ötü
rü kendilerini küçük düşürmüş sayanlar, bunu Bü
yük Millet Meclisine bulaştıramaz. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi buna katılmamış ki, bir kısım üyele
rinin emeği ile, uğraşlarıyîe bu hale gelmiştir. O hal
de, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri için de i 
Anayasayı eksiksiz uygulama, Anayasaya aykırı yasa 
çıkarmama uğraşında bulunanları bu inatla küçük ha
le düşürenler, lekeyi yalnız kendi üzerlerine almalı
lar. 

Hele Anayasa Mahkemesinin bozduğu yasaları 
bozma niteliklerini düzeltmeden, ya da «yöntem yö
nünden bozdu» gerekçesiyle esastaki Anayasa dışıiık-
larını gidermeden çıkarmaya çalışmayı kurumlar ara
sı ilişkilerde gözetilmesi gereken saygı ile de bağdaş-
tıramıyoruz. 

Arkadaşlarım; i 

Bu arada 12 Marttan sonra bir siyasal gericiliğe 
uğrayan Anayasamızda yapılan ve aslında Anayasanın ' 
temel ilke ve felsefesine de açıkça aykırı olan deği- \ 
sikliklerden de, Anayasamızın arındığını ve Anayasa 
Mahkemesinin yetkilerine konan kısıtlamaların kaldı
rıldığını görme özlemimizi sözlerimize eklemeyi gö
rev sayıyorum. 

Arkadaşlarım; 
Anayasa Mahkememizin övgü ile izlediğimiz çalış

malarından, rejimimize işlerlik kazandıran kararların
dan ve dışarıda da övülen bilimsel yeterliğinden duy
duğumuz kıvanç ve gururla, başta sayın Başkanları ol
mak üzere bütün üyelerini sayg ıile selâmlarım. 

Beni dinlediğiniz için Millî Birlik Grupu adına I 
Yüce Kurulunuza da saygılar sunarım. (C. H. P. ve 
Millî Birlik Grupundan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Yıldız. 

Şahıslan adına konuşmak için müracaat eden sa
yın üyelerin isimlerini okuyorum; sayın Mehmet Fey-
yat, sayın Fethi Çelikbaş, sayın Hasan Güven. 

Söz sırası sayın Mehmet Feyyat'ta, buyurun. 
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HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan. 
bundan sonra müzakerelere devam edecek miyiz efen
dim? 

BAŞKAN — Sayın Güven, 15 dakikamız kalmış
tır, tahmin ediyorum Sayın Feyyat'tan sonra müddet 
dolacaktır. Üçüncü oturumda devam edeceğiz efen
dim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan. 
sayın senatörler; 

Anayasa Mahkemesinin yeri ve özelliğini tespit
te yarar vardır. Anayasamızın 132 ve 138 nci mad
desinde yer alan 3 ncü bölümünde yargıyle ilgili hü
kümler yer almaktadır. 139, 142 nci maddeler (B) 
bölümünde yüksek mahkemeler sıralanmıştır, ayrı 
ayrı hükme bağlanmıştır; Yargıtay, Danıştay. Askerî 
Yargıtay ve Uyuşmazlık Mahkemesi gibi. Ayrıca, 
3 ncü (C) bölümünde Yüksek Hâkimler Kurulu 143 
ve 144 ncü maddede hükme bağlanmış ve nihayet 
3 ncü bölümün (D) fıkrasında Anayasa Mahkemesi 
145, 152 nci maddede tedvin edilmiştir. 

Şimdi. Anayasamızda sıralanan bu yapı gözönün-
de bulundurulursa Anayasa Mahkemesinin münhası
ran yargı bölümü içerisinde 3rer almadığı, yargıdan 
murat Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay ve Uyuş
mazlık Mahkemesi. Yüksek Hâkimler Kurulunun da 
bir idarî mekanizma olduğu açıktır; yani yargı bölü
mü içerisinde mütalaa edilemez, yargının yanında bir 
idare bölümüdür. 

Şimdi, Yüksek Hâkimler Kurulundan sonra (D) 
bölümünde Anayasa Mahkemesinin tanzim edilme
si gözönünde bulundurulursa. Anayasa Mahkemesi 
nevi şahsına münhasır politik kararlarla ilgili bir yük
sek mahkemedir. Yani, yargı fonksiyonunun dışın
da ap ayrı nevi şahsına münhasıran bir yüksek mah
kemedir. Cumhurbaşkanınca 2. Millet Meclisince 3. 
Cumhuriyet Senatosunca 2, Yargıtay'ca 4, Danıştay-
ca 3 ve Sayışfayca 1 üye ve aynca Danıştay'dan 1 
Yargıtaydan 2, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Sena
tosundan da l'er olmak üzere 5 yedek ve 20 üyeden 
ibarettir. 

Şimdi bu durum karşısında Anayasa Mahkeme
sinin yapısını bu Anayasa muvacehesinde saygı ile 
karşılarız; ama bence Anayasanın buna dair hüküm
leri yetersizdir, Anayasa Mahkemesinin kadrosunun. 
hâkimlerin sayısı artırılmalıdır. Hatta raportörlerin 
dahi hâkimler bünyesi içerisinde bu görevi, Yargıtay 
gibi üslenmeleri gerektiği kanısındayız; Anayasa 
Mahkemesi bünyesinde çalışan raportörlerin geçici 
görevle orada çalıştırıldıkları bilinmektedir ve rapor-
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türlerin de buradaki fonksiyonunun önemi büyüktür. 
Bu itibarla, Anayasa Mahkemesi, hâkimler kadrosu 
içerisinden, raportörlerin, artık nöbetleşe mi değişik 
olarak mı veyahut da değişik bir hükümle mi tanzi
mi daha münasip olur kanaatindeyiz. Zira, Yüce 
Meclislerin çıkaracağı bir kanunun bir tek oyla İptali 
yıllar boyu tenkid konusu olmuştur. Haklı veya hak
sız; onun üzerinde durmuyorum. Tenkid edenler mah
kemeyi hedef almışlardır. O bir oyu vesile ittihaz 
etmişlerdir. Onu, ayrı bir parantez olarak saklı tut
mak isterim. Bu tip spekülasyonlara ve istismarlara 
da imkân vermemek için bu Anayasa Mahkemesinin 
kadrosunu genişleterek hiç olmazsa nisap durumu
nun değiştirilmesi kanaatindeyim. 

Hele, Senatonun, bir gün gelecek Millet Meclisiy
le iktifa edilecek, gereksizliği, 5 - 1 0 sene, herhangi 
bir süre sonra kabullenildiği takdirde, Anayasa Mah
kemesinin hâkimler kadrosunun artırılması zorunlu-
ğu o zaman daha çok hissedilecektir. 

Şimdi, Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişikliği
nin Anayasada gösterilen şekil şartlarına uygunluğu
nu denetler. Anayasadaki bu hüküm çok sakıncalıdır. 
Çünkü, Anayasa değişikliğiyle ilgili kanunların da 
Anayasa Mahkemesinde görüşülmesi zorunludur. Bir 
örnek vereceğim, buna itiraz edenlere: 

Bundan aşırı uçların istifade edecekleri besbel
lidir. Anayasanın 1 nci maddesi «Türkiye Devleti bir 
Cumhuriyettir.» der. Peki, değiştirilemez. Bu Cum
huriyetin nitelikleri 2 nci maddede sıralanmıştır: 
<•:Millî, demokratik, layik ve sosyal bir hukuk devleti
dir.» Yani, Cumhuriyet, demokratik, layik, sosyal bir 
hukuk devletidir. 9 ncu madde de «Devlet şeklinin 
Cumhuriyet olduğu hakkındaki Anayasa hükmü de
ğiştirilemez.» hükmünü getirmiştir. 

Şimdi, 9 ncu maddedeki «Devlet şeklinin Cumhu
riyet olduğu hakkındaki Anayasa hükmü değiştirile
mez.» amir hükmü 1 nci maddeye mi saridir? 2 nci 
maddedeki nitelikleri kapsamakta mıdır? Anayasa 
Mahkemesi önceden bunu hükme bağlamıştır. 

Farz edelim bir sosyalist parti Türkiye'de kurul
muştur, gelişmiştir; hatta demokratik Marksçı parti 
belki kurulmuştur. Buradan, «Millî» kavramını çıka
rır «Halklar» kavramını ikame ederse, geriye «De
mokratik, layik, sosyal bir hukuk devletidir.» kalır 
veyahut da ümmet kavramını kavrayan şeriatçılığı 
benimseyen bir parti iktidara gelir «Layik» kavramını 
da çıkarır Cumhuriyetin niteliklerini «Millî, demok
ratik, sosyal» olarak bırakır, yani birisi gelir birini 
kırpar, diğeri gelir diğerini kırparsa; Anayasamızın 

9 ncu maddesi de i nci maddeyi emrediyor. Cumhu
riyet niteliği vardır. Cumhuriyettir; ama layik değil
dir, Cumhuriyettir; ama millî değildir; olur ya! Rus
ya da Cumhuriyettir ve hatta Cumhuriyetin daha il
kel tarifine gidersek, Hulefa-i Raşidine de idaresine 
Cumhuriyet derlerdi. Bu itibarla, bunun istismarını 
önleyecek tek müeyyide, Anayasa Mahkemesinin 
Anayasa değişikliğiyle ilgili kanunların iptaline yet
kili olması hususundaki tartışmalara önem verilmesi 
gerektiği kanısındayız. Şimdi, Anayasa sarih burada. 
Niteliklerini. kapsamamaktadır. Bu Anayasa Mah
kemesinin kararıyle nitelikleri kapsadığı hükme bağ
lanmıştır. 

Af Kanununda; Anayasa Mahkemesi af çıkar
mıştır. Arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi, bir madde 
iptal etmiştir, madde iptal edilmekle yürürlükten kalk
mıştır. Anayasa Mahkemesi niçin mehil verdi niçin 
vermedi, o ayrı bir konu; takdire bağlıdır, konuşa
mayız. Mehil vermemiştir, iptal etmiştir. Muvakkat 
madde iptal edilince diğer hüküm iptal edilmediğine 
göre cari olur. 

Şimdi, bunu uygulayanlar kim? Türkiye Cumhu
riyetindeki savcılar. Savcılar, denetim bakımından 
Adalet Bakanlığına bağlıdır kısmen. Türkiye'de Cum
huriyet savcıları bunu uygulamayabilirdi. «Anayasa 
Mahkemesi kanun ihdas edemez» diyebilirlerdi; ama 
Türkiye Cumhuriyetinde bütün askeri savcılar, aske
rî yargıtay, askeri mahkemeler savcıları ve yargıtay 
ve mahallî mahkemeler bunu otomatikman uygula
mıştır. 

Sokak politikacılarına sesleniyorum buradan, Yü
ce Senatonun huzurunda: Bu kadar savcılar, yüksek 
mahkemeler, askerî mahkeme, örfi idare mahkemele
ri bunu re'sen uyguluyor da siz hangi gerekçeyle 
Anayasa Mahkemesinin madde ihdas ettiğini ileri sü
rüyor ve nereden çıkarıyorsunuz? Ey aklı saniyeler, 
bunun cevabını beklerim. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Aklı evvel... 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Anayasa 
Mahkemesinin 151 nci maddesinin uygulanması da 
enteresandır. «Bir davaya bakmakta olan mahkeme, 
uygulanacak bir kanunun hükümlerini Anayasa
ya aykırı görürse..» Şimdi, mahkemede bir madde, 
bir kanun hükmü veyahutta bir-iki madde uygulan
maktadır. Atıf yapılmakta ve dolayısıyle iki, üç, 
dört madde uygulanmaktadır. Maalesef Anayasa 
Mahkemesi, iş çokluğu nedeniyle midir veyahutta 
saygıyle karşıladığımız takdirden dolayı mıdır, an-
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layışı öyle midir onu bilemiyorum; kendi görev sa
hasını tamamiyle daraltmıştır. Halbuki, bir mahke
mede bir madde uygulanırsa; meselâ ceza maddesi 
uygulanırken esas maddeye atıf yapılabilir. «22 ya
şını dolduranlar seçmendir.» der seçmenlerin oy hak
kını kısıtlayanlar suçlanır. 

Şimdi, ceza maddesi uygulandığı takdirde, esas 
maddenin de burada uygulanmış olduğunu kabul 
etmesi gerekirken, yüksek mahkeme münhasıran ce
za maddesiyle ilgilenmekte, sadece o maddeyle esa
sa girmektedir. Eğer o maddeyle yakından veyahut-
ta dolayısıyle atfen bir uygulama veyahutta atıf söz 
konusu ise dahi maalesef görev sahasını daraltmakta 
ve bunu görevi dışında görmekte ve mahkemeden 
usulüne göre gelmemiştir diye esasa girmeden usul
den davayı reddetmektedir. 

BAŞKAN —• Sayın Feyyat, konuşma süreniz ve 
çalışma süremiz bitmek üzeredir. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bitiriyo
rum. 

Bu durum Anayasa Mahkemesinin görevini da
raltmaktadır. Anayasa Mahkemesinin bu alandaki 
görev sahasının genişletilmesi için ilgili (galiba) 44 

sayılı Kanunun bu konuda değiştirilmesi ve açıklık 
verilmesi kanaatindeyim. 

Hepinize saygılarımı arz ederken şu cümleyle sö
zümü bitiriyorum. 

Bir sosyalist parti veyahutta hatta bir Marksist 
parti ne yapacağını önceden söyler. Suçlu da olsa 
söyler. Söylediği için samimidir. Burada bir haysiyet 
vardır; ama biz klasik demokrasiyi savunurken, sos
yal demokrasiyi savunurken, Anayasa Mahkemesi ve 
kuvvetler ayrılığı, bu savunduğumuz sistemin temel 
taşı olurken, art düşünceyle bunlara gizli gizli kin 
tutup ondan sonra burada bu mahkemelere karşı 
üstünkörü tecavüz etmek, samimiyetsizliğin, savun
duğa rejime inançsızlığın tipik bir örneği olduğunu 
ve bunun sokak politikacıları tarafından her gün is
tismar edildiğini huzurunuzda arz etmek isterim. 

Saygılarımı tekrarla sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyyat. 
Sayın senatörler, saat 19.00'a gelmek üzeredir; 

bir dakika var, çalışma süremiz bitmiştir. 
Bugün saat 20.00'de toplanmak üzere 31 nci Bir

leşimin fkinci Oturumunu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.59 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 20.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Sefahattin Savcı (Diyarbakır), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 31 nci Birleşimin Üçüncü Oturu
munu açıyorum. 

D) ANAYASA MAHKEMESİ BÜTÇESİ (De-
vam) 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Bütçesi üze
rinde gruplar adına görüşmeler bitmiş, kişisel gö
rüşmeler arasında Sayın Mehmet Feyyat görüşmüş, 
Sayın Fethi Çeîikbaş ve Sayın Hasan Güven sırada
lar, başka söz isteyen yok. 

Sayın Çelikbaş'a söz veriyorum, buyurunuz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanlığınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun Sa
yın üyeleri; 

1960'dan evvel Türkiye'de yasama çalışmalarının 
selâmeti için, zannetmiştik ki, Anayasa Mahkemesi 
kurulunca bütün ihtilâflar bertaraf edilmiş olacak 
ve Anayasa Mahkemesi kararlan, Türkiye'de mu
halif, muvafık vatandaşların heyeti umumiyesini tat
min edecekti; fakat geçen tatbikat yılları, şimdi sa
dece Resmî Gazetenin tarihini vermekle yetineceğim 
bir karardan muhalefet şehrinden öğreniyoruz ki. 
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Yüce Anayasa Mahkememizin kararlarında, bazen 
hakikaten hukuk dışında kararlar verilebildiğinin ör
neği mevcuttur. 

Elimde Resmî Gazetenin 18 Şubat 1974 tarihini 
taşıyan 14803 sayılı nüshası vardır. Bakınız hukukçu 
arkadaşlar, muhalefet şehrinde sayın bir üye ne di
yor; «Öte yandan bir hukukî işlemin hukuka aykırı
lığı hususundaki incelemede; önce şekil yönünün ele 
alınması ve şayet bu yönden iptalini gerektiren bir 
sakatlık tespit edilirse, esas yönünden ileri sürülen 
iddiaların incelenmesine geçilmemesi, yerleşmiş usul 
kurallarından olduğu gibi, hukukî işlem, şekil yönü 
üzerinden durulmaksızın esas yönünden incelenmiş 
ve iptalini gerektiren bir sakatlık tespit edilmiş ise, 
o işlemde şekil yönünden dahi bir sakatlık bulunup 
bulunmadığının sonradan ele alınarak araştırılma
sında da hukukî bir yarar ve sebep yoktur ve usul
den değildir.» 

Herhangi bir hukukçunun bunun aleyhinde mü
talâa dermeyan edebileceğini sanmıyorum. Hukukta 
hâkim; önüne gelen konuda evvelâ şekli tetkik eder, 
şekildeki kararını takiben esasa girer. Bu bir beda
het; ama böyle olmasına rağmen hangi kararda ol
duğunu bil-iltizam zikretmiyorum, herkes karara 
göre taraf alıyor maalesef. Gelin görünüz ki, ekseri
yetle alman bir Anayasa Mahkemesi kararında bu 
hukukî bedahete aykırı bir ekseriyet kararı çıkabil
miştir. 

Bu, hakikaten bu Yüce müessesede görmeyi arzu 
ettiğimiz adaletli davranışa göîge düşüren bir tutum
dur. Bu tutumlar tekerrür ede ede elbette vicdanı 
ammede, hangi müessese olursa olsun, ister Anayasa
dan doğsun, ister özel bir kanunla kurulsun, o mü
essesenin çalışmasına karşı vicdanı ammede bir şüp
he yaratılmış olur. Şimdi bu şüphelerden tamamen 
azade olmasını kalpden istediğim için, böyle bir ku
ruluşun memlekette pek çok meseleleri halledebile
ceğine inanmış bir kişi olarak yıllarca bu müessese
yi savunduğum için, konuya bu girişle açıklık ge
tirmek istiyorum. 

Şimdi Anayasanın kendi bünyesi içerisinde dahi 
değişiklik yapmak kararı Yüce Meclisten geçiştikten 
sonra Yüce Meclisin Anayasada yaptığı bu değişik
likler dahi, Anayasamızın, 1970 yılında alınan bir 
kararı ile Anayasaya aykırı diye maalesef ip
tal edilebilmişi. Öğrenmek istiyorum, dünyanın 
hangi memleketinde bir anayasa mahkemesi yasa
ma organlarının anayasada yaptığı tâdilleri, şekil 

bakımından değil, esası bakımından anayasaya aykı
rılık iddiası ile crtaya bir karar çıkartabilmiştir? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Yok. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Unutmaya
lım ki, bu müesseseyi kendimiz ibda etmedik. Bu 
müesseseyi yıllarca bizden evvel kurmuş olan mües
seselerden memleketimize ithal ettik. Benim bilgime 
göre o ülkelerde anayasa mahkemesi teşri organla
rın usulüne uygun olarak anayasalarda yaptıkları 
tadillere karşı bir karar vermemiştir, ama gelin gö
rünüz ki, Anayasa Mahkememiz yine ekseriyetle 1970 
yılında böyle bir karar vermişti. Bunun neticesidir 
ki, bilâhara 1488 sayılı Kanunla 147 nci madde ge
tirilmiştir arkadaşlar tadilen. Bakın şu hal almıştır. 

Eski hali maddenin şudur, 1961 Anayasasında 
Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerine ait mad
de aynen şudur: 

Birinci fıkra, eski halinde. «Anayasa Mahkeme
si, kanunların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içtü
züklerinin Anayasaya uygunluğunu denetler.» iken 
tadil etmek mecburiyeti hâsıl olmuş ve 1488 sayılı 
kanunla 1971 yılının Eylül'ünde Anayasa Mahkeme
si kanunların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içtü
züklerinin Anayasaya, Anayasa değişikliklerinin de 
Anayasada gösterilen şekil şartlarına uygunluğunu 
denetler. 

Şekil şartı, o zaman konulmuştur arkadaşlar; bu 
bir ihtiyaçtan doğmuştur. Çünkü Anayasa Mahke
mesi gerçekten kanunun kendisine vermediği yetkiyi 
kullanmak teşebbüsünde bulunmuş, böyle bir karar 
vermiştir. 

Bu itibarla, unutmayalım ki arkadaşlar, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ve onun bünyesinden çıkan hü
kümet, Devlet idaresinde Millete karşı sorumludur. 
Anayasa Mahkemesinin böyle bir sorumluluğu yok
tur. Hukukta, meselâ, büyük bir çoğunlulukla gelen 
parti yıllarca müdafaa etmiş, demiş ki, «Ben memle
ketin selâmetini Anayasada Cumhurbaşkanının seçi
mi ile alâkalı maddeyi değiştirmek ve bunu Mille
tin reyi ile seçmek istiyorum.» 

Şimdi bizim Anayasa Mahkememiz, efendim, bu 
Anayasaya uygun değildir diye pekâlâ karar verebi
lecek. Bu itibarla, Millî Birlik Grupu Sözcüsü arka
daşımın, «Anayasanın, Devletin Cumhuriyet şekli 
olduğuna dair ve değişmeyeceğine ait hükmü, Cum
huriyet şeklinin değişmeyeceğinin arkasına gizlen
mek suretiyle birtakım tadiller yapması da Anaya-
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sa Mahkemesinin yetkisi dahilindedir» demesini, ben 
siyaset hukuku ile bağdaştıramadım ve bir başka ül
kede bunun örneği varsa, bazı mevzularda verdikle
ri misâl gibi, bu örneği de beraber getirirlerse o za
man hakikaten üzerinde eğilmek ve tetkik etmek, bil
gisizliğimi gidermek imkânını bulabilirim diye düşün
düm. 

Bu itibarla, Anayasa Mahkememiz, nihayet Mec
lislerden çıkan kanunları, dediğim gibi, âdil bir ka
rar olmasına itina göstermek suretiyle hükme bağ
ladığı takdirde, ben Türkiye'de pek çok konunun ge
niş ölçüde halledilebileceği kanaatindeyim. Ancak 
şunu arz edeyim, Sayın Cumhurbaşkanının bir ka
rarnameyi dahi imza ederek tekemmül ettirmesi 
tenkit edilebilen bir ülkede, eğer herkesin kendi ka
rarlarını tasvip edeceği anlamında bir tasarrufda bu
lunmak isterlerse hatadır; ama vicdanen kendilerini 
evvelâ tatmin edecekler, demin okuduğum karara, 
Anayasa Mahkemesinin bir sayın üyesinin muhale
fet şehrini okudum, ona rağmen ekseriyetin kararı 
itiraf edelim ki açık bir şekilde hiç bir hukukçuyu 
tatmin edecek karar olmamıştır. Misâl veriyor ken
di üyelerinden bir arkadaşımız. 

Bu itibarla, bizim burada uyanlarımız, müesse
senin kendisini hedef alan uyarılar değildir. Mües
seseler, o müesseselerde vazifeli olanların davranış
larına göre kamuda itibar kazanır, itibar yitirir. O 
müessesede çalışan arkadaşlar da zaman zaman bir 
otokritik yaparlarsa, nefislerini tenkit ederlerse, mu
halefet şerhlerini o karara maksur olan bir anlayış 
içerisinde değil, o karardan tecrit ederek tetkik et
mek imkânına kendilerini kavuşturabilirlerse, benim 
kanaatim odur ki, Anayasa Mahkemesi vatandaşla
rın büyük çoğunluğunu ve siyasî iktidarları, muha
lefette de olsa insaflı olanlarını tatmin edecek bir 
durum iktisap edebilir. 

Şimdi üzerinde çok durduğumuz konu, af konu
sudur arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Benim bilgilerime göre af, nedamet hissi taşıyan

lara layık görülen bir atıfet davranışıdır. Bunun illâ 
bir hak olduğunu iddia etmek imkânı yoktur. Bun
lar bir yıl, altı ay geçmiş nedamet hissi taşımamış, 
bunları Meclisler nihayet affa lâyık görmemiş. Bu, 
Meclisin yetkisi dahilinde. O zaman şekil noksanı 
dolayısıyle bir yer görmüşse Anayasa Mahkemesi 
diyecek ki, «Şu sebebten iptal ediyorum; ama şu 
müddete kadar bir kanun çıkarılsın.» Esasen böyle 
bir madde de sevkediîmiş. Kendi şeylerinde diyor ki, 
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152 nci maddede, «Gereken hallerde Anayasa Mah
kemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ay
rıca kararlaştırabilir.» Benim hukukî anlayışıma gö
re, benim teşriî organların af ile olan vazife anlayı
şına göre, bundan daha isabetli bir karar olamazdı 
kanaatini taşıyorum. Tam şu tarihten itibaren yürür
lüğe girer diyecek, o zaman teşriî organ işe müda
hale edecek, birçok kararları bu şekilde veriyor ve 
onun neticesinde de bu boşluk doldurulacak; eğer 
gerekiyorsa tekrar huzuruna götürülecek. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, vaktiniz doluyor 
efendim. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Bitiriyorum. 
Şimdi, Anayasa Mahkememizin biraz bu huku

kilik dışında çalıştığının en açık delili, muhterem ar
kadaşlar. Anayasa Mahkemesinin kararlarının gerek
çe ile yazılması ve behemehal Resmî Gazetede neş
redilmesine âmir olması, keyfiyetidir. Pekçok ahval
de hiç gerekçe gösterilmeden gazetelerden okuyabili
yoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 

Bir müessese eğer kararlarının ketumiyetini mu
hafaza edemez durumda gerekçesi ve Resmî Gazete
de neşredilmeden basın onu alabiliyor, neşredebili-
yorsa o müessesede bu çeşit haberleri duyuranlar 
hakkında ilgili organların kendi bünyesi üzerinde ge
rekli tedbiri alması, müessesenin vatandaş üzerinde 
bırakacağı intibaın tesiri bakımından fevka
lâde ehemmiyet kazanır. Öyle haller gördük 
ki, Gesmî Gazetede neşri şöyle dursun, aylar ve 
aylar Resmî Gazetede gerekçesi neşredilmeden alı
nan karar gayet kolaylıkla ertesi gün gazetelerde 
neşredilebilmiştir. 

Buna yasama organları o kadar ehemmiyet ver
miş ki, eskiden kararın verildiği tarihten itibaren bir 
yıl geçmez, kaydı vardı, iptali kararında, yeni bir ka
nun getirme bakımından, kararın verildiği tarihi da
hi değiştirmiş, yasama organları. Kararın verildiği 
tarih dememiş. Yaptığı tadil ile Resmî Gazetede ya
yınlandığı tarih demiş, arkadaşlar. 

Bu itibarla, Yüce Anayasa Mahkemesi ile ilgili 
olarak yaptığımız konuşmalar sadece ve sadece bu 
müessesenin çalışmalarında vatandaşların haklı ola
rak kendinden beklediği haklı, âdil, objektif kararlar 
alması yolundadır. Yoksa bir arkadaşım söyledi, 7 
bir tartafta, 8 bir tarafta, 9 bir tarafta, 6 bir taraf
ta.. Bu vicdanı ammeyi rencide eder arkadaşlar. 
Dünyanın en isabetli hükümlerini veren kişileri de 
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getirseniz dahi, kararlar böyle çıkmaya başladığı an
dan intibaren vatandaş bundan endişeye kapılır. 

Arkadaşlar; 
Biz neye yapamıyoruz?.. İsviçre'de federal mah

kemenin üyelerini, temyiz mahkemesinin üyelerini 
Meclisler seçiyor arkadaşlar; ama biz nedense, bu 
seçerken mi, seçildikten sonra mı nedir, birtakım 
özel münasebetlerimizi devam ettirdiğimizden mi, 
özel münasebetlerimizle kamu vazifemizi birbirine 
tedahül ettirdiğimizden mi oluyor, çok kere bunu 
karıştırıyoruz ve hakikaten kararlarımızda, o kararı 
verenlerin dahi yıllar sonra ele alıp okuduklarında 
«Hakikaten bu kararda hukukî yönden bir isabetsiz
liğimiz vardır» diyecek kararlara varabiliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, lütfen bağlayınız. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Buna itiraz 

edenlere, çok rica edeceğim, sayfasını karalasınlar, 
benim başlangıçta okuduğum mütalaayı muhalefet 
şerhini okusunlar, vicdanlarında muhakeme etsinler. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Güven, buyurun. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; 
Anayasal kuruluşlardan olan Anayasa Mahkemesi

ne kavuşmamız pek uzun bir geçmişe dayanmakta
dır. 

Konunun önemini anlayabilmek için biraz bu nok
taya bizi getiren tarihi girişimleri gözetmek gerekir. As
lında teşkilâtda toplumlara geçmeden evvel, yasalar da 
yoktu ve o zaman «Kanun, zayıfın kuvvetliye yaptığı 
en büyük haksızlıktır» denmiştir. Yasalar zorbalıkları 
yok etmek için çıkmıştır, eğer yasal yollar olmazsa, 
kuvvetli daima hegomanyasını sürdürecektir, fakat 
yasal düzenlere geçişten sonra durum bu defa başka 
bir şekil almıştır. Bu defa hak boğmalar yasalar yo-
luyle yapılmaya başlanmıştır. Bizim 1924 Anayasa
sında kuvvetler ayrılığı prensibi yine vardı. Yasama. 
yürütme, yargı yetkisi ayrı ve bağımsızdı. Anayasa
nın üstünlüğü prensibi yine vardı; ama Anayasaya bu 
yasalar aykırı oldu mu aykırı gelişmeler girişimler 
oldu mu durduracak ne bir güç vardı, ne bir mües
sese vardı. O halde, biz geçmişte bugün özlenen ve 
ileride kavuşulmak istenen sisteme kavuştuğumuzda, 
bu yanlış tutum ve davranış içerisinde yukarıda bah
settiğim gibi yürütme yetkisi, yasama iletkisini de hiçe 
sayarak yargı yetkisini de tanımayarak, tek yönlü hak
kın suistimaline gitmesi sonucu, bu müessese yeni 
Anayasa ile karşımıza çıkmıştır. Sayın Çelikbaş da bu
na temas ettiler. 

Şimdi, yanlışlıklar nereden başlıyor?... Evvelemirde 
Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerine böyle 
başlangıç olarak sadece değinip esasa gelindi. Ana
yasanın 8 nci maddesinde «Kanunlar Anayasaya ay
kırı olamaz» dendi, «Anayasa hükümleri, yasama, yü
rütme, yargı organlarını, idarî makamlara, kişilere 
bağlayan temel hukuk kuralları» da dendi. Anayasa
ya, yasalara aykırı olamayacak. Peki aykırılığı kim 
sptayacak, kim denetleyecek?... Müessese kendiliğin
den çıkıyor meydana. Gerekçe?... Gerekçe geçmişteki 
dediğimiz gibi kuvvetler ayrılığı prensibi olmasına rağ
men daima bunu durduracak, bu denetimi yapacak bir 
organdan mahrum olduğumuz için devamlı yürütme
nin baskısı altında olaylar gelişti. 

Şimdi, Anayasa'nın 147 nci maddesinde denetleme 
yetkisinden bahsetti, 149 ncu maddesinde kanunlar, 
yasalar Anayasayı aykırı olması halinde iptal yetkisi 
getirildi ve ondan sonra 152 nci maddesinde de «Ana
yasa Mahkemesi kararlarının kesin olduğu bahsedildi, 
Devletin yasama yürütme, yargı organlarını idare ma
kamları gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağı» da söy
lendi. 

Şimdi Hukuk Devletinde bulunuyoruz. Buraya ka
dar Yasama Meclisleri yasaları çıkarır; fakat çıkardı
ğı yasalar Anayasanın öngördüğü ilkelere aykırı dü
şerse. nerede bunu denetleyip, bu aykırılığı saptaya
cağız? Mahkemenin varlığı hemen meydana çıkıyor. 

Şimdi, Sayın Başbakan da dün değildiler. İştirak 
etmeyebilirim; ama fikre hürmet ederim. «Biz ço
ğunluk olduğumuz zaman bu Anayasayı değiştirece
ğiz» dediler; olobilir, fikirdir, görüştür. Yalnız bu 
Anayasa yürürlükte olduğu müddetçe, bunun dışına 
çıkmaya olanak yoktur, bana göre sıkıntı buradan 
başlıyor. 1924 Anayasası klâsik bir demokrasinin gi
rişidir, hürriyetler sisteminden yola çıkıyor, çoğulcu 
demokrasi bu Anayasada yoktu. Şimdiki Anayasa ise, 
çoğulcu demokrasi ile Anayasa Mahkemesini getirdi, 
Damştaya şekil verdi, Yargıtaya şekil verdi, üniversi
telerin özerkliğinden bahsetti, bağımsız TRT'yi getir
di ve bir hayli meslekî kuruluşları getirdi. Şimdi bun
ların gelmiş olmasına rağmen, hala bugünkü Hükü
met, sanki böyle bir Anayasa yokmuş gibi, sanki onu 
yürütmeyi yaparken kısıtlayan güçler yokmuş gibi, sı
nırsız bir yetki arıyor, sıkıntı buradan doğuyor. Bu
gün Türkiye'de bu Anayasaya göre idare edecek olan
lar kısıtlıdırlar, bu haklarla sınırlıdırlar, yürütme yet-
k'lerini ancak bu haklar çerçevesi dahilinde, bunların 
freni altında yapabilirler, fren tanımayanlarda sıkıntı 
görülüyor. Onun için ister öyle düşünsünler, ister böy-

— 199 — 



C. Senatosu B : 31 

le düşünsünler, mutlaka ve mutlaka frcnlenecekler-
dir. 

Örnek veriliyor, verilen örnekler; Üniversite Ya
sası, Af Yasası Bağımsız yargı erkini zedeleyen, özel 
yargıya giden Güvenlik Mahkemeleri. Şimdiye kadar 
konuşan, aleyhte görüş beyan eden sayın senatörlerin 
hiç birinden, siyasî renk taşımayan kararların eleştiril
diğini görmedik, oraları eelştirilrmyor. Halbuki binler
ce karar o taraftan çıkıyor da binde bir buradan çı
kıyor. Nedendir?... Çünkü, politikada için şekli banka
dır, partiler olaylara renkli gözlükle bakarlar, kendi 
görüş açılarından bakarlar, mahkemelerce, renksiz göz
lükle tarafsız olarak olayları değerlendirip, karara var
mak mecburiyetindedir. Bir siyasî teşekkül kendi gö
rüşüne uymadı mı hemen saldırıyor; çünkü oradan 
görüyor olayları ama o görücün karcısında başka gö
rüşler de var. Onun içindir ki. yargı organları bu gö
rüşlerin üzerinde tamamen Anayasanın ilkelerine uyup 
uymadığı yönünden olaya bakıp bir karar verecek. 
Tabiatıyle siyasî görüşü olan bu kararı veremeyecek; 
ama siyasî görüşü olan b;r kadro, bu mahkeme olmaz
sa, o zaman Türkiye'deki şu günkü ortama göre, ya
rı rey almış olan bir grup, tam manasr/le kendi de
diğini yürütmek suretiyle diğer grup üzerinde bir bas
kı grupu kurmaz mı?... 

İlkel toplumlarda kuvvetlinin zayıfa yaptığı bas
kıyı, terörü getirmez mi?... Getirir. Bunu önlemek için 
zaten bu Anayasal kuruluşa gitmiş bulunmaktayız. 

Şimdi, Sayın Ahmet Nusret Tuna Bey, «Hata yap
mazlar mı» dediler. Konuyu biraz daha genişletelim. 
Ağ.r cezada görülen bir dava 2 - 3 tane tanığm beya
nına göre hüküm veriyor. Düşünün ki. Ahmet vurdu
ğu halde 3 tane tanık «M?hmct vurdu» deseler, tama
men ters yolda bir karar çıkacaktır. Peki bunun ha
tası, tamiri düşünülmüyor mu?... Buradaki incelik şu
radadır. Mutlaka yargı organlarının kararlarında da 
hatalar olabilir. Olmaz demeyeyim; ama yargı organ
larım aradan çıkarıp da bu çekişmeleri Ahmet'in Meh
met'in keyfine göre, idarenin arzusuna göre çözmeye 
kalkarsanız bin tane hata olur. Şayet bunları yargı or
ganlarının süzgecinden geçirip, bu mahkemelerin de-
net'minden geçirirseniz, bu hatalar asgariye iner. Onun 
içindir ki, asgarî hatalı b ;r şekilde olayların içeris:nden 
çıkılması içindir ki, bu kurumlara başvurulmuştun 

Sonra ikinci bir güçlük karşımıza çıkacak. Yargı 
organının hatâsını kim saptayacak? Tamamen taraf 
durumunda elan siyasî bir grup mu, siyasî bir iktidar 
mı? O zaten kendi görüşünün dışmdakini ne hak sa
yıyor, ne hukuk sayıyor. Eu bakımdan, saptama yo
lundan da böyle bir güçlükle karşı karşıya kalıyoruz. 

— 200 

3 , 2 . 1976 O : 3 

Sorun dönüp dolaşıp yine kuvvetler ayrılığı pren
sibine rağmen, yürütme gücünü elinde tutan iktidar
ların, dediğim haktır, dediğim doğrudur, dediğimden 
başkası normal değildir düşüncesinde düğümlenir. E, 
peki yürütme yetkisini kullanana karşı vatandaşın hak
kını koruyacak kurum nerede? Hak, zaten ezen bir gü
ce karşı aranır. Hak, zaten ezen kurumlar karşısında 
ezilenin kurtulması için başvurulan arama müessesele
ridir. Yumruğu vuran zaten kendisi durumunun eleş
tiriye tabi tutulmasını istemez. O halde, bu kurumlar 
aslında yöneten güçlerin, yönetimi dolayısıyîe yasalar 
dışına çıkmak suretiyle yaptığı usulsüzlükleri, yasa 
dışı işlemleri kontrol için getirmişlerdir. 

Şimdi, Af Yasasının durumunun teknik yönüne de
ğineceğim. 

BAŞKAN — Sayın Güven, vaktiniz doldu, topar
lamaya çalışınız efendim. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Bağlayacağım Sa
yın Başkanım. 

Arkadaşlar, Sayın Çelikbaş da değindiler, fakat bir 
noktayı hukukî durumu itibariyle gözönünde tutmaya 
mecburuz. Bir yasa iptal nedeniyle Anayasa Mahke
mesine getirildi mi, tüm taraflar iddialarını, görüşle
rini vesairesini mahkemeye bildirirler, ama mahkeme 
sonunda bir karara vardı mı, artık bu 152 nci madde
de belirtîiğ;m gibi kesin bir karar mahiyetini aldı, 
uyulması zorunludur. 

Ş'mdi, deniyor ki, «Anayasa Mahkemesi Meclisin 
yerine geçti, karar verdi» böyle bir şey yok. Kabul 
ettiğimiz Anayasal sisteme göre, Anayasanın üstünlü
ğünü kabul etmişiz, yasaların Anayasaya aykırı ola
mayacağı ilkesini getirmişiz. Anayasa Mahkemesi h;ç 
işin içerisine girmeden, Anayasayı inceleyerek getiri
len yasaların Anayasaya aykırı olup olmadığı hususu
nu denetlemek suretiyle karar veriyor. Peşinen, eğer bu 
Anayasal düzen içerisinde kalacaksak bunu kabullen
mek zorundayız. Sayın Çelikbaş buyurdular ki, «Rei
sicumhurun, değişikliği vesairesi mevzubahis oldu mu 
bu Mahkeme bunu da şey edecek» Anayasanın, Ana
yasaya aykırılığını inceleme durumu yok şekil nokta
sı hariç. Böyle bir şey de yek. Ancak şekil yönünden 
denetler. Esas yönünden denetleme yetkisi de yok. Bu 
vesileyle, kuralı da tamamen ters getirdiler. Hukuk 
devleti içerisinde kalacaksak, çoğulcu demokrasinin il
kelerine uyacaksak, sınırlı bir iktidarla yönetme gücü
nü olduğu gerçeğini bu Anayasa ile kabul edeceksek, 
yönetim için başka çaremiz yoktur. Sınırsız iktidarla
rın olduğu yerde yasal düzen zaten yoktur. Yasal dü
zende iktidar olanlar, yasal düzenle yönetimi yürüt-
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meye mecburdurlar. Bunun başka çaresi aranıyorsa, 
demokrasi içerisinde bulunmasına imkân yoktur. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Hükümet ad-na görüşecek sayın bakan veya temsilci 
söz istiyor mu efendim? 

ANAYASA MAHKEMESİ GENEL SEKRETERİ 
CELÂLETTİN OLGUN — Sayın Bakan yetki verme
diği için görüşemeyeceğini efendim. 

BAŞKAN — Yok. O halde bölümlerin okunup 
oylanmasına geçiyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler.... Kabul edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi 
Bölüm 

(Program) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 3 260 700 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 İnceleme ve Yargı Hizmetleri 6 768 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler.... Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 
900 Programlara Dağıtılamayan 

Transferler 44 400 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü cetveîleriyle birlikte oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.... Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiş
tir. 

Anayasa Mahkemesi Bütçesi böylelikle görüşülmüş, 
oylanmış, kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olmasını 
dilerim efendim. 

E) BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Başbakanlık Bütçesine başlıyoruz. 
Bu Bütçede grupları adına önceden söz alan sayın 

üyeleri sunuyorum. Sayın Orhan Tuğrul, Adalet Par
tisi Grupu adına; Sayın Ahmet Yıldız, Millî Birlik 
Grupu adına; Sayın Kâmil Karavelioğlu, Millî Birlik 
Grupu adına; Sayın Ahmet Tahtakıhç, Cumhuriyet 
Kalk Partisi Grupu adına söz istemişlerdir. 

Şimdi, Sayın Orhan Tuğrul, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET ORHAN 
TUĞRUL (Bilecik) — Sayın Başkan, kıymetli sena
törler; 

1976 yılı Başbakanlık Bütçesi üzerinde Adalet Par
tisi Grup un un görüş vs temennilerini arz etmek üzere 
huzurunuza geldiğ'm şu anda, hepinizi Grupum ve şah
sım adına saygıyle selâmlarım. 

Sayın senatörler; 
Her bütçe görüşmelerinde, Başbakanlık Bütçesi 

diğer bütçe dilimlerinden farklı bir önem taşır. Baş
bakanlığa bağlı kuruluşlardan ziyade, Hükümetin ge
nel siyaseti üzerinde durulur. Bu tabiîdir, normaldir. 
Bizce anormal gördüğümüz husus, muhalefetin edep 
ve nezaket kaidelerini ve insaf ölçülerini bir tarafa 
bırakıp, bu kürsüleri küfür vasıtası ve kaba kuvvet 
gösterileri haline getirmesidir. İşte yadırgadığımız hu
sus budur. Dün sayın sözcüler bize biraz ferahlık ver
mişti; ama ondan sonraki hatiplerinde bu olgunluğu 
göremedik, onun için söylüyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Üzülerek ifade edelim ki, gerek Bütçe Komisyo

nunda ve gerek huzurunuzda söz almış bazı Cumhu
riyet Halk Partili sözcülerin tenkitlerini dikkatle ve 
ehemmiyetle izledik ve dinledik. Maalesef Cumhuri
yet Kalk Parti sözcüleri Milistin âcil ihtiyaç ve dert
lerine, rejimin sıhhat ve bekasına deva ve çare arama 
yerine, hep bir noktada birleşerek, Milliyetçi Cephe 
Hükümetine ve onun başına haksız ve insafsızca sal
dırıya geçmişlerdir. Bunu yadırgamıyoruz. Bendeniz 
15 senedir Parlamentodayım. Bu parti muhalefette dai
ma karamsar, tahripçi ve tahrikçi huyundan ve eda
sından bir türlü vazgeçmemiştir. Onlara göre, kendile
rinden başka kim iktidar olursa, o iktidar acizdir, 
memleketi tehî:keler uçurumuna götürmektedir. Gö
rüşleri budur. Halbuki, rejim bunalımlarının mucidi, 
müşevvik! kendileri olduğu halde, bunu bümemezîik-
ten gelerek, iktidarımızın müsebbip olduğu isnat ve id
diasına kendilerini kaptırırlar; milleti de buna inandır
maya çalışırlar. Cumhuriyet Halk Partisi 8 aylık ikti
darında da asabî ve hırçındı. Hatırlarsınız, Sayın Ece-
vit, Hükümetinin Programını Mecliste görüşürken, ya
pacaklarını sayıp döktükten sonra, muhalefet cephesi
ne dönerek hırçm ve asabiyetle şöyle diyordu «Sayın 
Demire!, siz bundan sonra neyin muhalefetini yapa
caksınız?...» Ne eda, ne çalımdı o.... 

Fakat bu eda ve gurur uzun sürmedi. Devlet yü
küne 8 ay dayanamadı, yüzüne ve gözüne tikler gel
di. Kıbrıs hadisesi çıkmasaydı, düşecekti. En sonunda 
hizmeti bırakıp kaçtı. Yapabildiklerinden arkasında, 
bizlere bir zam ve enflasyon heyulası, bir halk sektö
rü düdüğü, bir memur kıyımı hazırlığı, yokluk kuy
rukları, içinden çıkılmaz dış politika, Kominist Çin ile 
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dostluk, af ile sokaklara yeniden dökülen anarşistler I 
ve TRT'nin başına belâ bir Cem sultan kaldı. 

Muhterem senatörler; 
Biz A. P. Grupları olarak İnönü ve Ecevit Hü

kümetlerine ve ne de ondan sonra gelen hükümetlere 
ve başlarına, bize reva gördükleri kötü, galiz küfürle
ri, cani ve eşkiya tabirlerini kullanmadık, kullanma
yız da. Bizim muhalefet anlayışımız, iktidar anlayı
şımız kadar nazik, saygılı ve insaflı olmuştur. Ne ya
zık ki, Cumhuriyet Halk Partisi hatipleri, Başbakanı
mıza ve bakanlarına eşkiya ve cani diyebiliyor. 

Bunlardan üzüntü duymamak mümkün değildir. 
Bir Oral, bir Çıtırık, bir Genç, ve bir Unsal, bunları 
Parlamento kürsülerinden bizlere rahatça ithaf edebi
liyor. 

İşin acı tarafı, bir tek Cumhuriyet Halk Partili ida
reci çıkıp da bunları kınadıkları şöyle dursun, çanak 
tutuyorlar. 

Demek ki, üyesinden idarecisine ve idarecisinden 
başına kadar hepsi bunları benimsemiş. 

Sayın arkadaşlarım; 
Elbetteki lider, nazik ve insaflı olursa, parlamenteri 

de nazik ve insaflı olur. Lider, tutarsız, uyarsız ve 
sağlıksız olursa, elbette ki şevki idaresindekiler de on
dan daha ileri giderler. Bugün görülen manzara da bu
dur. 

Saym senatörler; 
«Rejimin beka ve sıhhati, memleketin ve Milletin 

kalkınması yolundaki çalışmalarımızda, iktidar ve mu
halefet olarak bazı asgarî müştereklerde birleşmeye 
mecburuz» diyoruz. Ne yazık ki, olumlu bir cevap ala
mıyoruz. Dün olduğu gibi, bugün de rejimi yıkmak 
isteyenlerle bir olur, onlara kucak açar, onlara her 
türlü teşvik ve tahrikte devam ederseniz bir gün bu 
çatı hepimizin başına yıkılır. 

12 Mart öncesi bizler, solun tahrikiyle meydana 
gelen üniversite ve işçi olayları karşısında, o günün 
muhalefeti olan sizleri ne kadar uyarmıştık, sola bu 
kadar taviz vermeyiniz diye. Bir gün bu tezin, bir an
titezi vücut bulacaktır. Elbetteki damarlarında Türk 
milliyetçiliği, Atatürk milliyetçiliği bulunan, kalbinde 
din imanı taşıyan necip, asil Türk Milleti, gittikçe va
hamet kesbeden sol tehlikeye karşı birleşme ve daya
nışma zorunda kalacaktır. Sola «dur» demek için ör
gütlenecektir. Bunun niye hesaba katmadınız, niye kat
mıyorsunuz?.... 

Ne gariptir ki, dün bizim şikâyetçi olduğumuz siz
ler, bugün kalkıp bize dönerek, sola darbe indirmeye 
çalışan güçler için şikâyetçi olmaktasınız. İşte. yanlış 

hesaplarınız Bağdat'tan döndü, işte ektiğiniz rüzgâr
lar fırtına oldu. Daha da olacaktır. Bundan sonra da 
şikâyetlerinizin ardı arkası kesilmeyecektir. 

Geliniz, soldan ve sağdan, nereden gelirse gelsin, 
rejime kastedenlere, komünistlere karşı müşterek ted
birleri alalım diyoruz. Buna yanaşmadığınız gibi, ikti
dar olur olmaz, rejime kastedenleri iç barış teranesiy
le affedip, bağrınıza basıyorsunuz. Meclislerin affetme
diklerini Anayasa Mahkemesine başvurarak, tümünü 
serbest bıraktırıp, bugünkü olayların tekrar elebaşı ol
malarına imkân sağlıyorsunuz. Hadiseler büyüyüp, iş 
şirazesinden çıkınca, «usta hırsız, ev sahibini bastırır» 
kabilinden, Milliyetçi Cephe Hükümetine saldırıyor, 
cani ve katil hükümet diyebiliyorsunuz. İnsaf bunun 
neresinde? 

Sayın arkadaşlarım; 
Saym Ecevit, hani şu sol enternasyonaline g:rme 

görüşmelerini yaptığı İskandinavya ülkeleri seyahatin
de iken. Başbakanımız Sayın Demirel, Senato Grupu-
muzdaki konuşmasında muhalefet liderinin seyahatten 
dönüşünde, Hükümeti düşürme oyunlarına başvuraca
ğını ifade buyurmuşlardı. Ne kadar isapet göstermişler. 
Sayın Ecevit daha seyahatte iken bunu açıkladı ve 
gelir gelmezde bütün vasıta ve imkânlarıyle faaliyete 
girişti. Bir ibret vesikası olarak bunları arz ediyorum : 

«Önce bu Hükümet içinde tutarsızdır. Halen 230 
mevcudumuz vardır. Bu Hükümeti bütçede düşürece
ğiz» gibi beyanlarda bulundular. Yandaşı D. P. de 
kendilerine iştirak etti. Bunu başaramayacaklarını an
layınca, hırçınlaştılar, konuşmalarını sertleştirdiler, so
kağı harekete geçirdiler. Bütçe Komisyonundaki müza
kerelerde Barolar Birliğinin deklarasyonunu, kendileri
ne mesnet yaparak şahlandılar.» Meşruiyetini bitirmiş 
bu Hükümet çekilmelidir. Anayasa ve Danıştay karar
larını infaz etmeyen bu Hükümet ve bası, Anayasayı 
ihlâl etmiştir. Çekilmesini bilirse daha az suçlu olacak
lardır. Bu da bir fazilettir. Kanlı olayların sorumlusu, 
faşistlerle işbirliği yapan Sayın Başbakandır. Faşist ca
nilere, faşist kiralık katillere satılık siyaset madrabaz
larına destek olan Başbakandır. Türk Halkı Parlamen
tosuyla, özgürlükçü demokratik rejime sahip çıkacak, 
faşist eğilimli bu Hükümetin yerine halkına, hukuk 
devleti kurallarına, Anayasa organlarına saygılı yeni 
bir hükümet kurmayı geliştirecektir. 

Hükümet, Millet ve Parlamentonun güvenini yi
tirmiştir. Bu Hükümet tarihe 31 Mart Hükümeti ola
rak geçmiştir. Kendilerine ülkücü ve komando adını 
takan gruplar, tosuncuklar, Hükümet tarafından hi-
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maye edilmektedir. Burada, işte ve dışta itibarını sı- ı 
fıra indiren suçlu bir Hükümetin hesabını görmekte- I 
yiz. 

Hükümet yoktur, eşkiya çetesi vardır. Türkiye j 
Cumhuriyetinde, Cumhuriyet Halk Partisi örgütü ve 
ona bağlı, ona gönül vermiş milyonlar ayakta bulun- J 
duğu ve devrimci kuruluşlar yaşadığı sürece, faşizm 
Türkiye'ye gelemeyecektir. Hevesleriniz kursaklarınız
da kalacaktır....» 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Hepsi doğru. 
A. P. GRUPU ADINA MEHMET ORHAN TUĞ- | 

RUL (Devamla) — Çok doğru şeyler var daha; gele- j 
cek... 

«... Nasıl Mussolini ayaklarından asılmış, Hitler ı 
'intihar etmiş ise, sizin de sonunuz, âkibetinıiz bu ola- j 
çaktır. Anayasanın zuJme karşı, bize verdiği diren'- j 
me hakkımızı kullanacağız.» 

ıSaym arkadaşlarını; j 
Sözünü ettiğim Cumhuriyet Halk Partisi hatip

lerinin konuşmalarının özeti bunlardır. Bunlara aynı 
şiddet ve nefretle cevap vermemiz mümkün. Bu deli 
saçmalarını sahiplerine iade etmekle iktifa ediyoruz. 
Çünkü, bu bir seviye meselesidir. Biz, bu seviyeye 
düşmeyeceğiz, 

Sayın Cumhuriyet Halk Partililere şunu ifade et- i 
mck istiyorum: Bu tip konuşmalar ve isnatlarla bir ı 
sonuca varamazsınız. 

Muhterem arakadaşlar • 
İnsaf ve idrakinize sığınarak soruyorum; aşırı 

sağdan hiçbir surette farkı olmayan aşırı sol ve onun 
temoilcisıi komünizmi ve komünistleri telin eden ve 
ona karşı olduklarını belirten bir ifade var mı bu 
konuşmalarda?.. Yoktur, bulamazsi'nız da. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Çok var efen
dim çok var, 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET ORHAN 
TUĞRUL (Devamla) — Bizim haklerimizin 1974 
bütçesindeki konuşmalarına lütfen bir göz gezdiriniz; 
hiç birinün hitaplarında o günün Cumuriyet Halk 
Partisi Başbakan ve bakanlarına böyle tehditkâr ve I 
böyle yakışıksız, böyle saçma ve gaMz bir ifadeye I 
rastlayamazsınız. Nedir sancınız?.. Hangi hastalığın I 
fiyevrisidir bu sayın Cumhuriyet Halk Partili arka- I 
kadaşlaran?.. Ben cevabını vereyim. İktidar hastalığı I 
değil m!?. İktidar hastalığı var sizde. I 

İktidardan biz kovmadık sizi, siz bırakıp kaçtı- I 
nız. Hem Hükümet düşse de ne olacak?. Hükümet I 
olsanız ne olacak ki?. Hükümet olduğunuz zaman da I 
gördük sizleri. Sabrederseniz biraz sonra ona da | 

değineceğiz. Şunu evleviyetle kabule mecbursunuz; 
karşınızda isteseniz de, istemeseniz de millî iradeyi 
temsil eden, Meclisin çoğunluğuna dayanan güvenoyu 
almış, hem de transfer oyunlarınıza rağmen güven
oyu almış bir Hükümet var. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Hangi çoğunluk, han
gi çoğunluk, 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET ORHAN 
TUĞRUL (Devamla) — Onun başında 12 Mart'tan 
sonra Başbakan olamaz diyenlerin karşısında yeni
den Başbakanlık koltuğunda Devlet adamlığı vasfını 
yalnız Türkiyeye değil Cihanda kabul ettirmiş ola
rak oturan bir Başbakan vardır. 

Yine tekrar ediyorum; biz Hükümetinizi düşüre
rek, gasbederek iktidara sokaktan gedmedik. Kendine 
Kıbrıs Fa'jihJiğirii yakıştırıp afişe eden, erken seçim 
nidalarıyle hizmeti bırakıp fırsatı kaçıran, sonra da 
oradan oraya saldırıp çarpan bir liderin ve Hükü
metinin bozuk düzenini bertaraf etmek, teressubatı-
m kaldırmak ve komünizm ile mücadele etmek için 
iktidara geldik. Lâfla ve tehditle Hükümet düşürmek 
mümkün olmadığını sizler de bilir simiz; ama iktida
rından her türlü imkânı beklerken yarı yolda bıra
kıp sukutu hayale uğrattığınız sabırları tükenmişler 
•taraftarlarınıza, işte Hükümet düşüyor, düşüreceğiz, 
diye yeni bir yem borusu çalmak ihtiyacında olduğu
nuzu da biliyoruz. 

Yine biliyoruz; getirdiğimiz ve getirmek üzere 
olduğumuz sosyal ekonomik ve siyasal tedbirler ka
nun tasarıları sizleri rahatsız ediyor. Sık sık safları
nızdan fırlayan gözü dönmüşler bu tedbirlerle ve 
sıkıyönetim istemekle ara rejimleri mi getirmek isti
yorsunuz, gibi sorular sormakta ve bizi suçlamakta
dır. Biz, hiç bir ara rejiminin ne istekçisi ne de sa
hibi olduk. Böyle rejimlerin talibi de, maliki de olan
lar belli. Biz daima böyle rejimlerin mağduru olmuşuz
dur. Bizim kanımız ve realiteler odur ki, seçimle tek ba
şına iktidara gelemediğin zaman bu yollara başvu
ranlar biz değil, bize bu soruyu soranlardır. İtiraz 
edabilir misiniz?.. Elbettek'i hayır,. 

27 Mayıs'ı siz yaptırdınız, 12 Mart Muhtırasını 
siz verdirdiniz, ilk ara rejiminin başı bir sabah siz
den koptu baş oldu. Katıksız 15-20 bakanı sizdendi. 
Muhtıraya imza koyanlardan bilisi sizin aranızda, 
bir diğeri size kahrederek sonsuzluğa kaıvuştu, bir 
destekçi de adayınızdı, Trabzon'da seçim denizinde 
boğuldu. Söyler misiniz bana ara rejimini kim isti
yor ve destejddyor, kimler özlüyor?.. Anlaşıldı mı 
şimdi?.. Dahası var; şimdi de içinizdeki kızıl ün sal-
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mışlar halk ihtilal bekliyor ve açıkça bunu istiyor, 
sizle; de alkış tutuyorsunuz.. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Kimmiş? 
A. P. GRUPU ADINA MEHMET ORHAN 

TUĞRUL (Devamla) — Var, okursunuz oralarda. 
©iraz evvel söyledim. 

Sayın senatör fer; 
Şimdi de 8 aylık Cumhuriyet Halk Parti Koalisyon 

iktidarından neler devraldık, onları görelim. 

Felce uğratılmış bir devlet, bezgin ve ümitsiz 
vatandaş, % 35'i aşan yıllık fiyat artışları, temel 
malla a yapılan % 500'iük zamlarla meydana gelen 
yokluk kuyrukları, yatırımları durmuş dev eserlerin 
sessıizlılği, enflasyonun pençesine terk edilmiş bir 
Türkiye, halk sektörü yaygarasından ürkmüş ve ya
tırımlardan vazgeçmiş bir özel sektör af sebebiyle 
sokaklara salıverilen rejim düşmanlarının meydana 
getirddkferi karışıklıklar, boykot ve işgal hareketleri
ni işaretlerinizle başlatmaya müheyya üniversite, pa
lazlanmış ve şımarmış bir sol basın, Cumhuriyet Halk 
Partisinin borazanı haline gelen solcu İsmail Cem'li 
bir TRT, yüzüstü bırakılmış bir Kıbrıs, Türk ve 
Amerikan ilişkileri... İşte Milliyetçi Cephe Hükümeti 
böyle bir vatan, böyle bir devlet devraldı. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Allah göndermiş de
senize^ 

A. P. GRUPU ADINA O R R \ N TUĞRUL (De
vamla) — Tabiî sıkıldığınız her zaman Allah gönde
rir, 

Milliyetçi Cephe Hükümeti ise ilk iş olarak güb
re, demir - çelik fiyatlarını indirdi, sebepsiz yere 
stck edilen pamukları eritti ve yeni alımlara imkân 
verdi. Taban fiyatları politikasını uygulayarak müs
tahsilin tahıl, çay, koza, yağlı tohumlar ve afyon ka
buğu ürünlerini de değerlendirdi. Esnaf ve sanatkâr
lara geniş kredi imkânları sağladı. Memurlarla ilgili 
12 sayılı Kanun Kuvvetindeki Kararnameyi, işçi 
emeklilerinin kıdem tazminatı kanunlarını çıkarttı. Fi
yat artışlarını durdurdu, kuyrukları yok etti, yatırm-
iara yeniden hız verip canlandırdı, özel sektöre güven 
ve imkân getirdi. İşsizliği azaltma yolları aradı, hiz
meti gecikmiş dev projelerden İskenderun Demir ve 
Çelik fabrikalarını faaliyete geçirdi, yüzüstü bırakı
lan Kıbrıs meselesinden meydana gelen üsler ve Ame
rikan silâh ambargosunu haysiyetli bir şekilde hal 
yoluna yöneltti, bu müddet zarfında da Kıbrıs'ta 
bir adım gerilemedi. 9 aylık icraatımızın muhassalâsı 
budur. 

Saym senatörler; 
Cumhuriyet H?.ik Partisini son günlerde sevindi

ren bir şey var. Bu da Milliyetçi Cephe Hükümeti 
içindeki iddia ettikleri tutarsızlıktır. Dört partiyi bir 
araya getirip koalisyon kurmak nasıl zor ise, elbet -
teki yürütmek de kolay değildir. Zaman zaman tu
tarsızlıklar olacaktır. Bir evdeki kardeşler arasında 
bile tutarsızlıklar olur. Bu koalisyonların tabiat ica
bıdır. Ufak tefek tutarsızlıklara kapılıp da iktidar 
oluyoruz, diye heveslenmeyiniz. İşte böyle hevesleri
niz kursakta kalır. 

Önümüzde, bütçe oylaması ve çarşaf çarşaf ver
diğiniz gensoru önergeleri var. Mecliste çoğunluğu 
bulursanız Hükümet düşer, ne telâş ediyorsunuz?.. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İktidarı oluşturan ortaklar komünizm ile müca

dele, rejime sahip çıkmada, anarşik eylemleri önle
mede tam bir tutarlılık içindedir. Getirilecek huzur 
kanun-arı, alınmış ve alınacak ekonomik tedbirler 
Cumhu.iyet Halk Partisini, tekrar ediyorum tedirgin 
ediyor.; 

Sayın senatörleri 
Cumhuriyet Halk Partisi Toprak Reformunu da 

yozlaştırdığımızdan bahseder durur. Bütün reform
lar gibi Toprak Reformu da Partimizin gayretliyle 
kanunlaşmıştır. Urfa'daki tatbikat bize intikal etti
ğine göre dağıtım altyapı tesisleri olan Cumhuriyet 
Halk Partili ağaların elindeki çiftliklerden başlaması 
gerekirken, altyapısı bulunmayan çiftliklerden başlan
mış olması sebebiyle dağılan toprakların sulama im
kânı vermemesi vatandaşın şikâyetini mucip olmuş
tur. Bu da eski tatbikatçının bir oyunu olarak ortaya 
çıkmıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin TRT'nin eski başı 
İsmail Cem'i sonuna kadar müdafaasını tebrike şa
yan buluyoruz. Tayini batıl da olsa doğrusu adam
larınızı ve taraftarlarınızı iyi savunuyorsunuz. Yalçm-
•taş hafif geldi, hücum'larımza dayanamadı. Karataş'a 
da başladınız; ama bu bırakıp gidecek soyundan de
ğil galiba. Şunu kabul edelim ki, demokratik ül
kelerde TRT özek; ama sizin dilediğiniz gibi lâyüsel 
değildir. 359 sayılı Yasanın kabulünden bu yana 
TRT'den, başradakilerden çok çektik ve şikâyetçi 
olduk. Sebebi; rejimi tehlikeye düşürecek kadar ileri-

- ye gitmiş olmasıydı. Bu başıboş ve tehlikeli gidişe 
dur demek, mikropları temizlemek Milliyetçi Cephe 
Hükümetinin başta gelen görev&dıir. 

İsveç'te Kral, İngiltere'de Posta Telgraf ve Tele
fon Bakanlığı mahkemeye dahi sevk etmeden teieviz-
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yon ve radyo yayınlarını kesebildiği, mukavelelerini 
fesedîbiMiği, Amerika'da ise radyo ve televizyon ya
yınları bir komisyon denetim ve gözetimi altında ol
duğu halde Türkiye'de özerklik zırhına bürünmüş, 
Hükümetin gözetim ve denetimini tanımayan, başı
boş, rejim düşmanı bir TRT Kurumu faaliyetine de
vam edecek... Olmaz böyle şey arkadaşlar. 359 sayılı 
Yasanın bunca tatbikat sebebiyle aksaklıkları ve ki-
fayetsizTği anlaşılmıştır. En kısa zamanda, gerekli 
'değişikliklerin yapılması şarttır. 

Sayın senatörler; 
Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Tü.k Mille

tinin, Türk halikının, (haklarının demiyorum) mal ve 
can emri yeti, rejimin korunması ve savunulması eğer 
demokrasiye inanmış isek buradaki hikmeti vücudu
muzun buna bağlı olduğunun farkında isek, Anaya
sa kumlusu organlar ve partiler dahil, sizler ve bizler, 
rejim düşmanlarına ve kışkırtıcılarına alet ve yardımcı 
olmamalıyız. Hiçbir Cumhuriyet Hükümeti, Devleti
nin yıkılmasına yardımcı olamaz. Anarşik olayları çı
kartmaz ve teşvik etmez. Onun görevi, anarşiye imkân 
vermcmDk, çıkan anarşiyi imha etmektir. Bu itibarla, 
kolluk ve güvenlik kuvvetlerine bu yoldaki gayretlerin
de bütün vatandaşların yardımcı olması hem görev 
hem de hakkidir. Hırsızları ve katilleri yakalamada 
nasıl yardımcı olmak bir görev ise, rejim eşkiyalarını 
da tenkede yardımcı olmak vatandaşlık görevlerinin 
başında gelen hak ve vecibelerdir. 

Başbakanlık Bütçesinin milktintize, Bakanlığın gü-
ziide mensuplarına hayırlı ve başarılı sonuçlar verme
sini niyaz eder, hepinize saygılar sunarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına iki sayın 
arkadaşım söz istemiş; Sayın Ahmet Yıldız, Sayın 
Kâmil Karavelioğlu; bu süreyi bölüşüyor musunuz? 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Yarım saat 
ben, on beş dakika Sayın Karavelioğlu konuşacak. 

BA.ŞKAN — Yani, ikinci turda Sayın Karaveli
oğlu görüşecek. Buyurun. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (Ta
biî Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Demokrasilerde Başbakanlık, devlet yönetiminin 
odak noktasıdır. Bu odak noktasında bulunan kişi, 
bir de çoğunluk partisinin ya da Parlamentoda sayı
sal gücü olan bir partinin genci başkanı ise ve o ge
nel başkan, partisi üyelerinin Parlamentoya girişin
de de kesin söz sahibi ise, önemi ve yetkinliği çok 
büyür. Bizim gibi toplumsal örgütlenme ve denge-
leşme sürecinin başında bulunan ve tek parti alış

kanlıklarından da henüz kurtulamadığı için, yöneti
min Başbakanlara göre değişen nitelikler gösterdiği 
bir ülkede Başbakanların önemi ve etkisi daha da bü
yür. Hele Sayın Demirel gibi, türü kendine özgü ve 
hiç bir hukuk bilgininin keşfedemediği ilkelere göre 
işleyecek bir demokratik rejimi özleyen bir kimse 
Başbakan olur ise, bu nitelik ve önem olağanüstü bir 
düzeye çıkar. 

îşte bu bakımdandır ki, bugünkü Anayasal düze
nin savunucusu olan ve onun öngördüğü doğrultuda
ki gelişmelere katkıda bulunmayı amaç edinen Millî 
Birlik Grupu, Başbakanlık bütçelerine özel önem ver
mektedir. Bu önemi deyimleme ve Anayasal yörünge
de gelişmelerin sağlanmasında bir düşünsel katkıda 
bulunma amaeıyîe konuşmamızı dört başlık altında 
sunacağım. 

1. — îçinde bulunduğumuz durum. 
2. — Bu durumun başlıca nedeni. 
3. — Gelişmelere ilişkin kaygıyle öngörülerimiz. 
4. — Çözüm. 
Bugünkü durum : 
Saym arkadaşlar; 
Demirelci iktidarlara ilişkin kaygılarımızı çok ar

tıran bugünkü Cepheci iktidarın oluşturduğuna inan
dığımız toplumsal durum her yönü ile kaygı yaratıcı, 
niteliktedir. Kaygılarımızı somut görüntülere, Hükü
metin resmî beyanlarına, yürütmenin başlıca eylem
lerine ve iktidar çevresinden yansıtılan zihniyete gö
re madde madde değerlendirmenize sunacağım. 

1. — Hükümet, Devletin yasal düzeni ve başlıca 
kurumları ile çatışma halindedir. Anayasanın temel 
felsefesine ve sosyoekonomik özüne karşıt olan ikti
dar, onunla Devletin yönetilemeyeceğini söyleyip du
rur. Bir siyasal gericiliğin Anayasayı ters yüz etme 
amacıyle yaptığı değişiklikleri bile, yeter görmeyen 
Sayın Başbakan bir devrim ürünü olan Anayasaya 
uyacak yerde onu kendine uydurmak için fırsat kol
lar: Kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü, yargı ba
ğımsızlığı, yasama ve yürütmenin yargısal denetimi, 
düşünce özgürlüğü, toplumsal örgütlenme, özerk 
üniversite, buyruğunda olmayan TRT ve ayrıcalık
sız, eşjtlik ilkelerine göre işleyecek çağdaş bir dev
let yönetimi için kendisini istekli ve yeterli görmeyen 
Demirel iktidarı bu işlevleri yerine getirecek bütün 
kurum ve örgütlerle savaşma halindedir. Devletin bir 
organı olan yürütme, bütün diğer organlarla savaş
maktan ve onların yasal işlevlerini engellemekten ge
ri durmamaktadır. İktidar, kendi içinde de uyumsuz
luklar, uzlaşmaz eğilimîer ve ülkeyi parselleyip işgal 
etme tutkularının karması bir görüntüdedir. 
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Kısacası, Cepheci iktidar, hücreleri birbirini yiyen 
bir hasta halinde devlet yıkıcılığının öncülüğünü 
temsil etmektedir. İçinde bir çok iyi niyetlerin bulun
masına karşın. 

2. — Cepheci iktidar, ulusal bütünlüğümüzü ve 
ülkenin bölünmezliğini bozmada da öncülük etmek
tedir. Türk Ulusunu cephelere bölerek birbirine kır
dıran, etnik ayrılıkları parti kongrelerinde bile kış
kırtan, Devlet kuvvetlerini de yan tuttuğu ve tutma
dığı eğilimlere göre bölümlere uğratan gidişin ulusal 
bütünlüğümüzde yaratacağı yıkımların onarılması 
çok güç olacaktır. 

3. — Eğitim ve kültür alanında en karanlık bir 
dönem yaşamaktayız. Öğretmenler için devrimciliği 
bağışlanmaz bir suç sayan, öz Türkçe düşmanlığını 
açıklayıp duran, devrimci öğretmeni, öğretmen ailele
rini parçalayan, parti örgütlerine öğretmen atama ve 
değiştirme yetkisi tanıyan ve Bakanlığa doldurduğu 
partizanlanyle Türk öğretmeninin üstüne bir kara 
basan gibi çökenlerin eğitim ve kültür düşmanlığı 
çok yüksek düzeye ulaşmıştır. 

Goebbels'in deyimlerine özenerek kitapları mik
rop sayan, şu kitapları okuyabilirsiniz, şunları okuya
mazsınız, deme hakkını kendinde gören, sağcı, De Ga-
ulle'ün ünlü Kültür Bakanının, Sartre, Dostoyevski, 
Albert Camus'nün kitaplarım dahi yasaklayacak ka
dar ileri giden bir çağdışılık, bir kültür düşmanlığı 
karşısındayız bugün. Bu adamların kitaplarını bir 
memleket yasaklıyor, dese, onu işiten o memlekette
ki her temsilci başını yere eğer. 

4. — Partizanlık: Yeteneğine ve başarısına ba
kılmadan, yandaşı olmayanları devlet kadrolarında 
barındırmayan, kamu yararını üstün tutan ve çıkar
cılarla savaşanları düşman sayan bir partizanlık kar
şısındayız. Bu tutumda o denli ileri gidilmektedir ki, 
ne yargı kararlarını ne Cumhurbaşkanı uyarılarını ve 
ne de iktidar içinden gelen sağduyulu önerileri din
lememektedir. 

Yan tutmazlığı temel ilke olan TRT nin başında
ki Genel Müdürü yetenekli yeteneksiz, beğenir, be
ğenmezsiniz, c başka bir şey, Genel Müdürü, yasayı 
açıktan çiğneyerek atanlar, partili olduğunu açıkça 
söyleyeni, yerine koyabiliyor. Bırakın, Anayasa ne 
derse desin. Danıştayca fuzulî şâgil durumuna düşü
rülen o partili profesör, onurlu davranarak görevden 
ayrılıyor, «Ben, dayanamam bu işe» diyor. Bu kez, 
partizanlığından başka türlü söylentilere hedef olan 
ve meslek kuruluşlarınca aforoz edilen birisi getiri
liyor. Aforoz ediyor odalar. Bu kaba partizanlığa en

gel olmak ve Hükümeti Anayasa içine çekmek iste
yen Sayın Cumhurbaşkanına da ateş püskürülüyor. 

5. — Cepheciler, gerçek demokrasiyi de isteme
mektedirler. Gerçekten bir rejim bunalımı yaşadığı
mızı söyleyen Sayın Başbakan, oldum olası demok
rasiden başı hoş olmayan yardımcısı ve dürüst de
mokratik rejimde becerilerini sürdüremeyecekleri 
kaygısında olan çıkarcı takımı ortamı özledikleri re
jime uyumlu biçime sokmak istemektedirler. Ona ra
zı olmayanlar da alet olmaktadırlar. Bunlar yürürlük
teki tedbirleri yeterli görmeyerek olağanüstü yetkiler
le de donatılmak arzusundadırlar. 

Olağan yetkilerini bu ölçüde saptırarak kullanan 
ve olağanüstü önlemleri de nasıl ve hangi amaçlar 
için kullanacağı çok iyi bilinen iktidar kendisine bu 
türden yetkiler sağlamadığı, sağlamaya yanaşmadığı, 
yani kendi ayağı ile tuzağa düşmek istemediği için, 
muhalefeti de en sert dille suçlamaya bile kalkışmak
tadır. Hatta bu kürsüden solcu muhalefete bizimle 
birleşelim de solun hesabını görelim diyecek kadar 
onu intihara çağırıyor. Hem muhalefet; «Solcuyum» 
diyor, hem; «Seninle birleşelim, solu yok edelim» 
diyor. 

6. — Can güvenliği tümden yok olmuştur. Gü
venlik kuvvetlerinin gözleri önünde cana kıyanlar ve 
hatta güvenlik kuvvetlerinin en üst karargâhlarının 
orta yerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de 
önünde silâhlı saldırılarda bulunanları polis ve jan
darma ancak onları uğurlayarak seyrediyor. 

Arkadaşlarım; 
Sağcı da olsa, solcu da olsa yasaları çiğneyeni 

Devlet yakalamak zorundadır. Polisini, jandarmasını 
onu uğurlar durumda tutamaz. Öğrencileri okullara 
değil de savaş alanına gönderir, çarşıya pazara çı
kanları ahiret yolculuğuna uğurlar. Bugün evinden 
çıkan herkesin ne zaman dönebileceği kaygısı içinde 
beklenir bir durum oluşmuştuı. 

7. — Hükümet doğrulan gizliyor ve olayları da 
tek yanlı ve çoğu kez de saptırarak halka anlatıyor. 
TRT de bu taktiğin aleti durumuna sokulmak isteni
yor. Karşıtlarına uygulanan kampanya, yabancı gar
nitürler, özellikle seçilmiş filmler ve gerçekleri sap
tırmada becerileri denenmiş kimseler kullanılarak 
sürdürülmektedir. Artık bıktıran ve dışa karşı küçük 
düşüren bu kaba aldatmaca son bulmalıdır. 

8. — Toplumda huzur ve sükûn, güven duygusu 
bırakmayan bu gurur incitici durum, utanç sınırları
nı aşmış bir çıkarcılığın sayısız örnekleriyle de tik
sintiyi getiren bir hal almıştır, sayfaları her gün oku
duğumuz zaman görürüz. 
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Makyaveîli'nin, «Amaca göre aracı değerlendir
me» ilkesini «Çıkara göre amacı değerlendirme» ye 
dönüştüren bu gurur incitici, Devletimizi küçük dü-
düsürücü tutuma karşı her yönden yükselen seslere 
kulak tıkayan iktidarın biricik yöntemi karşıtlarını, 
ona yol göstererek yardımda bulunanları suçlamak 
ve gidişini inatla sürdürmektiı. Buna karşı bütün 
Türk hukukçuları adına uyanlar; 16 bin hukukçu 
adına uyarılar, İstanbul Barosu, Ankara Barosu; suç
lamalar, cepheci bakanları baroya almama kararlan, 
kamusal nitelikteki örgütlerin uyarıları, meslek kuru
luşlarının önerileri, üniversitelerin feryatları Parla
mento içindeki sağduyulu uyarılar, hatta iktidar or
taklarının uyarıları, bütün bunlar hızla uçuruma, doğ
ru koşan ve ulusu da peşinden sürükleyen iktidarı 
etkileyemiyor. 

Sayın senatörler; 
Durumun başlıca nedenleri, açık gerçekleri yat-

sımayan, toplum bilimsel ve siyasal değerlendirmele
rinde dürüstlükten ayrılmayan her aklı başındaki 
kimse, yaşadığımız dehşet verici bunalımın, iktida
rın tutumunun doğal sonucu olduğunu kabul eder. 
Uygulamakla yükümlü olduğu Anayasaya karşı olan, 
onu sosyo - ekonomik özünden saptırmak isteyen, 
Devletin temel niteliklerine karşı olan eğilimlerden 
güç alan, en üst yargı kararlarını çiğneyip duran, her 
türlü denetimden kaçan, hukuka baş kaldıran, Dev
let koltuklarını çıkar aracı diye kullandıran, bu tu
tumuna karşı çıkanları susturmak için de her araca 
başvuran, ulusal yararları savunanları, onun parası 
ile beslenen güçler ile ezmeye çalışan ve yönettiği 
Devleti, meşru kuvvetlerine karşı, kendisine bağlı, 
silâhlı saldırganları beslediğini açıkça söyleyen, cana 
kıyanları Meclis kürsülerinden bile övüp duran ve 
en kötüsü de Ulusu iki cepheye bölerek başına geç
tiği Cephe ile karşıtlarını ezeceğini programına koya
rak ilân eden bir iktidarın yönettiği bir toplumun bu
günkü duruma gelmemesi ancak mucize olabilirdi. 

Bu durum gözler önünde iken, halkın gözüne ba
ka baka onu hiç bir şeyden anlamaz sanısı ile, iyi iş
ler yaptıgmı, başarılı bir iktidar olduğunu, Devlet 
yıkıcıları ile savaştığını ve hatta dürüst bir yönetim 
uyguladığını söylemesi, en sabırlı insanları bile çile
den çıkaracak, inanılmayacak sözleri rahat rahat söy
lemesi gerçekte şaşırtıcıdır. 

İktidarın en sakıncalı bir tutumu da, birçok kim
selere Devletin onlardan yana olmadığı, yönetenle
rin sözlerine inanılmaması gerektiği kanısını yarat
masıdır. Gerçekten yakaladığı solcu devrimciler hak

kında en açık sözleri, «Nerede ise, iyi ki öldürdünüz» 
diyecek sözleri anlatıyor, anlatabilir; bunu vuranla
rın, yapanların ifadelerine dayanarak söylüyorum. 
Peki bir sürü, Ankara'da Meclisin önünde, Genelkur
mayın önünde o marifeti yapanlar nerede? 

İzmir'de mahkemeyi basan, konuşturtmayan, po
lisi dahi etkisiz bırakanlar kimdi? Onları söyleyeni 
sürmek batus konusu. Nitekim, bir yüzbaşı çıktı, bir 
komployu önledi. Önleyen yüzbaşıya bir de baktık 
ki Devlet kürsüsünden ateş püskürdü. Niçin niye 
Yüzbaşı söylemiş? Demiş ki; «Bunlar şunlara bağ
lıdır, bunların elinde Çekoslovak silâhları var, şunlar 
şunlardırlar» Bunu dediği için, yani komploları 
düzenleyen şebekeyi meydana çıkardığı için, suçüstü 
yakalattığı için. 

Temsil ettiği sınıfların çıkarlarını esas alan po
litikası ile Devletin döviz oianak'arını çarçur eden, 
dış ödeme açığını uçurumlaştıran, dışarıdan enflas
yon ithal eden, daha çok borçlanmayı beceri sa
nan, bütçe açıklarını korkunç düzeye çıkaran ve yol 
açmakta olduğu ekonomik çıkmazın ceremesini de 
Devlet hizmetleriyle dar gelirli yurttaşlara yükle
meye çalışan bir iktidar Türkiye'yi ancak toplumsal 
yazgının kara habercisi bu noktaya getirir. 

Cepheci iktidarın demokrasi anlayışı bunalı
mın süreğenleşmesinin başlıca nedenidir. 

Arkadaşlarım; 

Bizim de sayın Demirel iktidarları ile anlaşama-
mızın temel nedeni onun demokrasi anlayışıdır. Sa
yın Demirel'in partisini Ulus, Hükümetini devlet ve 
kendisini de ülkenin biricik sahibi sanması, kendi 
görüşünden başkasına yaşam hakkı tanımaması, ku
ral dinlememesi, denetim istememesi, tüm Devlet 
kurumlarını hiyerarşik bir biçimde buyruğuna sok
mak istemesini sağlayacak rejim anlayışını biz pay
laşamadığımız için yıllarca bu görüşün tartışmasını 
yapmaktayız 

Gerçekten rejim anlayışı bu olan sayın Başba
kanın, olayların yorumu ve nedenlerine koyduğu 
tanılamayı da kabul edemeyiz. Gerçekten kendi 
yönetiminin doğal sonucu olan bunalımı affa bağ
laması, bunalımdan muhalefeti sorumlu tutmaya 
çalışması, halkoyu ile Türk ulusundan doğrudan 
doğruya aldıkları yetki ile yargısal denetimi yapan 
Danıştayı yürütmenin ve Anayasa Mahkemesini de 
Parlamentonun üstüne çıkmakla suçlaması, çoğulcu, 
özgıiıjükçü, dengeci demokrasinin gereklerine uy
mak istemeyişinin de ötesinde anayasal yetkileri 
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tanımama yetkisini kendisinde germesi gibi demok
rasiyle uzaktan yakından hiç bir ilgisi bulunmayan 
bir zihniyetin kanıtları olarak saymaktayız. Böy-
bir :u.-layış!a demokraside nas'l anlaşacağız? 

Sayın başbakanın tutumunda en yadırga 'ğ mı.? 
bir yön de. sayın Cumhurbaşkanlığı Kurumu.;*! y.'-. 
nelik durumudur. Sayın Başbakan kesinleşmiş yar-
gi kararlarını açıkça çiğneyen ve partiz^nhğıvun 
çok cüretli bir örneği olan atamasına karşı, sayın 
Cumhurbaşkanının anlayan için çok ince b\- yön
temle, hatanın düzeltilmesi ve Hükümetin Anıya 
sayı çiğnemiş olmaktan kurtulması için Kararnanv-
yi birkaç kez geri göndermesinden çok simrleni:ğt ü 
açıklamakta, «Aramızda bir tartışma var» diyec-.k 
ölçüde Devlet Başkanlığına göstermesi gereken say-
gıyle bağdaşmayan beyanda bulunmakta ve hatta 
sözcüsü gazete ile, günlerce yazıldı, ondan kurtul
ma manevralarını bile açıklamakta bir sakınca gö
rülmemektedir. 

Sayın Cumhurbaşkanının ilişkileri yeniden dü
zenleme arzusu ile gönderdiği mektuba verilen yanıl
sa, birinciden de daha yadırganacak niteliktedir. 
Geçmişte Devlet ve Hükümet Başkanlarının ilişki
lerinin bu niteliğe büründüğü görülmemiştir. Cum
hurbaşkanına bile böyle davranan ve uyarıda bulu
nan, üniversitelere elkoyma korkulmasını yönelten, 
çağ gerisi ve hukuk dışı politikasına Millî Güven
lik Kurulundan fetva çıkarmaya uğraşan, sıkıyöne
tim yoluyle Türk Silâhlı Kuvvetlerinden politikasına 
payanda türetmeye çalışan ve sözcüsü gazetelerde 
de sivil asker karışımı yönetim propagandasında 
en ;i7?ndan yeşil ışık yakan bir giciştir bu. Gazete 
açık açık yazıyor ve bunun uzmanını da başına ge
tirmiş oturtmuş. Demokrasi seviyorsunuz, nasıl de
mokrasidir? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hani 
Anayasaya saygılydın? 

M. B. GRUPU ADİNA AHMET YİLDİZ 
(Devamla) — Bunun içindir ki, sayın Demire! ik
tidara geldi mi Devlet kadre lan göçler, kıyımlar. 
meydanlarda cana kıymalar, basında türlü yol
suzluklar sergilenmeler dönemi başlar. Elbette bu 
tutumun kaçınılmaz sonucudur. 

Aıkadaşlarım; 
Gelişmelere ilişkin kaygı ve öngörüler: Türkiye" 

yi kara bulutların sardığı fırtınalı bir denizde kap
tanından tayfasına değin birbirlerini boğazlamaya 
çalışanların yönetimindeki bir gemiye dönüştüren 
gidişten kaygı duymamak, ulusal geleceğimizden 

umut kesmek, ya da aymaz bir umursamazlığın tut
sağı olmak anlamına gelir. Biz asla bu umutsuz
luğu. Türk Ulusuna mal etmeyiz. 

«.Olaylar beni aştı. aşılan duruma düştüm, Dev
letin güçlerini kullanamıyorum, ya da kullanmak is
temiyorum, başka bir rejim ve başka bir anayasa is-
tiverum.» açık, bunlar resmen söylenmiş sözler, di
yen, baskı önlemlerinin kabulünü dileyen ve canla
rına kıyılanların anne babalan gibi yakınıp duran 
ve neredeyse durumu protesto yürüyüşüne kalka
cak oian yabancı bir duruma dü-,tüğü halde, hâlâ 
koltuğuna yapışıp duran bir Hükümetten çözüm 
beklenebilir mi? Aştı beni, bir şey yapamıyorum, 
kuvvetleri kullanamıyorum, fervat ediyor, biz de 
ondan çözüm bekliyoruz. 

Bu iktidarın ömrü uzadıkça kendisine de, ülkeye 
de yapacağı zararlar artar. En kritik bir dış durum
la karşı karşıya bulunduğumuz ve türlü emperyalist 
oyunların sahneye konmak istendiği bir anda, ülkeyi 
savaş alanına dönüştüren ve her an bir savaş göre
vini göğüslemesi olasılığı büyük olan Türk Silâhlı 
Kuvvetlerini de asıl görevinden saptırıp halkla karşı 
karşıya getirmek isteyen girişimleri de çok sakıncalı 
bulmaktayız. 

İktidarın tutumunda köklü bir değişiklik olmazsa, 
Cepheci iktidar Anayasa yörüngesinde dürüst bir yö
netime gelmezse, tepkilerin daha da yoğunlaşması ka
çınılmaz olur. Giderek tepkileri artıran bir tutum 
içindedir. 

Gerçekten bir küçük partinin kontrolündeki ör
gütler, öğretmen atar ve değiştirirse, İş ve İşçi Bul
ma Kurumu gibi yandaşlarına iş bulduğunu resmî 
hoparlörlerden ilân edip durursa, buyruğuna uyma
yanlar, ya da gerçeği gördükten sonra ayrılanları vur 
buyrukîanyle sindirmeye çalışırsa, kısacası Dev'et 
içinde devlet rolünde ülkenin egemen gücü pozunda 
çevresini kasıp kavurursa ve tüm Hükümette bunu 
paylaşmayan, bu görüşü paylaşamayan üyeler de bu
na en azmdan seyirci kalırsa, buna karşı olan bütün 
örgütlerin karşı eylemlere kışkırtıldığı kabul edilmez 
mi? Böyle bir kışkırtma Türkiye'yi nereye götürür? 

Bir taraf meydanı böyle götürecek, karşı taraf 
hep teslim olacak. Bu düşünülemez. Onun için bu 
gidiş karşı tepkileri artırıcı bir gidiştir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — Bravo, 
doğru devanı et. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Sayın senatörler; 
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îktidar basının kamuoyunu oluşturmada partiler
le aralarında ayırım yapılmayacak olan kamusal ni
telikteki kuruluşlar ve sendikalar başta olmak üzere, 
demokratik baskı gruplarının uyarı ve önerilerini, 
yasama ve yürütmedeki tekeline karışma sayması ve 
hele Devletin temel yapısını oluşturan kurumların 
Anayasadan kaynaklanan yetkilerinden rahatsız olan 
ve onların anayasal düzene sağladıkları güvenceleri 
yok etmek isteyen uğraşları demokrasimize yönelik 
büyük bir tehlike saymaktayız. 

Sayın Başbakanın bir sistemi kurnazca yıpratıp 
çökertmenin en başarılı yolu olan, onu yozlaştırmak, 
saygınlığını yitirtmek, başarılı işlerin yapılmasına en
gel gösterme taktiğini uygulamasını da çok sakıncalı 
bulmaktayız. Hangi kurumu beğenmiyorsa buraya 
giriyor o kurum. Bu tehlikeli taktik için yürütme
nin güçlü olmadığı, engellendiği gerekçesi de daya
naksızdır. 

Gerçekten demin de arz etmiştim, ondan önceki 
üç başbakan böyle bir yakınmada bulunmadı. Üçü 
de rahmetli İnönü, Sayın Ürgüplü, Saym Ecevit Ana
yasayı rahatça uyguladılar; ama dün buraya Sayın 
Başbakan bu kürsüden, 1974'ün Mayışma kadar na
sıl getirdiyse getirdi olayları ki. Bütçe Komisyonunda 
hep öyle dinledik, bir yere geliyor Mayıs 15'de film 
bitiyor ondan sonrasını söylemiyorlar, oraya kadar 
geldi, birkaç olay, gazete bir de baktık ki, 1976 yılı, 
1975 yılı 1974'ten fena imiş, E, her halde sağduyulu 
bir kimse bu sözlerden sadece üzüntü duyar. Dedim 
ki, bunlardan hiç kimse yakınmadı. 

Saym Başbakanın bu geçersiz gerekçesinden baş
ka, kavramları tersine çeviren eylemiyle, sözleriyle 
birbirine uymayan, resmî, meşru güçlere karşı yasa 
dışı özel örgütler kullanan, hatta kendisine bağlı si
lâhlı kitleler isteyen, kendisi 2C0 bin istiyordu, yar
dımcısının 3CT bin olduğunu müjdelediği konuşma ve 
eylemleriyle Devlet yönetiminin ciddiliğine güveni 
yok eden davranışlardan vazgeçmesi içten dileğimiz
dir. Bu noktada umut yaratacak belirtiler olmamak
la birlikte dileğimizi yeniliyoruz. 

Sayın arkadaşlarım; 
Cepheci İktidarı Devlet kurumları, kamusal nite

likteki örgütler, dürüst memurlar, öğretmenler, işçi 
örgütleri ve bir çıkar ortaklığı içinde bulunmayan bü
tün seçkin insanlar tutmuyor, açıkça bildirileriyle 
söylüyor. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Millet ne 
oluyor, Milleti hiç hesaba almak yok, hiç inanmamış 
ki Millete hayatında. 
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M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Bütün bu kurum ve kişilerin haksız ve yal
nız cephecilerin haklı olduğunu söylemeye de kimse 
inanmaz. Tüm uyarılara karşı «Benden sonra tufan» 
der gibi bir durum karşısındayız. Hiç bir düzeltme 
eğilimi de görmüyoruz. Yaptıklarını övecek kadar da 
kamuoyunu küçümseyen, yönetilemez nitelikleriyle 
Devletimizi yönetmede inat eden bir iktidara karşı, 
ne yapılması gerektiğini her parlamenter düşünmek 
zorundadır. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Millet bi
lir onu, Millet yapar onu, 1977'de yapar Millet. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — İktidarın baş sorumluları Devlet yöneti
minde ve demokratik rejimde ses duvarını aşan bir 
durumda görünmektedir. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Baskı gru-
pu var, Millet iradesi ondan hiç bahis yok, evet siz 
bundan bahsetmeyin. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Tutkularına tutsak, sokak zorbalarına tes
lim elmuş iktidara karşı elbette bu Anayasayı yapan
lar uyarıda bulunacaktır. Millet ne diyor? Millet «Bir 
birinizi öld L rün mu:» diyor size, Millet «Birbirinizi 
yiyin mi?» diyor size. Meydanda yiyor, Genelkurma
yın önünde yiyor, mahkemenin önünde yiyor. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Siz de ye
diniz, Milletin önünde siz az mı baş yediniz, Millet 

"biliyor, siz yemediniz mi? 

BAŞKAN — Ahmet bey rica ederim susunuz sü
kûneti muhafaza ediniz. 

Sayın Yıldız, müsaade eder misiniz, bir dakikanı
zı rica ediyorum. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Size... 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, bir dakikanızı rica 
ediyorum. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Siz yeme
diniz mi? 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Şimdi, ben o adama cevap vermem. Çün
kü, konuşmasını bilmez. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Ver, ne 
vereceksen ver. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Ne anlarsın sen canım?.. 

AHMET CEMİL KARA (Trobzon) — Sen yer
ken herkes bakıyordu. 
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HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sabırlı 
ol sabırlı. 

BAŞKAN — Ahmet Bey, sizin sözcünüzün söyle
diği sözler, Sayın Yıldız'ın söylediğinden daha hafif 
değildi. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — İşte, buyurun Başkanı dinleyin. 

BAŞKAN — Ama karşı gruplar sükûnetle dinle
yebilirle olgunluğunu göstermişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; verecek cevabı olmayan 
kimseler his tezahürü içerisine girerler. Oysa, sizin 
verecek çok cevabınız, güzel sözcüleriniz var, rica 
ederim efendim. (C. H. P. sıralarından «Bravo Baş
kan» sesleri) 

Buyurunuz efendim. 
M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De

vamla) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 

Böyle kızmalar, elbette görevimizi yapmayı engel
lemez. Bu gerçekleri, bugün bir tarihî sorumluluk ola
rak belirtmek zorundayız. Türkiye'nin nereye gittiği
ni herkes görmek durumundadır. Yoksa, buraya çıkıp 
da gazeteden makale okuyarak Türkiye'nin asayişinin 
yolunda olduğunu kimseye doğrultamazsınız. Biz bun
ları ortaya koyuyoruz. Gelir herkes söylediğ'mizin 
tersini söyler. Der ki: «İzmir'de mahkemeyi basma
dılar. Yüzbaşının yakaladığı adamlarda bu silâhlar 
yoktu. Ankara'da Genelkurmayın önünde bu işler 
olmadı. Üniversiteler kapalı değildir, çalışıyor...» 

Üniversite bildirilerini okuyoruz. Üniversiteleri 
ziyaret ettik; titriyor. Çocuk nişanlısıyîe gezerken mer
divende vuruluyor. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, toparlayınız. 
M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De

vamla) — Bu döneme Türkiye hiçbir zaman geldi mi?. 
Bu döneme geleceksiniz sonra seyredeceksiniz. 

BAŞKAN — Vaktinizi kullandınız Sayın Yıldız. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De
vamla) — Bunu böyle seyredenler sonra vatansever 
olacak, sonra milleti temsil edecek. Temsil edeceği 
millet değildir; herhalde başka bir şeydir. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. ve M. B. G. sıraların
dan akslar) 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu, ikinci turda sizi 
davet edeceğim. 

AHMET KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Peki 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Tahtakılıç, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına buyurun efendim. 
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C. H. P. GRUPU ADINA ALIMET TAHTAKI
LIÇ (Uşak) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu
nun sayın üyeleri; 

Konuşmama başlamadan evvel Sayın Adalet 
Partisi sözcüsünün hoşgörürlüğüne dayanarak kısa bazı 
noktalara işaret etmek zorunluğunu duydum. 

Evvelâ, bilelim ki, Türkiye'de bir kalkınma ve sil
kinme olacaksa, Parlamentonun memleket mesele
lerine bakması, birbirini hoşgörüyle dinlemesi ve ne 
söylediğini anlayacak bir sabır göstermesine bağlıdır. 
Bu nedenle, Adalet Partisi sözcüsünün, terbiye kural
larını, nezaket kurallarını aştığından şikâyet ettiği 
muhalefet grupuna söylediği sözleri dinleyince, kendi
line mahsus birtakım iğneleme metotlarıyle nezaket 
kaidelerini, birbirimizle anlaşmak yollarını çiğnediğini 
görmekten ıstırap duydum: Hele, Kıbrıs gibi bir soru
nu, (ki, Tahtakılıç olarak aynı zamanda kişiliğimle 
arz ediyorum.) kangren olmuş bir çıbanı, oradaki yüz-
binlcrce insanımızın, İsa namına yok edilmesi siyase
tine, Mehmetçiğin süngüsüyle karşı koymak, yok et
mek kararını veren kim olursa olsun milletçe onla
ra alkış tutmalıyız, en azından «Vazife yaptı.» deme
liyiz. 

Nitekim, bu sözleri dinleyenlerin içerisinde, şu 
anda Adalet Partisi ortaklık idaresinde bulunan Sayın 
Erbakan da var. O gün, o kararın mesuliyeti varsa 
da payı var, şerefi varsa da payı var. Kıbrıs mesele
sini sürüncemede bırakmak gibi değil. Size haber 
veriyorum, tarihe bağlılığımla haber veriyorum. Kıb
rıs meselesini 10 sene şu yanıbaşmda vazife gördü
ğüm Mecliste «Kıbrıs meselesi Türk - Yunan mesele
si» dedim, hiçbir kimseye anlatamadım. Nitekim, hâJâ 
Kıbrıs meselesi, Kıbrıs meselesi değil Türk - Yunan 
meselesi olarak başımızda askıdadır. Elbirliğiyle onu 
halletmek ortaklaşa memleket vazifemizdir. 

O ha'de, Kıbrıs meselesini açıp da muhalefet par
tisi liderini küçük düşürmeye veya... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Yok öyle 
şey yok! 

C. H. P. GRUPU ADINA AHMET TAHTAKI
LIÇ (Devamla) ... Vazifesini yapmamış göstermeye ve
ya başarısız göstermeye yönelmek, bu memlekete, bu 
Parlamento kürsüsünden yapılacak en büyük hata
dır. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — Bir 
şeyi eksik söyledin. 

C. H. P. GRUPU ADİNA AHMET TAHTAKI
LIÇ (Devamla) — Arkadaşlar; müsaade buyurun. 
söyleyeyim de sonra siz söz alır cevap verirsiniz. 
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İkinci nokta, Anayasa mevzuunda, Anayasa konu
sunda, Anayasanın prensiplerinde, esaslarında, felse
fesinde beyhude yere, memlekette bir Anayasa buhranı 
varmış gibi kuşkular yaratacak bir görüşmeye gir
meyelim. Bu Anayasa, (Biraz sonra izah edeceğim) 
Türk halkının malıdır. Nitekim, bu Anayasaya kavuş
mak için, şu anda dinlemek lütfunda bulunduğunuz 
arkadaşınız da en az 22 senedir emek sarfetmiştir. 
O halde, Anayasanın, Anayasa prensiplerinin tartış
masına girişmek, bu memlekete yapılacak en büyük 
hatadır. 

Onun için, müsaade ederseniz bu gibi konuları bı
rakalım; asıl, bütçesi dolayısıyle Hükümetin genel 
politikası hakkında Cumhuriyetçi Halk Partisinin gö
rüşünü... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Cumhuri
yet Halk Partisi kardeşim, daha öğrenememişsin. 

C. H. P. GRUPU ADINA AHMET TAHTAKI-
LIÇ (Devamla) — Bir şey söyleyeyim, müsaade edi
niz. Bunlar lâf değil Sayın Ege. Zatiâlinizin burada 
oturmasına Tahtakılıç'ın çektiği çile sebeptir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Onun mü
kâfatını görüyorsunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA AHMET TAHTAKI-
L1Ç (Devamla) — Arkadaşlar; 

1976 bütçesi nedeniyle, Başbakanlık görev ve so
rumluluğu çerçevesine giren konularda Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupunun görüşlerini açıklamak üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. 

Hemen söyleyeyim ki, konuşmamız, bütçenin 
tümü hakkındaki Grupumuzun görüşleri doğrultu
sunda yürütmenin ilk sorumlusu Sayın Başbakanın 
genel politikasına yönelik olacaktır. Bize verilen süre 
dar olduğu için örnekleme yoluyle bazı konulan 
açıklayarak bu genel politika hakkında Grupumu
zun görüşünü bildirmeye, açıklamaya çalışacağız. 

Sırayle ele alacağımız konular şunlardır: 
Yürütmenin Anayasaya uygunluğu ve Başbakanın 

Anayasa değişikliği ve sıkıyönetim düşünceleri; 

İç ve dış politika konularında, genel politika çerçe
vesinde üzerinde durulması gerekli bazı sorunlar; 

Başbakanın Parlamentonun iç sorunlarına yönelik 
davranışlarının eleştirilmesi; 

Başbakanın iktidar ve muhalefet ilişkilerindeki 
futumu, bazı sosyal meseleler. 

Sayın senatörler; 
Bütçe incelemelerinde Parlamento üyelerinin her 

şeyden önce yönetimin Anayasaya uygunluğu ve Ana-
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Yürütme sorumluluğunu üstlenen Başbakanın 
Cumhuriyet Anayasasına uymak yükümlülüğü öte
sinde, Hükümetin eylem ve işlemlerinin Anayasaya 
uygunluğunu sağlamak ve gözetim altında - bulundur
mak vazifesidir. 

Başbakanın yükümlülüğü Anayasanın 4 ncü mad
desinden doğma, görev ve sorumluluğu da 105 nci 
maddede açıkça ortaya konmuş bulunmaktadır; Fa
kat Sayın Demire! politikaya Anayasaya karşı çıka
rak başladığı için, Başbakanlık sorumluluğunu üstüne 
aldığı sürelerde bile Anayasaya karşı olmak siperin
den çıkamamaktadır. Bu durum, kendisi için bir çeliş
ki, memleket için bir talihsizliktir. Kendilerinin bu 
çelişkili durumu, özellikle 1969 seçimlerinden bu yana 
yurdumuzda esen ya da estirilen rejim bunalımı hava
sının sürüp gitmesinde başlıca nedendir. 

Hal böyle olunca, Sayın Demirci'den Anayasaya 
uygunluk ve Anayasa kurumlarıyle uyumluluk bek
leyerek hükümleri yerine getirilmemiş Danıştay ilâm
larından söz etmek ve Anayasa dışı davranışların 
düzeltilmesini kendisinden beklemek beyhudedir. 
Meğer ki, dayandığı 2 oyluk fiilî azınlık Hükümeti
ne parlamenterler olaylarıyle artık bu dönem bitmeli
dir diyebilsinler. 

Sayın senatörler; 
Biraz önce Başbakanın Anayasada değişiklik 

yapılması düşüncesinde olduğunu söylemiştim. Evet, 
Anayasada değişiklik yapılması düşüncesinde olmak 
ve bu yolda öneride bulunmak herkes gibi Sayın 

J yasal kuruluşlarla uyumluluğu üstünde durması gerek
tiği kanısındayız. 

Bilindiği gibi çağımızda toplumlar, insanlık hak
larına sahip olmak ve bu haklarını güvence altına 
almak ve bu sayede insanlık onuruna yaraşır bir yaşa
mı bütün kişilerine sağlamak çabasındadırlar. 

Anayasamızın bu amaçla hazırlanıp halkın oyuy-
le yürürlüğe girdiği bilinmektedir. 

Bu nedenledir ki, Anayasanın temelini oluşturan 
insanlık ve dünya görüşünü, felsefesini esasları ve 
düzenlediği kuruluşları benimsemek, onlara sahip 
çıkmak; kim ve neci olursa olsun bu ülkede yaşayan
lar için görevdir, boyun borcudur. 

Sayın arkadaşlar; 
Cumhuriyet Senatosu, Türk halkının insanlık hak

larını güvence altında bulundurmak amacıyle Ana
yasal kuruluşlardan yeniden kurulan bir kuruluş oldu
ğu için Anayasa konusunda herkesten titiz davran
mak mecburiyetindedir. Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu bu konuda üzerine düşeni yapacaktır. 
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DemireFin de Anayasanın güvencesi altında bulu
nan bir hakkıdır; fakat önemle üstünde eğilmek gere
ken yön, bu önerinin Anayasa ile Türk halkı için 
lüks olarak özgürlükler getirildiği, birtakım lüzum
suz kuruluşlara yer verildiği düşüncesini beraberin
de saklamış olması keyfiyetidir. 

Halkımız; işi yolunda olanlarla, siyasî nüfuzla 
değirmenini döndürenlerden gelen Anayasa Mahkeme-
siz Parlâmento hükümetlerin takdirine kalmış özgür
lük düşüncelerinin çok ötesine geçmiştir. 

Halkın bilincine vardığı diğer bir husus da; bugün
kü Anayasanın millet ve devlet yaşantımızda bütün 
prensipleri, esasları ve kuruluşîarıyle hâkim olduğu 
takdirde; en azından bu ülkede fikir özgürlüğü çekiş
mesi, demokrasi tartışması, sömürünün güç yetenli-
ğ'inin her çeşidinin tarihe karışacağı gün gelmiş ola
caktır. 

Hatıra bir sual gelebilir. O halde gündelikçi, geç
mişin çekişmesine dönük politikacılar ne yapacak? 
Onlar için iki kapı var; ya geçmişe dönük kişisel poli
tikaya devam edeceklerse, milletin bu yolda olanları 
en yakında «Sizin için Parlâmento kapısı kapalı
dır» diyiceği günü beklemek veya fikirleri varsa, 
memleket meseleleri hakkında önerecek bir yolları 
varsa; o yolları gidip halka anlatmak, halkın kabu
lü ölçüsünde gelip memleket işlerinde vazifelerini yap
maktır. 

O halde açılması beklenen devir, memleket mese
leleri hakkında fikir önermek ve bu önerilerine ne 
yolda varılacağını açıkça ortaya koyacak siyaset mü
cadelesidir. Onun için geçmişe dönük çekişmeleri 
bir yana bırakıp, geleceğe ait meselelerde fikir orta
ya koymak, metot ortaya koymak gününde bulunu
yoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu böylesine bir açık 
yolda olduğu için gelecek kuşaklara ve hükümetlere 
en açık biçimde düşüncelerini ifade etmekte ve halk
tan; kişileri için değil, geçmişteki hâdiselerin kin ve 
intikamının hayalinin yönünde siyasete davet etmek 
değil, kendi fikir ve düşüncelerine, önerdiği metotla
ra değer ^vermesini beklemektedir. 

Anayasamız; yalnız oyuyle yürürlüğe girdiği için 
değil, «Kula kul olunmaz» insanlık görüşü nedeniy
le, «Adaletin kestiği parmak acımaz» diyen ince ada
let aşkıyle, «Herkesle gelen düğün bayramdır» d've 
çilenin eşitine katlanmaya hazır olması nedeniyle, 
nihayet «Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar» 
temel sosyal adalet görüşüyle Türk halkının özge 
malıdır. 
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I Onun için bu Anayasanın getirdiği prensipleri 
I ve Anayasanın getirdiği kuruluşları münakaşa ede

cek yerde, bunların millet hayatında hâkim olması 
j için elimizden geleni yapmak durumundayız. Cum-
I huriyet Halk Partisi bu inançtadır ve bu yoldadır. 
I Bu gerçeği hepimiz kavrarsak Türkiye Parlamento-
I su Millet hayatında yeni bir aşamayı sağlamanın 
I ilk kapışma varmış olur. 
i Özgürlük: Şu Anayasa tadili düşüncesinin özü

ne de beraberce fikir yolu ile girelim. Özgürlükten 
1 tedirgin olan ve yaptıklarının sorumluluğunu yükle-
I nemeyecek hale gelen bütün siyaset adamları sıkıyö-
I netim siperine çekilmek ihtiyacını duymuşlardır. Hal

kın güvenini yitirdiğini iki yıl ara ile yapan iki seçmi-
I de görüp eli ile tutmuş bulunan Sayın Başbakan bu-
I günkü Hükümetini ve mevkiini muhafaza etmek için 
J hiç gereksiz bir sıkıyönetim görüşünü memlekette 

âdeta herkesi kuşkuya düşürecek şekilde iki günde 
bir 'tekrar etmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi sıkı-

I yönetim için memlekette hiçbir neden olmadığı kanı
sındadır ve Adalet Partili arkadaşlarımıza önerisi de, 
sıkıyönetim düşüncesini Sayın Demirel'in daha Par
lamento önerisi haline gelmeden mutlaka durdurma
larıdır. 

I Sr-ym arkadaşlar; 
Örneklemeler vereceğim demiştim; başka türlü 

bu kısa sürede meselelerin içine girmek mümkün de-
I ğil. Üniversite ve üniversite gençliği sorununu orta

ya koyacağım: 
Arkadaşlar; 

I özellikle sosyal bilimler alanında özerk üniversi-
I te sayesinde memleket gerçekleri o derecede ortaya 
I konmuştur ki, bu gerçeklerin karşısına gündelik siya

setle çıkmak imkânı yoktur. 
işte, güncel siyaset güdenler sosyal gerçeklerin 

i bütün açıklığı ile ortaya çıkmasından tedirgin olmak
ta ve çareyi üniversiteyi baskı altına almak, kürsüdeki 
profesörünü susturmak, yayınlarını kontrol altına al-

j mak - gibi bir hevese kapılmaktadır. 

I Arkadaşlar; 
Bunu 20 nci yüz yılda yapmak kimsenin elinden 

I gelecek bir şey değildir. Bırakınız Türkiye gerçekle
ri söylesin; Türk köyünün operet edebiyatı ile görün
mesi devri kapansın; çırılçıplak gerçekleri Devlet 

i masasının üstüne getirecek bütün incelemeler ve ya
yınlar bu memlekette yapslabilsin. 

Kaldı ki Sayın arkadaşlar; 
j Kâğıt ve basın; yani basılı kâğıt uygarlığın temel 
J vasıtasıdır, temel aracıdır. Ne zaman bir memleket-
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te basılı kâğıt çoğalırsa, kitap çoğahrsa her konu 
incelenmiş ve ortaya konmuş olursa, o memleket top
tan uygarlığa o zaman yönelebilir. 

O halde, üniversitelerin özerkliği kavramını son 
tkreceye kadar benimsememiz ve başka memleketle
rin kitaplarında okuduğumuz şeyleri; bir saniye için 

kişisel söyleyelim, biz Fransa'nın maliye sitemini 
okuduk; çünkü Türkiye maliye sistemi hakkında hiç
bir etüt yapılmamışdı, adapte edilmiş, tercüme edil
miş kitaplardan okuduk. Şimdi ise kuşaklar özerk 
üniversitenin bilimsel metotlarla memleket gerçek
lerini ortaya koymasına ve bilimsel bir şekilde haki
katleri öğrenmek dönemine kavuşmuşlardır. 

Sayın arkadaşlar; 
Sayın Başbakan bu gerçekleri benim kadar ve 

belki benden daha iyi bilir. Fakat.. 
AHMET CEMÎL KARA (Trabzon) — Daha iyi 

bilir, tabiî. 
C. H. P. GRUPU ADINA AHMET TAHTAKI-

LJ.Ç (Devamla) — ... Müsaade edin; siz benim tole
ransımı gösteremezsiniz; çünkü fikirle alâkanız. 
yok. 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyin efendim, rica 
ederim. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sizin iyi 
fikirle alâkanız var; beğenmiyorsunuz. 

C. H. P. GRUPU ÂDINA AHMET TAHT AK I-
LIÇ (Devamla) ... Çok iyi bilir; fakat bilimsel araş
tırmalar ortaya 'koyuyor ki, Türkiye, köklü reformla
ra girişilmed'ikçe geri kalmışlıktan kurtulamaz. O 
halde köklü reformlara taraftar olmadıkça üniver
site özerkliğine karşı çıkılmasını beklemek doğal
dır. Demek ki siyasetteki yöneliş, meselelere bakış 
Sayın Demirel'i kendi kültürünün de gerisine götür
mek gibi bir zorunluğa sürüklüyor, tşte bu çelişkidir 
arkadaşlar. Bu çelişkinin içinde olmak çok kötü. Mese
lâ: 

Arkadaşlar; 
İhtisas yaptığı memlekette küçücük yerleşim üni

telerinde bulunan birinci meseleler, birinci müessese 
matbaa ve kitaplıktır. Bunu iyice bilen Sayın Başba
kan Türkiye'nin sayılı kitaplıklarındaki kitaplar ara
sından yakılacak kitap aramak gibi bir eğitim ve kül
tür politikasının baş sorumluluğunu göze almak gibi 
bir çelişkiye düşüyor. 

O halde, bugün memlekette üzerinde durulacak 
mesele, Türkiye'de gerçeklerin açıkça ortaya konul
masını memleket hayrına sayıp, saymamak gibi bir 
noktada toplanıyor ve... 
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BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA AHMET TAHTAKI-

LIÇ (Devamla) — Peki efendim. 
Başkanın işaretine uyarak konuşmamın özüne ge

liyorum. 

Arkadaşlar; 
Bütün bunlar olabilir; fakat sosyal bir müessese 

olan ve Urfa'dan Trabzon'a, Kars'dan Edirne'ye bu
gün için 40 milyon Türk halkının birleştirici bir öğe 
olan milliyetçilik ilkesini Türkiye'de ayırma nedeni 
yapmak, siyaset nedeni yapmak bu memlekete yapı
lacak kötülüklerin en büyüğüdür. Tarihten gelen ve 
Millî Mücadeleden güç alan milliyetçiliği günlük par
ti levhası yapmak ve vatandaşlar arasında bu suretle 
bölünmeye göz yummak bu memlekete yapılacak kö
tülüklerin en birincisidir. 

Onun için Cumhuriyet Halk Partisi bugünkü Hü
kümetten ve onun Genel Başkanından milliyetçilik 
konusunu siyaset sahnesinden çıkarıp, onu içeride 
birleştirici, insanlık huzurunda insancıl prensipleri
ni bütün toplumun malı olarak siyaset ve parti dışın
da bırakmasıdır. Onun için ne yaparsanız yapınız, 
sayın iktidar partisinin temsilcilerini ayırın partizan
lık yap;n, acısına razıyız, her şeyi yapınız: fakat mil
liyetçilik prensibini Türkiye'de «Sen milliyetçisin, ben 
değilim» diye bir ayrım vasıtası olarak kullanma siya
setinden vazgeçiniz. 

Sayın senatörler; 
Konuşmalarımı şöylece toplayacağım; Yurdumuz

da asayişsizlik, baskıncılığın ve baskınların kol geze
bilmesi sınırına gelmiştir. Bu yüzden üniversiteler 
kapalı kalmakta, vatandaşlar can kaygısına düşmüş 
bulunmaktadır. Ölen gençlerin katilleri ortada dolaş
maktadır. Memleket bunalım havasına düşmüştür, 
Anayasal kuruluşlar etkisiz hale getirilmek istenmek
tedir. Biraz evvel açıkladığım gibi, millivetçilik Tür
kiye'de toplumda «Birleşik» ülküsü olarak kullanıla
cağına, partizanlık için bir levha olarak kullanılmak 
gibi büyük bir hatanın içindedir. 

Demin de ifade ettim, Türk Milliyetçiliği tarihî 
gelişimi içerisinde millî mücadeleden güç ve hız al
mıştır, millî mücadele gücünü, hızım günlük parti 
çekişmesiyle herhangi şekilde zedelemek bu memle
kete yapılacak kötülüklerin başındadır. Onun için bu 
yoldan vazgeçmesini iktidardan rica ederiz. 

Cumhuriyet Halk Partisi, bu noktada üzerine dü
şeni yapmaya hazırdır. Hepinizi Grupum adına saygı 
ile selâmlarım (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Grupları adına söz talep eden sayın 
üyeler görüştüler. İkinci defa Grupları adına söz iste
yen Sayın Karavelioğlu. 

ÖM£R UCUZAL (Eskişehir) — Ben de istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Sizi de kaydedeyim Sayın Ucuza!. 

Millî Birlik Grupu adına buyumn Sayın Karave
lioğlu. 

M. B. GRUPU ADINA KÂMİL KARAVELİ
OĞLU (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın arkadaş
larım; 

Gönül ister ki, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nının büyük kısmı uygulandıktan sonra, Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planının fikrî hazırlıklarının, düşün
ce temellerinin gelişmesi lâzım gelen senede Dördün
cü Beş Yılık Kalkınma Planının çatısına katkılarda 
bulunacak eleştirilerimizi sunalım. İlk iki planın eksik-
iiklerinden sonra, Üçüncü Planın belirmeye başla
yan zaıfları üzerinde plancıların dikkatlerini çeke
lim. Ne yazık ki, bu şans yok. Siyasal istikrarsızlık 
ve içinde bulunduğumuz siyasal bunalım, ekonomik 
p.obkmlerin önceliğini ister istemez ortadan kaldır
maktadır. 

Bir tarafta can güvenliğinin olmadığı bir memle
kette. bir tarafts öğretim özgürlüğünün kurulamadığı 
bir merakkette diğer tarafta aczini açıklayan b:r 
iktidarın hüküm sürdüğü bir memlekette elbette eko
nomik istikrardan bahsedilemez, elbette ekonomik 
olayların önceliği olamaz. Ta ki, can güvenliği sağ
lansın. ta ki, iktidar, iktidarlığuıı ispat etsin. Ondan 
sonra da biz Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 
zaaflarını ortaya koymak için, plancılarla tartışmak 
kin. karşımızda ekonomik kurulun sorumlularını 
bulmuşken, karşımızda Yüksek Planlamanın sorum
lularını bulmuşken, kanaatlerimizi arz edebilelim, 
Buna rağmen, bu iştahsızlık içerisinde bazı incele
melerimi satırbaşlarıyle ifade etmeyi vazife telâkki 
ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım; 
iki gündür kıyısından köşesinden millî ekonominin 

ihtiyaçları tartışılıyor. Kıyısından köşesinden diyo
rum, belki de siyasî istikrar temin edilebihp, siyasî 
şartlar, siyasî huzur sağlanabilmiş olsaydı, ekonomik 
olaylar vahameti nispetinde öncelik kesbedecek ve 
bü?ün hatipler konuşmalarının yoğunluğunu o tara
fa yönelteceklerdi: ama bu şans yok doğrusu. Şöyle, 
üçüncü sene uygulandı, Üçüncü Beş Yıllık Ka'kmma 
Planı 

Birinci senenin sorumlusu belli değil, en az iki ik
tidar ortağı var, ikinci senenin tam sorumlusu belli 
değil iki iktidar ortağı var, üçüncü senenin uygula
yıcısı yeni iktidar, plancısı bundan evvelki güvenoyu 
alamamış Hükümet. Böyle bir siyasî istikrarsızlık içe
risinde Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının yeter
sizliklerinin hesabını kimden soracağız?. Sorumlusu 

1 Yok. 
İstihdam meselesinde büyük bir sapma var.. En bü

yük önceliği buna veriyorum, hal tarzı kısa vadeli 
değil; fakat sonuçlan fevkalâde büyük. Haklı sebep
ler var, incelemeler açık açık istihdam meselesinde
ki başarısızlığı, istihdam meselesindeki Üçüncü Beş 

- Yıllık Kalkınma Planındaki sapmaları tespit edi
yor, elbette Planlamanın raporlarıyîe, elbette Planla
manın îabiclarıyie; ama sorumlusu yok. Yani, sadece 
yetersizliklerin sorumluluğu bakımından söylemiyo
rum. Başarıların da sahibi maalesef bu iktidar değil, 
başarı varsa. 

Şunu da hemen işaret etmek isterim ki, başarı var
sa, biz bu iktidara ma! etmeye ve bu iktidarı övme
ye hazırız. Bir kaygudan dolayı, bir esirgemeden bir 
sakınmadan dolayı bunu söylemiyorum. Siyasî istik
rarsızlığın yarattığı ekonomik dünyamızdaki sebep 
olduğu yetersizleri işaret etmek için söylüyorum. 

Arkadaşlar; 
Üç konu üzerinde görüşlerimi yoğunlaştırmaya ça

lışacağım. 
Birisi, istihdamdaki yetersizlik, istihdamdaki prob

lemler; ikincisi, dış ticaretteki problemler; üçüncüsü 
de, bazı dengeler üzerinde analizler. Yetiştirebiidiğim 
kadar görüşlerimi arz ediyorum. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında istihdam 
bir hedef olarak alınmasa bile, planın çatısı istihdam 
sorununu önleyecek istikâmette kurulmuştu, o gün
kü mevcut istihdam şartlan kısa vadede olmasa bile 
uzun vadede istihdam problemini halledecek bir yapı 
içerisinde kurulmuştu. Bu yapı Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planının sonuna varmadan iflâs etti, planlama 
faktörleri hiç olumlu değil. Özellikle petrol krizinden 
sonra, özellikle Avrupa'ya gönderilen işçilerin 135 
binden 20 bine, 20 binden 5 bine düşmesinden sonra, 
özellikle Türkiye'de Î974 ve 1975 senelerinde sanayi 
kalkınması büyüme hedeflerinin üçte bir gerisinden 
kaldıktan sonra, istihdam meselesindeki çarpılma, 
planda öngörülen hedeflerin en sapığı hale geldi. 

Sayın arkadaşlarım; 
1975 senesinde 480 bin istihdam talebi vukubuk 

duğu halde, işgücü talebi ancak 141 000 olmuş. Böy-
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lece, büyük bir fark doğmuş. 1974 senesinde de aşağı 
yukarı 232 binlik fark olmuştur. Küçülmesi lâ
zım gelen öngörülen farklar yerine büyükler tahak
kuk edince, hâsıl olunca, istihdamdaki büyük sapma 
meydana gelmiştir. 

Bildiğiniz gibi, 1973 senesinde gayri safi millî ge
lirdeki büyüme aşağı yukarı tahakkuk etmiş; fakat 
bu tahakkukta şöyle bir çarpıklık doğmuştu. Sanayide 
kalkınma hedefinin, planın öngördüğü kalkınma he
definin üstünde bir gelişme sağlanabilmişti; 11,2 ye
rine 13,4'lük galiba bir hedef sağlanmıştı, fakat ta
rımda büyük bir gerileme olmuştu. 1974'te tarımda 
başarılı bir yıl, sanayide 1/3'lük gerileme. 1975'te 
yine tarımda iyi bir başarı, sanayide büyük bir geri
leme. 

Şimdi, 1973, 1974, 1975'i beraber mütalâa edin
ce aşağı yukarı gayri safi millî gelirde hasıl olması 
beklenen büyümeler olmuş; ama gayri safi millî ge
lirin bünyesindeki düzelmeler olmamıştır. Bilindiği 
gibi, planda büyüme hızları dikkate alınırken, sıklet 
merkezi, plancıların diliyle öncelik sanayide olacaktı. 
Asıl irade, asıl Devlet gücü, asıl hedef, asıl düzelme 
beklediğimiz alan sanayi ;tarım daha tali. Önceliği 
ikinci planda. Tarımda bir plan iradesi diye bir me
sele bahis konusu değil. Daha çok tabiî şartlara bağ 
lı. Nasıl? 1973 senesinde büyük bir gerileme varken 
(Bunda planın kusuru yok). 1974 senesinde ve 1975 
senesinde tarımda bir iyileşme varken, planın katkı
sı yine de az. Demek istediğimi anlatabildiğimi sa
nıyorum. Plan iradesi mutlak hâkim değil; ama bunuı 
yerinde sanayide plan iradesi mutlak hâkim olması lâ
zım. Planm itici gücü buna dayalı. Sanayi, işte kal
kınma stratejisinin özü. 

Şimdi, sanayie sarfedilen gayretler hedefine ulaştı
rılabilirdi, gayretler sarfedilseydi, fakat 1974'te ve 
1975'te bu gayretler hedefine ulaştırılamamış, dolayı-
sıyle sanayide beklenen yapısal düzelmeler geri kal
mıştır. Yani, sanayide beklediğimiz yapısal düzelme
ler, madencilikte, enerjide ve imalât sanayiinde bek
lediğimiz yapısal düzelmeler olmamış, özellikle imalât 
sanayiinde planm istediği sıklet merkezinin ara mal
lara ve yatırım mallarına kayma temayülü geride kal
mıştır. Olduğu gibi tüketim mallarında kalmıştır. Bil
diğiniz gibi yine, tüketim malları özel sektörün haki
miyetine devredilmek istenen, özel sektörün hizmeti
ne, yükümlülüğüne devredilmek istenen bir alandır. 
Asıl kamu sektörünün sorumluluğu, imalât sanayiin
de ara mallarına, hattâ ara mallarından yatırım mal
larına kaymak iddiasını taşır, hedefini taşır, bu he-

I defte yeter derecede iyileşme olamamıştır. Bunların 
sonunda, istihdam bunun bir fonksiyonu olduğu için, 

j istihdam buna bağlandığı için, istihdamda beklenen 
gelişmeler, diğer olumsuz gelişmeler de inzimam edin
ce büsbütün çarpık hale gelmiştir. 

Şimdi, arkadaşlarım bir - iki rakam vermek isti
yorum. Aslında ben rakamlardan fazla hoşlanmam, 
sadece incelemek için kullanmak isterim. 1972 sene
sinde işsizlik yüzde 11, 1973'te yüzde 10,66. Bunlar 
olmuş rakamlar. 1974'te 12,29, 1975'te yüzde 13,02. 
Şimdi, müşahade ettiğiniz gibi, 11'den 10,66'ya düş
müş, 10,66'dan 12,29'a çıkmış, 12,29'dan Î3,02'ye 
çıkmış. Halbuki, Üçüncü Beş Yıllık Plan 1974'te 11,7 
seviyesinde tutmak iddiasındaymış. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim. 

M. B. GRUPU ADİNA KÂMİL KARAVELİ-
O Ğ L U (Devamla) — 11,7 seviyesinde tutulması lâ
zım gelen işsizlik oranı ancak 12,29'da tutulabilmiş 
veya 1975'te Planın hedefi 11,4'müş. İşsizlik Türki
ye'de 11,4 seviyesinde kalacak. Halbuki 13,02 se
viyesinde kalabilmiş. Yüzde 2'lik fark. Beklenenin, 
planlananın 1/6'sı kadar bir fark. 

Ne olmuş? 1974 senesinde Plan 1 760 000 iş
sizi öngörmüş veya hesaplamış. Halbuki, bu işsiz sa
yısı 1 863 000 olmuş. Az fark diyorum buna. 1975 
senesinde 1 740 000'lik hesaplanan, öngörülen hedef 
2 031 000 olmuş. Beklenenden 300 bin bir fark var. 
Hesaplanandan, öngörülenden 300 bin bir çarpılma 
var, beklenen 1/5'i bir çarpılma var. Şimdi, ben bu 
incelemeyi yaptığım zaman 1976 programı çıkma
mıştı, dün çıktı. Benim temayül hesaplarıma göre 
1976 senesinde işsiz oranı 2 300 000 olacaktı eğim
lerin verdiği, eğrilerin verdiği sonuca göre. Aşağı 
yukarı 2 300 000 olacaktı. Plancı arkadaşlarım bu
nun 2 066 000 olduğunu öngörmüşler, hesaplamışlar. 
Yani, Türkiye'de 1975'teki işsiz sayısı 1976'da sade
ce 35 bin artacakmış. Bunun artacağı mutlak. Arta
cağına iştirak ediyorum da plancılarla rakamda işti
rakim yok. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu sayın Karavelioğlu. 

M. B. GRUPU ADINA KÂMİL KARAVELİ
OĞLU (Devamla) — Sayın Başkanım, teşekkür ede
rim. Derhal arzunuza uyacağım. Sadece bu konu
yu özetlememe müsamaha göstermenizi rica ediyorum. 
Ben aslında konuşmamın ağırlık merkezini plan den
gelerine ve Hükümetin gösterdiği gayretlerin sonuçla
rının analizine verecektim. Sadece dış ticaret denge
sini de özetleyerek bazı sorular yöneltecektim. Şim
di, dış ticaret dengesindeki sorularımı Hükümete yö-
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nelterek konuşmamı bitiriyorum. Bir başka vesileyle 
plancı arkadaşlarımla bu meseleleri tartışabileceğimi 
umuyorum. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı bütçesinde de bu 
sorulan sormak imkânınız var. 

M. B. GRUPU ADINA KÂMİL KARÂVELİ-
OGLU (Devamla) — Sayın Başkan, teşekkür ede
rim. Ben aslında Ekonomik Kurulu ve Yüksek Plan
lama Kurulunu karşımda görmek istiyorum. 

Şimdi, şu Para Fonu ile aramızdaki müzakereler 
hakkında lütfen kısaca bilgi rica ediyorum. 

Aynı şekilde Ortak Pazar müzakereleri hakkında 
da bilgi rica ediyorum. 

TIR beceriksizliğini tahlil etmek istiyorum, üze
rinde durmuyorum. Mesele halloldu sanıyorum; ama 
Hükümete doğrusu dört - beş bakanlığı ilgilendiren 
bir meselenin sadece, anlaşmaları bile bilmeyen Ulaş
tırma Bakanlığına havale edilmesini hoş görmediği
mi ifade ederek geçiyorum. 

İşçi dövizlerinin yurda getirilebilmesi gayretlerini 
övmek isterim; fakat tedbirleriniz nelerdir? 

Şu Karakaya Barajı finansman meseleleri, Afşin 
Elbistan projesi ihaleleri ve kredileri hakkında bilgi 
rica ediyorum. 

Bu dövize çevrilir mevduat belâsından dış tica
retimizi korumanın yollarına, tedbirlerine tevessül et
menizi önerir, hepinize teşekkürlerimi ve saygılarımı 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi adına ikinci defa sa
yın Ömer Ucuzal, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Eski
şehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Anayasanın 70 nci maddesi hükmü gereğince, Yü
ce Senatoda bulunan bir grupun sözcüsü, 1976 büt
çesi üzerinde grupunun görüşlerini beyan etmiş olsa 
idi, huzurunuza gelip ikinci defa Adalet Partisi Gru-
pu adına, bu değerli zamanınızı almayacaktım. 

Sevgili arkadaşlarım; 
İki günden beri cereyan eden Bütçe müzakereleri

nin, dün sabahtan gece yarısına kadar devam eden 
kısmı, hakikaten büyük yönüyle aziz milletimizin 1976 
yılının siyasî, iktisadî ve sosyal yönlerine ışık tutacak 
şekilde devam etmişti. Maalesef bu sabahtan beri, 
muhalefete mensup grupun tutumu ve bu tutumun 
yanında, yine sözümün başında arz ettiğim gibi, si
yasî parti grupları arasında bir muvazene unsuru ol
sun diye yer alan Millî Birlik Grupunun sözcüsü, ma
alesef bütçe ile alâka ve irtibatı olmayan, mazideki 
tutumları gibi bir davranışın içerisine girerek, huzu

runuzda Anayasada bulunan yerlerini hiçe sayar bir 
tutum ve davranış içerisinde bir konuşma yaptılar ve 
açıkça da Anayasayı yapan, altında imzası bulunan 
kişiler olarak Anayasaya sahip çıktıklarını ilân etti
ler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hep beraber dinledik. Anayasaya sahip çıkan bir 

tutum ve davranış • içerisinde değil, Anayasayı red
deden bir tutum ve davranış içerisinde grup sözcüsü 
beyanda bulunmuştur. 

Bu konuşmaları yadırgamıyoruz. 1961'den bu ta
rafa, Adalet Partisi ne zaman iktidar, ne zaman Hü
kümet olmuşsa, Millî Birlik Grupu, bu tutumun içe
risine girmiştir. 1974 döneminde bir kısmımız burada 
idik, Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanının 
Başbakan olduğu dönemde de burada bütçe müza
keresi seyretmiştir. Kendilerine o günkü bütçe mü
zakereleri sebebiyle yapmış oldukları konuşmayı ha
tırlatmak benim için bir görevdir. 

Bunu, şunun için arz ediyorum değerli arkadaşla
rım: 1974 senesinde Hükümet olan Cumhuriyet Halk 
Partisi, 8 aylık iktidar döneminde Millî Birlik Grupu 
Sözcüsünün hayalinde yaşatarak sarf ettiği birtakım 
hadiselerin oluşuna şahit oldular; bu 8 aylık müddet 
içerisinde bir gün bu kürsüye gelip, bu memlekette 
can güvenliğinin kalmadığını söylemediler, O Hü
kümetin, hükümet olarak başarısızlık içinde bulun
duğunu söylemediler 8 aylık dönemleri içerisinde 8 
tane bankanın soyulduğu, 43 talebe hareketinin ol
duğu, 21 işçi hareketinin bulunduğu istatistiklerle sa
bittir 

Bir yönü ile özgürlükçü olduklarını söyleyecekler, 
özgürlükçü Anayasayı imza ettiklerini, getirdiklerini 
söyleyecekler, sonra da «Özgürlük uğruna» terane
siyle ortaya çıkıp, hadise çıkaranları 1974'de, geçmiş
te olduğu gibi, yine bir yadırgamasrzlığın içerisinde 
bulunacaklar. Ama, Adalet Partisi hükümet olur; 
Adalet Partisi iktidar olunca, siyasî partiler arasın
da muvazene unsuru olarak bu Anayasaya giren, bu 
Anayasaya imza koyduklarını söyleyen ve bu Anaya
sanın 77 nci maddesine göre yemin eden bu kişiler, 

j bu yeminlerini, bu imzalarını bizim dönemimizde 
unutuverirler. 

| Gayet açıkça söyledik sevgili arkadaşlarım; hür 
demokratik nizamda, parlamentolar millî irade ile 

| teşekkül eder. Anayasanın esası da budur. Anaya-
i sanın 12 nci maddesindeki hüküm de açıktır. Bunlara 
S 
] saygılı olarak. Adalet Partisi 1965 beyannamesinde, 

Millete seslendi; 
i 
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«Anayasayı değiştirecek gücü verirseniz, Millî 
Birlik Grupunu bu Anayasaya getiren hükmünde 
değişiklik yapacağız» diye. O gün bugün, Millî Bir
lik Grupuna mensup arkadaşlarımız, niçin biz bu 
beyannameyi neşrettik diye, niçin böyle bir fikre sa
hip olduk diye, bir tutumun içerisine girdiler. Bizim 
bu tutumun içerisine girişimiz, millî iradeye olan say-
gımızdandır. Şurada yazılı bulunan hükmün gereğini 
yerine getirmek içindir. 

Bir endişem var, gayet açık olarak ifade ediyo
rum sevgili arkadaşlar: Ahmet Yıldız bugünkü ko
nuşmasını, Anayasanın 79 ncu maddesinde Parla
menterlere verilmiş olan yetkiyi kullanmak için yap
mıştır. Mazide aynı şeyin emsali vardır değerli ar
kadaşlarım. Bir bütçe konuşması sırasında, 1971 Büt
çesi görüşülürken, Karma Bütçe Komisyonunda o 
günkü iktidar olan Adalet Partisinin tutumunu yine 
bugünkü şekilde yererek, büyük bir haksızlık yapa
rak, «Bu iktidarı yıkmak lâzım. Atatürkçü gençlerin 
silâha sarılması gerekir» gibi birtakım beyanları, 
Bütçe Komisyonunun salonunda söylemiş, Anayasa
nın 79 ncu maddesinin hükmüne dayanarak ve istifa
de ederek gitmiş, Fen Fakültesinin anfisinde yapı
lan bir talebe formunda gençliği bu şekilde tahrik 
ederek bir yön vermeye çalışmıştır. 

Şimdi, bir taraftan Anayasaya saygılı olacaksın, 
bir taraftan Büyük Atatürk'ün kurduğu Cumhuriye
ti muhafaza edeceğim diyeceksin, bir taraftan da gi
dip anfilerde gençliği doğru yoldan ayırıp, ne duru
yorsunuz Ey Atatürkçüler, Demirel Hükümeti, Ada
let Partisi İktidarı şunu yaptı, bunu yaptı gibi tah
rik edeceksiniz. Bu bir parlamenterin tutumuyla ka
bil telif değil sevgili arkadaşlarım. 

Bu hareketinden dolayı orada tutulan zabıt An
kara Cumhuriyet Savcılığı kanalıyle Adalet Bakan
lığına, oradan da Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna gelmiş, Komisyon kendisinin 
bu tutum ve davranışından 'dolayı dokunulmazlığının 
kaldırılmasına aa karar vermiştir. 

Şimdi, başından sonuna kadar ortaya attığı, ha
yalinde yaşattığı meselelere teker teker bir göz ata
lım. Var mı, yok mu; gerçekler öyle mi, değil mi sev
gili arkadaşlar?. 

Hedef, Demirel: Demirel herşeye hâkim bir in
san. Öylesine hâkim ki istediği kişiyi Parlamentoya 
getirme gücüne de sahip. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Millî iradeye saygılı olmak gerekir. Hani Anaya

saya sahiptiniz?. Anayasanın temelinde millî irade 

I yatıyor. Bu kürsüden size sorulduğu zaman hangi de
mokratik idarede seçimle gelmeyen böylesine sizin 
gibi bir grup var dendiği zaman.. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Halk oyuyle 
geldik. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Bakın aynı sözü o zaman da söylediniz, 
«Halk oyuyle geldik» dediniz. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Ölünce
ye kadar değil. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Anayasa da 
halk oyuyle geldi. Sen arılamıyorsan ben ne yapa
yım. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De-
vemla) — E.. Şimdi halk oyuyla geldiğinizi iddia 
ediyorsunuz... 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — İddia etmiyo
ruz, öyle diyoruz. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Biz yeniden halk oyuna gider de 300 ki
şilik milletvekili, 122 kişilik senatörle bu meclislere 
geldiğimiz zaman bu Anayasanın maddesini değişti
receğiz dediğimiz zaman o halk oyuna neye itibar et
miyorsunuz?.... 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Geldiğiniz 
zaman gideriz. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efendim. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Sevgili arkadaşlarım; 

Siz, muvazene unsuruyuz, Anayasaya saygılıyız 
diyorsunuz. Kabul; ama bu Anayasa şekle büyük 
ehemmiyet verdiği gibi esasa da dayanmaktadır. 

Siz fiilen bugün bir siyasî partiyi destekliyor
sunuz. Yine bu Anayasanın bir hükmü var. 73 ncü 
maddenin son fıkrasında ne diyor?. «Tabiî Üyeler 
herhangi bir siyasî partiye girerse ilk yapılacak kısmî 
Senato seçiminde tabiî Senatörlük sıfatları sona erer» 
diyor. Altında imzanız var. 

Ben açık söylüyorum; 12 senedir bu çatının altın
dayım. 12 seneden beri Muhterem Grupunuzun bin
lerce tasarı, teklif veya kararların görüşüldüğü sıra
da hiç zannetmiyorum ki, 5 tanesinde iştirakiniz var. 
A. P.'nin elleri kalktığı zaman durursunuz; ama C. 
H. P.'nin elleri kalktığı zaman hep beraber el kal
dırırsınız. Bu sizi gösteriyor ki, muvazene unsuru ola
rak hareket etmiyor, bir siyasî partiyle fiilen işbirliği 
halindesiniz ve böylece Anayasanın 73 ncü madde
sini ihlâl ediyorsunuz sevgili arkadaşlar... 
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HASAN GÜVEN (Trabzon) — Anayasa Mah
kemesine iptal davası açın. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sayın Güven, biraz sabırlı olacaksınız, 
yıllar geçecek, hadiselere şahit olacaksın ve o zaman, 
elinizi vicdanınıza koyup ümit ediyorum ki, şimdi
ki gibi bir karşılama hareketinin içerisine girmeye
ceksiniz. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Üniversite özerkliğinin bu memleketi ne hale ge

tirdiğini gören Erim Hükümetinin getirdiği Anaya
sa değişikliğini Sayın Cumhuriyet Halk Partisi, bura
da grupu bulunan diğer partiler burada bu maddeyi 
değiştirdiler. Niçin?. Bir ihtiyaç doğdu. 

Dün akşam Sayın Genel Başkanım, Hükümetin 
kuruluşundan bir hafta sonra 18 üniversite rektörü
nün yazmış olduğu müşterek mektubu okudu. Anar
şik hareketlere üniversite yatak seçilmiştir. Üniversi
te bu tutumu tasvip etmiyor. Bu harekete bütün si
yasî kuruluşlar birlikte bir çare bulalım, diye bir mek
tup yazıyor. Millî Güvenlik Kurulu aynı teşhisi ko
yuyor, aynı bildiriyi neşrediyor. Ama, gelip Adalet 
Partisini veya bugünkü Milliyetçi Partiler Toplulu
ğu Hükümetini itham edeceğinize, ne olur vatan sat
hını böylesine karmakarışık hale getiren solculara, 
komünist uşaklarına, vatan hainlerine de iki kelime 
söyleyin. Mademki Anayasanın size verdiği bir yet
ki, bu Anayasanın muhafazası için bir vazife var. Biz 
Anayasayı korumak için yıllarca çile çektik her tür
lü sıkıntıya, her türlü ıstıraba göğüs gerdik, herşeye 
boyun eydik; ama siz bunların hiç birisini yapmadı
nız. Deniz Gezmiş, Hüseyin înan gibi kişilerin bura
da kalkıp müdafaasını yaptınız. Bunlar zabıtlarda 
var. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, vaktiniz doldu efen
dim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sayın Başkan izin verirseniz şahsen söz 
almıştım, o imkânımı da kullanayım efendim. 

BAŞKAN — Efendim, onu da zamanı gelince 
vereyim, davet edeyim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Peki Sayın Başkanım. 
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tutmadığımızı dün akşam kendisine bizzat söylediğim 
hususları ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar bitti. 
Grupunuz bu konuşmayı iki defa tekrarladı. Şahsı-
niza bir sataşma yok. Rica ederim oturunuz kişisel., 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Şahsıma sa
taşma var efendim. 

BAŞKAN — Efendim, onu aranızda hallediniz, 
kürsüyü işgal etmeyiniz. Bu aranızdaki meselelerle 
kürsüyü işgal etmeyiniz. Daha bu akşam görüşece
ğimiz bir hayli bütçemiz var. Lütfediniz efendim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Efendim, 
sayın Ucuzal ile aramızda geçen bir olay var. Bu, 
tarafsız olduğumuzun bir delilidir. 

BAŞKAN — Lütfediniz, yine imkân bulunur, 
yine görüşme imkânını çeşitli vesilelerle bulunursu
nuz. Ama şimdilik işimize devam edelim. 

Şimdi, gruplar adına ikinci defa söz talep eden 
var mı efendim?. Yok. Gruplar adına görüşmeler 
bitti. 

Şimdi şahısları adına Sayın Hasan Güven, Sa
yın Hamdi Özer, Sayın Selâhattin Babüroğlu, Sayın 
Mehmet Feyyat, Sayın Ömer Ucuzal, Sayın Fethi 
Çelikbaş, Sayın İsmail İlhan, Sayın Ali Oğuz söz ta
lep ettiler. 6 dan fazla olduğu için lehinde, aleyhin
de, üzerinde olarak işaretliyorum. 

Sayın Güven?.. 
BAŞKAN — Sayın Özer?. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Babüroğlu?.. 
SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Feyyat?.. Yok. 
Sayın Ucuzal?.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Çelikbaş?.. Yok. 
Sayın İsmail İlhan?. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Ali Oğuz?. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Lehinde. 
BAŞKAN — Önce lehinden başlayarak lehte Sa

yın Ucuzal, buyurunuz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 

Üniversitelerin böylesine perişan duruma gelme
sine ne Adalet Partisi olarak ne de bugünkü Milli
yetçiler Partisi Topluluğu olarak bizim en ufak bir 
dahlimiz yoktur. Açın bakın Devletin bütçesini; 
1965'te iktidara geldiğimiz zaman Millî Eğitimin Büt-

Şimdilik sözümü kesiyor, saygılar sunuyorum j 
efendim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, grubuma ağır sataşma yapılmıştır. Taraf tutup, [ 
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çesi 700 küsur milyon lira idi. Her sene bu bütçeyi 
katlaya katlaya bugün huzurunuza 26 milyarlık bir 
bütçe ile geldik. Bu hareketimiz dahi gösteriyor ki 
üniversiteye, yüksekokullarına ve aziz Milletimizin 
istikbali olan gençliğe büyük saygımız var. Biz gi
deceğiz yerlerimiz o gençliğe, bize vedia olarak tes
lim edilen vatan parçası o gençliğe emanet edilecektir. 
Söyleyebilir misiniz, geçen on beş yıl içerisinde bir 
Adalet Partili parlamenter veya Adalet Partili mesul 
kişi, 1968'den bu tarafa cereyan eden üniversite olay
larının cereyan ettiği bir yerde görülmüş, bulunmuş 
veya herhangi bir sözü söylemiş; ama bunun aksini 
A. P.'nin dışında birtakım partilerin ve grupların neler 
yaptığını isterseniz misalleriyle ortaya koyalım. Baş
kanları gidip karıştıracak o karıştıranlar hak sahibi ola
rak bu kürsüye gelecek, gitmeyenler burada itham 
edilecek. El insaf. 

Tarafsız TRT. Bunun da uzun yıllardan beri mü
cadelesi verildi. Siz, Anayasanın 11 nci maddesindeki, 
Devletin ülkesiyle, Milletiyle bölünmezliğini kabul 
edeceksiniz; ama TRT'yi öylesine bir kişiye teslim 
edeceksiniz ki, sabahtan akşama bu Anayasa mad
desini her TRT ye koyduğu mevzuda ihlâl ederek bu 
maddeyi ortadan kaldırmak için çaba sarfedecek. 
Milletin birbirine düşürecek, bölecek, parçalayacak; 
ahlâkından, örfünden, milliyetçiliğinden uzaklaştıra
cak. Bu kürsülerde yıllardır sızlandık, yalvardık. 
Hiç unutmam, şurada oturan bir arkadaşım da, «Ni
ye, korkuyor musun?» diye bana müdahale ettiler. 
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sine gelsinler, diye kendilerine bu Anayasayı hatır
latıyoruz. Hangi derneğin, hangi kuruluşun bu Ana
yasanın dışında başka bir davranışa girmeye hakkı 
var? 

Barolar Birliği böyle demiş, Mimarlar, Mühen
disler Odası şöyle demiş; değerli arkadaşlarım, Tür
kiye'nin yasama yetkisini siz mi kullanacaksınız 
yoksa oradaki kuruluşlar mı? Gelin bu tabiî hakkı
nızı bu Milletin verdiği emaneti yerinde kullana
lım. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Kamuoyu. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Kamuoyu. Mü

hendis olduysa, inşaat yapsın, makine mühendisi ise 
makine yapsın. Kendisine bu fakir millet beş yüz 
altı yüz bin lira üniversite masrafı yapmış, yetiştir
miş, sen bir dernek kur, otur, Parlamentoyu idare 
et, diye değil, otur projeni çiz diye. 

İktidar kendi içinde de uyarsızmış. Niye, neden 
uyarsız? Kelimeleri çok dinledik; uyarsız, tutarsız, 
olumlu, olumsuz, olanak, olasılık... Ne getirdi bu 
memlekete bu kelimeler? Dil düşmanıymışız biz. 
Böylesi kelimeler gelirse karşımıza, kullanmasak, 
bu düşmanlık mı oluyor sevgili arkadaşlarım? Mec
bur muyuz kullanmaya? 

izin verirseniz şunu da ifade edeyim. Ben, Sa
yın Yıldız'ın konuşmasını gayet rahat anlıyorum; 
yani konuşmamı anlamıyorsunuz diye bir sıkıntıdan 
dolayı bizi dil düşmanlığı ile itham ediyorsa anlı
yoruz kendilerini. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Teşekkür ede
rim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Can güvenliği 
yok, öğretim güvenliği yok. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Var mı ya
ni? 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Biz de kabul 
ediyoruz yok; ama görüyorsunuz hadiseleri, 1968' 
den 1971'e kadar yaratılan hadiselerin suçluları kim
di? Örfi İdare Mahkemeleri tespit etti, mahkûm et
ti; sonra, bir iç barış yaratalım teranesiyle bu kişi
leri sokağa saldılar. Ne oldu iç barış? Bu affın çık
ması için gayret eden Cumhuriyet Halk Partisi, ik
tidarın büyük ortağı olmasına rağmen, demin arz 
ettim, 73 tane büyük hadise yarattılar. 

Bütün mesuliyeti bize niye yüklüyorsunuz? Si
zin mesuliyetiniz yok mu? Siyasî parti grupu olarak 
muhalefette mesuliyetiniz yok mu? Anayasanın si
ze verdiği imtiyazla tabiî senatör olarak mutavassıt 
rol oynarken, sizin mesuliyetiniz yok mu? Sadece, 

Sevgili arkadaşlarım; 
Biz, hesabımızı politikaya girerken yaptık; bu aziz 

Millet uğruna bizden evvel milyonlarca ecdadımız 
nasıl baş koyduysa, biz de baş koyarak geldik. Ne
den korkacağız. Haklı yoldayız. Anayasaya saygılı 
olduğumuz müddetçe, kanunlara ve mevzuata uy
mak için çile çekmemize rağmen bizi itham ederse
niz haksızlık ettiğinizi gelip bu kürsüden söylemek, 
bizim en tabiî hakkımız. 

Bir, Cem sevdasına tutulanlar oldu bu memle
kette. Cem'in her şeyi ortaya kondu. Gelin sevgili 
arkadaşlarımız bitsin bu iş artık. Memlekette mem
leketin ve milletin TRT'sini ilgilendirecek yüzlerce, 
binlerce, on binlerce memleket sever, milletine say
gılı, Atatürkçü, vatan evlâdı var. 

Kurum ve örgütlerle biz savaş halindeymişiz. Bi
zim, kurum ve örgütlerle savaş, diye bir düşünce
miz yoktur. Biz, bu Anayasaya saygımızdan dolayı, 
biz bilmiyoruz; ama savaş açtıklarına şimdi şahit 
olduk Sayın Yıldız'ın beyanıyle. Bu Anayasa çizgi-
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gelip A. P.'ye hiç te müstahak olmadığı lafları söy
lerken hakkınız var da vatan sathında cereyan eden 
haksız hareketlerin, haksız fiil suçlularının suçunu 
söylemeye kendinizde yetki yok mu? 

Kültür düşmanlığıymış. Cumhuriyet Halk Par
tisi döneminde de kitap toplandı; Çetin Altan'ın ki
tapları toplandı. Niye toplandı? Çıkıp buraya sor
madık, «Niye topluyorsunuz?» diye; memnun ol
duk. Memnun olduk sevgili arkadaşlarım. Şimdi Sa
yın Yıldız gelmiş, falanın filânın kitabı. Binlerce ki
tabın içinde iki tanesi de karışıklığa gittiyse.. (C.H.P. 

ve M. B. Grupları sıralarından gülüşmeler). Gü
lersin ya. Siz ihtilâl yaptığınız zaman birtakım hak
sız hareketleri yapmış olmalısınız ki, Anayasanın 
sonuna getirdiniz, Geçici 4 ncü maddeyi koydunuz. 
Hakkınızda ne cezaî ne hukukî daiva açılmasın, di
ye hüküm var orada. Demek ki siz de birtakım şey
ler yapmış olabilirsiniz. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Kişisel değil 
onlar, yasalar için. 

BAŞKAN — Anayasaya ayırdığımız saygının 
bir kısmını içtüzüğe de ayıralım geliniz. Başka tür
lü yürümez bu işler, Sayın Yıldız. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Hayır Sayın 
Başkan, kişisel suç için değil onlar, kanunlar için. 

BAŞKAN — Yerinizden konuşmaya, sormaya 
İçtüzük müsait değil. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Susturmak için 
suçluyormuşuz; insaf. Bu amacı siz kullanıyorsunuz. 
Susturmak için birtakım şeyleri getirip burada söy
leme hareketinin içerisine giren, birtakım hareketle
ri araç olarak kullanan sizsiniz. Burada başından 
sonuna kadar konuştunuz. Bunların hangisinde hak
lısınız; insaf varsa elimizi koyalım. Hepsi tabiriniz
le abartıla abartıla getirildi buraya kondu. Çarşıya 
pazara çıkanlar ahret yolcusu gibiymiş. O halde ge
lin, dün Sayın Grup sözcümüzün şurada ifade bu
yurduğu gibi, gelin Cumhuriyeti korumak için elele 
verelim. Gelin; ama İskandinavya'ya giderken «Ge
lin el uzatıyoruz» gibi bir havayı yaratıp gidildi. 
Arkasından da bunların hiç birisini sayın arkadaşla
rımızın Grupundan da göremedik. Sayın arkadaşım 
çıktı, bütün gerçekliği ile hadiseleri ortaya koydu. 
«Gelin bu noktada birleşelim» dendi; ama sonra 
Grup Sözcüsü arkadaşınızın ortaya koyduğu hadi
seleri dinledik. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, vaktiniz doldu efen
dim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Başka
nım, bu zaman da çok çabuk bitiyor. 

Sözümü bitirirken arz edeyim. Hiç kimseyi it
ham etmek için huzurunuza gelmedim. Sadece it
hamlara cevap vermek için geldim; ama zaman kâ
fi gelmedi değerli arkadaşlarım. 

Adalet Partisi olarak tekrar ediyoruz, Milliyet
çiler topluluğu partileri ve Hükümeti olarak tekrar 
ediyoruz. Gelin Cumhuriyete sahip çıkalım. Atatürk 
ilkelerine sahip çıkalım, örfümüze âdetimize, ahlâ
kımıza sahip çıkalım. Cumhuriyetin Güvenlik Kuv
vetlerine silâh çekenlere karşı çıkalım ve böylece 
memleketi selâmete götürelim. O zaman bütçenin, 
dün akşam dediğim gibi, 150 milyar olarak değil, 
550 milyar olarak gelmesi, üç beş yıl içerisinde 
mümkün olacaktır. 

Bu düşünceyle Grupum ve şahsım adına Yüce 
Heyetinizi saygı ile selâmlarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Aleyhinde görüşmek üzere Sayın 
Hasan Güven, buyurunuz. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Sayın Tuğrul ve Sayın Ucuzal'ı dinledik. Bir 
konuyu durmadan getiriyorlar. Ekonomik ve siyasî 
görüşlerimiz farklıdır. Adalet Partisi ile bu konuda 
anlaşamayız, uyuşamayız. Fakat, rejim konusunda 
uyuşmak daima mümkündür. Rejim konusunda her
kes kendi kapısının önünü temizledimi sorun kal
maz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Haydi. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Bundan sonra
sına dikkat ediniz, hiç bir arkadaş, hiç bir kişi mut
laka ve mutlaka Anayasa dışı ideolojik kavga ve
ren sağdaki ve soldaki anarşistlerin mevcudiyetin
den bahsederken soldaki anarşistlerle bizim aramız
da bir ilişki, bir somut delil getiremez. Getirsinler 
görelim. 

Şimdi, aramızdaki fark şu. Biz ister soldan gel
sin, ister sağdan gelsin Anayasa dışındaki anarşik 
kavgalara aynı şekilde karşıyız. Aynı şekilde karşı 
koyacağız ve böyle devam ediyoruz. (A. P. sıraların
dan alkışlar; «Bravo» sesleri). 

Ama, bizim gibi aynı şekilde Adalet Partisi, 
sağda bulunan, Hükümetin içerisinde nüvelenmiş 
olan, tabana doğru örgütlendiğini açıkça söylediği 
sağ anarşistlere karşı çıkabiliyor mu? Ayıklayabili
yor mu? Bertaraf edebiliyor mu? Bu yapılmadıkça 
bu sorun çözülmez. 
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ÎSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Onu Hü
kümet söyleyecek. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — «Hükümet söy
lesin» diyorsunuz. Evet, biz de zaten Hükümete 
sesleniyoruz. Hükümetin başı Adalet Partisinin baş
kanı olduğu için bunu söylüyorum. Türkiye'deki 
huzursuzluğun temel nedeni de budur. 

Sayın arkadaşım bazı Bütçe Komisyonu rapor
larından bahsettiler. Orada en az üç dört tane ko
nuşma ben yaptım. Benimkilerden ne için bahsetmi
yor? Sayın Erkmen dün burada bu konuyu hakika
ten olumlu bir şekilde dile getirdi. Memnun kaldık; 
ama bunu en aşağı 10 defa, 15 defa biz orada tek
rarladık. Bütçe Komisyonu zabıtları meydanda. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Benim sürem kısıtlı olduğu için, bu girişimden 

sonra hemen konuya dönmek istiyorum. Ben görüş
lerimi Planlama üzerinde toparlamak istiyorum. 

Geri kalmış ulusların çilesi çoktur. Geri kalmış
lığın ayıbı yanında, dertleri de durmadan artmakta
dır. Geri kalmış uluslar kurtuluşun çaresini ancak 
ekonomik anlamda gelişmeyi temin etmekle bulabi
lirler. Bu da plan fikrinin, ekonomik anlamda pla
na değer vermenin bir sonucu olarak çözümlenebi
lir. Az gelişmiş uluslar kalkınma sürecine girebil
mek için iktisadî yönden mutlaka ve mutlaka plan
lamaya gitmeğe mecburdurlar. Zaten Anayasal dü
zenimiz de bunu öngörmektedir. Kapitalist kalkın
ma süreci içinde olan memleketlerde plan fikri yok
tur. Buralarda piyasa mevzubahistir. Fiyat hareket
leri ve rekabetlerle tamamen başka bir düzen hü
küm sürer. Az gelişmiş ulusların sıkıntısı şuralarda
dır : 

Gelirlerin dağılımı alabildiğine dengesizdir. 
Ücretler son derece düşüktür. 
Piyasada istikrar yoktur. 
Ödemeler dengesi alabildiğine bozuktur. 
Ekonomik kaynaklar yeterli değildir. 
Üretim son derece israflıdır. 

Geri kalmış ulusların ekonomik engellen de bol
dur. Yeter sermaye birikimi buralarda görülemez. 
Yeteri kadar yetişkin işgücü yoktur, eğitilmiş işgü
cünden mahrumdur. Madenleri, tabiî kaynakları mo
dern imkânlar ve metotlarla işletilmez ve daha zi
yade yabancı memleketlerin, uluslararası şirketlerin 
kontrolü ve işletimi altındadır. Birikim yetersizliği 
vardır. Kredi kurumları hiç bir surette iyi organize 
edilmemiştir. Banka sistemleri son derece kötüdür. 
Ulaştırma hizmetleri iyi yerine getirilmemiştir. Ha

berleşme araçları son derece ilkeldir, basittir. Alt
yapı yatırımları yeterli değildir. Sosyal engelleri de 
boldur. Çok az bir azınlık memleketin büyük im
kânlarına konarken; büyük bir çoğunluk açtır, se
fildir, perişandır. Kapitalist ekonomi kalkınma sü
reci içerisinde de bu sefillik, açlık gün geçtikçe ala
bildiğine artar, sonu gelmez huzursuzlukları da do
ğurur. 

Orta sınıf âdeta yoktur. Kamu yönetimi çok kö
tüdür, verimsizdir, kayırıcıdır, rüşvete bölünmüştür. 
Teşebbüs gücü bulunmamaktadır. 

Bu durumdan kurtulabilmek için, az gelişmiş 
memleketlerin başvurduğu çareler de belirgindir. 
Ekonomik reform yapmak zorundadır Bunun ba
şında vergi reformları gelir. 15-20 gündür Bütçe 
Komisyonundaki tartışmalar ve şurada gördüğümüz 
müzakerelerde, vergi reformuyle ilgili bir adım atıl
mamıştır. Ne bir yeni vergi getirilmektedir ne de 
vergi yasalarında geliri artırıcı, etkin bir şekilde 
adaletle toplamayı sağlayıcı hiç bir harekete başvu
rulmamıştır. 

Maliye ve kredi kurumlarında mutlak ve mut
lak surette reform şarttır. Bugün Türkiye'nin her 
tarafını ticaret bankaları tutmaktadır. Halbuki kay
nakları kıt, ulusun çoğunun fakir olduğu bu mem
lekette yatırım bankalarına, kalkınma bankalarına 
son derece ihtiyaç vardır ve bu bankacılık hizmet
lerini yaygın kılarak, yurdun her köşesine kadar 
iletmek lâzımdır. Bu olumlu atılımları hiç bir su
rette bu bütçede göremiyoruz. 

Üretim ve üretim tekniğinin reorganizasyonu 
mutlaka ve mutlaka çözülmelidir. Bu da ancak pa
ra, kredi, vergi, kamu harcamalarının Devlet eliyle 
yönetilmesi; fakirliği, yoksulluğu, işsizliği, giderici 
bir istikamete dönüştürülmesi ile mümkün olabilir. 

Sosyal alandaki reformlara da son derece ihti
yaç vardır. Bunların en başta geleni toprak refor
mudur ki; buna yarınki görüşmelerde imkân bulur
sak temas edeceğiz. 

Orta sınıfı mutlaka ve mutlaka kuvvetlendirmek 
lâzımdır. Bunun da en büyük etkenleri; eğitim so
rununu çözmek, işe dönük eğitime hız vermek lâ
zımdır. Sağlık hizmetlerini yurdun her tarafına et
kin bir eskilde getirmek gerekiyor. Sosyal güvenlik 
hizmetlerine son derece önem vermek lâzımdır, iş
çiyi her yönüyle eğitmek ve kalkındırmak, çiftçile
rin imkânlarını çoğaltmak ve kalkındırmak, küçük 
sanat erbabını mutlaka ve mutlaka korumak sure-
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tiyle büyük ve sağlıklı bir orta sınıfın yaratılması \ 
gerekmektedir. j 

Ekonomik kalkınmaya yatkın bir idareyi mutla
ka ve mutlaka gerçekleştirmek lâzım. Bunun sonu
cu olarak; süratli, devamlı, tutarlı işleyen bir kamu 
mekanizmasına kavuşmamız gerekmektedir. | 

Bütün bunlar planlı kalkınmanın öngördüğü tek- j 
nik koşullardır. 

Bugünkü bütçemize baktım; plan hedeflerine \ 
ulaşması hayaldir. En basit; ama çarpıcı bir örnek 
üzerinde duracağım. 

Sayın Maliye Bakanı, Bütçe Karma Komisyonun
daki konuşmasında; 7 . 1 . 1976 itibariyle 2 milyar 
800 milyon iç istikrazlardan gelir temin ettiklerini i 
beyan ettiler. Bütçede öngörülen miktar 9 milyardı. J 
Senatodaki sunuş konuşmasında ise, 27 . 1 . 1976 
itibariyle 5 milyar 900 milyon iç istikrazlardan gelir 
temin ettiğini söylüyorlar. Dikkat edin buraya; 10,5 J 
ayda 3 milyarlık satış yapamayan Hükümet, 20 gün 
müddet içerisinde 3 milyar 100 milyon satış yapmış. 
Bunun ciddiyetini, bunun inandırıcılığım piyasada bir . 
hareketlenmeyi gerektiren, bir satışı gerektiren etken 
olmadığına göre neye bağlayacağız? Halbuki, 12 \ 
milyar bu yoldan gelir temin etmeyi de bu Bütçe ön- | 
görmektedir. 

Yine Sayın Başbakanın dün akşamki açıklamasın- \ 
da; 1 milyarın üzerinde akaryakıta, 700 milyon dolar j 
demir - çelik, 500 milyon dolar gübre nedeniyle ya- j 
bancı memleketlere ithalât dolayısıyle ödemelerde 
bulunduğumuzu beyan ettiler. Aslında Türkiye'nin I 
kalkınması hızlı bir sanayileşmeye dönüşmekle mum- j 
kün olacaktır. Ödemeler dengesi geçen sene 3,5 mil- j 
yar açık vermiştir, bu sene bu gidişle 4 milyarı aşa
caktır. Ödemeler dengesini lehe çeviştirici, ağır sana- | 
yiî geliştirici atılımları yapmadıkça, Türkiye'nin kur- j 
tulmasma olanak yoktur. j 

Yine bazı tartışmalara girildi, Boğaz Köprüsünden | 
bahsedildi. Ekonomide bir kural var, bir taşı bir yer
den bir yere getirip te, bir kimseye yövmiye verseniz ] 
dahi kârdır. Sorun o değildir. En iyi, en kârlı, en ve- I 
rimli işler dururken verimsizinden başlamak, ekono- ] 
mik, bakımdan faydalı değildir. Sayın Başbakanın j 
verdiği bilgiye göre, Boğaz Köprüsü senede 267 mil- I 
yon lira, yahut yaklaşık bir hesapla 45 milyon dolar j 
gelir sağlamaktadır. Yine kendi beyanlarına göre çev- . 
re yolîarıyle 1,5-2 milyar lira, bizim bildiğimize gö
re 3 milyarın üzerinde portesi olan bir girişimdir bu. 
Acaba 3 milyar porteli gübre sanayiine, demir sana

yiine 7 - 8 sene evvel yatırsaydık, yıllık gelir 45 mil
yon dolar mı olurdu, mutlaka bunun 5 - 6 misli olur
du. Onun için diyoruz ki; önceliği olan, daha fazla 
gelir getiren işler dururken; önceliği olmayan, daha 
az gelir getiren işlere dönüşmekte kamu bakımından 
yarar yoktur. Konuyu bu şekilde ortaya koymak lâ
zım. 

BAŞKAN — Sayın Güven, vaktiniz doldu efen
dim. Toparlayın lütfen. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Toparlayayım 
efendim. 

Kamu kesiminin çalışması, özel kesime ucuz girdi 
sağlamaya yöneliktir. Kâr getiren kısımları ortaklık 
şeklinde özel kesime peşkeş çekilmektedir, kitlelerin 
satışına doğru gidilmektedir. Özel sektöre eleman ye
tiştirme ve altyapı yatırımları da, özel sektörün im
kânlarının çoğalacağı bir şekilde hazırlanmaktadır. 
Bu politikadan vazgeçerek, mutlaka ve mutlaka geri 
kalmış bölgeîerarası dengeli kalkınma esaslarına gi
derek politikamızı değiştirmek gerekmektedir. 

Bu uygulama ile yeni kitleler giderek yoksullaşı
yor. Dar bir azınlık giderek ekonomiyi kontrol altı
na alıyor. Hâkim sınıflar iktidarla özdeş olunca, sö
mürü artıyor. Yoksulluk çığ gibi büyüyor, toplum 
huzursuzluğa boğuluyor. Sürekli bunalım yaratanlar 
baskı icat ediyorlar. Hükümeti eleştiri Devleti yıkma 
girişimi olarak sergileniyor. 

Bütçe gerçekçi değildir. Plan hedeflerine ulaşması 
hayaldir, sosyal denge ve sosyal adaleti gerçekleştir
mekten uzaktır. Gerice yöreler sorununa el atılma
mıştır. İşsizlik sorunu çözülmüyor. Ekonomiye sağ
lıklı güçler katmıyor. Ezilenlerin dertleri azaltılmayıp 
bilhassa artırılıyor. Enflâsyonist bir yapıya sahiptir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Üzerinde görüşmek üzere, Sayın 
Hamdi Özer. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler;' 

Buraya gelen iktidar kanadı parlamenterler, her 
fırsatta; «Niçin affettiniz de başmııza bu belâlar gel
di?» diyorlar. 

Muhterem arkadaşlar; 
Affetmek bir fazilettir, bir atıfettir. Affetmesini 

bilenler affa lâyık olurlar. Cenabı Hak başta en bü
yük affedicidir. Niçin daima bu affetmeyi başa kal
karsınız? Ama, affın karşısında olduğunuzu biliyo
rum arkadaşlarım, biliyorum. Biliyorum ki, bir za-
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manlar yine bir af konusu gelmişti, onda da ucun 
ucun kaçındınız; fakat affetmek mecburiyetinde kal
dınız. Açıklamak istemiyorum ve bu af konusu bir 
daha buraya gelecek olursa, açıktan açığa beyan ede
ceğim, hem de tüm Millete duyuracağım. İstirham 
ediyorum af konusunda gelip gelip başa kalkmayı
nız, affedilen binlerin, onbinierin içinde ıslah-ı-nefs 
edenler de vardır; ama bunların içinde tekrar kudur
muş olanlar varsa, Hükümetsiniz, iktidarsınız gücü
nüz varsa onlarla başa çıkınız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Başbakanlık Bütçesi üzerinde görüş ve dilekleri

mi, Hükümetin icraatı üzerinde özetlemeye çalışaca
ğım. 

Bu Hükümet neler yapmıştır? Bunun cevabı ba
sit. Kalabalık bir azınlık Hükümeti ne yapabilirse, 
onu. Bu Hükümet yürütme görevine, memur ve öğ
retmenleri yürütmekle başlamış ve nerede duracak
larını daha henüz belirtmemiştir. Bu Hükümet, cep
he kurmak suretiyle 40 milyonluk tek cepheden kop
muş ve Devlet hizmetleriyle Devlet yatırım ve nimet
lerini kendi cephesini takviyede kullanmıştır. Bu Hü
kümet, anarşiye yeniden ortam hazırlamış ve anarşi
nin hortlamasına sebep olmuştur. Bu Hükümet hort
lattığı anarşiyi, yarattığı anarşiyle bastırmayı hüner 
sayarak, anarşiyi seferber etmiş ve anarşizmin icra 
organı olmak isterken, onun emir kulu olmuştur. 
Çünkü, Devlete yardımcı olsun diye silâhlandırdığı 
anarşistler, Devlet Güvenlik Kuvvetlerine karışarak 
onu da güçsüz ve tanınmaz hale sokmuştur. Böylece 
bir avuç anarşist karşısında sinen Hükümet, sık sık 
imdada çağırdığı Ordulardan da artık umudunu kes
miştir. Şimdi gözleri havada, elleri duada Taıın'dan 
yardım dilemekten başka bir çareleri kalmamıştır. 

Sayın senatörler; 
Anarşizm, diktaya gebe bir düzendir. Bugün bir 

doğumun arefesindeyiz. Doğacak mahlûkun rengi ve 
şekli ne olursa olsun, her halde demokrasiye düşman 
bir canavardan başka bir şey olmayacaktır. Öyle ise, 
doğum yapmadan önce anarşiyi hep birden öldür
meye çalışmalıyız. 

Anarşiden tamamen kurtulabilmek, onun üretim 
alanını kurutmakla mümkündür. Bu alan, vurgun ve 
sömürü alanıdır. Bunlar yok edilmedikçe, anarşi hort
lamaya devam edecektir. Ne yazık ki, bugün vurgun 
ve sömürüyü, aklın beceri ve hüneri diye mubah sa
yanlar, bunlara karşı fakir halkı savunmayı da günah 
ilân ediyorlar. Bu Orta Çağ fermanlarıyle hiçbir ik

tidar ayakta duramaz ve kendisine destek bulamaz. 
Halkın emeğini, ekmeğini ve hürriyetini savunarak, 
vurgun ve sömürü çetelerine karşı çıkanlara komü
nist damgası vuranlar, komünizmin reklâmını yap
maktadırlar. Halbuki, demokratik sol böyle bir rek
lâma da itibar etmez ve inanmaz. Biz bir parça ekme
ğe hürriyetimizi veremeyiz. Biz halkın bir elinde ek
mek. bir elinde hürriyet görmek istiyoruz. İşte biz, de
mokratik kurallar içinde bunun savaşını yapmaktayız. 
Biz bu savaşı mutlaka kazanacağız. Çünkü, safımızda 
halkın gücüyle çağın gücü el eledir. Hiç bir baskı ve 
zorlama demokrasi çağını Orta Çağa döndürmeyecek
tir. Halkın ve çağın el ele çizdiği ve çizeceği yolun 
doğruluğuna inanıyoruz. Bu yol, mutluluk yolu ola
cak, haramiler yolu olmayacaktır, işte, vurguncu ha
ramilerin telâşı bundan doğuyor. Onlar, ışıklı ve gü
venli yollardan toplumu saptırarak kendi pusularına 
düşürmeye çalışıyorlar. Sosyal kanunların akışını dur
durmak için çırpınarak yandaş güç arayan bu zavallı
lar, yandaş sandığı ve yanında göstermeye çalıştığı güç
lerin de yumruğu tepelerine inince uyanacaklardır. 
Bunun da sosyal bir kanun olduğuna o zaman inana
caklar fakat bu inanç artık onlara şefaat sağlamaya
caktır. 

Sayın senatörler; 
Tüm başımıza gelenlerin nedeni, sorumluların he

saptan kaçması ve kaçırılmasıdır. İnsanlar hesaptan 
kaçabilir; fakat hesap insanların yakasını bırakmaz. 
Suçun da, günahın da tek delili hesaptır. Hesabına gü
venenler; hesaptan kaçmaz, ona sarılır ve ona karşı 
gider. O halde, ülkemizi bir çıkılmaz batak haline ge
tirdikten sonra, bu batağı yangınlarla kurutmaya ça
lışanlardan mutlak hesap sorulmalı ve bu Millete he
sap verilmelidir. Atatürk'ün izinde olanlar, onun, 
«Biz bize benzeriz» vecizesiyle belirlediği izde yürür. 
îşte, Cumhuriyet Halk Partisi bu izin üzerindedir. Ne 
faşizm, ne komünizm; «Biz» diyebilenler bizimdir. 
Bunun dışında hiç bir slogan bizim olamaz ve kimse 
de bu sloganları bize mal edemez. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Özer, üzerinde diye söz aldı
nız, ben sözünüzü kesmedim; ama üzerinde konuşma
dınız. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Nasıl üzerinde ko
nuşulacaktır Sayın Başkanım, ne şekilde? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O kadar olur 
Sayın Başkanım, kusura bakmayın. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Herhalde üzerinde 
konuştuğum noktalar da olmuştur. 
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BAŞKAN — Sayın Özer, lütfeder misiniz? 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Dedim ki, hep bir

den, şu doğuracak; hamile anarşizmi doğurmadan ev
vel ortadan kaldıralım dedim. Bu da üzerinde bir tek
liftir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Olmadı, bu es
babı mucibe olmadı. 

BAŞKAN — Lütfeder misiniz? Konuşmanızın met
ni zabıtlarda. Bunu dinleyen, bunu okuyan hiç bir ar
kadaşımız, bu konuşmanın üzerinde olduğu kanaatini 
taşımaz. Bu işareti yapışımın nedenini anlatayım. Bir 
arkadaşımızın söz hakkını almak için yaptınız bunu. 
O itibarla söylüyorum. Bir arkadaşımızın konuşma 
hakkı gitmiş oldu. Ben sözünüzü kesmedim efendim, 
vaktinii doldu, buyurun. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Şu halde Sayın Baş
kan, ben de bunun cevabını müsaadenizle vereyim. 

BAŞKAN — Efendim, vaktiniz geçti, doldu. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sanıyorum ki, bu it

hamı bana yaptığınızı... 
BAŞKAN — Sözünüzü kestim efendim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — ... Bundan önce bu
nun emsalini binlerce, yüzlerce defa yapanlara yapma
dınız. Bu da anlaşılıyor ki, Sayın Başkanım, burada ta
rafsız bir Başkan gibi konuşuyorsunuz, size saygım 
vardır. Bunu ilk defa ben yapmış değilim. Bunu hepsi 
yapmıştır. Bunu arkadaşlarımızın hepsine söyleyin. 

BAŞKAN — Yani yaptığınızı kabul ediyorsunuz 
siz de. Ben yapmayınız diye söylüyorum. Ben Riyaset 
olarak diğer arkadaşların söz hakkını savunmaya mec
burum. Riyaset olarak burada söz talep eden arkadaş
larımın hakkını savunmaya mecburum, siz yanılttınız 
beni. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Ama yine konuşaca
ğım Sayın Başkanım. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — Sa
yın Özer, olur böyle şey. Sen, A. P. listesinden gir
din, Halk Partisi listesine geçtin. 

BAŞKAN — Böyle konuşursanız keserim sözünü
zü, tecrübe ediniz efendim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Böyle konuşacağım; 
fakat demin 10 dakika diye çağırdığınız Sayın Ucuz-
al'ı ucuz ucuz 30 dakika konuşturdunuz! 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Terbiyeli ol! Hay
di! 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Terbiyesiz değilim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Eseri yok sende 

o terbiyenin. 
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BAŞKAN — Sayın Çelikbaş buradalar mı efen
dim?.... Yok. Sayın Feyyat buradalar mı?... Yok. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Burada konuşma çık 
dışarı! 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Çok gördük se
ni sokakta. Ne olduğun belli. 

BAŞKAN — O halde, lehinde görüşmek üzere 
Sayın İsmail İlhan.... 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Konuşacaksınız ko
nuşacaksınız burada, ondan sonra susturacaksınız; af 
konusunu dile getireceksiniz. Haya ediniz yanınızda 
oturanlara! 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — Ne 
biçim konuşma be! Utanmaz adam! Sen Adalet Par
tisinden geldin nereye gidiyorsun?... 

BAŞKAN — Arkadaşlar, rica ediyorum, oturu
nuz. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Neden haya ediyor
muşuz?... 

BAŞKAN — Sayın Köker, rica ediyorum, oturu
nuz efendim. Riyaset lâzım gelen şeyi söylüyor efen
dim, oturunuz. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — Ah
lâksız adam. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Benim soyadımı 
ağzına alacak kişi değilsin sen?... 

BAŞKAN — Sayın İlhan, buyurun efendim: söz 
sırası sizin. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Başbakanlık Bütçesi üzerinde bağımsız bir üye ola
rak görüşlerimi belirtmek üzere söz almış bulunuyo
rum. 

Geçen yıl bu yüce kürsüden Başbakanlık Bütçesi 
üzerindeki düşünce ve dilekler dile getirilirken, Sayın 
Sadi Irmak Hükümetinin getirdiği bir bütçe vardı 
önümüzde. Sayın Irmak tarafından savunması yapılan 
1975 Bütçesinin uygulanması, Sayın Demirel Hüküme
tine nasip oldu. Politika bu; kime niyet, kime kısmet. 

12 Mart 1971 tarihinden beri altı yedi hükümet 
kurulmuş, pahalılık, işsizlik, enflasyon, iktisadi ve po
litik sorunlar yığını beş altı ay süren bir hükümet buh
ranı... İşte, şu anda bütçesini Yüce Senatoya sunduğu 
Hükümet, bu şartlar içinde iktidara gelmiştir. «Niçin 
hükümeti kurmuyorlar, neden parti başkanları asgarî 
müştereklerde birleşmiyorlar?» diye herkesin şikâyet 
ettiği o günleri ne çabuk unuttuk? Şimdi, bu zor şart
lar altında oluşturulmuş olan Hükümetin gitmesini 
isteyeceksiniz; olmaz böyle şey! 
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Evde, yolda, dolmuşta, köyde, kentte herkesin; par
lamenterlerden, özellikle parti başkanlarından bir tür
lü hükümet kurmadıkları için şikâyetçi olduklarını ve 
hatta teker teker görüştüğümde, bu hükümet buhranı
nın uzamasından yakınmayan hiç bir parlamentere 
rastlamadığımı, 5 . 12 . 1974 günü yapmış olduğum 
gündem dışı konuşmamda belirtmiş bir tek gün kay
bedilmeden hükümetin kurulması için, partili partisiz 
parlamenterlere çağında bulunmuştum. 

İşte, özellikle bu son aylarda, «Çekilin, gidin» diye 
muhalefet çevrelerinden insafsızca tenkitlere uğrayan 
Adalet Partisi, Millî Selâmet Partisi, Cumhuriyetçi 
Güven Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisinden olu
şan Koalisyon Hükümeti, işte yukarıda belirttiğim şart
lar muvacehesinde meydana gelmiştir; 6, 5 - 7 aylık 
bir hükümet buhranından sonra. 

Bazı maddelerin fiyatlarını düşürerek çalışmaya 
başlayan Hükümet, bazı maddeleri de ithal ederek, pa
halılık ve enflasyonla mücadelesini kendi programına 
göre sürdürmüş ve 12 Mart'tan beri ele alınmamış olan 
yatırımlara yurt çapında tekrar önemle başlamıştır. Ya
tırımlar hızlandırılmış, pahalılık durdurulmuş ve enf
lasyon hızından kaybetmiş, hatta gerilemiştir. 

ÖME^v UCUZAL (Eskişehir) — Doğru. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Et kaça et?.. 
İSMAİL İLHAN (Devamla) — Sosyal adalet ve 

sosyal güvenliği bütün yurt düzeyine yaymak için Hü
kümet çok önemli çalışmalar yapmış, özellikle dar ge
lirli vatandaşın sosyal güvenliğini teminat altına almak 
için bazı tedbirler almıştır. Burada bu konularda söz 
eden hiç bir arkadaşa rastlamadım. 

Tarım ve Orman İşçileri Sigortası Kanun tasarısı, 
Genel Sağlık Sigortası Kanun tasarısı ve ayrıca 10 
milyarlık, aşağı seviyede maaş almış olan vatandaşla
rın maddî durumlarını düzeltmek için 12 sayılı Karar
nameyi getirdiğimizi biliyorsunuz. 

Bunların dışında, sanayi bölgeleri ve küçük sa
nayii destekleme fonu, yüksek öğrenimde kapasite ar
tırma fonu ve deniz ticareti filomuzu geliştirme fo
nu olarak, çeşitli fonlar ayrılmıştır. 

Planlı döneme girmeden evvel ve sonra iktidarda 
bulunan hükümetlerin hemen hepsi, Doğu ve Güney 
Doğu Anadoluya önem vereceklerini, yatırımların bu
ralara kaydırılacağını bildirmiş; Birinci, ikinci, Üçün
cü Beş Yıllık Kalkınma Planlarında ve hükümet prog
ramlarında da bol bol lâf edilmiştir. Ancak ve ancak 
bu Hükümet bugüne kadar bu konuya gerçekten eğil
miştir. Görüşülmekte olduğumuz bütçedeki geri kal-
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I rmş yörelerdeki yatırımları geliştirme fonu ile Hükü
metin bu bölgelerdeki yatırımları hızlandıracağına 
inanıyorum. 

Geçen yıl bu kürsüde, Doğu Anadolu'nun yatırım
lara ihtiyaç duyduğunu, özellikle seçim bölgem olan 
Muş'la ilgili konuları dile getirmiştim. Bugün bu Yüce 
Kürsüden şu anda iktidarda bulunan Hükümet, geçen 
yıl yapmış olduğum tenkitlerin karşılığında, seçim 
bölgem olan Muş için öngörülen ve 1976 yılında prog
rama alınmış olan şeker fabrikası için 250 bin nüfus
lu Muş namına şükranlarımı arz etmek istiyorum. Bu 
sözleri söylerken kendimi dünyanın en mutlu insanı 
addediyorum. (A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, al
kışlar.) 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Bunu 
sonra getirirler karşına. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Şu anda bu Yüce 
Kürsüden Hükümete Muş halkının şükranlarını ilet
mekten korkunç mutluluk duymaktayım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — «Korkunç 
mutluluk» yeni bir edebiyat. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Her ne kadar Muş 
şeker fabrikasının henüz ihalesi yapılıp temeli atılma-

I mıştır; ama 1975 yılı Programına girmiştir. İnşallah bu-
I nun temelini atmak da 1976 yılında bize nasip olacak-
I tır. 

Yine gecen yıl bu kürsüden, Keban'da üretilen 
I elektiriğm niçuı İstanbul'a aktarıldığını, niç'n Bingöl 
I ve Muş'a verilmediği! dile getirmiştim. 1976 yılında 

29 milyon liralık bir para ile M'?^ Bingöl ve diğer ille-
I re elektriğin aktarılmasına dair ihale işlemleri tamam-
I lanmıştır, 1976 Eylül veya Ekiminde Muş ve Bingöl'e 
I elektrik getirilecektir, bundan da mutluluk duyuyo-
I rum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Korkunç 
i mutluluk. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Gerçekten vatan-
j daşın sorunlarına pa'avra ve lâfla değil, doğrudan doğ

ruya işle gidileceğini Demire! Hükümeti göstermiştir 
I ve gösterecektir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
I alkışlar.) 

Köylülerden bugüne kadar alınmakta olan % 30 
1 elektrifikasyona katılma payının da alınmayacağına 
j dair, alınmış olan Llükümet kararını herkes bilmekte

dir. 
I Tarihinde bugüne kadar Muş, hiç bir baraja, hiç 

bir fabrikaya kavuşmamıştır. 1976 yılında Malazgirt, 
Bulanık ovaları üzerinde 90 bin dönümlük arazi su-

I lamak üzere, 227 milyon liralık bir para ile bir baraj 
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götürme hususunda Hükümetin çabasını, büyük bir 
içtenlik ve şükranlarımla burada huzurunuzda tebrik 
etmek isterim. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — Ve
falı adamsın vesselam. 

' FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ödüyor, 
ödüyor. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — Hiç 
olmazsa teşekkür ediyor. Yapılanları inkâr etmiyor. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Seçim bölgem olan 
Muş hakkında vermiş olduğum bu misali, bütün Tür
kiye çapında genişletmek suretiyle bu Hükümetin ya
tırımla memleketin işsizlik sorunlarına, memleketin 
pahalılık sorunlarına, memleketin her türlü sorunlarına 
yardımcı olacağına, katkıda bulunacağına bugün şah
sen samimî olarak inanıyorum. 

Yalnız bu hususta Hükümete yardım bakımından 
muhalefete de kendine göre görev düşüyor, yalnız biz
de bu kâğıt üzerinde ve ilgili Kanun maddelerinde ka
lıyor; çünkü bizdeki muhalefet anlayışını hepim z çok 
iyi biliyoruz. 

İster soldan, ister sağdan gelsin, anarşik olaylarla 
Hükümetin mücadele etmesi gerektiği kanısındayım. 

Hükümet, sosyal güvenlik ve sosyal adaleti yurt 
çapında yaymak için çaba göstermiş ve memlekette 
Hükümet kurulurken mevcut kötümser ve bedbin hava 
bir tek istisna ile ortadan kaldırılmıştır, bu da anarşik 
olaylardır. Onlar da olmasaydı, gerçekten Hükümet 
bugüne kadar 10 - 11 aylık bir süre içinde memlekete 
daha da çok büyük yatırımlar yapmak imkânına sahip 
olabilirdi. 

Çok partili demokratik memleketlerde Hükümet
ler nasıl işbaşına gelir, hükümetler nasıl düşer veya 
düşürülür, yasalarla tespit edilmiştir. 

Ülkemiz de 1946'dan beri çok partili demokratik 
ülkelerden sayılmaktadır. Şu anda yürürlükte bulunan 
Anayasa ve seçim kanunlarında, hükümete nasıl ge
linir ve ne yapmazsa gidilir, açıkça gösterilmiştir. 

Muhalefetin canı istediğinde «git» dediği vakit, 
hükümetin gitmesi gerektiğine dair yasalarımızda her
hangi bir hüküm yoktur. 

BAŞKAN —• Sayın İlhan, vaktiniz dolmak üzere 
efendim. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — 6, 5 - 7 ay mem
leketi hükümetsiz bırakacaksınız; pahalılık, işsizlik, 
enflasyon ve buna benzer çığ gibi büyüyen daha bir 
çok ekonomik ve politik sorunlarla baş edebilecek 
cesareti kendinizde göremeyeceksiniz; bütün bu de
zavantajlı durumlar mevcut iken 3 - 4 parti bir araya 

gelecek ve bir Koalisyon Hükümeti oluşturacaksınız, 
Bunun üzerine; efendim, Hükümetin kendi araların
da insicamlı, uyumlu bir politika yaptığını, Hüküme
tin düşmediğini gördükten sonra «Gidin» diyeceksi
niz; böyle bir şey olmaz, hiç bir memlekette de ol
mamıştır böyle bir şey. (A, P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Toparlayın Sayın İlhan. 
İSMAİL İLHAN (Devamla) — Üstelik de gerçek

çi olmamız gerekir arkadaşlarım. 
Bugün Hükümetin düştüğünü düşünelim. Meh

met Ali Arsan'la mı kuracaksınız hükümeti, kiminle 
kuracaksınız? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Seninle se
ninle. Sen varsın ya. 

BAŞKAN — Sayın İlhan, bağlayınız efendim. 
İSMAİL İLHAN (Devamla) — Sözlerimi bitiriyo

rum efendim. 
Bütçe Karma Komisyonunda bazı sayın üyeler, 

«Bu bütçe Türk Milletine hayır getirmeyecektir. Bu 
bütçe Türk memuruna hayır getirmeyecektir. Bu büt
çe Türk halkına hayır getirmeyecektir.» demişlerdir. 
Ben şahsen bu sözleri duyduğuma utandım. (A. P. sı
ralarından alkışlar.) 

Bu Bütçe Türk Milletine hayır getirecektir. Bu Büt
çe Türk Milletine hayırlı olsun. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Feyyat buradalar mı?... Yok
lar. 

Saynı Çelikbaş?... Yok. 
Üzerinde görüşmek üzere Saym Babüroğlu, buyu-

! run efendim. 
! 
| SELÂHATTİN BABÜROĞLU CCumhurbaska-

.. 
i mnca S. U.) — Sayın Balkan, sayın sözcüler; 
s ' 
| Söz almadan önce, ben bu Hükümetin Doğu kal

kınması için ayırmış olduğu 1 milyar liranın nasıl kul-
| lamlacağı ve hangi modelle bir planlama ile Türkiye' 
i n;n tüm kalkınmasının yapılabileceği üzerinde konu-
5 sıcaktım ve Devlet Planlama için alınmış olan 10 

dakikalık bir süreyi de arkadaşım vermişti, konuşma-
] mı 20 dakikaya sığdıracaktım; fakat daha evvel dinle

diğim konuşmalar bir girizgâh yapma ihtiyacını bende 
uyandırdı. 

: Değerli arkadaşlarım; 
ir, 

Biz ne yapıyoruz, biz ne söylemek istiyoruz? Tur-
j kiye'de bacalardan alev çıkıyor, sokaklarda kan akı-
i 

yor, yakın muharebe silahları terk edilmiş, uzak mu
harebe silahlanyle gruplar birbiriyle çatışıyor; ama biz 

I burada ne yapıyoruz? Bütçe Karma Komisyonundaki 
:*?.A 
: at \s — 
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yerdiğimiz, beğendiğimiz sözleri biraz daha abartarak, j 
getirip burada bir nezaket giysisi içerisinde başka kü
fürlere gerekçe yapıyoruz. 

Sayın Tuğrul'dan hiç beklemediğim sözleri dinle
dim. 4 yıldır aranızdayım, bu «Okumuşlar Meclisi» de
nilen Senatoda, Başbakanlar ve bakanlar gerek verdik
leri rakamlarda, gerek söyledikleri sözlerde son dere- I 
ce imsakli son derece nezaket kaidelerine uyar biçim- i 
de konuşmuşlardır; ama bugün ve dün dinlediklerim
den bendeniz dehşete düştüm^ Niçin sokağın kavgası
nı buraya getiriyoruz ve niçin bütçe üzerinde konuş
muyoruz? 

Bir sayın arkadaşımız, bir liderin yüzündeki çizgi
leri dahi eleştiri konusu yaptı. 

Değerli arkadaşlarım; 
Aynı nezaket çizgisi içerisinden ayrılıp bir an için 

objektifinizi televizyonlara ve karikatür sayfalarına 
döndürüp, görünen bazı tiplerin biçiminden geçiniz, 
kafasına da bakarsanız, herkes kendi açısından zanne
derim ki yanlarında çok daha ayrı, (dilim varmıyor) 
pek beğenmeyeceği kimseleri bulabileceklerdir. Kafa
ların içerisine bakalım, yüzlerdeki çizgilere bakmaya
lım ve bunu hiç olmazsa bu kürsüye getirmemek lâ
zımdı. Öteki küfürlere geçmiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben yine size vaat ettiğim gibi, bütçenin üzerinde 

ve planla ilgili konuları dile getirmek isterim; 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Gerek Devlet adamları, gerek Planlamada görev 

alan kişilerin bize doğru rakam vermeleri gerekir. 
Dün bir olay oldu, sayın Başbakanın zannediyorum 
dili sürçtü; yatırım yüzdelerinin yüzde 116 olduğunu 
söylediler. Halbuki okuduğumuz kitapta ve az evvel 
Maliye Bakanının dün dağıtmış olduğu kitapta rakam
lar beyle değildi ve çok güvendiğim bir arkadaşım, 
«O, harcama yüzdeleridir.» dedi. Harcama yüzdesi 
yüzde 89'dur; «Rekor» dedikleri bir rakam olacak. 
Uygulama yüzdesi, gerçekleşme yüzdesi yüzde 116 
olacak. Bunlar, sorumluluk kisvesi altmdaki devlet 
adamlarının söylememesi lâzım gelen yanlışlardır. 

Ben, Bütçe Karma Komisyonunda bazı bakan ar
kadaşlarımızın uyumsuzluğundan bahsettim. Ben bu 
sözleri söylerken tutanaklardan getirmiştim. Çünkü, 
bir bakanımız bir lira koymuştu bütçesine, 3,5 mil
yarlık iş makineleri alacağından söz ediyordu. Sor
dum, «Dış kredi ile dış olanaklarla yapacağız.» de
diler. Dış tediye muvazenemizin ne durumda oldu
ğunu, sayın Demirel de yakınarak, hepimizin yardı

mını çağıracak bir biçimde anlattılar. Böylesine bir 
bakan olduğunu dile getirmiştim. 

Yine bir bakan, «Siz paraya bakmayınız; biz para 
basarız. Yeter ki işi yapalım. Enflâsyon yaparız.»' de
diler. 

Hiçbir sorumlu Bakan arkadaşımız buna bir mü
dahalede bulunmadı. 

Değerli arkadaşlarım; 
1961 Anayasası planlamayı bir Devlet görevi ola

rak getirmiştir. Bu, Devlet görevi içerisinde millî ge
lirden birtakım paraları ayırıp bölük pörçük kullan
mamak için planlamayı getirmiştir. Bu bir milyarlık 
Doğu kalkınması için çok memnun olduğum paranın 
kullanılması ne biçimde olacaktır? Beş Yıllık Plan 
içerisinde yer almış olan programların üzerine ek mi
dir, değil midir? Eğer değilse, dördüncü beş yıllık 
plan hazırlanacağına göre, Türkiye'nin kalkınmasında 
bölgesel planlarla beraber bütünleşmeyi öngören, böl-

[ gesel planlamaların tüm ülkenin hedefine yönelik bi
çimde kalkınmasını sağlayacak bütünleştirici bir plan 
yapılmadan, paraların bölük pörçük harcanmasının 
yanlış olduğunu söylüyorum. 

Bölge planlamasına dayalı olarak kalkınan ülke
ler arasında Fransa, İtalya, Yugoslavya modellerini, 
hatta Missisipi Vadisindeki Amerikalıların uygulama
larını salık veririm. 

I Planlamanın, genel yönetim ile yapısal bir para
lellik kurmadan bir ülkeyi kalkındırmasının mümkün 
olmayacağına inanmaktayım ve ayrıca planlama mo
delinde yukarıdan kalkınarak gelmeyi eğer öngörmüş-
seniz, Doğu bölgesi gibi, az gelişmiş bölgelerin bu mo
del içerisinde bir anda kalkınması ve Türkiye'nin 
yeraltı, yerüstü kaynaklarının tüm kapasitesinden ya-

j rarîanma söz konusu değildir. Bu nedenle planı, hiç 
olmazsa dördüncü beş yıllık planı ki, uzman ko
misyonları çalışmalarına henüz başlamamıştır. Plan
lama, bu yönden de bir yıl kaybetmiştir, kısa zaman
da uzman çalışmaları ile dördüncü beş yıllık kal
kınma planının modelini Türkiye'nin bugünkü ger-

j çeklerine ve Doğuda birtakım siyasal odakların Do-
I ğuyu bölük pörçük etme, Türk varlığını küçültmeye 
I yönelik çalışmalarını da dikkate alarak, sosyo - eko-
I nomik nedenleri düşünerek bir planlamaya gitmek lâ-
j zımdır. 

j Ben bunu bir biçimde arz etmek isterim size. Si-
j vas ya da Ankara'dan düşey bir doğru indiriniz Ana-
î dolu dik dörtgenine, Asya ile Avrupa'yı bağlayan 
i köprüye, platforma bir dik doğru indiriniz, arakesit 
j yapınız, bunu katlayınız, Anadolu'yu, (Trakya dahil 
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olmak üzere) İşte bu Anadolu dik dörtgeni üzerinde J 
Trakya'da kentleşme, nüfus dağlması, yeraltı, yerüs
tü kaynaklarının değerlendirilmesi, ticaret ve sanayi
nin dağılması yönünden eğer üniform bir yığılma, ı 
eğer homojen bir yığılma yaratabiliyorsa plan mode
limiz, bir milyar lira gerçekten de yerinde harcanmış 
olacaktır. Bir milyar liranın konmuş olmasını kına- ! 
mıyorum; yanlış anlamayın, hiç yoktan iyidir; ama j 
bunları bir model içerisinde harcamadığınız takdirde, 
(zamanım müsait olmadığı için detaya giremiyorum.) \ 
belli hedeflere varmak mümkün olmaz; en azından 
Türkiye'nin yeraltı, yerüstü kaynaklarından tam ka
pasite ile yararlanma olanağı bulunamaz. I 

Değerli arkadaşlarım; 
Doğu Anadolu'da Türkiye'nin tüm enerji kaynak- j 

larının 2.5 katı. 8 bin ilâ 9 bin megavatlık bir ener- i 
i 

ji kaynağı vardır. Bu enerji kaynağını biz alırız, çok I 
pahalı enerji nakil hatları ile iletiriz, çok dengesiz bir 
kalkınma biçiminde olan Marmara Bölgesine ve Batı j 
Anadolu Bölgesine; Doğudaki birtakım olanaklarımız- j 
dan yararlanmayız. Hatta, hatta belki birkaç kişinin j 
seçilmesi pahasına tarih boyu «Yeşil Bursa» dediği
miz yeri sanayi kenti yaparız, döner övünürüz, Bur- j 
sa gibi bir turistik yerleşme yerini, Bursa gibi bir ken- j 
ti sanayi kenti yaparız, pahalı personel çalıştırırız. ( 
pahalı altyapıya gideriz; ama Doğu'dan enerjiyi ora- I 
dan buraya iletiriz. j 

Ben Doğu - Batı meselesi yapmıyorum; önce Tür- j 
kiye'li, sonra Erzurumluyum; ama bu bir bilimsel 
bir sorundur. Bu noktaya kadar gelinmiştir. Bundan 
sonra yapılacak şey, o kaynakları kendi yöresinde j 
kullanmak, gereken kısmını da kalkınmış ülkelere gö- j 
türmek. i 

Aslında bir paradoksal durum vardır; eğer fabri
kanın kurulacağı yerde, kalkınmanın daha hızlandırı
lacağı yerde fizibilite raporlarını ararsanız, kuşkusuz I 
altyapı yatırımlarının çok gitmiş olduğu yerler ola- ] 
çaktır. Ama, altyapı yatırımlarının yeterince gitme- j 
miş yerleri ihmal etiğiniz zaman, geçici süre için bir } 
şeyler kazanmış olursunuz; ama uzun vadede Türki
ye, kaynaklarını tam olarak kullanmamış duruma dü- ; 
şebilir. J 

Değerli arkadaşlarım; i 
Etnik grupların bir yandan zorlandığı bir ülkede \ 

valinin, kaymakamın, yargıcın bir yörede tercümansız i 
konuşamamasının kusurunu; o yörede konuşamayan, i 
Türkçeyi bilemeyen insanlara yüklemek bizim için \ 
insaflı bir hareket olmaz. 52 yıldan beri bizi yöne- j 

tenler niçin bu sorunun üstesinden gelmemişlerdir, 
niçin gelememişlerdir? Dil, tarih, gelenekler yönün
den bu kadar yakın olmayan, ters düşen başka ülke
lerde dahi yeterli ölçüde asimilasyona gidilebilmiş ol
duğu halde, tarihi, dini, dili ve türlü bağlan ile vergi 
vermesi ile askere gelmesi ile ülke bütünlüğüne sa
dakati ile yaşayan bir Doğu ülkesini ayırma eğilim
lerine karşı; polis ile jandarma ile sıkıyönetim ile çı
kamayacağımıza göre, o yörelere yatırımı götürmek, 
o yörenin insanlarını bütün Türkiye ile tümleştirmek 
gerekir. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu, say m Babüroğlu. 
SF.LÂHADDÎN BABÜROĞLU (Devamla) — 

Şimdi bağlıyorum, sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım; 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planına göz' attığı

nız zaman. Planlama arşivinde Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma planında, Doğu'nıın altyapı olanakları
nın belediyelerde tüm Türkiye ortalamasının yüzde 
60. yüzde 70'i kadar fazla olduğunu, sosyalizasyo
nun tüm Türkiye'de yüzde ? olduğu halde, yüzde 
47 gibi bir olanakla gidildiğini ve planlı biçimde 
Doğu'ya yönelmenin sağlandığını, bir süre sonra 
terk edildiğini görüyoruz. 

Sözlerim! burada kapayacağım. Bu özel teşebbü
sün Doğu'ya hangi teşvik tedbirlerim kullanırsanız 
kullanınız, bildiğiniz biçimde, emredici biçimde gö
türme olanağınız yoktur. Devletin öncülüğünde Do
ğuda ağır sanayinin, hafif sanayinin ve organize sa
nayi sitelerinin kunfması suretiyle Türkiye'nin tüm 
kapasitesinden yararlanarak kalkındırılması, Tür
kiye'nin bütünlüğü bakımından da yaararhdır. Bu 
bakımdan planlamacıların, kendi hazırlamış olduk
ları raporlara saygılı kalarak; Hükümetin de (zira 
Sayın Erbakan, Bütçe Karma Komisyonunda gün
lerce bölge planlamalarından, il planlamalarından 
oldukça vukuf ile bahsetmişlerdir.) Bunu terk edip. 
ilçelere kadar fabrikalar, illere kadar fabrikalar 
formülü değil, savruk bir formül de değil; arşiv
lerde bulunan 8 bölge planlamanın alt planlaması 
olan 24 planı da, (Ne söylemek istediğimi anladılar) 
Onları da ele alıp; Türk çocuklarının, Türk müte
hassıslarının alın teri olan ve raflarda duran rapor
lara el atmak suretiyle Türkiye'nin tüm kalkınma 
meşalesine siz başlarsınız. Birgün iktidarı kısa z:-.-
manda bırakırsanız, biz o meşaleyi başka bir kaleye 
dikmenin yolunu buluruz. 

Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar.) 
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BAŞKAN — Kifayet önergesi vardır. Halen 5 
arkadaşımız konuştu. Kifayet önergesi kabul edil
diği takdirde, son sözü 6'nc arkadaşımız konuş
muş olacaklardır. Bu şart allında kifayet teklifini 
okuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Başbakanlık Bütçesi üzerinde 6 arkadaşımız ko

nuşmuş ve konu aydınlanmış olduğundan, konuş
maların yeterliğini saygılarımla arz ederim. 

Gaziantep 
İbrahim Tevfik Kutlar 

BAŞKAN — Kifayetin lebinde, aleyhinde sö> 
isteyen?.. Yok. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Hükümet adına Sayın Başbakan Yardımcısı gö
rüşecek misiniz efendim?.. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Konya Mil
letvekili) — Zaman geçti edendim, yarın konuşma
ma imkân var mı?.. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Başbakan Yardım
cısı görüşmek arzu ediyorlar; ama zannedelim ha
zırlık için bir mehile de ihtiyaçları olduğunu söy
lüyorlar. Esasen yarın görüşeceğimiz konular ela, 
yine elimizdeki plana göre Başbakanlığa bağlı mü
esseselerle ilgilidir. Münasip görürseniz, Sayın Baş 
bakan Yardımcısının yarın görüşülmesine değin tek
lifi üzerine Başbakanlık Bütçesinin bölümleri üze
rindeki oylamayı erteleyip, gündemin diğer mad
delerine geçelim. 

Teklif edivorum, uygun mu efendim?.. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şu hale nazaran yarın 9'30'da Başbakanlık Büt
çesi üzerinde Savın Erbakau görüşeceklerdir. Onun 
söz hakkı sıraya göre bir sayın üyenindir. Onun 
ardından Başbakanlık Bütçesinin Bölümleri okuna
cak, oylanacaktır. 

F) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLÂTI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Şimdi Devlet Planlama Teşkilâtı Büt
çesinin görüşülmesine geçiyorum. 

Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesi üzerinde grup
ları adına: Cahit Dalofcay, Adalet Partisi Grupu adı
na; Ziya Gökalp Mülayim, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına söz talep etmişlerdir. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Millî 
Birlik Grupu adına, Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçe
sinde söz talep ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kaydettim efendim. 
Buyurunuz Sayın Cahit Dalokay, Adalet Partisi 

Grupu adına. 
A. P. GRUPU ADINA CAHİT DALOKAY (Elâ

zığ) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değer
li üyeleri; 

Yüksek huzurlarınızda görüşmesi yapılan 1976 
malî yılı Bütçe Kanunu tasarısının, Cumhuriyet Sena
tosu Adalet Partisi Grupu adına Devlet Planlama Teş-
kilâtıyle ilgili görüş ve kanaatlerimizi Yüce Heyetinize 
arz etmeye çalışacağım. 

Muhterem Heyetinizi grupum ve şahsım adına say-
gıyle selâmlarım. 

Devlet Planlama Teşkilâtı hakkında görüşlerimizi 
arz ederken, Hükümet - Plan ilişkilerinin zarurî devam
lılığı içinde elbette hükümetlerin en büyük danışma 
ünitesi ve fikrî kaynağı olan bu teşkilâtı, onun icra or
ganı hükümetlerin siyasî görüşleri açısından değerlen
dirmeye çalışacağım. 

Çağımızın modern milletlerinin tarih içindeki eko
nomik büyümeleri ve sosyal gelişmeleri, iktisat politi
kasının bir plan vasıtasiyle yürütülmesi zaruretini or
taya koymuştur. Anayamasızın 41 ve 129 ncu madde
leriyle, iktisadî ve sosyal hayatın düzeni, kalkınma 
planı ve Devlet Planlama Teşkilâtı hakkında şu vaz
geçilmez prensipler vazedilmiştir: 

1. Kalkınma; iktisadî ve sosyal hayatın, sosyal 
adaleti ve insan hakkını gerçekleştirmeyi hedef alan, 
sosyal adalet ile iktisadî ve sosyal kalkınmayı birbiri
ne paralel olan bir vasfa haiz olacaktır. 

2. Kalkınmanın yolu ilmî ve demokratik olacak
tır, 

3. Kalkınma bir plana bağlanacaktır. 
4. Planın azırlanması, yürürlüğe konulması ve de

ğiştirilmesi özel kanunla düzenlenecektir. 
Bu balkımdan gelişmekte olan ülkemizde plan lâ

zımdır, şarttır. Ancak, milletin gücünü iyi takdir et
mek, ferdin gücüne hürmet etmek ve onların başarı
sına inanç sahibi olmak kayıt ve şartıyle. 

20 nci Asrın en belirgin siyasî tercihi, halkın gücü 
ile ülkenin imkânlarını birleştirerek, sosyal refah dev-
1 etine varmaktır. Bu hedefe varmak için ülkemiz siyasî 
tercihini yapmış ve buna, «Hürriyet içerisinde Kalkın
ma Düzeni» adını da koymuştur. 

Bu görüşledir ki, Anayasamız yukarıda saydığımız 
prensipleri getirmeikle sadece planlı bir kalkınmayı te
minat altına almamış, aynı zamanda kalkınmanın bir 
hür demokratik nizam içerisinde gerçekleştirilmesini em
retmek suretiyle, demokratik rejim dışında bir yolla 
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kalkınmayı düşünenlere, kalkınmayı demokrasi ve hür
riyetin bir alternatifi olarak görmek isteyenlere de 
mani olmak istemiştir. 

Anayasamızın emrettiği plan, kamu sektörü için 
emredici vasfına karşılık, özel sektör için yol gösteri
ci, özendirici bir mahiyet taşır. Bu sebeple plan stra
tejisi demokratik ve karma ekonomi düzeni içerisinde, 
sosyal adalet prensiplerine uygun gelir grupları, böl
geler ve sektörler arası dengeli, hızlı ve devamlı bir 
kalkınmayı hedef ittihaz etmiştir. Kendi şartlarımıza, 
kendi icaplarımıza uygun olarak seçtiğimiz bu karma 
ekonomıi modelinde plan ve programların kamu kesimi 
için emredici oluşunun, kesinlik ve esneklik ilkelerini 
bağdaştırmadığı anlamına gelmez. Şüphesiz özel ke
sim için yol gösterici oluşu da, bu ilkenin Devletin 
özel kesimine yön vermeyeceği veya bunların ekono
mik faaliyetlerini memleket menfaatleri yönünden hiç
bir şekilde düzenlemeyeceği anlamını da taşımaz. An
cak, plan ve programların emredici ve düzenleyici hü
kümleri hiçbir zaman merkezî plan; yani sosyalist 
kalkınma yöntemi uygulayan ülkelerin baş vurdukları 
cebrî tatbikatı da ifade etmez. 

Büyük Atatürk, «Türkiye kendi şartlarına, imkân
larına has bir iktisadî sistemle kalkınacaktır» demek 
suretiyle, yüzde 70 - 75'i çiftçilikle, büyük bir kısmı 
esnaflıkla uğraşan, kendi hayatının kendi kazanma duru
munda olan hürriyetçi, fertçi olan Türk vatandaşının 
benliğine, memleketin şart ve icaplarına, gerçeklerine 
uygun, yurdumuzu medenî dünyanın refah seviyesine 
yükseltmeyi hedef alan millî bir iktisadî kalkınmaya 
işaret etmiştir ki, benimsediğimiz model de budur. 

Değerli senatörler; 
Kısaca arza çalıştığımız prensip ve görüşler çerçe

vesinde ve Anayasanın amir hükümleri uyarınca, kal
kınmamızda kendisine verilen görevleri ifa etmek 
üzere 91 sayılı Kanunla kurulan Planlama Teşkilâtımı.-. 
Devlet hayatımızda seçkin yönetici ve değerli eleman-
lanyle arzulanan bugünkü yerini almış ve lâyık olduğu 
değeri de bulmuştur. Bu arada şu hususa da önemle 
işaret edelim ki; Devlet Planlama Teşkilâtı tespit edi
len kalkınma modelinin ilmî sınırları içinde kalmak 
şarfıyle hazırladığı idarî, malî, teknik ve hukukî yön
lü kalkınma ve gelişme planlarını, plan ve projelerini 
ve bu fikirleri alternatifleriyle birlikte siyasî iktidarlara 
iletir ve tavsiyelerde bulunur. 

Hulâsa; bu teşkilât bütün bu hususlarda Hüküme
tin en yüksek seviyede müşavirliğini yapar. Ancak, 
tercih ve takdir hakkı siyasî iktidara aittir. Zira planın 
temelinde inanç yatar. Onun için, planlarda anakri-

terler siyasî görüş ve düşüncelere göre şekil alır. 
Planın teknik mi yoksa politik bir doküman mı ol
duğu münakaşası yapılırken, planın bir memleketin 
insanlarını çağdaş medenî seviyeye çıkarmada bir 
vasıta olduğu ve hedef olan seviyeye çıkarılacak un
surun da insan bulunduğu nazarı dikkate alma mec
buriyetinden dolayıdır ki, işte plan ile politikacının 
irtibatı da burada başlar. Hedefe varmada, yol me
selesinde. plancı ile politikacı arasında fikir farkları 
olabilir. Bunun içindir ki. Devlet Planlama Teşkilâ
tının fonksiyonu istişarîdir ve bu Teşkilâtın icracı bir 
kuruluş olmadıği da kabul edilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile 1963 yılın

da planlı döneme girilmiştir. Bu plan tatbikatıyîe bü
tün güçlüklere, tecrübesizliklere rağmen, yüzde 6.6 
olan bir kalkınma hızı gerçekleştirilmiş, sanayi sek
törü katma değeri yrzde 40,3 artarak, yurt içi gelir
ler içindeki payı yüzde 16,7'den, 18,6'ya yükselmiş; 
öngörülen yüzde 7 bir kalkınma hızına az bir farkla 
yaklaşılmış olmasryie, ülkede plana olan inanç yer
leşmiş ve planlı kalkınmanın gereği yalnız yöneticiler 
tarafından değil, bütün Milletçe benimsenmeye baş
lanmıştır. İşte bu inanç ve benimseme ile bir bakıma 
Adalet Partisinin, ülkenin hürriyet nizamı içinde 
süratle kalkınmasını hedef alan siyasî tercihinin, hal
ka, halktan yana hizmet felsefesini aksettiren, dün
ya ve ülke gerçeklerine uygun bir görüşle İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı hazırlanmıştır. Bu plan dö
neminde ekonominin yılda ortalama yüzde 7 oranın
da gelişmesi öngörülürken, bu gelişmenin sağlanabil
mesi için ekonomik bünyede, ekonominin genel yapı
sının tanmsal bir karakterden, sanayi sektörünün hâ
kim olacağı bir düzeye ulaştırılmasını hedef alan 
yapısal bir değişikliğin meydana getirilmesi düşü
nülmüştür. ikinci Beş Yıllık Planda yüzde 7 olarak 
tespit edilen kalkınma hızında yüzde 7,2 mertebesin
de bir gelişme sağlanmış, gayri safî millî hâsıla ise, 
sabit faktör fiyatlanyle 112,4 milyardan 149,3 mil
yara yükselerek, fert başına düşen millî gelir yüzde 
27,3 artarak plan hedefleri aşılmıştır. 

Muhterem senatörler; 
İşte Birinci ve İkinci Plan için kabul edilmiş bu

lunan perspektif, planın son dilimini teşkil eden 
Üçüncü Beş Yıllık Planın, başarılı sayılan iki plan 
tatbikatıyîe ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar ve dünya
nın içinde bulunduğu ekonomik ve teknolojik şart
lar ve hızlı değişme, özellikle Ortak Pazar ile ilişki
ler farklı bir perspektife göre tespit edilmesini za-
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rurî kılmıştır. Bu perspektifte, 1995 yılı Türkiye'sinin 
kalkınmış, sanayileşmiş bir toplum yapısıyle önü
müzdeki yüzyıla girmesi öngörülmüştür. 

Burada şu hususa da işaret edelim ki, Üçüncü 
Planda temel sorumluluk kamu kesimine verilmiştir. 
Şüphesiz, siyasî tercihin, planda ihmal edemeyeceği 
zarurî tecrübe ve görüşler yardır. Ancak, Üçüncü 
Plan müzakeresi sırasında Grupumuzun bu hususta
ki görüşlerinin tafsilâtıyle Yüce Heyetinize arz edil
miş bulunduğu üzere, planda yer alan tercihin Ana
yasanın karma ekonomi esprisine ve Türk toplumu
nun geleneksel ekonomik ve sosyal bünyesine ve 
onun siyasî görüşüne uygun bir kalkınma modeli
nin çerçevesi içinde kusursuz olarak tayin ve tespit 
edilmediğine de işaret etmek isteriz. 

Üçüncü Beş Yıllık Planın birinci ve ikinci di
limlerini teşkil eden 1973 ve 1974 yıllarında her ne 
kadar parasal yatırımlar hedeflere yakın gibi görü
nüyorsa da, plan hedeflerinin altına düşülmüş ve 
bilhassa fizikî gerçekleşmeler yüzde 60 civarında 
kalmıştır. 1995'lerin hedeflerine göre tespit edilen 
Üçüncü Beş Yıllık Planın ekonomik ve sosyal he
defleri, iç ve dış finansman kaynakları içinde kamu 
kesimine temel sorumluluk verilmesi suretiyle özel 
ve kamu kesiminin hizmet dengesine göre tespit 
edilmiştir. Ancak, dünyadaki petrol ve doîayısıyle 
enerji krizi, enflasyon, gelişmiş ekonomik yapıdaki 
ülkeleri sarsan hammadde darlığı ve gittikçe artan 
işsizliğin doğurduğu sorunlar. istikrarsız bir siyasî 
dünyanın durumu ve nihayet Kıbrıs ve kıt'a sahan
lığı doîayısıyle meydana gelen fevkalâde gelişmeler, 
Üçüncü Beş Yıllık Plana bir an evvel yeniden yön 
verilmesini zorunlu kılmasına rağmen, önceden kes
tirilemeyen bu hususların, plan hazırlığı içinde ve 
hedef tespitinde dikkate alınmamış olması ne kadar 
mazıırsa, değişen dünya ve ülke şartları içinde me
seleyi dikkatle değerlendirerek, planı hedeflerinden 
saptırmadan gerekli tedbirleri alıp, lüzumlu revizyo
nu yapmadaki ihmal de o deıece zararlı olmuştur. 

Saym senatörler; 

Kendisinin yapmadığı bir plan ve yıllık programı 
ve bütçeyi -tatbik etmek üzere büyük bir sorumlu
luk ve hizmet şuuru içinde görevi devralan Hükü
metimiz, bu handikaba rağmen, 1975'te aldığı bir 
r.eri karar ve ciddî tedbirler manzumesi ile plan he
definin aşılmasını sağlayıp, ülkenin 1976 yılma olum
lu bir ekonomik tablo ile geçişini de temin etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Maruzatımın bu bölümünde 1976 Programı ve 

1976 yılında sektörlerin üretim ve yatırımların yön-

! lenmesinde alınan ve alınması icabeden esas hedef-
I 1er hakkındaki görüşlerimizi arza çalışacağım. 
! 1976 Programının makro hedefleri şöyledir : Bü

yüme hızı 1976 yılında gayri safî millî hâsılanın yüz-
| de 8,1 oranında artarak. 1975 fiyatlarıyle 582 mil-
i yar liraya ulaşacağı tahmin edilmekte, böylece fert 
j başına düşen gayri safî millî hâsıla, 1975'teki 13 460 

liradan, 14 025 liraya yükselmiş olacaktır. 1976 yı
lında toplam yatırımların da 135 milyar liraya yük
seltilmesi hedef alınmış olup, yüzde 51,9'unu oiuş-

I turan 70 milyar lirası kamu, yüzde 48,1'ini oluştu
ran 65 milyar lirası da özel kesim yatırımlarını kap
samaktadır. 

Toplam tasarruflara gelince; 1976 yılında yüzde 
15,5 oranında artarak 135 milyar liraya ulaşması he
def alınmıştır. Bu toplam tasarrufların yüzde 84,7' 
sini oluşturan 114,4 milyar liranın iç tasarruflarla, 

I yüzde 15,3'ünü oluşturan 20,7 milyar lirası dış tasar
ruflardan sağlanmış olacaktır. 

1976 yılı Programının temel politikası ise, 1975 
yılında ekonomik ve sosyal hayatta görülen gelişme
ler ve karşılaşılan sorunlar, 1976 yılı Programının 
politika ve tedbirlerinin özel önemle ele alınmasını 
gerektirdiğinden; 1976 yılı Programında uzun dönem 
için temel, kısa dönem için önpolitika ve tedbirlere 
esas olacak hedeflerle belirlenmiştir. 

Saym senatörler; 
Yüksek malumlarıdır ki, plan ve programların ta

hakkuku için, gelişen ekonomimizin üç temel sektörü 
olan tarım, sanayi ve hizmetler kesiminin, bir denge 
sistemi içinde tespit ve önceliklerinin buna göre be
lirtilmesi lâzımdır. Tarım kesimi gayri safi millî hâ
sıladaki yüzde 28'e varan payı ile Türk ekonomik ha
yatında da büyük bir ağırlık taşımaktadır. Tarımla 
ilgili meseleler, ülkemizde yaşayan nüfusun yüzde 70' 
ine yaklaşan bir bölümü ilgilendirir. Tarım mesele
sini halletmek iddiasında olanların, ona doktriner bir 
açıdan bakarak, çözümleri bu doktrinlerin istikame
tinde aramaları büyük bir yanılmadır. Üretimi muhte
lif safhalarıyle değerlendirme ve pazarlama kademe
leri, köylü ve çiftçinin hayat seviyesinin yükseltilmesi, 
yaşama şartlarında şehirlerle olan büyük farkların gi
derilmesi şeklinde kabul edilmesi icabeden tarımla il
gili meselelerin bir bütün olarak ele alınıp, progra
ma bağlanması zaruridir, şarttır. 

Mevcut kredi kaynaklarında, tarıma ayrılan pay 
I yıldan yıla azaldığı gibi, istihsali artıracak yönde kul

lanılmasında aksaklıklar vardır. Öz kaynaklan kifa
yetsiz olan Ziraat Bankası güçlendirilmelidir. Banka-
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nın ziraî kredilerinin yüzde 70'ini teşkil eden kısa va
deli kredilerin, tarımda kalkınmayı temin eden uzun ve 
orta vadeli kredilere doğru kaydırılması yerinde ola
caktır. Çiftçiler ve köylüler, iklim şartları, tabiî afet
ler ve diğer risklere karşı emniyetli bir sisteme maale
sef kavuşmamışlardır. Türk çiftçisinin bu büyük der
dine çare getirecek olan Tarım Sigortası Kanun tasa
rısının bir an önce Yüce Meclislerden geçirilerek, sü
ratle kanunlaşması en halisane temennimizdir. 

Kabul etmek lâzımdır ki, dünyada yalnız tarımla 
kalkınmış bir ülke yoktur. 

Bizde ihmale uğrayan tarım sektörü, sanayi yo-
luyle kalkınmış ülkelerde, endüstrinin yanında mo
dern bir hüviyette gelişip, tarım kesimindeki istihdam, 
genel nüfusun % 6'sı ile % 14'ü mertebesine indiri
lerek, ekonomik ve sosyal istikrar sağlanmıştır. Bu se
beple artan nüfusumuzun bundan böyle tarım alanla
rında tutulmasının imkânsız oluşu ve bu nüfusun eko
nomiye baskısı, dolayısıyle Üçüncü Beş Yıllık Plan
da kalkınmamızın sürükleyici sektörü, sanayi kesimi 
olmuştur. Bu meyanda Ortak Pazar ülkeleriyle olan 
Katma Protokolün 20 yıllık perspektifi içinde Türk 
ekonomisine olan tesirleri de dikkate alınmıştır. 

Değerli senatörler; 
Sırası gelmişken, bugün önemli tarzda aktivite ve 

aktüalitesini muhafaza eden, Türkiye'nin Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ile ilişkileri konusuna da kısaca 
değinmek isterim. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye'nin kur
makta olduğu ilişkilerin mahiyetini bir istismar ko
nusu olmaktan çıkarmak lâzımdır. Ortak Pazarın Tür
kiye'ye ne getirip, ne götürmesinin mümkün olduğu, 
kalkınmamız için lüzumlu olup olmadığı açıkça ifa
de edilmelidir. Biz, üyeliğin, Türkiye'nin kalkıfîması 
için bir teşvik unsuru olduğu, ekonomik güçlenme, 
dünya ticareti içinde yer alma. tarım üretiminde rasyo-
nelleşme ve nihayet sanayi mamulleri ihraç etme yö
nünden gerekli olduğu görüşümüzü hâlâ muhafaza et
mekteyiz. 

Ortak Pazarın Türkiye'yi kendi mamulleri için bir 
pazar haline getirmesi gayesiyle bir anlaşmaya gittiği 
tutarsız bir görüştür. Türkiye'nin ithalât hacmi, Ortak 
Pazar ülkeleri ihracatının % 2'sidir. Ancak, bizim 
Ortak Pazardan ithalât ve ihracatımız toplam olarak 
dış ticaret hacmimizin % 40'ına yakındır. Bu bakım
dan biz, Avrupa Ekonomik Topluluğu pazarlarını 
kazanmak zorundayız. 

Bugün Ortak Pazarla ilişkilerimizin, Avrupa Eko
nomik Topluluğu ülkelerinin Katma Protokol hü

kümlerine, Türkiye'nin aksine, özellikle tarım ürün
leri hususunda riayet etmez görünümleriyle olum
suz seyrettiği inkâr edilemez. Ancak, evvelâ şunu be
lirtmek isterim ki, Katma Protokol Türkiye'ye gerekli 
hallerde, hatta tek taraflı olarak korunma yetkisini 
tanımıştır. Bu ve Protokolde mevcut lehimize olan 
hükümleri, Hükümetimizin millî ve ekonomik menfa
atlerimiz açısından en iyi şekilde değerlendireceği mu
hakkaktır. 

Nitekim 1976 Programında, «Avrupa Ekonomik 
Topluluğımca, Türkiye'ye tanınan gerekli ayrıcalık ve 
kolaylıklar sağlanması ve gerektiğinde koruma tedbir
lerinin alınmasına özen gösterilecektir.» denmek su
retiyle bu. önemli konu üzerinde nasıl durulacağına da 
işaret edilmiştir. 

Unutulmamalıdır ki, bu konuda da değişen şart
lar içinde Türk hükümetlerinin bugün de, 20 yıl zar
fında da daha sonra da haklarımızı ve haklı çıkar
larımızı koruyacağına gönülden inanıyoruz. 

Değerli senatörler; 
Sanayinin kurulabilmesi, gelişebilmesi,' uygun bir 

ortamın mevcudiyetine bağlıdır. Bunun ise ilk şartı, 
siyasî ve iktisadî istikrardır. 

Yarının ne olacağı, rejimin akıbeti ve endişeleri, 
emniyet ortamı olmayan yerlerde ticarî risklerin ya
nında, siyasî risklerin taşıdğı büyük ağırlık, yatırım he
ves ve cesaretlerini ortadan kaldırır. Bu itibarla, sanayi 
ortamının teessüsü ve korunması için, hukuk devletinin 
bütün ka'i del eriyle işlemesi demek olan siyasî istikrar 
mevcut olmalıdır. Ayrıca, planların başarıya ulaşması 
için, plana hayatiyet veren hükümet kadrolarının is
tikrarlı bir fikre sahip olmaları da gerekmektedir. 

îcra mevkiinde bulunanlar, zaman zaman fikirleri
ni değiştirdikleri takdirde; ekonomilere, idarelere ve 
so:yal hayata bûvük sıkıntılar tevlit ederler. 

Maalesef 12 Mart'tan bu yana ülkemizde zaman 
zaman hükümet kadrolarının inanışlarında istikrarsız
lığın, fikirlerin tutarsızlığının ve kararsızlığının mev
cut olduğuna da şahit olmuşuzdur. 

Bu gömüşledir ki, normal bir seyirde geliştiği mü-
şahade eâılm ekonomimiz, ürkek ve çekingen bir psi-
'kolojiye itilmiş ve ekonomide istenmeyen tehlikeli bir 
durgunluğun başlamasına ve yatırımların, bilhassa özel 
sektörde gelişerek artmamasına ve hedeflere ulaşma
masına önemli bir oranda amil olmuştur. 

Ekonomik ve malî kararların her gün değişmesi, 
Devletin yatırım ve strateji politikalarında tutarlı dav
ranmaması, iktisadî istikrarsızlığa sebep olur. Bunun 
için, belirli ve istikrarlı bir para, kredi ve kambiyo po-
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litikasmm uygulanması, Devletin yatırım politikalarına 
kamu iktisadî teşebbüslerinin özellikle ekonomi içinde
ki yerine ve rolüne açıklık getirilmesi, vergi sisteminin 
modern ve çapraşık olmayan bir haîe getirilmesi ve 
nihayet teşvik mekanizması dalgalanmalardan kurta
rılarak; belli, kolay ve herkesin anlayabileceği bir dü
zene sokulması suretiyle temin edilecek ekonomik is
tikrar da şarttır. 

Bu arada bir önemli noktaya da değineceğim. 
Sanayi ortamının ikinci şartı da altyapıdır. Ulaşım, 

haberleşme, kanalizasyon ve su temini gibi, altyapı 
hizmetlerinin yanında, enerji de çok mühim bir yer iş
gal eder. Enerji hem bir altyapı, hem de sanayinin ya
şaması meselesidir. Bugün, bütün dünyada olduğu gi
bi, Türk sanayi politikasında da en önemli sorunlar
dan biri enerji meselesidir. Bu sebeple bol, ucuz, de
vamlı ve süratle temin edilebilecek tarzda millî bir 
enerji poltikası güdülmelidir. 

Yurdumuzda ve dünyada günün bilinen şartları göz-
önünde tutularak, 1976 yılında gerek icra programında, 
gerekse bütçede enerji hususunda bir seri tedbir ve 
yatırımların öngörüldüğünü memnuniyetle müşahade 
etmek isteriz. Ancak, süratle sanayileşmesine ve sosyal 
bakımdan gelişmesine çalıştığımız ülkemizde, enerji 
ihtiyaç ve istihlâki, bilinen normal kriterlere uymayan, 
çok çabuk gelişen bir miktar ve oranda olmaktadır. 
Maalesef Üçüncü Beş Yıllık Plan hazırlanırken, Tür
kiye'nin uzun vadeli enerji ihtiyacını karşılayacak bir 
büyük mastır plan hazırlanmamıştır. Bugün yapılan 
daha gerçekçi etüdlere göre, Türkiye'nin ileriki yıllar
da toplam brüt olarak Î975'te 15,7 milyar kilovat saat 
iken, 1977'de 20,2 milyar kilovatsaat, 1982'de 35,1 mil
yar kilovatsaat ve 1995'de; yani Üçüncü Beş Yıllık 
Planın perspektifinin alınmış olduğu zamanlarda 125 
milyar kilovatsaat olacaktır. 

Enerji ihtiyacımızı karşılamak için, yatırımlarda, 
planda öngörüldüğü gibi, dış kaynaklara bağımlılığın 
azaltılması en içten dileğimizdir. Bu amaçla program
lanan hidrolik ve yurt içi kaynaklara dayalı tesisler 
için gerekli kaynakların sağlanması yoluna gidilmiş, 
projelerin zamanında tamamlanabilmesi için, kurum
sal tedbirlerin alınması 1976 programında öngörülmüş
tür. Ancak, biıaz evvel arz ettiğim rakamlara göre, 
enerji ihtiyacının karşılanması; kısa, orta ve uzun va
deli olmak üzere üç kısmında düşünülecek tedbirler 
şeklinde olmalıdır. Yapılmakta ve başlanacak olan hid
rolik ve termik santraller ile yakın gelecekteki enerji 
darlığının giderilmesi mümkün değildir. Bu sebeple 
kısa vadeli tedbirlerin alınmasını zarurî görmekteyiz. 
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Şu hususa da işaret edelim ki, akaryakıta, dolayısıyle 
dış tediyeye ihtiyaç görülüyor diye, enerji kısıtlama
larına razı olmak, sanayi ve üretim yönünden tamamen 
genel ekonomiye ters düşen bir davranış olacağı görü
şündeyiz, 

Uzun vadede nükleer santrallere önem vermek zo
rundayız. 1995'lerden sonra enerji ihtiyacımızın as
garî 10 megavatlık kısmının atom santrallerinden kar
şılanması zarureti, şimdiden hesap edilmektedir. Plan
lanmış olan yılda 4,2 milyon kilovatsaatlik enerji üre
tecek 600 megavatlık ilk atom santralimizin süratle 
tesisine başlanmasını gönülden beklemekteyiz. 

Sayın senatörler; 
Şimdi de önemli bir konuya kısaca değinmek isti

yorum-
Sadece sektöre! seviyede ve m a t a ) - denge anlayı

şı içinde yapılan planlar; millî gelir, kalkınma hızı ve 
istihdam seviyelerinde başarılı görülseîer bile, bu netice 
şikâyetlerimizi mucip dengesizliği giderici bir nitelik 
taşımayabilir. Bu bakımdan ferdi ve zümreleri hedef 
tutan sosyal adalet tedbirlerinin yanı sıra, ülkemizde 
sosyal adaleti ayrıca bölgesel anlamda ele almak lâzım
dır, 

Adalet Partisi bu bakımdan nispeten geri kalmış 
bölgelerin kalkınmasına özel bir önem vermek ve bu 
alanda hem kamu yatırımlarını, hem de özel yatırımları 
bu bölgelere yönelmekle teşvik edici özel tedbirlere 
büyük önem vermek kararındadır. 

Kalkınma planlarında bu bölgelere ve hususiyle 
Doğu ve Güneydoğu bölgemize bu anlayış içinde özel 
önem verilecek tir. Bunun sadece sosyal adaletin değil, 
aynı zamanda millî beraiberlik ve bütünlüğümüzün ge
reği olduğuna kuvvetle inanıyor ve bunu kabul etmek 
mecburiyetinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Bütün gay
retlere rağmen, ülkemiz bölgeler arası dengesizliği gi
derme gayesine yaklaşamamıştır. 

Bu yörede büyük bir gelişme potansiyeli olduğu 
bilinen bir gerçektir. Arazi, su ve maden yatakları zen
ginlikleri ile hayvancılık, planlamanın ikinci aşaması 
olan bölge planları bu bölgede kalkınmayı sağlayabi
lecektir. Planlamanın bu yönünün önemi düşünülerek 
Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkınmada Öncelikli Yö
reler Dairesi kurulmuşıtur. Bu daire yaptığı ciddî araş
tırmalar ile millî planımızla uyumlu ve dengeli bir 
bölge planlamasına gidilmesi istikametinde çalışmalar 
yapmaktadır. Bu çalışmaların artırılması, geliştirilmesi 
ve süratle değerlendirilmesini gönülden arzu etmekte
yiz* 
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Bu cümleden olmak üzere, gelişmişlik yönünden geri 
kalmış, özellikle Doğu bölgelerindeki yatırımları geliş
tirme bakımından programda öngörülenden ayrı ola
rak, yeni ve önemli projelerin uygulamaya konulması
nı sağlayacak olan ve 1976 bütçesine konulmuş bulu
nan bir milyar liralık fon dolayısiyle yüksek huzur
larınızda bu yörelerin evlâdı olarak memnuniyet ve 
şükranlarım ıifade etmeyi bir borç bilirim. 

Buna rağmen, biz bunları bir başlangıç addediyo
ruz ve inanıyoruz ki, bugün için bunlar da yeterli de
ğildir. Devlet Kalkınma Teşkilâtının ve Hükümetin bu 
yörelerin sorunlarına daha çok, daha gönülden ve şü
mullü olarak eğilmelerini gönülden diliyoruz. 

Sayın senatörler; 
Devlet Planlama Teşkilâtımız kendi gider bütçesi

nin tanziminde benimsediği ve önerdiği tasarruf fikriy
le de örnek bir kuruluş olduğunu göstermiştir. Devlet 
Planlama Teşkilâtı 1976 yılı bütçe carî harcamaları 
için 49 275 400 lira, yatırım harcamaları 20 925 000 
lira ve transfer harcamaları için 128 298 600 lira ki, 
toplam: 198 495 000 lira ödenek teklifiyle karşımıza 
çıkmaktadır. Carî harcamalarda 1975 Bütçesinde 
42 570 200 lira olan miktar, 1976 bütçesinde % 15'li'k 
bir a-tısla 49 271 400 lirayı bulmaktadır. Bu harca
maların büyük bir kısmı personel giderlerini teşkil et
mektedir. c/c 15'lik bu artışın önemli bölümü sözleş
meli! personelin sözleşme ücretine ve 12 sayılı Karar
namenin kadrolu eleman ücretlerine getirdiği yükten 
dolayıdır. Halen 367 aylıklı ve 238 adet sözleşmeli 
personel mevcudunda bir artış da öngörülmemiş
tir. Ancak, ilmî ve tecrübevî gerçeklere dayanan kalkın
ma modeli ve felsefesine uygun görüşleri, kanaatleriyle 
Hükümetin bu en üst seviyedeki müşavirlik görevini 
ve bu yoldaki çalışmalarını bugüne kadar eriştirdiği 
noktadan daha üst seviyeye çıkarabilmesi, meselelerin 
üstünden gelebilmesi için daha güçlü bir kadroya ihti
yacı vardır, 

Carî harcamaların diğer bölümlerini teşkil eden yol
luklar, hizmet alımları, tüketim malları, malzeme, de
mirbaş alımlarında çok mübrem ihtiyaçlar gözönünde 
tutularak ödenek ayrılmış ve 1975'e nazaran ancak 
çok cüzî artışlar olmuştur. 

Yatırım harcamalarında 1975'e nazaran bir artış 
öngörülmeyerefc 1976 bütçe tasarısında 20 milyonu il 
planları çerçevesinde öngörülen projeleri, millî kalkın
ma planları yönünden hızlandırmak amaciyle kullanıl
mak, 925 bin lira da makine ve teçizat alımları için ol
mak üzere ceman 20 925 000 lira sarfı öngörülmüş
tür. 

Transfer harcamalarında ise, 125 277 000 lira olan 
İ 975 bütçesine nazaran, ancak % 5 artışla 128 295 600 
lira sarfı öngörülmüştür ki, 1975 Bütçesine nazaran 
Devlet Planlama Teşkilâtının 1976 Bütçesi gerilemiş 
ve % 0,13'lük bir azalma göstermiştir. İktisadî bakım
dan daima tasarrufu tavsiye eden Devlet Planlama 
Teşkilâtının böyle bir yola gitmesini takdirle anıyo
ruz. Ancak, demin de arz ettiğim gibi, bilhassa görev
lerini şimdikinden çok daha yüksek düzeye getirmesi 
için, personel bakımından muhakkak takviye edilmesi
ni arzuluyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Maruzatımı bitirip yüksek huzurlarınızdan ayrılır

ken şu noktaya ehemmiyetle işaret etmek isterim. 
Bir an düşününüz; bir ülkede dikkatle hazırlanmış 

plan vardır. Bu planı hedeflerine vasıl olmayı tenıinen 
hasırlanmış mükemmel yıllık programlar vardır. Plan 
ve programlara, memleket gerçeklerine ve imkânlarına 
göre düşünülerek vücuda getirilmiş salim bir bütçe 
vardır. Fakat bu ülkede siyasî istikrar yoksa, siyasal 
rejim çekCşmesiyle yaratılmak istenen siyasî bulanım 
varsa, bu mükemmel plan ve programlara, en salim 
bütçelere, en iyi niyetli hükümetlere rağmen ülkeyi öz
lenen mesut hedeflere ulaştırmakta büyük zorluk çe
keceğimiz muhakkaktır. Bu bakımdan, geliniz siyasî 
kanaatlerimiz ne olursa olsun; hepimizin gönülden ar
zu etliği, hasretini çektiği ve bir asgarî müşterek ola
rak birleştiğimizde veya birleşmekte mecbur olduğu
muzda şüphemiz olmayan milletimizin refah ve saade
tini ve kalkınmış hür demokratik büyük Türkiye'yi 
vücuda getirmek hedefine vasıl olmak üzere, Milletimi
zin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini savunarak Tür
kiye'yi bütün bu zorluklardan kurtarmak gayretlerin
de bir ve beraber olalım. 

Yüksek huzurlarınızdan ayrılrken, şimdiye kadar 
faydalı hizmetlerde bulunmuş olan Devlet Planlama 
Teşkilâtı Bütçesinin Büyük Türk Milletine bundan 
sonra daha büyük projelerle daha çok hizmetlerde bu
lunması suretiyle kullanılmasını temenni eder, bütçe
nin milletimize ve Teşkilâtın kıymetli mensuplarına 
hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Hak'tan diler, hepi
nizi saygıyla selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi adına, Saym 
Ziya Gök alp Mülayim buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADİNA ZİYA GÖKALP MÜ
LAYİM (Samsun) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri; 

Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 1976 Ma
lî Yılı Bütçe Kanun tasarısı üzerinde, Cumhuriyet 

— 234 — 



C. Senatosu B : 31 

Halk Partisi Senato Grupunun görüşlerim belirtmek 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Devlet Planlama Teşkilâtı, Anayasanın 41 ve 
i 29 ncu maddelerine göre 91 sayılı Kanunla 1.961 yı
lında kurulmuştur. Kuruluş amacı, tükenin uzun sü
reli plan ve yıllık programlar çerçevesinde belli 
hedeflere doğru kalkınması için gerekli planlan ha
zırlamaktır. Görevleri ise, ülke olanaklarını sapta
yarak uzun ve kısa süreli planları hazırlamak, plan
ların uygulanabilmesi için gerekli idarî reform öne
rilerinde bulunmak, planların uygulanmasını kovuş
turmak. plan ve programların aksadığı alanlarda 
organizasyon ve metot incelemeleri yapılmasını sağla
mak, özel sektörün faaliyetlerini planın hedef ve 
araçlarına uygun bir şekilde düzenleyerek tedbirleri 
iavsiye etmektir. 

Bu amaç ve görevleri yerine getkmek üzere ku
rulan. Devlet Planlama Teşkilâtı 10 yılı aşkın bir sü
redir çalışmaktadır. Bu arada Anayasanın emri ge
reğince, planlı kalkınmaya yönelmiş ülkemizde bir 
ve ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planları uygulanmış 
ve halen Üçür::ü Beş Yıllık Kalkınma Planı uygu
lanmaktadır. 

Bu planlı kalkınma döneminin büyük kısmında, 
planlamaya inanmayan. Devletin Planlama Teşkilâ
tının ve planlı kalkınma ilkesinin karşısında yer al
mış bulunan Adalet Partisinin ülkeyi yönetmesi, planlı 
kalkınma ve bütünüyle ülke için büyük bir şanssız
lık olmuştur. 

Sayın senatörler; 
Bu kısa girişten sonra. Meclise sunulan 1976 Ma

lî Yılı Bütçe Kanun tasarısı ile Anayasa, Üçüncü 
Deş Yıllık Kalkınma Plan- ve 1976 yılı Programı 
arasındaki ilişkiye değinmek isteriz. 

Anayasanın 94 ncü maddesi. «Genel ve katma 
bütçe tasarıları ile millî bütçe tahminlerini gösteren 
rapor, malî yılbaşından en az üç ay önce. Bakanlar 
Kurulu tarafından, Türkiye Büyük MİUet Meclisine 
sunulur.» demektedir. Burada sözü geçen «Millî büt
çe» deyiminden ne amaçlandığım ise. Anayasa tuta
naklarından açıklayalım. 

Gerekçede. «Özellikle İkinci Dünya Harbinden 
sonra Batı'da geniş ölçüde kullanılmaya başlayan 
millî bütçe, memleketimiz için yeni bir kavramdır. 
Millî bütçe, resmî ve özel sektör dahil, bütün eko
nomide bir yıllık devre zarfında yapılacak harcama
larla yekûn kaynakların tahminini ihtiva eden bir ve
sikadır. Böylece, yekûn mal ve hizmet arzı ile muh
temel harcamalar karşılaştırılarak, ekonominin bü-
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tününü gozönünde bulundurmak mümkün olmakta
dır» denilmektedir. Demek oluyor ki, millî bütçe. 
harcamalar ve kaynaklar dengesi olup, Devlet Plan
lama Teşkilâtı tarafından hazırlanan yıllık program
dan elde edilmektedir. 

Neden acaba millî bütçe temeli Anayasaya ko
nulmuştur? Bunu da Anayasa tutanaklarından izle
yelim. 

«Komisyon Sözcüsü Turan Güneş — Millî 
bütçenin temelini getirmek, Anayasaya böyle bir 

madde koymakta fayda gördük. Bunun bir zararı da 
olmayacaktır. Hiç olmazsa bir hukukî mecburiyet 
dolayısıyla yavaş yavaş da olsa denenmiş olur. Hü
kümetler daha sahih bütçe getirmek için çalışırlar. 
Bu bir adet halini alır diye düşündük» demiştir. 

Sonradan, «millî bütçe» deyimi «millî bütçe tah
mini» olarak değiştirilmiştir. Gerçekten de 1975 Ma
li yılı için Bakanlar Kurulu. Anayasaya uygun bi
çimde millî bütçe tahminlerini gösteren raporuyle 
genel ve katma bütçe tasarılarını hazırlamış ve sun
muştur. 1975 yılının dokümanına bakıldığında, kay
naklar ve harcamalar dengesinin neşredildiği, bu den
ge tablosunun kalkınma planı ve 1975 yılı Programına 
dayandırıldığı görülmektedir. 1976 yılı dokümanına 
bakıldığında kaynaklar, harcamalar denge tablosu 
yerine, hiç bir ilişkisi olmayan millî gelir tablosu ve
rildiği görülür. Bu. diğer bir deyişle, Milliyetçi Cep
he iktidarının Anayasanın amir hükmünü çiğnediği* 
ni gösterir. Ayrıca, 91 sayılı Kanunun 15 nci mad
desi, bütçenin yıllık programlardan sonra hazırlana
cağını ve programın Yüksek Planlamada görüşüldük
ten sonra Bakanlar Kuruluna sevk edileceğini belir
tir. Halbuki, bütçe Meclise sunuiuncaya kadar, 1976 
yılı Programı Yüksek Planlamada görüşülmemiştir. 

Diğer yandan. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nının 2306 ncı paragrafına göre, yıllık programın büt
çeye tekaddüm etmesine dair hüküm vardır. Bütçe, 
programdan önce Meclise sunulduğuna göre. plan 
hükmü de açıkça çiğnenmiştir. 

Sayın üyeler; 
Demek oluyor ki, MC Hükümeti Maliye Ba

kanlığını. Devlet Planlama Teşkilâtının üstünde gör
mekte, Devlet Planlama Teşkilâtını Maliyenin emri 
altında tutmayı amaçlayarak ve Devlet Planlama 
Teşkilâtının esas fonksiyonlarını hiçe indirgeyerek, 
çağlaş anlayış içinde çalışan bir teşkilâtı politik 
amaçlan için yok farzetmektedir. Esasında bu anlayış, 
M, C. İktidarının genel yaklaşımına uvgundur. Zira, 
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Milliyetçi Cephe İktidarının plan ve programdan 
son derece ürkmekte olduğunu hepimiz bilmekteyiz. 

Hatırlanacağı üzere Adalet Partisi, 1971 muh
tırasından önce de Devlet Planlama Teşkilâtının 
esas fonksiyonlarını yok edebilmek için icraya yöne
lik faaliyeti esas almış, Teşvik ve Uygulama Dairesini 
kurarak her türiü planlama faaliyetini bu dairenin 
ağırlığı altında ezmek istemiş ve başına da Maliye 
Bakanı olan Ergenekon'u getirmişti. 

Değerli arkadaşlarım; 
Pian fikrinin, kapitalizmle bağdaşmayacağının 

bilincinde olan M.C. İktidarı; ama ne var ki, Ana
yasal bir kuruluş olan Devlet Planlama Teşkilâtına 
alenen sırt çevirememektedir. Onun bugüne dek yap
tığı ya planlan uygulamamak ya da kendi derleme 
kadrolarını Planlamaya getirerek, gerçek plancıları 
bir yana iterek kendi istediği yöne Planlamayı alet 
ederek yatırımları kaydırmak, teşvik etmek, yabancı 
sermayeyi desteklemektir. Bugün bu çabalara yeni 
bir taktik ilâve edilmiş ve 1976 programı hazırlanıp 
tamamlanmadan, bütçe sanki ona dayanmış gibi, ka
nunsuz bir biçimde Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulmuştur. Burada asıl korkunç olan nokta, tüm 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine hukuk dışı bir 
dokümanın sunulmuş olması değil, aynı zamanda 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aldatılmış 
olmasıdır. Aslında, bu planlı bir kalkınmaya hiç bir 
zaman gönül vermemiş insanlar toplumu olan M.C. 
nin genel yapısına da uygundur. 

Sayın Senatörler; 
Milliyetçi Cephe Hükümetinin başı olan Savın 

Demirel, 12 Mart öncesi eski alışkanlıklarını tekrar 
ortaya sermektedir. 1971 den önce Devlet Planlama 
Teşkilâtı, Ortak Pazar, Katma Protokolünün kabul 
edilmemesi için Sayın Demirei'e defalarca resmen 
yazarak dikkatini çekmiş; fakat maalesef Devlet; 
Planlama Teşkilâtının bu uyarıları, Dışişleri Bakan
lığının istekleri karşısında reddedilmişti. Türkiye'nin, 
geleceğini, Ortak Pazarın sömürüsüne terk eden Ada
let Partisi, Anayasal kuruluş olan Devlet Planlama 
Teşkilâtını bir kez daha bir kenara itmişti. Adalet 
Partisinin Ortak Pazar yaklaşımı, ülke için son de
recede sakıncalıdır. Katma Protokolde iyileştirme 
yaptırıyoruz diyeceklerdir, belkide Adalet Partililer. 
Evet, böyle bir iyileştirmenin söz konusu olduğun
dan haberimiz vardır. Bu iyileştirmenin bir bölümü
nü sizlere sunmak isteriz. 

AET ile Türkiye arasında dış ticaret açığının 
gittikçe artması karşısında alınacak tedbirlerin başın

da, üreteceği malların tümünü yurt dışına satacak ya
bancı sermayenin gelmesinin kolaylaştırılması isten
miş ve Dışişleri Bakanlığı bu öneriye yatkınlık 
göstermiştir. Bu hususta acaba Devlet Planlama Teş
kilâtının görüşü nedir? Bilmek isteriz. 

Sayın senatörler; 
Milliyetçi Cephe Hükümeti, Devlet Planlama 

Teşkilâtını artık yok farz etmekten vazgeçmelidir. 
Devlet Planlama Teşkilâtının fonksiyonlarını baş
ka Bakanlıklara devretmekle uğraşmak veya Devlet 
Planlama Teşkilâtı elemanlarının sözleşmelerini fes
hederek, onları kıyıma uğratma tehdidiyle sindir
mek yerine, Planlamanın ve planların daha geçerli 
biçimde Türkiye'nin, yapısında istikrara kavuşturul
masına çaba harcanmalıdır. 

Önümüzdeki aylarda 4 ncü planın çalışmalarına 
başlanması gereklidir. Bu plan nasıl hazırlanacaktır? 
Hangi metot ile planın yapısı bulunacaktır? Bu 
soruların sorulmaya başlanması gereklidir. Türkiye'
nin. planları sadece ve sadece piyasa mekanizmasının 

. daha iyi çalışmasını öngörür niteliklerinden kurtarı
lıp, gerçekten halkın çağdaşlaşma, halkın sömürüden 
ve ezilmekten kurtarılmasının vasıtası olacak niteli
ğe kavuşturulmalıdır. Bugüne dek planlar, yalnız, pi
yasada oluşan tüketici tercihlerine göre hazırlanmak
tadır; fakat bilindiği gibi tüketici tercihleri reklam ve 
benzerî araçlarla toplumda yapay olarak şartlan-
dırıimıştır. 

Kalkınma planı demek, plancı tercihlerine de yer 
verilen plan demektir. Bugünkü yapıyı ileriki yıllara 
projekte etmekten başka bir sonuç vermeyen tüke
tici tercihleri yoluyle planlama kavramını, tüketici 
artı plancı tercihlerinin karması yoluyle planlama 
kavramına dönüştürme gerekir. Ancak, bu yol ile ül
ke ekonomisinin yapısı sanayileştiriîebilir, çağdaş uy
garlık düzeyinin üstüna çıkıiabilir. 

Kalkınma en küçük yerleşim biriminden en büyük 
kentine kadar, halkın inançlı ve bilinçli katkısıyle 
gerçekleştirilebilir. Kalkınma planları, Anayasada ön
görüldüğü üzere toplum yararının gerektirdiği önce
likleri ve halkın kalkınma özlemlerini yansıtan bir 
biçimde düzenlenmelidir. Diğer bir deyişle planlar, 
bozuk düzenle saptırılmış olan tüketici tercihlerinin 
beşer yıllık dönemlere yansıtılmış biçimde düzenien-
memelidir. Görüşümüze göre, plancıları yönlendire
cek ana ilkeler yeni kalkınmanın; yani kalkınmanın 
temel hedefleri şöylece sıralanabilir. 

1. — Sanayileşmiş ekonomik yapıya kavuşmak 
için kaynaklar, makine imalât sanayii, metal ve 
metal ürünleri sanayii, kimya sanayii, elektronik sa-
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nayiî, petrol ve petrol ürünleri sanayii önceliklerine 
göre yatırımlara dönüştürülmelidir. Enerji, ana girdi 
niteliğini taşıdığı için, temel önceiik almalıdır. 

Hızlı sanayileşmeyi gerçekleştirmek ve sanayileş
menin üike içinde yaygınlaşması için, sanayi çekim 
merkezleri bu konuda yapılacak araştırmalarla önce-
eden saptanarak, yatırımlar bu merkezlere kaydırıl
malıdır. Sanayi çekim merkezlerinin etrafında yapa
cakları üretimle bu merkezdeki sanayi 'üretimini des
teklemek ve kendi üretimlerinde bu merkezlerdeki 
üretimden destek almak üzere kendi işlerinde görev-
sel ilişki ve işbölümü bulunan türde organize sanayi 
bölgeleri kurulmasına önem verilmelidir. 

Sanayileşme halkın etkin katılmasıyla gerçekleş
tirilmelidir. Emeğin yarattığı değer, emeği veren
lerde birikmelidir. Bağımsız bir sanayi toplumu dü
zeyine erişebilmek için, temel mallar sanayiinin 
geliştirilmesine her hal-i - kârda kamu sektörü ön
cülük. etmelidir. 

2. — Teknoloji üretimi, sanayileşmenin belkemi
ğidir. Teknik yaratıcılık ve mühendislik hizmetleri
ni .'»rgütîemek ve yürütmek, çağdaş teknolojinin 
yaratılmasını sağlamak amacıyla kamu şirketi nite
liğinde merkezî bir teknoloji üretim ve proje hiz
metleri kurumu kurulmalıdır. Böylece birçok proje
yi bazı yerli ve yabancı özel girişimcilere yaptıra
rak, Devletin milyonlarca lirasının amaç cışı kul
lanımı da önlenmiş olacaktır. 

3. — Ülkenin sadece sanayileşme ile kvdkındın-
labileceği görüşünden de vazgeçilmelidir. Türkiye 
için hızlı kalkınma ile sosyal adalet arasında da, 
sanayileşme ile tarıma önem verme arasında da çe
lişki bulunmamaktadır. Tam tersine, Türkiye için 
sosyal adaleti erteleyerek de, tarımı ihmal ederek de 
hızlı kalkınma ve sanayileşme olanağı yoktur. 

Türkiye gibi, nüfusunun büyük bir bölümü ta
rımla * geçimini sağlayan, tarımdan sanayiye büyük 
ölçüde kaynak artırmak, bunun için de tanm ke
siminin kaynak oluşturma gücünü artırmak zorun
da bulunun bir ülke için, sanayileşme ile tarımsal 
gelişmeyi bir arada ve dengeli olarak yürütmek zo
runludur. Ülkemizde asıl tarımın ihmali sanayileş
menin hızını keser. Güçlü bir tarım ise, sanayileş
meye güç ve hız katar. 

Sanayi ve tarımın beraberce ve dengeli bir 
şekilde kalkındırılmasını sağlamak ve toprak dü
zenindeki tüm çarpıklıkları ve tarımsal gelişmeyi 
engelleyen nedenleri ortadan kaldırmak için, ülke

mizde «Toprak işleyenindir.» ilkesi uyarında ger 
çek bir toprak reformu süratle yapılmalıdır. Top
rak reformu ile meydana getirilecek yeni optimum 
mülk işletmeler, ülkemizdeki mevcut küçük işlet
melerle birlikte yaygın bir şekilde kooperatifleşme-
li ve bu kooperatiflere her türlü olanaklar sağlan
malıdır. Ülke'eki üiır kooperatiflerin finansman ve 
kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere, sermaye ve 
yönetimine kooperatif ve üst örgütlerinin hâkim ola
cağı bir kooperatifler bankam kurulmalıdır. Böylect 
toprak reformu ve kooperatifleşme ile tarım ülkede 
sanayi yanındaki önemli yerini almalıdır. 

•\. — Enerji politikasında izlenecek yol ise, 
tüm enerji santrallerini devletleştirmektir. Ayrıca, 
tüm yeraltı kaynaklarının işletilmesini ve değerlendi
rilmesini Devlet tekeline almalıdır. Bu kaynakların 
işlendikten sonra ihracı temel ilke olmalıdır. 

5. — Türkiye'nin ulaştırma politikasının ana 
hedefi ülke içinde sanayileşmeye paralel demiryol
larının geliştirilmesi olmalıdır. Karayolları şebekesi 
demiryollarını destekler biçimde genişletilmelidir. 

6. — Dış ekonomik ilişkilerde esas ilke bağım
sızlık olmalıdır. Bu ilke çerçevesinde, Devletin ken
di alışverişlerini yapacak bir Devlet dış ticaret ofisi 
kurulmalıdır. Dış ticarette özellikle tarım ürünleri 
ihracatında ve tarımsal makine ve girdilerin ithalât 
ve imalâtında kooperatifler lâyık oldukları en 
önemli yeri almalıdırlar. 

7. — Sanayi kuruluşlarının kuruluş yeri bir 
fiziki plan esasına göre gerçekleştirilmelidir Böy
lece nüfus yoğunlaşması ülke çanına yaygınlaşa
caktır. 

Yüce Senatonun değerli üyeleri; 
İşte Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Devlet 

Planlama Teşkilâtının yukarıdaki ilkeler çerçeve
sinde ve plancı tercihleri ile harekete geçerek dör
düncü plan hazırlamaları gerektiği kanısındayım. 

Burada bir noktayı hatırlatmadan geçemiyece-
ğiz. 

Bildiğiniz gibi, Ortak Pazaı kendi sistem.ni Tür
kiye'ye empoze etmektedir. Bu sistem; planlı sis
temi reddeden tam bir kapitalist • sistemdir. Ortak 
Pazarın bu sistemi empoze etmesi engel'C-nmezse, 
Türkiye'nin kalkınması fiilen plansız bir biçime 
dönüşecektir. Bilimsel olarak böyle bir sistemin ge
ri kalmış ekonomik yapıyı kalkındırması ise ola
naksızdır. Ekonomik sistemimizin Ortak Pazar'ın 
zorlaması sonucu plansızlığa itilmesinin en büyük 
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sakıncası, ülkede herkesin üretime katkısı oranında 
millî gelirden pay alması ilkesinin çiğnenmesi sonu
cunu vereceğidir. 

Sayın senatörler; 
Planlama Bütçesinde dikkatimizi çeken ve bizim 

için son derece de önemli olan bazı gerçekler ra
kamlarla açıklığa kavuşmuştur. Bu gerçek, Milli
yetçi Cephe iktidarının, kalkınmanın öncelikle ele 
alınması gerektiği yörelere, diğer bir deyişle Doğu 
ve Güney - Doğu Anadolu bölgelerine önem ver
mediğidir. 

Ekonomi bilimi, kâr amacı ile çalışan özel sek
törün yatırımlarım geri kalmış bölgelere aktarma
dığını göstermektedir. Bu bilimsel gerçek, Türk 
özel sektörünün de, kalkınması öncelikle ele alın
ması gerekli yörelere yatırım yapmadığının izlen
mesi ile kanıtlanmış durumdadır. 

Bu durum karşısında. Planlama bünyesinde ku
rulan Kalkınmada. 

Öncelikli Yöreler Dairesi, kamu teşebbüslerinin bu 
bölgelere gitmesini teşvik için malî fon yardımı verme 
amacı ile kurulmuştu. Bu Dairenin bu amaçla kulla
nabileceği fon miktarı geçen yıl 70 milyon lira iken, 
bu fon bu yıl 56 milyona düşürülmüştür. Aslında yıl
lardır herhangi bir sanayi faaliyetinin yapılmasında 
ihmale uğratılan bu bölgelerde daha fazla yatırım 
yapmak, önemli fabrikalar kurmak gerekirken; yani 
bu fon miktarının artırılması gerekirken bu yıl düşü
rülmüştür. 

Planlama Bütçesinde yer alan ve miktarı artırılan 
bir fon ise, il mahallî planları için ayrılan fondur. An
laşılan bu fonlar en çok kullanılan fonlardır. Bunu 
memnunlukla karşılamaktayız. Yalnız acaba bu fon
lar hangi kriterlere göre dağıtılmaktadır, uygulanan 
yıllara göre dağılımından acaba hangi yıl en çok pay 
almıştır? Ne tür projelerin destekleneceği, nasıl karar
laştırılmaktadır? İktisadî plan ile ilişkileri nasıl kurul
maktadır? Planın sanayileşme amaçları ile tutarlılığı 
nasıl kontrol edilmektedir? Öncelik verilen konular 
önceden ilân edilmekte midir? 

Sayın senatörler; 
Planlamayı kaynakların belli önceliklere göre yö

netilen yatırım faaliyeti olarak tanımlarsak, çok önem
li bir boşluğun plan teknolojisine hâkim olduğunu 
saptamaktayız. O da yatırımların yöresel dağılımının 
mevcut olmayışıdır. 

Planlamanın burs dağıtma gibi, bazı çok önem? iz 
görevler ile görevlendirilmesi yerine, yöre - yatırım 
ilişkisini kurma; yani yöresel plan yapma görevi ile 

sağlamlaştırılması gereklidir. Seçkin uzmanları barın
dıran bu teşkilâtın, bu görevi de yapabileceği aşikâr
dır. Eğer, yöresel plan yapılmamakta devam edilecek 
olursa; arazi kullanımında israf, altyapı tasarrufu sağ
lanamaması, çevre kirlenmesinin yoğunlaşması gibi 
faktörler varlığını devam ettirecektir. îstediğimiz, 
Planlamanın bu noktaya dördüncü plan çalışmaların
da ağırlık vermesidir. 

Son olarak Devlet Planlama Teşkilâtında çalışan 
seçkin elemanların ücretleriyle ilgili bir temennimizi 
de Yüce Senatoya sunmak isterim. 

Ülkemizin kalkınması için kuruluşundan bu yana 
çok yararlı hizmetler görmüş olan. Planlama Teşkilâ
tının, iç yapısının sağlamlaştırılması gerekliliği de açık 
bir sorun olarak ortadadır. Devlet Planlama Teşkilâtı 
hükümetlerin değil, Devletin Planlama Teşkilâtıdır. 
Bu teşkilât ilk kurulduğu zaman, uzmanlarına bir ge
nel müdür kadar ücret verirdi. Bugün ise Planlamada 
çalışan uzmanlar, ellerine geçen ücretin yetersizliği al
tında ezilmektedirler. Planlama Teşkilâtında doktora 
ve mastır derecelerine sahip en az bir yabancı dil bi
len uzmanlar çoğunluktadır. Uluslararası kuruluşlar 
bu uzmanları büyük bir içtenlikle kapmak istemek
tedirler. Türkiye gibi az gelişmiş bir ülkede böyle bir 
öneme sahip bir teşkilâtın uzmanlarının, sadece ücret 
yönünden teşkilâttan kopmaları acınacak; bir durum
dur. Eğer çok kısa bir zamanda bu soruna çözüm ge
tirilmezse, korkarız ki, dördüncü planı yapmak için 
yurt dışından uzman getirilmesi gerekecektir. 

Her ne kadar plancılığı sadece projecilik şeklinde 
an'ayan ve halktan yana planlamayı hiç bir zaman 
benimsememiş Milliyetçi Cephe İktidarı için. yetişmiş 
•plancıların Planlama Teşkilâtından ve hatta yurttan 
uzaklaşmaları ve yerlerine MC İktidarının ilkelerini 
aynen uygulayacak yerli ve yabancı uzmanların gel
mesi sevinilecek bir durum ise de; sömürenler değil, 
ezilen ve sömürülen halk yararına sosyal adaletçi bir 
planlamadan yana olan demokratik sol Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak, Devlet Planlamada çalışan uz
manların ücretlerinin Teşkilâtın kuruluş zamanındaki 
düzeye getirilmesinin ve bütünü ile Devlet Planlama 
Teşkilâtının lâyık olduğu saygınlığa kavuşturulmasını 
dileriz, 

Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 1976 Malî 
y;l? Bütçesinin ülkemize yararlı olmasını diler, Yüce 
Senatonun sayın üyelerine Cumhuriyet Halk Partisi 
Senato Grupu ve şahsım adına saygılar sunarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sayın Kâ
mil Karavelioğlu, buyurunuz. 
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M. B. GRUPU ADINA KÂMİL KARAVELİ-
OĞLU (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın arkadaş
larım; 

Satırbaşlarıyla iki konuyu en kısa zamanda arz ede
rek sözlerimi tamamlamak gayreti içinde olacağım. 

Konunun ikincisi, dış ticaret bütçesiydi. Şimdi 
ilk göze çarpan şey, dış ticaret bütçesinde ekonomik 
bağımlılığımızın artmış olmasıdır. Kaçınılmaz, fakat 
artmış. 1975'te 4 milyar 600 milyonluk bir dış tica
ret bütçesi varmış, 5 milyar öngörülmüş. İki bakım
dan yetersiz. Dün Sayın Üstünel «tabiî büyüme» di
ye dikkati çektiler. Bence tabiî büyümenin dışında 
iki unsur daha var. 

Birincisi, artık Millî Savunma ihtiyaçları olduk
ça büyük dövize ihtiyaç göstermektedir, hatta trans
fer için sıra beklemektedir. Bunu küçümseyemezsi-
niz. Önümüzdeki sene meselâ, 300 milyon dolara ih
tiyaç olacak; yani bu seviyede bir rakama ihtiyaç 
olacak, ihmal edemezsiniz. 

İkincisi; bu kur devam ettiği müddetçe, spekülas
yon baskısı devam edecektir. Adamın elinde stok 
hammaddesi olsa, yine tahsisini en kısa zamanda 
kullanmak için para ayıracaktır, mutlaka kullana
caktır. Bu iki baskıyı görmemezlikten gelemezsiniz. 
Şimdi, öngörülmüş olan veya varsayımlarınız şöyle : 
İhracatımız 1975 senesinde i milyar 600 milyonu 
bulmuş. Hayır; 1 milyar 401 milyon. Sizin kayıtları
nızdan 200 milyon daha az. c/c 30'îuk bir büyüme 
öngörüyorsunuz. c/c 30'luk büyüme büyük büyüme
dir, aslında öngördüğünüz büyüme c/c 50'dir, 2 mil
yar 100 milyon. Tahakkuk edemez, etmesine imkân 
yok; bir seneden öbür seneye c/c 50 büyümeyi benim 
aklım almaz. Kaldı ki, 1975 senesi 1974 senesinden 
daha geıi bir rakam içerisinde, rakam var uzatmı
yorum. 

İhracat hedefine ulaşılamaz. İşçi dövizlerinin ay
nı seviyede kalması lazım geldiğini farz etmişsiniz. 
Bu da olamaz. Dolar 2,5 lira kur yaparken, mark 80 
kuruşluk bir prim yaparken, işçi dövizlerinin aynı se
viyede kalması gerçekçi olamaz. 

Turizm bütçesi belki daha büyük olabilir; ama 
50 milyon dolar fark eder. N 

Şimdi bunları söyledikten sonra, 1 milyar 400 
milyon dolarlık karşılıksız, «Bugünden karşılığı bu
lunmayan açık var» diyorsunuz. Bunun da tabiî 2,5 
milyar olarak öngörülmesi lâzım. Bu hudutlar içeri
sinde öngörmezseniz sürpriz olur ki, öngördüğünü
zün yeter derecede delilleri rakamlar içerisinde var. 
Bu nasıl temin edilecektir? Demin arz ettiğim soru

ların üstüne şunları da, şu konularda da bilgi verir
seniz memnun olacağım. 

Bu Iran kredi sözleşmesi nasıl işleyecek, ne za
man işleyecek, hangi şartlarla işleyecek? Sözleşme 
yeni çıkıyor, bir çerçeve anlaşmadan bahsediliyor. 

Bu para fonuyla bahis konusu olan 650 milyon 
dolarlık kredinin akışında bir tıkanma ve arkasında 
bir pazarlık, bir baskı unsuru var mı? Ortak Pazar 
kredisi, 650 milyon dolarlık. Para fonundaki çekme 
haklarında bir basınç meselesi var mı? Neyi tartışı
yoruz; kur meselesini mi tartışıyoruz, başka mesele
leri mi tartışıyoruz? 

Bu meseleyi son şu sözlerle bağlıyorum; bu dö
vize çevrilebilir mevduat büyük bir problem; çok kı
sa vadeli, yüksek faizli, bulunması bir mesele, kay
nakları ayrı problem, üzerinde durmuyorum. Aslın
da transferi yahut ödenmesi büyük bir problem ve 
emniyetli değil. Bir yerde Millî Savunma ihtiyaçları
mızı karşılayabileceğimiz kaynakların daha istikrar
lı ve tutarlı olması lâzım, daha tehlikesiz olması lâ
zım. Faizini öngörün, özel sektöre tahsis ettiğiniz 
kredilerin devalüasyon riskini üzerinize almayı da 
bir yerde mazur görsek; kredi uğruna son derece risk
li ve muhtaç olmayan insanın başvurmaması lâzım 
gelen bir kaynak. 

Şimdi bunu söylemişken, istihdamdan dolayı bir 
mesele zihnimi kurcaladı. Ben grafiklerin yahut is
tatistiklerin temayüllerini inceledim, arz ettim; ama 
şunu söylemek ihtiyacını duyuyorum. Rakamlar Plan
lamanın haysiyetidir, dökumanlarmdaki hükümler de 
Planlamanın haysiyetidir. Yorumlar bize ait. Biz 
Planlamaya büyük umut bağlamış insanlarız, saygı 
duyan insanlarız. Planlamayı koruyan insanlarız. 
Planlamanın üstündeki bilimsel zihniyetti insanların 
planlamaya ehemmiyet vermediklerine hiç ihtimal 
vermiyorum, Ekonomik Kurul Başkanı olan Sayın 
Erbakan da dahil olmak üzere. Rakamların ciddi
yeti vardır; yani ben rakamların itibarına saygı du
yuyorum. Rakamları gayri ciddî telâkki etmek ak
lımdan bile geçmez. 

Bir diğer konuda arkadaşlar; gayri safi millî hâsı
la içerisinde tasarrufların ve yatırımların büyütülmüş 
olmasıdır. Şimdi tetkik ettim, yatırımlarda veya ta
sarruflarda % 2'lik bir puan artışı var; biri % 17'den 
c/c 19'a, biri % 21'den % 23'e çıkarılmış, öngö
rülmüştür. Bunu övmek lâzım; yani bu idraki, bu 
bilinci bile övmek isterim. Çok temenni ederim ki 
tahakkuk etsin, edebilsin. Bu bir iradedir, bir anla
yıştır; fakat uygulama şudur arkadaşlar: 3 seneden 

— 239 — 
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ben, 3 senelik yatırımlar ortalaması % 82; yani beş
te biri gitti, c/c 2'lik artırdınız, uygulamada beşte 
biri geri kalırsa bir şey ifade etmiyor, bu artışın bir 
anlamı kalmıyor. 

Vakıa 1974 uygulaması galiba % 84 seviyesinde, 
1975 uygulaması ise daha yüksektir. (Kadirşinaslık 
olur, işaret etmek isterim.) Bu da uygulamada bir ira
deyi, başarıyı gösterir; ama bu uygulamalardaki ge
rilik, planla öngörülen hedeflerin, rakamların itibarı
nı düşürüyor. 

Şimdi bir konu daha var : Efendim yıllık tasar
ruf oranındaki büyüme % 38,5 olacak, Beş Yıllık 
Planın hedefi bu; c/c 38,5'a göre planlar, rakamlar 
öngörülüyor. Tüketim harcamalarındaki artış % 10,5 
da tutulacak, öngörüyorsunuz. Tutulmuyor, tutula-
mıyor. Başlangıç rakamlarına göre böyle planlanıyor, 
bu rakam hiç bir zaman planlanan rakamın içinde tu
tulmuyor, büyüyor, tabiatında var. Öteki tasarruf 
büyümesi <~;, 38.5; ama hiçbir zaman onu bulmu
yor. cr 20 seviyesinde, % 10 seviyesinde geri kal
dı mı c/c 33'e, c/ç 34'» düşüyor. Bu sefer tüketim 
harcamaları artıyor, yatırımlara kalan dilim gittikçe 
azalıyor. Yani, yatırımları artırma iradesini tescil et
mekle beraber, uygulamadaki durum budur. 

Şimdi özet olarak bir tek konuya daha işaret ede
rek sözlerimi bitiriyorum. 

Planda yapısal değişmeyi sağlayacak olan; enerji
siyle, madeniyle, imalât sektörüyle sanayi sektörüdür. 
Sanayi sektöründe hedeflere yaklaşırsanız, yapısal 
düzelme olacak, yapısal değişme olacak. Yaklaşmaz
sanız, Türk ekonomisi olduğa yerde sayıyor demek
tir. Rakamları var inceledim, arz edecektim, ihtiyaç 
duymuyorum. 

Şimdi özel sektörün harcanabilir kabiliyeti, tüketi
mi, yatırımı büyük, büyüyor; aslında plan içinde de
ğil, tahmin ediliyor, öngörülüyor, daha büyük nispette 
tahakkuk ediyor; faktörleriniz, metotlarınız ne ise. 
Kamu sektöründe bu olmuyor, öngörülenden daima 
geride kalıyor. Kamu sektörünün geri kalması de
mek veya öngörülen büyüme hızlarından geri kalması 
demek; asıl stratejik olan, asıl büyük olan sanayi ge
lişmesinin yapılamaması demektir: yani Türk sanayii, 
özellikle imalât sanayiinde, tüketim ekonomisi, tüketi
me dönük sanayiin büyümesini istemiyoruz; büyüyor 
veya en az ötekilerin aleyhine büyüyor. Yatırım mal
lan sanayiine sarf edilmesi lâzım olan ekonomik güç 
tüketime gidiyor. Ara malları ve yatırım malları 
üreten sanayiin, dilimlerin büyümesi, siklet merkezi
nin oraya doğru kaymış olması en az gecikiyor, geri 
kalıyor. 

Bir yerde, bir münakaşa vesilesi olduğu için söy
lüyorum; «Efendim, büyüsün de hangi ekonomi bü
yürse büyüsün. îster özel sektör büyüsün, ister ka
mu sektörü büyüsün...» dendi. Büyüsün; ama özel 
sektörün büyümesi Türk ekonomisinde istenen iyileş
meyi, asıl özlenen iyileşmeyi getirmiyor ki... Oradaki 
eksik olduğu gibi kalıyor. Onun sorumluluğunu özel 
sektör almıyor ki... Özel sektör gayri mesul bir eko
nomi. Asıl sorumlu olan, mesul olan kamu ekono-
misidir. Asıl stratejik olan; altyapısıyle, enerjisiyle, 
madenciliğiyle yahut ara mallan, yatırım malları sa
nayisiyle kamu sektörüdür. O halde, kamu sektörü
nün büyüıülmesinde hayatî önem var. Sanayide he
defe ulaşmış olmak, meselenin mahiyetini analiz edin
ce yeterli görülmüyor, ait dilimleri de hedefe ulaşmış 
olması. lâzım. 

Ekonomide, gayri safi millî hâsılanın hedefine 
ulaşmış olmak yeterli görülmüyor. Orada sanayi 
önemli. Tarım daha farda büyümüşse bunun sene
lik gayri safi büyümeye yansıması lazım; yansımıyor. 
1975 senesinde tarımın 3,7 katma değeri varken, 8,2'ye 
çıkmış. 3u, gayri safi millî hâsılaya yansımış mı?... 
yansımamış. 

Şimdi, bu tip münakaşalarla vaktinizi daha çok 
almak islemem. Aklımdan geçen meseleleri ortaya 
koya.bildiğimi sanıyorum. Asıl özlemimiz, dördüncü 
beş yıllık kalkınma planının yapışma, çatısına katkı
da bulunmak, münakaşaları geliştirmek ve Hüküme
tin imkânlarından faydalanmak. Hükümeti bazı mese
leleri düşünmeye mecbur etmektir. 

Çok temenni ederim ki, yarm sayın Erbakan bu 
konularda Hükümet elinde olan bilgileri bize ulaştı
racaklardır. 

Başarı diliyor ve saygılarımı sunuyorum. 
Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Grupları adına birinci veya ikinci 

defa söz isteyen sayın üye?.. Yok. Gruplar adına 
görüşme bitmiştir. 

Şahıslan adına söz isteyen, sadece sayın Selâhad-
oin Babürcğiu vardır: buyurun efendim. 

j SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Gecenin bu saatinde söz almanın zorluğunu bili
yorum; fakat az evvelki konuşmamı tamamlama ih
tiyacındayım. Bu yönden, 10 dakikadan daha erken 
bitirmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım: 
Anayasamız, planın yapılmasından Hükümeti so

rumlu kılmıştır. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planın
da, Hükümetin hazırlayacağı beş yıllık planların ve 
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icra planlarının hangi hukukî prosedürü takip edece
ği yolunda görev verilmişti. Bu prosedürün nasıl dü
zenleneceği konusunda gelen hükümetler, görevlerini 
yapmamışlar ya da vakit bulamamışlardır. Bu yön
den, Üçüncü Beş Yıllık Planın, yürütücüleri sorum
luluk altına sokup sokmaması konusunda yargı or
ganları tereddüt içerisindedirler. Gerek Anayasa Mah
kemesinin, gerek Danıştayın tereddüdü vardır. İcra 
planlarını, hükümet kararnamesine bağlı olması 
yönünden, Danıştay bir kez kabul etmiş, bir kez red
detmiştir. Bu tereddüdü kaldırmak lâzım, Anayasa
ya uyma yönünden. Bunun artık ayrıntılarına girmi
yorum. Zannederim ilgililer tamamıyle biliyorlar, se
minerlerde çeşitli uzmanlar bu konuyu dile getirmiş
lerdi!'. 

Değerli arkadaşlarım; 
Doğu ve Güneydoğu bölgeleri arasındaki dengesiz

liğin kaldırılabilmesi için bir plan modelinin verilme
si ve bu arada ekonomik planlamanın, sosyal planla
manın, fizikî planlamanın, idarî ve malî planlamanın 
beraber götürülmesi konusuna değinmiştim. Ben, her 
zaman savunduğum gibi, zaman zaman hükümetle
rin çalıştırdığı uzmanların hazırlamış olduğu dosya
lan geriye atma temayülündedir, yeni gelen hükümet
ler. Bu nedenle de dublikasyonlara ve emek sarfına 
sebep olmaktadırlar. Marmara bölge planlaması, 
Ege, Çukurova, Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz Böl
gesi, İç Anadolu, Antalya, Doğu ve Güney Doğu 
bölgesi planlamaları eskimiş olabilir. Revizyondan ge
çirmek suretiyle bunların, (19'du sonra 24 kent ol
du) 24 kentle beraber bağlanarak değerlendirilmesini 
ve dördüncü beş yıllık kalkınma planınm bu espri 
içerisinde yapılmasını rica ediyorum ve aldığım bil
gilere göre, henüz dördüncü beş yıllık kalkınma pla
nının makro düzeyde nasıl tertipleneceği hakkında 
Hükümette tereddüt vardır. Bütçe Karma Komisyo
nunda da dile getirmiştim. Sayın Erbakan lütfetti, 
cevap verdiler; ama ben bunun bir kere daha Genel 
Kurul kanalıyle perkitilmesini istiyorum. 

9 i sayılı Yasa, Devlet Planlama Teşkilâtını, planın 
tümünün düzenlenmesinden sorumlu kılmıştır. Bunu, 
hangi siyasal nedenle olursa olsun, Koalisyonun tabi
atından da gelse, Maliye Bakanlığına kaydırmak gibi 
bir yola sapılmasının doğru olmadığı kanaatindeyim. 

Bu arada, bir de zaman zaman, birer milyarlık 30 
projenin ihaleye çıkarılabileceğini sayın Erbakan'dan 
dinlemiştik, seçim sırasında. Bu türlü projeleri kalıp-
laştıran, teknisyeni bağlayan ve teknisyeni telâşa gö
türen bir planlama uygulamasıyle Türkiye'nin yara-
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j rina hizmet yapılamayacağı kanısındayım. Bu, şu yo-
| la götürür: Acele ederseniz, kesin projelerle ihaleye 
i çıkamazsınız ve işi ihale ettikten sonra ya yer seçi-
! minde hatanız olur ya uygulamada hatanız olur, ya 

ödemede hatanız olur ve hele hele anahtar teslimi 
ihalelere de başvurduğunuza göre, müteahhitlerle öy
lesine ihtilâflarınız çıkar ki, ileride hükümetler öde
me yönünden sürprizlerle karşılaşırlar ve bu eksiğin 
hükümetler ileride savunucusu olmak zorunda kalır
lar. Bu. hususu şöylece açıklamak isterim : 

Bir milyarlık proje 10 milyar olarak önünüze çı
kar ve ŝ z müteahitlerie olan ihtilâflarda da müteah
hitler yanında kaybedersiniz. Çünkü, yargı organları, 
eldeki belgelere göre onların lehine karar verir ve 50 
milyarla yola çıktığınız bir yatırım, bir kalkınma pîa-

i nmda 500 milyar ödeme gibi bir sürprizle karşılaşır-
i smız. Yatırımlar da istenilen fizibiliteden beklenilen 
I yararları sağlayamaz. Buna ait, Üçüncü Beş Yıllık 
i Kalkınma Planında plancı arkadaşlarımız çok güzel 

örnekler vermişlerdir. İncelememiş arkadaşlara, rica 
ederim orayı incelesinler. 

Ayrıca, Türkiye'yi bekleyen çok önemli bir sorun 
daha var. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında 281 
milyarlık bir yatırım, 10,5 milyarlık da dış yatırım
la 291 milyarlık yatırım zannederim öngörülmüştü. 
Bunun yüzde 3-8'i tasarruflarla sağlanacaktı. Bu ta-
sarruflar, yüzde 38 tasarruf elde edilemeyeceğine gö-

i re, Türkiye bir dar boğaza girmektedir. Şu anda bi-
| zi yönetenler; dün sayın Demirel birçok şeyleri sıra-
; ladılar burada; ama sıralama yetmiyor tabiî. Hele biz 
I mühendisler eskiden rakamların kesinliğiyle konuşur-
I duk ve rakamlar olunca biz mühendisler «Tamam, 

bitti» derdik. Proje rakamdı; fakat son zamanda si
yaset âleminde gördüğümüz mühendis arkadaşlar, (bel
ki ben de aynı hatayı yapıyorum) bu rakamları si
yasetin vecdine kapılarak biraz gereği gibi kullana
mamaktadırlar. Hangi kaynakla ne ile neyin yapıla-

• bileceğini düşünmeden, 50 sene sonra yapılacak şeyi 
vaat ederek belki alkış toplanabilir, belki kendi taraf
tarları tuşa gelip heyecan gösterebilirler, lâf atabilir
ler; ama sonra tablo önümüze geldiği zaman, 50 yıl 
evvel bizimle beraber yola çıkmış ülkeler refah dev
leti olmuşlardır, biz belli ölçülerde yerimizde saymak
tayız. Böyle bir durumla karşı, karşıya gelmemek için 
çok dikkatli olmak lâzımdır ve plana, rakama, uz
manlığa artık değer vermenin zamanıdır. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesinde, fiyatlar konusunda 
ve Merkez Bankası politikası konusunda sayın De-
mirel'in burada söylemiş olduğu şeylere cevap verme 
olanağını bulacağım. 
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Ayrıca, başka yatırımlar konusunda, yine Ulaştır
ma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçelerin
de, Sayın Başbakanın bana göre plancıların ve resmî 
belgelerin dışında söylemiş olduğu rakamları son de
rece bilimsel yoldan ve kendi ölçülerimde fazla pole
miğe kaçmaksızın ortaya serme ihtiyacını duyacağım. 

Yine Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinde; biliyorsunuz 
İstanbul Boğaz Köprüsünün karşısına çıkmış bir ar
kadaşınız değilim; ama bu köprünün inşasının seçi
minde yapılmış olan hataları da resmî belgelerle ser
gileyeceğim. Bu resrnî belgelerin ikisinde benim de 
imzam vardır. Bunlar, Yüksek Denetleme Kurulu
nun 1966 - 1967 raporlarıdır. O raporlara uymayan 
politikacıların Türkiye'ye ne zarar vermiş olduklarını 
o zaman anlatacağım, şimdi geçiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Doğu kalkınması konusunda: Doğu'yu gerçekten 

değerlendirme ihtiyacı vardır. Ben size örnek vere
yim; Van gölündeki sodadan (ki, Türkiye soda itha' 
eder) 200 - 300 milyon liralık bir yatırım yapmak su
retiyle yılda 47 - 48 milyon liralık gelir sağlama ola
nağı vardır. Van gölünü Bitlis'e kanalla derive etmek 
suretiyle (ki, uzmanlar bunu projelendirebilirler ve 
çalışmalar olduğunu da öğrenmiş bulunuyorum ve tek 
bir örnek veriyorum) dışardan ithal edilecek mala 
ikame olanakları da sağlayan bir yatırım imkânı var
dır. Elverir ki, politikacılar uzmanları planlı çalr-
maya, acele; fakat telâşsız çalışmaya itebilsinler, se
çim amacıyle dahi olsa. 

Doğu'nun ve Güneydoğu'nun kitle ulaşımıyle li
manlara bağlanmasını, Ulaştırma Bakanlığı Bütçesin
de İstanbul Boğaz Köprüsünü ve demiryolunu anlatır
ken arz edeceğim . 

Doğu yöresinde ürünün hektar başına verimi son 
derece düşüktür. Türkiye ortalamasına göre işyeri, 
işçi sayısı en az olarak Doğu'da görülür.ve okul. üni
versite, hemşire, hastane sayısı da bu durumdadır. 
Sadece 1961 - 1965 arasında köy enstitülerinin kapan
masından sonra bölge okullarının kurulrna-m'le bölge 
okulları politikası başlamıştır. Birinci Beş Yıllık Pla
nın bölge okulları politikası ile zannederim 34 bölge 
okulunun Doğu bölgesine gitmesi gibi bilimsel alan
da. kültür alanında önemli bir atılım yapılmıştır. Bu 
tarzda planlı gidildiği takdirde, memleket sorunlarım 
daha kısa zamanda çözme olanağı vardır. 

Proje Ofisine değineceğim ve sözlerimi bitirece
ğim. 

Proje Ofisi konusu son derece ehemmiyetlidir. 
Zannediyorum ki, hükümet programlarında yer alır; 
fakat nedense politikacılar, zannederim bürokrasinin 
etkisi altında buna bir türlü karar veremezler. Proje 
Ofisi kurulmadığı takdirde, Türkiye'nin gerçekten sa
nayileşmesi mümkün değildir. Aslında sanayileşme 
derken fabrikaiaşma değil, sanayileşme lâzımdır. Fab
rikaları yaparsınız; ama sanayileşmemin olursunuz, 

Yapılan bütün sanayi tesislerinin ve diğer tesisle
rin cıvatasına kadar projelerin arşive edilmesi, toplan
ması ve yeni onarımlarda bir civata için dahi dışar
dan uzman getirmeyi önleyecek Proje Ofisinin ku
rulması gereklidir. Bu konuda TÜBİTAK'ın' ve Mar
mara Araştırmasının şimdi bir basamak olarak kul
lanılması mümkündür. Elektrik Etüt İdaresini de ba
samak olarak kullanmak mümkündür. Türkiye'de po
tansiyel vardır. Eğer Proje Ofisi kurulursa, Türkiye' 
de Türk teknisyeninin kendi bilgisinin Batı ülkelerin
deki teknisyenle yarışacak ölçüye getirilmesi mümkün 
olabileceği gibi bir bilimsel potansiyel yaratma ola
nağı da hâsıl olacaktır. 

Bu kadar kısa zamanda ancak bunları vurgulaya-
biiiyorum. Sayın ilgililer ve Sayın Erbakan da bu ko
nudaki görüşlerimi daha önceden de bildiği için, ne
leri söylemek istediğimi anlamışlardır. 

Ayrıca şunu söylemek isterim; eğer kalkınmak is*-
tiyorsanız. planı bir referans - norm ilânları belgesin
den kurtarmak lâzımdır. Bir seçim kaybedebilirsiniz 
veya bir seçimde az oy alabilirsiniz; ama arkanızdan 
size herkes dua eder ve gelecek soylara da daha iyi 
miraslar bırakmış oluruz. 

Bütçenin Başbakanlığa, Devlet Planlama Teşkilâ
tına ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diler, saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye'?.. Yok. 
Böylece Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesi üzerin

de gruplar ve şahıslar adına yapılan görüşmeler bit
miştir. 

Kendi teklifi üzerine, son söz hakkı mahfuz kal
mak kaydıyle Sayın Erbakan'm konuşmasını, bölüm
lerin oylanmasıyle birlikte saat 09.30'dan sonraya er
teliyorum. 

Şimdi Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesine başla
yacağız. 

Arkadaşlarımın hoşgörürlüğüne sığınarak Oturu
ma 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 0Î.O5 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 01.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Sabahattin Savcı (Diyarbakır), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — Oturuma 15 dakika ara verdikten 
sonra müzakerelere devam ediyoruz. 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1976 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 1/364; Cumhuriyet Senatosu : 1/368) 
(S. Sayısı : 516) (1) 

BAŞKAN — Şimdi Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Bütçesi üzerinde görüşeceğiz. 

Grupları adına söz isteyen sayın üyeler : Adalet 
Partisi Grupu adına, Sayın Alâeddin Yılmaztürk; 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına. Sayın Naci 
Cidal. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
Naci Cidal isminin Âdil Altay olarak işlem görmesini 
Grup adına rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Âdil. Altay konuşacaklar. Naci Ci
dal yerine. 

Sayın Alâeddin Yılmaztürk?.. Yok. 
Saym Altay, C. H. P. Grupua adına buyurunuz. 
C. H. P. GRUPU ADINA ÂDİL ALTAY (Si

vas) —• Muhterem Başkan, Yüce Senatonun değerli 
üyeleri; 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1976 Malî Yılı Büt
çesi üerinde Cumhuriyet Halk Partisinin görüş ve te
mennilerini dile getirmek üzere huzurunuzda bulun
duğuma değinerek, Grupum ve şahsım adına Yüce 
Heyetinizi saygı, ile selâmlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden beklenebilecek 

hizmetlerin muhtevasını tayin ve tespit edebilmek mü
lâhazası ile evvelemirde vakfın mana ve mahiyeti ile 
Vakfın da maksadmdaki ulviliğe kısaca dokunmak lü
zumunu duymaktayım. 

Vakıf; fertlerin menkul veya gayrimenkul bir kıy
meti haricî hiçbir tesir, mecburiyet ve mükellefiyet 
olmaksızın sırf kendi rızalanyle ve mübaşeretleriyle 
şahsî mülkiyetinden çıkarıp, hayır ve hasenat kastı 
ile yine kendileri tarafından tayin olunan şart ve hiz-

(1) 516 S. Sayılı basmayau 2.2. 1976 tarihli 30 
ucu Birleşim tutanağına eklidir. 

metlerin İrası için ebedî olarak tahsis eylemesi şeklin
de tarif edilmektedir. Böylece fert mülkiyetinden çı
karılan mülkiyet hakkının, malikine ve halefine sağ
layacağı bütün hak ve menfaatler toplum yararına 
terk ve tahsis edilen bu mallar, vakfın teessüsü ile be
raber şahsiyet iktisap eder. Bu bakımdan vakfın, ma
la şahsiyet izafe edilmesi şeklinde ifade ve tavsif 
edilmesi, de kabildir. 

Değişik psiko - sosyal şartlar altında vücut bulan 
vakıfların her biri. müstakil birer hükmî şahsiyeti ha
iz olup, bunlar statüleri makamına kaim olan vak
fiyelerinde yazılı esaslar dairesinde idare edilmektedir
ler. Aynı zamanda, vakfı vücuda getiren kimse tara
fından da tespit olunan, şahıs ve makamlarca da mu
rakabe edilmemektedirler. Bilhassa İslâm hukukçuları 
tarafından iltifat gören diğer bir ifade tarzı ile vakıf, 
menfaati insanlara ait olma'k üzere bir ayn'ı Allah' 
m mülkü olarak saklamak, temlik ve temellükünden 
menetmek demektir. Zaten vakfın lügat manası «Ha
pis» tir. İslâm hukukunda vakıf, bir malı sahibinin 
mülkünde hapsederek menfaatini tasadduk etmektir. 

Bütün bunlardan şu neticeye varılmaktadır ki, 
vakfın temelini hayır ve hasenatta bulunmak teşkil 
etmektedir. Böylece vakıf, şahsın hayır ve hasenatın;; 
yani yardım emelini ebedileştirmek için sosyal, ulvî ve 
vicdanî bir inanem, tsîâmî bir düşünüşün ve imanî 
bir hissin sadaka-i caryyesidir. Bundan dolayıdır ki, 
vakfın doğuşundan ve tarihî gelişimindeki seyrinden 
îslâmî bir müessese olduğunu kabullenmek zorunlu
luğunu. her yönü ile sezinlemek ve değer yargılarını 
buna dayalı tutmak gerekmektedir. 

İşte biz. Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak 
vakfı bu mahiyeti ile benimsemek ve Va'kıflar Ge
nel Müdürlüğünü de bu yönü ile eleştirmenin isabe
tine'inandığımızı burada belirtmek lüzumunu duymak
ta ve değer yargılarımızı da İslâmiyetin üstünlük ve 
utvîliğine yönelik tutmaktayız. 

Hazreti Muhammed, Hicret'in 32 nci ayında ye
di parça hurmalığını Müslümanlığın korunması ama
cına tahsis ve teberru ederek, tslâmiyette ilk vakfın 
temelini atmış bulunmaktadır. «Sevdiğiniz malınızdan 
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başkalarına yardım etmedikçe, ahiret sevabına nail 
olamazsınız.» âyet-i kerimesinin nüzulünden sonra, 
müslürnanların mallarını âdeta yarışırcasına insanlık 
hizmetine tahsis ve teberru etmek suretiyle yeni vakıf
ların vücut bulduğuna şahit oluyoruz. 

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethettiği zaman 
bütün zenginleri toplamış ve onlara şu yollu bir hi
tabede bulunmuştur : «Hakkında Resûl-ulîah'ın fe
tih müjdesi bulunan ve bu fetih müjdesine bizleri 
müesser olduğu muhteşem şehrin daima Müslüman 
Türk Milletinin elinde bulunmasını isterseniz, sahip 
olduğunuz maldan ve paradan bir kısmını bu güzel 
şehrin imarı için vakfediniz.» Padişahın bu daveti 
üzerine bütün zenginler çeşitli vakfiyelerde bulunarak, 
bu güzel şehrin veçhesini değiştirmişlerdir. Bu büyük 
Hükümdarın en isabetli hareketi ise, ilk teberruda ken
disi bulunarak, muhteşem bir vakıf meydana getirmesi 
suretiyle Ayasofya Kilisesini, parasını bizzat kendi ce
binden, kendi kesesinden ödemek suretiyle Bizanslı
lardan satın alarak; çanlarını söktürüp, istavrozla
rını kaldırtıp, minareler diktirip, içine de minber ve 
mihrap yaptırıp cami haline getirdikten sonra ilk Cu
ma namazını kendisinin kıldırması ile hitabesine her
kesten evvel kendisinin uysallık göstermiş ve böylece 
inancındaki samimiyeti bütün bedaheti ile ortaya 
koymuş bulunmasıdır. Bu büyük Hükümdar şu ha
kikati sezinlemiş ve düstur edinmiştir ki; büyük Türk 
Milletinin halledemeyeceği bir dava, yapamayacağı 
bir iş, aşamayacağı bir engel, göze alamayacağı bir 
fedakârlık, hakkından gelemeyeceği bir müşkül, altın
dan kalkamayacağı bir yük, dize getiremeyeceği bir 
hasım yoktur. Yeter ki, başında bulunan idarecinin ve 
muhatabının dürüstlük ve samimiyetine inanmış ol
sun. 

işte gerek Hazret-i Muhammed'in, gerekse Fatih 
Sultan Mehmet'in bu asilâne ve örnek hareketleri ile 
başlayan vakıf teşebbüsleri bir çığ halinde Osmanlı 
imparatorluğunun en ücra köşelerine kadar tesir ve 
mevcudiyetini göstermiş bulunmaktadır. Böylece Os
manlı imparatorluğunun muhteşemliğine paralel ola
rak gelişen vakıflar müessesesi, kendisine has hukuk 
kuralları uyarınca hemen her mevzu ile ilgilenmeye 
başlamıştır. Bu gelişme o kadar ileri gidebilmiştir ki, 
bugünün normal devlet hizmetlerinin yüzde 88'ini 
Vakıflar Müessesesi kendisine konu olarak benimse
miştir. Başta dinî hizmetler, sosyal hizmetler, eğitim 
hizmetleri olmak üzere; tekmil kültür ve güzel sanat
lar hamlelerinin Vakıflar Müessesesinin içinde mü
talaa edilmekte olduğu tarihî bir hakikat olarak ken
disini kabul ettirmekte ve gözlerden kaçmamaktadır. 

işte bu muhteva genişliğindendir ki, Vakıflar Mü
essesesi bugünkü mütevazi ve dağmık hali ile bile ima
retten tutunuz da, işletmecilik ve bankacılığa kadar 
çeşitli konularla ilgilenebilen bir teşkilât olmaktan 
berî kalamamaktadır. 

Üç kıtada geniş emlâk ve araziye sahip bulunan 
Vakıfların, Osmanlı imparatorluğunun gerilemesi dev
rinde gittikçe zayıfladığı, uzun süre devam eden 
harplerle, tabiî tesir ve afetlerin önemli tahribatı ya
nında, bir çok vakıf gelir kaynaklarının terkedilen 
memleketlerde kalması, malikleri çocuksuz olarak öl
düklerinden dolayı Vakfa intikali lâzım gelen gayri-
men'kullerin Mutlakıyet Devrinde zayıf iradeli ve vak
fın mana ve mahiyetini idrakinden yoksun padişahla
rın mesnetsiz ve keyfî emirleri ile saray mensupları
na verilmesi, âşârın kaldırılması ile beraber, âşâr hâ
sılatı vakfedilen köylerden alınan gelirin de elden 
çıkması ve vakıf ormanların devletleştirilmesi gibi et
kenler ve sebepler ile Vakıf gelirlerinin önemli ölçü
de azalması üzerine Vakıflar Müessesesi eski haşme
tini kaybederek, ciddî bir bunalım içerisine girmiş ve 
kendisinden bekleneni verememek durumuna düşmüş
tür. 

Görülüyor ki, bir devletin çöküntüsü kısa bir za
manda bütün müesseselerine sirayet etmekte, her yön
den perişanlığa zemin hazırlamakta ve yol açmakta
dır. Buradan şu neticeye varılmalıdır ki, manevî var-
hğırmz ve insanlık haysiyetimiz millî bütünlüğümü
ze ve güçlü olmamıza bağlıdır. Bunun içindir ki, 
«Allah; Devlete, Millete zeval vermesin.» temenni
sinin tevekkülü içinden bir an evvel sıyrılıp, millî ve 
manevî bütünlüğümüze sahip çıkarak, asrimizin ya
şayabilme ve var olduğumuzu kabul ettirebilme ko
şullarını göze almakta gecikm.emeliyiz. Şayet bir ge
cikme varsa, (Ki, olduğu kanaatindeyim) bu gecik
meyi telâfi, gayret ve çabasını benimsemeli ve çev
remize de benimsetmeliyiz. 

Hükümet bunalımının, (Rejim bunalımı demeye 
gönlüm razı olmuyor ve dilim tutmuyor) Meclisleri
mizde temsil edilen her siyasî teşekkülün pervasızca 
sahip çıktığı demokrasimizin sendelemesine dönüş
tüğü son günlerde hodri meydan dercesine içerisine 
düştüğümüz politik çıkarlar ve sürtüşmelerle Yüce 
Türk Milletine lâyık bir hizmet ortamında bulundu
ğumuzu sanarak kendimizi aldatmayalım. Milletlerin 
selâmeti millî ve manevî bütünlük inancındadır, özen
tisinde değil. Onun için özentileri bırakıp, bir an ev
vel inançlara sarılalım, sadık kalalım, samimî ola
lım ki dürüst kalabilelim. 
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Kusura bakmayın, tabiatım itibariyle akü hoca
lığı yapmaya kalkışamayacağımızı, siz muhterem arka
daşlarımın kabul buyuracaklarından cesaret alarak 
yeri gelmişken, mensubu bulunduğum Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupunun hissiyatına bir ölçüde tercü
man olmak istedim, hepsi o kadar. 

İşte böylece ciddî bir bunalım içerisine düşmüş ve 
kendisinden bekleneni verememek acziyle başhaşa 
bırakılmış Vakıflar Müessesesi, 1827 yılında kurulan 
Evkaf Nezaretince tedvir edilmiş, Cumhuriyetin ilânı 
üzerine de Şer'iyye ve Evkaf Vekâletine bu görev tev
di edilmiş ise de, 1924 yılında bu Vekâletin de ilgası 
üzerine kısa bir süre bu hizmet Diyanet İşleri Başkan
lığına gördürülmüş bulunmaktadır. Ancak, vakıf hiz
metlerinin çeşitliliği ve sahasının genişîiğiyle bu hiz
metlerin özelliği karşısında müstakil bir teşkilâta ih
tiyaç hissedildiğinden, 1924 yılmda 429 sayılı Kanun
la Başbakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
kurulmasına lüzum görülmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Mezkûr kanun gereğince katma bütçeli, tüzelkişi
liği haiz bu Genel Müdürlüğün kurulmasıyle dağı
nık ve perişan bir halde bulunan vakıf işleri tedri
cen düzeltilmiş ve bir nevî yağmaya uğramış bulu
nan gelir kaynaklarının derlenip, toplanmasına im
kânlar nispetinde çaba sarfedilmiştir. Bilhassa Vakıf 
işletmelerinin semereli bir düzene sokulması ve kira
ların gülünç ölçülerden nispeten kurtarılmasındaki ba
şarılar küçümsenemeyecek bir seviyeye vardınlabilmiş-
tir. Bununla. beraber, meseleye halledilmiş normal ve 
arzulanan seviyeye vardırılmış nazariyle bakmak zi
yadesiyle iyimserlik sayılmalıdır. Önemli vakıfların 
toplandığı büyük ticaret merkezlerindeki vakıf iş han
larında kiralar, henüz emsalleri seviyesine vardırılama-
rmş olduğunun kabullenilmesi yerinde bir hareket ve 
üzerinde titizlikle durulması gerekli bir konu sayıl
malıdır. 

Bir vakıf iş hanında kiracı bulunan bir kimsenin 
fırsatı ganimet bilmesi şöyle dursun, en azından em
sali kirayı ödemesinin asgarî insanlık icabı sayılaca
ğı görüşünden hareketle Vakıflar Genel Müdürlüğü
nü bu. konuda titizliğe davet ederiz. Vakıf gelirlerin
de büyük bir yekûn tutacağını tahmin ettiğimiz kira 
bedellerinde müsamahalı davranışlarla Vakfın mak
sat ve ulviyetine gölge düşürmeye kimsenin hakkı ol
madığı inancımıza ağırlık vermekteyiz. Bu konuda ge
rekirse; kanun çıkarma yoluna bile tevessül edilme
sini yerinde ve haklı bir sebep saymaktayız. 

2762 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince irat 
getirmeyen ve elde tutulmalarında fayda görülmeyen 
gayrimenkullerin satılarak, elde edilen paraların «Akar 
Toprak Satış Bedeli 'Özel Fonu» namı altında topla
narak, bununla yurdun muhtelif ve lüzumlu yerlerin
de yeni yatırımlara gidilmesi, böylece Vakfın geliri
nin devamının ve artırılmasının sağlanmasını memnu
niyetle karşıladığımızı belirtmek isterim. 

Ayvalık, Antalya ve Aydın havalisinde bulunan 
geniş çaptaki Vakıf zeytinlikleri mahsulünün değer
lendirilmesi' mülâhazasıyle kurulmuş iki işletmeyi mo
dern fabrikalarla teçhiz etmek, imalât kapasitesini 
arttırmak ve bu teşebbüslerin de satış mağazalarıyle 
takviye edilmesini takdir ile karşılarken, bu konuda 
hazırlanmış bulunan projelerin de yıl içinde ihalele
rinin sağlanması lüzumuna da işaret etmek isteriz. 

Keza, Vakıf Taşdelen Men'ba Suyu İşletmesinin de 
modern cihazlarla donatılmış olmasını, hem İstanbul7 

un içmesııyu ihtiyacını bir ölçüde karşılanmış olma
sı ve hem de 1 milyon lira civarında hâsılat ve kâr 
sağlaması bakımından memnuniyetle karşıladığımıza 
işaret etmek isterim. 

Başta Taksim Oteline katkısı olmak üzere, yur
dun her tarafında yeni iş hanları inşa ettirilmesinin 
yanında, bazı kervansaray, külliye ve medrese gibi 
tarihî binaların özelliklerine halel gelmemek kayıt ve 
şartryle restore edilmek ve onarılmak suretiyle turis
tik otel haline getirilmesini hem turizme hizmet, hem 
de Vakıflar Genel Müdürlüğünün öz kaynaklarını 
artırma çabasının bir işareti saymaktayız. 

Sermayesi 600 milyon liraya yükseltilmiş bulunan 
Karadeniz Bakır İşletmeleri Türk Anonim Şirketine 
yüzîde 6 hisse ile katılmış bulunan Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün sınaî yatırımlara yönelmiş olmasını 
olumlu karşılamaktayız. Esasen kira bedellerini em
salleri nispetinde tahsil etmekte müşkülât ile karşı
laşmakta olan ve müşkülâtlara rağmen de bir türlü 
olumlu neticeye varamayan Vakıflar Genel Müdür
lüğünün, iş hanları inşasından kaçınarak, sermaye ya-
t?nmlarına iltifat edip, sınaî sahaya yönelmesinde 
fayda görmekteyiz. 

Memleketimizin iktisadî' ve ticarî hayatında kuru
luşundan bu yana daima artan ve olumlu bir tesir ic
ra eden Türkiye Vakıflar Bankasının büyük bir ge
lişme kaydetmekte olmasını ve yılda ödenmiş serma
yenin yüzde 18'i civarında da küçümsenemeyecek bir 
kâr sağlamasını takdirle karşılamaktayız. Hâsılı, ku
ruluşundan bu yana Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
gelir kaynaklarını artırmak suretiyle malî sıkıntıdan 
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kurtulma gayret ve cabası içerisinde bulunduğunu ve 
bu hususta nispeten de olsa basarı sağlamış sayıla
cağını. Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak dile 
getirmeyi bir görev bilmekteyiz, 

İşte bu gayret ve caba içerisinde sağlayabildiği 
nispî başar, neticesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü 
öz kaynaklarından 1976 malî yılı içinde 165 milyon 
447 bin Türk Lirası hâsılat sağlayacağını tahmin et
mektedir, Bu miktar, geçen seyekinden 37 milyon 
Türk lirası bir artış gibi gözükmekte ise de, bunu 
yeterli bulmak iyimserlik olacaktır. O bakımdan, da
ha semereli bir çalışma ortammm sağlanmasını arzu
lamak i.a ve beklemekteyiz. 

Gerçi, Bütçenin gelir cc? velinde öz kaynaklardan 
1976 malî ydı içinde 199 m'k/on 485 bV 400 liva hâ
sılat gösterilmekteyse de. bu yükssime hâsılatta bir 
artış olmayıp, 1975 malî yılında sarfediiemeym, bu 
yü bütçesine devrolunan 34 milyon 38 bin 400 Türk 
lirasından meydana gelmektedir. Bu öz kazanca 7044 
sayılı Kanunla Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredi
len abide ve eski eserlerin onarım ve restorasyon hiz
metlerinin karşılığı olarak. Hazinece yapılacağı ta
sarlanan 44 milyon 795 bin Türk lirası yardım Bütçe 
Plan Komisyonunda 34 milyon artırılarak, 73 mil
yon 795 bin Türk lirasına yükseltilmesi yanında, yeni 
iş hanları yapımı için ayrılan 39 800 000 TL. da 7 mil-
yon artırılarak. 45 SCO 003 TL.Ta yükseldi lesl ve 
köylere yaptırılacak camilere malzeme vs yarehm £0-

;uto- m nu :çm aynlan miktar üe ceman 202 257 600 TL. Ha
zine yardımıyla Vaki Olar Genel Müdürlüğünün 1976 
malî yık bütçesi 401 743 000 TL, clzıadc bayiaısmış 
bulunmaktadır. Ancak, bu büke be ak.vanasında bir 
aksaklık da bulunmaktadır. Zka. Bikre Plan Ko
misyonunda verilen bir önergeyle. Vakıflar Genel 
Müdürlüğünce her yıl yardmı yandan 1 000 âmâ ile 
1 000 muhtacın savdan 2per bine cıkaukms ve âmâ
ların av'ık IrV man rou .ya., mıvıtaç-
lannki de 200 İkadan 300 liraya çıkaıalraaşur. Böyle
ce, Vakıflar C m el Mü düdüğü Bütçemde Î0 200 000 
TL. tutarında bir artışa meydan verilmiş ise de, bu
nun karşılığı konulamaddğmdan, tabu caizse askıda 
bırakılmıştır. Bu hizmetin menşt-i ra.es.riyV Vakıf
lar Genel Müdürlüğünün öz kayı-akimı. hâskatıyle 
karşılanması gerekmektedir, öz kaynaklarda bir artı
şın da kolayca sağlanamayacağı itibariyle bütçenin bu 
askıdaki durumunun nasıl giderileceğinin izaha muh
taç olduğunu, yetkililerin takdirine arz etmekle yeti
niyoruz. 

Öz kaynaklarda yüzde 22 ve Hazine yardımmda 
yüzde 59 oranındo bir artışla 1976 Malî Yılı Bütçesi

nin bağlanmış olmasının- yarımda, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün çeşitli ve sahası çok geniş olan vazife
leri karşısında yine de bu miktarın kifayetsizliği peşi
nen kabul edilmelidir. 

Prensip itibariyle. Vakıflar Genel Müdürlüğü, va
kıf hizmetlerini kendi öz kaynaklarından elde edebil
diği gelirlerle karşdamak mecburiyetindedir. Devlet 
bütçes;ndsıı bu hizmetler için bir yardım görmesi ba
hir konusu bile edilmemelidir. Gerçi Bütçesinde 
207 ?57 600 TL. Hazine yardımı gözükmekte ise de, 
bu hakikat halde bir yardım olmayıp, Devletin bazı 
hizmetlerini Vakıflar Genel Müdürlüğü aracıhğıyle ye
rme getirmes;nden ibarettir. Demek oluyor ki, vakıf 
kametlerinin yürütülmesinde Vakıflar Genel Müdür-
kağünüa elindeki'nakdî imkân 165 447 000 TL/dan 
;karet kalmaktadır, işte bu bütçe ile çeşitli ve yay
gın vaizi hizmîtlerinin görülmesi çaresiziiğiyle karşı 
kaısıya kalınıyor demektir. 3u halin birtakım aksak
lıklara yol açacağına muhakkak nazariyle bakılmalı
da: ki. b:z da bu aksaklıklara birkaç örnek vermekle 

yat 
ma; 

oa e a 

acı 1 ruzrnetıermm öaşmcia dini mzmetler ve ses-
zmetler ile eğirim hizmetlerinin geldiğini konuş
an baş tarafında belirtmiştik. Vakıflar Genel 
rlüğünün 1976 Malî Yılına ait Bütçe Raporun

du ğer yıllarda o'duğu gibi, dinî hizmetlere ge-
ekskazn ayadrmş bulunması kaydına rastlamak 
ün eiamamakfad-i". Vakam İslâmî bir müessese 
1 re Kazı eti Muhammed'in ilk vakfm temelim 
'a 7 parça hurmalığını Müslümanlığın korun-
arraaaaa tahsis ve teberru etmesi ve hatta İstan-

fiznini naüzeaky; Fatih Sultan Mehmet'in ilk. 
at'ği vakfm mevzuunu kendi parasıyle Bizanslı-
. Ayrıcaya Kilisesini saün alarak, cami haline 
.ası karşısında, 1975 Malî Yılı Vakıflar Genel 
düğü Bütçesinde de dinî hizmetlere tahsisat ay-

ı-a-p, olmamasının, yadırgan

dır. 

da. a-
meueı 
makA. 

dan daha tabiî bir şey olamaz. 
menci, yurtları kurma ve işletme hizmetlerine 
e : Bütçe Raporunda muhtelif yıllara ait mu
di sakilde detaylandırılmış yurt adedi, barındı-
:. Öğrenci sayısı, ve ayrılan tahsisat miktarına 
erdirildiğinde, zonulan tahsisatlarla banndırıla-
ğrenci saydamım. tutarsızlığı karşısında, bu hiz-
de ViaveAzkğird kabul zorunluğu doğmakta-

uça Raporundaki rakamların karşılaştırılmasın-
anı tutarsızlığın, imaretler kurma ve bakım biz

de de kendisini kabul ettirdiğine şahit ol 
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Muhtaç ve âmâlara yardım için bütçeye konulan 
5 540 000 liranın 10 200 000 lira artırılarak, 15 740 000 
liraya yükseltilmiş olmasının* askıda bırakıldığına yu
karıda işaret etmiştik. Bu kabil olsa idi bile, âmâla
ra ayda 350 lira ve muhtaçlara ayda 300 lira yardı
mın, 'bugünün hayat pahalılığı karşısında, 'bilhassa 
âmâlar için ciddiye alınamayacağını ve sembolik ol
maktan da kurtulamayacağını kabul zorunluğu vardır. 

Yüksek tahsil öğrenci 'bursları konusunda da, Va
kıflar Genel Müdürlüğünce ancak 150 fakir öğren
ciye burs verilebilmekte ve bu adet 1973 yılından beri 
bir artırıma tabi tutulamamaktadır. Bilhassa fakir öğ
rencilerin bile yükseköğrenime ziyadesiyle iltifat ettik
leri ve gün'düzleri çalışmak suretiyle gece öğrenim yap
mayı göze aklıkları bir zamanda Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün bu konuda da yaya kalmış olduğunun 
kabullenilmesi, karamsarlık sayılmasa gerektir. 

Böylece, hulasaten belirtildiği üzere, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün sosyal hizmetler konusundaki fa
aliyet ve hizmetlerinin de gülünç denecek derecede 
kifayetsizliği ve hattâ geçersizliği meydandadır. Eh, 
ne yapalım, «Çok veren maldan, az veren candan.» sö
zünün de resmiyette yeri olmasa gerektir. 

Eğitim hizmetlerine gelince : Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün 1976 Malî Yılı Bütçe Raporunda da bun
dan bahis bile açılmamakta olduğu üzüntüyle görül
mekte ve esefle karşılanmaktadır. Halbuki, bir za
manlar tekmil ilim müesseseleri, vakıf kaynakları ile 
kurulur ve inkişafını devam ettirirdi. Bugün gerek 
Avrupa'da ve gerekse Amerika'da eğitim ve sağlık 
müesseselerinin çoğunlukla vakıflar suretiyle kuruldu
ğu ve idare edilmekte olduğu bir hakikattir. Bizde 
yükseköğrenim yapan özel okulların fiyasko vermesi, 
'bunların vakıf suretiyle kurulup idare edilmesi gere
kirken, bu sahanın şahıslara bırakılmış olmasından 
ileri gelmektedir. Yükseköğrenim müesseselerinin ku
rulmasının ve işletilmesinin yalnız Devletten bekle
nilmesi, bütün zorlamalara rağmen ihtiyacı karşılaya
mayacağa ı göstermekte ve bunalımlara yol açmakta
dır. Bu konuda yeni vakıfların kurulmasının vazge
çilmez 'bir durum arz etmekte olduğu kanaatindeyiz. 
Böylece, kurulacak yeni vakıfların da, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün sevk ve idaresine tevdiinden daha 
tabiî 'bir şey olmasa gerektir. Bu tatbikat Avrupa'da ve 
Amerika'da görülmekte ve kendisini de kabul ettir
mektedir. Avrupa ve Amerika'daki tatbikat da göster
mektedir ki, bütün yükseköğrenim müesseselerinin dev
let tarafından kuruîmasıyle ibu çığ gibi gelişen ihtiyaç 
karşılanamamaktadır. Şahıslar tarafından kurulacak 
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özel okullara da dönülemeyeceğinden, vakıf suretiyle 
kurulacak yükseköğrenim müesseselerine lüzum ve 
zaruret hâsıl olacaktır. Bu konunun tecrübe edilmiş 
olması mülâhazasıyle 'bir vakıf üniversitesinin Doğu 
illerimizden birisinde kurulmasını temenni ediyoruz. 
Böylece vakıflar, tarihî eğitim hizmetlerine dönüşüm 
imkânını da bulmuş olacaktır, 

Bütün bunları, vakıfların tarihî inkişaf ve gelişi
mine dönüşülmesinin zamanının geçmekte olduğu ka
naatimizi 'belirtmek için sıralamış bulunmaktayım. 
Her şeyden evvel Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu
günkü idare tarzının monotonluğundan ve katılığından 
kurtarılarak, seyyaliyete kavuşturulması lüzumuna 
inanmaktayız. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün maksat ve ruh ba
ki kalmak şartıyle gövde olarak bir yenilemeye ve bir 
idarî reforma ihtiyacı vardır. Artık bugünün koşul
larında esasen içinden çıkılamayan ve derli toplu yü
rütülme imkânı bulunmayan imaretler çalıştırmak, 
aşevleri açmak, âmâ ve muhtaçlara yardıma kıyam 
etmek ve 'benzeri hizmetlerde tabiri caizse, bocalayıp 
durmanın modasının geçtiğini kabul etmek zorunlu
ğu vardır. Aynı gaye ve ruhu taşıyan modern hizmet
lere dönüşüm zamanının geçmiş olduğunu burada be
lirtmek isteriz. Bu durum karşısında, bu sahada ihti
sas yeri sayılan Amme İdaresi Enstitüsünün alâkasının 
temini ile bir organizasyon ve metot araştırması için
de ilmî ve rasyonel düzenlemeye ve teşkilâtlanmaya 
müstacelen geçilmesini temenni ediyoruz. 

Bu arada, Vakıf emlâkinin de sıhhatli bir envante
rinin yapılarak, hakiki varlık ve imkânlarının meyda
na çıkarılmasının sonunda, bunların en rasyonel şe
kilde değerlendirilmesi çarelerine tevessül edilmelidir. 

Diğer taraftan, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Maliye
nin ve malî mevzuatın dar kalıplarından kurtarılarak 
ya bağımsız, nevi şahsına münhasır bir işletme yahut 
da bir İktisadî Devlet Teşekkülü haline getirilerek, ha
reketli bir hüviyete kavuşturulmalıdır. Ancak o zaman 
öz kaynaklarının daha verimli bir ortamda geliştirile
bileceği kanaatindeyiz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu yenilik ve im
kânlara kavuşturulması önemsenerek hemen ele alın
malıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bugünkü haliyle Vakıflar Genel Müdürlüğü, elin

deki emlâk, akar ve'sair varlıklarını değerlendirmede, 
işletmeler ve iştirakler yönünden ele almış olup, faa
liyetlerini bu noktada toplamıştır. Halbuki zeytinlik-
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ler, narenciye bahçeleri, kavaklıklar, fındıklıklar ve 
her türlü ziraate salih arazi; bilhassa Edime, İp-
sala'daki çeltik arazisinin işletilmesinde teknik rrikân-
lara yer verilemediği itibariyle verimli kılınamamış 
'bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Aitay, biraz hızlandırınız- vak
tiniz doldu. 

C. H. P. GRUPU ADINA ÂDİL ALTAY (Devam
la) — Böylece Vakıf mallarının esasını teşkil etmek
te bulunan bu emlâk, ziraat yüksekmühendisligi ta
rafından yönetilmektedir. Kanaatimizce bu hizmetin 
lâyıkı ile yapılabilmesi, oldukça geniş bir teşkilâta 
ihtiyaç göstermektedir. Bu itibarla mevcut İşletme ve 
İştirakler Daire Başkanlığının yanında, bir ele Ziraat 
îşleri Daire Başkanlığına ihtiyaç duyulmalı ve bu teş
kilât bir an evvel kurulmalıdır. 

Evvelemirde mevcut Vakıf emlâk ve arazinin. tek
nik imkânlarla verimli hale getirilmesinden sonradır 
ki, elde edilen mahsulün değerlendirilebiîmesine sıra 
gelebilsin. İşte Vakıf emlâk ve arazinin verimli hale 
getirilmesi, Vakıf gelirlerinin artırılmasında esası teş
kil etmektedir. Bilhassa Edirne, jpsala'daki çeltik ara
zisinin teknik ve modern imkânlara kavuşturularak 
işlenmesi; hem Vakıflar Genel Müdürlüğüne milyon
lar kazandıracak, hem de dışarıdan ithal edilmekte 
olan çeltik tohumluğu ihtiyacını memlekette temin 
edebilmek imkânına da kavuşulmuş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün tsk sağlık müesse

sesi. Bezm-i Âlem Valide Sutem Vakfı ile tesis edil
miş bulunan Gureba Hastanesidir. Bu hastane günün 
ihtiyaçlarına göre genişletilmekte olup, 574 yataklı ve 
125 milyon TL. proje değeri olan, modem bir hizmet 
binası inşaasının sürdürülmesini memnuniyetle kar
şılamaktayız. Ancak, bu hastanenin geleceği hakkın
da bir önerimizi iki yıldır dile getirmiş olmamıza rağ
men, yetkililerin konuya eğilmemeîeri karşısında, bu 
önerimizi burada tekrar etmekten çekinerek, geçen 
konuşmalarımıza atıfta bulunmakla yetineceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hiç şüphe edilmemelidir ki. Vakıflar Genel Mü

dürlüğüne 7044 sayıl: Kanun ile tevdi edilmiş önemli 
!bir görev de, abide ve eski eserlerin onarım ve resto
rasyonudur. Peşinen belirtelim ki, bu çok külfetli ve 
şümullü bir hizmettir. Bütçe Raporuna göre, 1976 Ma
lı Yılı içinde 50 milyon TL.'lık bir yatırımla 158 adet 
cami, medrese, han, hamam ve kervansayam onarım 
•ve restoresi öngörülmektedir. Bu miktar, Bütçe Plan 
Komisyonunda 34 milyon liralık bir artırıma tabi tu

tulduğuna göre, temenni ederiz ki, onarım ve resto
resi düşünülen tarihî eserlerimizden daha fazlasının 
•bakimi mümkün olabilsin. Bu onarım ve restore işi 
için, geçmiş 25 yılda 250 ilâ 300 milyon lira ancak sar-
fediiehiîmiş olması da göstermektedir ki, şanlı tarihi
mizin canlı anıtları olan sanat ve medeniyet eserleri
miz de ihmal edilmiştir. Bir daha yerine getirilmesi 
mümkün olamayan eserlerimizin devamlı bakım ve 
ihtimama ihtiyaç göstereceklerini bilmem ki kayda 
lüzum görülür mü?.. Memleketimizin hemen her kö
şesinde tarihî eserlerin mevcudiyeti, bunların ona
rım ve restorasyonunun çok önemli bir konu olarak 
ele alınmasını ve !bu hizmetin benimsenmesini gerek
tirmektedir. 

Bugüne kadar olduğu gibi. her yıl sembolik kala
cak muayyen bir tahsisatın konmasıyîe yetinilmeyerek. 
gün geç.ikçe. bu tarihî anıtiardaki yıpranmanın arta
cağı ve her yü birim fiyatlardaki önüne geçilememek
te olan artışların da hesaba 1:atılmasıvîe bu hususta-

ıhsisE belirli olarak tespiti prensi
binden vazgeçilerek, o malî yıl bütçesinin belirli 'bir 
oranı olarak tayini yolunun benimsenmesi ve hatta 
gerekiyorsa, bu hususun da bir kanunla kesinliğe ve 
bağlayıcılığa kavuşturulmasında isabet görmekteyiz. 
E1! anlayış göstenîmeyip, işin önemi de kabul edilme
dikçe. tarihî sanat ve medeniyet eserlerimizin, za
manla hir yığıntı haline gelmesine seyirci kalmıyor 
demektir ki, buna kimsenin hakkı olmayacağı gibi. 
gönüller de razı olmasa gerektir. 

Bu konuda üzerinde hassasiyetle durulmaya değ.°r 
önemli bir husus da. tarihi hiçbir kıymeti bulunmadı
ğı hale;/, bazı virane ve yığıntıların, eski eser dam
gası vurulması suretiyle, muhafazasında ısrar edilme
sidir. Bu görüş, modern şehirleşmede, içinden çıkıla
maz bazı sonuçlar ile yetkilileri ve uzmanları haşha
şa bırakmaktadır. Yüksek Anıtlar Kurulunun, sıradan 
bir teknisyenin hazırladığı raporu esas alarak, verdi
ği kararların kesinliği, yetkilileri müşküller ve im
kânsızlıklarla başbaşa bırakmakta oluşu, tuhaflığını 
muhafaza etmektedir. Bu gibi. hallerde, hiç olmazsa 
kanun yoluna basvurulahiimesi yolunun acık bulun-

ğini duvmaktavız. 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün tatbıkatmdaki bu 

iki davranış, 'bir çelişki teşkil etmektedir. Bir taraftan 
şanlı tarihimizin anıtlarını teşkil eden sanat ve me
deniyet eserlerinin tabiî kuvvetler ve âfetler karşısın
da vasıf ve zarafetini kaybetmesine seyirci kalınırken. 
diğer îarafian hiçbir tarihî niteliği olmayan yığıntı ve 
buracıkların eski eser damgası vurularak muhafaza
sında ısrar edilmesi isabetli sayılamaz 
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BAŞKAN — Sayın Al tay, toparlayınız, daha bir 
hayli sürecek öyle görünüyor. Size 10 dakika müsa
maha et tim J 

C. H. P. GRUPU ADINA ÂDİL ALTAY (De
vamla) —• Efendim, müsaade ederseniz, 15 dakikalık 
müddetimi kullanıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
1974 Malî" Yılma kadar cami ve mescitler, ma

hallen kurulmuş dernekler tarafından inşa edilir ve 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinden de bu der
neklere sembolik olmaktan kurtulamayan yardımlar
la yetinilirdi. 1973 genel seçimlerine gidilirken, Cum
huriyet Halk Partisi seçim beyannamesinde köy okul
ları gibi, köy camilerinin de Hükümetçe yapılacağı 
prensibine yer verilmiş ve bilâhara da bu prensip, 
Cumhuriyet Halk Partisi ve Millî Selâmet Partisi Ko
alisyonunun Hükümet Programında kesinliğe kavuş
turularak, Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 Malî Yılı 
Bütçesine 35 milyon lira ve 1975 Malî Yılı Bütçesine 
de 63 milyon lira ödenek konmuş olup, köylere yaptı
rılacak camilere malzeme ve yardim fonunda birikti
rilen !bu paranın, objektif esaslar dairesinde tevzi edi
lebileceği umudu beslenmişti. 1976 Malî Yılı Bütçe ra
porunda ise. 202 257 600 liralık Hazine yardımından 
ne miktarının bu fon için ayrılmış olduğu belirtilme
miş bulunmaktadır, Ancak umanı ki, geçen yıllara 
oranla Hazine yardımı c,r 59 nispetinde bir artış gös
terdiğine göre, :bu fon için ayrılan para da, geçen yıl
lardakinden daha da fazladır. Ancak, bu fon için 
! 975 Malî Yılında ayrılmış olan paranın hemen 3/4'ü, 
Maliye Bakanlığı tarafından serbest bırakılmadığın
dan tevziata tabi tutulmamıştır. Bunun sebebini de 
araştırdığımızda; MC Hükümetinin A. P.'li Maliye 
Bakarnnın Millî Selâmet Partili Devlet Bakanıyle Va
kıflar Genel Müdürlüğü yetkililerinin tevziyattaki ölçü
lerinin politik olmaktan da öteye varan tuhaflığını 
önleyebilmek gayret ve çabasından ileri gelmekteyrniş. 

MC Hükümetinin oluşturulmasındaki ve ne paha
sına olursa olsun ayakta tutulmak istenmesindeki gay
ri tabiîlik karşısında, lbu gibi çarelerin aranmasını ve 
çıkar yollan artık tuhaf karşıîayamıyoruz ve üzerin
de de durmaya değer bulamıyoruz. Zira. akıl ve man
tık ölçülerine sokulamayan gayri tabiîliklerin tetkik 
yeri, herhalde Yüce Senato değildir. Neresi olacağını 
da takdirlere bırakırız. 

Ancak, MC Hükümetinin bir kanadı olan Millî 
Selâmet Partili bakanların ve işbaşına getirdikleri ve 
bir yandan da getirme çabası içerisinde bulundukları 

ekibin, vatandaşı ikiye ayıran bir ölçülerinin olduğu 
nu kabul etmeyen kimse kalmamıştır. Bunu şöyle 
formül etmek mümkün olacaktır i Kardeşlerimiz ve 
bunun dışında kalanlar; bizden olanlar ve olmayanlar. 
Ana Muhalefet Grupunun bir Sözcüsü olarak kürsü
de bulunduğuma göre, artık bunun açıklığa kavuştu
rulmasın!. istemek benim için bir hak olmaktan öte
ye, bir vazife telâkki edileceğini hesaba katarak Sayın 
Bakandan bu ölçünün neye istinat ettiğini, mahiyeti
ni ve hangi, maksada yönelmekte olduğunu açıklama
sını rica edeceğim ve Islâmiyetin, dolayısıyla îslâmî 
bir kuruluş olan Vakıfların tefrikayı sureti katiyede 
ret ve men ettiğine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı ile 
Vakiflar Genel Müdürlüğünü tedvirle görevli bir Dev
let Bakanlığı Makamını işgale devam edip etmeyece
ğini, eski -bir arkadaşı sıfatıyla müsamahasına sığına
rak kendisinden soracağım. Rica ettiğim açıklama, İs-
lâmiyetin ermediği içtenlikle yapılırsa, 'başka 'bir de
yimle itiraf-ı kusurdan kaçınıimazsa, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünde ne marifetlerin sahnelendiğinin ve de 
maskelenmeye çalışıldığının meydana çıkacağı umu-
duyle detaya girmeye lüzum görüyorum. 

Şimdilik mâruzâtımız bundan ibarettir. 
Gecenin bu geç saatinde beni dinlemek lütfunda 

bulunduğunuzdan teşekkür eder, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Bütçesinin teşkilâtına ve Yüce Türk Mil
letine hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, Grupum ve 
şahsım aıhna muhterem Heyetinizi saygıyle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Yılmazıürk, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA ALÂEDDİN YILMAZ-
TÜRK (Bolu) — Sayın Başkan, muhterem senatör
ler: 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde Ada
let Partisi Grupu adına kısaca maruzatımı ifade et
mekle yetineceğim. 

M u h t e r em senato r ler; 
Vakıf denildiği zaman, ferdin şahsî mülkünü ken

di arzu ve iradesiyle ivazsız ve garazsız, hiçbir men
faat mukabili olmaksızın, insanlığın hizmetine ebedi 
olarak tahsis etmektir. Demek oluyor ki, vakıfta 
bir Islâmüik var, hayır hizmeti var ve bu hizme
tin insanlığa ebedî olarak tahsis gayesi var. 

Tarihin en eski efendisi olan, üç kıtada hüküm
darlık eden, daima bire on döğüşereş şahadet mer
tebesine ulaşan büyük Türk Milleti, o dedelerimiz; 
inançları yanında, Îslâmî davranışları yanında İsla
ra i yeti kadar Vakfı da beraberinde yürütmüş gelmiş-

249 



C. Senatosu B : 31 

lerdır. Vakıf hukukunu, vakıf emvali dünyada ön- I 
cü olarak İslâm memleketlerinde ve bilhassa bizde, I 
Türklerde, Osmanlı İmparatorluğunda görürüz. On- | 
dan sonra Amerika'da, Avrupa'da, başka yerlerde 
yavaş yavaş Türklerden örnek alınarak vakıf tesis
leri yapılmaya başlanmıştır. 

O halde Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak, vak- | 
fin kıymet ve değerini, ebedî olarak muhafaza etmek I 
anavazife olmak icap eder, vakıf hukukunun da 
gereği olarak. 

Vakıflarda dedelerimiz daima mabetler, hanlar, 
saraylar, kervansaraylar, çeşmeler, mektepler ve j 
medreseler, arazi; yani daha çok gayrimenkul ola- I 
rak görürüz ve hemen bunların yanında, nerede bir 
vakıf mabet varsa, hemen onun etrafından o mabe- I 
din tamiri ve restorasyonu için, yanında, vakfiyele
rinde belirtildiği şekilde, tamir imkânlarını temin 
edecek akarları da vakfetmişlerdir, onu da düşün- I 
müşlerdir. 

İstanbul'un fethinde. Ayasofya Camiinin önün- I 
de, Ayasofya kubbesinin yüksekliğine varan ganâim 
yığılmış ve fetihte hizmeti geçen fatihlere taksim edil- j 
me anında, Fatih'in Hocası meşhur Akşemsettin'in I 
bir beyanı üzerine o kahraman mehmetçilkler öylesi
ne bir hizmet, vakıf yarışına girmişlerdir ki, İstan- I 
bul içerisinde filan senitte ben cami yapacağım, fa
lan semtte sen medrese inşa edeceksin, onu ben 
yaptıracağım, ötekini sen yaptıracaksın gibi, hiz- I 
met yarışında mücadele ve münakaşaya girdiklerim j 
müşahade ediyoruz. 

İşte böylesine geniş ölçüde vakıflara sahip olan 
Milletimiz, acaba son senelerde veyahut Cumhuri
yetten bu yana 50 seneden beri, vakıf emvali ne du
rumdadır?. I 

Evvelâ şunu ifade edeyim; vatandaşta vakıf yap
ma gayreti ve hamiyet hissi azalmış ve azaltılmıştır. 
Bunun sebebini Vakıflar ilgilileri olarak ve bizler 
düşünmeye mecburuz. Acaba neden vatandaşımız 
vakıf hizmetinde dedesi, babası gibi olamamakta
dır? Kanaatime göre bunun bir yönü, yapılan vak
fın Devlet ve müesseseler tarafından yeterince muha
faza edilememesi, hattâ kanunun verdiği imkânlar
dan istifade ederek, zamanla değerini kaybetmiş 
veya istimlâke maruz kalmış olan vakıf emvalin, bu 
fasıldan istifade edilerek sembolik fiyatlarla elden 
çıkarılmış olması hazindir. 

İstanbul'da bunun pek çok misallerini vermek 
mümkündür. Bizlerin, genç neslin dahi gözleri 
önünde muhtelif semtlerde vakıf mabetler, eserler, [ 
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medreseler, çeşmeler ya yola gitmiş, belediye tara 
fından alınmış veyahut şahıslara aktarılmış, devre
dilmiş, hem de sembolik fiyatlarla ve böylece o va
kıf kurumuş, kaybolmuş gitmiştir. 

Bir enteresan misâl arz etmek istiyorum; tabiî 
İmparatorluk devrinden, saraydan, padişahlardan 
intikal eden vakıf emvalin bir kısmında, intikal su
retiyle şahsa intikal eden vakıflar da vardır. Dola
yısıyla şalısın mülkiyetine veraset suretiyle intikal 
eden vakıf emvalin satıldığı, hattâ satın alanlar ta
rafından başka yerlere vakfedildiği müşahade edil
miştir. 

Bir cazip misal arz etmek isterim; Sultan Ahmet 
M ab îdinin bahçesinde, duvarlarına bitişik mevcut 
binalar içerisinde bir tanesi, sahibi tarafından satıl
mış ve bir ecnebi, bir Rum tarafından satınalınmak 
suretiyle kiliseye vakfedilmiştir. Bakınız, Sultan 
Ahmet Mabedinin dış duvarları içerisinde kiliseye 
vakfedilen bir bina mevcut. Bu gibi hallerde Vakıf
lar İdaresinin işi daha sıkı ve sağlam tutup, hiç ol
mazsa satışlarda satmalnıası veya istimlâkine git
mek suretiyle mabetlerin, külliyenin hususiyetini 
kaybetmemenin gayreti içerisine girmelidir. 

Son zamanlarda Vakıflar Genel Müdürlüğündeki 
envanter çalışmaları, tespitler- ve vakıf emvalin, 
vakfın gayesi istikametinde değerlendirilmesi ve ça
lıştırılmaya başlanması, bizi sevindirecek işaretler
dendir: fak af kâfi değildir. 

Ayrıca, vakıf gayrimenkulun, emvalin zaman
la yıpranması, eskimesi karşısında; bunun tamir ve 
restorasyonu ve akaretin devamı için büyük ölçüde 
imkân ayrılmalı ve ondan sonra artan kısmının sos
yal hizmetlere, memleket hizmetine ve diğer hiz
metlere talısis edilmelidir. Aksi takdirde, Vakıflar 
İdaresi kendi bünyesini taşıyamıyacak, daima Hazi
neden yardım görecek, dolayısıyla daima Devletin 
desteği ile yaşamak mecburiyetinde kalacaktır. Hal
buki vakıfta esas, vakfın kendi kendisini idare ve 
idame ettirmesi ve onun ötesinde de hayır hizmet
lerini yapabilmesi esastır. Bunu yapabildiğimiz öl
çüde vatandaşın vakıf yapma hamiyet hissini kamçıla
ma imkânını bulacağımız kanaatindeyim. 

M uh terem sen a tö :1er; 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün çalışmaları içeri

sinde muhtaç vatandaşlara, fakirlere, yardıma muh
taç olanlara ve bilhassa görmeyenlere, körlere az da 
clsa yardımda bulunmuş olması, çok yerinde bir ha
yır olarak telâkki ediyoruz. Hakikaten, bizzat müşa
hade ettiğim vakalarla da misâller vermek suretiyle 
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canlı şahidi olduğumuz vakalarda da görüyoruz ki, 
300 - 350 lira da olsa, günlük 1 0 - 1 5 liralık bir 
yardımın bir âmânın evine veya eline girmesi, di
ğer yardımların yanında âdeta günlük nafakasını kar-
karş-i aşması gibi çok önemli hizmet görmektedir ve bu 
ölçüde Ankara'da birçok bölgelerde hakikaten bu ha
yırlı hizmetin her sene artırılması ve biraz daha form 
adetlerin binden iki bine, nihayet iki binden daha 
'yukarıya çıkarılması ve hem de ödenen meblâğın 
300 - 350 lira civarından daha yüksek seviyelere çı
karılmasını can-ı gönülden temenni ediyoruz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün yurt sayısının 
her sene artması ve bilhassa son senelerde artması, 
yüksek tahsil yurtlarının dörde çıkarılması ve böy
lece 37 adat yurt açılmış olması, aşağı yukarı 15 bin 
civarında talebenin de burada barınması* hakikaten 
fakir ve muhtaç talebeler için; bilhassa okumak iste
yen, yüksektahsil yapmak isteyen muhtaç talebeler 
için çek yerinde ve faydalı bir hizmettir. Bir kadir
şinaslık olarak şunu ifade edeyim; ben, tıp tashiiini 
Fatih Medreselerinde barınmak suretiyle yapmış bir 
arkadaşınızım. Eğer o müessese olmasaydı ki, bi
zim zamanımızda Vakıfların restorasyonu henüz ya
pılmamıştı, daha dağınık ve perişan haldeydi. Bi-
lâhara, oraya kalorifer tesisi yapıldı, restore edil
di ve daha muntazam bir yurt haline geldi; ama biz 
gayri muntazam halinde dahi, bir talebe yurdu olarak 
oradan istifade ettik, okuduk, hekim olma im
kânını bulduk ve bugün Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Bütçesinde Cumhuriyet Senatosunun bir üyesi olarak 
bu meseleyi ifade etmek imkânına sahip oldum. De
mek oluyor ki, şu kadarını söyleyeyim, belki Fa
tih Medresesi olmasaydı, ben bir köylü çocuğu, 
bir Anadolu çocuğu olarak üniversite tahsili yapmak 
imkânını dahi bulamayacaktım ve böylece bir eleman 
yetiştirme imkânından memleket mahrum kalacaktı. 
O kadar önemli olmuş oluyor ve hakikaten az da de
ğildir bu yurtlarda yetişip, bugün Parlamentoda bu
lunanların sayısı. Zannediyorum, muhtelif branş
larda her halde onbeş yirmiyi bulur. 

Binaenaleyh, bu talebe yurtları meselesine her 
sene üç beş tane ilâve etmeyi, çok faydalı ve yerin
de bir hizmet olarak zikrediyoruz. 

Yine, Vakıfların sağlık hizmetindeki meşhur 
Bezrn-i Âlem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi 
ve onun yanında inşa halinde bulunan o büyük bina 
İnşallah tamamlanır ve böylece Vakıf Gureba Has
tanesi, bir eğitim hastanesinin ötesinde bir tıp fa-
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| kültesinin nüvesi olmasını temenni ediyoruz. Hem 
bir üniversite, belki bir vakıf üniversitesinin nüvesi, 
belki de tıp hizmetinde memlekette bir taraftan fa
kir ve muhtaç hastaların tedavi hizmetlerini yapar
ken, bir taraftan da memlekete sağlığa hizmet ede-

İ cek olan hekim yetiştirmek gibi, önemli bir görevi 
j de üzerine alması da elbette ki, sağlığa hizmeti yö

nünden hayırların büyüğü olacaktır. 
S Vakıfların İstanbul'daki meşhur Vakıf Menba 
| Suyu, istanbulluların çok iyi hatırlayacakları gibi, 

içme suyunun önemli bir ihtiyacını karşılamaktadır. 
Tesisi gezmek fırsatını da buldum. Gayet modern 
şekilde temizlenmekte, doldurulmakta, yıkanmak
ta, kapaklanmakta vs böylece geniş ölçüde sevkı
yatı yapılmaktadır. Suyun tamamını benim gördü
ğüm zaman almamışlardı, belki de şimdi mevcut 
suyun tamamı da kanalize edilmek imkânına kavuş
muştur. 

Yine Vakıfların Ayvalık, Antalya ve Aydın ci
varındaki zeytinliklerini gördüm. Hakikaten fevka
lâde geniş saha kaplamakta ve Türk ekonomisine 
ayrıca da yapmış olduğu tesislerle hizmet ilâve et
mektedir. 

Vakıfların cami yardım fonunun artırılmış ve 50 
milyondan 75 milyon civarına çıkarılmasını da mem
nuniyetle burada ifade etmek isterim. Yalnız, bu 
anıt, eski eser restorasyonu ve tamirinde, Vakıf
lar Genci Müdürlüğünün öncelikle kendi emvalinin 
tamiri ve muhafazasını, ondan sonra kendi bünyesi 
dışındaki mabet veya tarihî eserlerin korunması cihe
tine gitmesini tavsiye ve temenni etmek istiyorum. 

Ayrıca sun senelerde aşocakîarı, imaretlerin sa
yısının artırılması, muhtaç talebe ve vatandaşların 
eskiden olduğu gibi sıcak bir yemek, bir çorba iç
mek imkânına kavuşturulması da zikre değer hayır
lı hizmetlerdendir. Bunun sayısını artırmak, kalite
sini düzeltmek her halde muhtaç vatandaşların sağlık
lı bünyelerine yardim bakımından, koruma bakımın
dan çok önemli hizmetler olarak zikre değer. 

Yine Vakıfların yatırımlara iştiraki, otelcilik, 
han vesaire gibi, Taksim Oteli ve benzeri iş hanla
rına iştiraki, hulâsa yatırımlara iştiraki de, bu gay
ri menkulün süratle değer artması, arsaların süratle 
kıymet artışı karşısında, bu gibi kâr getirici mües
seselere, yatırımlara iştiraki faydalı bir teşebbüs 
olarak ifâde etmek isterim. 

Bir de son olarak vaktiyle Vakıf emvali olup da 
şu veya bu sebeple elden çıkmış olan gayrimenkul-
ler için merhum Adnan Menderes zamanında bir ka-
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nun teklifi teşebbüsü vardı. Yani, şu veya bu sebep
le tarihi seyir içerisinde daha önce vakıf emvali olup 
da, bilâhara şahıslara intikal eden gayrimenkuller 
için tekrar geriye doğru, bugünkü rayiç bedel veya 
kıymeti üzerinden istimlâki için bir kanun getirme 
teşebbüsünde, Sayın Bakanımızın bulunup bulunma
dığını sormak istiyorum. Böyle bir hayırlı teşebbüs
leri olursa, bizlerin de memnuniyetle Parlâmentoda 
destekleyeceğimizi ifade eder, Vakıflar Genel Mü
dürlüğü Bütçesinin memleketimize, Milletimize, 
Genel Müdürlük ilgililerine ve vatandaşlarımıza ha
yırlı ve uğurlu olmasını niyaz eder, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Grupları adına söz isteyen başka 
sayın üye yok.. 

Şimdi şahısları adına söz isteyen, Sayın Niyazi 
Unsal, Sayın İsmail Kutluk, Sayın Ali Oğuz var. 

Sayın Niyazi Unsal?.. Yok. 
Sayın İsmail Kutluk, buyurunuz efendim. 
İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; 
Gecenin bu geç saatinde kıymetli • zamanlarınızı 

almamak için, Vakıflar bütçesi üzerindeki maruza
tımı çok kısa keserek, bir iki sual sormak istiyorum. 

Sayın Başkanım, «Vakıf» kelimesi bende çok ul
vî duygular uyandırır. Bu sebeple Vakıflar İdaresine 
içimde son derece temiz duygular beslerim ve saygı 
duyarım. Temiz, dürüst, hayırsever, hasenat sever ve 
malını vakıf ederek ebediyete intikal eden bu değerli 
insanların ruhlar; önünde tazim ile eğilirim. 

Sayın Başkanım, Vakfı; menkul ve gayrimenkul 
mallarının bir kısmını ya da tamamım hiç bir tesire 
kapılmadan, hayır hasenat üyesi için, ferdin kendisi 
tarafından konan şartlar içerisinde birtakım hizmet
lerin yürütülmesine ebedî olarak bırakılması şeklin
de tarif etmek mümkündür. Böylece hizmetin yürü
tülmesine bırakılan mallar, toplumun idrarına bıra
kılmakla vakfın doğmasına sebep olmuştur. 

Vakıf müessesesi İslâmî bir kuruluştur. Hazret-i 
Muhammed'in, demin sayın arkadaşımın da ifade 
buyurduğu gibi, hurmalıklarını İsiâmiyetin korunma
sına tahsis etmesi ile îslâmiyette ilk defa vakfın mey
dana geldiğini görürüz, 

Büyük Türk Sultanı Fatih Mehmet. İstanbul'u 
aldıktan sonra, İstanbul'lu Türk zenginlerine; «Bu 
muhteşem şehrin, Müslüman Türk Milletinin olma
sını istiyorsanız, malınızın bir kısmını şehrin imarı 
için vakfediniz.» buyurmuşlardır. Eğer bugün güzel 
İstanbul, şirin İstanbul, tarihî eserleri ile han ve ha

mamları yie emsalsiz camileri yle övünülecek durum-
daysa, Türk zenginlerinin mallarından bir kısmının 
vakıflara verilmesinin sonucunda bu duruma gel
miştir. İstanbul gibi, Anadolu'nun her yerinde büyük 
eserlerin yükselmesine, bütün dünyanın hayranhğı-
n:n toplanmasına başhea sebep, zenginlerin malları
nın hayır ve hasenat için vakfa vermeleridir. 

Osmanlı İmparatorluğu zamanında gelişen Va
kıflar Müessesesi, bugün daha da çok gelişerek, Dev
let hizmetlerinin büyük bir kısmını kendisine konu 
olarak almış ve Devlete büyük yardımda bulunmuş
tur. 

Ben biraz da Vakıflar öğrenci yurtları üzerinde 
durmak istiyorum. 

Vakıflar öğrenci yurtlarına fakir; ama zeki, ça
lışkan öğrenciler smavla alınarak okuma imkânlarına 
kavuşurlar. Bu değerli kuruluşların Türk Millî Eğiti
mine büyük ve kıymetli katkılarının olduğunu gurur
la ifade edebiliriz. Bugün bu yurtlarda yatıp kalkan, 
yedirilip içirilerek yetişen fakir çocuklarının binler
cesi milletimizin hizmetindedirler. Vakıfların bu hiz
meti ve bu yönü dahi, hayır ve hasenatın ta kendi
sidir. 

Sayın senatörler; 
Bir hususa da kısaca değineceğim; 1975 yılı Büt

çeleri müzakere edilirken Diyanet İşleri Başkanlığın
dan bu kürsüde bir sual sormuştum. Bendenize ya-
z;h cevap vereceklerini beyan etmişlerdi. Bekledim; 
1 ay geçti. 6 ay geçti ve 1 sene geçti ve bugüne ka
dar cevap alamadığım için son derece üzgünüm. Bu 
yıl aynı konuyu yine huzurunuzda açıyorum. 

Çanakkale Çan havalisinde yaşayan zengin, ha
yırsever Hacı Emin Ağa ismiyle maruf bir din kar
deşimiz yaşamıştı. Kendisi Çan ilçesinin Karakoca, 
Büyükpaşa, Küçüklü köylerinde birer cami yaptır
mış ve mallarını da bu caminin bakımına, onarımına 
vakfetmişti. Vakıflar İdaresinde bunların kayıtları
nı bulmak mümkündür. Bugün Karakoca, Büyükpa
şa ve Küçüklük camileri tamire son derece muhtaç 
durumdadır. Hele hele Büyükpaşa köyündeki cami 
de, ibadet edilemeyecek durumda, harap olmuş ve 
perişan olmuş haldedir. 

Köylüler kendileri yapmak isterler, Vakıflar İda
resi yaptırmaz, «Siz yaptırın» derler; Vakıflar İda
resi, «Yenisini yaptıramayız» der. Şimdi köylüler 
küçük bir odada ibadetlerini yapmaktadırlar ve her 
gittiğimiz zamanda da dertlerini dile getirerek du
yurmamız; isterler. Bugün bu bütçe münasebetiyle 
bunu duyururken, ikinci kez huzurlarınıza getirirken 
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üzüntümü de bilhassa belirtmek istiyorum. Zaten ca
minin maili inhidam raporu vardır. Zannederim bu 
camilerin bakımsızlığı yüzünden, rahmetli Hacı Emin 
Ağa'nın ruhu da muazzeptir. 

Şimdi soruyorum; rahmetli Hacı Emin Ağa Va
kıfları olan bu camilerin durumları nedir? Senede 
ne kadar bakım ve tamir için yardım yapılıyor? Hele 
Eüyükpaşa köy camisinin yapımı için idare olarak ' 
ne düşünüyorsunuz? Köylüler mi, yoksa Vakıf İda
resi mi yaptırsın bu camiyi? Bunlar hakkında teknik 
elemanlarınızın hazırladığı bir rapor, bir proje var 
müdır? Lütfen geçen yıidan bu yana açıklanamayan 
bu suallerimin bundan sonra açıklanmasını önemle 
istirham ediyorum. 

Sayın Başkanım, bir kaç sualim daha var, bun
ları arzu buyururlarsa yazılı olarak ela verirler, ister
lerse Sayın Bakanım veyahut da Genel Müdürümüz 
bu yüce kürsüden açîklayabilirleı. 

Sayın Başkanım, Vakıflar Gureba Hastanesi, eği
tim hastanesi olmasına rağmen, yani asistan yetişti
ren bir yer olmasına rağmen, bir seneden fazla bir 
zamandan beri buraya Vakıflar Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılan tayinler, Sağlık Bakanlığının 
kontrolünden geçmeden yapılmaktadır. Bu hastane
lere tayin edilen şef ve şef muavinleri, Sağlık Ba
kanlığının hazırladığı jürilerin önünde imtihan edil
dikten sonra mı tayin edilmişlerdir, yoksa doğrudan 
doğruya mı tayin edilmişlerdir? Bu sebeple, bu has
tane eğitim vasfını kaybetmiş durumdadır. Sağlık Ba
kanlığı müfettişlerinin raporlarında bu durum tespit 
edilerek, Sağlık Bakanlığına bildirilmiş olmasına rağ
men, Vakıflar Genel Müdürlüğünce ve alâkalı Ba
kanlıkça bu hususta ne gibi tedbirler düşünülmekte
dir? Gayesinden uzaklaştırıldığı sanılan hastaneyi 
kurtarmak için Sağlık Bakanlığına bağlanması düşü
nülüyor mu, düşünülmüyor mu? 

Rahmetli Valide Sultan tarafından Vakıf olarak 
kurulan Gureba Hastanesinin Vakıf kuruluş statüsün
de, «Hastalardan hiç bir surede ve nam altında para 
alınmayacaktır.» denmesine rağmen, yardım makbuz
larıyla hastalardan para toplandığı bize yapılan şikâ
yetlerden anlaşılmaktadır. Bu hususta Vakıf statüsü
ne uygun olarak hiç bir nam altında hastalardan para 
alınmaması hususunda ne gibi tedbirler düşünülmek
tedir? 

Gureba Hastanesine tayinleri yapılan ve isimleri 
bizce tespit edilmiş bulunan bazı sayın doktorlar, 
Sağlık Bakanlığı kontrolünde teşkil edilen jürilerde 
imtihan edilerek mi vazifelerine başlatılmışlardır. 

Yoksa, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından doğ
rudan doğruya, yönetmeliğine aykırı imtihansız ola
rak mı tayin edilmişlerdir. Bendeniz bunları öğren
mek istiyorum. Bunları açıklığa kavuştururlarsa son 
derece memnun olacağım ve sevineceğim. 

Bu münasebetle içimde saygı duyduğum ve ulvî, 
duygular beslediğim Vakîflar İdaresinin daima mu
vaffak olmasını dilediğim bir kuruluş olarak bütçesi
nin kendilerine ve Yüce Milletimize hayır ve uğur ge
tirmesini diler saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ali Oğuz. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; 

1976 Vakjflaı Genel Müdürlüğü bütçesinin mü
zakeresi münasebetiyle söz almış bulunuyorum. Bu 
münasebetle sâhib-ül vakfın tamamını rahmetle, bu 
hususta hizmeti geçenlerin cümlesini minnet ve şük
ranla huzurlarınızda anarak sözlerime başlamak is
terim. 

Bu bütçenin evvelemirde Genel Müdürlüğümüze 
ve Bakanlığımıza, bütün Milletimize ve insanlığa ha
yırlı hizmetler getirmesini de yme Cenab-ı Hak'tan 
niyaz ederek sözlerime devam ederim. 

Muhterem senatörler; 
Vakıf, Allah rızası için tahsis edilmiş bir malın 

mülkiyetinin Allah'a, hizmetinin de insanlığa tahsisi 
şeklinde ortaya çıkmış bir müessesedir. Sosyal yar
dım, eğitim, sağlık ve ibadet maksatlarıyle ve daha 
birçok maksatlarla tesis edilmiş ve ecdadımızın elin
de en güzel örneklerini bulduğumuz bu hizmeti biz 
önce Müslümanlar olarak ortaya koymuşuz, sonra 
da bütün Avrupa âlemi bizden bunu taklit etmiş; ama 
ne hazin tecellidir ki, en güzel örneklerini ortaya 

koymuş olmamıza rağmen, aradan geçen zamanla bu 
müessese de diğer müesseselerimiz gibi bozulmuş, 
gayesinden saptırılmış, ihmal edilmiş ve bir kısmı yı
kılmaya ve satılmaya mahkûm edilmiş. 

Muhterem senatörler; 
Biliyorsunuz ki, vakıf bir carî hasenedir; yani 

tahsis edenin defter-i â'mâli ilâ - yevm-ül kıyâme ka
panmaz ve o müessese ayakta kaldığı müddetçe, onun 
defter-i â-mâline bir carî basene olarak ecri yazılır. 
Onun için, buna Müslümanlar çok büyük ehemmiyet 
atfetmişler. Çünkü, şer olan şeylerde nasıl carî olarak 
o şerrin devamı mümkün ise, hayırda da, carî hase-
ne hiç neticelenmeyen, bitmeyen bir hizmet ve bir 
ecir olarak, bir sevap olarak devam eder; fakat bu 
hayırlı ve güzel örnekler ve numuneler zamanla ye
rini ihmale ve hatta alâkasızlığa terk etmiş. Bunun 
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tek sebebi, bildiğiniz gibi bu müesseselere karşı reva 
görülen haksız ve isabetsiz muameleler teşkil etmiştir. 

Memleketimizde örneklerini saymakla bitireme
yeceğimiz derecede camiler yıkılmaya terk edilmiş, 
yerleri satılmış, medreseler gayelerinden uzak ve hat
ta gayelerine tamamen ters- düşecek istikamette tah
sislere götürülmüştür. Bu cümleden olarak arkadaşla
rımızın verdiği misaller gibi, hakikaten Nur-u Osma
niye'de, Süîeymaniye'de ve Sultan Ahmet'te, o civar
da camilerin akarı olarak tahsis edilmiş olan birçok 
dükkânların ve binaların satılarak, başka dinden şa
hıslar tarafından ele geçirilip, kendi ibadethanelerine 
tahsis edilmiş olduğu birer vakıadır ve huzurunuzda 
zikredilmiştir. 

Daha yakın günlerde, acısını unutmadığımız bir 
misali huzurlarınızda ifade etmek isterim muhterem 
senatörler. 

Haseki Hastanesinin hemen arkasında bulunan 
Haseki Medresesi, o zamanki Vakıfların başında bu
lunan kimselerin zihniyetinin neticesi, milyonlar sarf 
edilerek burası hatırladığım kadarıyla Akdeniz Ku
lübü adı altında restore edilip, içerisinde her türlü 
eğlencenin, içkinin ve kötü fiillerin işlenebileceği bir 
kulüp haline getirildiğini ve Fransızlara kiralanmak 
üzere hazırlanmış olduğunu biliyoruz. Ben, bu mü
esseseyi gezdim. İçerisinde, hakikaten bir Avrupa
lının anlayacağı şekilde eğlenebileceği ve şenî fiille
rini ve kötü hareketlerini yapabileceği her türlü hiz
metler hazırlanmıştır, ama Allah'a şükürler olsun ki, 
o günlerde Millî Selâmet Partisinin Cumhuriyet Halk 
Partisi ile yapmış okluğu Birinci Koalisyon devresi 
içerisinde, bu kiralamaya müdahale edildi ve bu tah
sis durduruldu. Ondan evvel, mahallenin ve İstan
bulluların büyük reaksiyonlarıyle karşılaşmış olması
na rağmen, biz endişe ediyorduk k;, büyük hadiseler 
çıkacaktı ve netice itibariyle belki bu tahsis de Hü
kümetin müdahalesiyle yapılacaktı; ama buna imkân 
ve fırsat bulamadılar ve bugün tahmin ediyorum ki, 
orası müftülerin veya müftü olarak tayin edilecek 
kimselerin tekâmülü için bir seminer, bir kurs için 
tahsis edildi ve böylece o medresenin kötü fiillere, 
görünüşlere ve faaliyetlere sahne olması önlenmiş 
oldu. 

Muhterem senatörler; 
6570 sayılı Kanunun i nci maddesi, «İbadetha

neler gayelerinin dışında istimal edilemezler» hük
münü taşımış olmasına rağmen, gerek kanunun meri
yetinden sonra, gerekse ondan evvel, zihniyetleri iti
bariyle bunlara ehemmiyet vermeyenlerin elinde ca

milerin müze veya kütüphane veya depo veya sev 
kiyat mahallî veya arpa ve saman depoları haline 
getirilmiş olduğunu bu Millet gördü, bilir. Bunların 
kimlerin eliyle yapılmış olduğunu tekrar zikredip hu
zurunuzda bir sürtüşmeye mahal vermek istemiyo
rum; ama bunu bu millet acı acı hatırlar.ve o gün
lerin bir daha gelmemesi için temenni ve niyazda 
bulunur. 

Bugün hâlâ bunun örneklerini görmek mümkün. 
Hatırladığım kadarıyle, Bursa'da yine Heykele yakın 
bir yerde bir caminin halen çocuk kütüphanesi ola
rak kullanıldığını ve Fethin zafer sembolü ve madal
yası mesabesinde olan Ayasofya Camii Şerifinin, Fa
tih Sultan Mehmed Han Hazretlerinin Vakfiyesinde 
sarahaten ifade etmiş olmasına rağmen, bugün mü
ze olarak kullanılmış olduğunu huzurlarınızda ifade 
etmek isterim. 

Bugün Ayasofyanın müze olarak kullanılması, ka
tiyen tecviz edilecek bir cihet değildir. Çünkü, vak
feden Fatih Hazretlerinin Vakfiyesinde sarahaten, 
«Vakfiyemi, gayesinden ve istikametinden saptıran
ların elim ahirette yakasındadır Allah'ın melekleri
nin ve peygamberlerinin laneti onların üzerine olsun.» 
şeklinde sarahaten vakfiyesindeki yazılı arzusuna 
rağmen, bugün hâlâ cami olarak kullanılmam asın da 
ısrar edilmesini anlamak mümkün değildir. 

İstanbul'da avukatlık yaptığım sırada, Ayasofya 
hakkında neşriyat yapan bir arkadaş aleyhine açılan 
bir davanın müdafiîik hizmeti bana düîmüîtü. O sı
rada, tahsis şeklinin kimin tarafından emredildiği 
şeklinde bir münakaşa ortaya çıkmıştı. Bunu ispac 
etmek için mahkemenin savcısı çok gayret etmiş ol
masına rağmen, böyle bir emri getiremedi, bunun 
bir Bakanlar Kumlu kararı olduğu anlaşıldı. Bugün 
de diliyoruz ki, Bakanlar Kurulumuz, bunu bir an
layış içerisinde müze olmaktan çıkararak, cami hali
ne getirmiş olmasında büyük hayırlar vardır. Çünkü, 
müze olarak görüleceği yerler, her zaman muhafaza 
edilip görmek isteyenlere gösterilebilir, perdeyle ör
tülebilir, ibadet saatlerinde o kısım kapanıp, ibadet 
saatleri dışında isteyenlere gezdirilebilir; ama oranın 
müze olarak kullanılması katiyen tecviz edilemez. 

Buna itiraz edenler, «Avrupalılar bize ne der?» 
şeklinde suallerle karşımıza çıkarlar. Biz bunlara an
cak güleriz. Avrupalılara sorsanız Ayasofya'nın ne
rede olduğunu bilmezler. İnanın. Avrupalıların içe
risinde Türkiye'nin nerede olduğunu, İstanbul'un ne
rede olduğunu bilmeyenlere rastladık. Hele, Ayasof
ya onları hiç ilgilendirmez. Adam, merak bile etmez. 
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Ayasofya'nın neye tahsis edildiğini ona sorsanız, ev
velemirde hayret eder, «Acaba, yıkıldı da onun için 
mi müze olarak kullanıyorsunuz?» diye size sual tev
cih eder ve şaşar kalır. Layik bir devlet idaresinde ca
mileri zorla nasıl müze yaparlar diye de bu zihniyeti 
bir türlü aklına sığdıramaz ve ondan sonra da bizim
kiler karşımıza çıktıkları zaman. «Avrupalılar bize 
ne der?» diye böyle laflar uydururlar. 

Vakıfların bugüne kadar yapmış olduğu hizmet
leri ben burada hürmetle ve şükranla yâd etmek is
terim. 

Vakıfların sağlık hizmetleri meyanında arkadaş
larım işaret ettiler. Ben de size müjdelemek isterim 
ki, yeni tesisler tamamlandıktan sonra 1 200 yatağa 
yaklaşan Aşağı Gureba Hastanesinin, ileride bir tıp 
fakültesi olarak hizmet görmesi mukadderdir ve ola
caktır inşallah. Bugünden birkaz profesör ve doçen
ti hizmetine almış ve bu faaliyetini böylece devam et
tirmiş bulunuyor. Biz bundan muhakkak ki, çok 
ümitliyiz ve böylece o aziz Bezm-i Âlem Valide Sul
tan Hazretlerinin bu vakfı, böylece daha çok istifade 
edilir hale gelmiş bulunuyor. 

Muhterem senatörler; 
Bugün, Vakıflar Bankasının b'r faizli müessese 

olarak elindeki vakıf imkânlarım çalıştırmış olmasın
dan muhakkak ki hüzün duyuyoruz. Faiz, her gün 
zengini biraz daha zengin, çalışmadan kazanç tem'n 
eden. fakiri biraz daha ezen, pahalılığın sebebi olan 
bir âmil olması, bir sebep olması sebebiyle Vakıflar 
gibi ulvî bir müessesenin elinde, onun elindeki terte
miz paranın böyle bir şeye katılmış ve karıştırılmış 
olmasından biz üzüntü duyuyoruz. Temennimiz odur 
ki, bu banka eğer mutlaka bir banka olarak çalışa-
caksa, ileride faizsiz bir banka olarak çalışmasını ve 
memleket sanayiine değerli, faydalı hizmetler getir
mesini temenni ediyorum. 

Yine, Sayın Bakandan ve Sayın Umum Müdürden 
dileğim şu ki; bundan sonraki hizmetlerinde, içki sa
tan lokanta veya başka türlü faaliyetlere, burada hu
zurunuzda ifade edemeyeceğim faaliyetlere sahne 
olacak otel hizmetlerine, turistik tesislere yatıracağına 
parasını, sanayi hizmetlerine ve memleketin sanayi 
gelişmesine yatırmasında muhakkak ki, sayılmaya
cak derecede fayda olacaktır. 

Bir şeyi daha huzurunuzda ifade ederek, sözleri
me son vermek istiyorum. Müddetim de doldu, muh
terem Başkanım beni mazur görsünler. 

Bir ara gazetelerde şöyle bir havadis bomba gibi 
patlamıştı; «Türkiye'de 50 mevki sahibi insan Türk 

Katolikler Cemiyetini kurdular ve papayı ziyarete 
gittiler.» Merak ettik ve hadiseyi takip ettik; haki
katen içlerinde mevki sahibi, unvan sahibi kimselerin 
de bulunduğu 50 kişi Katolik olmuşlar ve Roma'ya 
gitmişler. Papa onlara, «Türkiye'de ne yapıyorsa-
nuz?» diye sorduğunda, «Efendim, çok çalışıyoruz, 
yakında Türkiye'yi Hıristiyan yapacağız» diyorlar. 
Bunun üzerine Papa tebessüm ediyor ve «Türkler 
Müslüman insanlardır, dinlerine çok bağlıdırlar, îs-
lâmın 900 yıl bayraktarlığım yapmışlardır. Türkleri 
Hıristiyan yapmak kabil değil; ama size şunu tavsiye 
ederim, Türkiye'de cami yaptırma faaliyetleri çok ile
ri. Elinizden geliyorsa, yeni yapılan camilere minare 
yaptırmayın. Eğer elinizden geliyorsa eski camilerin 
minarelerini mümkün olduğu kadar yıkın ki, bu iba
dethanenin ne olduğu bilinmesin.» diyor. 

Onun için ben Muhterem Bakandan ve Muhte
rem Umum Müdürden şunu istirham ediyorum; Al
lah rızası için Türkiye'de minaresiz cami bırakmayın. 

Cümlenizi saygıyle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye? Yok. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki 

müzakereler böylece bitmiş oluyor. Sadece Sayın Ba
kanın görüşmesi ve bütçenin bölümlerinin oylanması 
kalıyor. 

Sayın Bakan, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesini 
de siz cevaplandıracaksınız; ikisini birleştirmek ister
seniz... 

DEVLET BAKANI HASAN AKS AY (İstanbul 
Milletvekili) — Zaten kısa. 

BAŞKAN — Buyurun. 

DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (fstanbul 
Milletvekili) — Vakıflar bütçesi üzerinde çok değerli 
görüşlerini serdeden Yüce Senatonun sayın üyelerine 
önce teşekkür etmeyi bir vazife biliyorum. 

Benim söyleyeceğim birçok hususları kıymetli 
üyelerimiz aynı görüş açısından diyebileceğimiz bir 
tarzda ortaya koydular. Vakıfların yüce gayesini, ha
kikaten her üyemiz ayrı ayrı gayet güzel bir şekilde 
belirttiler. Bu itibarla maruzatımı çok kısa olarak arz 
edeceğim. 

Muhterem üyelerimizin tenkidlerine cevap ver
meden önce, müşterek olan suallerini bir arada ce
vaplandırmak üzere, Vakıflar hususunda üzerinde 
durduğumuz dört temel hedefe önce kısaca işaret et
mek istiyorum. 

Bir defa Vakıflar İdaresi olarak, bütün vakıf eser
lerimizi gayelerine uygun olarak kullanmayı hedef 
alıyoruz ve ona göre süratli bir çalışma yapıyoruz. 
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Arkadaşlarımızın buyurduğu gibi, gayelerinin dışın
da henüz kullanılabilen birtakım yerler vardır; ama 
bunları süratle gayeleri içerisinde kullanmaya doğ
ru yöneltiyoruz. 

İkinci hedefimiz; vakıfların gelirlerinin artırıl
masıdır. Bunda bir taraftan vakıflarımıza sahip çık
mak yolunda çalışmalar yapıyor, bir taraftan da yeni 
kaynaklar meydana getirme istikâmetinde çalışıyoruz. 

Üçüncü temel hedefimiz, vakıfların onarımına 
büyük bir ağıldık vermektir. Bu hususta bu sene 
96 milyon liralık bir ödenek konmuş olması ve Yüce 
Mecliste de büyük bir alâka gösterilerek bunun artı
rılmış olmasını şükranla kaydediyorum. 

Dördüncü temel hedefimiz; vakıfların tam bir en
vanterini yaparak, hakikî varlık ve imkânlarının mey
dana çıkarılması için yapılan çalışmalardır. Bu çalış
ma tam istenilen seviyeye henüz çıkmıştır denemez; 
ama bu istikâmette bir çalışma başlatılmıştır. İnşal
lah hayırlı bir neticeye varacaktır. 

Vakıflar konusunda tenkitte bulunan arkadaş
larımız dinî. sosyal ve eğitim yönüne işaret buyur
dular. Bu hususta çalışmaların noksan olduğunu 
söyleyen arkadaşlarımız da oldu. onun için kısaca 
bu hususu tadat etmek istiyorum. 

Dinî sahada cami yardımlarını, bilhassa son iki 
seneden beri konan cami yardımlarım, dinî sahadaki 
yardımların büyük bir kısmı olarak değerlendirmek 
mümkündür. Mülhak camilerin imamlarının maaş
ları yine Vakıflar İdaresince ödenmektedir. Eski eser
lerin onarımı içerisinde de daha çok dinî eserler 
vardır. Bu bakımdan vakıfların dinî sahada hiz
meti yoktur demek mümkün değildir. 

Sosyal sahadaki yardımlarda ise; aşevleri sayısı 
gittikçe artırılmaktadır. Son olarak Hakkâri'de 300 
kişilik bir aşevi daha açılmıştır. Bunların kalitesi de 
düzeltilerek yürütülmektedir. Hastane; arkadaşları
mızın aşağı, yukarı hepsinin işaret buyurdukları gibi, 
400 yataktan 1 000 yatağa çıkarılmaktadır Ayrıca. 
burada müjde olabilecek gibi bir hususu arz etmemiz 
mümkündür; Gureba Hastanesinin kobalt cihazları 
gelmiştir. Türkiye'de belki şimdiye kadar en üstün 
seviyede kanser taraması yapabilecek imkânlar hâsı! 
olmuştur, önümüzdeki zaman içerisinde bu çalışma
lara başlanacaktır. 

Âmâ ve yoksullar meselesi de. sosyal hizmetler 
içerisinde zikredilebilecek hususlardan biridir. Bu
rada bütçeye ödenek konmadığı yolunda kıymetli 
arkadaşlarımızdan biri bir tenkitte bulundular. Büt
çeye bunun karşılığında ödenek konmuştur. Eu öde

nek 10 200 000 TL. olarak, 4 000 âmâ ve muhtacın 
yardımı için konmuştu. Bu seneki bütçemizde de. 
Yüce Heyetinizin malumu olduğu üzere, muhtaçla
rın aylık maaşı 200 liradan 300 liraya, körlerin maaşı 
da 250 liradan 350 liraya çıkarılmıştır. 

Yalnız "Âdil Aîtay Beyin bu tahsisatın konma
dığı yolundaki kanaati de doğrudur. Çünkü, ilk defa 
bütçeye konarken konmamıştır; fakat sonra Maliye 
Bakanlığı bütçesinde bu konmuş ve Vakıflar büt

çesine et ekriri müzakere edilmek suretiyle son
radan 10 200 000 TL. ilâve edilmiştir 

Şahsî sualleri kısa kısa cevaplandıracak olursak; 
Âdil Altay Beyin kira bedellerinde müsamahalı 

davranışın, vakıf gayesine gölge düşürdüğü nokta
sındaki görüşüne katılıyoruz. Lîakikaten bu sahada 
da ciddî birtakım çalışmalar yapıyoruz. Buyurduk
ları gibi meselâ, Hatay'da 400 liraya kiraya giden bir 
dükkânınız, ihaleye çıkarılmak suretiyle 9 bin İka
ya kiraya verilmiştir. Böylece çok aşağıdan değer
lendirmeler süratle tashih edilme yoluna gidilmekte
dir. 

Ayrıca, bilhassa vakıf lojmanlarının kiraları son 
derece düşüktür. Bunun için 3-4 ay önce tamamla
dığımız yeni bir yönetmelik Maliye Bakanhğında-
dır. Tasdik edildiği takdirde, vakıf lojman meselesi 
de bu değerlendirmeye tabi -tutulacaktır. 

Bazı yığın ve viranelerin eski eser kabul edilmesi 
hususu, bizim Vakıflar İdaremizi alâkadar eden bir 
husus değildir. Bu, Yüksek Anıtlar Kurulunun bir 
meselesidir. Yalnız, Yüksek Anıtlar Kurulu üe vakıf
ların alâkası, 21 üyeli olan Yüksek Anıtlar Kurulun
da b:r üyenin Vakıflar İdaresinden iştirak etmesin
den ibarettir. Biz binaların tarihî değerine bakmı
yoruz vakıf olarak, onun hizmet değeri yönünü de
ğerlendiriyoruz. Onun tarihî yönünü değerlendiren 
Yüksek Anıtlar Kuruludur. 

Cami yardımları bir yönetmelik içerisinde dağı
tılmaktadır. 

Muhterem Alâeddin Yılmaztürk Beyin, «Vatanda
şın vakıf hizmet aşkı ve hamiyet duygusu Vakıf 
İdaresinin tutumu yüzünden zayıflamıştır.» şeklinde
ki izahatına iştirak etmemek mümkün değildir. Sem
bolik fiyatlarla vakıfların elden çıkarılması, gayesi 
dışında kullanılması, bakımsız bırakılması gibi sebep
lerle bir ara böyle bir durum olmuştur. Fakat son bir 
iki yıldan beri dikkat edilirse, yeni vakıflar kurul
maktadır; bu hamiyet duygusu yeniden gelişmekte
dir. Vakıflar, gayesi istikâmetinde kullanılmaya, ba
kımına riayet edilmeye başlanmıştır. Buna paralel ola
rak da. yeni vakıflar gelişmeye başlamışlardır. 
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Satılan vakıfların geri alınması hususunda Alâed-
diıı Beyin bir temennisi vardır. Bu temenni istikâ
metinde, vakıfların geri alınmasını temin edici bir 
kanun hazırlığı yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki gün
lerde bu kanunu yüksek huzurlarınıza sevk edece
ğiz. 

İsmil Kutluk Beyin buyurduğu hususlar bilhassa 
Vakıflarla, Gureba Hastanesi ile alâkalı kısımlar
dır. 

Gureba Hastanesinin elemanını buraya çağırma
dığımız için, sahih bir şekilde cevaplandırmak üze
re bunu yazıl i olarak arz edeceğim. 

Çanakkale Çan havalisindeki Karakoca, Büyük-
paşa ve Küçüklü camilerinin tamirleri hususu da bir 
tetkike ihtiyaç gösteriyor. Yalnız onu da yazılı ola
rak arz edeceğiz. Yalnız, şunu ifade edeyim ki, bunu 
köylü mü, vakıf mı tamir edecek meselesinde; köy
lü de tamir edebilir, vakıf da tamir edebilir. Her ikisi 
vasıtasıyla de tamiri mümkündür. Köylünün tami
rinde sadece eser, kıymetli bir eserse, proje dahilin
de yapılması şart koşulmakta ve Vakıflar İdaresinin 
kontrolü alımda-bu projenin tam olarak tatbik edilip 
edilmediğine sadece dikkat edilmektedir. Bunun dışın
da vakıfların mutlaka ben yapacağım diye bir iddia
sı yoktur; köylünün de yapması. Vakıf İdaresinin de 
yapması her zaman mümkündür. 

Ali Oğuz Beyin buyurdukları Haseki Külliyesi, 
Ocak ayının son günlerinde Diyanet İşleri Başkan
lığımızın eğitim merkezi olarak hizmete başlamışta. 
Burada vaiz ve müftülerimiz eğitim görmektedir. 
İki yıllık bir eğitime tabi tutuluyorlar; temel bir eği
tim görüyorlar; 198 kişi imtihana girmiş, 100 kişi 
bu eğitim merkezine alınmıştır. 

Bursa'da çocuk kütüphanesi olarak kullanılan 
bir camiden bahsettiler. Bunu derhal tetkik edeceğiz; 
şimdiye kadar haberimiz olmayan bir camidir. 

Yüce Senatoya saygılar sunarım ve kıymetli ten
kitlerinden dolayı tekrar teşekkürlerimi arz ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz hakkını kullanacak sayın 
üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1976 yılı Büîçe Kanunu 
tasarısı 

Madde 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğüne 1976 
malî yılında yapacağî hizmetler için, bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (411 943 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağh (A) işaretli cetveli okutuyo
rum: 

Vakıflar Genci Müdürlüğü 
Bölüm 

(Program) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 26 186 700 
BAŞKAN — Bolümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

I! 1 Mülhak ve Yeni Kurulan 
Vakıfların Yönetim, Kont
rol ve Tescil İşlemleri 5 017 500 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Vakıf Emlâkinin Yönetimi. 
işletilmesi ve değerlendi
rilmesi 85 363 500 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal yardım ve kültürel 
tesis kurma 262 729 900 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 32 645 400 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okunan (A) işaretli cetveli ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün gelir
leri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(411 943 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyo
rum: 

B - cetveli 
Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı gelirier 172 447 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 239 496 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okunan (B) işaretli cetveli iie birlikte 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1976 
malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh,'tahakkuk ve tahsiline 1976 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi (R) işaretli cetveli ile bir
likte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Genel Bütçe Kanununun 38, 39 ve 
40 ncı maddeleri hükümleri, Vakıflar Genel Müdür
lüğüne bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında 
da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. —- (B) işaretli cetvelin Hazine yardımı 
maddesi dışındaki diğer gelir çeşitlerinden yıl içinde 
elde edilecek gelir fazlalarım lüzumunda; 

a) 112 nci vakıf emlâkinin yönetimi, işletilmesi 
ve değerlendirilmesi programının 02 nci altprogramı-
nın 001 nci (Vakıf emlâkinin kira satmalma, satış tes

pit, tescil, değerlendirme ve mülkiyete ilişkin işlemleri) 
faaliyetlerinin 300, 400 ve 800 ncü. 

b) 113 ncü sosyal yardım ve kültürel tesis kur
ma programının 02 nci altprogramımn 001 nci (öğren
ci yurtları kurma ve işletme) faaliyeti ile aynı prog
ram m 03 ncü altprogramımn 001 nci (imaretler kur
ma, bakım ve işletmesi) faaliyetinin 300, 400, 500 ve 
600 ncü. 

Harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bütçe yılı içinde kapatılmak, üzere, 
Başbakanlığın onayı ile (3 000 000) liraya kadar kısa 
süreli avans almaya ve hesaplar açtırmaya Genel Mü
dürlük yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Mazbut vakıflarda ilgililerin intifa 
haklan, Vakıflar Nizamnamesine ek 23 . 12 . 1937 ve 
13 . 10 . 1939 tarihli nizamnamelere göre ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — 657 sayılı Devlet Memurları Ks.nunu 
ile bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve buna 
bazı maddeler ekleyen kanunların uygulanmasından 
doğan istihkaklar için bütçeye konulan ödenekler 
yetmediği takdirde, (R) işaretli cetvelin yılı içinde ger
çekleşecek gelir fazlalarını karşılık göstermek sure
tiyle (A) işaretli cetveli cetveldeki ilgili ödenek mik
tarların! artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3 0. — (B) işaretli cetvelin geçen yıldan 
nakit tertibinde husule gelecek gelir fazlasını, 1262 
sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi gereğince açılan 
özel fona yatırılmak üzere, (A) işaretli cetvelin mez
kûr Kanunla ilgili program altprogram, faaliyet veya 
projesine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetki
lidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Bu Kr-.nunu Başbakan ve Maliye 
Bakanı yürütür. 



C. Senatosu : 31 3 . 2 . 1976 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ayrıca açık oya sunulacaktır. 
Bugün Başbakanlık Bütçesi meyanmda saat 9.30' 

dan sonra görüşülecek olan Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı da katma bütçeli okluğundan; 
açık oya tabi tutulurken, ikisi bir arada açık oya sunu
lacaktır. 

Böylece Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi müza
kere edilmiş, oylanrmş kabul edilmiştir. 

Hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. 

G) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Diyanet İşieri Başkanlığı bütçesinin 
görüşülmesine geçiyoruz. 

Bu bütçenin görüşülmesinde grupları adına söz 
isteyen sayın üyeler; Alâeddin Yılmaztürk, Adalet 
Partisi Grupu adına; Sayın Adil Altay, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına; Sayın Bahriye Üçok, Cum
hurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grupu adına söz istemiş
lerdir. 

Sayın Alâeddin Yılmaztürk?.. Yok. 
Sayın Âdil Altay, buyurunuz. 
Ek sürenizi de ekleyerek, konuşmak istiyorsunuz, 

buyurun. 
C. H. P. GRUPU ADİNA ÂDİL ALTAY (Sivas) 

— Muhterem. Başkan. Yüce Senatonun değerli üye
ler-; 

Diyanet İşleri Başkanlığının 1976 Malî Yılı Büt
çesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin görüş ve 
temennilerini dile getirmek üzere huzurunuzda bulun
duğuma değinerek, Grııpum ve şahsım adına Yüce 
Heyetin;zi saygıyle selâmlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Anayasamızın 154 ncü maddesi gereğince., genel 

idare içerisinde yer almış bulunan Diyanet İşleri Baş
kanlığı, yürütmekte olduğu görevin ehemmiyet ve ul
viyetinden dolayı hiç şüphe yek ki, diğer Devlet ku
ruluşlarının yanında mümtaz ve müstesna bir mevki 
işgal etmektedir. İşte bu mümtaziyet ve müstesnalık-
tan dolayıdır ki, onun her yönü ile bir an evvel mü
kemmeliyete kavuşturulmasının lüzumuna inanan ve 
bu inançla da her türlü fedakârlığı kemal-i samimi
yetle ve ciddiyetle göze almak gayret ve çabası içinde 
bulunan bir parti olduğumuza işaretle, sözlerimize 
başlıyor ve bu mükemmeliyetin ölçüsünün de, diğer 
hak dinler karşısında İslâmiyetin. ilericiliği ve üstünlü
ğü olmasını candan diliyoruz. 

Bu dinî kuruluşun Bütçesi üzerindeki görüşmeler 
sırasında İslâmiyetin mana ve mahiyetiyle, her yönde 
mükemmeliyet ve mümtaziyeti üzerinde izahata kal
kışmayı biraz da olsa konunun dışına taşmak ola
rak kabul etnıekteysek de. layiklik ilkesinin kapsamına 
ve İslâmiyet'teki yerinin önemine dokunmanın lüzu
muna kani bulunmaktayız. 

Kuruluşundan bu yana, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Teşkilâtı bir çok maksatlı cereyanlara, politik ve kişi
sel çıkarlara sahne olmuş ve bunların önemli tahribatı
na uğramış bir Anayasal kuruluş olarak mütalaa edil
melidir. Bundan dolayıdır ki, temelinden sarsıntıya ma
nız bırakılmış bu Anayasal kuruluşun toplum haya
tında kendisinden bekleneni verebilir hale getirilmesi, 
karşımıza çetin ve karmaşık bir sorun olarak çıkmak
ta ve hiç olmazsa, bundan sonrası için alışılagelmiş yı
kıcı ve karıştırıcı tatbikattan bir an evvel vazgeçilerek, 
objektif ve demokratik usul ve esaslara yönelmek zo
runluluğunu kabul ettirmektir. Bu zorunlu aşamanın 
gerçekleştirilebilmesinin, her şeyden önce lâiklik ilke
sinin mana, mahiyet, kapsam ve İslâmiyet'teki önemi 
bakımından belirgin hale konulması ile mümkün ola
bileceği görüşümüze ağırlık vermekteyiz. 

Esasen, görüşümüzü teyiden bu hayatî soruna dik
kati çeken Anayasamız, Devletin şeklini belirleyen bi
rinci maddesiyle «Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.» 
hükmünü vazettikten hemen sonra, ikinci maddesinde 
de Cumhuriyetin niteliklerini; «Türkiye Cumhuriyeti, 
insan haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere 
dayanan, millî demokratik, layik ve sosyal bir hukuk 
devletidir» hükmüyle, kesinliğe kavuşturmuş bulun
maktadır. Böylece Türkiye Devleti ve Türkiye Cum
huriyetinin kapsam; içerisinde layiklik ilkesine önemiy
le mütenasip müstesna bir yer ayrılmış oluyor. Bu şek
liyle layiklik ilkesinin Türkiye Devleti ve Türkiye Cum
huriyeti kavramları içerisindeki müstesna yerini belir
gin hale koyan Anayasamız 19'n.cu maddesiyle de İs
lâm! bir görüşün bilincine ağırlık vererek. Vicdan ve 
din hürriyetinin kapsamım kesin hatiarryle tespit ve 
tayin etmek suretiyle, layiklik ilkesinin mana ve mahi
yetine açıklık getirmiş bulunmaktadır. 

Din ile dünya işlerini ayrı mütalaa edebilmek ve 
bunların birbirine karıştınîmamasında titizlik ve has
sasiyet göstermek suretiyle, dinî inançlarımıza dünya 
işlerinin üstünde mümtaz ve müstesna bir yer ayıra
bilmiş olmak temeline oturtulan layiklik ilkesinin tam 
ve kâmil manada ifadesini, Anayasamızın 19 ncu mad
desinde aramanın, gerçeğe en yakm bir görüş olacağı
nı benimsemiş bulunmaktayız. 
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Konuşma süremizin sınırlı tutulması karşısında, \ engizisyon mezaliminden kurtularak dinde reformu 
Anayasamızın bu önemli maddesinin tefsiri imkânına başarıp layikiik ilkesine kavuşmasını tetkik eden bir 
göre süre bakımından sahip kılınamayacağımızı da he- alim, tetkikatmm sonucunu şöylece dile getirmek-
saba katarak, aynen okuraakla yetinmeyi tercih zorun- j tedir: «Unutmamak gerekir ki, layikiik ilkesi, siyasi 
luluğunu duymaktayız. 

Diğer taraftan, bu maddenin açıklığı ve kesinliği 
karşısında aynen okumakla yetinmenin de maksadı ha
sıl etmiş sayılacağı kanaatimize de işaret etmek isteriz. 

Bu madde der ki; «Herkes, vicdan ve- dinî inanç 
ve kanaat hürriyetine sahiptir. 

Kamu düzenine veya genel ahlâka veya bu amaç
larla çıkarılan kanunlara aykırı olmayan 'ibadetler, di 
nî âyin ve törenler serbesttir. 

Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, 
dinî inanç ve kanaatlarını açıklamaya zorlanamaz. 
Kimse, dinî inanç ve kanaatkarından dolayı kınanamaz. 

Din eğitimi ve öğretimi, ancak kişilerin kendi iste
ğine ve küçüklerin de kanunî temsilcilerinin isteğine 
bağlıdır. 

Kimse, Devletin sosyal, iktisadî siyasî veya hukukî 
temel düzenini, kısmen de olsa, din kurallarına dayan
dırma veya siyasî veya şahsî çıkar veya nüfuz sağlama 
amacıyie, her ne suretle olursa, olsun dinî veya din 
duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar 
edemez ve kötüye kullanamaz. Bu yasak dışına çıkan 
veya başkasını bu yolda kışkırtan gerçek veya tüzel 
kişiler hakkında, kanunun gösterdiği hükümler uygu
lanır ve siyasî partiler Anayasa Mahkemesince temelli 
kapatılır.» 

İşte memleketimizdeki layikiik görüş ve telâkkisi 
bundan ibarettir ve kanaatımızca bundan ibaret de 
kalmalıdır. Bunun kısıtlanması veya geniş tutulması 
dengeyi bozabilecek bir nitelik taşır. Onun içindir kî, 
«Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Müslüman 
olarak bu görüşe sahip çıkmak ve benimsemek kanun
lara saygı ve îslâmiyete de sadakatin ta kendisidir de
mekten kendimizi alamayacağız. Zira, îslâmiyette zor 
yoktur. Başka dinden olsa bile, herkese saygı ve sevgi 
esastır. Müslümanlık, her şeyden evvel ahlâk ve fazilet 
dinidir. Ahlâkın, faziletin ve ilmin; kısacası insanlı
ğın bulunmadığı yerde İslâmiyeti aramak nafiledir. Bu 
mealdeki ayet-i kerime ve hadisi şeriflere Islâmiyetin 
bah":s konusu olduğu her kitap ve her yerde rastlan
maktadır. 

Bu noktadan hareketle şu sonuca varıyoruz ki; İs
lamiyet, doğuştan ve aslında layik bir din olarak diğer 

toplumda yaşayan bir insana, insanlığa yakışır dere
cede önem veren kutsal bir ilkedir. Zira, bu ilkenin 
kabu! edilmesiyle fert, düşünmek için bir dimağ, 
manevî âlemini korumak için de bir vicdana kavuş
muş bulunmaktadır.» İşte, lâiklik ilkesinin ilim ve 
felsefe yönünden, mana ve mahiyetiyle önemini 
veciz bir şekilde belirten ve bütün açıklığıyle ortaya 
koyan bir görüş. 

Islâmiyetin doğuş ve esasında layik bir din olma
sından ve insanlık haysiyetini her şeyin üstünde tu
tan tesamüha da lâyık olduğu mevkii ayırmış bulun
masından dolayıdır ki, ilk Müslüman, biraz evvel 
belirttiğimiz dimağ ve vicdana sahip olarak doğ
muştur; sonradan kavuşabilmiş olmak bahis konusu 
bile edilmemelidir. İşte, İslâmiyet! tetkik etmek im
kânına sahip olan Garp âlimlerinin hayranlık duy-
muk;:an kendilerini alamamaları, kanaatimizce bu üs
tünlükten ileri gelmektedir. Islâmiyetin bu üstünlü
ğüne rağmen, şu hakikati de belirtmek gerekir ki, 
Hıristiyan tezvirat ve propagandalanyle zaman za
man Islâmiyetin geniş ve nurlu ufkunda da karar
malar ve daralmalar meydana gelmiş ve bunalım
lar tesirini hissettirebilmiştir. İşte bu bunalımlar, 
Büyük Türk Milletine çok pahalıya malolmuştur. 
Bu yüzden, tekmil varlığı ve benliği tehlikeye düş
müş ve neticede bir ölüm - kalım mücahadesi vere
rek, bağımsızlığına kavuşabilen Büyük Türk Milleti 
ilk iş olarak, bünyesine arız olan illetleri silip atar
ken, layikiik ilkesine de resmen ve teyiden kabulle, 
bundan böyle idare tarzının layik bir Cumhuriyet 
olduğunu da dünyaya ilân etmiş bulunmaktadır. Do
ğuşundan ve aslında layik bir din olan ve diğer hak 
dinler arasında sosyal yönünün ağır basmasiyle de 
temayüz etmiş bulunan İslâmiyete göre,en iyi ve be
nimsenen idare tarzı zaten Cumhuriyettir. İslâm âle
minde idare tarzını layık bir Cumhuriyet olarak dün
yaya ilân eden ilk Devlet olmak uyanıklığının ve 
mutluluğunun bize ait olduğunu buradan dile getir
meden kendimizi alamayız. 

Yine dile getirmek isteriz ki, layikliği ve Cumhu
riyeti temel ilkeleri arasında kabullenen, sıralayan ve 
bunu açıkça, gururla ilân eden ilk siyasî kuruluş da 
Cumhuriyet Halk Partisi o'muştur. Islâmiyetin gerek 

hak dinler yanında temayüz etmiş ve de mükemme- j li kıldığı birlik, beraberlik ve kardeşlik noktasından 
liyete kavuşmuş bir dindir. Hıristiyanlık âleminin [ hareketle, bütün Türk Milleti olarak hepimizin dü-
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nün Cumhuriyet Halk Partilileri olduğunu belirtmek
ten kıvanç duymaktayız. Ancak, ne garip tecellidir 
ki, bugün biz, Cumhuriyet Halk Partisinin nimetle
rini milletçe paylaşmaya rıza gösteririz de, külfetle
rini, siyasî muhaliflerimiz münhasıran bizim omuzla
rımıza yüklemekte ve hatta daha da ileri giderek, 
bir sakız gibi ağızlarında çiğnemekten zevK duyarca-
sına, yeri geldiğinde bizleri uluorta ithama bile kal
kışmakta, millî ve dinî bir sakınca görmezler. Bu si
temimizde maksat aranmamasını hassaten rica ede
ceğim. Konu, döndü dolaştı bu noktaya geldi de, bir 
parti sözcüsü olarak parmak basmadan geçemedim 
hepsi o kadar. Halisane temennimiz, bukonuda ölçü
lü dvranmak ve karşılıklı saygıyı benimsemektir. 

Bu özetlemeden de anlaşılacağı veçhile, yeni Türk 
Milletinin layikliği resmen de kabul ve ilân etmesi, bir 
yenilik getirmeden ziyade, İslârniyetin doğuşuna ve 
aslına bir dönüş olarak kabul edilmelidir. Bundan 
dolayıdır ki, layikliğin ve Cumhuriyetin; Anayasamı
zın deyimiyle, daha derli toplu olarak millî, demok
ratik, layik ve Sosyal Cumhuriyetin karşısında olan
lar, haddizatında ister bilerek, ister bilmeyerek olsun, 
hakiki Müslümanlığın karşısındadırlar. Şahsî ve siya
sî çıkarları için bu zavallılara taviz verenlere gelince; 
onlar hakiki Müslümanlığa ihanet etmektedirler. İş
te bu hakikatten herkes dersini ve hissesini almalı, 
hiç olmaz bundan sonraki hareketlerinde ve tutum
larında daha dengeli olmak gayret ve çabasını göster
meye kendisini zorlamalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım: 
İslârniyetin hızla gelişmesi ve yayılmasında en 

büyük rolü oynayan İslâm Türk Devletinin idare tar
zına etken olan esaslara dikkat edildiğinde, bütün 
yetkilerin bir hükümdarda toplanmış olmasına rağ
men. hâkimi mutlak mevkiindeki bu hükümdarların, 
İslâmiyete, hukuka, tebaasının vicdan ve din hürri
yetine son derece saygılı olmakta herkese örnek bir 
tutum bneimsedikleri görülür. Bu görüş ve kanaate 
açıklık getirebileceği mülâhazasıyle, İstanbul'u islâm 
âlemine kazandıran kumandan olarak, doğumundan 
asırlarca önce Hazreti Muhammed'in iltifatına nail 
olmak mazhariyetine erişen Fatih Sultan Mehmet'in 
örnek bir tutumuna işaret etmeden geçemeyeceğim. 

Şebinkarahisar'da bir Fatih Camii vardır. Bu Ca
miin inşa hikmetini şöyle dile getirmektedirler : Fa
tih Sultan Mehmet, Otlukbeli Harbine giderken, Şe
binkarahisar'da konaklamış ve kışı orada geçirmiş, 
harp hazırlıklarını da burada yapmış. O sırada Şebin-
karahisar'lı Rumlar, bir kilise inşa etmenin gayreti 

içerisinde son hazırlıklarını da ikmal etmişler, sıra 
temel atmaya gelmiş. İşte bu esnada Otağı Hümayu
nun Şebinkarahisar'da kurulmuş olmasından dehşete 
düşen Rumlar, temel atmadan vazgeçmişler ve bu ni
yetlerini de gizlemeye çalışmışlar. Fatih Sultan Meh
met bu durumu ve tutumu öğrenince, Rumlara haber 
göndermiş ve kiliselerinin temelini atmalarını emret
mekle kalmayarak, bu temel atmada bizzat buluna
cağını- da bildirmiş. Fatih Sultan Mehmet, bu temel 
atmada hazır bulunmakla da yetinmeyip, temele ilk 
taşı kendi sırtında indirmiş, iyi temennilerini de dile 
getirdikten sonra, oradan ayrılmış. Büyük Hüküm
darın bu âlicenap davranışı karşısında şaşkına dönen 
ve hayranlık duymaktan kendisini alamayan Rumlar. 
toplanıp Müslümanlığı kabule ve kilise yerine de cami 
inşaasına karar vermişler, durumu da büyük Hü
kümdara arz etmişler. Jşte, Fatih Sultan Mehmet ta
rafından kilise olarak temeli atılan, Müslümanlığı 
kabul eden Rumlar tarafından da cami olarak inşa 
edilen ve Fatih Camii diye adlandırılan bu tarihî eser, 
lâiklik ilkesinin bir anıtı olarak haşmetini devam et
tirmekte ve ibadete de açık bulunmaktadır. Böylece, 
lâiklik ilkesinin anıtlaşmış bulunduğu bir ülkede, bu 
kavramın mana, mahiyet ve kapsamı üzerinde tered-
düte mahal olmasa gerektir. 

Diğer taraftan, tarih göstermektedir ki, bu saygı 
zaafa uğradığı ve nihayet yok olmaya yüz tuttuğunda, 
İslâmiyet yara almış, milletler zümrelere ayrılmış, 
zümreler sözden ve halden anlamayan bir güruh ha
line gelmiş, düzen altüst olmuş ve devletler temelin
den sarsılmışlardır. Milletler, bu sarsıntılardan ancak 
pünün koşullarına uyumlu ve sorunlarına cevap vere
bilecek yeni bir düzen oluşturabilmek suretiyle kurtu
labilmişlerdir. İşte. Cumhuriyet Halk Partisince üze
rinde titizlik ve ısrarla durulan düzen değişikliğinin 
kökenini de burada aramalıdır. Bu tarihî oluşum ve 
gelişimler yanında, İslâmî jestler de pekâlâ göstere
bilmekte ve kabul ettirebilmektedir ki, lâiklik ilkesi
nin esasım, inançlara, Anayasamızın deyimiyle, vic
dan ve din hürriyetine, daha geniş anlamıyle insanlık 
haysiyetine saygılı olmakta aramak en doğru yol ol
sa gerektir. 

Layiklik ilkesini, din ile dünya işlerini veya din ile 
devlet işlerini birbirinden ayırmak şeklinde tavsife 
kalkışmak ve sırf bu ayırıma inhisar ettirmek, noksan 
ve hatta hatalı bir görüşe sahip çıkmak anlamına ge
lir. 

Tarihî oluşum ve gelişimi içinde, devlet teorileri
ne bir göz gezdirecek olursak, «Devlet» kavramında 
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din unsurunun önem ve ağırlık taşıdığının kendiliğin
den ortaya çıktığını görürüz. Bu konudaki modern 
teorilerde bile, din unsurunun önem ve ağırlığını se-
zinleyememek mümkün olamamaktadır. Daha açık 
ve iddialı bir ifade ile diyebiliriz ki, «Devlet» kavra
mının kapsamı tayin ve tespit edilirken, din unsuru
nun önem ve ağırlığına yer verilmeye kalkışılmaması, 
devlet görüşünün yozlaştırılması anlamına gelir. 

Bu ilmî hakikat karşısında, din ile devlet işlerinin 
birbirinden kesin hatlarıyle ayrılması, dini zaafa uğ
ratır ve devleti de yozlaştırır. Gerçekçiliğe ve tesamu-
ha önem ve ağırlık vermek, içtihat kapısını da açık 
bulundurmak suretiyle, her devirde kendisini yenile
yebilmek üstünlüğüne sahip ve insan yaşantısına yö
nelik bulunan İslâmiyette, din ile dünya işlerinin ke
sin hatlarıyle birbirinden ayrılmasının varsayımı bile, 
hatalı bir davranış olarak kabul edilmelidir. 

Kanaatimizce, manevî yaşantımızın desteği ile 
dünya işlerimize yön, renk ve ahenk veren karşılıklı 
sevgi ve saygı esaslarından hareketle, insanlık haysi
yetine üstünlük tanıyan, hak ve hukuka riayeti emre
den İslâmiyette, lâiklik ilkesinin kapsamının din ile 
dünya işlerinin birbirinden ayrılmasına inhisar ettiril
meye kalkışılması, dini zaafa uğratır, yaşamın da hik
meti vücudunu yozlaştırır. 

Anahatlanyle ve hulâsatan belirtmeye çalıştığımız 
bu görüşümüzden de anlaşılacağını umarız ki, layiklik 
ilkesinin kapsamının belirgin hale getirilmesinde din 
ile dünya yahut din ile devlet işlerinin birbirinden 
kesin hatlarıyla ayrılması hiç bir zaman düşünül
memelidir. Ancak, bir bütün içerisinde, yeri gel
diğinde ayrı mütalaa edilebilmeli ve karakteristiklerine 
halel getirilmesine azamî titizlik ve hassasiyetin gös
terilmesi suretiyle de benliğimizde dinî inançlarımı
za, dünya ve devlet işlerinin üstünde mümtaz ve 
müstesna bir yer ayırabilmeliyiz. Böylece, dinî inanç
larımızın seviyesini, insanlık haysiyetimizin de üs
tünde tutmanın bilinci içerisinde, inançlara, Anaya
samızın deyimiyle, vicdan ve din hürriyetine saygılı 
olmayı esas olarak kabul etmeliyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Aslında ve doğuşunda layik bir din olan ve diğer 

hak dinler arasındaki üstünlüğünü de bundan alan 
İslâmiyette, lâiklik ilkesinin mana, mahiyet, kapsam 
ve öneminin açıklığa kavuşturulmasında her ba
kımdan zaruret görmekteyiz. Zira, yakın tarihimiz
de bazı maksatlı ve çıkarcı kişilerin meydanı boş 
göstererek ortamı karıştırmak gayreti içinde lâiklik 

ilkesinin, dinsizlik anlamına geldiğini bile iddia et
mekten çekinmedikleri üzüntü ve esefle görülebiî-
miştir ve hatta görülmektedir de. Bu zavallı ve ga
fillerin bu maksatlı ve çıkarcı tutumlarıyla Müslü
manlığı önemli ölçüde zaafa uğrattıklarının farkında 
olmadıklarını kabullenmek ve hafife almak, ziyade 
iyimserlik olacağından, sıhhatli ve isabetli bir görüş 
olamamaya mahkûmdur. 

Bu görüşe sahip çıkmak, din istismarına ve onun 
gerek toplum bünyesinde gerekse Diyanet İşleri Baş
kanlığı Teşkilâtında yapageldiği tahribata ve sarsın
tısına seyirci kalmak anlamına gelir. 

islâmiyette her türlü istismar, kesinlikle men 
edilmiş ve doğruya, güzele, yapıcılığa, ilericiliğe, 
karşılıklı sevgi ve saygıya yönelmek emredilmiş ol
masına rağmen, gizli maksat ve kişisel çıkarlara 
iltifat eden din istismarını göze alabilen gafil ve 
zavallıların, Müslümanlıktan nasiplerinin ne olabi
leceğini ortaya koymak zor bir şey sayılmamasa gerek
tir, 

Çok partili hayata geçildiğinde, Cumhuriyet Halk 
Partisi karşısında, yeni kurulan siyasî partilerin de 
din istismarına iltifat edip, hız verdikleri bir vakıa
dır. Bunlardan iktidar olabilenlerin Diyanet İşleri 
Başkanlığındaki ve Teşkilatındaki tahribatı küçüm
senemeyecek seviyeye vardırılmıştır. Bilhassa 1950 -
60 yılları arasında ihdas edilen yeni kadrolar, ikti
dar milletvekillerine kontenjanlar tanınmak suretiy
le tevzie tabi tutulmuş ve 1-u kadrolara â-.\ arzula
nan maksada hizmet edebileceği umulan kimselerin 
tayini yoluna gidilmiştir. Halta politik çıkarlar pa
hasına, bazı maksatlı cereyanlara bile seyirci kalın
makla da yetinilmeyerek, teşvik gafleti de gösteril
miştir. Böylece Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilâtı, 
dinî konularda toplumu aydınlatmak; doğruya, güze
le yapıcılığa, ilericiliğe, karşılıklı sevgi ve saygıya 
yönelmek görevini tavsatarak, muayyen bi." politik 
çıkara hizmet etmek mevkiine indirilmek istenmiştir. 
Şüphesiz ki, bu fütursuz riavraniiJann toplum ve 
Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilâtı üzerindeki tahri
batı büyük olmuş ve sarsıntısı hâlâ giderilememiştir. 

Alışılagelmiş bu yıkıcı ve karıştırcı tatbikata ve 
fütu/suz davranışlara, «Dun. diyebilecek prensiplere 
ve hükümlere Anayasamızda yer verilmiş, 154 ncü 
maddesi ile de genel idare içerisinde yer alan Diya
net işleri Başkanlığının, kuruluş ve görevlerinin ye
ni baştan özel bir kanunla saptanacağı ve bu Teş
kilâta etken bir hüviyet verileceği belirtilmiştir, 
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Yürütmekte olduğu görevin ehemmiyet ve ulvi
yetinden dolayı, diğer Devlet kuruluşlarının yanında, 
mümtaz ve müstesna bir mevki işgal etmesi gereken 
Diyanet İşleri Başkanlığının, her yönüyle bir an ev
vel mükemmeliyete kavuşturulmasının lüzumuna 
inanan ve bu inançla da her fedakârlığı kemali sa
mimiyetle ve ciddiyetle göze alma gayreti içerisinde 
bulunan Cumhuriyet Halk Partisi, bu içten arzusuna 
da 1963 yılında bağmısızlar ile kurduğu Koalisyon 
Hükümeti devresinde hazırlamış olduğu 613 sayılı 
Kanun ile ortaya koymuş ve böylece. Anayasa Doğ
rultusunda geniş bir adım atmış bulunmaktadır. 

Anayasamızın 154 ncü maddesinde çıkarılması 
lüzumuna işaret edilen ve Teşkilâta etken bir hüvi
yet kazandırması arzulanan bu özel Kanımla, te
melinden sarsıntıya maruz bırakılmış ve böylece 
kendisinden beklenileni verebilme takat ve yetene 
ğinden yoksun hale getirilmiş olan Diyanet îşleri 
Başkanlığı ve onun Teşkilâtı, birçol. imkânlarla teç
hiz edilerek, yeni modern ve demokratik bir teşki
lâtlanma sistemine; 

2. — Harici tesirlerden uzak tutularak, kendi
liğinden bünyesine arıtabilme yeteneğine; 

3. — Dışarıdan gelebilecek her türlü siyasî ve mad
dî baskılardan da kurtulmak yönelimine girebilmek ve 
kişiliğine de sahip çıkabilmek olanaklarına; 

4. — Kendi teşkilâtının kurulabilmesinde, kendi 
insiyatifini kullanabilme imkânlarına; 

5. — Din görevlilerinin ve bilhassa bucak ve köy 
imam - hatiplerinin haysiyetli ve maaşlı bir devlet me
muru hüviyetine; 

6. — îlmî ve teknolojik veçhesini de tamamlaya
rak, Müslümanlığın emrettiği ve lüzumlu kıldığı bir
lik ve beraberlik amacına ulaşarak, memleketin en üc
ra köyüne kadar teşkilâtlanabilme ve böylece kendi
sinden bekleneni topluma verebilme imkânlarına ka
vuşturulmak istenmiştir. 

İşte, bu niyet ve umutlarla hazırlanmış bulunan 
633 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 1 5 . 8 . 1965' 
ten bu yana, 10 yıldan fazla bir zamanın geçmiş ol
masına rağmen, bu hedeflerden hemen hiç birisine 
ulaşılmış sayılamayacağı gibi, asıl yenilik getiren, 
önemli maddelerinin tatbikatına geçilmesi de göze 
almamadan yeniden görüşülmek isteği ile Yüce Sena
toya gelmek üzere bulunan tadil tasarısı ile mezkûr 
kanun metninden Millet Meclisince çıkarılmış bulun
maktadır. 

Konuşmamızın uzama istidadı da göstermesi kar
şısında, bu tadil tasarısı hakkındaki görüş ve temenni

lerimizi şimdilik dile getirmek için lüzumlu zamana sa
hip olamayacağımızı da hesaba katarak, mezkûr ta
sarının Yüce Senatoda görüşülmesine bırakmakla ye
tineceğiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
633 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde «İslâm Dini

nin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri 
yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve iba
det yerlerini yönetmek üzere; Başbakanlığa bağlı Diya
net îşleri Başkanlığı kurulmuştur.» hükmü yer almak
tadır. Bu hükmün açıklığı karşısında îslâm Dininin 
bahis konusu olduğu her yerde Diyanet İşleri Başkan
lığının ve kanunî Teşkilâtının mevcudiyeti kanunen 
şart koşulmuş oluyor. Bu kanunî zorunluluk, itibariy
le Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilâtının çok genişle
mek istidadı gösterdiğini kabul etmek gerekmektedir. 
Mevcut Devlet kuruluşlarımıza bir göz gezdirilerek, 
büyüklüğü ve yaygınlığı itibariyle bir sıralamaya tabi 
tutulacak olursa, Millî Savunma ve Millî Eğitim teş
kilâtlarından sonra üçüncü sırayı Diyanet İşleri Baş
kanlığı Teşkilâtının alma istidadı gösterdiği neticesine 
varılır. İşte, bu büyük ve yaygın Teşkilâtın kuruluş ve 
kadro esaslarını düzenleyen kanun hükümlerine işba-
şındaki hükümetlerce saygılı davranmak, her ne mak
satla olursa olsun tavizkâr tutumlardan kaçınmak, ta
sarrufları sağlam ve mantık esaslara istinat ettirmek 
ileride meydana gelecek bu büyük Teşkilâtın mükem
melliğinin temini için şarttır. 

İşte, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak biz, 
Devlet kuruluşları arasında mümtaz ve müstesna bir 
yeri olduğuna inandığımız Diyanet îşleri Başkanlığı 
Teşkilâtının her yönden mükemmelliğini arzuluyor ve 
bunu temin edecek şartlara riayetkar kalmalarını da 
mesuliyet mevkiindeki hükümetlerden bekliyoruz. 

Halihazır durumu itibariyle Diyanet İşleri Başkan
lığı Teşkilâtının din hizmetleri, genel idare hizmetleri, 
sağlık hizmetleri, teknik hizmetleri ve yardımcı hiz
metlerde cem'an 41 465 görevli personeli mevcuttur. 
Yurdumuzda 65 277 yerleşim ünitesinin mevcudiyeti 
karşısında bu miktarın 90 ilâ 100 bin civarına varması 
gereği tahmin edilmektedir. Mevcut personel bu mik
tara varıncaya kadar da Teşkilâtta kadro, daha mühi
mi kalifiye personel ihtiyacı her zaman ve her yerde 
kendisini göstermektedir ve gösterecektir de. Bu ihti
yacın, her yıl iki bin artırmak suretiyle tedricen karşı
lanacağı 633 sayılı Kanunun 29 ncu maddesiyle hü
küm altına alınmıştır. Bu miktar, yalnız bucak ve köy 
imam hatipleri içindir. Kasaba ve şehirlerdeki mazbut 
cami ve mescitler ile dernekler marifetiyle inşa edilmiş 

263 
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cami ve mescitlere verilecek kadrolar bu yıllık artırı
mın dışında bırakılmıştır. Ancak, asıl ihtiyaç, bucak 
ve köy imam hatiplerinedir. Bu itibarla, daha 50 bin 
civarında kadroya ve görevliye ihtiyaç duyulmaktadır. 
Kanunun belirttiği tempoya göre bu, ancak 25 senede 
temin edilebilmiş olacaktır. Din hizmetleri, böyle uzun 
vadeyi bekleyemeyeceği düşünülerek yıllık kadro tah
sisinin artırılmasında zorunluluk görmekteyiz. 

Bu zorunluluğa rağmen 1975 yılı için verilmesi ge
reken iki bin kadronun hala verilmediğini Bütçe Kar
ma Komisyonunda Sayın Bakanın yaptığı açıklamadan 
öğreniyor ve nedenini tetkik ettiğimizde de hayretler 
içinde kalıyoruz. Zira, M. C. Hükümetinin A. P.'li 
Maliye Bakanı, M. S. P.'li Devlet Bakanının kadrola
rın tevziindeki tutumundan emin olamadığı için, bu iki 
bin kadroyu serbest bırakmaya cesaret edemezmiş ve 
bu kadroları tutmakla da, keyfî ve partizanca tasar
ruflara meydan vermediği kanısındaymış... Dikkate 
değer bu konu her yönüyle eleştiriye ihtiyaç göstere
ceğinden, bir süre ile sınırlı tutulan konuşmalara sığ-
dırılamayacagından, takdire arzla yetinilir. Biz de öy
le yapacağız. Ancak, yeri gelmişken bir hususa dikkat
leri çekmeden geçmek de olmayacak sanırım. 

Bir memlekette Ana Muhalefet Partisinin Sayın 
Genel Başkanı «Bu Hükümeti düşürmek, her vatan
daş için artık bir görev haline gelmiştir.» demek zo
runluluğunu duyuyorsa, işbaşındaki hükümetin bu 
uyarıyı yaygara kopararak savuşturma gayretleri bo
şunadır. Kaldı ki, bu önemli sorunun çözümü kadro 
temin etmekle de mümkün olamayacaktır. Bu kadrola
ra tayin edilebilecek yeterlikte olabilen kalifiye eleman 
temini de sorunun esasını teşkil etmektedir. Zira 633 
sayılı Kanun, tekmil imam - hatipliklere ancak İmam -
Hatip Okulunun birinci veya ikinci devre mezunlarının 
tayinini şart koşmakta ve bunu tadil etmek üzere bu
lunan Kanun tasarısı da vekil imam hatipliği kaldırmış 
bulunmaktadır. Bu kanunî durum karşısında Devlete 
düşen görev, yalnız kadro tahsisi değil, en az bu kadro 
kadar da îmam - Hatip Okulu mezunu yetiştirmektir. 

Daha evelki yıllara ait bütçe konuşmalarımızda da 
bu soruna dikkatleri çekmiş, bunu temin için de iki 
öneride bulunmuştuk. 

Bunların başta geleni; imam - hatipliği cazip bir 
hale getirmek ve bu mesleğe intisap edenlere de top
lumsal saygıyı göstermek, diğeri ise; îmam - Hatip 
okullarını birer meslek okulu haline getirmek ve bu 
okula girenleri Devlet hesabına okutmak. 

İtiraf edelim ki, bu önerilerimiz geçmiş hükümetler 
tarafından da lâyıkı veçhile ele alınmış ve üzerinde 

durulmuş değildir. Ancak, bugünkü Hükümet, İmam -
Hatip Okulu mezunlarına polisliğe varıncaya kadar 
yaygın bir iş sahası temin etmek gayreti içerisinde 
görünmüştür. Maksadın üzerinde durmayacağım; 
bunu şimdilik herkesin takdirine bırakmanın isabe
tine inanmaktayım. Ancak, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Teşkilâtının elindeki cüzi imkânın bile ondan esirge
nerek, polis teşkilâtının takviyesi görünümüne iltifat 
etmenin samimiyet ve gerçekçilikle ilgisinin kurula
mayacağına işaretle yetineceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sayıları 14 bini aşkın bulunan vekil imam - ha

tip sorununa kanunî bir çözüm yolunun getirilmek 
üzere bulunmasını memnuniyetle karşılamaktayız. Bu 
konudaki görüş ve temennilerimizi, bir kere daha gö
rüşülmek istemiyle, Yüce Senatoya gelmek üzere bu
lunan tadil tasarısının görüşmeleri sırasında açıklaya
cağımıza şimdilik işaretle yetinmek isteriz. 

Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosundaki mevcut 
personelin % 85'i ilkokul mezunu ve Kur'an kursu 
belgelidir. Bu kadro itibariyle Diyanet İşleri Baş
kanlığı Teşkilâtı, kendisinden bekleneni verecek nite
lik ve yeterlikte sayılamamalıdır. Bu hususta gös
terilecek hoşgörü ve işi hafife almak İslâmiyetin ma
na, mahiyet ve üstünlüğüne gölge düşürmekten başka 
bir şey temin edemez, Zira bu personelin kanunen 
kendilerine tevdi edilmiş bulunan İslâm Dininin inanç
ları, ibadet ve ahlâk esasları konusunda toplumu ay
dınlatmak, başka bir deyimle, manevî âlemimize is
tikamet vermek görevi hoşgörü ile karşılanacak ve 
hafife alınacak neviden olmasa gerektir. Bu itibar
la, bir taraftan din görevliliğini cazip ve itibarlı kıl
mak çarelerini ararken, diğer taraftan da, İmam - Ha
tip Okullanye Yüksek İslâm enstitülerini birer mes
lek okulu haline getirerek, buradan mezun olanların 
başka teşkilâtlara gitmesini önlemek gerekeceği ka
naatindeyiz. 

Böylece meslek okullarından mezun din adamları
nın Diyanet işleri Başkanlığı Teşkilâtında toplanabil-
meleri lüzum ve mecburiyeti kabul edilmeli ve bu hu
susta her türlü fedakârlık da benimsenmelidir. Buna 
paralel olarak da, halihazır kadroda bulunan 30 873 
ilkokul mezunu ve Kur'an kursu belgeli din görevli
sini hizmet içi eğitim merkezlerinde eğiterek, hiç ol
mazsa vasat bir yeteneğe sahip kılmak gayretine yo
ğunluk verilmelidir. Gerçi Diyanet İşleri Başkanlığı
nın bu konuda son yıllarda gösterdiği gayret mem
nuniyet vericidir; ancak, yeterli sayılmamalıdır. Bugün 
adedi 5'i geçemeyen bu hizmet içi eğitim merkezle-
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rinin hemen her ilde açılmasında ve yaygın bir hale 
getirilmesinde zorunluluk vardır. Bugün, yükseköğ
retimde bile yaygın eğitime gidilmesi zorunluluğu ka
bul edilirken, din görevlilerinin yetiştirilmesinde buna 
hız verilmemiş olması bir noksanlık olarak kabul edil
melidir ve bir an evvel de harekete geçilmelidir. Bu 
hizmet içi yaygın eğitime gidilebilmesinde Diyanet İş
leri Başkanlığının her şeyden önce geniş bir neşriyat 
imkânına kavuşturulması gereğini herkesin benimseye
ceğini ümit etmekteyiz. Her müftülük çevresinde bir 
kitaplığın kurulmasında yarar görmekteyiz. Henüz 
yeterli bir seviyeye vardırılamamış olmasına rağmen, 
son yıllarda bu çalışmalara hız verilmiş olmasını mem
nuniyetle karşılıyor ve bunun temposunun artırılma
sını arzuluyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
633 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde Diyanet İş

leri Başkanlığının görevleri arasında, ibadet yerlerinin 
yönetimi de yer almış olduğuna göre, cami ve mescit
lerden de bahsetmek gerekeceğine kani bulunmakta 
isek de, konuşma süremizin geçmekte olmasını düşü
nerek, Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki 
izahatımızla yetinmek zorunluluğu duymaktayız. An
cak, önemli bir konuya temas etmeden de geçemeye
ceğimizi burada açıklamak isteriz. 

Bir milyon civarında Türk ve Müslüman işçinin 
ve bunlardan bir kısmının da aile efradının Avrupa' 
nın muhtelif memleketlerinde ve Avustralya'da çalış
mak üzere bulundukları bir vakıadır. Bunların, dinî 
vecibelerini yerine getirmesi olanaklarına kavuşturul
ması, Devlete düşen önemli bir görev olarak tesirini 
hissettirmektedir. Bu dindaşlarımızın Cuma ve bay
ram namazları gibi cemaat halinde kılınmasında zo
runluluk olan namazlarını eda için bazı kiliseleri ve 
müsait salonları veya açık meydanları kiralayarak 
namazlarını eda etmekte olduklarını gazetelerden öğ
renmekteyiz. Hatta bu nevi, kendi kaderine terk edil
miş vatandaşlarımızın durumlarından yakınıldığına da 
şahit olmaktayız. Bu duruma, Devletin kayıtsız kal
masının türlü sakıncaları karşısında, hiç olmazsa bu 
gibi işçilerimizin yoğun olduğu mahallere cami inşası 
ile aydın ve uyanık din görevlisi gönderilmesi zorun
luluğuna inancımızı dile getirerek, Hükümetin bu 
önemli konuya ilgisiz kakmayarak eğileceği ümidi
mize işaret etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bugünkü dünya gençliğini inanç kısırlığının bir 

ruh bunalımı içerisine ittiği, her yönü ile müşahede 
edilmektedir. Kaygısızlık, mesuliyetsizlik, berdurlii: 

ve çevreyi hiçe sayma, hatta kendisini birtakım sapık 
cereyanların akıntısına terk etmek yönleriyle tezahür 
etmekte olan bu bunalımlar insanoğlunun bugüne ka
dar geliştirdiği manevî değer ve ahlâk kurallarına göl
ge düşürerek, geleceğe ümitle bakabilmek gayret ve 
faziletinin yerini her ne pahasına olursa günü gün ede
bilme davranışı almaktadır. 

İşte bu bunalımın gençliğimizi de çemberi içeri
sine almakta olduğu gözlerden kaçmamaktadır. Hiç 
şüphe edilmemelidir ki, bu bunalımların menşeini, 
inançlarda tatminsizlik ve ahlâk kurallarını da umur
samamak teşkil etmektedir. Bu bunalımların toplum
ları müşküllerle karşı karşıya bırakabildiği gibi, uçu
ruma da sürüklemek istidadı göstermekte olduğu he
saba katılmalı ve çareleri aranmalıdır. Hükümetle
rin bu husustaki umursamızlıkları bir yana, bundan 
çıkar sağlamaya kıyamları ise durumu daha da ağır
laştırıcı nitelik taşır. Bugün eğitim çağındaki gençle
rimizin kendilerini geleceğe hazırlamak gayretlerinden 
uzak bir kayıtsızlık özentisi içinde olmaları, eğitimi 
önemli ölçüde etkilemekte, zaafa düşürmekte bulun
duğu inkârı mümkün olmayan bir vakıa olarak eğiti
cileri ve velileri düşündürmektedir. 

Diğer hak dinlerin kısırlığı yanında, lâikliği din 
olarak doğmuş, ahlâk ve fazilet temeline oturtulmuş, 
doğuşu ile de içtihat kapısını açmış bulunan Müslü
manlık bir çağlayan ve hatta bir umman olarak göz
leri kamaştıracak ve insanoğlunu tefekküre daldıra
cak bir niteliğe sahip bulunmaktadır. Kanaatimize 
göre, İslâmiyetin nurlu ufuklarını gençliğe açmakla 
müşkülleri ortadan kaldırılmış olabilecektir. Yeter ki, 
mesuliyet mevkiinde bulunanlar bu ortamı hazırlayabil-
menin hiç olmazsa gayreti içerisine girebilsinler. İşte 
bu ortamın hazırlanabilmesi, her şeyden evvel ve her
kesten önce Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil 
edilmekte bulunan siyasî parti ve grupların birbirine 
karşı eleştiri ve davranışlarında birlik, beraberlik ve 
kardeşlik duygularıyle aynı göreve talip olmanın id
rakine ererek, memleket ve milletin yüksek menfaat
lerini her şeyin üstünde tutarak, manevî değerlerle, 
dinî inanç ve faziletlere lâyık olduğu üstünlüğü tanı
yarak ve birbirlerinin kişiliklerine de saygılı olarak 
ahenkli bir şekilde hareket etmeleri ve hükümetlerin 
de hizmet müddetlerinin dolduğu sezinti ve esintileri 
karşısında, l i r ue pahasına olursa olsun, koltukların 
muhafazası endişesine kapılarak, şiddet ve zor ted
birlerine baş vurmanın yanında, muayyen çıkarcı çev
releri de memnun etmek pahasına Diyanet İşleri Baş
kanlığı gibi önemli Devlet kuruluşlarını kendilerinden 
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bekleneni veremez duruma getirmeye kıyamın kimse
ye bir şey kazandıramıyacağını artık kabullenip, fe
ragat anlayış ve hassasiyet göstermek suretiyle hemen 
nöbeti devretmeleri ve böylece memlekette hoşnutsuz
luk esintilerine meydan vermemeleriyle mümkün ola
bilecektir kanaatindeyiz. 

Böylece, tekmil Anayasa ve Devlet kuruluşları, 
hakikî maksatlarına yönelerek ve kişiliklerine de sa
hip çıkarak, inkişaf seyirlerini zamanın akışına uyum
lu kılabileceklerdir. Bir Müslümanm birbirini takip 
eden iki gününde bile iyiye ve güzele doğru bir fark-

' lılğın gereği üzerinde duran İslâmiyet, hiç şüphe yok 
ki, ilericiliği esas kabul eden devrimci bir dindir. 
«Evlâtlarınıza, yalnız kendi terbiyenizi vermeye kal
kışmayınız, iyice hatırınızda olsun, onlar, sizin yaşa
makta olduğunuz zamandan başka bir zaman için 
yaratılmışlardır.» mealindeki Hadisi Şerif de belirt
mektedir ki, İslâmiyet, nesilden nesile önemli ölçüde 
bir ilerlemeyi ve yaşantıda bir değişikliği lüzumlu 
görmekte ve telkin etmektedir. Bunun hikmeti üze
rinde durulduğunda, iyiye ve güzele yönelik ilerleme 
arzusunun insanoğhında doğal olduğu neticesine va
rılır. Bundan dolayıdır ki, Türk milletini her yönden 
doyurucu bir refah seviyesine ulaştıracak güç ve ye
teneklere sahip bulunmayan hükümetler ile İslâmi an
layış içerisinde bunun ahengini kurabilmek mükem
melliğine kavuşamamış bir Diyanet İşleri Başkanlığı 
Teşkilâtı, toplumun güven ve saygısını üzerinde henüz 
toplayabilmiş sayılamayacaktır. 

Hâsılı, mevzuun neresinden başlarsak başlayalım, 
en azından, hazırlanış maksat ve esprisine halel geti
rememiş şekliyle 633 sayılı Kanunun gerekli kıldığı 
hedefe uğun olarak teşkilâtlandırılmış, güçlendirilmiş, 
kişiliğine kavuşturulmuş ve ilmî veçhesini de elde ede
bilmiş bir Diyanet İşleri Başkanlığına ve onun yay
gınlığını kazanmış teşkilâtına her zaman ve her yer
de ihtiyaç duyulagelmektedir. Toplum hayatımızda 
ve içinde bulunduğumuz koşullarda konunun çok 
önemli ve geniş olması, Teşkilâtın her yönüyle mü
kemmelliğe ihtiyaç göstermesine rağmen, konuşma sü
remizin de sınırlandırılmış bulunması karşısında, ma
ruzatımız şimdilik bu kadardır. 

Gecenin bu geç saatlerinde dinlemek lütfunda bu
lunduğunuzdan teşekkür eder, Diyanet İşleri Başkan
lığı Bütçesinin, Teşkilâtına ve Yüce Türk Milletine 
hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, grupum ve şah
sım adına Yüce Heyetinizi saygıyle selâmlarım. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk; müsaadeniz olur
sa, sıranızı sayın Bahriye Üçok'a veriyorum. 

Buyurun. 
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADINA 

BAHRİYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa
yın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 

1976 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi üzerin
deki sözlerim daha çok bu kuruluşun yönetimi ile 
ilgili olacaktın 

Sayın arkadaşlarım; 
Dinin, toplum yaşamımızdaki yeri, hepinizin tak

dir edeceği gibi çok önemlidir. Kuşkusuz aydın dü
şünceli, gönlü sevgi ile dolu, bilgili din görevlisi için 
de durum aynıdır. 

Tarihi incelediğimiz zaman görüyoruz ki; din ve 
din görevlileri kendi çizgileri üzerinde tutulduğu sü
rece, saygınlıklarını ve toplum üzerindeki etkinlikleri
ni korumuş, amaçlarından saptırıldığı zaman ise, top
lum yaşantısı içindeki yararlıklarını yitirerek, zaman 
zaman zararlı birer silâh olarak kullanıldıkları bile 
olmuştur. Takdir buyuracağınız üzere, dinin ve din 
görevlisinin saygınlığına gölge düşüren belli başlı et
kenlerden biri de, ona politikanın bulaştırılmasıdır. 
Onun politik bir sömürü konusu yapılmaması gerek
lidir. 

Konuya bu açıdan bakınca, Diyanet İşleri Baş
kanlığının her çeşit siyasal etkilerin dışında tutulması 
zorunluluğu kendiliğinden ortaya çıkacaktır. 

Bu kuruluş, Anayasamızın 154 ncü maddesi ile 
genel idare sistemi içinde yerini almıştır. Özel kanu
nunda belirtilen yetki ve sorumluluk hudutları içinde 
görevini yerine getirecektir. Özel kanunun 1 nci mad
desi ise, bu kuruluşun doğrudan doğruya Başbakana 
bağlı olduğunu saptamış bulunmaktadır; ama daha 
önce olduğu gibi, 1965 yılından bu yana da Diyanet 
İşleri Başkanlığı, Başbakanlar adına Devlet Bakan
larından biri tarafından tedvir edilegelmiştir. 

Konuyu daha gerilere götürerek zamanınızı almak 
istemiyorum. 10 yıllık uygulamalar göstermiştir ki, 
siyasal m3,kamlar veya ilgili bakanlar, (Kuşkusuz ba
zı istisnalardan söz etmek mümkündür) genellikle 
Diyanet İşleri Başkanlığını siyasal bir çıkar kurumu 
olarak görmüşler, çoğu zaman siyasal tabandan ge
len istekler paralelinde harekete geçerek bir imamın, 
ya da bir müezzinin atama işlemlerine kadar bu ku
ruluşun işlerine karışmak istemişlerdir. 

Sözü daha fazla uzatmadan, bugünkü diyanet ve 
politika ile ilgili görünümü ortaya koymak istiyorum. 
Bu görünüm de göstermektedir ki; Diyanet İşleri 
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Başkanlığı politik etkilerden hâlâ yakasını sıyırarna-
mıştır. Siyasal makam, onu kendi çıkarları için kul
lanmaktan kendini alamamıştır. Nitekim, Sayın Er-
bakan'm basında bile yer alan ve din görevlilerine 
yönelik öğütleri herkes tarafından bilinmektedir. Sa
yın Erbakan'a göre, Bedir Savaşı yapılmaktadır. Sa
vaş bütün şiddeti ile devam etmektedir. Bu savaşta, 
en ön safta yer alması gereken kişiler din görevlileri 
olmalıdır. Din görevlilerinin yalnızca islâmı anlatma
ları yetmez. Millî Selâmeti tebliğ etmek, din görevli
lerinin başta gelen görevlerinden olmalıdır. 

Sayın Profesör Erbakan daha ileri gidiyor ve şöy
le diyor : 

«Önümüzde 12 Ekim seçimleri var. Acaba 12 
Ekim seçimlerine Millî Selâmet Partisine bir oy faz
la nasıl sağlayabilirsiniz? İşte cihat bu. 

Siz kürsüde bir saat konuşacaksınız. Bunun beş 
dakikasında dini konu edineceksiniz, 55 dakikasında 
ise bunun politikasını anlatacaksınız.» 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Aslı yok bunların. Ka
tiyen. Hiç alâkası yok. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Gazetelerde de 
çıktı, tekzip edilmedi. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Mesnedi olmayan şey
ler. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — İnşallah öyle
dir, temenni ederim. Öyle olmasını dilerim; ama 
elimde bir zabıt özeti var, orada kimlerin yanında 
böyle söylemiş olduğu saptanmıştır. Fakat ben yanıl
mış olayım veya bir Meclis Araştırması, Senato Araş
tırması yapılırsa, bu sözlerin sarfedilip edilmediği 
her halde açığa çıkacaktır. 

Bu görüşlerin sahibi Sayın Erbakan, Diyanet İş
leri Başkanlığına ve onun yönetiminde din görevi ya
pan tüm personele bu gözle bakıyor. Diyanet İşleri 
Başkanlığını da Sayın Erbakan'ın siyasal örgütünde 
ve yönetici kadrosu içinde yer alan bir Sayın Bakan 
tedvir ediyor. 

Konuya böylesine bir bakıştan sonra, Diyanet İş
leri kuruluşunda bugün ortaya çıkan ve yaşanan sı
kıntıları anlamak güç olmasa gerektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Diyanet İşlerini tedvirle görevli Sayın Devlet Ba

kanı Hasan Aksay'ın bu kuruluş üzerindeki tasarruf
larına şöyle bir göz atıverelim. 

Bildiğiniz gibi, köy camilerine kadro dağıtımı ko
nusu yıllardır bu kürsülerde tatsız tartışmalara yol 

açar, ilgili sayın bakanlar suçlanır, bu işi siyasal bir 
çıkar konusu olarak kullandıklarından yakınılır. Kuş
kusuz bazı sayın Devlet bakanlarının bu tutumları 
nedeniyle de yurttaşın «Devlet» fikrine ve Diyanet 
İşleri Başkanlığına olan güveni, demokrasiye olan 
inancı, adalet duygusuna olan bağlılığı sarsılır. 

Sayın Irmak Hükümeti döneminde yıllardır süre
gelen bu acıyı dindirmek üzere ilgililer konuya el 
atar, kadro dağıtımı işini bir tüzüğe bağlamak ister
ler. Pek tabiî bu tüzük, bu konuyu çözüme kavuş
turmuş, kadroyu oya çevirmek keyfiliğine son ver
miştir. Her il ve ilçe çevresindeki imam - hatip kad
rosu bulunmayan köyler Bakanlar Kurulunca, Birin
ci Erim Hükümeti tarafından daha önce saptanan 
ölçüler gözönünde tutularak, sıraya konulmuştur. 
Bütün muhtarlara gerekli duyurular yapılmış, köyle
rinin kaçıncı sırada yer aldığı bildirilmiştir. İşi bu şe
kilde düzensizlikten kurtaran ilgililer ve Sayın Irmak 
Hükümeti üyelerine burada takdir duygularımı be
lirtmeden geçemeyeceğim; ama «Her şey M. S. P. 
için»1 diyen bir kadronun Sayın Devlet Bakam Hasan 
Aksay göreve gelince bu konuda ne yapılmıştır?.. 
Yalnızca M. S. P.'ye oy veren köylere kadro vermek 
olanağım ortadan kaldıran bu Tüzüğü geçersiz say
mak üzere harekete geçilmiştir. Henüz hiç duygulan
mamış aksaklık ve eksikliklerinin saptanması için, bir 
kezcik olsun denenmemiş olan bu Tüzüğü yürürlük
ten kaldırmak için bakanlıklara genelge gönderilmiş
tir. Bunun adı da, pek tabiî cihattır. Zira M. S. P. 
için olmak şartıyle her şey bu cihadın gereklerinden
dir. 

Sayın Demirel Hükümetinin, Sayın Aksay'ın bu 
önerisini benimsemeyeceğini umuyor ve bekliyoruz. 
Yurttaşın Devlete ve rejime olan güvenini sarsacak 
davranışlardan, adalet duygusuna gölge düşürecek 
kararlardan Hükümetlerinin titizlikle sakınmaları ge
rektiği görüşünü bir kez daha hatırlatmak istiyoruz, 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Bakan Aksay'ı en çok meşgul eden konu

lardan biri de, görebildiğimiz kadarı ile siyasal ta
bandan gelen; fakat yasalara, tüzük ve yönetmelik
lere aykırı olan isteklerini Diyanet İşleri Başkanlığı 
yöneticilerine baskı yapmasına rağmen yerine geti
rememesidir. Doğrudan müftülüklerle ilişki kura
rak, istediklerini yerine getirme denemelerine giriş
miştir bu yüzden. 

Sayın senatörler; 
Tarih 25 . 3 . 1975 Salı, Millet Meclisinin 55 nci 

Birleşiminde 1789 sayılı Yasa görüşülmektedir. 657 
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sayılı Yasanın 1897 sayılı Yasa ile değiştirilmek is
tenen 36 ncı maddesinin (A) bendinin (7 - b) fıkra
sı yeni bir hükme yer vermiş. Tasarı metinine «Ha
fız oldukları Diyanet İşleri Başkanlığınca çıkarıla
cak bir yönetmelikle tespit edilenlere bir derece yük
selmesi verilir.» hükmü eklenmiştir. Millet Meclisi 
Tutanak Dergisini inceliyoruz; Derginin 2 nci cil
dinin 183 ncü sayfasında yer alan bir önergeden söz 
etmek istiyorum sizlere. 

Bu önerge, anılan fıkra ile ilgili bir önerge. Ba
zı sayın parlamenterler bu önergelerinde söz konu
su fıkranın değiştirilmesini istiyorlar ve Yasanın yü
rürlüğe girdiği tarihten önce, şu veya bu şekilde ha
fızlık belgesi almış olanların da bu belgelerinin ge
çerli sayılmasını, bu durumda onların yeniden sına
va girmemelerini öneriyorlar. Bu önerge konusun
da, önergeyi veren sayın üyelerden birinin de aynı 
Derginin 189 ncu sayfasında açıklaması yer alıyor. 
Bu sayın üye Kur'an kurslarından, müftülüklerden, 
şu veya bu şekilde alınmış hafızlık belgelerinin de 
derece yükselmesi olarak değerlendirilmesi üzerin
de ısrarla duruyor; ama Yüce Meclisin iradesi bu 
önergeyi reddediyor. Metin tasarıda olduğu şekilde 
benimseniyor. Yani Yüce Meclisin iradesi, derece 
almak isteyen hafızlara olanak getiriyor; ama bu 
işin Diyanet îşleri Başkanlığınca çıkarılacak bir yö
netmelik uyarınca düzenlenmesini hükme bağlıyor. 
Daha önce alınmış belgelerin sınavsız değerlendiril
mesi tarzındaki öneriyi reddediyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Konunun yasa ile ilgili öyküsü kısaca böyle. 

Şimdi, söz konusu Yönetmeliğin başından geçenle
re şöyle bir göz atalım. Bu Yönetmelik 20 . 6 . 1975 
gün ve 15271 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış 
bulunmaktadır, dileyenler inceleyebilirler. «Diyanet 
İşleri Başkanlığından» başlığım taşıyan Yönetmeliği 
incelediğimiz zaman görüyoruz ki, Yasama Organı
nın reddettiği ve yukarıda sözü edilen önerge, da
ha da açık bir dille bu Yönetmelikte yer almış, «Da
ha evvel müftülükler veya Diyanet İşleri Başkanlı
ğınca tasdikli hafızlık belgesi almış olanların hak
ları mahfuzdur.» hükmüne yer verilmiştir. Böylece 
anılan Yönetmelik, Sayın Aksay tarafından 1897 sa
yılı Yasaya aykırı olarak yürürlüğe konulmuştur. 
Sayın Bakanın bu konuda lütfedecekleri açıklama
larını bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yüce Meclisin iradesine kuşkusuz hepimiz say

gılıyız. Bu irade Kur'an'ı Kerim'in tamamını ezber

leyenlere birer derece yükselmesi vererek, onore et
mek ve onların çalışmalarını değerlendirmek iste
miştir; ama bunun bir düzen içinde yürütülmesini 
de amaçlamış, hıfzını, Yasa yürürlüğe girdiği tarih
te, ya da daha sonra ispat edenlerin bundan yarar
lanmasını öngörmüştür. Kanımızca, kimsenin Dev
let kasasını siyasal çıkarları için kullanmaya hakkı 
yoktur; Müslümanlığın gereği de budur. 

Bir başka konuya değinmek istiyorum : Yurt dı
şındaki işçilerimizin çalıştıkları ülkelerde çeşitli za
rarlı akımlarla karşı karşıya bulunduklarını artık 
bilmeyenimiz kalmamıştır. Bölücü çabalarını Türki
ye'de istedikleri gibi sahnelemekte güçlük çeken nur
culuk, süleymancılık gibi bazı dinsel kılıklı akımlar 
da kuşkusuz bunlar arasında yer almaktadır. O hal
de, Türk Devleti konuya titizlikle eğilmek zorunda
dır; aydın düşünceli, Atatürk'çü, yetenekli din gö
revlileri ile yurttaşlarımızı bu sapık akımların etki
lerine karşı korumalıdır. 

Diyanet İşleri Başkanlığının 1975 Ramazan ayın
da bu amaçla Avrupa'ya gönderdiği din görevlile
rinden hepsini değil, ama bazılarını tanıyoruz. Üzü
lerek belirtmeliyiz ki, bunlar, sözü edilen akımlara 
karşı yurttaşlarımızı uyarmak şöyle dursun, kendi
leri uyarılmaya ve eğitilmeye muhtaç kimselerdir. 
İçlerinde Sayın Aksay'ın Partisi paralelinde aktif 
davranışîarıyle tanınanlar da vardır. 

Sayın senatörler; 
Vaktinizi sabahın bu erken saatlerinde almak is

temediğim için, konuyu biraz daraltarak ifade et
meye çalışacağım. Bütün bu olaylar göstermektedir 
ki, Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşu, çoğu dönem
lerde olduğu gibi, bugün de politik çıkarlar yönün
de kullanılmak istenmektedir. Aklımıza gelen bir 
öneriyi, yüzde yüz oranında konuya çözüm getir
mese de, burada sunmak istiyoruz. 

Konuşmanın bir yerinde belirttiğim gibi, 633 sa
yılı Yasanın 1 nci maddesi ile Diyanet İşleri Baş
kanlığının doğrudan Başbakana bağlı olduğu sap
tanmış bulunmaktadır. Öneri şudur : Devreden Dev
let Bakanlığı çıkarılmalı, Diyanet İşleri kuruluşu her 
çeşit siyasal etkilerden uzak bir şekilde kendi Yasa
sı ve sorumlulukları ile başbaşa bırakılmalıdır. 633 
sayılı Yasanın atamalara ilişkin 21 nci maddesini in
celediğimiz zaman görüyoruz ki, Sayın Cumhurbaş
kanınca sunulan ortak kararnamelerde bile Devlet 
Bakanına yer verilmemiştir. Atamalar, ya Başbaka
nın onayı ile olmakta, ya da ortak kararname ile 
Bakanlar Kurulu kararıyle tamamlanmaktadır. 

— 268 — 



C. Senatosu B : 31 3 . 2 . 1976 O : 4 

Ortak kararnamelerde Başbakanın ve Cumhur
başkanının imzası bulunmaktadır. Bakanlar Kurulu 
kararını gerekli kılan birkaç atama olayına ise, inha 
makamı yine aynı Yasaya göre, bizzat Başbakanın
dır. Durum böyle olunca, Diyanet İşleri Başkanlı
ğının doğrudan Başbakana karşı sorumlu olarak gö
rev ve sorumluluklarını yerine getirmesi kadar do
ğal bir şey olamaz. 

Vaktinizi almamak için bir hayli kısaltarak söz
lerime devam ediyorum. 

Şimdi biraz da bu kuruluşun yayınlarına değin
mek istiyorum. Geçen yıl bütçesinde söylediğim gi
bi, Diyanet Başkanlığının Türkçe çevirileri bulun
mayan ve islâm'ın temel kitapları arasında sayılan 
yapıtları yayınlaması gerçekten büyük hizmet ol
muştur. Pek çok Müslüman yurttaşımızın soruları
na ve sorunlarına ışık tutmuştur; teşekkürle karşıla
rız. Tecridi Sarih çevirileri, Riyazüs Salih'in ve baş
ka hadis kitaplarının basılması, Kur'an çevirileri 
çok yararlı olmuştur. Ayrıca, Diyanet İşleri Başka
nı Sayın Dr. Lûtfi Doğan'ın «İslâm'da Din Hürri
yeti Konusu» üzerindeki yazısını Diyanet Dergisi
nin 15 Haziran 1975 sayısında yayınlamasını da, 
din ve mezhep ayrılığı güdenlere karşı değerli bir 
uyarı olarak gördüğümüzü belirtmek isteriz. 

Bu yazıda, dinde zorlamanın bulunmadığını, 
insanların bir tek ümmet olmayışlarının Allah'ın bir 
dileği olduğunu. Hz. Muhammed bile öğüt ver
mekten öte bir iş göremeyeceğini, onun bir zor kul
lanıcı olmadığını Kur'an'ı Kerim'in ayetiyle sapta
maktadır. 

Yine Sayın Lûtfi Doğan; halen kız çocuklarını 
okula göndermeyen Müslüman yurttaşlara seslene
rek, Hz. Peygamberin bu konudaki öğütlerini ak
tarıyor. Bunları da memnunlukla izlediğimizi belirt
mek isteriz. 

İki yıl önce Diyanet İşleri Başkanlığınca yayın
lanmış olan «Hutebeler» Kitabında, Alparslan, Fa
tih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim gibi Osman
lı padişahlarına geniş övgülerle yer verildiği halde, 
İstanbul'un ikinci fatihi ve ülkemizin nüfusunu 
% 60'dan ilk kez % 99 Müslüman hale getiren Mus
tafa Kemal Atatürk'ten hiç bahsedilmeyişini üzüntüy
le karşıladığımızı beliren sözlerimi sayın arkadaşîarı-
madan hatırlayanlar vardır. Bizimle birlikte bu tu
tuma üzülen sayın üyelere şimdi memnun olacakları 
bir başka haberi, bu konuyle ilgili bir haberi sunaca
ğım. 

İki ay önce yayınlanan «Yeni Hutbeler» kitabın
da bir iki cümlecik ile de olsa, döt ayrı bahiste Cum
huriyetimizin kurucusu ve kurtarıcımız Mustafa Ke
mal Atatürk'ün adına yer verilmiştir. Böylece, Ata
türk adı etrafında oluşturulan devrim düşmanlığı, ya
ni dolaylı yoldan girişilen şeriat savunuculuğu ve Ulu
sal Kurtuluş Savaşı Tarihini tahrif, bir ölçüde bu alan
daki tehlikeli akımlara eğitimsiz yurttaşlar ortamın
da engel teşkil edecektir; ancak, büyük masraflarla 
ve emekle meydana getirilen bu hutbelerin, ülkemizde 
bulunun 45 bin camide okunması koşuluyle tabiî. Bu 
yapılmadığı takdirde, «Hutbeler» Kitabının basılma
sının ucu, bütçemize dokunan zararından başka bir 
anlam taşımayacağı ortadadır. 

Temenni edilir ki, yeni baskıları yapıldığında bu 
kuruluş, Mustafa Kemal'in büyük hizmetlerini okur
larına daha geniş olarak yansıtsın. Tarihten bir ör
nek var elimde, Çok geçmiş zamana ait değil; ama 
herhalde 1924 - 1926 yıllarını kapsayan, o yıllarda 
yayınlanmış çok eski bir kitap. Bu kitap, Fatih Ders-i 
âmmlarından İstanbulTu Hoca Hayrii Efendi tara
fından yazılmış. Bir hutbesinde Hoca Hayri Efendi 
şöyle söylüyor; eski terimlerle olduğu için Türkçeleş
tirerek okuyorum; «Gazi Mustafa Kemal Paşayı Al
lah yetiştirdi.» diyor. Karanlıkların aydınlıklara dö
nüşmesini bir mutlak kudretin iradesine bağlı gören 
Hoca Hayri Efendi, Türk Ulusunu karanlıktan aydın
lığa ulaştırmakta Allah'ın isteğini gerçekleştiren Gazi 
Mustafa Kemal'e ve arkadaşlarına teşekkürü, «Allaha 
teşekkür etmekitir» diye tanımlıyor. Bunu, «Kim ki, 
halka şükretmez ise, Hak telâya da şükretmez.» ha
disine dayanarak ifade ediyor. 

İslâmın ters yorumlara uyruk tutulmasını önle
mek için, Diyanet İşleri Başkanlığına düşen başka 
bir görev de, kanımızca Kur'an-i Kerim'de ibadet ve 
imanla ilgili tüm ayetleri toplayıp, Türkçeye çevirte
rek bastırmak ve isteyen yurttaşlara maliyet fiyatına 
dağıtmaktır. Bunu öneriyoruz. Böylece, İslâm Dininin 
ibadet üzerindeki, iman üzerindeki emirleri daha etkili, 
daha doğru olarak bireylere ulaşmış olacaktır. 

Başbakanlığın dikkatini çekmeyi görev saydığımız 
iki konu daha var. sayın senatörler. 

Bunlardan biri, Arap harfleriyle Türkçe yayınlar 
yapmak konusudur. Devrimlerimizin en önemlilerin
den biri olan çağdaş uygarlığa bir ölçüde yakışmamı
za, Türk halkının kolay okuma olanaklarına sahip bu
lunmasına yardımcı olan «Harf Devrimi»mize karşı 
sürdürülen bu sinsi girişime «Dur» denilmesi gere
kir. 
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İkincisi, yine Anayasa güvencesi altında bulunan 
677 sayılı Yasamızla yasaklanmış olan tarikatçılık ve 
bu akımların yayımlarıdır. «Hizb-ül bahr» adını ta
şıyan nakşi tarikatının dervişlik rabıta derecelerini 
gösteren risale bunlardan biridir. Bu kitap da yanım-
dadır. Gayet kısa bir iki yerini müsaadenizle size ak
tarayım. Diyor ki: «İşbu risale, Merhum Üstadımız 
Mehmet Şemsettin Bursavi kaddessallahu sırra tara
fından 1951 yılında tanzim edilmiştir.» Ama kitap 
1974'te basılmış ve Arap harfleriyle basılmış; ama 
Türkçe. Bu, yasalarımıza göre suçtur. 

Yine deniliyor ki: «Tevhit zikri; ikinci devre, yani 
tevhit zikri devresi, Nakşi Halidi İsmeti kulu mensu
bu için manzum olarak tertip edilmiş olup, fikir aç
mak için sadece bir yardımcıdır..» Fikir açmak için 
tavsiye ettiği şeylere bir göz atalım: 

«İstiğfar 15 adet, fâtiha-ı şerife 7 adet, sağdan 
salâvat-ı şerife 100 adet, elemneşrahleke-i şerif 79 adet, 
ihlâs-ı şerif 1001 adet, fâtiha-ı şerife 7 adet soldan, 
salâvat-ı şerife 100 adet, Her sure, mutlaka ayrı bir 
besmeleyle okunur.» 

Yani bunları binbir defa okumak suretiyle fikir 
açmayı temin yolu öneriliyor. 

Burada, dervişlik telkini de yapılıyor: «Ancak, fey
zin fazla gelmesi için bu Risale ile derse başlanması 
tavsiye olunur. Bu Risale ile ilk zamanlar bakarak da 
okunur. Hususiyle hafızası müsait genç kardeşlerin 
ezberlemeleri uygun olur. Sâlik, açık tevhit dersine 
erdikten en az altı ay veya dervişin kabiliyet ve isteği 
derecesine göre bir sene ve daha da geç olarak ikinci 
devre tezekkürü mevt ve rabıtasına geçilir.» diyor ve 
daha birtakım öneriler. 

şünülürse (Ben hesap ettim) 2,5 milyarı aşan bir yatı
rımdan Türk yurttaşının bekleyeceği yasal hizmetler 
olacaktır elbet. Bu konuda, Diyanet İşleri Başkanlı
ğının daha dinamik bir tutum izlemesini beklemek
teyiz. Geçen yıllarda, üzerinde ısrarla durduğum çağ
dışı bazı yazıları kınamış ve bunların tekrarlanma
ması dileğimi özel görüşmelerimde de belirtmiştim. 
Üzülerek söylemeliyim ki, bu Ramazan sayılarında 
125 ve 126 sayılı ve 1975 tarihli Diyanet Gazetelerin
de aynı konular bu kez daha açık, daha çirkin ve akıl 
almaz örneklerle yer almış; sadece imzalar değişmiş. 
Bu yazıları burada okuyamam. Çok korkunç sapık
lıklardan bahsediliyor, çok müstehcen. Öyle ki, müs
tehcen film çevirenler, ya da afişler çizenler, müsteh
cen kitaplar yazanlar, bu gazetede yer alan müsteh
cen cümleleri savunmalarında delil diye kullansalar ilk 
duruşmada aklanma kararı alabilirler. Bütün bu sa
pıklıkları, ahlâk dışı işleri yapanlar hakkında, ne 
dünya, ne bir ahiret cezası söz konusu edilmemekte
dir. Hatta dince kefaret bile gerekli görünmemekte
dir; ya oruç hiç bozulmuyor, ya da bozulursa yalnız
ca kaza gerekiyor; yani o günün orucunu yeniden tut
ması öngörülüyor. Öyle ki, bu caniyane işleri işledi
ğinde, yeniden bir gün oruç tutmak yeterlidir, denili
yor âdeta. 

Sayın üyeler; 
İslâm Dini bu değildir, İslâm Dinini tenzih ede

rim. Diyanet İşleri Başkanlığı bu çeşit yayınlardan 
dikkatle kaçınsın, temiz ahlâkın örnekleri olan güzel 
yazılar yayınlasın. Orta Çağda değiliz, günümüzde bu 
denli sapıklıklar olsa da yaygın değildir. Ölüye teca
vüz edecek sapık Türkiye'de 50 yılda bir veya iki ki
şi, ya çıkar ya çıkmaz; ama onun orucunun sahih ol
ması için Diyanet İşleri Başkanlığının her yıl yayın 
masraf ve külfetlerine katlanmasına gerek yok her hal
de. Gerek yok; çünkü böyle suçlar işleyenler ancak 
akıl hastalarıdır. 

Yine Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından 
olan Diyanet Dergisinde (Cilt 14, sayfa 6) Davut'un 
aşk hikâyesi, Yusuf'un neden 12 değil de, 11 çocuğu
nun olduğunun hikâyeleri ve tartışmaları uzun uzun yer 
alıyor. 

Bu yayınların hiç biri dinsel, ahlaksal bir eğitimi 
amaçlamış değildir. Gelişigüzel eski kitaplardan bir
takım aktarmalardır Jci, imza sahibine sayfa başına 
sağlayacağı telif ücretinden başka bir yaran düşünü
lemez. Bununla birlikte, bir genelleme yapmak iste
miyorum. Yine Diyanet İşleri görevlilerinden kimle-

Yasalara karşı girişilen bu yıkıcılık, rejim tahrip
çilerinin sol kanat eylemcileri ölçüsünde bir eylem 
olduğu açıktır. Görmezden gelmek, önemsememek, re
jimimiz için olduğu kadar, Türkiye'nin var, ya da yok 
olması bakımından da sorumluluk gerektirir. 

Başbakanlığın sorumlu bir dairesi olan Diyanet 
İşleri Başkanlığının, halkı bu yolda sapmalardan koru
yucu nitelikte yoğun bir yayın kampanyası açmasını 
önermekteyiz. Artık, örtülü olmayan ifadelerle halkı 
din adına, İslâm adına hizipleşmelerden uzak bulun
maya çağırmalıdır. 

Binlerce, onbinlerce din görevlisi bulunan ve 1,5 
milyara yakın bütçe olanakları sağlanan bir kuruluş
tan bunu beklemek, her aydın yurttaşın, hatta Müs-
lümanın hakkıdır sanırız. 

Millî Eğitim Bakanlığının din eğitimi giderleri de, 
gerçekte bu kuruluşun amaçlarına hizmet ettiği dü-
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rinin yararlı, bilimsel, güzel yazıları da bu dergilerde ] 
yer almaktadır; ama yeterli değildir. I 

Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarında şimdi 
açıklayacağım bir başka zararlı akımın öylesine yar
dımcısı olunmuştur ki, bu alandaki tutumunu he
men düzeltmezse, çağdaş eğitim sistemimiz olsun, 
Medenî Kanunumuz olsun, Devlet kuruluşları eliyle 
çöküntüye sürüklenecektir. 

1976 Diyanet İşleri Başkanlığı takviminde 22 Ni
sanı gösteren sayfanın arkasını özetliyorum size: 
Talâk (Boşanma) hâkimlere bırakılmayacak. Mukad- I 
desata bağlı olduğumuz devirlerde; yani nikâhı imam- ı 
ların kıydığı ve erkeğin «Boş ol» dedi mi, kadının I 
sokak ortasında kalıverdiği devirlerde boşanma pek I 
azmış. Bu hükme nereden varıyorlar? O zaman is
tatistikler var mıydı9 

Yine bu takvimde, herkesin kolayca görebilece
ği bu yayın aracında, 19 Mayıs gününe maksatlı ola
rak seçilen yazıda; medreselere övgüler, Tanzimata 
da örtülü bir biçimde yergili ifadeler yerleştirilmiş
tir. 

26-30 Ağustos günlerinde yalnız Alparslan'ın sa
vaşı hikâye edilmektedir. Türk tarihinde 26-30 Ağus
tos, acaba başka şanlı bir günün de tarihi değil mi
dir? Tarihin sayfalarını süsleyecek bir başka olay 
yok mudur? 

Başkanlık, her işten önce yayınlarını ele almalı, 
Anayasaya ve Anayasa güvencesi altındaki yasalara, 
Medenî Kanuna ters düşmeyecek, onları dikkatle ko
ruyacak yazıları yaymaya özen göstermelidir, çok da
ha duyarlı bir tutum izlemelidir ki, 2,5 milyarı aşan 
bir bütçenin karşılığını hakkıyle vermiş olsun. 

Sözlerime burada son verirken, 1976 Bütçesinin 
hayırlı ve olumlu işlerde sarfını diler, Kontenjan 
Grupu ve şahsım adına Yüce Senatoya saygıyle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Yılmaztürk, buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ALÂEDDİN YILMAZ
TÜRK (Bolu) — Sayın Başkan, muhterem senatör
ler; 
Adalet Partisi Grupu adına Diyanet İşleri Başkan

lığı Bütçesinde mümkün mertebe kısa olarak maru
zatımı sunmaya çalışacağını.. 

Evvelâ din denir?.. Din; insanın bu âleme nere
den geldiğini, ne olacağını ve nereye götürüleceğini 
bildiren bir ilimdir. Din; aslını bulmak aşkıdır. 
Din; bütün faziletlerin ve bütün kemalâtın aslıdır. 
Din ve iman mürebbii vicdandır. Din; vicdanlara 

zevki hürriyeti tattıran müessesedir. Mekârimi ah
lâk din sayesinde olur. Ebediyete inanmadıkça sami
mî ve hakikî ahlâk olmaz. 

İslâm dininde, yani bizim dinde, din ile dünya 
ayrı değildir. Onun için İslâm dini manii terakki 
değildir. 

Hıristiyaniyet vasıtayı, esbaibı, müessiri hakiki ta
nır. Halbuki İslâm dininde madde ve eşyada mü
essiri hakiki Allah'tır. Bizim dinde esbabı mucibe 
Allah'tır. 

«Lahavle velâ kuvvete illâ billah» in manası, hav
li kuvvet Allah'tandır. 

İslâm dininde ateşte yakıcılık hassası vardır; an
cak «yak» emrini aldığı zaman yakar. Suda boğu-
culuk hassası vardır; ancak «boğ» emrini aldığı za
man boğar. Bıçak da aynı şekildedir.. 

Binaenaleyh, maddedeki hassanın hakikati AU 
lah'tadır. Maddenin kendisinde ancak yapmak va
zifesi, yani Allah'ın emrini yerine getirmek hassası 
vardır. 

Halbuki, Hıristiyaniyet maddedeki hassanın haki
katini maddenin kendisinde mevcut olduğunu kaJbui 
eder. Putperestlik akidesi buradan doğmaktadır. 

Hıristiyaniyette vesair edyanda vücudu var ta
nır ve *%im verir. «Hakikat ışığını aynadan çıkar. 
Onda mevcuttur» der. 

Halbuki İslâm dininde vücut yoktur, yarlık yok
tur, Allah vardır. Vücut onun bir harfidir, İslâm 
dininde hakikat ışığı Allah'tadır. Ayna, ancak onu 
aksettirir. Bu bakımdan çok büyük fark vardır. 

İslâm dini dünyaya müsavatı getirmiştir. Kıır'an 
Arapça değil, Allaih'çaıldır. Arap lisanı üzerine na
zil olmuştur; fakat mana Allah'tadır ve her an nü
zuldedir. Onun için manası ve elfazı kıyamete ka
dar bakidir. 

İslâm dininde teslim ve teffiz şarttır. İslâmiyet-
te «Bana ne» yoktur. Cüz'ünden feragat küllünden 
feragat sayılır. 

Allah, Hazreti Muhammed'in getirdiği dini yı
kacak olan bir rüzgâr yaratmamıştır. İlâhî meşa
leyi söndürmek için üflendikçe, o daha ziyade alev
lenir ve parlar. 

Hazretti Muhammed, «Keramatı diniyeye muka
bil, Keramatı fenniye tekemmül etmedikçe, (mey
dana gelmedikçe) bu dünya son bulmayacaktır.» de
miştir. 

Yine Hazreti Muhammed, «Bir gün tıp âlemi 
ölüyü diriltecek ve ondan sonra kâinat yok olacak; 
yani kıyamet kopacak.» buyurmuştur. 
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Müslümanların acz içinde oldukları günden iti
baren bu hale düşmelerinin sebebi ikidir. 

I.- Kur'anı ölü kitabı yapmak, yalnız ölüleri
mize okumak. Kur'anı azimüşşan ölüler için de
ğil, diriler için gelmiştir. Yani, Kur'anı anlamadık, 
anlatmadık. Herhangi bir mesele hakkında Allah 
Kur'anı Kerim'de ne buyuruyor demedik. Kendi
mizi, hayatımızı ona uydurmadık. 

2t ikinci mühim husus, mirasyedi şeklinde 
Müslüman kalmak. Kâfirle, küfrü anlamadık. Müs
lümanları kimlerin nereden ve nasıl hareket ederek 
yıkacaklarını teşhis ve tespit edemedik. Nüfus kâ
ğıdında «İslâm» kaydı olduğu halde, «İslâm» ismini 
taşıdığı halde, imandan sonra küfre giren cins kâ
firlerin İslâmî birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozabi
leceklerini düşünemedik Babadan kalma mirasyedi 
şeklinde eğitimsiz ve öğretimsiz Müslümanlıktan alı
nan netice meydandadır. 

îslâm dini, aşk dinidir. Aşk, kabili tecezzi ve ka
bili inkisarn olmayan bir mazhariyettir. Aşk, maşu
kun rızasıdır. Nebi cemi ezdada memurdur. Mane
viyatız medeniyet vahşete doğru yürümeye mah
kûmdur. Bütün ibadatı ta at ahlâkın ve tavrı hare
ketin reçetesidir. 

îman; lisan ile ikrar, kalp ile tasdik, azaıcevarihi 
ile de ameldir. 

Dünyaya gelmekten gaye, muradı ilâhiyeyi an
lamaktır. 

İslâmiyet, ruhun istediğini ve vücudun ihtiya
cını verir. Onun için, İslâmiyeti yıkmaya çalış
mak, insaniyeti ve medeniyeti yıkmak demektir. 

Bu âleme gelişteki gaye bilmek, bulmak ve ol
maktır. 

İnsan, namus ve vicdanin kefaleti ile ancak hu
zuru ilâhiyeye çıkabilir. 

Mümin, Allah'ın eşyaya takdir ettiği kıymeti 
bozmadan kabul eden adama denir. 

Mümin, Vacipteâla Hazretlerinin yaratmış ol
duğu, Allah'ın kendini beyan eden eşyaya vermiş 
olduğu kıymeti takdir eden ve ona göre yerli yerine 
koyan kimseye denir. 

En büyük iman, halinden memnun olmaktır. 
Servet, bizatihi nimet değil, vasıtai nimettir. İnsan 
üzerinde tesir icra eden, inşam teşhir eyleyen hiçbir 
şey tasavvur olunamaz ki, onun arkasında Allah bu
lunmasın. 

Müslüman. Allah için, hak için kendisini ça
lışmaya teslim eden adama denir. Resmini bırakma
yıp, ismini hak ile andırmaya hak kazanan kimse-

— 2' 

ye Müslüman denir. Cemiyeti yaşatan merhamettir, 
muhabbettir, hürmettir. Muhabbet ve merhamet 
iki öz kardeştir. Bu kardeşlerin annesi ve babası din
dir. Allah bir cemiyete kızdı mı, o cemiyetten dört 
şeyi kaldırırım buyuruyor. 

1, Haya «Naimus» : Allah'ın gayret sıfatından 
sevip, seçtiği has kullarının gönüllerine ilham etmiş 
olduğu, (Vermiş olduğu) bir gayreti rabbaniyedir, bir 
gayret sıfatıdır. 

2., Bereket : Bereket, bir feyzî manevîdir. Gözle 
görülmez, asarından anlaşılır. 

3., Merhamet : Mahlûku hüdaya karşı kalbin rik
kati, rikkatle çarpmasıdır. 

4< Din ve iman : Bu, Allah'ın en büyük terbi-
yesidir. Allah kullarını iki şey ile terbiye eder: 

1, Açlık, 
2i Dinsizlik. , 
İlim daima tasdika, cehil daima inkâra götürür. 

Bir şeyin tasdikinden bir zarar gelmiyor ve inkârın
dan da maddî bir fayda hasıl olmuyorsa, daima 
tasdika doğru gidilir. Bu, ilmî bir mecburiyettir. 

İlim : Bir nuru rabbanidir ki, Allah'ın sevdiği 
ve seçtiği kuluna en büyük bir ihsanıdır. İnsan zen
gin olunca agniyayi şakirin ve fakir olduğu zaman 
da, fakriyeyi sabirin olmak lâzımdır. İnsan iki mah
kemede mahkûm olmamalıdır. 

1» Vicdan mahkemesi : Bütün mevcudatta hakkı 
görmenin adına vicdan denir. 

2. Hükümeti ilâhinin mahkemeî ilâhisi : İnsan 
ünsten müştâkdır.. Bende söyleyenle, sizde dinle
yenin mecmuuna insan denir. İnsan, enisi, munisi, 
yârı, nigârı hak olan kimsedir. Tövbe, hakka rü-
cudur. Hilkatten gaye, Hazreti Muhammed'dir. 
Mananın yürüyebilmesi için maddeye ihtiyaç var
dır. Geminin yürüyebilmesi için denize ihtiyaç ol
duğu gibi. Fakat, geminin içine deniz girince gemi 
ibatar. İşte bunun gibi, dinin bütün icaplarını yeri
ne getirmek için maddeye; yani paraya ihtiyaç var
dır. Madde, kalıpta kalmalıdır. Kalbe girerse ge
minin battığı gibi, insan da batar.• 

Hülâsa İslâmın özü, evvelâ insanî bir karakter ter
biyesi ve yüksek bir ahlâka sahip kılmak şuurudur. 
Ondan sonra ilim, sanat, felsefe, yüksek kültür ve 
teknik getir. Bugün bize düşen büyük vazifelerden 
biri, din ve vicdan hürriyeti bahsinde düşülen tari
hî hatayı düzeltmek ve memlekette temiz bir içtimaî 
sulh ve sosyal adalet nizamı kurmaktır. 

Türk, sağ oldukça kendisine bir otağı bulur. Hele 
hak kapısının azizi olursa. 
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Muhterem senatörler; 
Bütçe Komisyonunda bir «Mukaddesatçı görüş» 

tabirinin yanlış anlaşılması sebdbi ile mukaddesat ve 
mukaddesatçı görüşün ne demek olduğunu da kısaca 
izaha çalışacağım; 

Vazife : Vacibül icra; yani yapılması zaruri olan 
şeye denir. Yapılması ilmen, örfen, alhlâken, dinen, 
medeniiyeten zaruri olan şeye vazife denir. Vazife 
mukaddestir. 

Mukaddesat, kutsiyattan; kutsiyat, ahlâkiy attan; 
ahlâk, Allah'tan doğar. 

Binaenaleyh, mukaddesatçı görüş dediğimiz za
man, vazife şuuru içerisinde, inanan bir anlayış 
içerisinde memleket ve millet meselelerine dört elle 
sarılmak manasınadır. Maalesef Bütçe - Plan Ko
misyonunda buna şahit oldum, bir bakanın mukad
desatçı görüşle; Köy İşleri Bakanının, meselelere 
yaklaşıyoruz tabirini bir sayın senatörün lâikliğe ay
kırı bir tabir olarak tavsif etmesini hayretle karşıla
dım ve müşahade ettim. 

Demek ki, biz henüz daha hâlâ lâikliği öğrene
memişiz, mukaddesatı anlayamamışız, mukadde
satçı bir ölçü ve gözle vazife şuurunu idrak edememi
şiz. 

Bir milletin nasibi, birliğinin kuvvetine, hassa
siyetine, gayretine bağlıdır. Hazreti Muhammed, 
birbirinize düştüğünüz an korkaklaşırsınız, şevketi
niz elinizden gider buyurmuştu. 

Muhterem senatörler; 
Dinin tarif ve esasına ait kısaca maruzatımdan 

sonra, şimdi bazı hususlara kısaca da olsa, değin
mek istiyorum. 

Senelerden beri, tabiri caizse, sofranın ekmeği ol
du, zira sofrada yemek değişir de ekmek değişmez. 
Layikliğin tarifini, manasını şümulünü ifade ederiz. 
Bundan evvelki bütçelerde din ile dünyayı ayırmak 
manasındaki ifadelerin bu sefer daha da yumuşamış, 
biraz daha rayına girmiş olarak beyan edilmesi beni 
memnun etmiştir; ama bunun yanında, hakikaten la
yikliğin efradını cami ağyarını mani bir tarifinin Ana
yasa Maddesinde dercedilrnemiş olması, elbette ki 
çok kullanılan kavram kargaşalıklarına sebebiyet 
vermektedir. Neyin layikliğe aykırı, neyin aykırı olma
dığı meselesinde, hukukçu ve adliyeci veya tatbikatçı
lar olarak daima tezada düşülmektedir. 

Anayasamızın 19 ncu maddesi, din ve vicdan 
hürriyetine ait hususiyetleri beyan etmiş, bu arada 
da «Din eğitim ve öğrenimi, ancak kişilerin kendi is
teğine ve küçüklerin de kanunî temsilcilerinin isteği-

j ne bağlıdır» şeklinde bir fıkra dercetmiştir. Bununla 
bir noktaya gelmek ve Sayın Bakanın dikkatini çek-

I mek istiyorum. 

I Türkiye'de münakaşa konusu olan bir husus var, 
hepinizin malumu olan Tevhid-i Tedrisat Kanunun
da, diniyat ve hidamat-ı diniyenin ifası için ayrıca 
din mekteplerinin, ilahiyat fakültelerinin Millî Eğitim 
bünyesinde küşad edileceğini emreder. Nitekim halen 

1 mevcut olan ilahiyat fakülteleri ve imam - hatip okul-
I lan Tevhid-i Tedrisat Kanununun 4 ncü maddesine 
I istinaden yürürlüktedir. Bunun yanında, Anayasanın 
I getirmiş olduğu bu beyan usulünü daha da tavsife 
J götüren Millî Eğitim Temel Yasasının bir maddesin-
I de, mekteplerde bir talebenin din dersi alıp almaya-
I cağı, ya üniversiteler için olacak veyahut yüksek se-
I viyede okullar içir? kendilerinin, küçükler için ve ve-
I lilerinin beyan usulünü getirmektedir. Bundan çıkan 
I mana, demek ki, din okulları dışında millî eğitim sis-
I temi içerisinde maarif mekteplerinde ahlâk dersleri-
| nin yanında, din derslerinin de konulması icabetmek-
I tedir. Ancak, bu din dersinin verilmesi veya talebe 
J tarafından benimsenmesi okula girerken, (Millî Eği-
I tim Temel Kanununda biz bunu getirdik) nasıl bir 
I çocuk İngilizce, Fransızca veya bir lisan dersinin han-
I gisini alacağını peşinen beyan ettiği gibi, din dersi 
I alıp almayacağı da liselerde veliler tarafından veya 
I çocukları tarafından belge getirilmek üzere kaydolur-
I ken, peşinen ifade edilmektedir. 

I Nasıl ki, usan dersleri, talebe hangi lisana talip 
I olacağını belirttikten sonra, artık o ders mecburi ders 
I haline gelir ve lisandan başarılı olur sınıf geçer, ba-
I şansızı da, sınıfta kalırsa, aynen onun gibi, din ders-
I leri de mekteplerde ilk, orta, lise bütün orta öğretim 
I bünyesinde konmalıdır. Anayasanın öngördüğü bu 
I esas üzere; ancak talebelerin ve talebe velilerinin be-
I yanları, bu dersi alıp almama istekleri sorulmalıdır. 
I Artık bir veli veya bir talebe, «Ben din dersi alaca-
I ğım» dedikten sonra, yüzde 99'unun Müslüman ol-
I duğu bu memlekette Türk yavrusu din dersi almaya 
I taliptir; ama ne yazık ki, Talim Terbiye ve Millî Eği-
I tim bünyesi fahrî olarak din eğitimi yapmaktadır. 
I Din dersi öyle bir ders ki, talep eden talebe dahi; sı-
I nıf geçmeye tesiri yoktur, devam mecburiyeti yok-
I tur, hatta Millî Eğitim müfredatı yapılır iken, biçim-
I siz ve uygunsuz müfredat dışı saatler konmuş oluyor. 
I Önün için, çocuklarımızın din eğitimi ihmal ediliyor. 
I İşte bundan dolayıdır ki, biz belki Diyanet camiası 
t olarak, kendi bünyesi içerisinde meslek içi eğitimlerle, 
I imamlarını, müftülerini, vaizlerini, hatiplerini yetiş-
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tirmek mümkün; bunun dışında din eğitimine talip 
olan, imam olmak, hatip olmak, müftü olmaz, vaiz 
olmak, din alimi olmak isteyenler de elbette meslek 
okullarını seçeceklerdir; ama bunun dışındaki bu va
tandaşlarımı, hepimizin çocuklarının dinî kültür ve 
bilgiden yoksun olarak, mahrum olarak yetişmeleri
ni nasıl, önleyeceğiz?.. Asıl mesele burada. Bugün sa
yısı 2CCfe varan imam - hatip lisesinin mevcudu 3CC -
500, 3 OCC - 5 CöQ olabilir; ama Türkiye 40 milyon. 

Binaenaleyh, Millî Eğitim Temel Yasası, Anaya
sa ve Tevhid-i Tedrisat Yasası muvacehesinde Millî 
Eğitim bünyesinde din derslerinin mecburî olması 
mümkündür, mecburî olmalıdır; ancak istemeyene 
zorla din derci öğretmek gibi, yani fizik, kimya, ta
rih, coğrafya öğrenmeden lise mezunu olmasına im
kân olmamak gibi yahut ortaokul mezunu olmasına 
imkân olmamak gibi sistem arzu edene doğru olarak 
öğretmek gerekir. Zannediyorum Türkiye'de «Ben 
lâikim» ki, bu da yanlış bir tabirdir, Devlet lâik olur, 
fert lâik olamaz; fert ya dindardır, ya dinsizdir, ya 
sair edyana mensuptur. Bir insan, «lâikim» derse, bu 
yanlıştır. Yani, şahs-ı hakikî lâik olamaz, lâik olan 
şahs-ı hükmîdir. Bunu da ayıramıyoruz ve «lâikim»' 
diyor veya başka türlü birtakım ibarelerle, mugalâta
larla meseleye gidiliyor. 

Dernek oluyor ki. mevcut yasalar ve Anayasalar 
muvacehesinde bu bir meseledir. Din eğitimi arzu 
edenlere, mecburî lisan dersi gibi eğitilmeli ve öğretil
melidir. Zannediyorum, bunun ciddiyetini gören her 
genç, her baba, her veli elbetteki bu anarşinin ahp 
yürüdüğü; evlâtlardan ebeveynlerin, annenin - baba
nın büyük ölçüde şikâyet ettiği bu memlekette din 
eğitiminin, ahlâk eğitiminin büyük faydası ve yeri 
vardır. 

Muhterem senatörler; 

Zannediliyordu ki, polisle, zabıtayla, jandarmay
la, hâkimle, savcıyla memleketin, toplumun meselele
rini karşılamak mümkündür. îşte bunun mümkün ol-
madîğını bugün hadiseler göstermiştir. Mazide az bir 
miktar zabıtayla asayiş neden oluyordu?.. Onun ce
be bi var. Vatandaşı fenalık yapmaktan alakoyan 
şey, kanun korkusu, jandarma korkusu, polis korku
su, savcı endişesi değildi. Vatandaşın inancında, ima
nında Allah korkusu vardı. Haramdan kaçınmak, he-
lâla talip olmak, başkalarının zararına gitmemek gibi, 
büyük dinî kaidelere büyük ölçüde tabi ve bağlı olan 
cemiyetlerde elbette ki, asayişi temin çok daha kolay 
olmuştur, 

Bu bakımdan da günün anarşik olayları ve hadise
leri karşısında, bilhassa ortaokullar seviyesinde yayı
lan, inen bu hadiselerde elbetteki millî eğitimin ya
nında, din eğitiminin de büyük yeri ve önemi vardır 
ve artık bu yerini almalıdır. Tabiî söz buraya gelmiş
ken, Diyanet Teşkilâtının meslek içi eğitimini ve bu 
hususta gösterilen gayreti övmemek mümkün değil. 
İ973'lerde benim vilâyetim Bolu'da açılan binanın 
yanında, bu yılbaşında da Ankara ve İstanbul'da 
iki adet kurs yerinin de açılması elbette ki, meslek içi 
eğitimi için, ister üç - beş aylık, ister bir - iki senelik 
kur?lar şeklinde olsun, çok büyük fayda getireceği ka
naatindeyiz. Bunların sayısının da artırılması, hem 
diyanet erbabı mensuplarının eğitimine, - dolayısıyle 
onların eğitimi neticesinde, onların, mabetler yoluy
la halkın eğitimine büyük ilâvesi, faydası olacaktır; 
ama bir mesele var ki, bugün Türkiye'de mabetlere 
devam eden vatandaş sayısı mahduttur. Yaşlı bir avuç 
grup mabede devam etmektedir. Bütün mesele, ma
bede devam etmeyen, mabedin dışında kalan büyük 
ölçüde gençlik kitlelerinin din bakımından teçhiz edil
mesi ve eğitilmesi meselesidir. Bunun için biz - 633 
sayılı Kanunun tadili kanaatimce büyük bir talihsiz
liktir, ki bu Kanun geldiği zaman uzun uzadıya gö
rüşmek fırsatını bulacağız. Mabet içinde ve mabet 
dışında din adamının çalışmasını temin eden madde
lerin Sayın Reisicumhurumuz tarafından veto edil
mesi bunun tekrar Parlamentoda görüşülmesine mün
cer olmuştur - Kanun Yüce Senatoya geldiği zaman 
elbette ki enine boyuna görüşmek imkânını bulaca
ğız. 

Dernek oluyor ki. din adamı, artık mabedin de 
dışma çıkarak hizmet yapmak mecburiyetindedir. 
Hatta İslâm inanışına göre mesele daha da kolaydır. 
Çünkü bize, Müslümanlara göre mabet kaydı yoktur. 
İslâm inanışında sema tavan, arz taban, ara yerdeki 
ihvandır. Her temiz toprak, mümin için seccade me
sabesindedir. Namazını, ibadetini yapabileceği gibi; 
her kapalı ve açık sahada toplu olarak her yaşta ve 
her seviyede insanların eğitim ve öğretimini de yap
mak dînen mümkündür; mani yoktur, kayıt yoktur. 
Bunu, bu dinî vecibeyi kanunla tanzim etmek elbet
te ki parlamenterin, bizlerin mühim görevleri arasın-

I dadır. 
! 

Konu buraya gelmişken, biraz da Diyanet Teşki
lâtı ilgililerinin çalışmalarına değinmek istiyorum. 
Meselâ Türkiye'de TRT ismiyle anılan bir Radyo -
Televizyon Kurumu vardır. Aşağı yukarı 25 milyon 

| insan bu müesseseyi takip etmektedir. Türkiye'de va-
OT.1 
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tandaşlar henüz televizyon hevesinden bıkmamışlar
dır. O heves üzerinde iken, televizyon yoluyla dinî 
yayınlarda dinî eğitim ve öğretimin yapılması gerek
mektedir. 

Ayrıca kanaatime göre, bugün ve yakın geçmişte 
televizyonda dinî yayınlar yapılırken Diyanet Teşki
lâtı ile teşriki mesai edilmemekte, kendi anlayışları 
ve cehalet çerçevesi içerisinde uluorta yayınlar yapıl
maktadır ki, burada da bazen büyük dinî hataların 
işlendiğini müşahede ediyoruz. 

Binaenaleyh, Diyanet İşleri Başkanlığı TRT ile de 
işbirliği yapmak suretiyle, hem dinî yayınlara geniş 
yer vermeli, hem de TRT'nin yapmış olduğu dinî 
yayınları bir nevi kontrol ve takip altına almalı ve 
dinen hatalı yayınlardan, hataya düşen yayınlardan 
sakınılma:;'!!! temin etmelidirler. 

BAŞKAN — Daha sürer mi Sayın Yılmaztürk? 

A. P. GRUPU ADINA ALÂEDDÎN YILMAZ
TÜRK (Devamla) — Topluyorum Sayın Başkan, 

Bir nebze de Başkanlık yayınlarına temas etmek 
istiyorum. Diyanet tşleri Başkanlığının müspet ve 
faydalı yayınları elbette övmeye değer; ama bugün
kü piyasanın korkunç şekilde sol ve yıkıcı neşriyatı 
yanında, dinî yayınların ve neşriyatın da büyük ölçü
de vitrinlere, vatandaşın okumasına sunulacak tarz
da, her yaşta insanlara, hatta çocuklara, gençlere, va
tandaşlara hitap etmek imkânını bulacak tarzda ya
yınlar genişletilmeli; kitap, broşür, mecmua, gazete, 
hutbeler ve benzeri eserler, tefsir ve hadis kitapları
nın daha geniş ölçüde hizmete sunulmasında sayısız 
faydalar mülâhaza ediyoruz. 

Bu arada, söz buraya gelmişken, Diyanet işleri 
Başkanının bazı tutum ve davranışlarına da işaret et
mek istiyorum.. Yakın senelere kadar Diyanet İşleri 
başkanları Hükümet tarafından atanır ve kaydı hayat
la devam ederler; muayyen ölçüler içerisinde âdeta 
tabu kişi gibi toplumdan uzak ve büyük bir ağırlığı 
temsil ettiği mananın hüviyeti içerisinde, davranış
larda görülmeye ve o ölçüler içerisinde cemiyet için
de temaslara, çalışmalara devam ettiklerini görüyor
duk. Şimdi, meselâ günün Diyanet Reisi - belki bazı 
bakımdan yadırganamaz, hak verilmelidir - sendikal 
toplantılara, kadın kongrelerine, diyanetle ilgili ilgi
siz her türlü toplantılara gitmektedir. Bunu bir ölçü
de belki faydalı mülâhaza ederiz; fakat benim anla
dığım kadariyle, temsil ettiği mananın üslubu ve ağır
lığı içerisinde bunu istiskal ettirmeyecek tarzın ve te
nasübün içerisinde olmalıdır 

Bir zamanlar komisyonlarda ve Parlâmentoda bah
se konu olmuştu; bsn de yadırgadığımı ifade etmek
ten kendimi alamayacağım. Bir Diyanet Re'isi ki, Tür
kiye'nin her hâdisesi ve top:umun her meselesinin için
dedir ve onların önündedir, televizyon ekraniarında-
dır da, Diyanet bütçesinin görüşüldüğü, diyanet meşe
lerinin incelendiği ne Karma Bütçe - Plan Komisyo
nunda, ne de Yüce Senato ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Millet Meclisi kanadında kendisini gör
mek mümkün olmaz.. Dinen mani değildir, madem 
ki Sayın Diyanet İşleri Başkanı her yere gidebiliyor. 
hatta Libya'ya da gidebiliyor, duyduğum kadariyle 
çağınlmadan, görev verilmeden davetsiz misafir üs
lubu içerisinde müşahit olarak yabancı ülkelere de 
gidiyor, burada da, İslâm ülkesi olsa dahi, Diyanet İş
leri Reisinin Büyük Türk Milletinin manasını, dinini, 
maneviyatını temsil edecek ölçü ve ağırlık içerisinde 
olması gerekir. Oralara gidiliyor, koşuluyor, icabında 
boy gösteriliyor da; Yüce Senatoya tenezzülen teşrif 
edilmiyor... Bunu da böylece işaret etmiş oluyorum. 

Muhterem senetörler; 
Diyanet camiası içerisinde, benden evvel konuşan

ların da işaret ettiği gibi. ilkokul mezunlarının büyük 
ölçüde yer aldığından yakınılmış, ifade edilmiştir. 
Acaba burada suçlu kim? Yani biz. memlekette din 
mektepleri açtık, da, din adamı yetiştirdik de Diya
net mensubuna mal ettik de, olmam diyen mi çıktı? 
Elbette ki, Türkiye'de bir ıstırap devri vardır. 1950 -
1960 arası ve 1960'dan sonrası partiler ve iktidarla
rın din istismarcılığından bahsedilmemiş olsaydı, bu 
konuya, değinmeyecektim; ama benden evvelki konuş
macıların zabıtlara geçen ifadeleri karşısında, ben 
de birkaç hususa işaret etmeden geçemeyeceğim. 

Bir ıstırap devri olarak, milletimizde bir dönem ha
linde bulunan, Cumhuriyet Halk Partisi İktidarı döne
minde, Türk Milleti, din ve vicdan hürriyeti husu
sunda büyük bir baskıya ve zulme mâruz bırakılmış
tır. Camilerin bir kısmı kapatılmış, bir kısmı satılmış, 
bir kısmı da depo ve ahır yapılmıştır. Din adamlarına 
hiçbir hak verilmemiş, maaşsız ve bu hizmeti gören
ler de hor ve hakir görülmüş, mürteci ve yobaz diye 
damgalanmış, ezan okuduğu için, Kur'an okuttuğu 
için zindanlara tıkılmıştır. Kur'an kursları, din okul
ları kapatılmış, din dersleri yasak edilmiştir. Okul
larda din aleyhtarı telkinler, ders olarak okutulmuş-
tur. 

Türkiye'de papaz okulları, haham okulları açık 
olduğu halde, müsîümanlara din eğitimi yasak edilmiş
tir. Bu devir, öyle bir devirdir ki, din adamlarına, din-

275 — 



C. Senatosu B : 31 

darlara yapılan muameleyle yetinilmerniş, din kitap
larından bile intikam alınmak istenmiş, emsalsiz, 
mevcudu bulunmayan ve birer tarih hazinesi teşkil 
eden nice dinî kitaplar yakılmış, denizlere atılmış, 
kilo ile yabancılara satılmış, elden çıkarılmış ve yok 
edilmiştir. 

Bu devir, öyle bir devirdir ki, Müslüman Türk 
Milleti, namaz kıldıracak, cenaze yıkayacak, Kur'an 
okutacak din adamı bulamamıştır. Cenazesini sara
cak kefen bulamamıştır. «Müslümanım» demek suç 
sayılmıştır. 

İnançsız, vatanına, milletine, dinine düşman, anar
şist birtakım nesillerin yetişmesinin ve Müslüman 
Türk Milletinin çektiği bütün bu ıstırapların vebali, 
hep o devirde Hükümet edenlere aittir. Binaenaleyh, 
böylesine bir ıstırap devrini yaşadıktan sonra, artık 
bütün partiler, şükranla ifade edeyim ki, bir dönüş 
yapmak suretiyle, bir birliğin, dini ihtiyacın zorun
lu olduğunun ittifakı içerisinde yürürken, şu veya 
bu şekilde birbirimizi itham etmenin faydası olmadı
ğı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Yıîmaztürk, ek sürenizin de 
dolmasına 3 dakika var efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ÂLAEDDİN YILMAZ-
TÜRK (Devamla) — Peki, efendim topluyorum. 

İki noktaya da kısaca değinerek sözlerimi biti
reyim sayın senatörler. Bir hafızlık meselesini anlat
mak istiyorum. 

Muhterem senatörler, hafızlık kolay iş değildir. 
Küçük çocuğun, genç yaşında. Elhamdülillah! Rabbil-
âleminden Minel cinneti vennas'a kadar 6 666 Ayeti 
Celüeden ibaret olan 1 000 sayfaya yakın bir kitabı 
hafızaya almak, herkesin kârı değildir. Büyük bir 
emekle hıfzedilir, ondan sonra da hıfzı ikmâl eden j 
genç talebeye bir hafız cemiyeti yapılarak; 8 - 1 0 kişi
lik, bugünkü tabirle yetişkin jüri önünde, 1 gün için
de birkaç kişinin dinlemesine tabi tutularak hafızlık 
kontrol edilir ve böylece hafızlık ikmâl eden kimse
nin hıfzı tamamlanmış ve hafız unvanı verilmiş olur. 
Bu, ister belgeli, ister belgesiz olsun, basit ve kolay 
bir iş değildir. Bu, böyle olduğu gibi, (dinen, çok 
ürkülünen bir noktadır bu) benim dinî öğrenimimi yap- i 
tığım bir hocam, çok kıymetli bir âlim olduğu hal- i 
de, Kuranın büyük kısımlarını ezbere bildiği halde 
hafız değildi, merak ettim, bir gün sordum; «Niçin | 
hafızlık yapmadınız siz?..» dedim. Bana «Onu size 
izah edeyim» dedi. «Bir kimse hafızlık unvanını alıp, 
hafız olduktan sonra, ölünceye kadar hıfzını muha
faza etmez, tekrar etmek suretiyle saklamaz ve unu-
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tur ise, Allah lanet ediyor. Allanın lanet ettiği bir kim
seyi de kimsenin kurtaramayacağı ve iflah etmeye
ceği muhakkaktır. İşte buna binaendir ki, belki ha
yatımın bazı devrelerinde hasta olabilirim, hafıza
mı zaafa uğratabilirim ve unutabilirim. Bu ürküntü
den dolayıdır ki, hafız olmadım.» demiştir bana Ho
cam. Demek oluyor ki, hafızlık o kadar basit bir şey 
olmadığı gibi, hıfzı muhafaza etmek hıfzı başarmak
tan daha güç bir meseledir. Bu kadar mesuliyetli bir 
işin, rasgele kişiler tarafından hafız olmayanlara 
hafızlık unvanı tevcih edilir gibi, kötü ve gayet sakim 
bir tatbikatın Türkiye'de bir tek emsalini dahi gös
termek mümkün değildir. Onun için bundan neden 
endişe ederler?.. 

Tüzükte, yahut da nizamnamede veya kanunda 
veya önergede, «Mecliste şöyle olsa ne olur, böyle 
olsa ne olur?» şeklinde burada ifade edildi, meselenin 
önemine binaen işaret ettim. 

Bir noktayı daha işaret ederek sözlerimi bitirmek 
istiyorum. 

Muhterem senatörler; 
Konuşmalarda âdet haline gelmiş; «Şeriat savunu

culuğu...» Ne demek şeriat savunuculuğu?.. Ben bunu 
bir münasebetle yine Yüce Senatoya arz etmiştim; 
«Şeriat» Arapça bir kelimedir, lügat manası kanun
dur. Nitekim, şeriat kanunu ilâhidir. Yani ahkâmı 
ilâhiyenin kâffesidir, ilâhi prensip ve kaideler man
zumesinin tümüne şeriat denir. Binaenaleyh, bir Müs
lüman m şeriatın aleyhinde olması mümkün değil; 
bu mana ile bu ölçü ile. Peki, hem «Müslümanım» 
deyip de, hem şeriatın aleyhinde bulunanlara ne 
demeli?.. Mümkün değil ki... Bu çok yanlış bir anlam 
veyahut öyle bir kelime ki, bir nevi suç unsuru gibi 
parlamenterlerde, sağda, solda, basında görüyoruz: 
ya bunu bilmiyorlar da böyle konuşuyorlar veyahut 
bir ihanet içerisinde bunu kullanıyorlar, din düş
manlığı içerisinde bunu kullanıyorlar. 

Demek oluyor ki, şeriat kanun. Hatta hâlâ de
vam etmektedir; Parlâmentoya teşriî organ diyoruz, 
yani kanun yapan organ. Teşriî sıfat diyoruz, ka
nun yapanın sıfatıdır. Teşriî masuniyet diyoruz, do-
kununulmazlık; kanun yapanların dokunulmazlığı. 
Binaenaleyh, bu halimizle biz şeriatçıyız hatta, kanun 
yapıcıyız; ama ilâhî mânada kanun, ilâhi kanunlar 
manzumesidir. O halde bir ilim adamının, bir üniver
sitede rütbe almış kimsenin, bir parlamenterin şeriat 
savunuculuğunu suç sayması kadar abes bir şey ola
maz ve bu, büyük bir ilmî hatadır, gaftır. Her Müs-
lümanın şeriat savunuculuğunu yapmak görevidir. 
Eğer ben Müslümansam, hiç şüphesiz şeriatçıyım. 
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BAŞKAN — Lütfen toplayın Sayın Yılrnaztürk. 
A. P. GRUPU ADINA ÂLAEDDİN YILMAZ-

TÜRK (Devamla) — Topluyorum Sayın Balkan. 
Ama şeriatla, devlet ve teokratik devlet ve lâik

lik ayrı mesele. Ben Müslümamm, şeriata tabiyim ve 
hiç şüphesiz şeriatçıyım; Arna devlet yönetimindeki, 
devlet anlayışı, lâik devlet prensibi, Anayasa kaide
leri ayrı mesele. Binaenaleyh, bunları birbirine ka
rıştırmamak lâzım ve vatandaşın, Müslümanın. ina
nanın kan ağlamasına sebebiyet vermeyelim ve bunu 
hiç olmazsa İlahiyat Fakültesi mensupları olarak, 
münevver olarak, okumuş insan olarak, parlamenter 
olarak, senatör olarak bunu kullanmayalım ve böyle 
bir hataya düşmeyelim. 

Din düşmanları, dine kastı olan, dinin aleyhinde 
olanlar elbetteki şeriatın da aleyhinde olacaklardır. 

Zannediyorum sözü biraz uzattım, kusura bak
mayın. Din meselesi, Büyük Türk Milletinin, hepimi
zin derdidir. Ondan dolayı, hiç olmazsa bir ölçüde 
dilimin döndüğü kadar bu sahaya mesai ve emek 
vermiş bir arkadaşınız olarak bir nebze arz ve iza
ha çalıştım. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin memleketi
mize, milletimize, Diyanet mensuplarına, ilgililerine, 
hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Haktan 
niyaz eder, Adalet Partisi Grupu adına ve şahsım 
adma hepinizi saygıyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Grupu adına söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Gruplar' adına görüşmeler bitti. Şahısları adına 
Sayın Hamdi Özer, Sayın Lûtfi Doğan ve Sayın Meh
met Feyyat söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Hamdi Özer. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler; 
En önemli bir bütçenin müzakeresinde sabahın 

saat 5.30*una gelmiş bulunuyoruz. Bu balamdan ko
nuşmamı büyük ölçüde kısıtlayacağım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yeryüzünde irili ufaklı hiçbir toplum yokki onun 

dini olmasın. Hiçbir ideoloji, hiçbir baskı insan oğlu
nun yüreğindeki dini teslim alamamıştır. Dinden dine 
geçiş olmuş, dinden ideolojiye geçiş olmamıştır. Bir 
dinin eteğine sarılmadan ötekinden kopuş olmamış
tır. Bu da gösteriyor ki, insan oğlu dinsiz yaşama
nın boşluğuna ve umutsuzluğuna düşmekten daima 
kaçmıştır. 

Çeşitli olaylar ve toplum çalkantıları hak dinler
le olan bağlantıyı kopartınca araya karanlık bir za

man süreci girmiş, insan oğlu bu süreç içinde bile 
durmadan din aramış, gözüyle kaptığı, eliyle yaptığı 
şeylere tapmış ve yine de dinsiz yaşamamıştır. Görü
lüyor ki, yeryüzünde ne toplumsuz din ve ne de din-
s'iz toplum düşünülemez. Bu da gösteriyor ki, yer
yüzünde birçok dinler vardır. Dinlerin birçok oluşu 
gerçek dinin bir tek oluşuna delildir. İşte o din Allah 
dini olan İslâm Dinidir, tevhit dinidir. Çünkü kesre
tin alâmeti vahdete şahadettir. Ancak alâmetin idra
ki basiret ister. Alâmet olmadan basiretle, basiret 
olmadan alâmetle hakikat bulunamaz. Fakat basire
tin âmâlığı hakikatin yokluğuna delil sayılamaz. 

Şunu şükranla belirtelim ki, basiretli bir toplum 
içinde basiretle dünyaya gelmiş bulunmaktayız. Ha
kikati bulma yolunda yıllarca çırpınmaya gerek kal
madan hakikatle doğmuş bulunmaktayız. Bundan 
daha büyük bir nimet olamaz. 

Sayın senatörler; 
İslâm Dininin yüceliği ve derinliği üzerinde 8 yıl

dan beri bu kürsüde maruzatta bulunmaktayım. 10 
dakikalık bir süre içine bir ebediyeti sığdırmak müm
kün değil. 

İslâm Dini tevhit dinidir. Bu din, Ailahın birliği
ni ifade ettiği gibi, Aliaha bağlı olanların da birlik 
olmalarını öğütler. İslâm Dini ne bir kavim, ne bir 
ırk ve ne de bir etiket dini değildir. Bu din, âlemle
rin dinidir. Tüm insanlara kapıları açık ve bu kapı
lar 18 bin âlemin sığacağı kadar geniştir. Tüm üm
metlerin en şereflisi olmak payesi insana ihsan Du
yurulmuştur. İşte bu şeref sıfatı Cenabı HakJa olan 
mesafeyi şah demarına kadar getirmiş ve hiçbir ara
cıya yer kalmamıştır. 

Sayın senatörler; 
Islâmın Anayasası olan Kur'anı Kerimde Cenabı 

Hak kendisini Rabbülâlcmin olarak tanıtmakta. Eğer 
Rabbülmüüîimin diye tanıtmış olsaydı tevhit akide
si ortadan silinirdi. Böyle olunca, âlemlerin dini olan 
ve herkese kapıları açık bulunan İsîâmiyeti bir sını
fın bir zümrenin, bir kavmin ve bir partinin din'i gibi 
göstermeye çalışmak ve ona kendi formalarını giy
dirmeye ve kendi armalarını takmaya kalkışmak 
son derece günâh ve tehlikelidir. 

Bugün Türkiye'de birçok siyasî partiler vardır. 
Milletimiz siyasî görüş ve düşünce yönünden bu par
tilere ayrılmıştır; fakat hiç kimse iman yönünden ay
rılmış. olamaz. Eğer halkımız iman yönünden parti
lere ayrılmış kabul edilirse, bir partideki küçük bir 
azınlığa «İmanlı», öteki partilerdeki çok büyük ço-
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ğunluğa «İmansız» damgası vurulmuş olur. Türkiye' 
de Müslüman Türk Milletini azınlıkta göstermeye 
hiç kimsenin hakkı olamaz. Milletimiz <fc 98 Müslü-
mandır, Elhamdülillah hepimiz ve tüm partilerimiz 
de Müslümandır. 

Sayın senatörler; 
Bu konu üzerinde çok dikkatli olmak gerek. Din 

görevlilerine burada büyük veballer vardır. Aşırı bir 
tutum ve davranış Türkiye'mizde islâmı İslama kırdı
rır, ve bunun sonucunda İslâmiyet büyük ölçüde za
rar görür ve bugünkü örgönlüğünü de. yitirebilir. 

Tarihe bakarsak İslâmiyet'in parçalanmasına poli
tika ve saltanat hırsının sebep olduğunu görürüz. 
Eğer Muaviye Hazreti Ali'ye isyan etmeseydi, arala
rında Sahabelerin de bulunduğu onbinlerce Müslü
man birbirini kınp geçirmez ve İslâmiyet dilim dilim 
mezheplere bölünmezdi. Müslümanlık o günkü aza-
metiyle bütün cihana yayılır ve Allahın dini olan İslâ
miyet bugün Cihanın tek dini haline gelirdi. Yine 
tarihte görüyoruz ki, birbirlerini kıran bu müsiüman-
ların ayakta kalanları birbirlerine düşman gibi dav
ranmış ve camilerde bile karşılaşmaktan kaçınmış
lardır. Hâkim olanların hutbeleri ötekilerini cami
lerden kaçırmaya başlamıştır. 

Bunları niçin söylüyorum?. Beş vakit namazını 
kılan, orucunu tutan C. H. P..'li birkaç müslürnan, bir 
vaiz tarafından Cumhuriyet Halk Partilileri onun din
siz ilân edişinden infiale kapılmış, bir daha o camiye 
gitmemek üzere camiyi terketmiştir. İşte şu örnek, 
üzerinde günlerce düşüneceğimiz bir uyarı işareti
dir. İslâmiyet bir bütün ve âlemleri içine olan bir bü
tünlüktür. Onu küçücük parti kabuğuna sığdırmaya 
zorlamak günâhların en ağırını işlemek olur. Bu gibi 
davranışlar sadece partilere değil. İslâmiyete de zarar 
getirir. Hiç sanmıyorum ki, imanı bütün; fakat ak
liyle îslâmın bütün kemalini kavramış olan kimse
ler insanların vicdanına ambargo koyamaz. İslâmiyet 
her şeyden evvel samimiyettir. Layikliği ben ihlâs ola
rak kabul ediyorum; ne dine zorlama, ne de dinsiz
liğe zorlama değildir. 

Sayın senatörler; 

Uzun yıllardan beri birçok şeyleri burada huzu
runuzda arz etmiş bulunmaktayım. Elhamdülillah hepi
miz Müslümanız. Hiç birimizin elinde bir terazi yok 
ki, kendi günahımızı tartmaya kadir olalım, değil ki, 
kendi günâhım tartmaya kadir olamayan bir kim
se bir başkalarının günahını tartabilsin ve ona hü
küm damgasını vursun. 

Muhterem arkadaşlar; 
Diyanet İşleri Başkanlığının personeli hakkında, 

bilhassa din görevlilerinin tatmin edilmeleri ve on
ların Îslâmın o yüce dinini kavrayacak nitelikte bü
yük bir gayretle yetiştirilmeleri hususunda ne gerek
li ise bunu yapalım ki, îslâmın üzerindeki o bu
lutlar dağılsın da o büyük güneş tam kendisini bü
tün kâinata gösterdiği gibi âmâ gözlere de göstere-
bilsin ve bu görülecektir. Ancak, arz ettiğim gibi 
şundan şiddetle sakınmak gerekiyor, sakın bundan 
hiç kimse alınmasın, eğer İslâmiyet bir tekel aracı 
gibi kullanılacak olursa İslâmiyet genelliği kaybe
der, İslâmiyet bütün olmaktan çıkar, İslâmiyet bö
lük olur. parti olur, İslâmiyet, kendi varlığını koru
maktan çok müşkül durumlara düşebilir ki, bunun 
vebalini taşıyacak hiç bir omuz tahmin ve tasav
vur edemiyorum. 

Diyanet İşleri Bütçemizin Milletimize, memle
ketimize, tüm beşeriyete hayırlı ve uğurlu olma
sını diler, hepinizi saygıyle selâmierım. 

BAŞKAN - Savın Lûtfi Doğan. 
LÛTFİ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Başkan, 

Muhterem senatörler; 
Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi üzerinde bazı 

görüşlerimi arz etmek üzere yüksek huzurlarınıza 
çıkmış bulunuyorum. Sözlerime başlarken hepinizi 
en derin hürmetlerimle selâmlarım. 

Değerli Senatörler. 
Bendenizden önce konuşan arkadaşlardan, bil

hassa Sayın Altay arkadaşımızla, Sayın Yılmaz-
türk arkadaşımız oldukça geniş sayıîabilen konuş
malarında derin ve verimli tahliller yapmışlardır, 
Ben şahsen kendilerine müteşekkirim. Sayın Özer 
bey arkadaşımız da, vakti az olduğu için, güzel 
mevzulara temas etmiştir. 

Bendenizde hâsıl olan bir kanaat şu; parti söz
cüsü değerli arkadaşlarımız, cemiyet için dinin lü
zumu üzerinde fevkalâde hassasiyet göstermişlerdir. 
Bunun böyle olması gayet tabiîdir. Aslında bugün 
insanlığın yegâne ümidi, insanlığın hakikî manada 
manevî buhranlardan kurtuluşu bir hak dine sa
hip olmasına, ona lâyıkıyle gönül vermiş olmasına 
bağlıdır. Bu, hak din vasfını haiz olan yegâne din 
de İslâmiyettir. Aslında, semavî dinlerin hepsi ay
nı menşeden geldikleri için, insanların maddî - ma
nevî saadetini teminat altına almışlardır. Ancak, 
İslâmiyetten önceki dinler zamanı içerisinde beşeriye
te. hangi cemiyete gelmişlerse onlara ışık t utmuş-
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lar; gayet yerinde bir teşbihtir, güneşin doğması ile { 
yıldızların kaybolması gibi talâmiyetin gelişi ile de 
artık diğer dinler ortadan çekilmişlerdir. Yani, İsîâ-
mırı gelmesi ile beşeriyetin önünde yeni ufuklar 
açılmış, insan dimağım dünyanın sonuna kadar ten
vir edecek, tatmin edecek, aydınlatacak prensipler 
gelmişlerdir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, islâm dininin ibadet, 
itikat ve ahlâk esaslarını halka telkin etmek ve bu 
mevzuda Müslümanları Türkiyemiz'de aydınlatmak, 
ibadet yerlerini yönetmekle görevlidir. 

Naçiz bir arkadaşınız olarak kanaatim odur ki. 
bu Devlet Müessesemizin muhterem mensupları, 
Yüce Dinimizin icaplarına uygun şekilde vazifeleri
ni yerine getirdiği takdirde, diğer taraftan cemiyeti
mizin her ferd, her akli sehm sahibi ferdi bu ca
mianın muhterem görevlilerine, vazifelerini yerine ge
tirmeleri bakımından kolaylık gösterdiği, yardımcı 
olduğu takdirde, Milletimizin karşılaştığı manevî sı 
kınlıları aşmak son derece kolay olacaktır. Bunu 
şunun için söylüyorum: Bizler, Tiirkiyenuzde 40 
milyon Müslümanlar olarak, Meclislerimizle diğer 
devlet kuruluşlarımızla birbirimizi her zamankinden 
daha çok sevmeye, saymaya, tesanüt içerisinde bu
lunmaya mecburuz. Dünyama, bizim dışımızda olan 
şartları da ve Devletimizin, Milletimizin içerisin
de bulunduğu şartlar da bizi böyle hareket etmeye 
zorlamaktadır. Bizleri birbirimize en çok yaklaş
tıran, birbirimize daha çok saygılı olmamızı temin 
edecek yegâne amil, yegâne kuvvet, bizim hepimi
zin sağlam inancımızdır, açık olarak ifade ede
yim; İslâm dinidir. 

Bir iki misal olmak üzere ifade etmek isterim. 
İslâm Dini deyince, haliyle, İslâm Dinir-un seri'' 
prensipleri nedir; bunları anlamamız lâzım. Filhakika 
bunun inanç esasları vardır, amelî esasları vardır; ya
ni ibadete, muamelâta birtakım vazifelerimize taallûk 
eden esasları vardır, ahlâkî esasları vardır; vaktim 
müsait olmadığı için teferruatına girmek fırsatını bu
lamıyorum; ama birkaç prensibi söz başı olarak ifa
de edeyim. 

Meselâ, bizim Kitabımız Kur'anı Kerimdir. Kur'-
am Kerim, kendisine gönül vermiş olan insanlara şu
nu anlatır: «Kim ki, bir insanın canına kastederse, 
o insan, bütün insanlığın hayatını yok etmiş gibi, ağır 
bir vebal altındadır. Fakat kim ki, bir insanın hayatı
nı kurtarırsa, o kimse, bütün insanlığa hayat vermiş-
çesine, Allah katında büyük ecir kazanır.» 

Şimdi, hangi ilmî eseri, hangi felsefi kitabı, hangi 
kanunî eseri mütalâa edersek edelim, hangisini tahlil, 
tetkik edersek edelim, insanların gönlüne bu kadar 
ulvî hakikati yerleştirecek, bu kadar güzel, bu kadar 
insanî bir ifadeyi bulmaya imkân yoktur. Niçin bu 
böyledir? Çünkü Allah helârmdır; Allah, insanın ta
biatına en uygun olanı ve en âdil olan neyse onu bil
miş, insanlara onu telkin buyurmuştur. 

Değerli arkadaşlarımız da temas buyurdular, 
Kur'anı Kerimde şöyle buyuruluyor : 

«Dinde zorlama yoktur. Doğrulukla yanlışlık 
birbirinden ayrılmıştır. Kim ki; bâtılları inkâr eder 
ve Allah'a inanır, o kimse, hiç kopmayan, sarsılma
yan bir ipe, bir desteğe yapışmıştır.» 

Demek ki, şu halde İslâmiyette bir zorlama yok
tur. Doğru. İnsan tabiatına, insan ruhuna, aklı seli
mine en uygun olan da budur; ama insan aklı selimi 
yanlış yollara sapmaya da elbette reddeder. O halde, 
demek ki hiç kimse bir başkasını zorlamayacaktır; 
ama yeri geldiğinde, aklının erdiğinde ilmin, gerçek
lerin ışığı altında bir insan diğerine yardım elini uza
tacaktır. Biz bugün bunu, talim - terbiye sistemi ola
rak uygulamaktayız; ama, gereği gibi uygulandığını 
iddia etmek imkânsızdır. Gereği gibi uygulandığını 
iddia ettiğimizde hiçbir zaman biribirimizin diğeri
mizden şikâyeti olmaması lâzım gelir. 

Yine dinî prensiplerde bir mesele de şudur: İn
sanın dini, aklı selimidir. Aklı olmayanın dini de ol
maz. Şu halde İslâmiyet aklı selime hitap ediyor. Akıl
lı olan insanları muhatap tutuyor ve emirlerini, ya
saklarını onlara telkin ediyor. Anlayacağımız netice 
şu oluyor: Eğer bizim aklımız ne kadar temiz, ilmi
miz ne kadar geniş ve derin ise, İslâmiyete karşı bağ
lılığımız da o kadar engin olacaktır. 

Sebep şudur: Kur'anı Kerinı'de bir Ayeti Celilede 
Allah'u Teâlâ «Allah'tan lâyıkı ile korkanlar ancak 
ilim sahibi olanlardır.» buyurmuştur. Şu halde in
san ne kadar ilmen derinleşir, ne kadar enginleşirse, 
Allah'a karşı bağlılığı da o ölçüde artmış olur. Şu 
halde bir konuyu daha burada belirtmekte zaruret 
hissetmiş oluyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
İslâm Dininin iki önemli hasmı vardır. Bilgisizlik, 

tembellik. Kim ki bilgisizlikten kaçıyor, İslâmiyete 
doğru koşuyor demektir. Kim ki tembellikten kaçı
yor, İslâmiyete doğru koşuyor demektir. Fakat bir 
üzüntümü de bu gecenin böyle geç vaktinde, sabah 
yaklaşmış olmasına rağmen, tamamıyle yorgunluğu-
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num bilmeme rağmen, muhterem Başkanımın da mü
samahasına güvenerek arz etmek istiyorum. 

Bir yazar şöyle diyor. Eser Fransızca yazılmıştır, 
sonra Türkçeye de tercüme edilmiştir. Yazar eseri 
Fransa'da yazdığı için oranm şartlarına göre ifade edi
yor, diyor ki; «Yer yüzünde İslâmiyet kadar, oldu
ğundan başka tanıtılmış bir din yoktur.»< Bu ne kadar 
acıdır. 

Ne hazindir ki; Türkiye'de de maalesef böyle bir 
istidat son zamanlarda baş göstermektedir. Benim 
naçiz kanaatim odur ve Diyanet işleri Başkanlığına 
tereddüp eden vazife de şudur : Bütün camiasına, 
aslında bütün ilim adamlarımıza îslâmiyeti olduğu 
güzellikle anlatalım ve olduğu güzellikle anlatıldığı 
takdirde îslâmiyeti kabul etmeyecek bir aklı selim 
sahibi düşünülemez. Misal olarak Garptan bir olay 
anlatayım. Almanların yetiştirdiği bir bilgin, İsîâmi-. 
yet hakkında vukuf peyda ettikten sonra; «Eğer Müs
lümanlık bu ise, o halde hepimiz Müslümanız.» diyor. 
Doğrudur. Şimdi bir meseleye daha gelelim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bendeniz Türkiye'de Türk vatandaşlarının hiç bi

risinin öyle düşüneceğine kani değilim; ama dıştan 
gelen tesirlerde kalınarak bazen; bir arkadaşınız da 
temas etti; «Müslümanız, şeriatin karşısındayız» gi
bi sözler söyleniyor. 

Değerli arkadaşlar; 
Bendenizin şahit olduğum kadarı ile vatandaşla

rımızı, Türk milletini bu üzmektedir ve bu mevzuda 
Türk Milleti bir bütündür. Aslında, hani: «Kaderde, 
kıvançta», diyorlar ya, her iyilikte Türk Milleti bir 
bütündür. Bu milleti, bazen farkına vararak, bazen 
farkına varmayarak, şu veya bu şekilde üzenler olu
yor. Bu, hiç bir zaman doğru hareket değildir. 

İşte; ister buradaki sayın konuşmacılardan olsun, 
ister matbuatta çıksın, nerede olursa olsun, bendeniz 
eminim ki, sizlerin varlığına ve nezahatinize ne ka
dar inanıyorsam, bu sözün de miletimizin her ferdi
ni üzdüğüne kaniim. 

Neden?.. Bu, farkına varılmadan ifade edilmiştir. 
Hani ne derler? «Gölge etme fazla ihsan istemem.» 
Diyojen'in bu sözü yerindedir. Bir de; «Vur, fakat 
dinle» derler. Böyle olmalıdır. 

Şimdi, şeriat nedir?.. 
Şeriat; Allah'ın rızasına giden yoldur. Kur'anı Ke

rimin bütünüdür. Kur'anı Kerimin bütünü şeriattır 
ve Allah'a giden yoldur. Yani dünyaya inanır, dün
yanın varlığına inanır, ahret gününe inanır ve bu 

inanç içerisinde insanları iyiliğe sevkeder. Misal ola
rak söyleyeyim; nasıl bir iyiliğe sevkeder. 

Bu şeriate inanan insan, şeriate bağlanan insan, 
mala tecavüz edemez, cana tecavüz edemez, namusa 
tecavüz edemez. Diyeceksiniz ki; mala, cana, namu
sa tecavüz edenler yok mu?.. Var, oluyor. Her cemi
yette olabiliyor; ama buna inanmış olan, yani «Ben 
şeriate bağlıyım.» diyen insan cana kıyamaz, namusa 
tecavüz edemez, başkasının malına tecavüz edemez. 
Neden?.. Şeriat, canı da, malı da, namusu da muh
terem kılmıştır. O halde bir kimsenin canına kast, bü
tün beşeriyete kast demektir. Bir kimsenin namusu
na tecavüz, bütün beşeriyetin namusuna tecavüzdür. 
Bir kimsenin malına tecavüz, bütün beşeriyetin malı
na tecavüzdür. Adalet prensibinin konulması işte 
bunun içindir. Mala, cana, namusa tecavüzü önle
mektir. Ne yapılacaktır?.. Adalet ayakta tutulacak
tır. Adalet dernek, şeriat demektir. Kim adalete bağ
lıdır, şeriata bağlıdır. 

Değerli kardeşlerim, değerli senatörler; 
Sizlerin vaktinizi aldığımı biliyorum. Diyanet İşle

ri Başkanlığı camiasından ve saym Bakanımızın da 
delaletiyle bir istirhamım şudur: İslâm Dininin gü
zelliğini, İslâm Dininin ne olduğunu, olduğu gibi, bir 
şey katmadan anlatmak kâfidir. Bu millet zekidir, 
milletimiz müsaittir, Allah'ına, Peygamberine itaatli
dir, büyüğüne saygılıdır, küçüğüne şefkatlidir. Neden 
büyüğüne saygılı, küçüklerine şefkatlidir? Çünkü, 
İslâmiyet iki kelime ile hulâsa edilebilir. Hani İslâmi-
yette zorluk yoktur. İslâmiyet denildiği zaman ne
dir?.. Allah'ın buyruklarına kayıtsız şartsız saygılı 
olmak, Allah'ın yarattıklarına şefkatli, merhametli 
davranmak. O halde bunu kim daha iyi gerçekleş
tiriyorsa, o daha iyi Müslümandır, o daha iyi insan-
d-r. Kim daha iyi ins?nsa, o daha iyi Müslümandır. 
Kim daha iyi Müslümansa, o daha iyi insandır. 

BAŞKAN — Vakit tamam efendim. 
LÜTFİ DOĞAN (Devamla) — Tamam efendim, 

bağlıyorum. 

Şu halde; Diyanet İşleri camiası İslâmiyetin güzel
liğini anlatırken bir me.-.eleyi de cemaatine hatırlat
masında ve Türk Milletinin bunu her zaman duyma
sında fayda vardır. O nedir?.. Helâl - haram. Yani 
bu millette mesuliyet düşüncesi vardır. Bu milletin 
evlâtları mesuliyetlerini müdriktir; ama güzel telkin
ler, onların bu düşüncelerini daha inkişaf ettirecek
tir. Banka soymak, hırsızlık yapmak, şu bu; bunlar 
asgarî hadde inecektir; yani bir cemiyette kötü ruhlu 
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insanları yok etme imkânı yoktur. Az da olsa bu
lunacaktır; ama asgarî hadde ineceğine bendeniz emi
nim, sizler de eminsiniz. Tarihimiz buna şahittir. 

Son olarak bir misalle bitiriyorum. Bir öğretmen 
arkadaşım; şimdi Allah'ın rahmetine kavuştu, ben
denize bir hikâye anlattı. Hadiseyi, çok zaman geç
tiği için seçemiyorum, ya kendi karşılaşmış ya arka
daşı. İki şahıs İstanbul'da yolda yürüyorlar, birbir
leriyle konuşuyorlar; bu dediğim zat da Hak'kın rah
metine kavuştu, onları geriden takip ediyor. Biri di
ğerine diyor ki, «Arkadaş, o şahsın o cemaat huzu
runda bana yaptığı hakarete karşı, ben onu o anda 
katledecektim. Devletin, kanunun bana vereceği idam 
cezası da gözüme hiç geliyordu; fakat Cenabı Hak' 
km bana kıyamette ebedî ceza vereceğini bildiğim 
için bu inanç bana engel oldu.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Eğer bu milletin evlâtlarını birbirine sevdirmek is

tiyorsak, eğer bu milletin evlâtlarını mütesanit hale 
getirmek istiyorsak, eğer bu milletin evlâtlarını mil
letimizin saadeti için çalışmak, ilim aşkıyle meşbu ola
rak hayatlarım devam ettirerek medarı iftiharımız ol
malarını arzu ediyorsak, onların gönüllerine İslâm sev
gisini, şeriat sevgisini, Allah sevgisini yerleştirelim, 
onlar kanunlara da. nizamlara da son derece saygılı 
olur, milletine de son derece saygılı olur, birbirlerine 
de o ölçüde saygılı olurlar ki, birinin gözüne bir çöp 
düşse, kendisinin kalbine bir hançer saplanmış gibi 
müteessir olur. 

Diyanet Bütçesinin milletimize hayırlı olmasını 
Allah'tan diler, hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Feyyat?.. Yok. Söz 
isteyen başka sayın üye?.. Yok. Grupları ve şahısları 
adına söz talep eden arkadaşlarımın hepsi konuştular. 
Şimdi sıra sayın Bakanda. 

Buyurunuz sayın Aksay. 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu buradalar mı efendim?.. 

Yok. Soruları vardı, soru sahibi yok efendim, buyu
runuz. 

DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (İstan
bul Milletvekili) — Sayın Başkan, say m senatörler; 

Burada konuşan kıymetli senatörler benim ko
nuşacaklarımın büyük kısmını dile getirdiler. Bu ba
kımdan, sabahın saat 06,00'yı geçtiği bir sırada faz
la huzurlarınızı almayacağım. Yalnız, kıymetli konuş
malarından dolayı Sayın Altay'a, Sayın Yılmaztürk'e, 
Sayın Özer'e ve Sayın Doğan'a bilhassa teşekkür et
meyi bir vazife sayıyorum. 

Muhterem senatörler; 
Diyanet İşleri Başkanlığında bir teşkilâtın nok

sanlarını gidermek, onu daha güçlü hale getirmek 
için yapılan çalışmalar; bir de, temel olarak hedef 
noktasına işaret etmek suretiyle meseleyi son derece 
kısaltmak istiyorum. 

Diyanet İşleri Başkanlığının, teşkilât olarak 
daha gelişmesi daha güçlü olması, daha iyi hizmet 
edebilmesi için 633 sayılı Kanunun tadil ta
sarısı Millet Meclisimizden geçmiştir, yarın, 
saat 10,00 da Yüce Senatonun komisyonunda 
görüşülmeye başlayacaktır. Bu kanun gel
diği zaman, Diyanet İşleri Teşkilâtında ne gibi yeni 
hamleler yapılacağı ortaya çıkacaktır. Bunun için, 
bu mevzuun bu saatte fazla üzerinde durmak iste
miyorum. 

Temel olarak Diyanet İşleri Başkanlığının daha 
iyi çalışabilmesi için, yapılacak hizmetlerin başında, 
diğer nokta da öğretim meselesi gelmektedir. Bunun 
için imam - hatip okulları sayısının artırılması birin
ci esastsr. Hükümetimiz bu konuda büyük adımlar 
atmıştır. 1950'den 1973'e kadar yalnız yarısı kalmış 
olan 72 imam - hatip okulu, bugün 17i'e ulaşmıştır. 
Yüksek İslâm enstitülerinden bu seneye kadar 5 
Yüksek İslâm Enstitüsüne alman talebe sayısı 299'ken, 
bu sene 1172'ye çıkarılmıştır. İlahiyat Fakültesi kon
tenjanı aynı şekilde artırılmaya çalışılmaktadır, Kur'-
an kurslarına ehemmiyet verilmektedir. Diyanet İş
leri Başkanlığı bünye içerisindeki eğitim büyük ehem
miyet vermiş, ilk defa 1973'de Bolu'da kurulan eği
tim merkezinden sonra, bu sene; 1976 senesi içeri
sinde iki tane eğitim merkezini, biri Ankara'da, biri 
İstanbul'da olmak üzere daha açmış bulunuyoruz. 

Bu itibarla, Diyanet İşleri Başkanlığı konusunda 
yapılan büyük hizmetlere kısaca işaret etmiş oldum. 

Muhterem konuşmacılar konuşmalarında bir çok 
hakikatlere işaret buyurdular. Bunları iştirak ettiğim 
kısımları tekrar etmeye lüzum hissetmiyorum. An
cak, bazı düzeltilmesi lâzım gelen hususlara kısaca 
işaret edeceğim. Yalnız, lâiklik konusunda bütün ko
nuşmacı arkadaşlarımız üzerinde durdukları için hep
sini birlikte kısa bir tarifle cevaplandırmak istiyorum. 
Bizim lâiklik anlayışımız; zor ve tahakkümle kimsenin 
inançlarına müdahale edilmemesi manasına anlıyoruz. 

Zaten Yunanistan'da Sokrat mektebinde talebele
rine bahsederken, «Laikos» dediği zaman, bizim mek
tebimizin dışında düşünceler de var, demek istiyordu 
ve o düşüncelere, Laikos'a göre bu mesele şöyledir, 
bize göre böyledir diye anlatıyordu. Onun için hiç 
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bir inancın baskı, tahakküm ve zor altında kalma
ması, hiç kimsenin başkasına baskı, tahakküm ve zor
la inancını kabul ettirme yoluna gitmemesini lâik
lik olarak tarif etmek, anlamak en kestirme, en 
açık, en sarih anlayış olacaktır zannediyorum. 

Köy camileri için Muhterem Adil Altay beyin 
buyurduğu gibi, her sene 2 bin kadro vermek, haki
katen 25 sene bir zaman içerisinde ancak bu köy kad
rolarını tamamlayacağımız neticesini doğurur ki, bu 
çok uzun bir devredir. Hatta 25 seneye kadar çok 
daha yeni ihtiyaçlar çıkacağı için, bir çok köylerimiz
de birden fazla camiler yapılacağı için bu 25 senelik 
gelişme içerisinde, bu tempoyle gidilirse belki 50 
senelik bir devre içerisinde ancak menzile varılabilir 
ki, buyurdukları gibi, bu son derece uzun bir dev
redir. 

Yalnız burada bu hususu söylerlerken, Maliye 
Bakanının, Devlet Bakanına itimat etmediği için köy 
kadrolarını; bu 2 bin kadroyu dahi vermediği gibi bir 
yanlış anlayış olmuş. Devlet Bakanı bu kadroları ken
di dağıtmayacaktır, mevcut tüzük vardır. Bu tüzüğe 
göre dağıtılacağı için, Devlet Bakanının kendi insiya-
tifi ile bir tek köye kadro verilmeyecektir; bu bakım
dan böyle bir şeyin olması mümkün değildir. 

imam - hatip okulu mezunlarından başkasının 
imam olma imkânının kaldırıldığı, noktasında bir 
mütalâada buİundular.Böyle bir şey yoktur, vekil 
imamlık meselesi devam etmektedir. Bu itibarla da, 
bu kadroların boş kalması şimdilik mevzubahis de
ğildir, önümüzdeki yıllar hele imam - hatip okulları 
mezun verdikten sonra daha iyi elemanlarla, daha 
güçlü elemanlarla doldurulması mümkün olacaktır. 

İmam - hatip okulu mezunlarını polis yapma he
vesi diye bir heves mevzubahis değildir. Türkiye'de 
sınıf ayrımını kaldırmak için bu mesele yapılmakta
dır. Bu, bir hakkın teslimidir. Polis olmak için Yö
netmelikte, «Ortaokul veya dengi bir okuldan mezun 
olmak» denmektedir. Ortaokul dengi olarak, imam -
hatip okullarının orta kısımları ortaokul dengi sayıl
dığı için, imam - hatip mezunlarının da polis olması 
en tabiî bir yönetmelik hakkıdır. Şimdiye kadar tat
bikatta imam - hatip okulu mezunları için bir engel
leme olmuştur, sadece bu tatbikattaki engelleme kal
dırılmıştır. 

Nitekim, bunun gibi, böyle iki sınıf vatandaş mü
talâasını andıran bir tatbikat vardı, her sahada bu tat
bikat kaldırılmıştır. Meselâ, İlahiyat Fakültesi mezu
nu bir arkadaşımız Millî Eğitimde istediği yerde gö

rev almak imkânına sahiptir; ama Diyanete girmişse 
ondan sonra Millî Eğitimde görev alma imkânını 
kaybetmektedir. Millî Eğitim, «Sen Diyanette vazife 
aldın, sen cüzzamlandın» der gibi, bir daha vazife 
vermemekteydi. Bir mühendis, Enerji Bakanlığında 
vazife alır, ondan sonra Bayındırlık Bakanlığında da 
alır; eğer Bayındırlık Bakanlığında mühendise ihtiyaç 
varsa. Bir doktor, Sağlık Bakanlığında vazife aldı 
diye, Sağlık Bakanlığının dışında, İşçi Sigortalarında; 
oradan ayrıldıktan sonra, vazife alamaması diye bir 
şeyin mevzubahis olması mümkün değildir; ama ne 
garip bir tatbikattır ki, bu seneye kadar bir ilahiyat 
Fakültesi mezunu, bir Yüksek islâm Enstitüsü me
zunu doğrudan doğruya Millî Eğitime müracaat et
tiği zaman kabul edilir; fakat Diyanette bir defa va
zife aldıktan sonra Millî Eğitime geçmek isterse, bir 
daha müsaade edilmezdi; bunlar kaldırıldı. Bunun 
kaldırılması gibi bir kaldırmadır, imam - hatip okul
larının mezunlarının polis olmasını önleyen tatbika
tın kaldırılması. İkili bir tatbikatı kaldırmıştır. Yok
sa, zaten yönetmelik «Ortaokul ve dengi» demek su
retiyle, imam - hatip okullarını da kapsamaktadır. 

Nasıl ki, şimdiye kadar pasaport meselesinde de 
her dışarıya gitmek isteyen, seyahat özgürlüğünden 
dilediği gibi istifade etmek suretiyle pasaportunu alır, 
istediği ülkeye gider. Yalnız, Hacca gitmek isteyenin 
pasaportuna özel bir damga vurulmak suretiyle, bir 
daha bu pasaportu ne başka yerde kullanabilir, ne de 
hac dışında bu pasaporttan istifade edebilir. Bu tat
bikatlar kaldırılmıştır. O bakımdan, bu mesele bir he
ves meselesi değil. Türkiye'de hakikaten kanunların, 
tüzüklerin, nizamların tatbik edilmesi ve «İmtiyazsız, 
sınıfsız kaynaşmış bir kitleyiz» sloganına en uygun 
şekilde hareket edilmesinin zarurî bir icabıdır. 

Avrupadaki işçilerimize din görevlileri gönderil
mesi konusundaki temennileri; yüksek malumları ol
duğu üzere, bu 633 sayılı Kanunu tadil eden tasarıy
la gelmektedir ve Avrupada «Din İşleri Müşavirliği» 
diye, işçilerimizin bulunduğu yerlerde müşavirlikler 
kuracağız inşallah. 

Sayın Senatörümüz Bahriye Üçok, birtakım şeyler 
söylediler. Bunların hiç birisine benim şahsen iştirak 
etmem mümkün değil. Dayanaklarının da hiç birisi
nin doğru olduğunu zannetmiyorum. Kendilerinden 
rica ettim gitmemelerini ve burada bu meseleyi mü
nakaşa etmemizi; fakat vakit çok geç olduğu için, 
«Ben sonra zabıttan okuyarak tashih edeceğim» de
diler. Onun için, hepsine değil, örnek olarak bir kaç 
tanesini kısaca arz etmek istiyorum. 
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Sayın Erbakan'm, din adamlarına, vaizlere hitap 
ederek, «beş dakika dini konuşacaksınız, 55 dakika 
Millî Selâmet Partisini anlatacaksınız.» diye bir söz 
söylediğini söylediler ki, bunun söylenmesine ne im
kân vardır, ne ihtimal vardır. Bu bir muhaldir. An
cak, bunun bir gazetede olduğunu söylediler. Bu ga
zete nasıl bir gazetedir, hangi gazetedir, onu bilmi
yoruz; ama bunun bir gazetede olması dahi, eğer 
varsa dahi, bu bir mana ifade etmez. Çünkü, bundan 
sonra da Sayın Üçok'un şu kenuşmasıyle öyle bir ve
sika daha ortaya çıkmıştır ki, bundan sonra konuşa
cak da Yüce Meclisin Senato zaptından okuyorum 
Erbakan'm böyle söylediğini, diye okuma ve kendine 
göre delil çıkarma imkânına sahip olacaktır Bu de
liller zaten böyle çıkartılıyor. Bir tanesi birine fısıldı
yor, o duydum diye öbürüne fısıldıyor. Biz liseyi Ma
ranta okumuştuk. «Çarşsbaş'.nda bir yalan söyler, çar
şıya iner kendi de inanır.» derler orada. Birisi bir ya
lan söylüyor, ondan sonra gazeteye yazdırıyor, gaze
teden okuduğu zaman da, kendi de inanmaya başlı
yor; ama şimdi 'bir de Yüce Senatonun zaptına böyle 
bir şey geçmek suretiyle, sanki ortaya bir delil çık
maktadır. O kakımdan bunu kısaca arz etmek iste
dim, 

«Hasan Aksay, köy camilerine kadro dağıtmayı si
yasal bir çlkar vasıtası olarak kullanmak istiyor. Her 
şey M. S. P. için sloganıyle, bu 'bir cihattır sîoganıy-
le hareket ediyor.» dediler. Henüz 'ben bir tek köy 
camisi kadrosu vermedim ki, Hasan Aksay'ın köy ca
milerine «Her şey M. S. P. için» sloganıyle kadro da
ğıttığı iddia edilebilsin. Henüz 3 500 kadronun daha 
yeni kararnamesi yazılmıştır. Önümüzdeki günlerde 
çıkacak ve dağıtılacaktır ve dağıtılırken de tüzük ge
reğince dağıtılacaktır. Tüzüğün hükümleri ele meydan
dadır; vilâyetlerde valinin başkanlığında veya valinin 
tevkil edeceği vali muavinlerinden birinin başkanlı
ğında, millî eğitim müdürü ve müftüden teşekkül 
eden bir heyet tarafından; kazalarda kaymakamın baş
kanlığında, ilköğretim müdürü ve ilçe müftüsünün baş
kanlığında o vilâyetin ve kazanın hangi köyüne hangi 
kadronun verileceği Tüzükte sarih olarak gösterilmiş
tir. Bunun, Hasan Aksay'ın, «Her şey M. S. P. için» 
diye bir kadro dağıtmış olması mevzubahis değildir, 
'böyle bir şey yoktur, henüz daha bir kadro dağıtma-
mıştır. Kadroları aldığı zaman da böyle bir dağıtım 
yapması mümkün değildir. Bu kadar muhal olan 'bir 
şeyi, bir arkadaşımızın buraya getirmesi hakikaten 
üzücü bir hadisedir. 

Hafızlık belgelerinin sayılması (çıkardığımız yö
netmelikte) doğrudur; ama hafızlık 'belgesinin sayıl

masının kanuna aykırı olduğunu söylemek katiyen 
mümkün değildir. Bir yönetmelik çıkarmışız, ne de
mişiz?.. Bizim müftülüklerimizde imtihanlar yapıl
mış, imtihanların neticesinde 'bir belge verilmiş; «Biz, 
müftülerimizin bir heyet huzurunda yaptıkları imti
hanla verdikleri 'belgeyi kaibul ediyoruz» demenin, 
«Yeniden bir imtihan yapacağız» demekten ne farkı 
vardır. Yeniden imtihan yapsak da bir heyet kurup 
yapacağız. Zaten müftülüklerimizde heyet kurmuşuz, 
hafızlıklarını tevsik ettiğimiz kimselere belge vermişiz. 
Bunun kanuna aykırı neresi olur, nasıl olur?.. Bu, 
mümkün değildir. Biz nihayet, müftülüklerimizde ya
pılmış imtihanlarla verilen (belgeleri kaibul etmişiz. 
Yoksa, «;Ben 'hafızım» diyenin hafızlığını kabul etme
mişiz, bir şey yapmamışız... 

Sayın Üçok'un diğer söylediklerini 'burada vakti
nizi almamak için tekrarlamıyorum; ama diğerlerini 
de buna benzeyen mütalaalar olarak arz etmek isti
yor um < 

Sayın Yıîmaztürk'ün; ahlâk dersinin, din dersinin 
her sınıfta okutulması, seçenlerin bu işe medbur ol
ması, müfredat dışında kalmaması yolundaki temen
nisi, son olarak Bakanlar Kurulumuzun tebliğinde de 
'bir nebze dokunulan husustu. Millî Maarif meselesi 
görüşüldükten sonra, evvelki Bakanlar Kurulu toplan
tısının sonunda bu hususta bir bildiri neşredildi. Za
ten, din dersini seçenler bunları mecburî olarak oku
yorlar; ama son sınıflara da din dersinin konması ve 
müfredat dışı bırakılmaması için çalışmalar yapılıyor; 
teşekkür ederiz. 

Başkanlık yayınlarının daha canlandırılması, da
ha genişletilmesi hususundaki temennileri, inşallah bu 
önümüzdeki kanun çıktığı zaman, Diyanet İşleri Baş
kanlığı Yayın Müdürlüğünün sermayesi 3 milyondan 
50 milyona çıkarılacağı için, bu buyurdukları îıususu 
tamamryle yerine getirmek mümkün hale gelecektir. 

Gecenin bu saatinde bizi dinlediğiniz için ve çok 
istifadeli mütalaalar serdedildiği için, Bütçemiz dola-
yısıyle Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

HÎLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sorum vardı efendim?.. 

BAŞKAN — Evet. Sayın Bakan, Sayın Nalbant-
oğîu'nun sorularını daha evvel zatı âlinize göndermiş
tim. okumuştunuz; ama tekrar edeyim. 

«Soru 1. — 1975 yılı köy imam kadrolarının geç 
verilmiş olmasının sebepleri nedir?» 

DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devamla) 
— Zamanında yazılmıştır bu imam kadrolarının veril
mesi için. Meclis 3 500 kadro vermiştir. Kanun; Sa
yın Âdil Altay Bey'in de işaret buyurduğu gibi, köy-
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lere -asgarî 2 000 kadronun verilmesini amirdir. Bir 
de merkez teşkilâtı için kadroya ihtiyaç vardır. Buna 
rağmen Personel Dairesi 1 350 olarak kararlaştırmış
tır. Maliye Bakanlığına 'bu, 'böyle gitmiştir. Maliye Ba
kanlığı 'bir müddet bunun üzerinde tetkik yapıyorum 
diye geciktirmiş, en sonra Aralık ayında 1 350 ola
rak kalbul etmiş; fakat biz de 1 350'nin bizim ihtiyaç
larımıza kâfi gelmeyeceğini, merkez kadrolarını ayır
dıktan sonra, ancak her kazaya foir tane kadro ver
mek gibi çok güç 'bir duruma düşeceğimizi ifade et
tiğimiz için, ;bu müzakereler bir müddet devam etmiş. 
Şimdi kararname yazılmıştır, henüz tekemmül etme
miştir, bu cuma gününe kadar tekemmül edeceğini 
tahmin ediyoruz. Kararname yeniden 3 500 olarak 
tanzim ediliyor. 

BAŞKAN — Diğer soru : «Kadroların verilme
sinde uyguladığınız kıstas nedir?» 

DEVLET BAKANI HASAN AK SAY (Devamla) 
•— Kadrolar, demin de arz ettiğim gibi, vilâyetlerde 
valilerin veya valinin göstereceği vali muavinlerinin 
(birinin başkanlığında müftü ve Millî Eğitim Müdürü
nün iştirakiyle... 

HfLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — O he
yettir. Bunları hangi köylere verecekler, kıstasları 
nedir? 

DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devam
la) — Bunlar hangi köylere vereceğini gösteriyor. 
Bu kıstaslar Yönetmelikte zikredilmiştir. Meselâ sı
nır bölgesi olan yerler, çok fakir olan yerler, nüfusu 
çok fazla olan yerler veyahutta nüfusu az olduğu 
için, kendi köy parasıyle din görevlisi tutmayacak 
yerler gibi, çeşitli kıstaslar ortaya konmuştur. Bu, 
yönetmelikte vardır, arzu buyurursanız bu saatte 
fazla vaktinizi almayayım. O tüzükten bir tane tak
dim edebilirim. 

BAŞKAN — «Erzurum ili köylerinden hâlâ kaç 
adedinin imam kadrosu verilmemiştir?» 

DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devam
la) — Sondaki iki sual, Erzurum iline ne kadar veri

leceği ve ne kadar kadro verildiği hususu; şimdi ya
nımızda onun evrakları yoktur. Tetkik edilmesi lâ
zım geliyor. Onu sonra yazılı olarak arz edelim 
efendim. 

BAŞKAN — Ben zapta geçsin diye son soruyu 
da okuyorum. 

«1975 ve 1976 yılı için Erzurum ili köylerine ka
çar adet imam kadrosu verilecektir?» 

3 . 2 . 1976 O : 4 

DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devam
la) — Teşekkür ederim efendim* saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakandan sonra son sözü is
teyen arkadaşımız var mı efendim? Yok. 

Şimdi Diyanet işleri Başkanlığının Bütçe bölüm
lerine geçiyorum : 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
Bölüm 
Program Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 33 351 400 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Toplumun dıiııî konularda ay
dınlatılması ve ibadet yerleri
nin yönetimi 1 193 316 400 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Programlara dağıtılamayan trans
ferler 14 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir 4 

Böylece Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi görü
şülmüş, oylanmış ve kabul edilmiştir; hayırlı uğurlu 
olmasını dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım; 3 Şubat 1976 Salı günü 
başlayan programın ikinci gün gerekleri, 4 Şubaıt 1976 
Çarşamba günü saat 06.25"te bitirilmılş bulunmakta
dır. Ancak, Başbakanlık Bütçesinin tümü üzerinde 
ve Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesi üzerinde Saym 
Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın görüşme
si ile bu 'bütçelerin 'bölümlerinin oylanması saat 
09,30'dan sonraya ertelenmiştir. Bir de Vakıflar 
Genel Müdürlüğü Bütçesinin açık oylaması da saat 
09,30'dan sonra yapılacaktır, 

Bugünkü Oturumu kapatıyorum efendim, 

Kapanına saati ; 06,26 

— 284 — 
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IV. SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORU VE CEVABI 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra- \ 
him Oztürk'ün, İl özel idarelerine dair soru önergesi j 
ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. ; 
(7/474) | 

17 . 12 . 1975' I 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına j 
Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı tara- i 

tından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı j 
saygılarımla rica ederim. I 

Ankara Senatörü ; 
ı 

İbrahim Oztürk j 
Soru : I 
Anayasanın 116 ncı maddesine göre il özel idare- î 

leri Anayasal bir kuruluş olup, kamu tüzelkişili- j 
ğine sahip ve toplum hayatımızda 60 yıldan beri yer I 
alan demokratik kurumlardır. \ 

Demokratik düzen içinde hizmetlerin halka benim- j 
set ilmesinde ve murakabesinin sağlanmasında bu ku- j 
ramların gerçekten lüzumlu olduğunu geçmiş uygu- J 
lamalar ortaya ikoymuştur. j 

Kuruluş nedeni ve biçimi ne olursa olsun, bu I 
idarelerin geçmişte pek çok hizmetleri başarı ile yü- i 
rüttüğü ve halen de buna büyük gayret gösterdiği bir 
gerçektir. 

Doğrudan doğruya halk tarafından seçilen ve hal
kın özünden çıkıp gelen ve mahalli sorunlar içinde 
yoğrulan, halle psikolojisini, halk dertlerini çok iyi 
bilen genel meclis üyelerinin oluşturduğu halk mec
lislerinden çıkacak kararların ülke kalkınmasındaki 
önemi ve yararı inikâr edilemez. 

Gerçekten, bu idarelerin malî olanakları yeterli 
olduğu ve kendi görevleri başka kuruluşlarca yapıl
madığı devirlerde çok başarılı olmuşlardır. 

Hâl böyle iken: 
L Başlangıçta özel idarelere verilmiş olan gö

revlerin zaman içinde başka kuruluşlara devredil
diği, 

2ı Özel idare gelirlerinin cari giderleri dahi kar-
şılanmıyacak kadar azaldığı ve bu idarelerin bir 
«emanet komisyonu» haline getirildiği, 

3, En önemli gelir kaynaklarına (Emlâk Ver
gisi) gibi merkez idarenin el koyduğu, 

4. İdarî vesayetin bu idareler üzerinde gün geç-: 
tikçe artırıldığını, merkez idare ile mahalli idare-: 
nin fonksiyon itibariyle aynı kuruluşta birleştiği, 

5. İl özel idaresinin en büyük karar organı olan 
ve seçimle gelen il genel meclislerini oluşturan üyele
rin murakabe yetkilerinin bulunmadığı, merkez ida
renin kararlarına karıştııılmadığı, üyelerin ödenek, 
huzur hakkı, yolluk, tedavi, sigorta, silâh taşıma gi
bi zatişlerine taallûk eden haklarının güvence altına 
alınmadığı ve günün ekonomik koşullarına uygun bir 
hale getirilmediği, bilinmektedir. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle il özel idareleri 
fonksiyonlarını yitirmiş görünmektedir. Osmanlı 
Devletinden aktarılan ve çağın koşullarına uyma
yan (îdarei Hususiye'i) Kanunu ile yürütülen il özel 
idarelerinin reorganizasyonunda ve ülke gerçekleri
ne uygun bir hale getirilmesinde büyük zorunlük var
dır. 

Mahallî idareleri izlemek ve düzenlemekle gö
revli Sayın Bakanlığınız; 

1.- İl özel idarelerinin bugünkü biçimiyle devamı
na yarar görmektemidir? 

2J Yarar görüyorsa, bu idareleri günün koşul
larına uygun bir duruma getirmek için, ne gibi yasal 
tedbirler düşünmektedir, bu konuda bir kanun ta
sarısı hazırlanmış mıdır? 

3. Kanun tasarısını parlamentodan geçirmek 
zamana bağlı olduğuna göre, İl genel meclisi üye
lerinin ödenek, huzur hakkı, yollu gibi son derece 
önemli sorunlarını günün ekonomik şartlarına uy
gun hale getirmeyi düşünüyor mu? 

4. 6136 sayılı Ateşli silâhlar ve bıçaklar hak
kındaki Kanunun 7 nci maddesi gereğince hazırlanan 
yönetmelik; taşaronlara, ebelere, sağlık memurları
na, bekçilere, mütaahhitlere, ilköğretim müfettiş
lerine ziraat teknisyenlerine vb. silâh taşıma yet
kisi vermektedir. Parlamenterlerde bu yönetmeliğe 
göre silâh taşıyabilmektedir. 

Seçimle gelen ve görevleri icabı köylerde, kırlar
da Y. S. E. hizmetlerini denetleyen ve hayatları hari
ci tehlikelere mâruz il genel meclisi üyelerine de si
lâh taşıma yetkisi verilmesi için, ilgili yönetmeliğe 
bir fıkra ilâvesi düşünülmekte midir?. 
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T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahalli İd. Gn. Md. 
Şb. Md. 1. Daire Bşk. Hesap 

512.202.2. 

Konu : C. Senatosu Ankara Üyesi 
Sayın İbrahim Öztürk'ün. yazılı soru 
önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğinin 

7 . 1 . 1976 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 7678 -
3326/7 - 474 sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın İbra
him Öztürk'ün il özel idareleriyle ilgili yazılı soru 
önergesi incelenmiş, cevaplarımız aşağıda belirtilmiş
tir. 

1. Bakanlığımız görev alanını kapsayan tüm hiz
met ve icraatı günün şartlarına göre yeniden düzen
lemek üzere 1967 - 1972 yılları arasında «İçişleri 
hizmet ve icraatını yeniden düzenleme projesi» çalış
maları yapılmış, bu proje içerisinde il özel idareleri
nin kaynak, personel ve görevleri detaylı olarak in
celenmiştir. 

** -^* 

13 Mart 1329 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilâyat 
Kanununun,- İdarei Hususiye'ye müteallik hükümleri 
ile idare olunan il özel idarelerin günün şartlarına 
göre aksayan yönleri tespit edilmiş ve araştırma so
nuçlarına göre tespit edilen aksaklıkları ortalan kal
dıracak hükümleri de ihtiva eden bir kanun tasarısı 
hazırlanarak Başbakanlığa sunulmuşsa da, tasarı çe
şitli nedenlerle T. B. M. M. ne sunulamamıştır. 

Hazırlanan tasarıda özel idareler fonksiyonel ha 
le getirilmiş ve il genel meclisi üyelerinin ödenek 
durumunda günün şartlarına göre yeniden düzenlen
miştir. 

Tasarının hazırlanmasından sonra meydana gelen 
ekonomik ve sosyal şartlar gözönüne alınarak yeni
den redaksiyona tabi tutulan tasarı en kısa zamanda 
Yüce Meclislere sunulacaktır. 

2. İl genel meclisi üyelerine tabanca taşıma 
yetkisi tanınması için gerek 6136 sayılı Kanunda. 
gerekse bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik
te değişiklik yapılması yolunda Bakanlığımızda her
hangi bir çalışma bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

İçişleri Bakanı 

— 2S6 — 
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KURULA SUNUŞLARI 
B — İKİNCİ, DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B — TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt

çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/363 
Cumhuriyet Senatosu : 1'367) (S. Sayısı : 515) (Da
ğıtma tarihi : 31 . 1 . 1976) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A — İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B — BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İSLER 




