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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 

1958 malî yılı Muvazenei Ulmumiye kanunu 
lâyihasının heyeti umümiyesi müzakere edildi, 

Elâzığ Mebusu Fahri Karakaya ve 
Maraş Mebusu Emin Soysal, •Riyasetin birin-" 

oi ihtarına rağmen söz kesmek suretiyle müza
kerenin selâmetini ihlâle devam ettiklerinden 
kendilerine Riyasetçe iki ihitar cezası verildi; 

Adana- Mebusu Melih Kemal Küçüktepepı-
nar, müzalkere esnasında gürültüye sebebiyet 
verdiğinden kendisine takbih cezası verilrhesi 
kabul edildi, 

İnikada ara verildi. r ., 

Reisvekili Kâtip 
Bursa Meibusu Kırklareli Meibusu 
Agâh Erozan M: Ali Ceylân 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

' Hakkı Kur mel 

İkinci Celse 

1958 malî yılı Muvazenei Umumiye kanunu 
lâyihasının heyeti umümiyesi üzerindeki mü
zakereler kâfi görülerek maddelere geçilmesi ka
bul edildi. 

Grup sözcülerinin 30 ar ve diğer hatiplerin 
de 10 ar dakika konuşmaları hakkındaki takrir 
kabul edildi. 

Büyük Millet Meclisi 1958 malî yılı bütçe
sinin heyeti umümiyesi üzerinde görüşüldü.. 
' - 23 . I I . 1958 Pazar günü saat 10 da toplanıl
mak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili 
Kayseri Mebusu 
Fikri Apaydın 

Kâtip 
Bolu Mebusu 
îhsan Gülez 

Kâtip 
Konya Mebusu 

Sabahattin Sayın 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

t-. •'*-•.- Mazbatalar 
v ,• 1. ,-ç-, .Sakarya,. Mebusu „. Nusret Kirişcioğlu'-
nun, Türk Geza Kanununun -569 Ve 570 nci 
maddelerinin.-tadiline,;dair kanun teklifi ve Ad
liye Encümeni mazbatası (2/33) (Ruznameye) 

. 2. — Rize Mebusu İzzet Akçal ve 34 arkada
şının, Hâkimler Kanununun 6798 sayılı Kanunla 
değiştirilen 70 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adliye Encüme
ni mazbatası (2/88) (Ruznameye) 



BÎEÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 10,20 

REİS — Reisvekili İbrahim Kirazoğlu 

KÂTİPLER : Hakkı'Kurmel (Kayseri), Mustafa Saraç (Zonguldak) 

3. — YOKLAMA 

RElS — Yoklama yapacağız 
Adana'dan başlıyarak sona kadar yoklama 

yapıldı.) 
REÎS Celseyi açıyorum. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELR 

1. —- 1958 malî yılı Muvazenei Umumiye 
kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/17) 

A -— Büyük Millet Meclisi bütçesi 

Söz Müfit Erkuyumcu'nun. Buyurun. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Bursa) — Muhte

rem. arkadaşlar; Büyük Millet Meclisinin de
vam etmekte olan bütçe müzakerelerini Yüksek 
Meclise şikâyet edeceğim. 

Birkaç günden beri devameden müzakere
lerde huzursuzluk içindeyiz. Mütemadiyen mu
vafık, muhalif bâzı arkadaşlar oturdukları yer
den söz kesiyorlar, gürültü ediyorlar ve bu 
suretle müzakerelerin huzur ve sükûnunu ihlâl 
ettikleri gibi, müzakerelerde bir karışıklık ve 
keşmekeş hâsıl olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; bu kürsü bir fikir 
meydanıdır. Burada her arkadaş çıkar, fikrini 
serbestçe söyliyebilir. Bu söylenilenlerden be
ğenilenler de olabilir, beğenilmdyenler de ola
bilir. Beğenen arkadaşların kanaatleri ne kadar 
muhteremse, beğerimiyen arkadaşların kanaat
leri de ayni derecede muhteremdir. Yalnız be-
ğenmiyen arkadaşların cöz kesmemeleri, gü
rültü yapmamaları ve beğenmedikleri husus
larda çıkıp burada aksi düşünce ve görüşlerini 
ifade ve müdafaa etmeleri iktiza eder. Bu kür
sü her arkadaş için açıktır. Oturduğumuz 
yerden söz keserek birbirimizi kırmaktan hiç
bir faidei ameliye yoktur. Şunu arz etmek is
terim. Fikre fikirle mukabele edilmek icabeder. 
Fikre gürültü ile, yaygara ile mukabele etmekle 
hiçbir... netice alınmaz, hepimiz bu milletin ço

cuklarıyız. Burada en mühim memleket dâva
larını görüşmek için toplanmış bulunuyoruz. 
Muvafık, muhalif hepimize düşen vazife birbi
rimizi kemali hürmetle dinlemek ve yekdiğeri
nin fikirlerine burada çıkıp cevap vermektir. 
Bâzı arkadaşlar birden asabiyete kapılıyorlar. 
Oturdukları yerden söz kesiyorlar. O arkadaş
lara rica ediyorum, belki fazla asabiyetleri do-
layı'siyle konuşmalara tahammül edemiyorlar. 
Şu halde o arkadaşlarımıza düşen vazife Mec
lisi muvakkaten terk etmektir. Gürültü yapmak 
bize yakışmıyor. Emin olun millet de bizim bu 
halimizi beğenmemektedir. 

İkinci ricam: Büyük Millet Meclisi binası in
şaatı hakkındadır, Yüksek Heyetin malûmudur. 
Yeni Büyük Millet Meclisi inşaatı bitmek üzere
dir. Bu inşaat için lâzımgelen son tahsisatı da 
son çıkardığımız bir kanunla kabul etmiştik. 
Yalnız sözcü bu tahsisatın Meclis binasının ta
mamlanması için olduğunu buna mefruşatın dâ
hil olmadığını ifade etti. Divanı Riyasetten bil
hassa rica ediyorum. En kısa zamanda mef
ruşat için de bir kanun getirsin ve bu mesele 
de Meclis binası ikmal edilmeden halledilsin ki 
ikisi birden tamamlanmış olsun. Görüyorsunuz, 
çok sıkışık vaziyetteyiz, biz de şu çok sıkıntılı 
vaziyetten biran evvel kurtulalım. Maruzatım 
bundan ibarettir. 

REÎS — Ferid Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — Muhterem ar

kadaşlarım, dünkü celsede bâzı arkadaşlarım 
Meclis bütçesinin müzakeresi dolayısiyle Mec
lisi ilgilendiren, iki noktaya temas ettiler. Te
mas ettikleri bu mevzuların burada açılması 
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hakikaten yerinde olmuştur. 

Bunlardan birisi, mebus arkadaşımıza Zira
at Bankasının ı.çmış olduğu kredilerdir. Me
bus arkadaşlarımıza, Ziraat Bankası diğer va
tandaşlardan farklı olarak bâzı krediler açmak
tadır. 

SELÂMI DÎNÇER (Sakarya) — 2999 nu
maralı Kanunla... 

FERÎD MELEN (Devamla) — Arkadaşı
mız kanuna dayandığını beyan ediyor. Ziraat 
Bankası, kanunla kurulan bir bankadır, ya ti
cari kredi açar, yümt ziraat erbabına kredi 
açar. Her iki kredinin de miktarları, mevzula
rı, garantileri muayyen ölçülere istinadeder. 
Bunun dışında, istihlâk kredisi olarak, şahıs
lara açacağı kredi âzami 500 lirayı aşmamak 
icabeder. Halbuki mebus arkadaşlarımız, bir se
nelik maaşlarına tekabül eden miktarda Ziraat 
Bankasından kredi alabilmektedirler. Arkada
şımız kanuna dayandığını beyan etti. O kanu
nun, bir senelik tahsisat karşılığı kredi vermeye 
salâhiyet verdiğine katî surette emin değilim. 
Yalnız benim bildiğim başka bir şey var. Büyük 
Millet Meclisinin elinde bir para mevcuttur. Bü
yük Millet Meclisi, kabul edilen tahsisat yekû
nunu her sene Maliyeden almaktadır. Her büt
çede olduğu gibi bu bütçede de tasarruflar vâki 
olur. Sene sonunda, bütçe fazlasının Hazineye 
iadesi lâzım gelirken bu muamele her nedense ih
mal edilmektedir. Bu yalnız 3 - 5 seneden beri 
değil uzun zamandan beri devam edegelmekte-
dir. Bu paralar Büyük Millet Meclisi Muhase
besi emrinde kalmaktadır. Mart vaziyetine bak
tım, 10 küsur milyon lira para mevcuttu. Sene 
sonu geldiğinde bütçe fazlalarının, Hazineye ia
desi lâzım gelirken, bu paralar Ziraat Bankasın
da âdeta bir kefalet akçası gibi durmakta ve 
mebus arkadaşlara bu paralar karşılık gösteril
mek suretiyle kredi temin olunmaktadır. Bunun 
mahzurları meydandadır. Bir defa, vatandaşlar-
lar mebuslar arasında fark gözetilmesini, mebus
lar için ayrı bir fondan kredi açılmasını hiçbi
riniz caiz görmezsiniz. Ama bu bir gelenek ha
linde devam ediyor. Bunun acısını geçen devre
deki arkadaşlarımız çekmişlerdir. Bu yoldan pa
ra alan arkadaşlar Meclis yenileme kararı ver
dikten sonra bu suretle alman paraların öden
mesi bakımından çok güç bir duruma girmişler
dir. Buna işaret etmek isterim. 
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ikinci mevzu, arkadaşlar, mebus tahsisatıdır.. 

Arkadaşlarını da buna temas ettiler. Vatandaş 
nezdinde, ister muhalefetin bunu istismar mev
zuu yapması, veya başka sebepler olsun bu dile 
gelmiş bir mevzudur, devam etmektedir ve devam 
edecektir. Bunun sebebi, arkadaşlar, Büyük Mil
let Meclisinin kendi azasının istihkakını kendi
sinin re'sen tâyin etmiş olmasındandır. Büyük 
Millet Meclisi memurlarının maaşına zam yap
tığı takdirde, ihtiyaç görülmüş, yapılmıştır, de
nir. Ama, aynı şey kendi azasına yapıldığı tak
dirde bu, dedikodu mevzuu olur, ve dile gelebilir. 

Hatırlıyorum, 1947 - 1948 de bir zam yapıl
mıştı, o tarihte muhalefet bunu ele almış, hattâ 
muhalefet partisinde bir ödenek buhranı doğ
muştu, matbuata intikal etmişti. Bu ödenek buh
ranı ancak, bir formülle halledilmiş ve atlatıl-

j mıştı. 
I 1955 te yapılan zam da aynı surette memle-
| kette mevzuu makal olmuştur, haklı olarak. 

Şimdi arkadaşlar, bu zam yerinde midir, de-
! ğil midir? Bugünkü şartlar içinde, milletvekili 

olmadan da bunu ifade etmiştim, hayat şartları-
I nın değişikliği karşısında bu fazla değildir. Yal

nız şu var ki, arkadaşlarım, hayat şartları ne 
i suretle değişmiştir, değişiklik ne suretle olmuş

tur. Ekseriyet partisindeki arkadaşlarımız iddia 
i ediyorlar, diyorlar ki, bu kalkınma politikasın

dan doğan bir zaruretin neticesidir. Memleket 
de bir miktar sıkıntıya katlanacaktır. Şu halde 
memleketten bir fedakârlık isteniyor, vatandaş
tan bir fedakârlık istiyoruz. Bu kalkınma poli-

! tikasmı güdenler, bu sıkıntıya sebebiyet veren
ler herkesten evvel sıkıntıya katlanmalıdırlar 
k i ; memleket de onlarla birlikte katlansın. Bu 
böyle olmamıştır. Hayat pahalılığına sebebolan-
lar evvelâ kendi aylıklarına zam yapmak su
retiyle bu sıkıntıyı bir dereceye kadar kendi 
üzerinden atmışlardır. Bu yol ile vatandaşlar
dan vatanperverlik ve fedakârlık istemek doğ
ru değildir. 

Arkadaşlarım; bu bir başka bakımdan da 
mütalâa edilebilir; mebuslara verilen tahsisat 
onların meslekî faaliyetlerini ve işlerini bırakıp 
gelmelerinden dolayı geçinmeleri için kendileri
ne verilen paradır. Bir nevi maaştır. Şu halde 
memurların maaşlarını artırmazken sadece me
buslara zam yapmak, bu bakımdan da yerinde 
olmaz. Sayın Maliye Bakanı izah etti; memur 

I maaşlarına 1950 den bu yana % 42 nispetinde 
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bir zam yapılmıştır. Halbuki mebus maaşları 
1950 de 1 400 lira iken sonradan 2 400 liraya ib
lâğ edilmiş ve böylece yüzde yüz zam görmüş
tür. Aradaki haksızlığı gidermenin hal çaresi 
bence şudur: Ya mebus maaşlarını memur maaşları 
seviyesine indirmeli veya memur maaşlarına yapı
lan zammı, mebus maaşlarına yapılan zam seviyesi
ne çıkarmalıdır. Aksi halde konsekan olamayız. 
Mebus maaşlarına yapılan zammın, ilerde bir 
dedikodu mevzuu olmaması için bir çare var
dır : Mebus maaşlarını memur maaşlarına bağ
lamak.. yani birinci derece veya ikinci derece, 
üçüncü derece, maaş ile bir hizaya getirmek. Bu 
suretle memur maaşlarına bir zam yapıldığı za
man mebus maaşları da buna tâbi olarak artar 
veya eksilir. Böyle yaparsak vatandaş da bu 
mevzuu artık dile getirmez. Bu mevzuda maru
zatım bundan ibarettir. 

SELÂMÎ DlNÇER (Sakarya) — Çok makûl 
bir fikir. 

REİS — Fazıl yalçın. 
FAZIL YALÇIN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlarım; bir temennide bulunmak, Anaya
samızın ve rejimimizin esaslı bir prensibinin ih
lâl edilme imkânına işaret etmek üzere söz al* 
mış bulunuyorum. 

Dahilî Nizamnamemize göre söz, talep ve 
kayıt sırasına göre verilir. Bütçenin heyeti Umu-
miyesi üzerinde konuşmak üzere bu ayın 8 inde 
söz talebettim. Fakat ayın 13 ünde söz talebet-
miş olan Muhterem Kasım Gülek arkadaşımıza 
bütçenin heyeti umumiyesi üzerinde birinci sı
rayı işgal etti. Bendeniz ancak 13 ncü sırayı al
dım. Fakat kifayeti müzakere takriri üzerine 
konuşma imkânından mahrum edildim. Bu iti
barla bu muamelenin, söz talebinin kayıt sırası
na göre yapılacağı Dahilî Nizamnamede musar-
rah bulunduğuna göre, bunun bir prensibe bağ
lanmasını Yüksek Riyaset Divanından rica ede
ceğim. 

İkinci nokta : Gruplar, bilhassa ekseriyet 
grupları ancak siyasi meselelerde prensip ka
rarları alabilirler. , Fakat bâzı teknik mevzu
larda ve teknik oluşu dolayısiyle de taknin 
mevzularında grup kararları alınmak suretiyle 
kanun teklif ve tasarılarının Yüksek Meclise 
getirilmiş olduğunu müşahede etmekteyiz. Hal
buki teknik mevzuların, taknin mevzularının 
grup ekseriyet kararma iktiran ettirilmek su
retiyle Meclise getirilmesi Anayasamızın kabul 
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etmiş olduğu millî hâkimiyet ve millî irade 
prensiplerine aykırı bulunmaktadır. Bu tak
dirde millî irade Türkiye Büyük Millet Mecli
sine ait bulunmasına rağmen doğrudan doğru
ya ekseriyet grupunun iradesi haline gelmek
tedir. Bu bakımdan bunu, Yüksek Meclisin ta
sarruf ve salâhiyetlerine müdahale mahiyetin
de telâkki etmekteyiz. 

Diğer taraftan 11 nci devre Meclisinin, te
rekküp tarzı itibariyle bu, durum millî hâki
miyet prensibini daha ziyade ihlâl etmek imkâ
nına sahip bulunmaktadır. Parti İçtüzüğüne 
göre gruplar ekseriyetle toplanır. Demokrat 
Parti Grupunun sayısı 420 olduğuna göre ek
seriyeti 211 dir. Ve ekseriyetle toplanan grup
lar ekseriyetle karar alırlar. 211 kişilik bir 
grup toplantısında 107 kişinin kararı her han
gi bir mevzuda tecelli etmiş olursa bu grup 
toplantısında bulunsun, bulunmasın, muhalif 
olsun, olmasın mevzu Umumi Heyete geldiği 
zaman bu karara mutavaat etmeye ve lehte rey 
kullanmaya mecburdur. 

Şimdi, 107 kişilik bir eyseriyet karariyle 
Meclise gelen her hangi bir kanun teklifi veya 
tasarısı muhalif grupun sayısı 180 kişi olduğu 
halde 107 kişilik bir grup ekseriyeti kararı bu 
180 kişilik bir muhalefet grupu iradesine hâ
kim bir vaziyete gelmektedir. Bu da Anayasa
mızın ruhuna muhalif düşmektedir. 

Bu itibarla Meclisin salâhiyetine müdahale 
telâkki ettiğimiz bu hususun önlenmesini te
menni ederken hepinizi hürmetle selâmlarım. 

REİS — Turhan Feyzioğlu, buyurun.. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Muhte

rem arkadaşlar, kısaca temas etmek istediğim 
mevzu, belki burada konuşulması biraz güç 
olan fakat behemehal bir nefis muhasebesi ya
parak konuşmamız icabeden bir mevzudur. 
Milletvekilleri ödeneklerinden bahsetmek isti
yorum. 

Arkadaşlarım, 1954 senesinde İngiltere 
Avam Kamarasında milletvekilleri tahsisatının 
artırılıp artırılmaması üzerinde bir müzakere 
cereyan etmiş idi. O sırada İngiltere'de bir 
hâkim 8 bin sterlin tahsisat alırdı, bir vekâlet 
müsteşarı 4 500 sterlin alırdı ve müsabaka im
tihanı geçirerek birinci sınıf Devlet memuriye
tine girmiş olan 25 - 26 yaşlannda kabiliyetli 
bir üniversite mezunu, idareci sınıfa mensup 
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İ : 44 23.2 
bir memur i 000 sterlinden çok tahsisat alırdı. 
O sırada Avam Kamarası üyelerinin eline ge
çen para bin sterlinden ibaret idi. 

NUSRET KİRÎŞÇÎOĞLU (Sakarya) — Ay
da mı? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Se
nede, Nüsret Kirişçioğlu Bey, ayda değil. Mil-
İetyekillerinin vazifelerini yapmaları için sarf 
etmekle mükellef oldukları miktar ve gelir 
vergisi de hesabedilirse, 1 000 Sterlinğden ge
riye kalan meblâğ Parlâmento Komisyonunun 
yaptığı hesaba göre, küçük bir ailenin mü
reffeh şekilde geçimini sağlamaktan dâhi uzak
tır. O kadar ki, bâzı mebusların, Avam Kama
rasının toplantılarının gece saat ikilere ka
dar sürmesi karşısında, taksi parasını dahi öde
mek imkânlarına sahibolmadıklarından Meclis 
sıralarında uyumak mecburiyetinde kaldıkla
rını gazetelerde okumuştuk. (Soldan, gürültü
ler) 

REÎS — Rica ederim sükûneti muhafaza 
edin., 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — İn
giltere'de zam yapılması konuşulduğu zaman 
şu fikirler ileri sürüldü, arkadaşlar; millet
vekilliği, dendi, maaş yüzünden cazip bir hale 
getirilirse bu takdirde bu vazife paraya, yük
sek maaşa meyil dolayısiyle, belki Devletin 
yüksek kadrolarında bulunan memurları, bir
takım insanları celbedebilir. Fakat Avam Ka
marasına, icabında maddi fedakârlığı göze ala
rak memlekete hizmet etmek isteyenlerin gel
mesi faydalıdır. Yıllık 1 000 isterimi 1250 ci
varına çıkarabilmek, 250 isterliklik bir zam 
yapılmak istendiği zaman memlekette kıyamet
ler koptu. Aylarca münakaşa cereyan etti. 
işçi Partisi Reisi Atlee mebuslarının fakrü za
ruretinden bahsederek İsrarla müdahalede bu
lunmak suretiyle 1250 isterlin, civarına, yani 
bir vekâlet müsteşarının aldığı tehsisatm üç 
buçukta birine yükseltidi. 

Arkadaşlarım, memlekette, hçnüz biraz ge
çim sıkıntısı hüküm sürerken, diyordu İn
gilizler, memlekette % 10 - 15 civarında da ol
sa bir hayat pahalılığı başgöstermişken, enf
lâsyon temayülü varken, mebus maaşlarına 
zam yapmak büyük hatadır. İşçi ücretleri me
mur maaşları yeter hale getirilmeden mebus 
maaşlarına zam yaparsak güç duruma düşeriz; 
diyoralrdı, Üstelik, zammın o devrede vazife 
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gören mebuslara değil, daha sonraki devrede 
gelecek mebuslara tatbik edilmesi lâzımgeldiği 
hususunda fikirler de ileri sürüldü ve revaç 
buldu. 

Muhterem arkadaşlarım, memlekette hizmet
ler arasında tevazün kurmak bir zarurettir-. 
Bu mevzu dinlenmesi de kolay olmıyan, fa
kat emin olunuz söylenmesi de kolay olmıyan 
bir mevzudur. Bir dakika vicdanlarınızla baş-
başa kalmanızı istirham ediyorum; Temyiz 
Mahkemesi âzalarının, hâkimlerin, öğretmen
lerin, yüksek rütbeli subayların durumu ile 
milletvekillerinin durumunu mukayese ediniz. 
(Soldan, gürültüler) 

Arkadaşlar enflâsyon denen iktisadi hasta
lık, bir memleketin iktisadi bünyesine girip 
yapıştığı zaman, küçük bir zümrenin görülme
miş bir refaha erişmesine mukabil milyonlarca 
orta halli ve fakir insan görülmemiş bir sefa
letin uçurumuna doğru sürüklenebilir. Buna 
karşı, o sıkıntıyı 'vicdanında hisseden 'milletve
killeri tedbir alabilirler. Enflâsyon hastalığı
nın; milyonlarca insanı ıstıraba, geçini sıkıntı
sına sevk ettiği fbir memlekette, mebuslar.'ken
dilerini, küçük bir selâmet adasının üstüne çı
karıp, bu sıkıntıdan kurtarmak yolunu ihtiyar 
ederlerse, memleketin nabzını tutmaları, mem
leketin çektiği hayat sıkıntısına çare bulma
ları elbette güçleşir. Bunun içindir ki, İngilte
re'de enflâsyon baş gösterince evvelâ bakanlar 
kendi ödeneklerinden fedakârlık yaptılar. OSol-
daıı, gürültüler) • 

REİS —- Müsaade buyurun, efendim. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Mu* 

terem arkadaşlarım, çok sevgili bir sınıf arka
daşım, bu mevzuun demagojik bir istismar mev
zuu olduğu şeklinde ima yollu bir söz sarf et
tiler. Size bu mevzuun dinlenmesi zor olduğu 
kadar konuşulması da zor bir mevzu olduğunu 
arz ederek sözüme başladığım zaman, ben bu 
(mukabeleyi talhmin ederek o şekilde söze başla
mıştım. 

Fakat arkadaşlarını, insafınıza 'müracaat 
ediyorum. Bu memlefeette' üç bin ortaokul ve 
lise Öğretmenliği münhal nâ'kim 'kadrolarının 
büyük bir kısmı münlhal, Devletin temel mües
seselerinin, içtimai bünyenin geçim sıkıntısı 
yüzünden kemirilmekte olduğu görülüyor. Bu 
sıkıntı karşısında. Devlet Personel Kanununu 
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getiremediklerini de düşünerek, maaşlarımızı I 
hiç değilse en yüksek Devlet memuru seviyesi
ne indirmemiz lâzımdır. (Soldan, gürültüler, 
teklif -getir sesleri)' Teklif de gelecektir, Bunu 
yapmak mecburiyetindeyiz, arkadaşlar. (Sağ
dan, şiddetli alkışlar) 

REÎS -—Agâh Erozan, (buyurunuz. 
AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin mü-
zakeratında... - . 

REÎS ~ Halil Turgut Bey, - sükûneti ihlâl 
ettiğiniz için her ikinize de ihtar veriyorum. 
.' ' HALÎL TURGUT (Diyarbakır) — Bana 
haksız' ihtar yaptmiz. Bu Mecliste bulunmıya-
eağım. ' 

(Diyarbakır Mebusu Halil. Turgut salonu 
te rk etti.) ; -
- REÎS — Devam buyurun, efendim. 

AGÂH &ROZAN (Devamla) — Efendim, 
muhalefete mensup 'bâzı arkadaşlarımız Riyase

ttin bitaraf olmadığından bahsederek. şikâyette 
bulundular. Doğru veya eğri. Tüzüğün ve, ka
nunun himayesinde vazife görmeleri icabeder-
ken bunun Riyasetçe ihlâl edildiğini ileri sür
düler. Bitaraf değilsiniz, diyorlar. Mücerret bir . 
iddia, üzerine konuşmak mümkün. Bitaraf de
ğilsiniz . dediler, ben de diyorum ki, bitarafım. 
Ortaya delil koymadıkça, hâdise konmadıkça 
bu gibi iddialar daima mücerret kalmaya mah
kûmdur. ('Sağdan, delil çok sesleri) 

Bugünkü Ulus gazetesi yazıyor: Meclis Baş
kanı, Cumhuriyet Halk Partisi devrini iktisadi 
sıkıntı ve sosyal bir facia olarak vasıflandıran 
Başbakana sual sormak hakkını tanımadı. (Sağ
dan, yalan mı sesleri) Hâdise hiçbir zaman 
böyle değildir. Ama gazeteci arkadaşımız iste
diği gibi yazıyor. Eğer sayın muhalif arkadaş
larımız Türkiye Büyük Millet Meclisi zabıtla
rına da inanmıyorlarsa, <o zaman 'konuşmaya lü
zum yok. Şimdi bendeniz dün Riyasette iken 
vâki olan sual talebine verdiğim cevabı zabıt
lardan okuyorum : -

«REÎS — Arkadaşlarımızın sual sormak | 
haklarıdır.» Hani tanımamıştım.. Tanımadı di- I 
yor Ulus gazetesi. (Sağdan, gürültüler) Müsa
ade buyurun, arkası var : «Fakat bu hak bir 
usul ve nizama tâbidir.» öyle değil mi? Sual 
gelişi güzel sorulamaz, okumaya devam ediyo- j 
rum : «Sıraları gelince suallerini soracaklardır, 
efendim.» Cümle bitiyor. • ' 
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Şimdi bendenizin beyanı bu iken Ulus gaze

tesi «bu hakkı tanımadı Riyaset» diyor. Buna 
nasıl cevap vereceğiz? , 

Muhterem' arkadaşlar, Riyasetin Nizamname
yi tatbikte hatası olabilir. Ama bilinmesi lâzıiti-
gelen bir hakikat • var-V îster «' muhalefety ister 
muvafakat ..safında olsun hangi arkadaş Riyaset 
kürsüsünü işgal ederse, ben eminim ve inanıyo
rum, asla bitaraflıktan ayrılamaz. O, sandalyenin 
kutsiyeti, şeref ve haysiyeti buna mânidir. (Sol
dan, bravo, sesleri) Yalnız, bâzı ahval ve.şerait 
içinde Nizamnameyi tatbik eden 'Reise karşı, bil
hassa cezai tatbikatta Riyasetin ifadelerini kabul 
etmiyen arkadaşlarımız tamumen>hiS; ye .heyecan 
neticesi olarak delil göstermeden; «Reis Bey, öy
le şey. olmaz, söz vermiyorsunuz,; hakka riayet et
mediniz» şeklinde :.-kanuşmaktadırlar. Burada 
söz almak ve konuşmak hepinizce malûm olduğu 
veçhile bir usule tâbidir. . 

Hafızamı yokluyarak söylüyorum: 6/7 Eylül 
hâdisesinde zarar görenler -hakkındaki kanun lâ
yihasının müzakeresi bitmişti.. Son olarak söz 
istiyen var mı? Efendim. Fethi.Çelikbaş arkada
şımız-kalktı, söz istedi. Sordum: Lehte mi, aleyh
te mi konuşacaksmîz, dedim. Çünkü Nizamname
nin 110 ncu maddesi diyor ki, ancak lehte ve 
aleyhte birer mebus konuşabilir. -Fethi Çelikbaş, 
aleyhinde, dedi, buyurun dedim. Arkasından 
Sayın înönü söz istedi. Kendilerine, paşam aley
hinde konuşuldu, lehinde konuşmak size kalıyor, 
dedim. Tarihe geçmiş zabıtlarda mevcuttur-: Ce
vap : Ben Adnan Beye cevap vereceğim. «Eaşam, 
şu anda müzakere bitmiştir, Ancak lehiıjde-konu-
şabilirsiniz.»- Cevap : «Ben lehte kqnuşmıyaca-
ğım.» r ••;••. w : 

«Bu takdirde size söz terniiyörum.» " 

Ertesi günü muhalif gazetelerde^ başlıklar: 
«Reis inönü'ye söz vermedi» neden vermedi? Bu
nun üzerinde durmak lâzım. Bir mahkemede bi
le talepler usule tâbidir. Bundan daha, tabiî bir 
şey yok. Munsif olmak lâzımdır. 

Şimdi,: Ulus muhabiri belki Nizamnameyi ^il
miyor, belki-zühul ediyor. .Kasıt kelimesini kulla
namıyorum. Çünkü, insan bu kaçlar küçülemçz. 
(Soldan; bravoi sesleri).,. «Söz>vernaedi». Niçin? 
Nizamname sarih. Yerem^m. /Yerirs^m beni; seçen 
Yüksek Heyetinizin beni muahaze etmesi Jâzım-
g e l i r . - • •••<* •-• ...•:.* ••; . - • . . . ; . * < • * • > - • 
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nci maddesine göre tanzim edilen ve onunla amel 
edilen Dahilî Nizamnameye göre vazife görüyo
rum. Böyle yapmazsam Yüksek Heyetin evvelâ 
bu bakımdan beni muahaze etmesi icabeder. 

Muhtelif arkadaşlarımız söz talebinde bulunu
yorlar. Celse başında talep edilmesi lâzım ge
len bir sözü celse ortasında talebedip menfi ce
vap aldılar mı bunu kabul etmiyorlar. Meselâ 
Dahilî Nizamnamenin 147 nci maddesi zaptı sa
bık hakkında söz almayı mutazammmdır, ama bu 
mütaakıp celsenin başında olabilir. Haklı olarak 
bir arkadaş zaptı sabık hakkında konuşmak iste
se ve bunu üç eelse sonra veya mütaakıp celsenin 
sonunda veya ortasında talep etse, bu takdirde 
Reis bu arkadaş haklı da olsa söz mütaakıp cel
senin başında talebedilmesi icabettiği için bu ar
zuyu is'af edemiyecektir. Muhalefet bunu, hak
sız olarak, kabul etmiyor. 

Meselâ geçenlerde bütçe müzakerelerinin açıl
dığı gün usul hakkında söz talebinde bulundu
lar. Daha müzakere başlamamıştı, Nizamname 
hükümlerinin tatbikine geçilmemişti. Ben yeni 
arkadaşları tanımıyorum. Tanıdığım Barutçu, 
Aksal ve Nüvit beyefendiler var. Huzurunuzda 
Sayın Barutçu'ya soruyorum, haksızsınız derse 
derhal kabul edeceğim. Daha müzakere başlama 
dan Nizamnameye taallûk eden usul mevzuuba-
his olur mu? Bu talep yerinde değildir, reddedi
yoruz. Bunun adı ertesi gün, Reis söz vermedi, 
oluyor. Gündem dışı söz istiyor. Burada Nizam
namenin 83 ncü maddesi Riyasete takdir hakkı 
veriyor. Bu hususta Reis her istiyene söz vere
mez. Riyaset Yüksek Heyeti boş yere işgalden v 

zer etmekle vazifelidir. (Soldan; bravo sesleri. 
Sağdan; gürültüler) Müsaade buyurun. Bende
niz Reis olarak bâzı ahvalde Nizamnamenin bâzı 
maddelerini okuyorum. Bâzı arkadaşlarım mad
de okuma, lüzum yok, diyorlar. Hakikaten bence 
de maddeyi ifadeye lüzum yok. Fakat muhalefet
te bulunan arkadaşlarım insaflarını orta bir de
recede kullansalar katiyen maddeden bahsetmiye-
ceğim. Ama ne söylesem itiraz ediyorlar, itiraz 
edince de onların yaptığı gibi mücerret iddia ile 
mesele halledilemez, madde ve delil serdine mec
buruz. Meselâ, madde 83, not 45, atıf 95 son fık
ra diyorum. Eğer inanmazsan nizamnamenin < 
maddesini ve o notu âdet ve teamül haline ge
tiren kararları okumak lâzımdır. 

.1968 C : 1 
Arkadaşlar; nizamnameyi yalnız okumak kâfi 

değildir. Tüluna, umkuna, arzına mütalâa etmek 
lâzımdır. Âdet muhakkeradir. Âdet, nüfusta müs
takar ve tabayii selime indinde makbul olan umu-
ri mütekerrireden ibarettir. Mâyubat âdet ola
maz. Âdet müstahsendir. Meselâ madde 83 not 
45 dediğim zaman bu nota esas olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin karan mevcuttur. 22. 
11.1956 tarihli tutanak dergisinin 104 ncü say
fasını okuyunuz. (Soldan gülüşmeler) Okudu
ğunuz zaman Büyük Millet Meclisinin bu âdeti 
hangi şartlar, hangi mütalâalarla kabul etmiş 
olduğunu göreceksiniz. Bu takdirde Riyaset, 
bir taraflı olarak İçtüzüğü ihlâl ediyor mu, et
miyor mu meydana çıkacaktır. 

Yine bir misal ifade ediyorum, meselâ ge
çen devrede bütçe müzakerelerinin sonunda 
Hürriyet Partisine söz verilmedi. Kalktılar, de
diler ki, efendim bize söz verilmesi lâzımdır. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Reis 
Bey, söz istiyorum. 

AGÂH EROZAN (Devamla) — Şimdi arka
daşınız kalktı, dedi ki, efendim, içtihatla mese
leyi halletmek lâzımdır, şöyledir, böyledir. Bir
çok ecnebi yazarlardan bahsetmek suretiyle be
yanda bulundular. Ama bendeniz Riyasetten 
bu mevzuda mantığın, hukukun, ilmin bir ka-
ziyei muhkemesi halinde hepinizce bilinen ifa
deyi yapmamaya rağmen arkadaşımız ısrar et
tiler. Tasrih mukabelesinde delâlete itibar edil
mez. îfade açıktır, madde sarihtir. Mevridi nâs-
ta içtihada mesağ yoktur, mansustur. Ne ka
dar söylesem haksız ısrar, mesnetsiz, delilsiz be
yanlar devam ediyor. 

Riyaset bitaraflığını ihlâl ediyor, diyenle
rin madde, fıkra göstermek suretiyle Reis şu
nu tatbik etmesi lâzımgelirken etmedi, demesi 
lâzımdır. Buna hürmetkarım. Meseleyi dünkü 
celse zabıtlarından tetkik ettim. Reis olarak 
22 müdahalede bulunmuşum; gürültülere kar
şı 22 müdahale. , Bunun 8 i Başbakanın konuş
ması esnasında olmuş. Gürültüler devam edi
yor. Reisin vazifesi devam eden bu gürültüleri 
yatıştırmak, önlemek demektir. Muhtelif arka
daşlarımıza - zabıtlar meydanda; okuyacaksı
nız - ihtar verilmiştir ve en sonunda bir arka
daşımıza takbih cezası verilmiştir. Takbih ce
zası verilen arkadaşımızın müdafaası sadedinde; 
efendim, Reis Bey hatalı tatbik etti; iki ihtar 

400 — 
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cezası verdikten sonra arkadaşımıza takbih ce
zası verebilirdi; halbuki böyle bir hal vâki ol
madan Reis Bey doğrudan doğruya takbiha geç
ti, denildi. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Yanlış. 
AGÂH EROZAN (Devamla) — Eğer böyle 

değilse mesele yok. Arkadaşımıza takbih ceza
sı iki ihtardan sonra değil, madde: 187, fıkra 
(3) gürültüye sebebiyetten verilmiştir. 187 nci 
madde, 4 .fıkradır. 3 neü fıkraya göre gürül
tüye sebebiyet kâfidir. Bana sorarsanız, dün 
Başbakan konuşurken, insafla konuşursak mü
dahale mulhalefetten geldi. Muhalefet, neden 
muvafakata ihtar vermiyorsun, diyor. Başba
kana müdahale sizden geldi, iktidar mensup
larından gelmedi. Benim bitaraflığımı muha
faza için bu vaziyette gürültüyü siz yapacaksı
nız, ben İhtan muvafakate vereceğim; o zaman 
bitarafım. (Gülüşmeler) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Gürültüyü o ta
raf yapıyor, siz ihtarı bir tarafa veriyorsunuz. 
Dün de tevbihi o şekilde verdiniz. 

AGÂH EROZAN (Devamla) — Usul hak
kında söz alıp esas hakkında konuşmak yoluna 
gitmek muhalefet için bir itiyat halindedir. Ri
yaset olarak buna müsaade edemem. Keza kifa
yet aleyhinde söz alıp da esas hakkında konuşu
lamaz. Reisler hatibi kelime tasarrufu, cümle ta
sarrufu içinde dinlemektedir. İhtar ediyorum, 
«Usul hakkında söz aldınız, esastasınız» deyince 
hoşuna gitmiyor. Bir futbol maçı tasavvur edi
niz ki, ben de hakemim. Ofsayttan gol atmak is
tiyorsunuz. Derhal düdüğü çalmak mecburiye
tindeyim. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — Sırtınız
da öbür tarafın forması var. 

AGÂH EROZAN (Devamla) — Şimdi bakı
nız muhterem arkadaşlarım, muhalefet mensubu 
arkadaşlar benim her hangi bir celsede Nizam
nameye aykırı hareket ettiğimi tesbit ederler ve 
ifade ederlerse kendilerine şimdiden teşkkür 
derim. Ve hakikaten eğer böyle bir hal vâki ise, 
insan hatadan salim olmaz, ama delil göstermek 
suretiyle; «Şu celsede yapılan şu hal Nizamna
menin şu maddesine aykrıdır» şeklinde bir beyan 
isterim. Ama Nizamnameyi kendi anlayışına 
göre değil, (Sağdan, gürültüler) hayır, Yüksek 
Heyet hakemdir : (Sağdan, ekseriyet hakemdir, 
sesleri) Muhterem arkadaşlarım; meselâ Turhan 
Feyzioğlu arkadaşımız ile Fethi Çelikbaş arka-
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daşımız konuştukları zaman daima hariçten; 
Almanya'dan, Fransa'dan, muhtelif mahallerden 
misaller vererek her mevzuda beyanatta bulun
dukları vâkıdır. Arkadaşlarımız şunu iyi bilme
lidirler ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî 
Nizamnamesi en müsamahalı bir nizamnamedir. 
Bu hususta hangi arkadaş aksini iddia ederse 
kendisi ile münakaşaya hazırım. 

MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPİNAR 
(Adana) — Tadilâttan evveldi. 

AGÂH EROZAN (Devamla) — Tadilâttan 
sonra da Beyefendi. 

Fransız Meclisi Mebusanmda müzakereler ce
reyan ederken mebuslardan biri hoppala tâbirini 
kullanıyor. Reis diyor ki, bu ihtarı müstelzim 
ise de ihtar buna hafif gelir. Bunu zapta geçir
mek suretiyle tarih ve millet önünde bunu bir 
terbiyesizlik olarak vasıflandırıyorum, diyor. 
Kullanılan kelime «Hoppala» dır. Hükümet mev
kiinden çekilip gitmelidir, diyen hatibin sözünü 
Reis kesmiştir. 

Bu misalleri vermekten maksadım şudur : 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde usulü müza
kere ve münakaşa her iki taraf için, diğer Av
rupa memleketlerine nazaran daha serbesttir. 
Hele sual müessesesi. Fransa'yı tetkik etsinler, 
İtalya'yı tetkik etsinler, göreceklerdir ki, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesi 
daha müsaittir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bâzı arkadaşla
rımız da bâzı beyanlar dolayısiyle Reis Bey ha
karet var, diyorlar. Riyaset hakaret yok efendim, 
diyor. Lütfen kelimeyi imal buyurunuz. Aksini 
iddia eden kelâmı-imale mecburdur. Evet, kelâ
mın imali ihmalinden evlâdır. Fakat kelâmın 
imali mümkün olmazsa ihmal olunur. 

Misal veriyorum : Sebati Ataman arkadaşı
mız bir gün Hürriyet Partisi için; «Siz partiyi 
mutezilesiniz» dedi. Hakaret vardır, dediler. 
Yoktur, dedim. Eğer karşımda Faik Ahmed Ba
rutçu, Nüvit Yetkin veya Avni Doğan beyefen
diler olsaydılar, derhal kabul edeceklerdi ki, ha
karet vâki değildir. Kelâmı hep beraber imal 
edelim. Kelimenin sülâsi mücerredi «azil» iftial 
babinda «itizal», ismi faili «mutezile» dir. Ge
rek iftial babı ve gerek müfteil babı mutavaat 
ifade eder. Mutavaat ifadesinde hakaret mevzuu-
bahsolamaz. Müzakereye devam ediyoruz. Desem; 
Faik Ahmed Beyin beni alkışlıyacağına eminim. 
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Şimdi arkadaşlar, her hangi bir kelime üze- 1 

rinde münakaşa ederken ben diyorum ki, «Ke
lâmda mânayı hakiki üzerinde durmanız lâzım
dır, beyefendi, lütfen mânayı hakiki üzerinde 
Surunuz» kelâmda asıl olan mânayı hakikidir. 
Mânayi hakiki müteazzir olmadıkça, mecaza gi
demezsiniz. öyle ise Riyasetin beyanına hürmet
kar kalmanız lâzımdır. 

İşte muhterem arkadaşlarım, muhalefetteki 
arkadaşlarımız bir defa hatırlıyorum, mecaz 
üzerinde ısrar ediyorlardı. Müdahale ettim : 
Mecaz hakikatin halefidir. HM lef ise asılla mu-
zaheme ve muaraza edemez, buna rağmen vâki 
ısrarlar haksızdır ve mesnetsizdir, dedim. 

İşte benim kanaatimce, Yüksek Heyete ifa
de etmek istediğim mâna şudur : Muhalefet 
mücerret bitaraf hareket edilmediği iddiasında
dır. Eğer kendileri bir celsede, nizamname hük
münün tatbikatında riyaset şu maddeyi tatbik 
etmek lâzımken tatbik etmedi, şeklinde bir be
yanda bulunurlarsa kendilerine cevap vermeye 
hazır olduğumuz gibi eğer hakikatten' hatamız 
varsa, ki, insanız, hatasız insan olmaz, hatamızı 
memnuniyetle kabul etmeye amadeyiz. Yalnız 
takdirinize arz ediyorum : Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin dün sabahki celsesine riyaset et
miş bir arkadaşınız sıfatiyle arz edeyim : Ben
deniz hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi 
mensubu arkadaşlarımızın hakkını tanımam az
lık etmedim. (Sağdan, Başvekilden sual sorduk 
sesleri.) 

Efendim, Başvekilden sual sordunuz. Ceva
bım şu oldu : Nizamname hükümlerine göre sı
rası gelince söz verilecektir, dedim. Kifayet gel
di ve müzakere kesildi. Arkadaşlar kifayet ne
dir? Kifayet sözlerin kâfi olduğunu gösteren 
bir müessesedir. Fakat Dahilî Nizamnamemiz 
bunu suallere de teşmil etmiştir. Madde 111, 
not 63. Soruyorum size Sırrı Bey, hukukçusu
nuz, söze kifayet gelirse söze nazaran halef olan 
sual evleviyetle kifayete tâbi olur mu, olmaz mı ? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ama asıl olan 
sual hakkıdır. 

AGAH EROZxlN (Devamla) — İşte, suali 
söz hakkından üstün iddia eden bu arkadaşımı
zı tatmin etmek mümkün değildir. Hiçbir za
man sual söze takaddüm edemez. Bu itibarla 
muhterem arkadaşlarım, riyasetin bitaraflığı 
ihlâl edici en ufak bir hareketi bile asla mev- | 
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zımbahis değildir. Bundan sonra da olmıyacak-
tır ve buna bütün arkadaşlarımızın, muvafık 
olsun, muhalif olsun, inanmasını ve buna göre 
Riyasete müzahir, yardımcı olmalarını, müzake
relerin selâmeti bakımından bilhassa rica eder
ken, Ojen Piyer'den iki üç satır okumak sure
tiyle sözlerime son vereceğim : 

ojen Piyer Cilt 2, sayfa 245. «Tarafı riya
setten vâki olan ihtarata ehemmiyet vermiyerek 
nizamnameyi ihlâl eden mebuslar meclisin şeref 
ve haysiyetine ve dolayısiyle kendi şeref ve hay
siyetlerine tecavüz etmiş olurlar.» 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Soldan, al
kışlar) 

REÎS — İdare Âmiri Nüzhet Akın, buyuru
nuz. 

İDARE ÂMİRİ NÜZHET AKIN (Sakarya) 
— Muhterem arkadaşlarımız, huzurunuzda 
bugün, Meclisin idare Âmiri olarak, bilhassa 
seçimlerde muhalefetin diline doladığı ve va
tandaşların zihninde daima teşviş yaratmak 
maksadiyle partimiz aleyhinde muazzam bir 
propaganda mevzuu olan mebusların maaş, tah
sisatları mevzuuna temas edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ Emin Soy
sal arkadaşımız, sonra Ferid Melen arkadaşımız, 
ve ondan sonra da Turhan Feyzioğlu arkadaşla
rımız ayrı ayrı bu mevzua temas ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, maaş ile harcırah 
meselesini birbirinden ayırmak lâzımgelir, me
buslar bürüt olarak 2 000 lira maaş, ayrıca bir 
de ayda 800, senede 9 600 lira harcırah alırlar. 
Maaşlarından ellerine geçen 1 400 - 1 500 lira
dır. Bu geçim indirimine göre, çocuklarının az
lığına, çokluğuna göre ellerine geçen miktardır. 
Bu sebeple 2 800 diye adlandırılan para, aslın
da 2 300 lira civarında bir paradan ibarettir, 
arkadaşlar. Harcırahı bir kere ayrı mütalâa et
mek lâzımdır. Memurlar harcırah almıyorlar 
mı? Bütçe müzakereleri bittikten sonra, inşal
lah hepimiz vatan sathına yayılacağız. Vatan
daşlarla temas edeceğiz. Seçmenlerimizle temas 
edeceğiz. Onların ihtiyaçlariyle meşgul olaca
ğız. Bunu para ile yapacağız. Yaz gelecek, köy 
köy, kasaba kasaba, bucak bucak vatandaşları
mızın ayağına gidip onların dertleriyle meşgul 
olacağız. Bunları harcırahla karşılıyacâğız. 
Şimdi netice itibariyle harcırahı bir tarafa bıra-
kırssak mebusun eline geçen miktar 1 500 lira 
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kadardır. Ankara'ya heyet geliyor, • mebus, iş 
yaptırmak istiyen vatandaşların haklı dilek
lerin daire daire dolaştırmak mecburiyetinde
dir. Bu memleket hizmetidir. Teşriî faaliyetin 
yambaşmda onunla -alâkalı bir hizmettir. Bu 
hizmet için 15 - 20 lira otomobil parası verecek
siniz. Görülüyor ki ; bugünkü domokrasi anla-
yışiyle milletvekilliği vazifenini yapmak kolay 
bir iş değildir. Masraflıdır. 

Sonra arkadaşlar, maaş fazladır, deniyor. 
Kabul. Ama fazladır diye iddia eden insan pa
rayı cebine koymaz, arkadaşlar. Hem «aldığı
mız para fazladır» diye itiraz ediyornunuz, hem 
de parayı cebinize atıyorsunuz (Soldan bravo 
sesleri). Muhalif olsun, muvafık olsun hiçbir 
milletvekilinin vicdanında «bu para bana lâyık de
ğildir» şeklinde bir düşünce mevcut değildir. 
Eğer böyle olsaydı, muhalefetten veya iktidar 
partisinden birçok arkadaşların milletvekili 
tahsisatları dışında bu tahsisatlarına 'mahsuben 
Ziraat Bankasından borç para almazlardı. Ma
demki milletten aldığımız bu para fazladır di
yorlar o halde neden 1958 senesi tahsisatına 

-.mahsuben Ziraat Bankasından borç para alı
yorlar?... (Soldan, bravo sesleri) Meseleyi hiç
bir suretle bu şekilde vaz'etmek doğru değil
dir, arkadaşlar. Vicdanlarımızın sesini olduğu 
gibi aksettirmemiz lâzımdır. Bütün bu mülâ
hazalara rağmen eğer muhalif veya muvafık ar
kadaşlarımızdan «aldığımız, bu para fazladır» 
düşüncesi ve ıstırabı mevcutsa fazla olduğunu 
iddia ettiği miktarı Hazineye veya Kızılay a iade 
edebilir, Kızılaya bağışlıyabilir. Bundan tabiî 
bir şey yoktur, arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar; Emin Soysal arka
daşımız bir noktaya daha temas ettiler, dediler 
ki ; 1958 senesi taksinsatma mahsuben bu para
lar nasıl verilir? Bu paraların nasıl verildiğini 
Emin Soysal arkadaşımız bilmez mi? Pekâlâ 
bilir. Fakat vatandaşın vicdanında, kafasında 
bir teşviş havası yaratmak için bu şekilde ko
nuşmuşlardır. Hiçbir para karşılığı o]madan 
ödenmez. Bunu bilirler. Şimdi; 1958 senesi tah
sisatı diye Ziraat Bankasından bir para öden
memiştir. Ben Ziraat Bankasında bulundum; 
mebuslara ikrazat yapan servisin amirliğini yap
tım. îşin içyüzü şudur : Mebus, şuradan, bu
radan borç para istiyemiyor. iki arkadaşının 
kefaleti ile Ziraat Bankasından borç alıyorlar. 
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Sonra karşılık, diyorlar. 11 milyon lira Ha

zine karşılığı varmış, haykır arkadaşlar, katiyen 
böyle bir şey mevzuubahis değildir. Ferid Me
len arkadaşımız temas buyurdular, her halde 
rakamlara dikkat buyurmadıklanı için bu şe
kilde konuştular. Tasarruflarımız vardır, evet 
arkadaşlar. 1955 senesine kadar olanı Hazi
neye iade edilmiştir. .1956 katı hesabı dala 
yeni çıktı, 2 milyon lira civarında bir para 
Hazineye iade edilecektir, derdesttir. Hiçbir 
suretle Hazinenin parasından mebus arkadaş 
larımıza para ödemiş değiliz. 

Sonra arkadaşlar, Hasan Tez arkadaşımız 
buraya hiddetle geldiler, ben Ankara Mebusu
yum, 180 bin rey aldım, dediler. Sizin Ankara 
Mebusu olmadığınızı iddia eden mi var? Ne 
münasebet, böyle bir düşünce olur mu, imkânı . 
var mı? Buraya geliyorsunuz, ben Ankara Me
busuyum, 1.80 bin rey aldım, diyorlar. Sonra 
bu tarafta sıralar boşalmış, bir zaman gelecek 
biz buraya oturacağız filân.. Bunlara ne lü
zum var. (Cevaba lüzum yok sesleri) 

HASAN TEZ (Ankara) — Reis Bey üzül
mesinler, müsterih olsunlar ben şaka ettim. 

NÜZHET AKIN (Devamla) — Arkadaşlar 
ben zapta geçmiş olduğu için burada cevapla
maya mecburum. 

Alişiroğlu. Başbakanın konuşmalarına kıy
met vermiyoruz, diyorlar. Bu pek yüksek bir 
hakaret sayılmaz ama, bir milletvekilinin bir 
Başbakan için kullanacağı lisan da değildir. 
Arkadaşlar üzülmüş, ıstırap duymuş, Meclisi 
terk etmişler. Bu doğru... Üzülmüş ve mukabil bir 
hakaret yerine yavaş yavaş salonu terk etmişler, 
bundan daha güzel bir hakaret tasavvn* edile
bilir mi? 

Şimdi siyasi lisan... Başbakanın /konuşması
nı muteber addetmezsiniz. Bunu Başbakanın 
konuşmalariyle mutabakat halinde değiliz, di
ye ifade edebilirsiniz. Gayet güzel. Mükemmel 
bir parlâmento lisanı. Ama; «Kıymet vermiyo
ruz». Bu, doğru değildir. Bu gibi sözler birbi
rimizi kırmaktan, incitmekten başka bir şeye 
yaramaz. (Sağdan; sadet dışı, sesleri) (Soldan; 
tanı sadet içinde, sesleri) 

EDÎP IMER (Sivas) — Arkadaşımız ne sı
fatla konuşuyor? 

NÜZHET AKIN (Devamla) — İdare âmiri 
sıfatiyle konuşuyorum. İdare âmiriyim. Benim 
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hakkımda, idari fosarraf! arımız hakkında bâzı 
şeyler söylendi. Konuşmak mecburiyetindeyim. 

Şimdi duhuliye varakalarını tevzi etmek 
meselesi. Şimdi arkadaşlar, takdir buyurun, hiç
bir milletvekili eiinde, varakayı doldurmuş ol
duğu halde müracaat etmiş te kabul edilmemiş.. 
Böyle bir vaka var mıdır? Evvelâ bunu tes-
bit edelim. Böyle bir tasarruf ne aklımızdan, 
ne gönlümüzden geçer. Böyle bir tasarrufu ir-
tikâbedecek insanlardan değilim. Böyle bir şey 
yapmadık. Ama durum malûm. Meclis âzala
rının bu devrede artması dolayısiyle arka kı
sımda sâmiine ayrılan seksen doksan kişilik 
bir kısım vardı, onu mebuslara tahsis etmek 
ve buraya eklemek mecburiyetinde kaldık, sa-
miin kısmı ancak ancak gazetecilerden başka 
50 kişi almaktadır. Şimdi 600 mebus var, bu 
arkadaşlar her vatandaşa iki kart verseler 1 200 
vatandaşın Meclise girmesi lâzım. Mebus ar
kadaşlar, muhakkak ki, vatandaşların Meclise 
girmelerini temine çalışırlar. Fakat bir de ida
renin vaziyetini düşünmek lâzımdır. Kart sa
hibi binlerce vatandaş saat 15,00 deki celseye 
girmek için soğukta ve sabahın 8 nde sıraya 
girip bekliyorlar ve bunlardan da yer dolayı
sıyla ancak 50 tfişi giriyor. Bu kadar vatanda
şın orada, boş yere beklemelerine müsaade et
mek doğru değildir. Biz bunun mahzurlarını 
kaldırmak için bu tedbiri aldık, yoksa mebus 
arkadaşlarımızın tasarruflarına halel getirmek 
niyetinde değiliz. 

Sadet dışı olarak şunu da söyliyeceo-im. Ha
san Tez arkadaşımızdan bilhassa rica ediyorum 
ve bu durumu gruplarına da bildireceğim. Dı-
şarda bekliyen vatandaşlara; «Demokrat Par
ti mebusları kendilerine yok dedirtiyorlar ve 
gönderdiğiniz kartları yırtıyorlar», dediğini 
tesbit etmiş bulunuyoruz. Kendilerine yakıştı
ramadım. (Soldan; ayıp ayıp, sesleri) Bu hare
ketlerinden lütfen vazgeçsinler. 

Heninizi hürmetle selâmlarım, mâruzâtım 
bundan ibaret. (Alkışlar) 

REÎS — îlhan Sir>ahioğlu buyurun. 
ÎLHAN SÎPAHÎOĞLU (îzmir) — Çok muh

terem arkadaşlarım, çok sevdiğim ve kabili
yetlerini fakülte sıralarında bildiğim Turhar 
Feyzioğlu arkadaşımı üzüntü ile takibettim. 
Fevzioğlu güzel de yazar. Bu yazılarında d,ema-
goü aleyhinde gayet kuvvetli cümleler vardır. 
Teessürle söyliyeyim ki, arkadaşım Feyzioğlu'-
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nu demagojik bir mevzuu demin kürsüye geti
rirken gördüm. Bu kürsüde demagogların nab
zına göre şerbet vermemeli idi, (Soldan; bravo, 
sesleri) 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — O mak
satla değil... 

İLHAN SlPAHlOĞLU (Devamla) — Şim
di arkadaşlarım, bu maaş mevzuu çoktan beri 
söyleniyor. Hattâ şunu da ifade edeyim ki, 
1955 senesinde tahsisata zam yapılacağı zaman 
kalben muhalif idim ama o muhalefeti, içimde 
hissettiğim zaman henüz Ankara'nın ve mebus
luğun şartlarını öğrenmemiş bulunmama bağ
lıyorum. 

Bugün Halk Partili Ferid Melen arkadaşı
mız, gibi daha bir çokları da «Bu maaş mebus
lara çok değildir.» demekten vaz geçmemekle 
beraber dönüp dolaşıp maaşları indirmenin lü
zumundan doğrudan doğruya veya dolayısiyle 
bahsetmekden de geri kalmıyorlar. Bu sözle
rin halkın, daha ziyade demagokların gönlünü 
almak ve bunu istismar mevzuu yapmaktan ile
ri bir mânası yoktur. 

Şimdi arkadaşlar, enteresan bir noktaya 
dikkatinizi çekmek isterim. 11 nci devre me
busları seçilip buraya geldiğimizden birkaç gün 
sonra Ankara Mebusu Übeyde Hanımefendinin 
mebus maaşlarının indirilmesine dair Bir tek
lif hazırlamakta olduğunu işittik. Halk Parti
si Grûpu bunun karşısına öyle bir dikildi ki, 
bu teklif bu güne kadar Meclise gelemedi. (Sağ
dan, : gürültüler) 

Demek ki, hakikatte pek haklı olarak Halk 
Partili Mebus arkadaşlarım da bizim gibi dü
şünüyor, bu maaş indirmesinin yerinde olma
dığı kanaati ile bu teklifin Meclise intikalini ön
lüyordu. Ama öte yandan da ocak kongresi ha
leti ruhiyesi içinde bu mevzuu alabildiğine is
tismardan vaz geçmiyordu... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bizde hatipler 
kürsüye gelir, gönderilmez. 

İLHAN SlPAHlOĞLU (Devamla) — Şimdi 
arkadaşlarım, , bu mevzu muhalefet ve matbuat 
tarafından yüzlerce defa istismar edildi. Ben 
bu hususta şu kanaatteyim, .arkadaşlarımın da 
aynı kanaatte olduklarına kaaniim, bu mevzu 
tutmadı, köyde, şehirde tutunmadı. Gittiğimiz 
yerlerde köylülerin verdikleri söz şudur; siz 
çalışın, biz maaş üzerinde değiliz. Halkın aklı-
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selimi mebus maaşını bir bezirgan pazarlığına 
tâbi tutmaya taraftar değildir. 

Ben 1950 senesinde Demokrat Partinin ilçe 
başkanı idim. Demokrat Part i ilk iktidara geç
tiği zaman bâzı adamlar çıktı karşımıza, köy 
muhtarı 50 lira maaş alıyor ben 40 liraya ya
pacağım, bir diğeri 30 liraya ve hatta beş li
raya yapacağım diyenler oldu. Belediye Reisli
ği maşını da 150 liraya dadar indirmek suretiy
le kabul edeceklerini beyan edenler oldu. Ama 
muhtarlığın da, Belediye Reisliğinin de haysi
yeti, şahsiyeti ve tiçret mevzuunun dışında iş 
görecek kimseler olmasını icabettiriyordu. An
larım; bir köy muhtarı beş lira eksik alacağı
nı ileri sürerek rey toplayabilir. Ama 35 senelik 
bir partinin bir köy muhtarı vaziyetine düşmesi
ni ben asla kabul edemiyorum (Soldan : Bravo 
sesleri, alkışlar) 

Cumhuriyet tarihimizde asla mebus maaşla-
riyle memur maaşları ayni ölçü içinde düşünül
memiştir. Çünkü mebus ayrı bir nizama, me
mur ayrı bir statüye tâbidir. Bu sebeple de el
bette bu ikisi ayrıdır. Bunları tamamen bir hi
zaya getirmeye imkân yoktur. Aksi, zorlamak 
olur. Halk Partisi zamanında ne zaman mebus 
maaşı ile müsteşar maaşı denk tutulmuştur. As
li veya fer'î maaş hiçbir vakit mebus maaşı me
mur maaşı ile bir tutulmamıştır. Çünkü mebuslu
ğun kendine mahsus birtakım masrafları vardır. 
Mebusluk sıfatının yüklediği birtakım külfetler 
vardır. Bunları biliyoruz ama, Turhan Feyzioğlu 

-••̂  n -ısımız diyor ki, Avam Kamarasına büyük 
menfaatler gözetmeden, az para ile çalışacak me
buslar gelir. Arkadaşlar, kendisi gayet iyi bi
lir ki maaşlar çok az tutulduğu zaman buraya 
sadece mütegallibe girer. (Soldan, alkışlar) 
Sonra karnı doymıyan, ihtiyaç içinde kıvranan 
insan gayriahlâki yollara daha kolaylıkla teves
sül edebilir. Bunların hepsini nazara almak lâ
zımdır. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — Ya hâ
kimler? 

ÎLHAN SÎPAHİOĞLU (Devamla) — Hât 
kimin maaşı azsa artırmak çaresini arıyalım. 
öğretmenin maaşı az ise artırmak çarelerini arı
yalım. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — Ayarlı-
yalım, dedim. 

İLHAN SÎPAHİOĞLU (Devamla) — Siz 
maaşları yukardan ele alalım eliyorsunuz (Sağ-
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dan, yanlış anlıyorsunuz, sesleri) Mebus ma
aşlarının tamamını hâkimlere, öğretmenlere da
ğıtsak sadece 2,5 liralık bir zam olur. Bu mu 
dâvayı halledecek? 

Çok muhterem arkadaşlarım, seçimlerde bir 
Cumhuriyet Halk Partisi namzedine şöyle de
miştim : «Mebuslarla mebuslukla o kadar oy
nadınız ki, mebusluğu milletin nazarında kü
çük düşürmek için elinizden gelen gayreti o 
kadar sarf ettiniz ki, iktidara gelseniz bile 
milletin nazarında icabeden ve mebusun hakkı 
olan haysiyet ile mebuslarınız vazife göremiye-
cek.» Bugün mebus maaşları hakkında bil
hassa seçimlerde, İzmir'de, köy köy mebusla
rın han, hamam sahibi oldukları ve bunların 
hepsinin gayrimeşru yollarla temin edildiği 
hakkında beyanlarda bulundunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — 1946 - 1950 ara
sında bunu siz yaptınız. 

İLHAN SÎPAHİOĞLU (Devamla) — Bu 
itibarla üç günlük bir ömür için veya iki tane 
rey için bu hassas mevzuda milletvekilliği şe
refini ayaklar altına almaktan tevakki etmeli
siniz. 

REÎS — ilhan Bey, iki dakikanız kalmıştır. 
İLHAN SlPAHlOĞLU (Devamla) — Son

ra İngiltere'den misal getirdiler. İngiliz mat
buatını Turhan Feyzioğlu gayet iyi takibeder, 
orada mebus tahsisatına % 75 zam yapıldığını, 
ayrıca oturum başına verilmekte olan hakkı 
huzurun da artırıldığını da iyi bilirler. Bütün 
bunlardan başka ingiltere'deki mebusluk şart
ları ile Türkiye'deki mebusluk şartları arasın
da çok büyük fark olduğunu da unutmamak 
lâzımgelir. ingiltere'de mebus, ticaret ve sana
yi işlerinin başından geldiği halde menfaatleri 
devam eder ama siz arkadaşlar1? Turhan Fey
zioğlu'nu bilmem, biz menfaat köprülerini ata
rak buraya gelmişizdir. Ve burada biz haysiyet 
ve şerefle iş görmek istiyorsak, mebusluğu mil
letin istediği gibi yapmak istiyorsak; her şeyi
mizi alsınlar ama bizi şeref ve haysiyetsiz bir 
hale getirmek için, mebus arkadaşlar Allah rı
zası için demagojik gayret sarf etmesinler. 
{Soldan brav« sesleri, alkışlar) 

REİS — Efendim; T. B. M. M. bütçesi he
yeti umumiyesi üzerinde daha 15 arkadaş söz 
almıştır. Fakat mütaaddit kifayet takrirleri * 
gelmiş bulunuyor. (Sağdan gürültüler, müza-
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kere kâfi değil, sesleri) Kifayet takrirlerini 
r̂ eye arz ederim. Reylerin ne yolda tecelli eder-
se o minval üzere devam ederiz. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — Şahsı
ma sataşma vâki oldu, söz istiyorum. 

REÎS — Efendim, Turhan Feyzioğlu şahsı
na sataşmadan bahsetmektedir. Riyaset, iki 
mektep arkadaşının birbirlerine karşı olan söz
lerini birer müeamele olarak kabul etmekte, sa
taşma1 olarak kabul etmemektedir. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Efen
dim ; fikrimi yanlış aksettirdi, insaf ediniz, söz 
veriniz. 

REİS — Takrirleri okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Meclis bütçesinin heyeti umumiyesi hakkın

da görüşmeler kâfidir. Kifayetin reye vâz'ını 
teklif ederim. 

Bursa Mebusu 
Müfit Erkuyumeıı 

Riyasete 
Müzakerenin kifayeti ile fasıllara geçilmesi

nin reye vaz'ını arz ve teklif ederim. 
Bilecik Mebusu 
Şevki Hasırcı 

REİ$ — Kifayet aleyhinde, Alişiroğlu. 
OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlar, Sayın Reisvekilimiz Agâh Ero-
zan Bey... (Soldan, kifayet aleyhinde konuş, 
sesleri) Evet kifayet aleyhinde konuşuyorum. 
Ne söyliyeceğimi bilmeden neden itiraz ediyor
sunuz. 

REÎS •— Müsaade buyurun, Riyaset takibedi-
yor. Devam buyurun efendim. 

OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Devamla) - - Efen
dim, Reisvekili dediler k i ; «Muhalefet mücer
ret iddialarla ortaya çıkıyor, bizim tarafsız ha
reket etmediğimize dair delil göstersinler.» Lüt
federseniz, bu kifayet takririni reddederseniz 
biz delil göstereceğiz, ve kendisinin taraflı ha
reket ettiğini huzurunuzda teşrih edeceğiz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Hem 
de zabıtlarla. 

OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Devamla) — Nüz-
het Akın arkadaşımız, benim Sayın Başbakana 
tarizimden bahsetti, ben şahsına katiyen tarizde 
bulunmadım, fikirlerine temas ettim. Kendisin
den soracağım, Sayın Başbakanın «profesyonel 

1958 0 : 1 
caniler» dediği zaman neredeydi? Bunu izah 
edeceğim. (Soldan, tevile kalkışma, sesleri) 

Ben kimseden korkacak adam değilim. Söy
lediğimi her yerde mertçe söyliyen bir kimse
yim. 

REİS — Kifayet aleyhinde konuşuldu, kifa
yeti reyi âlinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kifayeti müzakere kabul edilmiş
tir. Fasıllara geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Fasıllara 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

F . 

101 

Lira 

14 663 070 

102 

103 

2 030 

f> 846 400 
— Reisle-

Söz is-

Ei'en-

Tahsisatlar 
REÎS — Kabul fedenler... Et
miyenler:.. Kabul edilmiştir. 
Murakıp ücreti 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir, 
Âzanm harcırahları 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kirşe rir) 
rin tahsisatı mevzuunda konuşacağını 

REÎS — Kaydediyoruz. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) 

tiyorum. 
REİS — Buyurun. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas; 

dim Nüzhet Akın arkadaşımız harcırahların 
ödeneklerle bir arada mütalâası suretiyle mil
letvekillerinin eline geçen para 2 300 lira ka
dar dediler. 25 yıl hizmet eden memur ne alı
yor! İlhan Sipahioğlu arkadaşını, beni fakül
te sıralarından beri çok iyi tanıyan arkada
şım; uğrunda mücadele ettiğim dâvaları bu
gün değil o zamandan beri müdafaa ettiğimi 
bilen bu arkadaşım, böyle konuşmamalıydı. 
Ödenekler hakkında söylediğim her sözü, po
litikaya atılmadan çok önce daha doçentken 
imzam tahtında yazmıştım. Bu itibarla, sade
ce öteden beri inandığım bir fikri savunmak 
için huzurunuza geldim. (Sodan gürültüler, 
o zaman da yanlış düşünmüşsün sesleri). 

Arkadaşlarını; milletvekilinin haysiyet ve 
şerefi, iddia edildiği gibi ödeneğinin az veya 
çok olmasiyle ölçülemez. Bu haysiyet ve şerefi 
azaltacak şeylerin neler olduğunu, İlhan Si-
yahioğlu arkadanım en az benim kadar bilir... 
En az benim kadar da söylemiştir, ama bu kür
süde söv 1 ememiştir.. (Sağdan, bravo sesleri)..,, 

4Ö6 
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REİS — Turhan Bey, lütfen harcırahlar 

mevzuunda konuşun. 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Hâ

kimin, albayln, öğretmenin, generalin haysiyeti, 
müsteşarın, haysiyeti... (Soldan, şiddetli gürül
tüler, sıra. kapakları, ayıp ayıp sesleri)... maa-
şiyle ölçülebilir mi? Elbette ölçülemez. 

REİS — Yalnız harcırah babında konuşun. 
Sizi sadede davet ediyorum. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Mur-
terem arkadaşlar; hiçbir milletvekilinin vic
danında «ödenek fazladır» diye bir kanaat 
yoktur, dediler. Bu kanaat memlekette mev
cuttur. 

REİS — Turhan Bey; mevzu dışında konuş
makta ısrar ederseniz sözünüzü kesmek mec
buriyetinde kalacağım. Mevzuumuz harcırah 
faslıdır. 

TURHAN FEYZİOÖLU (Devamla) — Har
cırahla ödeneklerin yekûnu bahis mevzuu ol
duğu için, bu yekûn üzerinde konuşmak mec
buriyetindeyim. 

Mebuslara verilen ödeneklerle Devlet hiz
metinde çalışan başka insanların maaş
ları arasında bir ahenk tesis etmek lâzımdır. 
Buna mecburuz. Bir albayın, bir öğretmenin, 
yüksek derecedeki bir memurun aldığı para 
ile bu ödenekler arasında mâkul bir nispet ol
malıdır. Âmme hizmetinde çalışanlar geçim sa
kıntısı içindedir. Fransa Anayasasında bir 
madde vardır: Mebusun aldığı tahsisat birin
ci derecedeki memurun maaşını geçemez. Biz 
de böyle bir tahdit kabul etmeliyiz. Sözlerim 
bu kadardır. 

REİS — Fasıl hakkında başka söz istiyen 
var mı? Bahadır Dülger. 

BAHADIR DÜLGER (Gazianteb) — Muhte
rem arkadaşlar, bütçe müzakerelerinin başladığı 
günden beri müzakereleri takibederken (Sağdan, 
«sadet» sesleri). 

REİS — Şahap Bey konuşmayı itiyat haline 
getirdiniz, lütfen sükûneti muhafaza edin. 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Muhte
rem muhalif arkadaşlarımızın karşılıklı olarak 
müzakerelerde takındıkları tavrı hayretle müşa
hede ettiğimi ifade... (Sağdan; Reis Bey, sadede 
gelsin, sesleri). 

REİS •— Fasıl üzerinde konuşmanızı rica ede
rim. 
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BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Şimdi 

biz kürsüde, her hangi bir memleket meselesini, 
Büyük Millet Meclisinin bütçesi olsun, yahut bir 
başka mesele olsun, müzakere ederken, bunu bir 
anlayış havası içinde mutabakata varmak için sü
kûnetle konuşmak vaziyetinde olan insanlarız. 
Ben bakıyorum, ilim adamı olarak, profesör ola
rak kendisini ilân eden ve bu vasıfları hakikaten 
haiz bulunan bir arkadaşımız bir anlaşma zemini 
temin etmek gibi bu mevzuda zaruri olan bir 
plânla gelmeden demagojik bir fikirle geliyor. 
(Sağdan, şiddetli gürültüler), (Demagojiyi sen 
yapıyorsun, sesleri), (Reis Bey, sözünü geri al
sın, sesleri). 

TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Reis 
Bey, demagoji kelimesini duymadınız mı, sözünü 
geri alsın. 

REİS — Arkadaşlar, yerinize oturunuz. Gü
rültüye devam ederseniz Nizamnameyi tatbika 
mecbur kalacağım. Bahadır Bey, siz de umumi 
konuşuyorsunuz, fasıl üzerinde konuşunuz, aksi 
halde sözünüzü keserim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Müsama
ha ediyorsunuz, sözünü geri almıyor. 

REİS — İhtar ettim "efendim, aynı müsama
hayı size daha fazlasiyle gösterdim. 

BAHADİR DÜLGER (Devamla) — Şimdi 
arkadaşlar, tahsisat üzerinde duruyor, harcırah 
üzerinde konuşuyoruz. Bu harcırah ya eksiktir, 
ya fazladır. Bu harcırah bir esbabı mucibeye 
müstenidolarak bütçeye konmuştur. Bu harcırah 
maksada göre fazladır, yahut eksiktir, diye bilir. 
Biz buraya Turhan Feyzioğlu'nun doçent iken 
yazdığı makaleye sadakatinin nutkunu dinliye-
eek değiliz. (Soldan, bravo, sesleri),- (Sağdan, 
gürültüler) Böyle bir vazifemiz yoktur. Turhan 
Feyzioğlu bir ilim adamı ise gelir der ki; aldığı
mız mebus tahsisatı, harcırah olarak aldığımız 
dokuz bin şu kadar lira fazladır; israf vardır; 
bununla görülen hizmet iki bin lira ile, bin lira 
ile, beş yüz lira ile görülebilir ve mucip sebep
lerini gösterir. Ama ben doçent iken böyle yaz
dım; makalemde böyledir, diyemez. Biz onun do
çent iken yazmış olduğu fikirleri burada tatbik 
ile mükellef değiliz. Burası devlet kürsüsü, mil
let kürsüsüdür. Burada deliller ikame edilir, kifa
yetsizlik sebepleri gösterilir. Yoksa burada kon-' 
grede nutuk atar gibi heyecanlı sözler söylenmez, 
İngiltere veya Amerika'da şöyle idi, böyle idi 
diye misaller getirmek de fayda yoktur. Ortada 
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bir mebusun aldığı 9 bin, şu kadar liralık harcı
rah mevzuu var ve bu konuşuluyor. Gelsin desin 
ki, bu para yaptığımız hizmete göre fazladır, bu
nun mukabili şudur. Yoksa ben doçentliğimde 
makale yazdım diye bunları bize tekrar dinlet
mesin. O makaleyi yazdığı zaman bu dereceye ka
dar devlet işlerine, mebusluk vazifelerine vâkıf 
mı idi? 

REÎS — Rica ederim, mevzu üzerinde ko
nuşun. 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Bina
enaleyh, (Sağdan, gürültüler) şamata, gürültü 
para etmez, sükûnetle geleceksiniz mantıki delil
lere istinadetmek suretiyle, konuşmuş olan tahsi
satın fazlalığını bize ispat edeceksiniz, mesele bu 
kadar. (Sağdan, alkışlar). 

REÎS — Mehmet Hazer, buyurun. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem 

arkadaşlarım, benden evvel konuşan Bahadır 
Dülger arkadaşım bir öğütle işe başladı, bir fır
tına ile sözlerini bitirdi. Başkasına öğüt verenler 
hiç olmazsa kendileri bu sözlerini ağızlarından 
çıkarırken ona riayetkar olmaları lâzımdı. Bir 
arkadaşımız çıkıyor diyor ki, (Soldan, Tüzüğe 
riayet et, sesleri) • 

Görüyor musunuz ne kadar riayetkarım; bü
tün demagojik ifadelerine rağmen kendilerine 
aynı yolla hitabetmeye tenezzül etmedim. Kendi 
ahlâki telâkkisiyle başbaşa bıraktım. (Sağdan, 
bravo sesleri, alkışlar)* 

Bir arkadaş noktai nazarını tesbit ediyor, 
mebus arkadaşların maaş ve harcırahlarının bir 
esasa bağlanmasını ve bunun muayyen bir ölçüsü 
olması Devlet baremi ile bir ahenk temin ve tesis 
olunması lüzumunu ifade ediyor. Bunda hayret 
edilecek, bunda gocunulacak ve feryadedilecek 
ne var arkadaşlar? Bir diğer arkadaş gelir bunu 
fazla görür ve bu noktai nazara iştirak etmiye-
bilir. Asıl konuşmaları çığırından çıkaran, me
selelerin halline imkân vermiyen fikir anlayışsız
lığıdır. 

REÎS — Şahap Bey, çok rica ederim, kaçıncı 
defadır ihtar ediyorum, lütfen tekerrür etme
sin, bu. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — (Nusret Ki-
rişcioğlu'nu işaret ile) Tahrik edenleri görmüyor 
ve daima ihtarı bize veriyorsunuz. 

REÎS — Her seferinde bir başkası ile çatış
tığınızı görüyorum, Şahap Bey. Bu itiyadınızı 
terk ediniz. Size demin birinci ihtarı verdim. 
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MEHMET HAZER (Devamla) — Arkadaş-

lar, tenkid etmek bir mebusun tabiî hakkıdır. 
Hele bir muhalif mebusun vazifei asliyesidir. 
Buna ister tahammül edin, ister etmeyin, biz fi
kirlerimizi söyliyeceğiz. Siz de bunu dinlemeye 
mecbursunuz. Nitekim, biz de mukabil fikirleri... 

REÎS — Mehmet Bey; umumi konuşmalar
dan vazgeçip fasıllar üzerinde konuşmanızı rica 
edeceğim. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Bir mese
lede/bir noktada ittifak etmedikçe netice almaya 
imkân var mıdır? 

REÎS — Sözünüzü umumi konuşmalardan 
vazgeçip fasıllar üzerinde konuşmazsanız kesece
ğimi ihrta ettim, Beyefendi. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Mebusun 
maaş ve harcırahının hukuki ilgisi ve hukuki ra
bıtası bakımından birlikte mütalâa edilmesi lâ
zımdır. Yoksa başka türlü olmaz. Bizim müta
lâamız yalnız harcırah hakkında değildir. Bizim 
mütalâamız... 

REÎS — Müsaade buyurur musunuz? Eğer 
bu mânada telâkki eder, fasıl üzerinde konuş
maz harcırah da maaşın mütemmimidir, diye 
konuşmaya devam ederseniz, sözünüzü kesmeye 
mecbur olacağım, Beyefendi. 

MEHMET HAZER (Devamla) x— Muhterem 
arkadaşlar; harcırahın tesbitinde kanun bir esas 
koymuştur. Kanun harcırah, maaşların % şu 
kadarıdır, der. Bu kanuni kaydı nazara alsanız 
bile harcırah maaşın bir fer'idir. Binaenaleyh, 
benim konuşmam kanunidir. Harcırahların ma
aşların % 40 esasına göre tesbit edildiği yolun
daki beyan ne bizi ve ne de efkârı umumiyeyi 
tatmin eder. Bu itibarla harcırahın yeni bir esasa 
göre tanziminin zaruri olduğu kanaatindeyim. 

REÎS — Şahap Kitapçı. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Muhterem 

arkadaşlar, görüşmekte olduğumuz fasıl harcırah 
faslıdır. Fakat mebusların harcırahı, Harcırah 
Kânununun malûm maddesi gereğince yıllık 
ödeneklere nispetle taayyün eder. Bu itibarla 
harcırah mevzuunnu ele aldığımız zaman evle-
viyetle mebus tahsisatının esas alınarak bu mik
tarın fazlalık veya noksanlığını ifade etmek 
mümkündür. Biz, harcırahı indirelim, fazladır, 
derken mebusların yıllık ödeneklerinin nispetini 
ifade ediyoruz, demektir. Binaenaleyh, bu har
cırah mevzuunda konuşulurken bu Ödenek mev
zuu üzerinde durmak mecburiyetindeyiz. 
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REİS — Harcırah mevzuunu ayırmak mec

buriyetindeyiz, ikisi bir değildir. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Benden 

evvel konuşan arkadaşlarım gerek yolluğun, ge
rek ödeneğin fazlalığından bahsederken, dema
goji yapıldığını ifade ettiler. Ve bir teklifle gel
memiz zaruretini beyan ettiler. Teklifimiz hazır
dır. Eğer arzu ediyorsanız ve çekinmiyorsanız, 
şimdi bir komisyon kurup bu teklifi görüşelim ve 
acele olarak Meclisten çıkaralım. Eğer kendinizi 
bu hususta kuvvetli görüyorsanız, teklifimizi ka
bul ediniş. İşte teklifimiz budur. (Soldan, gürül
tüler) 

BEİS — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlar, Büyük Millet Meclisi bütçesinin 103 ncü 
faslı azanın harcırahından bahsetmektedir ve 5 
milyon küsur lira tutmaktadır. 

Bahadır Dülger arkadaşımız dediler ki, açık 
ifade etsinler. Bu 9 600 liralık harcırah 'çok 
mudur, az mıdır? İşte açık olarak ifade ediyo
rum: Bugün binlerce, yüz binlerce insanın çek
tiği geçim sıkıntısı ve Ihayat şartları dert ve ıs
tırapları karşısında bu para çoktur. Kesin ifa
de ediyorum ve çok olduğunu söylüyorum. Bü
yük Millet Meclisinin muhterem azaları tren
lerde, otobüslerde parasız seyahat ederler. (Sol
dan, otobüslerde değil sesleri) Bâzı yerlerde 
otobüslerde de. Meselâ İstanbul'da. 

Muhterem arkadaşlarım, iktidara mensup 
milletvekili arkadaşlarımız seçim bölgelerinde
ki köylere bile, eğer giderlerse, çok yerde va
lilerin otomobilleriyle gitimektedirler. (Sol
dan; «yalan, asla» sesleri) Evet valilerin oto
mobilleriyle gitmektedirler. Hattâ muhalefetin 
kazandığı bölgelerde bile diğer seçim bölgele
rinden olan iktidara mensup parti müfettişi mil
letvekilleri dahi valilerin otomobillerine binip 
gitmektedirler. Yolluk parasını isterken ve bu 
paranın azaltılması için sebebolarak gösterilir
ken, masraf iddia ediliyor. Diğer taraftan da 
İm noktayı hesabedelim. İktidara mensup me
bus arkadaşlarımız bir taraftan 9 600 lirayı 

»alır, diğer taraftan da seçmenin ayağına gidi
yoruz, onunla temas ediyoruz, diye Devletin 
vasıta ve imkânlarından faydalanır. Bu suret
le, devlete ait tayyareler hariç, ki Başvekil hu
susi tayyare ile yaptıklan seyahatte ekseriya 
birçok iktidara mensup milletvekilleri de bera-
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ber gitmektedirler, bilmem acaba bilet alıyorlar 
mı, almıyorlar mı? Seçim sırasında Başvekilin 
husûsi tayyare ile yaptıkları seyahatlerde, mil
letvekillerinin de bulundukları malûm. Bu şe
kilde milletvekilleri geniş imkânlara da sahip
tirler. 

REİS — Mevzu haricine çıkıyorsunuz, lüt
fen madde üzerinde konuşmanıza devam ediniz 
efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Reis Bey, 
mevzuun içindeyim, hem de mevzuun ruhu için
deyim. Devletin birçok vasıta ve imkânları he
pimiz için parasız, bir taraftan da bâzı imkân
lar aslında olmaması lâzımgeldiği halde; ikti
dara mensup milletvekilleri için yine parasızdır 
ve mevcuttur. 9 600 lira harcırah bu fakir 
millet için ağırdır, çoktur indirilmesi iktiza 
eder. 

Muhterem arkadaşlarım, Talât Paşa sadra
zam olmadan evvel diyordu ki, milletvekille
rinin aldıkları yolluklar, harcırahlar çoktur, 
ben bunun şu kadarını biriktireceğim. Sadra
zam olduktan sonra da harcırah ve maaşı yet
memekte idi. 

Şimdi İlhan Sipahioğlu arkadaşımız millet
vekillerinin kendilerine mahsus, kendilerine 
göre birtakım masrafları vardır dedi, doğru
dur. Fakat Talât Paşa bir kuruş zammı bile 
düşünmedi. Hayat pahalılığmınm artmasına 
ve Birinci Dünya Harbinin bütün ıstırap ve 
meşakkatlerine rağmen milletvekillerinin maaş 
ve harcırahları bir kuruş bile artırılmadı. 
1946 - 1950 ar asında, sizler bulduğunuz her ta
şın üzerine çıktınız, 550 lira maaş ve 2 000 li
ra harcırahı çok görüyordunuz, bunu ilân edi
yordunuz. İndirilmesini istiyordunuz, milletve
killerinin bu kadar para alması çok değil mi
dir, bu yazık değil midir, bu haksızlık de
ğil midir, diyordunuz. Şimdi ise 9 6Ö0 lira 
yolluk ve 4 500 lira maaş ki, eskisinin -beş 
misli. Bunun azaltılmasını istiyorsak hep be
raber indirelim ve bir taraftan da ıstırap çe
ken binlerce, yüz binlerce vatandaşın ıstırabı
nı paylaşalım. İlhan Sipahioğlu arkadaşımız 
diyor ki, aşağıdan yukarıya yapalım, yukar
dan aşağıya, değil. Evvelâ fazilet ve feragat 
örneğini biz gösterelim evvelâ kendimizden 
başlıyalım. (Sağdan, alkışlar) 

RElS — Osman Alişiroğlu 

— # 9 — 
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OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Ankara) — Muh- I 

terem arkadaşlar, idare âmiri arkadaşımız har
cırahların fazla olmasının esbabı mucibesini, 
mebusların seçim bölgelerini köy koy dolaş
malarında ve vatandaşların işlerini vekâlet
ler nezdinde takibetmesinde buldu. Bu, doğ
ru değildir. Ona mukabil biz de diyeceğiz ki, | 
bir milletvekilinin asıl vazifesi teşriîdir ve Hü
kümeti murakabedir.. 

REÎS — Osman Bey, rica ederim mevzua ı 
doğrudan roğruya giriniz. 

OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Devamla) — Mil
letvekilinin vazifesi vatandaşların peşine dü
şüp vekâletlerin kapılarında dolaşmak değildir. 
Bu yüzden bir otomobil masrafı veriliyorsa, bu- I 
nun harcırahla yani hizmet ile hiçbir alâkası 
mevcut değildir. (Soldan, niye değildir, sesleri) 
öyle bir nizam kuralım ki, vatandaşlar tek ba- j 
şma bu işlerini vekâlet kapılarında kendileri ' 
takibedebilsin. Milletvekillerinin peşine takıl
mak ihtiyacım hissetmesin. Siz üç. beş kişinin 
işlerini bu suretle görebilirsiniz ama, bu imkâna 
sahibolmıyan vatandaşlar da var. Bu itibarla 
serd edilen esbabı mucibe katiyen yerinde de
ğildir. 

Köy köy dolaşma keyfiyetine gelince, bu 
asla varit değildir. Bunun misalini bu seçimler- j 
de gördük. 

REÎS — Osman Bey, rica ederim, temas et
tiğiniz mevzuun harcırahla bir münasebeti yok. 
Sadet dışı konuşmıyalım. 

OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Devamla) — Har
cırahla sıkı sıkıya alâkalıdır. Ankara köylerini 
bu seçimlerde gezdiğimde sordum, mebuslarınız I 
geldi mi? Sizleri temin ederim ki, arkadaşlar 
bir tek Ankara mebusu buralara uğramamıştır, 
bana bunu ifade ettiler. (Soldan, siz gittiniz ya 
sesleri) 

Evet ben gittim, ve bundan sonra da gide
ceğim, huzurunuzda ifade edeyim, 5 Martta ka
file halinde Ankara köylerini tarıyacağız. Köy
lerin öyle dertlerini, ıstıraplarını dinledik ki, 
hayret edersiniz, aziz arkadaşlar. 

REÎS — Osman Bey, harcırah mevzuu üze
rinde, rica ederim. 

OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Devamla) — Sadet 
içinde bulunuyorum. Sordum Ankara adayı olan 
mebuslar da bu köylere gelmediler mi dedim. 
Bizden sonra muhterem arkadaşım bir Ankara I 
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mebusu bu köylere gidiyor ve «sizin başınıza 
bu haller mi geldi, barajlar için arazinin metre 
karesi yirmi kuruştan mı istimlâk edildi h> diyor. 

REÎS — Sizi sadede davet ediyorum. 
OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Devamla) — Ve 

milletvekili ilâve ediyor. «Benim haberim yok
tu.» Milletvekilinin madem ki, harcırahı vardır, 
800 lira harcırahı vardır, ki, bu yüksek dereceli 
en yüksek dereceli demiyorum, bir memurun al
dığı maaştan da fazladır, niçin gitmiyor? Muh
terem arkadaşımın ileri sürdüğü esbabı mucibe 
işte görülüyor ki, katiyen yerinde değildir. Ve 
alman harcırahlar fazladır. Tahsisatı kabartan 
bir harcırahtır ve yerinde de sarf edilmemekte
dir. 

REİS — Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

201 Maaşlar 1 189 285 
REÎS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 1 660 050 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 394 825 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 41 160 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 1 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 211 540 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

211 Fazla çalışma hakları 216 125 
REÎS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

212 4367 sayılı Kanun gereğince 
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213 

214 

219 

301 

302 

304 

306 

307 

308 

309 

401 

402 

emniyet memurlarına verile
cek er tayın bedeli 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6341 sayılı Kanunla doktora 
ödenecek ihtisas tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6565 sayılı Kanun gereğince 
emniyet mensuplarına verile
cek fazla mesai ücreti 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6885 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tazminat 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî saraylar büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahla)? 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Matbaa işletme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Bahçe masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

11 100 

6 000 

33 300 

173 400 

249 680 

285 054 

150 275 

207 880 

30 500 

14 500 

26 500 

110 000 

10 000 

Lira 

403 Riyaset temsil masrafları ve 
Riyaset konutu 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

404 Meclis Muhafız Birliği mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yaym masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin dış münasebetleri, ahdî 
münasebetler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

35 000 

250 800 

25 000 

275 001 

REÎS — Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 
Grupu adına Nüvit Yetkin. Burada mı?... Yok. 
Başka söz istiyen... Buyurun, Kasım Bey... 

KASIM GÜLEK (Adana) — Muhterem ar
kadaşlar; bu fasla konan tahsisat yerindedir. 
Türkiye'nin Milletlerarası Parlâmentolar Bir-
liğiğine, Avrupa Konseyine, NATO mem
leketleri Parlâmentoları Birliklerine katıl
ması gayet tabiîdir. Türkiye'nin demok
ratik bir memleket olarak yabancı mem
leketlerde bu suretle temsili, her bakımdan ha
yırlıdır. Ancak, bu heyetlerde muhalefetüı de 
temsil edilmesi, memleketimizin itibarını artır
mak bakımından çok önemlidir. Son Tüzük de
ğişikliğine göre dışarıya bir heyet gönderirken ya
pılan seçime başkanlık muhalif mebuslarının 
çla ekseriyet mebuslarının, partilerinin {Meclis
teki adedi nispetinde, derecesinde aday gösterme
lidir. Türkiye'yi temsilen dış memleketlere gi
decek heyetlere mutlaka muhalefetin Mecliste 
mevcut mebus adedi nispetinde âza girmelidir. 
Çünkü bu heyetler yabancı memleketlere gidin
ce, aralarında muhalefete mensup mebus bulunma
ması oralarda kötü tesirler yapar. «Sizin memleke
tinizde muhalefet yok mu»^uali ile karşılaşırlar. 
Memleketin yüksek menfaati adına bu gidecek 
heyetlerde muhalefetin de mebus adedi nispe
tinde temsil edilmesini istemek hakkımızdır. 
Bu temennime herhalde sizler de iştirak eder
siniz. 

REÎS — Nüvit Yetkin. 
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î : U 23 .2 . 
NüVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım, Yüksek Meclisin dış münasebet
lerinde, ahitieri icabı yapacağı, ödemelerle, işti
rak edeceği toplantılar, ziyaret maksadiyie veya 
bâzı komisyonlara iştirak etmek için yapacağı 
seyahatlerde ödenecek harcıraha taallûk eden 
bu fasılda söz alırken, demin Reis Vekillerinden 
Agâh Erozan'm verdiği teminata rağmen, 
Yüksek Meclisin idaresinde Yüksek Riyasetin 
ve Riyaset Divanının tarafsız olması üzerinde 
durmak istiyorum. Bunun en yakın misalini, 
üzerinde durduğumuz seyahatlerle ilgili bir ka
rarda gördük. Riyaset. Divanı, yeni içtüzük 
tadilâtında kabul edilmiş olan esasa göre, dış 
ziyaretlere iştirak edecek olan biı* heyetin seçi
minde, bu heyetin terekkübedeceği adedin üç 
misli azayı tesbit edip Yüksek Meclise sunması 
lâzımdı. Bu heyetlerin tesbitindc tarafsız bir 
Riyasetten beklenilen bu heyetin terekkübünde 
muhalif ve muvafık mebusların Meclisteki nis
petlerini göz önünde tutularak bu nispetlere 
uygun olarak üç misli azanın seçilmesi ve hiç 
olmazsa grupların kendi aralarından aday seç
meleri imkânı bulunmuyorsa, grup mümessille
rinin fikrini alarak ondan sonra aday tesbiti idi. 

Reisvekili Agâh Erozaıı kuvvetli mantığı ile 
mecelleden misaller getirerek, lâzım, müteaddi 
gibi birtakım mantık oyunlariyle Riyasetin 
tarafsızlığını izaha gayret ettilerse do biz Riya
setin tutumundan müştekiyiz. Çünkü Riyasetin 
bütün çalışmaları ekseriyet grupunun muhale
fete karşı takındığı, müdahaleli, gürültülü ve 
çeşitli tahriklere âdeta müsamahakâr ve teşvik
kârdır. (Soldan, insaf sesleri) İnsaf, evet bb 
az evvel Müfit Erkuyumcu arkadaşımız da bu 
insaf diyenlerden şikâyet etti. 

Aziz arkadaşlarını; Meclis müzakereleri es
nasında zaman zaman heyecan ve gürültü olur 
biz vâki olan müdahaleler ve çalışmalara mu
kabele edebiliriz fakat Riyasetle uğraşanlayız. 
Buna imkânımız yoktur. 

Biz geçen 'devrelerde bu Mecliste hatibin 
(kürsüde söylediği sözün gayrında bir beyanın 
Riyaset kürsüsünden okunduğuna şahidolduk, 
Biz geçen devrede foıı kürsüden Agâh Erozan' 
m tâlbiriyle Ekseriyetin (bulunmadığı Riyasetçe 
tereddütsüz 'bir surette görüldüğü (halde, <bura-
da (beş kişi ayağa kalkarak yokla/ma talebettiği 
halde, yoklama yapılmadan jböylece ekseriyet 
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buiunmıyau bir toplantıda kararlar alındığına 
şalıidölduk. 

REİS — Fasıl dâhilinde konuşmanızı, sadet 
haricine çıkmamanızı rica ederini. 

NÜVİT YETKİN (Devamla; — Binaen
aleyh bu mevzuda açılacak bir müzakerede Ri
yasetin muhalefet (hakkında tarafıgirâne mua
melesinden şikâyet etmek istedim. Demin kifa
yeti müzakere dölayısiylc, konuşamadım. Grup 
adına söz alamadım. Binaenaleyh Riyasetin ,'lıiç 
olmazsa dışa karşı münasebetlerimizde bizim 
de dışta parlâmentomuzun temsil, edildiği hal
lerde bir nispet dâhilinde temsil edilmemize 
imkân verecek bir tarafsızlığı göstermesini rica 
ederiz, (ieçen gün 18 kişilik bir liste 'içerisinde 
bir tek arkadaşımız vardı. Onunla da istişare 
edilmeden, »milletvekilinin şahsına dailıi 'sorul
madan - mazereti var mı, yok mu - Riyasetin 
şahsi tasarrufiyle tarafıgirâne olarak ıbir tek 
arkadaşımız aday gösterilmişti. Binaenaleyh ıbu 
gibi hallerden şikâyetçiyiz. Üzüntü duyduk.. 
Mevzuun dışına çıkmamak için ve Riyasetin ih
tarı dölayısiylc mâruzâtıma son veriyorum. 

REİS — Fikri Apaydın. 
RİYASET ADINA REİSVEKİLİ FİKRÎ 

APAYDİN (Kayseri) —• Muhterem arkadaşla
rım,. Meclis Dahilî Nizaımnamemiziu tadil gö
ren 219 ncu 'maddesinin 'bahis mevzuu olduğu 
ahvalde Riyasetin Nizamname gereğince mev
cut ııdedi tesbit edenken bitaraf olmadığı yo
lundaki iddiaların asla yerinde olmadığına mu
halefete mensup arkadaşlarımızın itimat buyur
malarım istirham ederim. Heyeti Umınniyenin 
tenevvür etmesi bakımından 211) ncu maddeyi 
okuyorum : 

«Meclisin Heyeti Umumiyesiyie ispatı vücut 
etmiyeceği merasimlerde Riyaset Divanı Mec
lis namına hazır bulunur. 

Meclis namına bir 'heyet izamı takdirinde 
azanın adedi Meclis tarafından tâyin ve heyet 
kur 'a ile tesbit olunur.» (Sağdan, bunları oku
maya ne lüzum var sesleri) Heyeti Umumiyeyi 
tenvir 'bakımından oTcuyorum. «Reisvekillerin-
den, kâtiplerden ve İdare Âmirlerinden birer 
zat behemehal bu heyete dâhil olur. 

Meclis namına, memleket haricine bir heyet 
izamı halinde, istenilen miktarın üç misli nam
zet Riyaset Divanınca teslb.it edilerek Umumi 
Hevetin izafi revle intihabına arz olunur.» 
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Görülüyor ki, arkadaşlarımızın mevzuu'bahis 

ettikleri şekilde Sbir kontenjan mevzuıVbahis 
değildir. Elbette Meclisimizi temsil edecek bir 
heyetin harice gitmesi icabeden ahvalde Riyaset 
Divanımızın muhalefete mensup arkadaşları kül
liyen ihmal ettikleri gibi bir fikir asla vâridolma-
dan onlardan da âza intihabedilmekte ve Nizam
name gereğince Heyeti Aliyenin intihabına arz 
olunmaktadır. Bu itibarla (bir kontenjan ileri 
sürüp bunu kaideleştirmenin doğru olmıyaca-
ğını maddenin sarahati 'karşısında Heyeti 
Aliyenize Ibir defa daha ifade etmeyi yerinde 
gördüm, efendim. 

RBlS — Kasım Gülek, «buyurun. 
KASIM GÜLEK (Adana) — Muhterem ar

kadaşlarım; nizamname okundu, hakikaten bir 
kontenjan yok. Fakat şimdi kendi kendimize dü
şünelim. B. M. Meclisini temsilen ingiltere'ye bir 
heyet gidiyor. Bunun seçiminde muhalefetten 
de âzanm bulunuşu iyi mi olur, kötü mü olur? 
Riyaset takdirini kullanır, hakkıdır buna itiraz 
yok. İsterse muhalefetten bir tek kişiyi dahi 
göndermiyebilir.Tüzük budur. Yalnız Riyasetin 
tarafsız olarak takdir hakkını kullanırken Mec
lisin bugünkü terekkübünü nazara almasında, 
gidecek heyetin içinde muhalefetten de âza bu
lunmasında memleket bakımından, millet bakı
mından hayır olduğunu nazarı dikkate almasın
da fayda mı vardır, mahzur mu vardır? Riya
setin takdirim esas maksada göre kullanması 
mecburiyeti açıktır. 

Bizim burada üzerinde durmak istediğimiz 
şudur : İçtüzüğü değiştirelim demiyoruz, hak
lı olduğunu da kabul ediyoruz, fakat Riyaset 
memleketin, milletin hayrına olarak bu gibi he
yetler giderken muhalefetten adedi nispetinde 
buraya âza ithâl edilmesini sağlasın. 

Muhterem arkadaşlar; yabancı memleketler 
bunun üzerinde son derece hassastırlar. Arka
daşlarımızın hepsi takdir ederler ki, giden he
yette muhalefetten de bir kimsenin bulunması el
bette o heyetin itibarını artırır, Meclisimiz ve 
milletimiz için de hayırlı olur. 

REİS — Nüzhet Akın. 
İDARE ÂMİRİ NÜZHET AKIN (Sakarya) 

— Arkadaşlar, Riyaset Divanı olarak bu mese
leyi tezekkür ettiğimiz zaman muhakkak su
rette muhalefete mensup arkadaşlarımızdan da 
bir arkadaşın bu heyete dâhil edilmesini arzu et-
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tik. Şimdi işin bir nazari cephesi vardır, bir de 
seçim yapıldıktan sonra tezahür eden rakam 
neticesi vardır. Tüzüğün âmir hükmü gereğin
ce üç misli aday gösterdik ve Yüksek Meclise 
arz ettik. Altı kişi gitmesi lâzımdır, 18 kişi aday 
olarak gösterilmiştir. Şimdi bilfarz 5 kişi Halk 
Partisinden gösterdik, 13 kişi de Demokrat Par
tiden aday gösterdik, seçim yapılacak. Şimdi 
bütün Halk Partili milletvekilleri kendi arka
daşlarına rey verecekler ve bunun neticesi bun
ların beşi birden gidecek. O bir tarafta 13 aday 
var, Demokrat Partililerin reyleri bunlar ara
sında dağılacak ve onlar rey bakımından belki 
bu seviyeyi bulamıyacaklardır. (Sağdan, gülüş
meler, gürültüler) Müsaade buyurun arkadaş
lar. Eğer Riyaset Divanının Meclise arz ettiği 
liste içinde bulunan Turgut arkadaşımız feragat 
etmemiş olsaydı % 100 bu heyete dâhil edilmiş 
olacaktı. Çünkü bizim arkadaşlar da kendisine 
rey vereceklerdi. Nitekim seçime katılmaması
na rağmen 30 küsur rey almışlar. Eğer seçime 
katılsalardı, bizden en çok rey alan 110 - 120 
olduğu halde o zaman Turgut arkadaşımızın 
alacağı rey 200 ü bulacaktı. Realite budur. Bu 
suretle biz de müteessiriz Halk Partisinin al
mış olduğu bu karardan dolayı. Bu karar dolayı-
siyledir ki, bizim iştirakini muhakkak surette 
arzuladığımız Halk Partili bir arkadaşın bu he
yete dâhil olmasına imkân kalmamıştır, arka
daşlar. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, iç Tüzüğün son tadilinin ve tatbika
tının Demokratik esaslara uygun olmadığı şim
di arkadaşımızın beyanı ile bir kere daha te-
beyyün etmiş, teeyyüdetmiş bulunmaktadır, iç 
tüzüğün bugünkü tatbikatı ne olursa olsun bu
günkü yazılış tarzı ne olursa olsun Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin dışarda temsiline im
kân verecek halde değildir. Esasen biz bunu 
tüzüğün tadili sırasında da ifade etmiştik. 

Muhterem arkadaşlar; tüzüğün, arz ettiğim 
gibi demokratik esaslara muhalif bulunması 
yanında bunu tatbik edenlerin anlayışları bel
ki bizi biraz selâmete ve demokratik esaslara 
götürebilirdi. Tüzüğün hangi hükmü hukuki 
anlayış ve mânasiyledir ki, muhalefetin Mec
listeki nispetine göre aday gösterilmesine mâ
ni olunmuştur? Bu bahaneler muhalefetin hak
kını iptale sebep teşkil etmez. Evvelâ Riyaset 
vazifesinde bitaraf olsa idi ve muhalefetin Mee-

m-
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üsteki nispetine göre aday gösterilseydi belki 
bu heyetin seçiminde arkadaşlarımız muhalefe
tin de temsil edilmesinin büyük faydasını göz 
önüne alarak reylerini ona göre izhar ederler
di. O halde seçim, neticesinin şu veya bu şekil
de tezahür etmesi hiçbir zaman Riyaset Maka
mını haklı gösteremez. 

Arkadaşlar; bundan sonra nizamnamenin 
bu hükümleri mer'i kalmasına rağmen Riyaset 
Makamı bu tarzda tarafgir hareket ederse ben 
şahsan grupumuzun bu gibi temsil heyetlerine 
iştirak etmemesini temenni edeceğim, talebede-
ceğim. Bunun başka yolu da yoktur. 

BASRÎ AKTAŞ (Kastamonu) — Doğru de
ğil, biz muhalefette iken iştirak etmiştik. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Arkadaş
lar, biz dışarıya Demokrat Parti heyeti gönder-
miyoruz, eğer böyle ise gidecekleri grupunuz-
da seçin, gönderin, (Yerinden müdahale edten 
Manisa Mebusu îhsan Yalkm'a hitaben) : işin 
derinliğine inmeden, esasını bilmeden müdaha
le etmek doğru olmaz. Türkiye Büyük Millet 
Meclisini teşkil eden gruplardan birisinin ihmal 
edilmesine hakkınız yoktur ve dışardada bu tem
sil, iyi bir temsil olarak karşılanmaz. Geçen se
ne biliyorsunuz buraya bir Fransız heyeti gel
mişti, kütüphanede toplantı yapıldı. Bu heyet
te türlü partilerden insanlar vardı, konuştur
duk, Hükümetin aleyhinde mütalâa beyan et
tiler. O gün orada bulunan arkadaşlarımız var
dı, hatırlarlar. Bizde olsaydı, jurnalcılıkla it
ham ederlerdi. Fakat onlar bir demokratik an
layıp içinde, burada dahi partilerini temsil et
mek imkânını buldular. Şimdi arkadaşlar, mem
leketi dışarıda tek parti olarak temsil etmek 
istiyorlarsa, bunda ısrar ediyorlarsa, anlayış-
lariyle baş başa bırakmak bizim için bir vazi
fe haline gelecektir. 

RElS — Kasım Gülek. 
KASIM GÜLEK (Adana) — Muhterem ar

kadaşlarım, idare Âmiri arkadaşım konuşma
mış olsa idi, bir kere daha huzurunuza gelmi-
yecektim. idare iÂmiri arkadaşımız, 180 mu
halif mebus reylerini muayyen maksatlarla 
kullanır, dedi. 180 muhalif mebus böyle kul
lanır da 400 küsur mebus reylerini muayyen 
maksatlarla kullanmaz mı? Meseleyi tarafsız 
olarak düşünmek lâzımdır. Dışarıya yollanan 
heyetler Meclis heyeti umumiyesini temsil ede
cekse, aralarında muhalefete mensup mebuslar. 
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da bulunmalıdır. Mecliste muhalefet de var
dır. Bu heyetlerde de muhalefet temsil edilme
lidir. Tüzük Başkanlığa, dışarı gidecek heyet
ler seçilirken Meclise kimleri aday göstereceği 
hakkında takdir hakkı vermiştir. Ancak tak
dir, maksat ne ise ona göre kullanılır. Bu hu
kukun ana kaidelerindendir. Başkanlık bu ko
nuda da tarafsızlığını göstermeli, her partiden, 
Mecliste temsil edildiği nispette, aday gösteril
meli, heyetlere katılmaları sağlanmalıdır. Baş
kanlık tarafsızlığını hiç olmazsa burada gös
termelidir. Seçilecek heyetlere aday gösterme 
bakımından, seçilecek heyetlerle gidecek üye
ler bakımından mutlaka muhalefetin Meclisi 
temsil edecek heyetlerde bulunması lüzumunu 
tekrar ifade etmeyi vazife büirim. 

REİS — Nüzhet Akın. 
NÜZHET AKIN (Sakarya) — Kısaca mâ

ruzâtta bulunacağım : 
Arkadaşlar; geçen sene bir heyet Irak 'a 

gitti. Bu heyette Halk Partisinden ve Hürri
yet Partisinden birer mebus iştirak etti. Geçen 
sene yine İtalya'ya bir heyet gitti. Yine bu he
yete Halk Partisinden ve Hürriyet Partisinden 
birer arkadaşımız iştirak etti. i ran 'a bir heyet 
gitti. Halk Partisinden ve Hürriyet Partisin
den birer arkadaşımız iştirak etti. Avrupa Par-
lâmentolararası Birliğine her sene olduğu gibi 
bu defa da Halk Partisinden ve Hürriyet Par
tisinden birer arkadaşımız iştirak etti. işte 
Turgut Göle ve Turan Güneş oranın azasıdır
lar. 

Kasım Gülek Beyefendinin _ konuşmasına 
karşı bu kısa maruzatta bulunmayı münasip 
gördüm. 

REİS — Burhan ettin Onat. 
BURHAN ETTİN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlarım, parlâmentolar nizamnamele
riyle tâyin ve tahdidedilmiş birtakım usulleri, 
teamülleri olmakla beraber, parlâmento dışına 
ait birtakım usulleri, taamülleri, gelenekleri, ana
neleri de vardır. 

Evet, bir parlâmento ecnebi bir memlekete 
mümessil gönderirken, elbette ki, bu heyetin için
de muhalefetin, sayılarına göre, delegelerin bu
lunması çok iyidir, bunun mânâsı başka türlü 
olur, tesiri başka türlü olur. Ama, bunu mütalâa 
ederken tek taraflı düşünmeye imkân yoktur, 
arkadaşlar. 
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Çörçil, İkinci Dünya Harbi esnasında hangi 

memlekete gittiyse, Atlee'yi bohça gibi koltuğu
nun altında taşıdı. Biz istemez miyiz? Ben de 
isterim. Meclisimizden bir grup İngiltere'ye gi
derken, muhalefete mensup sayıca oldukça kaba
rık muhalif bir arkadaş zümresini beraber götü
relim. Ama şu işi biraz inceliyelim. Azıcık ta
mik edelim bakalım. Parlâmentodaki teamülde 
yalnız dışarıya heyet giderken seçilecek delegeler 
mi mevzuubahsolur? Arkadaşlar bir Reisicum
hur seçimi yapıldı. Usulen tebrike gidildi. (Sağ
dan, ne alâkası var, sesleri) 

REÎS.— Efendim dinliyelim, Riyaset icabım 
yapar. 

BURHANETTlN ONAT (Devamla) — Par
lâmento teamüllerinde bahsedildi efendiler. Evet 
niçin giden heyet arasında bir muhalif mebusun 
bulunmamasının pisikolojik sebeplerini arz edi
yorum, Reis Bey. Bir Cumhurreisi seçimi yapıldı. 
Birtek muhalif mebus gidip de tebrikte bulun
madı. «İngiltere'ye gidecek heyetin arasında ne
den muhalefete mensup mebus yok» diyecek ec
nebi mahafil acaba daha evvel «Cumhurreisini 
tebrike gidenler arasında neden muhalifler yok
tu» demedi mi? Dış âlem görüşüne kıymet veren 
muhalefet bu ehemmiyeti yalnız dışarıya gide
cek meclis işinde mi dikkate alıyor? Demek ki; 

. evvelâ bu teamülü çiğniyen, parlâmento dışında
ki teamüllere, ananelere ait hususları evvelâ mu
halefet bozdu. (Sağdan, gürültüler)... 

SIRRI AT ALAY (Kars) — 1950 4e Reisi
cumhuru tebrik ettik, tarafsız hareket ettiniz mi? 

BURHANETTlN ONAT (Devamla) — Ge
rekirdi ki, muhalefetle aramızdaki bu derin hen
dek açılmamış olsun. Benim daha parlâmentoya 
intisabetmeden evvel en çok arzu ettiğim şey, 
parlâmentodaki muhalefetle ekseriyet arasındaki 
münasebetlerin medeni milletlere yakışacak şe
kilde terbiyelice, efendice bir teamül içinde ce
reyan etmesi idi. Hâlâ bu hasretin ateşi içinde 
yanmaktayım. (Sağdan, gürültüler), (Söyle, söy
le, sesleri) Ama böyle olmuyor, söyletmeyin be
ni.. 

(Sağdan, söyle, söyle, sesleri, sağdan, gürül
tüler). Genç nesle, müstakbel nesle kötü örnek
ler veriyoruz. 

HASAN TEZ ( Ankara) — Bu sözlerin mad
de ile alâkası ne? 

BURHANETTlN ONAT (Devamla) — Mi
nareye taş atma, sonra çarpılırsın. 
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REİS — Karşılıklı konuşma yapmayın, mü

saade buyurun. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Evvelâ 

haklarımızı tanıyın. 
BURHANETTlN ONAT (Devamla) — İşte 

arkadaşlar hakikaten dışarıya gidecek bir parlâ
mento heyeti arasında muhalefete mensup ar
kadaşların da bulunması iktiza ederken bu, psi
kolojik sebeplerden dolayı olmuyor. Bu variyet 
şayanı teessüftür, şayanı teessürdür arkadaşlar. 
Ama bunun sebebini ileriye sürerken, Riyaset 
Divanı bitaraf hareket etmiyor, ondan sonra ek
seriyet partisi adalet ruhuna uymuyor derken 
bir parça da kabahati kendinizde aramanız ye
rinde bir hareket olur. 

REİS — Efendim, fasıl üzerinde daha 5 ar
kadaşımız söz almış bulunuyor. Kifayet takriri 
geldi, okumak mecburiyetindeyiz. 

Yüksek Riyasete 
Fasıl üzerindeki görüşmeler kâfidir. Reye 

vaz'mı teklif ederim. 
Çorum Mebusu 
Kemal Erdem 

REİS — Buyurun Nüvit Bey, kifayet aley
hinde. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu bütçe müzakerelerinde dikkatle 
müşahede ettiğimiz bir taktikle karşılaşıyoruz. 
Her hangi bir mevzuun müzakeresi sonunda İk
tidar Partisi mensupları, sözcüleri muhalefeti 
ağırca itham ettikten sonra, muhalefeti zedele
dikten sonra kifayet geliyor. İstirham ederim, 
bu suretle mesele vuzuha kavuşmadan ve itham 
edilenlere cevap vermek imkânı verilmeden kifa
yeti kabul etmiyelim. 

REİS — Efendim, Nizamnameye uygun şe
kilde her hangi bir mebusun kifayet takriri ver
mesi hakkı olduğu gibi, Heyeti Umumiyenin bu
nu kabul edip etmemek de hakkıdır. Riyaset tak
riri reye arz edecektir. Kifayeti kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Faslı kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

F. Lira 

A 
453 İştirakler 134 851 

REİS — Faslı kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
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Lira 

B 
453 Kongre, konferans, tören ve zi

yaretler 2 

BEİS — Bu hususta bir takrir vardır, oku
yoruz : . 

Yüksek Riyasete 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1958 malî yı

lı bütçesinin Bütçe Encümeninde müzakeresi 
sırasında 453 - B faslının 22 nci (Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin diğer memleketlere yapacağı 
ziyaret, tören ve dostluk temaslarına katıla
cakların harcırahları) maddesine konulan 
150 000 liranın kaldırılmasına karar verilmesi 
üzerine Meclis Bütçesinin bu tertibindeki tah
sisat (1) liraya indirilmiş bulunmaktadır. 

Halbuki Lordlar ve Avam kamaraları reis
lerinin vâki daveti üzerine Ingiltereye gidecek 
heyetin ve evvelce vukubulan ve ilerde vukuu 
muhtemel diğer davetlere icabet edecek olan 
sayın mebusların harcırah ve zaruri masrafla
rını karşılamak üzere 1958 malî yılı Büyük Mil
let Meclisi Bütçesinin 701 nci faslının 20 nci 
milli saraylar onarma maddesinden 149 999 li
ranın tenziliyle 453 - B faslının 22 nci madde
sine ilâvesini arz ve teklif eyleriz. 

İstanbul 
Selim Erengil 

Çorum 
Yakup Gürsel 

Zonguldak 
Hüseyin Ulus 

Kocaeli 
Nüzhet Akın 

Eskişehir 
Hami t Dedelek 

Balıkesir 
Vacid Asena 

Çorum 
Hanıdi Bulgurlu 

Balıkesir 
Müçteba Iştın 

İçel 
Yakup Karabulut 

istanbul 
Ali Harputlu 

Rize 
Osman Kavrakoğlıı 

Yozgad 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 

Bursa 
Sadettin Karacabey 

Bolu 
İhsan Gülez 

Eskişehir 
Hicri Sezen 

Bursa 
Müfit Erkuyumcu 

Yozgad 
Mahmut Ataman 

Sakarya 
Nusret Kirişçioğlu 

Balıkesir 
Muharrem Tuncay 

Kastamonu 
Süleyman Çağlar 

Amasya 
Kemal Eren 
Çanakkale 

N. Fuad Alpkarui 

1958 C : 1 
Giresun 

Ali Naci Duyduk 
İzmir 

ilhan Sipahioğlu 
Denizli 

Ali Çobanoğlu 
Trabzon 

S. Zeki Ramoğlu 
Ağrı 

Halis öztürk 
İstanbul 

Mığırdıç Sellefyan 
İstanbul 

Enver Kaya 
İçel 

Hidayet Sinanoğlu 
Bursa 

Hulusi Köymen 
İçel 

Mehmet Dölek 
Zonguldak 

KTecati Tanyolaç 
Sakarya 

Hanıdi Basaik 
Sakarya 

Selâmi Dinçer 
Kırklareli 

M. Ali Ceylan 
Manisa 

Sezai Akdağ 
Ağrı 

Şeref Saraçoğlu 
Manisa 

Nebil Sadi iVltuğ 

Giresun 
Tahsin İnanç 

Gümüşane 
Necmettin Coşa • 

Trabzon 
Selâhattin Karayavuz 

Trabzon 
Fikri Karanis 

Trabzon 
Halûk Çulha 

Konya 
S. Salim Burçak 

Denizli 
Baha Akşit 

Bursa 
N. İhsan Tolon 

Kayseri 
Ali Rıza Kılıckalc 

Zonguldak 
Suat Başol 

Muğla 
Turhan Akarca 

Sakarya 
Tacettin Barış 

Bursa 
Necdet Azak 

Sakarya 
H. Osman Erkah 

Zonguldak 
Mustafa Saraç 

İsparta 
Hamdi Ongun 

Gazianteb 
Bahadır Dülger 

REİS — Buyurun Ferid Melen.. 
FERİD MELEN (Van) — Muhterem ar

kadaşlarım, Bütçe Komisyonu, Riyaset Di
vanının teklif ettiği bu tahsisatı şu sebep
lerle reddetmişti; arz edeyim. 

Bütçe Komisyonunda cereyan eden müza
kerelerden anladık ki, Riyaset Divanı bu ne
vi davetleri Meclis Heyeti Umumiyesine arz 
etmeden evvel iştirak edilip edilmiyeceği hak
kında karar ve cevaplar vermektedir. Bütçe 
Komisyonundaki bâzı arkadaşlarımız bunun 
Meclisin hükümranlık haklarına bir müdahale 
olduğu kanaatine vardı. Ve bundan dolayı 
bu davetler Meclise arz edilmediği için Meclis 
resmen buna muttali olmadığı için bu tahsi-
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satı Bütçe Encümeni büyük bir çoğunlukla 
reddetti. Birkaç saat sonra arkadaşlar bir 
koridor faaliyetinden sonra tekrar "'bir takriri 
müzakere talebettiler. Tekriri müzakere kabul 
edildi. Ve yeni esbabı mucibe dermeyan edilmedi
ği için aynı şekilde reddedildi. Üçüncü defa da 
tekriri müzakere talebedildi ve müzakere edi
lip yine reddedildi. Çünkü yeni bir şey söy
lenmemişti. 

Arz ettiğim gibi bu davetlerden Meclis haber
dar edilmemiştir, ve edilmemektedir. Bu se
beplerden dolayı bu tahsisatın verilmemesini Büt
çe Encümeni yerinde görmüştür. Arz ediyo
rum. 

REİS — Sabrik Dilek. 
SABRÎ DlLEK (Trabzon) — Efendim, 

Büyük Millet Meclisi azalarından bir grupu 
yabancı parlâmentolar ıdavet ediyor. Geçen 
devrede gördük. Bu davetler, Meclisin haberi 
olmadan kabul ediliyor veya reddediliyor. 
Hattâ bazan hiç cevap verilmiyor. Meselâ bu 
seneki. İngiltere Parlâmentosundan vâki davet, 
Büyük Millet Meclisi Heyeti Umumiyesine gel
miş olsaydı bendeniz son Kıbrıs hâdiselerin
den sonra bu davetin reddi sadedinde beyan
da bulunacakim. Lehinde rey kullanmayacak
tım. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

Binaenaleyh her davet vâki olduğunda, 
Meclisten ona mahsus bir tahsisat almak im
kânım hazırlamak bakımından, Bütçe Encü
meni bu tahsisatı kaldırmaya karar vermiş bu-
lunuyor. Encümenin bu kararı yerindedir. Bu 
takririn reddini ben de arkadaşım gibi istir
ham ediyorum. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Mithat Perin. 
MİTHAT PERİN (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım; biraz önce bir muhalif, bir mu
vafık arkadaşımız sadece usul dolayısiyle yap
tıkları bir yanlışlık sebebiyle, siyasi münase
betlerimizde arıza yapabilecek bir teklifle kar
şımıza, .geldiler. Hükümetimizin itimadettiği-
miz siyasi politikasını devam ettirmesi bakımın
dan elbette oraya bir heyetin gitmesinin lüzu
mu vardır. . Onun için bu zihniyeti terk ederek 
daveti kabul etmek gerekir. Bu bakımdan ben 
gerek Ferid Melen, gerekse muvafık arkadaşı
mızın bu teklifi yapmalarını sadece usul bakı
mından ihâsıl edeceği arızanın devletlerarası 
münasebetlerde mfenalandırılabilecek bir hâdise 
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j çıkmasına sebep teşkil edecek mahiyette bir 
| hareketi, Meclisin tasvibetmiyeceğine kaaniim. 
i Maruzatım bundan ibarettir. 
| REİS — Başka söz istiyen var mı efendim? 

Avni Doğan Bey, buyurun. 
AVNİ DOĞAN (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu tahsisatın kabul edilmemesi 
yolunda Bütçe Komisyonunda cereyan eden mü
zakereleri arkadaşlarımız arz etti. Üçüncü sıra 
ile konuşan kıymetli arkadaşımız siyasi müna
sebetlerimizin inkıtaa uğraması veya, iyi gitme-

I mesi gibi bir ifade kullandılar. 
Arkadaşlar, heyet gönderip göndermemeyi 

siyasi münasebetlerin inkıtama sebebolacağma 
kaani değilim. Biz eğer memleket bütçesinde 
bu tahsisatı koymıyarak bir heyet göndermez 
ve buna milletçe duyulan kederi belirtirsek bi
ze itimat daha çok artar. Bu nevi tahsisatın su
reti sarfında hususi bir dikkatsizlik ve bol ke
seden harcama itiyadı vardır. Bütçe Komisyo
nunda bunu münasip şekilde bertaraf etmek 

I için ıstırap çektik. Bu itibarla bu tahsisatın 
kabul edilmemesi icabeder. 

i REİS — Mithat Perin. 
i MİTHAT PERİN (İstanbul) — Muhterem 
j arkadaşlar, xnasıl Riyasetin bir usule riayetsiz

liğinden dolayı çıkan bu hâdisede iki taraftan 
da arkadaşlarımız çıkıp konuşuyorlarsa, Mec
lis de, şayet burada muhalefetin ve bir muvafık 
arkadaşımızın ileri sürdüğü kabul edilecek 
olursa Meclis, evvelce almış olduğu bir kararın 
tam zıddına bir karar almış olur. Gideceği bel
li, seçimi yapılmış bir heyetin tahsisatını koy
mamak siyasi bir mevzua sebebiyet verecek bir • 
hâdisedir. Bunu başka türlü anlamıya imkân 
yoktur. 

I Arkadaşlar, muhalefetteki arkadaşlarımız 
I şayet bu heyet içinde kendi adedleriyle müte

nasip bir şekilde temsil edilmiş olsalardı bu 
tahsisatın verilmesi için evvelâ kendileri rey 
vereceklerdi. Bunu böyle bilin arkadaşlar. 
(Soldan, alkışlar) (Sağdan, gürültüler) 

REİS — Mehmet iDaim Süalp. 
BÜTÇE 3ENCÜMENÎ ADINA MEHMET 

DAİM SÜALP (SİM) — 'Muhterem arkadaş
lar, bendeniz Bütçe Encümeninde hakîkaten bu 
maddedeki paranın ıMr liraya indirilmesi lehin-

I de rey vermiş ve !kwwrfftiu§tttm. Üç Sefa tekriri 
i müzakere yapıKhğı hfcfcle Bttçe î^eitmeaîbâa 
' nokta! nazarı 'bu yolda tebellür etti. Ancak 

- « * -
\ 



1 : 4 4 23.2 
bugün 'bunun reddine sebebolan saik lortadan 
kalkmış 'bulunmaktadır. O zaman davet Meclise 
arz edilmemişti, arkadaşlarımızın haberi yok
tu ve !biz Meclise arz edilmiyen, ve 'henüz ka
bul edilmemiş olan davetin parasını koymamış
tık. Ancak Bütçe Encümeninde Ibu reddedildik
ten sonra mezkûr davet Heyeti Aliyenize (bil
dirildi. Kabul ettiniz. Meclisi Âlice gidecek âza-

. 1ar seçildi, ingiltere Sefaretine bildirildi. Bi
naenaleyh 'bunların gitmesi Heyeti Âliyeniz ta
rafından kabul edilmiş vaziyettedir. O halde 
bu vaziyete göre Büyülk Millet Meclisince ka
bul edildikten sonra bunlara lüzumlu harcıra
hın (konması bir zarurettir, encümen bu tek
life iltihak ediyor. 

REİS — Avni Doğan. 
AVNl DOĞAN (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar; ibiz hir millet olarak tarihte ve çok 
eski zamanlardan /beri şan, şeref ve haysiyetini 
korumuş, (haysiyeti uğruna mücadele etmesini 
ve zamanında ripost yapmasını bilen bir ımillet 
olarak göndermesek ne olur. (Soldan, gürültü
ler) 

Kıbrıs gibi Ibir yerde genç Türk çocukları
nın kanlarını afcıtan ve onların haklarını çiğ-
ni'yen (bir memlekete Ikarşı Ibu kadarcık (bir 
protestoda bulunmak hakkını haiz değil miyiz? 
(Bir memleketin münasebetinde sadece nazik 
olmak mecburiyeti (bize mi tahmil olunacaktır? 
Yok mudur onlarda nezaket göstermek mecbu
riyeti? 

Bu itibarla böyle ıbir heyetin oraya gitmeme
si belki Türk: Milletinin ve Türk Hükümetinin 
hu mevzudaki metanetini de ispat eder. Mu
hakkak, mutlaka heyet gitmek istiyorsa kese
sinden gitsin. Ben hır milletvekili olarak böyle 
hir heyetin gitmesi için bütçeye para konması
na taraftar değilim. 

BEİS — Efendim, evvelce alman karar mu
cibince müzakere saat 13 e kadar devam ede
cektir. Ancak saat 13 e 'gelmiş ve Meclis bütçe
sinin bitmesine az kalmış olduğundan bu mü
zakereleri yarıda kesmemek için müsaade eder
seniz hu bütçeyi (bitirinceye kadar müzakereye 
devam edelim. 

Bu hususu reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Efcmiyenler.. Meclis bütçesi bitinceye 
kadar müzakereye devam edilecektir. 

Sabri Dilek. 
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SABRÎ DİLEK (Trabzon) — Efendim, ben 

'kürsüye ıgelirken (cık cık) diye ısoylenen arka
daşa haber vereyim ki, bu (cık, cık) lardan do
layı söz söylemekten vazgeçecek değilim. 

Muhterem arkadaşlar, Mithat Perin arka
daşımız, ret siyasi münasebetlerimizde rahneler 
açabilir, zararlar verebilir dediler. Ve şüphesiz 
bu mütalâaları ile siyasi münasebetlerimizi tak
dirde Meclis Riyaset Divanının daha ehliyetli 
olduğunu ifade etmek istediler. Bu fikrin aksi 
olan şu fikri de ileri sürmek mümkündür. Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin Riyaset Divanı 
dış münasebetlerimizin doğru olup olmadığı ba
kımından takdir hakkını kullanabilir, fakat 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Heyeti Umu-
miyesi bu takdiri kullanmakta ehil değildir. 

Halbuki muhterem arkadaşlar, her mebus, 
mebus olarak ve Türk vatanının bir evlâdı ola
rak dış münasebetlerin ehemmiyetini mutlalka 
Riyaset Divanı kadar takdir eder. BaJkınız ar-
'kadaşlar, biz İngiltere'ye gidecek heyeti seçdik-
ten sonra Kıbrıs'ta bir hâdise daha cereyan et
ti. Müsaadenizle arz edeyim; o zaman, İngiliz 
•askerleri Kıbrıs'ta kardeşlerimizi şehidettiği 
zaman biz burada Mecliste hep beraber bu ha
reketi takbih eylemiştik. İngilizler belki göz 
boyamak için, beİki memleketimizin her tara
fından yükselen protestolara karşılık olmak 
üzere hâdiselerin faili sayılan birkaç askeri İn
giliz mahkemesine vermişti. Bilir misiniz neti
ce ne oldu? Ve karar ne çıktı? İngiliz mahke
mesince İngiliz askerlerinin ademimesuliyetine 
karar verildi. Bu vaziyet karşısında, bizim, Mec
lisin yeni bir karar almak imkânı zuhur etmiş
tir, ve bu tahsisat talebini Bütçe Komisyonunda 
olduğu .gibi, reddetmekle muvaffakiyetli bir 
yola gitmiş oluruz, arkadaşlar. (Alkışlar) 

REİS — Nusret Kirişcioğlu. 
NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Sakarya) — Muh

terem arkadaşlar, parlâmentolararası münase
betlerin lüzumunu inkâr etmeye imkân yoktur. 
1958 malî yılı içinde de bu kabîl münasebetlerin 
yapılması imkânı mevcuttur. Şimdi Ferit Melen 
arkadaşımızın konuşmasından anlıyoruz ki, da
vet vâki olduğu zaman Meclisin vaktinde haber
dar edilmemesini, Bütçe Encümenindeki arka
daşlarımızın, tahsisatı vermemek gibi bir ceza 
ile tecziye etmek istedikleri anlaşılmaktadır. 
Açıkça ifade bu. Haber verilmediği için, üç de
fa tekriri müzakereye rağmen reddettik dediler. 
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Konuşma ve teklifi yapan arkadaşımızın bilhas
sa Ferit Melen olması cidden beni hayrete dü
şürdü. Bütçede samimiyet meselesini titizlikle 
ele alan arkadaşlardan biri bizzat kendileridir. 
Eğer sene içinde bir masrafın yapılması muhte
mel ve mümkün ise, bunun toptan yıllık karşılı
ğı bütçede görülür, iş çıktıkça biz bütçeye para 
koyalım şeklindeki bir teklifi kendilerinin mü
dafaa ettiği bütçe samimiyeti prensibiyle bağ
daştırmaya imkân yoktur. Ek ödenek bütçe sa
mimiyetinin düşmanıdır. Ek ödenek yolu ile bu 
işi halletmek, kendilerinin müdafaa ettiği pren-
sipin kendi ayakları altında çiğnenmesi demek 
olur. 

Bir noktaya daha temas etmek isterim. Bu 
işin esasına girmek istemiyorum, çünkü bu fasıl, 
benim yaptığım konuşma hudutları içerisinde 
kalmayı âmirdir. Buraya konulan tahsisat Lon
dra seyahati karşılığı olarak konulmamıştır. Ne 
miktar itibariyle, ne yazı mahiyeti itibariyle 
böyle bir ifade mevcutd eğildir. Sene içinde ya
pılması mümkün olan masraflara karşılık olarak 
bütçe samimiyetine uygun şekilde sene başın
da bunu karşılamak üzere bütçeye tahsisat ko
nulmaktadır. Bu itibarla meseleyi Londra seya
hati ile irtibatlandırıp Kıbrıs meselesi dolayı-
siyle kanayan kalbleri tahrik etmek suretiyle 
bir önergeyi reddettirmek metodu bence şayanı 
kabul olamaz muhterem arkadaşlar. 

REİS — Ferid Melen. 
FERID MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlarım, evvel emirde Daim Süalp arkadaşımı
zın Bütçe Encümeni adına bu teklifi kabul et
miş olması bence usule aykırıdır. Zira Bütçe 
Encümeni tekrar toplanmış ve bu meseleyi te
zekkür etmiş değildir. Bütçe Encümeninde mu
halefet partisine mensup 16 arkadaş mevcuttur. 
Hiç birisiyle istişare edilmemiş ve böyle bir va
ziyet olmuş ve ne de, denmiştir. Bunlar yapıl
madan burada Bütçe Komisyonu adına kabul 
ediyoruz demek usule tamamen aykırıdır ve dik
kate alınmaması icabeden bir tekliftir. 

İkincisi, arkadaşlarım, Bütçe Encümeni hissî 
sebeple değil, Meclis Umumi Heyetine malûmat 
verilmemiş olması sebebiyle bu tahsisatı kabul 
etmemiştir. Bu bir prensipe, bir kanuni esasa 
dayanır. Bizim 'Muhasebei Umumiye Kanunu
muza göre; her masraf bir kanuna dayanır. Bi
naenaleyh burada Meclisçe bir heyet gönderil-
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meşine karar verilmişse, bir kanun, bir karar 
mevcut değildir. Bunun için tahsisat konulamaz, 
sebep budur, kanunidir, hukukidir. 

REİS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA MEHMET DA 

İM SÜALP (Siird) — Muhterem arkadaşlarım, 
ben ve 2 arkadaşımızla birlikte Bütçe Encüme
nini temsilen müzakereleri takip etmekteyiz. Bu 
takrirden Bütçe Encümeni haberdardır. Divan 
tezekkür etmiştir. Esasen vaktiyle reddedilir
ken Divan, aleyhinde rey vermekle beraber iki 
noktadan reddetmişti. 

Divan tezekkür ettiği vakit encümende red
dedilen tekliflere ait bir takrir vardı. Bâzı tak
rirlere encümenin iltihak edeceğine dair bize 
talimatla bildirildi. Ben bunu kendiliğimden 
söylememekteyim. Binaenaleyh bu teklife en
cümen iştirak ediyor, dediğim zaman, encü
men divanının ve encümendeki arkadaşların 
kendi aralarında almış oldukları ve bize tebliğ 
ettikleri kararı tefhimden ibaret bir hususu ifa
de etmiş bulunuyorum. Kaldı ki; arkadaşımız 
dedi ki; bu reddedilirken bir meclis kararı 
mevcut değildi. Onun için reddetmişti. Şimdi 
kabul edişimizin sebebini arz ediyorum; bir 
Meclis kararı vardır ve arkadaşların gönderil
mesini heyetiniz karar altına almıştır. Bu se
beple eski noktai nazarımızda İsrar etmek için 
elimizde bir sebep kalmamış bulunmaktadır. Bu
nun için arkadaşlar, arkadaşlarımızın beyanatı 
meseleyi değiştirmiş vaziyettedir. Şimdi iki ar
kadaş diyor ki; heyet gitmesin. Gitsin veya 
gitmesin. Mesele başka. Bu heyet gidecekse ar
kadaşlara harcırah vermek zaruridir. Kararı
nızdan raca edecekseniz mesele bambaşkadır. 
Binaenaleyh encümenin noktai nazarı şudur ki; 
karar baki ise bu teklife encümen iltihak et
mektedir. 

RElS — Hayri Çopuroğlu. 
HAYRI ÇOPUROĞLU (Kırşehir) — Çok 

muhterem arkadaşlarım; ingilizlerle olan mü
nasebetlerimizin gölgelenmemesi esbabı muci-
besiyle encümen, bu fasla 150 bin lira gibi... 
(Soldan: yok öyle birşey sesleri) «Bunun ica
bı yerine getirilmelidir. Getirilmezse münase
betlerimize tesir eder» denmiştir. Nasıl olur? 
Şunu arz etmek isterim ki, ingilizlerle müna
sebetlerimizi gölgelendirmemek için buna mu
vafakat edersek acaba bütün mukadderatını bi
ze bağlıyan Kıbrıs'lı kardeşlerimizi ve bütün 
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Türkleri rencide etmiş olmaz mıyız 1 

bunun-
gürültüler) 

REİS — Müsaade buyrun efendim 
la ne alâkası var? 

HAYRI ÇOPUROGLÜ (Devamla) - Encü
men şünıı söylemiş «Yüksek Meclise malûmat 
verilmeden davet kabul veya reddedilmektedir» 
denmektedir. Evvelce Meclisçe alınmış bir ka
rardan bahsediliyor. Böyle olmuş olduğu ka
bul edilse dahi bu seyahatin 150 bin liraya çı
kacağı iddia edilebilir mit 

Arkadaşlar gayet güzel izah ettiler; biz ölü 
eviyiz, onlar öldüren evidir, bizim oraya git
memiz, onları ziyarete gitmemiz Türk milleti
ni rencide etmez mi? Bunu da hesaba katmaya 
mecburuz. Yunanlılar, mahkeme kararı ile 
idam edilen ramların matemini tuttular, İngi
liz sefaretini bir tecavüzden Korumak için Yu
nan Hükümeti tedbir almaya mecbur oldu. Bun
ları ne çabuk unutuyoruz. Meclise danışmadan 
müsbet, menfi bir karar verildiği takdirde va
ziyet bu şekilde tecelli ediyor. Tahsisatın kal
dırılması hakkındaki talebe bendeniz de iltihak 
ediyorum. 

BEİS — Mithat Perin. (Soldan, kiyafet tak
riri var sesleri) 

MİTHAT PERİN (jstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, burada bir heyetin Yüksek Mecli
simizi temsİlen İngiltere'ye gitmesi meselesinin 
görüşülmesi sırasında benini söylediğim bir sözü 
iki arkadaşım t a mam iyi e başka noktalardan ala
rak tamamiyle zıt istikametlere götürürken, âdeta 
sanki sadece kendilerinde vatani hisler mevcut-
muş ve bende yahut bir başkasında mevcut de
ğilmiş gibi konuşmak cüretini göstermişlerdir. 
(Sağdan, gürültüler) 

AYNİ DOĞAN (Ankara) — Söz istiyorum. 
MİTHAT PERİN (Devamla) En az ken

dileri kadar bu vatanın evlâdıyım, bu dâvanın 
takipçisiyim ve bu dâvada çalıştığımı kendilerine 
burada ihtar etmek mevkiindeyirn (Sağdan, gü
rültüler) 

REİS —'Müsaade edin, arkadaş hatırlattı. 
ihtar bizim hakkımızdır. 

MİTHAT PERİN (Devamla) Kelimeyi 
geri aldım, Reis Bey. Kıbrıs meselesi üzerinde 
ne muhalif, ne muvafık, hiçbir arkadaşın en. ufak 
bir tavizde bulunacağı kimsenin aklının köşe
sinden geçmez. Biz bunu böyle biliyoruz. Buraya 
gelip bir rutin hâdiseyi ele olarak, sadece ken-
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Soldan, dilerini millî hislerle meşbu imiş gibi göstermek 

hakkına mâlik değildirler. 
Sonra bir diğer arkadaşımız, Sabrı Dilek ar

kadaşımız dedi ki, Yüksek Meclisten Riyaset ve 
Hükümet daha iyi düşünür, ileri sürmüşüm... 
Ben böyle bir şey söylemedim. Yüksek Meclis 
herkesten, Hükümetten ve Riyasetten cihetteki, 
daha iyi düşünür ve en isabetli karara vâsıl olur. 
Hiçbirimizin bunun aksine iddiamız olamaz. Ve 
hakikat da budur. 

Böyle, dâvalarına mesnet bulmak için bu şe
kilde konuşmalarını doğru bulmuyorum. İngil
tere ile münasebetlerimiz, bu heyet gitmezse, dâ
vamızı müdafaa veya oraya iblâğ etmezse ve bu 
zamanda kendimizi orada temsil ettirmezsek 
memleket için zararlı da olabilir. Bunun için ar
kadaşlar bu mevzu çok naziktir. Kıbrıs hâdise
leri cereyan ettiği zaman İngiltere Hariciye Ve
kili ile Kıbrıs Umumi Valisinin burada olduğu
nu da unutmıyalıın. Siyasi hâdiselerde daima 
neticelere bakmak lâzımdır. Böyle, ceffelkalem 
gitmesin, olmasın, diye Hükümetin kurmuş ol
duğu bir siyasetin çarkına bir çubuk koymaya 
hakkımız yoktur, arkadaşlar. 

(Soldan, alkışlar) 
REİS — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlar, bir yabancı mem
lekete, yabancı memleket parlâmentosuna yapı
lacak bir ziyaretin bir vatanperverlik müzaye
desi haline getirilmiş olmasını esefle kaydetmek 
lâzımdır. Eğer tahsisat meselesi ise, tahsisat me
selesi olarak ele alıyor isek, o halde Hükümet 
olarak söyliyeceğimiz şudur : 

Meclise haber verilmiş veya verilmemiş mü
nakaşası yapılmaktadır. Büyük Millet Meclisi 
böyle bir ziyaretin yapılmasından, heyeti seç
mek suretiyle haberdar olmuş; hizmeti kabul et
miş. Binaenaleyh, mesele sadece tahsisatın takdi
rine kalmıştır. 

B. M. M. nin iki türlü mütalâa etmesini yani 
hem hizmeti kabul edip heyeti seçmek, hem de 
heyetin bu vazifeyi yapmak üzere hareketini 
mümkün kılacak olan tahsisatın verilmemesi gibi 
kendi tasarrufunda tezada düşmesi, izah edilir 
şeylerden değildir. Deniliyor ki, Kıbrıs gibi bir
takım hâdiseler oldu da onun için kararımızı 
değiştirelim, yani filhakika böyle bir ziyareti 
kabul ettik ve heyeti seçtik, ondan sonra vâki 
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hâdise bizim bu kararımızı tebdil lüzumunu ge
rektirdi. Bu da varit değildir, arkadaşlarım. He
yetin bilâkis oraya gitmesi, Türkiye'de Kıbrıs 
meselesinin ve orada cereyan eden hâdiselerin ne 
kadar büyük aksülameller uyandırdığını bizzat 
parlâmento âzalarının temas edecekleri mahfil
lere izah etmeleri ve tesir icra etmeleri millî 
menfaatlerimiz bakımından, Kıbrıs meselesine te
sir icra etmesi bakımından lüzumlu ve faydalı
dır. Kaldı ki, küsmek, gitmemek, bunu bir jest 
olarak yapmak bizini şiarımız ve usulümüz de
ğildir. Biz, her yerde millî menfaatleri son de
rece enerjik müdafaa ve istihsal etmenin yolun
dayız, muhterem arkadaşlar. (Soldan, alkışlar) 

REİS —r Baha Akşit buyurun. (Yeter sesle
ri) Son söz mebusundur efendim. 

BAHA AKŞİT (Denizli) — Muhterem arka
daşlarım, • daha evvel konuşmuş olan bâzı ar
kadaşlar bu mevzuu, Kıbrıs meselesinin yük
sek huzurunuzda bir defa daha zikri için ve
sile ittihaz ettiler'. Benim kanaatim o dur ki, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün âzası 
ve Türk milleti Kıbrıs meselesi üzerinde son 
derece hassastır. Hepimiz Kıbrıs dâvası üzerin
de bir tek kalp olarak çarpmaktayız Hassasi-
etimizi hepimiz tereddütsüz olarak ifade etti
ğimiz gibi dünya umumi efkârına muhtelif ve
silelerle, Yüksek Meclis vasıtasiyle arz ve ib
lâğ da etmiş bulunmaktayız. Hal böyle iken 
İngiliz Hükümeti ile münasebetlerimizi veya 
parlâmentomuzun İngiltere'ye bir heyet gön
dermesi veya göndermemesi mevzuunu Kıbrıs 
meselesine bağlamak kanaatimce doğru değil
dir. Biz hiçbir zaman gidecek olan arkadaşla
rımızın oraya gitmesinde fayda ummuyor deği
liz. Bilâkis bu arkadaularımızm İngiltere'ye 
gidip orada muhalif, muvafık çeşitli fikirlere 
sahip bulunan İngiliz Parlâmentosu azaları 
ile konuşmalarının fayda getireceğine inanıyo
ruz. Bu mevzuda arkadaşlarımızın yapacak
ları temaslar müspet tesirler icra edecektir. 
Bahusus biz parlâmento olarak İngiliz 
Parlâmentosu ile bir jest yapacağız diye 
münasebetlerimizi mi keseceğiz? Büyük Mec
lisin olgunluğu bu gibi hareketlere im- j 
kân vermiyeeektir. Biz İm temasları yap- I 
maya devam edeceğiz. Büyük Meclis Kıb- i 
rıs mevzuunda kararını vermiştir; «Biz bir tek \ 
şeyi kabul ederiz o da taksimdir» demişiz, i 
Bunun Ötesinde artık, gitmek gitmemek mev- \ 
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zuunu ortaya koymayı ben şahsan uygun bul
mamaktayım. Bu teklif, nihayet Yüksek Mecli
sin- kabul ettiği bir kararın tatbikatı mahiye
tinde olduğuna göre, bu tahsisatın Yüksek 
Meclisçe kabul edilmesinin muvafık olacağı 
kanaatindeyim. 

REİS — Efendim, daha beş arkadaş söz al
mıştır, kifayet takririni okutup reylerinize arz 
edeceğim. Şimdi kifayet takririni okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Kifayetin reye konmasını arz ve teklif ede

rim. 
(Jorıım Mebusu 

Hüseyin Ortakcıoğlu 

AVNİ DOĞAN (Ankara) — Söz istiyorum, 
efendim. 

REİS — Kifayet aleyhinde mi etendim? 
AVNİ DOĞAN (Devamla) •— Evet efendim. 
REİS — Buyurun, efendim. 
AVNİ DOĞAN (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarını, müzakere kâfi değildir. Kâfi olma
dığının delili şu ki, kıymetli Başvekilimizi bu 
mevzuda, söz söylemeye mecbur edecek kadar 
bir anlaşmazlık vardır. Bu dâvanın anlaşıl ması 
için bu mevzuun deşilmesi lâzımdır. Biz millet 
olarak, 6 - 7 kişilik arkadaşımızın oraya gönde
rilmesi ile icra edeceğimiz tesirin yerine büyük 
bir---Türk Milleti olarak kendi evlâdına yapılan 
ezanın cevabını vermiş oluruz. (Soldan, demago-
j i yapıyorsunuz, sesleri). 

REİS — Uııul hakkında ve kifayet hakkında 
konuşmanızı rica edeceğim. 

AVNİ DOĞAN (Devamla) — Usul hakkında, 
kifayet hakkında konuşuyorum, efendim. Kifa
yet takriri verildikten sonra mütaaddit zevata 
söz verip bana söz vermemek zulmünde bulun
dular... 

REİS — Rica ederim beyefendi, sözünüzü 
tekrar eder misiniz? 

AYNÎ DOĞAN (Devamla) — Taraflılıkta 
bulundukları için... 

REİS — Söz istiyenleıy sıra ile yazılmakta
dır ve sırası gelene söz 'vermekteyiz. Kifayet 
kabul edilmediği takdirde size de sıranızda söz 
verilecektir. 

Ancak ifadeleriniz arasında bir «zülümkâr» 
tâbirini kullandınız. Lütfen bunu izah eder 
misiniz;' 
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Zülüm değil, AVNİ DOĞAN (Devamla) 

taraflılık! Malûm. 
REİS — Teşekkür ederim. Fakat Riyaset 

taraflılık da yapmamaktadır. Buyurun. 
AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başba

kan müzayede diyor, bir arkadaşımız... 
REİS — Avni Bey, rica ederim, esas üzerin

de müzakere yapmıyoruz. Şimdi kifayet aley
hinde konuşmak üzere söz1 aldınız, mevzu dâhi
linde kalınız. 

AVNI DOĞAN (Devamla) — Kifayetin alev
limde konuşuyorum. Zabıtlarla işhadederim, 
kifayet takriri verildikten sonra muhtelif arka
daşa söz verip zaman zaman bir, bir buçuk saat 
söz söylemelerine imkân verilmiştir. Bunu za
bıtlarla ispat edebilirim. 

REİS — Hay hay beyefendi, yalnız esasa 
geçmeden konuşmakta devam ediniz. Aksi hal
de kifayetin aleyhinde konuşmanın hiçbir mâ
nası kalmaz. 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Mânası var
dır, konuşayım belki arkadaşları ikna ederim. 

Arkadaşlar, biz bu istekte şunu görüyoruz : 
REÎS — Beyefendi, esasa geçmeyin. 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Arkadaşlar, ni
çin kifayetin aleyhindeyiz ? Nasıl ifade edeyim 
lütfen söyler misiniz? Müzakere kâfi değildir 
deyip ineyim mi? Bunu mu arzu ediyorsunuz? 
Müsaade ediniz de niçin kâfi olmadığını etrafiyle 
izah edeyim. 

REÎS — Kifayet aleyhinde söz aldıktan son
ra esasa geçerek izahatta bulunmanın imkânı 
yoktur. 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Meclisi Âlinin 
kifayetin lüzum veya ademilüzumu hakkında bir 
karara varabilmesi için kifayetin aleyhinde ko
nuşmak istiyen arkadaşın söz söylemek imkân
larını niçin daraltıyorsunuz? Müsaade buyurun, 
mevzu üzerinde teşrihimi yapayım. (Soldan, gü
rültüler). 

REÎS — Rica ederim, Avni Beyefendi bu 
mümkün değildir. Size ihtar ediyorum. 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Reis Bey, ih
tarınızı hüsnü telâkki ediyorum. Yalnız şu nok
taya dikkatinizi rica edeceğim. Bir bahsin bu 
Mecliste enine boyuna konuşmak imkânları müm
kün olmadan kifayet takrirleri ile karşı karşıya 
gelen bir arkadaş kanaatini bu Mecliste arz ede
bilir mi? 

1968 0 : 1 
SELÂMÎ DÎNÇER (Sakarya) — El insaf 

üç def a çıktınız, Avni Bey. 
AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Her çıkısın bir 

sebebi var. Eğer müsaade etmiyeeekseniz... 
REÎS — Esasa geçmenize imkân olmadığım 

siz de takdir edersiniz. 
AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Arkadaşlar, 

müzakere kâfi değildir. Riyasetin bu yolda tak
diri kâfi değildir. Hey sizin ne isterseniz ona ka
rar verin. (Sağdan, bravo sesleri ve alkışlar). 

REÎS — Heyeti umumiye bu mevzuda tak
dirlerini kullanacaktır. Kifayeti reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Bu fasla yani 453 ncü faslın (B) ben
dine 149 999 liranın 701 nci fasıldan tenzili ile 
ilâvesini tazammun eden takriri dikkate alanlar 
lütfen işaret buyursunlar... Almıyanlar... Takrir 
nazarı dikkate alınmıştır. 

Encümenin bir mütalâası var mı? 
BÜTÇE ENCÜMENİ NAMİNA MEHMET 

DAİM SÜALP (Siird) — İştirak ediyoruz. 
REİS — Encümen filhal iştirak ediyor. O 

takdirde faslı 150 001 lira olarak reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

F . 

C 
453 

D 
453 

Lira 

E 
453 

454 

Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin dış münasebetlerinin ge
rektirdiği büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye'de toplanacak olan 
parlâmentolararası • Turizm 
Birliği Konferansının gerek
tirdiği her çeşit masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin davetlisi olarak memle
ketimize gelecek ecnebi ınisa-
t'irlerin her çeşit ağırlama mas
rafları 

REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sigorta masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

8 498 

100 000 

9 165 
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Lira 

2 000 

15 000 

48 300 

500 

28 918 

20 000 

456 Düşünülmiyen masraflar 
REÎS — Kabul edenler..; Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

465 Meclis tahkikatı umum mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

477 Yeni Meclis binasının gerek
tirdiği masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenlor... Kabul edilmiştir. 

505 Karşılıksız borçlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

601 Çeşitli .yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 939 860 

REÎS — Efendim, bu fasıldan 149 999 lira 
tenzil edilmişti, evvelce almış olduğunuz karar 
veçhile. 

. FERÎD MELEN (Van) — Söz istiyorum. 
REÎS — Buyurun. 
FERÎD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlarım, bu fasıl içerisindeki tahsisatın 905 bin 
860 lirası Millî saraylara ait bulunmaktadır. 
Millî saraylar biliyorsunuz, bizim partimiz ikti
darda bulunduğu zaman Meclis emrine verilmiş
tir. O vakitten beri bütçesini Meclis Divanı ya
par ve bu tahsisat Büyük Millet Meclisi bütçesi 
içine girmektedir. Bu saraylardan bir tanesi 
zannediyorum, Sayın Devlet Reisinin İstanbul'a 
gittiği zaman ikameti için emirlerine tahsis edil
miştir. Diğerleri ise zaman zaman kongrelerde 
ve yabancı misafirler geldiği zaman kullanıl
maktadır. Bunlar mümkündür. Yalnız bu saray
ların bu vaziyette pek mahdut bir şekilde isti
fadeye tahsis edilmiş olması bence yerinde de
ğildir... 

1988 C : İ 
MÎTHAT PERÎN (İstanbul) — O halde sa

talım. 
FERÎD MELEN (Devamla) — Onlar satıla* 

maz. Bu sarayların müze haline getirilmesi lâ
zımdır. Sarayları müzeler idaresi emrine vermek 
ve müze haline getirmek ve bütün vatandaşla
rın bütün seyyahların ziyaretine imkân vermek 
lâzımgelir. Bütün vatandaşlar ve ziyaretçiler 
bir devri göreceklerdir. Aynı zamanda bu saray-t 

lar turistik bakımdan, iktisadi bakımdan fayda
lar da temin eder. Bugün sadece masraf yapıyo
ruz, beğendiniz mi arkadaşlar1? 

REÎS — Fasıl üzerinde başka söz istiyen var 
mı?.. Buyurun, efendim. 

İDARE ÂMÎRÎ NÜZHET AKIN (Sakarya) 
— Muhterem arkadaşlarım, Saraylar Büyük 
Millet Meclisinin uhdesinden alınarak Başvekâ
lete bağlı Müzeler Müdürlüğüne devri hakkın
da Sayın Tevfik İleri tarafından bir kanun tek
lifi hazırlanmış, geçen sene bu tasarı Maarif En
cümeninde müzakere edilmişti. Seçime girmemiz 
dolayısiyle kanun teklifi kadük olmuştu. Bu tek
lif bir arkadaşımız tarafından arzu edilirse tek
rar edilebilir. Meclise arz edilebiil 

REİS — Demin aldığınız karar veçhile bu 
fasıldan 149 999 lira tenzil edilmişti. Fasıl ye
kûnunu 789 861 lira olarak kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

F . Lira 

751 Satmalmacak makina, alet ve 
gereçler 486 000 

REÎS — Bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Mefbus ve memurların sıhhi hizmetlerinde 

kullanılmak ve âcil hastalıkları zamanında kar
şılamak ve önliyedilmek için îbir aded (Volks-
wagen) arabanın alınması için Büyük Millet 
Meclisi Bütçesinin 751 nci faslına otomobil be
deli olarak 10 000 liranın ilâvesini arz ve tek
lif ederiz. 

Giresun Konya 
Ali Naci Duyduk R. Gökmenoğlu 

Ağrı Giresun 
S. Yatağan M. Şener 

Erzurum İstanbul 
M. Zeren M. Erdener 
Yozgad * Çorum 

N. Kurban (Okunamadı) 
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Muğla 

Z. Mandalinci 
Trabzon 
P. Sanaç 

Bursa 
Hüseyin Bayrı 

Çankırı 
B. Yalçmalp 

Gazianteb 
B. Dülger 

Denizli 
0 . Omgan 

Konya 
S. Burçak 

Konya 
H. E. Atademir 

Kayseri 
ö . Ba§eğm«z 

Ağrı 
Ş. Saraçoğlu 

Hakkâri 
Ü. Seven 

Muş 
S. Çağlayan 

Bolu 
t. Gülez 
Tekirdağ 
N. Aknoz 
tstahfbul 

N. Â. Sav 
Samsun 
E. Anıt 

Zonguldak 
N. Diken 

Zonguldak 
M. Sarkaç 

Zonguldak 
H. Ulus 

Çanakkale 
H. Alytot 
Ankara 

H. 0 . Bekata 
Kastamonu 
A. Gözlük 
Çanakkale 

N. F. Alpkartal 
Samsun 

S. Çonoğlu 
Antalya 
M. Ak 

Kastamonu 
S. Çağlar 

Aydın 
N. Celim 
Yozgad 

Nazım Taml 
Muş 

Ş. Ağaoğlıı 
Denizli 

Turan Bahadır 
İstanbul 
T. Yazıcı 

Mu§ 
ö. Emre 
Kayseri 

Hakkı Kurmel 
Konya 

H. ölçmen 
Gazianteb 
A. Şahin 

Bursa 
M. Kayalar 

Bingöl 
S. Göker 

Bolu 
K. Kocaeli 

Konya 
M. Güzel'kılmç 

Zonguldak 
N. Tahyolaç 

Siird 
F. Şendin-
İstanbul 
N. Ataç 

tçel 
t. Gürgen 
Zonguldak 

A. Akın 
Balıkesir 
V. Asena 

Adana 
M. Y. 'Mete 

Yozgad 
F. Nizamoğlu 

Yozgad 
Â. Benderlioğltı 

•Sakarya 
H. 0 . Erkan 

• Saımsun 
A. Saraçoğlu 

Samsun 
F. Şen 
Saımsun 

A. Keleşoğlu 
Diyarbakır 

N. Onur 
Diyarbakır 
K. Tayşi 

İzmir 
N. tncekara 
Zonguldak 

A. Yurdabayrak 
Burdur 

A. Sipahi 
İzmir 

E. Kavur 
Çorum 

H. .Orta'kcıoğlu . 
Nevşehir 

H. H. Ülkün 
İçel 

Rüştü Çetin 
Antalya 
t. Subaşı 
İstanbul 

Fahrettin Ulaş 
Samsun 
F. Tüzel 
Yözgad 

I. H. Tunaboylu 
İzmir 

P. Ai'iburıın 
Kütahya 
K. özer 

Afyon Karahisar 
M. Öztürk 
Diyarbakır 

F. Arığ 
Konya 

Ö. Şeker 

Çorum 
F. Hacırece'boğiu 

Konya 
S. Sayın 
Kütahya 

M. özkefrli 
Konya 

N. Tahralı 

Kars 
T. Göle 

Diyarbakır 
H. Z. Tiğrel 

Samsun 
Ö. Güriş 

Sivas 
T. Feyzioğlu 

Erzincan 
N. Safa Ooşkun 

Burdur 
F. ÇelikJbaş 

Bilecîk 
Y, Üresin 

Siird 
V. Oran 

Kastamonu 
M. Islâmoğlu 

İzmir 
N. Pınar 

Konya 
M. Bağrıaçık 

İzmir 
B. Uz 

Burdur 
B. Kayaalp 

İzmir 
V. Tayşi 
İstanbul 

M. F. Gürtunca 
Kırklareli 

M. A. Ceylân 
İsparta 
T. Tığlı 
Bursa 

H. Ülman 
Konya 

0. Bibioğlu 
Çorum 

H. Bulgurlu 

Konya 
S. Soylu 
Erzurum 

R. Topcuoğlu 
Çorum 

A. Dede'kargınoğlu 
Kastamonu 

B. A'ktaş 
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Bolu 
M. Dayıoğlu 

Sakarya 
B. Hun 
Samsun 
A. Eker 
Bursa 

N. I. Tolon 
Kütahya 

M. Delikaya 
Bursa 

. S. Karacagil 
Bursa 

M. Erkuyunıcu 
Balıkesir 

M. S. Esen 
Adana 

M. Geeioğlu 
Adana 

T. Teğenağa 
Manisa 

1. Talkın 
Yozgad 

ö. L. Erzurumıluoğlu 
Gaziantelb 
A. Ocak 
Antalya 
B. Onat 

Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Manisa 
H. Bayur 
Kütahya 

8. S. Nasuhoğlu 
Manisa 

Cevdet Özjgirgin 
Trabzon 

Mahmut Goloğlu 
Samsun ^ 

Nüzhet V\]umy 

Jrdu 
^aanımer Tekin 

Erzincan 
Hüseyin Şahin 

Van 
Sait Erdinç 

Adana 
Hamdi öner . 

t : 44 23 
Sakarya 

Selâmi Dinçer 
Aydın 

N. Gevecl 
Tozgad 

T. Alpay 
Konya 

S. Koraltaıı 
istanbul 

F. N. Çamlıbel 
Muğla 

T. Akarca 
Balıkesir 

M. Emiroğlu 
izmir 

t. Sipahioğlu 
Kars 

Hasan Erdoğan 
Mardin 

H. R, Tarikut 
Aydın 

C. Ülkü 
Kars 

A. Yeııiaras 
Gazianteb 
S. Ünlü 

Kırklareli 
A. Sakarya 

Bingöl 
E. Tıldız 
Samsun 

H. Tekay 
Manisa 

Atıf Akın 
İsparta 

Kemal Denıiralay 
Gümüşane 

Necmettin Coşar 
Ordu 

Şevket Koksal 
Zonguldak 
Suat Ba§ol 

Malatya 
Nüvit Yetkin 

Ordu 
Atıf Topaloğlu 

Ankara 
İsmail inan 

2.1958 C : 1 
Çanakkale 

Servet Sezgin 
Rize 

Muzaffer önal 
Gazianteb 

Samih inal 
Konya 

Renizi Birant 
Bitlis 

Selâhattin inan 
Adana 

Ali Menteşoğlu 
Nevşehir 
Z. Üner 
Denizli 

Refet Tavaslıoğlu 
İsparta 

Hamdi Onıgun 
Ankara 

Hüseyin Balık 
Balıkesir 

Mücteba Iştın 
Kütahya 

İrfan Haznedar 
içel 

Y. Karabulut 
Kastamonu 

M. Akdoğanlı 
Konya 

Mustafa Runyun 
Adana 

Hamza Eroğlu 
Balıkesir 
Ali ileri 
Balıkesir 

M. H. Timurtaş. 
Maraş 

Emin Soysal 
Sakarya 

Nusret Kirişcioğlu 

Bitlis 
Nüsrettin Barut 

Adana 
Rıza Te'keli 

Erzurum 
Sabri Er duman 

istanbul 
Ali Harputlu 
Diyarbakır 

T. C. Çubukçu 
Kayseri 

S. Hacıpaşaoğlu 
Erzurum 

P. Taşkesenlioğlu 
Kocaeli 

Sadettin Talim 
içel 

Hidayet Sinan-oğlu 
Erzurum 
A. Eryurt 

Tozgad 
Sefer Enonat 

Sinob 
Mahmut Pınar 

Bolu 
Mahmut Güçbilmez 

Adana 
Kemal Satır 
Kastamonu 
Şükrü Esen 

Afyon Karahisar 
Gazi Tiğitbaşı 

Adana 
Saim Karaömerlioğlu 

Balıkesir 
Faik Ocak 
Zonguldak 
Ali Kaya 

REİS — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAT (Kars) — Meclis memur

ları ve mebusların tedavisi için otomobil is
tenmektedir. Bu mâkul değildir zannediyo
rum. Bu israfın tâ kendisidir. Haklı bir ta
lep olsa idi kabul'ederdik. Biz evvelâ milleti 
sonra kendimizi düşünmek mecburiyetindeyiz. 

RElS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA MEHMET 
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DAİM SÜALP (Siird) — Efendim, bu teklifi 
encümen de reddetmiştir. Encümen buna iş
tirak etmemektedir, iltihak etmiyoruz.. 

REİS — Encümen takrire iştirak etmemek
tedir. Takriri dikkate alanlar lütfen işaret 
etsinler.... Almıyanlar... Dikkate alınmamıştır. 

Faslı 486 bin lira olarak reylerinize arz 
ediyorum, kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bugün saat 15 te toplanılmak üzere İnika
dı kapıyorum. 

Kapanma saati : 13,40 

Î K Î N C Î G E L S E 
Açılma saati : 15,18 

BEİS — Reisvekili Agâh Erozan 

KATİPLER : Mehmet Ali Ceylân (Kırklareli), Hakkı Kurmel (Kayseri) 

REİS — Ekseriyetin tesbiti iyin yoklama 
yapacağız, efendim. 

(Yoklama yapıldı) 
REİS — Ekseriyetimiz var, celseyi açıyo

rum, efendim. 

B —• Riyaseti Cumhur Bütçesi 

Riyaseti Cumhur Bütçesi üzerinde konuşmak 
isteyen arkadaşların isimlerini okuyorum : 

Fazıl Yalçın (Kırşehir), Hayri Çopuroğ-
lu (Kırşehir), Mehmet Daim Süalp (Siird), Esat 
Mahmut Karakurt (Urfa), Hasan Tez (Ankara), 

Efendim; konuşma müddeti hakkında iki 
takrir gelmiştir. Okutuyorum. 

Riyasete 
401 mütecaviz bütçenin müzakere edilebil

mesi için zamanın azlığı sebebiyle bizzarur 
grup sözcülerinin onar, hatiplerin beşer dakika 
görüşmelerini arz ve teklif ederiz. 
Kastamonu Mebusu Sakarya Mebusu 

Münif Islâmoğlu Selâmi Dinçer 

Yüksek Reisliğe 
Vaktin darlığı dolayısiyle grup sözcüleri

nin 15 dakika, mebusların 5 ger dakika konu
şulmasının reye konmasını arz ve teklif ede
rim. 

Çorum Mebusu 
Kemal Erdem 

REİS — Buyurun Alişiroğlu. 
OSMAN ALİŞİROĞLU (Ankara) — Aziz 

arkadaşlarım, Büyük Millet Meclisinin karar
larında istikrar bulunması şartttır. Bir karar 
alınırken bunun neticeleri de bidayeten tee-
mül edilmek icabeder. 

Vekâlet bütçelerinde muhalefet grup söz
cülerinin 10 dakika içinde neyi ifade ıdebile-
ceklerini takdirlerinize arz ediyorum. 

Aziz arkadaşlarım, bütçe bir istizah mahi-
hiyetindedir ve murakabenin bugün tek yolu
dur. Son tüzük tadilâtı ile sözlü soruların ne 
hale geldiği malûm. (Soldan «ne olmuş» ses
leri) Gensorular zaten işlememekte. Senede 
bir defaya mahsus olmak üzere bütçede 8 - 10 
gün içinde muhalefet görüşlerini arz edecek, 
Hükümet murakabe vazifesini ifa edecektir. 
Bir bu bakımdan, bir de arz ettiğim gibi Yük
sek Meclisin kararlarında istikrar temini ba
kımından takrirlerin reddi icabeder. Bunu siz
lerden istirham ediyorum. 

REİS — Sabri Dilek.. Konuşacak mısınız? 
SABRI DİLEK (Trabzon) — Hayır efen

dim. 
REİS — Efendim, her iki ' takrir de okun

muştur. Aykırılık derecesine göre grup söz
cülerinin 10, mebusların 5 dakika konuşulması
nı teklif eden takriri önce reyinize arz edece
ğim. Grup sözcülerinin 10, mebusların 5 daki
ka konuşmasını kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Ufak bir ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Aykırı takrir kabul edildiğine göre ikinci 
takriri reylerinize arz etmiyorum. 
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Riyaseti Cumhur bütçesinin heyeti umumi-

yesi hakkında söz Kırşehir Mebusu Fazıl Yal
çın 'indir. 

FAZIL YALÇİN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlarım. Teşkilâtı Esasiye Kanunumuza 
göre hâkimiyet bilâkaydüşart milletindir ve 
hâkimiyet hakkı milletin mümessili Büyük 
Mület Meclisinde bulunmaktadır. Büyük Mil
let Meclisinin dışında bu hâkimiyete iştirak 
eden hiçbir organ mevcut değildir. Bu itibar
la Reisicumhur da hakimiyet hakkına iştirak 
hakkı mevcut değildir. Anayasamız yine Re
isicumhurumuza birtakım haklar tanımıştır. 
Fakat bu temsil hakkını milleti temsilen kul
lanması gerekir, yoksa icraya karşı değil. Ana
yasamıza göre Reisicumhur ecnebi devletlerin 
mümessillerini kabul eder ve merasimi mahsu-
salarda Devletin Reisi sıfatiyle Büyük Millet 
Meclisine ve icra Vekilleri Heyetine riyaset 
eder. Yine Anayasamıza göre Reisicumhurun 
vatan hiyaneti haricinde her hangi bir mesu
liyeti kabul edilmemiştir. Bu bakımdan umu
mi bir mesuliyet Reisicumhura değil hüküme
te ait bulunmaktadır. Parlâmento rejiminde 
bu bir zarurettir. Çünkü muhtelif temayülle
rin birbiriyle çarpıştığı bir rejimde istikrarı 
temin hususunda bu hükümler vaz'edilmiştir. 
Anayasamızın bu noksan hükümleri sebebiyle 
Reisicumhurun bâzı hallerde partiler üstü bu
lunmaması da bitaraflık hükmünü ihlâl etmek
tedir. Seçim müddeti içinde, - 4 yıl içinde Re
isicumhur bitaraf kalsa dahi -

REÎS — Beyefendi rica ederim, bütçe üze
rinde konuşuyorsunuz. Konuşmanız şu anda 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 41 nci maddesi
nin dışındadır. (Sağdan, niçin sesleri) Kendi
sini şu anda müdafaa etmekten mahrum bulu
nan Reisicumhur hakkında konuşulamaz. (Sağ
dan, niçin sesleri, gürültüler) Sükûneti bozma
yınız efendim, Riyaset vazifesini yapıyor. 

FAZIL YALÇIN (Devamla) — Ben bir mü
esseseden bahsediyorum. Reisicumhurluk mev
kiini işgal eden insan için her hangi bir şey 
söylemiyorum. Reisicumhurluk müessesesinden 
bahsediyorum, efendim. Dört yıllık müddet 
içinde Reisicumhur hakikaten bitaraflığını 
muhafaza etse dahi Anayasanın noksanları ve 
kendisinin de bir partiye nıensubolması dola-
yısiyle seçim faaliyetine karışmak mecburiye
tindedir. Bir partili sıfatiyle seçmenlerine he-
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I sap verecektir. Bu bakımdan bu seçim siste

minin ve Anayasanın noksanlıkları sebebiyle 
noksan bulunan bu durumun izalesi zımnında 
Reisicumhur seçim usulünün ve müddetinin 
değiştirilmesi kanaatindeyim. Bu temennide 
bulunmak üzere huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. 

REÎS — Hayri Çopuroğlu (Kırşehir), Os
man Canatan (Kırşehir) Daim Süalp (Siird) 
bu arkadaşlarımız yok mu efendim:? 

Şu halde söz Esat Mahmut Karakurt undur. 
(Esat Mahmut Karakurt kürsiye geldi; 

«Sağdan; 3 dakikan kaldı», sesleri) 
REÎS — Beyefendi müsaade buyurunuz. 

Hatibe; «3 dakikan kaldı», diye hitabınızın 
yeri yoktur. Hatibin ne vakit söze bağlıyacağı, 

1 ne zaman keseceği Riyasetçe malûmdur (Sağ
dan; gürültüler) 

Buyurunuz, efendim. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Riyaseti Cumhur bütçesi vesilesiyle Reisicum
hurluk makamının hukuki ve mânevi durumu
na bir nebze temas etmek mecburiyetini hisset
mekteyim. Ancak peşinen arz edeyim ki, bu 
makama karşı hürmetim ve bağlılığım her Türk 
vatandaşının hissettiği hürmet ve bağlılıktan 
asla aşağı değildir. Mâruzâtını sadece Anayasa 
muvacehesinde eksik kaldığını gördüğüm bâzı 
hususların ikmal ve itmamına matuf olacaktır. 

Bizim Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz, Yük
sek malûmunuzdur ki, Devlet Reisliğim, ihane
ti vataniye suçu müstesna, her türlü mesuliyet
ten uzak tutmuş, buna mukabil nüfuz ve salâ
hiyetlerini de talıdidederek Reisicumhuru her 
şeyin fevkinde tamamen tarafsız bir başkan ola
rak tasavvur ve derpiş eylemiştir. 

Bunun böyle olması da lâzımdır. Çünkü; Re
isicumhur bir milletin bayrağı gibi, o milleti 
içte ve dışta temsil eden tek semboldür, tek si
yasi kudrettir. Onun tarafsız kalması ve bil
hassa parlmanter hayatı sistemi kabul etmiş 
memleketlerde partilerin üstünde bulunarak, 
partilerarası muvazeneyi temin etmesi ve mem-

I leketin yüksek menfaatleri mevzuubahisolduğu 
zaman mânevi nüfuzunu kullanarak ve kanu
nun kendisine bahşettiği salâhiyetleri istucıal 
ederek vatan için en güzel, en doğru ve en 
iyi ne ise onu temine çalışmak başlıca vazife
leri meyanmdadır. Fakat derhal üzüntü ile be-

J yan etmek isterim ki, bilhassa Anayasanın Re-
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isicunıhurun tarafsızlığını temine matuf olan 
bu hüküm ve müeyyideleri son tatbikat gös'er
miştir ki, beklenen neticeleri asla tevlidedeme-
miştir. 

Devlet Reisi seçimlerde en ateşli, en nura-
retli bir mebus namzedi gibi propaganda gezi
lerine çıkmış, fakat bu gezilerde sadece bir me
bus namzedi vatandaşın imkânlarından değil, 
bir Devlet Reisinin nüfuz ve salâhiyetlerinden 
de istifade eylemiştir. (Soldan; gürültüler) 

Memleketin muhtelif yerlerinde ve bilhassa 
bu iş için hazırlanmış temel atma merasimle
rinde ; «Siz benim Başvekilim Adnan Menderes'i 
tanırsınız», diye başlıyan nutuklarında daima 
iktidar partisini tutmuş ve onlarla beraber ol
duğunu, partinin genel başkanlığından çekil
miş olmasına rağmen açıkça ifade etmekte bir 
mahzur görmemiştir. (Soldan; öyle bir şey yok, 
sesleri) 

Anayasa bu hükümleri muhafaza ettiği müd
detçe bunun da böyle olması ve böyle olma
ya devam edeceği gayet tabiîdir, çünkü Re
isicumhur, Reisicumhur olabilmek için evvelâ 
mebus olmak mecburiyetindedir. Mebus olmak 
için de bittabi mensubolduğu partiyi tutacak
tır. Buna mukabil parti de onun mebusluğunu 
ve Meclise ekseriyetle geldiği takdirde, Reisi-
cumhurluğunu temin edecektir. E şimdi tasav
vur buyurunuz. Elindeki bütün gücü ile, elin
deki bütün imkânları ile kendisini mebusu Re-
isicumrur yapmaya çalışan ve yapan bir par
tiye karşı, nihayet bir insan olan ve bir insan 
olarak da ruhunda, kendisini o mevkie ge
tirenlere bir şükran borcu taşıyan reisicumhur.. 
Reisicumhur olduktan sonra nasıl bitaraf ka
labilir, nasıl onlaınn arzuları üzerine çıkarak, 
tarafsızlığını muhafaza etmeye çalışabilir. Bu
na beşerî imkân tasavvur edilebilir mi? 

dünlerden beri, iktidar partisi hükümeti
nin başkanı Sayın Adnan Menderes hesapsız 
işler yaptın, plânsız, programsız hareket ede
rek, memleketin servetini yerinde kullanma
dın, anti demokratik kanunlar getirdin, mem
lekette demokrasi hayatının gelişmesine mâni 
oldun diye fasılasız ve amansız hücumlara mâ
ruz bırakırken aynı zamanda neye düşülmüyo
ruz ki, bütün bu kanunlar, bütün bu hücuma 
uğrıyan kararlar nihayet ve hiç şüphe yok ki, 
hükümet reisi tarafından, devlet reisinin de 
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I tasvip ve muvafakati alındıktan sonra tatbik 

mevkiine konmuştur. 
Mesuliyetin kanunisi ve maddisi değil, asıl 

j mânevisidir. Eğer muhterem Devlet Reisimiz 
bütün bu icraatı tasvip etmemiş olsaydı, bu 
antidemokratik dediğimiz kanunlar tasdikine 
arz edildiği zaman, hiç olmazsa muhalefet par
tilerinin ileri gelenlerini, memleketin ilim ve 
siyaset sahasında partiler harici tarafsızlığı 
ile meşhur kalburüstü şahsiyetlerini toplıya-
rak içtimai ar tertip edip, icabettiği takdirde 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 35 nci maddesi
nin keııisine bahşettiği salâhiyeti kullanarak, 
«Bu kanunlar, şu şu sebepten dolayı, filhakika 
antidemokratik görünüyorlar. Bunu tekrar tet
kik ediniz, iyice üzerine eğiliniz» diye Mee-

I lise göndermezmiydi? 
REİS — Mahmut Bey, bu şekilde konuşamaz

sınız. Ve müddetiniz bitmiştir. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Devamla) -•• 

Sayın Reisicumrurumuz Cumhur Riyaseti Ma
kamını işgal buyurdukları günden bu yana lüt
fen söyler misiniz bana, ben hatırlamıyorum 
Adnan Menderes Hükümetinin partisinin ek
seriyetine dayanarak Meclisten geçirdiği ka
nunlardan her hangi birini, her hangi bir se-
beble hattâ sırf bitaraflığım göstermek mak-
sadiyle dahi olsa, tekrar Meclise şunu mahzur
lu buluyorum bir defa daha tetkik ediniz» 
dememiş midir? 

REÎS — Müddetiniz bitmiştir Hasan Tez 
(Soldan, alkışlar) 

HASAN TEZ (Ankara) — Esasen Meclisi
mizin demokratik nizamlarla yürümesi için Halk 
Partisi 1945 senesinde böyle alkışlayasınız diye 
çok partili hayatı getirdi. - Demokrat mebuslar
dan birisi balkonda kimse yok, oraya ne bakı
yorsun, dedi - Balkonda kimse yok ama Türk 
milleti her yerde vaziyetimizi kolluyor, kontrol 
ediyor. (Soldan, alkışlar) Biraz .müsamaha 
edin, beş dakikayı alkışla geçirmiyelim, (Sol-

I dan, alkışlar) 
REÎS — Devam buyurun efendim. 

I HASAN TEZ (Devamla) — Reis Bey karşı 
tarafa söyle. 

Aziz arkadaşlar. Riyaseti Cumhur bütçesi 
üzerinde bendeniz de nâçiz görüşümü,' Ankara 

j Mebusu sıfatiyle Yüksek Heyetinize arz edece
ğim. (Soldan, alkışlar) 
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BEİS — Müsaade buyurun efendim, hati

bin sözü duyulmuyor. 
HASAN TEZ (Devamla) — Sayın Devlet 

Reisi bütün milletin babası sayılır. Bir baba 
evlatları arasında tefrik yapamaz. Yaparsa 
evlatlarının hürmetini kaybeder. Şimdi size so
ruyorum. Aziz arkadaşlar, Sayın Devlet Reisi 
bu seçimlerde tarafsızlığını muhafaza etmiş mi
dir? (Sağdan, hayır hayır sesleri) O seçim nu
tuklarım bir hatırlayınız, vicdanlarınıza mü
racaat ediyorum. Etmemiştir arkadaşlar. Bir 
Devlet Reisi tarafsızlıkla mükelleftir. 

REÎS — Kendisini burada müdafaadan mah
rum bir zat hakkında konuşmanıza devam edi
yorsunuz. Size ihtar veriyorum. 

HASAN TEZ (Devamla) D. P. Genel Kurul
larına davet edildiği zaman gitmektedir. C. H. 
P. ninkilerine de gitmesi icabeder. Bir Devlet 
Reisi bütün bir milletin reisidir. Yanlız D. P. 
nin reisi değildir. 

REÎS — Riyaseti Cumhur bütçesi üzerinde 
konuşuyorsunuz. Konuşmalarınızın bütçe ile de-
reeei irtibatı asla mevcut değildir. Bu tarzda 
konuşamazsınız. Ve Anayasa açıktır. Kendi
sini müdafaadan mahrum olan bir şahsın gıya
bında konuşamazsınız. Müsaade etmiyorum, 
bu şekilde, bu tarzda katiyen konuşamazsınız 
-.181 nci maddeye göre ikinci ihtarı veriyorum. 

HASAN TEZ (Devamla) — Efendim, Sayın 
Reisin ihtarları boldur, teşekkür ederim. Ben 
Riyaseti Cumhur bütçesinin tümü üzerinde ko
nuşuyorum. Maddelere geçilmemiştir. Ben Re
isicumhurun vazifelerine taallûk eden hususları 
Yüksek Meclise arz ediyorum. Bütçenin ta 
içindeyim. (Gülüşmeler) 

Aziz arkadaşlarım, çok partili .hayata gir
dikten sonra zamanın Cumhurbaşkanı tarafsız
lığını göstermek için muhalif milletvekillerine 
den birisini yanma almak suretiyle memleketi 
diyar diyar gezdi. Ve gittiği her yerde bütün 
devlet teşkilâtına tarafsızlığı telkin etti. 

RElS — Hasan Bey, müsaade buyurun. Ar
kadaşıma iki ihtar vermeme rağmen aynı şe
kilde konuşmasına devam ediyor Dahilî Nizam
namenin 186 ncı maddesine göre bu inikatta bu 
şekilde konuşmaktan memnuniyetini reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

HASAN TE£ (Devamla) — Türk milleti bir 
gün beni konuşturacaktır. Siz konuşturmayın 
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REİS — Sabri Dilek, buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkında 

söz istiyorum. 
REÎS — Sabri Bey, usul takaddüm eder, lüt

fen müsaade buyurun. 
SABRI DİLEK (Trabzon) — Peki efendim. 
REÎS — Sırrı Atalay Bey, buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, bütçe teşriî murakabenin Büyük Mil
let Meclisince, bugünkü şartlar içinde, tek yol 
haline getirmiştir. Riyaseti Cumhur bütçesi gö
rüşüldüğü sırada arkadaşımız, mazi ile bugü
nün mukayesesini yapıyordu. Sayın Başkan, büt
çenin dışına çıktınız diye, kendisine ihtar etme
mesi 186 ncı maddeye göre sözünü kesmesi usu
le uygun olmadı, usulsüzdür. Bunun usulsüz
lüğünü ayrıca araştırmıştır reylerinize arz eder
ken kabul edenler demiş, fakat kabul etmiyen
ler dememiştir. (Soldan : Hepimizin gözü önün
de cereyan etti, sesleri) Böylelikle riyasetin ta
rafsızlığını ve peşin hükmünün tipik bir örne
ğini vermiş bulunuyor demektir. Yani Reis oya 
koyduğu bir şey için peşin hükme sahip bulu
nuyor. 

Neticeyi beklemeden, leh ve aleyhte neti
ceyi kalkan ellerle soruyor. Kendi peşin hük
münü tatbik ediyor. Vaziyet bugünkü şartlar 
içerisinde çok güçtür. Değil 5 dakika, bir da
kika dahi indirilse, siper siper mücadeleye 
adım adım devam edeceğiz. 

REÎS — Usul hakkındaki beyanları tama
men yersizdir. Haksızdırlar. Sebebi; 186 ncı 
maddeye 3göre iki defa arkadaşımıza ihtar ver
dim. Buna rağmen konuşmasına devam etti. 
Bu vaziyet karşısında Heyetinizden karar al
mak suretiyle söz söylemekten men ettim. Ak
sini reye koydum. Zabıtlar meydandadır; Tet
kik edebilirsiniz. Böyle şey olmaz arkadaşlar. O 
zaman ne söylersem kasden aksini iddia etmek 
durumu hâsıl olur. Zabıtlar meydandadır. Şim
di burada okuyacağım. 

REÎS — Sabri Dilek. 
D. P MECLÎS GRUPU ADINA SABRÎ Dî-

LEK (Trabzon) — Muhterem arkadaşlarım; 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun Türkiye Reisi
cumhurunun siyasi davranış ve tasarruflarını 
T. B. M. M. nin kritik ve murakabesine tâbi 
tutmadığı açık bir hakikattir. Bu itibarla onun 
tasarrufları üzerinde yapılacak müzakerat lü-
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zumsuz ve faydasızlığmın yanında aynı zamanda I 
yolsuz ve kanunsuz olur. Nitekim Onuncu Devre
de muhalefet partilerine mensup hatiplerin bu 
esasın zıddına vâki teşebbüsleri gerek Riyaset 
Divanının ve gerekse Heyeti Umumiyenin yerin
de müdahaleleriyle kesilmiş ve bu hal T. B. M. M. 
için bir anane haline gelmiş bulunuyor. 

Buna rağmen bâzı muhterem arkadaşlarımı
zın bu devre 1958 yılı bütçe lâyihası görüşülür- I 
ken Reisicumhurun tasarrufları T. B. M. M nin 
murakabesine tâbi imiş gibi sakîm bir yola sap
maktan kendilerini alamadıklarını esefle müşa
hede eylemiş bulunuyoruz. Bu arkadaşlarımıza 
müzakereyi sürüklemek istedikleri yola sokma
mak için âzami dikkati sarf edeceğimizi arz et
mek isterim. Sayın muhaliflerimizin arzu eyle
dikleri tarzı münakaşanın Devlet Riyaseti mef
humunun icabettirdıği hürmet ve samimiyete ve 
millî ananatımıza aykırı olacağını da ayrıca be- I 
yan eylerim. (Sağdan, o kendi kanaatiniz, ses
leri) 

Arkadaşlar; Cumhurbaşkanlığı bütçesi T. B. 
M. M nde şüphesiz 1950 yılından sonra konuşu
lan bir mevzu değildir. Nazarlarınızı bir an için 
maziye çevirmenizi isterim; Demokrat Partinin 
muhalefette olduğu senelerde Cumhurbaşkanlığı 
bütçesinin Yüksek Mecliste konuşulduğu zaman
ları hatırlamanızı rica ederim. 

O zamanlar Demokrat Parti muhalefetini I 
temsil eden hatipler burada Cumhurbaşkanının I 
davranış ve tasarrufları üzerinde her hangi bir 
beyanda bulunmadılar. Bunları 1946 - 1950 dev
resinin Meclis zabıtlarında görmek mümkündür. 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun vazîfei icraiye 
başlığını taşıyan üçüncü faslının dikkatle okun
ması halinde bu tarzı hareketin ne derece ka
nuni olduğu derhal anlaşılacaktır. Kaldı ki, bu 
tarzı hareketten yalnız biz iktidardakiler ve yal- I 
nız siz muhalefettekiler değil, aynı zamanda bü
tün Türk Milletinin de kârı vardır, menfaati- I 
miz vardır. O halde sayın muhaliflerimize hiçbir 
şey yapamazlarsa Demokrat Partinin muhalefet
teki hattı hareketine imtisal eylemelerini hatır
latmak yerinde olur,' zannederiz. I 

REİS — Bir dakikanız kaldı. 
SABRÎ DÎLEK (Devamla) — Bendeniz grup 

adına konuşuyorum. 
REÎS — öyle ise devam buyurun, Beyefendi. 
SABRI DÎLEK (Devamla) — İki muhterem 

zatın, Esat Mahmut Karakurt ve Hasan Tez ar- I 
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kadaşlarımızın ısrarla bir şeyler söylemek iste
diklerini hissettik. Kendilerinin... 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Söyledik, söyliyeceklerimizi., 

REÎS — Efendim; hatibi dinliyelim, her ar
kadaşın fikri muhteremdir. 

HASAN TEZ (Ankara) — Beni neden din
lemediniz? 

REİS — Efendim, ben değij Yüksek Heyet 
sözünüzü kesti, Yüksek Heyetin kararlarına hür
met etmeniz lâzımdır. 

SABRI DİLEK (Devamla) — Kendilerinin, 
her şeyi kötü ve bütün değerleri kapkara gös-. 
termek gibi, sakîm bir tarzı, siyasi muvaffakiye
tin yolu zannettikleri anlaşılıyor. Bizim ise, bu 
arkadaşlarımızdan bütün bir camiayı ve geçmiş, 
gelecek bütün nesilleri temsil eden Devlet deni
len varlığı siyasi ihtiraslarına feda etmemelerini 
istemek hakkımızdır. 

Diğer cihetten, Türkiye Cumhuriyetinin bu
günkü muhterem Reisi şüphesiz tarafımızdan 
savunulmaya ihtiyaç halinde değildir! 

Bütün bu haklı mütalâat ve mülâhazatın ak
sine ısrar vâki olursa, emin olunuz istemiyerek, 
eski bir Reisicumhurun tutumu hakkında bâzı 
şeyler söylemeye mecbur kalırız ki, bundan Halk 
Partisine mensup muhaliflerimiz hiç de memnun 
kalmazlar. 

(Sağdan, istiyoruz, istiyoruz sesleri, söyle ses
leri) 

Eski bir Reisicumhurun 4274 sayılı Kanunun 
tatbikatı sırasında gazetelere makaleler yazdığı 
ve yazılariyle bütün Devlet memurlarını ve bü
tün Türk vatandaşlarını alenen tehdideylediğim 
hatırlamanızı istirham ederim... Bunu o eski Rei
sicumhurun salâhiyetleri içerisinde mi telâkki 
buyuruyorsunuz, beyefendiler'? Daha pek çok^ 
lanın söyliyefoilMm. 

RE IS — Sabri Bey bu şekilde konuşamazsı
nız, efendim. 

SABRI DİLEK (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, böyle yüzlerce misali arz etmek müm
kündür. (Gürültüler) 

RElS — Efendim, çok rica ederim, hatip si
zin arzunuza göre konuşamaz. 

SABRI DÎLEK (Devamla) — Ben arkadaş
larımdan beklerdim ki, Riyaseticumhur bütçesi 
üzerinde konuşurken fasıllar ve rakamlar üze
rinde kalsınlar ve meselâ bu tahsisatın millete 
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fuzuli külfetler tahmil edip etmediğini müna
kaşa eylesinler. Bu yola gitmemenin kendileri 
ve mensubolduğu siyasi parti için daha iyi ola
cağını düşünmüş olacaklar ki, hakiki mânası ile 
bir bütçe tenkidi yapmaktan ısrarla kaçındılar. 
Müsaadenizle bendeniz bu vadiye intikal edece
ğim ve meselâ Riyaseti Cumhur tahsisatının umu
mi bütçe yekûnuna nispetini gerek onların za
manı iktidarlarında ve gerekse D. P nin devri 
iktidarında mukayeseli olarak huzurunuza arz 
edeceğim : 

Eski bir Reisicumhurun zamanı iktidarında 
devlet bütçesinin umumi yekûnundan on binde 
on altısı Riyaseti Cumhura tahsis edilmiştir. De
mokrat Parti iktidarında ise bu nispet nedir, bi
liyor musunuz? On binde dört. (Sağdan, o za
man kaç milyondu?, sesleri) 

REİS — Sırrı Bey, birinci ihtarı veriyorum, 
hatibin sözünü kesmekte devamlı olarak ısrar 
ediyorsunuz. 

SABRI DİLEK (Devamla) — Ayrıca bir 
nokta var. tsmet İnönü'nün Reisicumhur olduğu 
devrede Reisicumhur için yapılan ve fakat büt
çesinde görülmiyen daha birtakım masraflar 
vardı.. O zaman Reisicumhur beyaz tren adlı 
trenle seyahat ederdi. Bu tren Devlet Demiryol
ları İdaresine her sene tam 222 000 lira masrafa 
maloktrdu. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
'Atatürk'ün treninden mi bahsediyorsunuz? 

SABRI DÎLEK (Devamla) — Bu masraf 
Cumhur Reisliği bütçesinde görülmez. (Sağdan, 
Umur Yatından bahset, sesleri gürültüler.) 

REİS — Hatibi konuşturmamak için bu tarz 
hareketinizin mânası büyüktür. Çok rica ede
rim, hatibin sözünü kesmeyiniz. 

•SABRI DİLEK (Devamla) — Bu bahiste da
ha başka rakamlar zikretmek suretiyle Demok
rat Parti devri ile Halk Partisi devrinin masraf 
anlayışını mukayese etmek mümkündür. Mese
lâ vereyim bir misal daha: 

Bakınız arkadaşlar, dün de bilmünasebe 
mevzuubahsoldu. Tetkik ettim ve eski bütçe lâ
yihalarında gördüm ki, 1949 yılında Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı emrinde 32 aded motorlu 
kara nakil vasıtası varmış. Bugün ise ikisi kul
lanılamaz halde garaja çekilmiş olmak üzere 
yalnız 16 tane var. (Sağdan, «hepsi Cadillak mı» 
sesleri) Hayır Ihepsi Cadillac değil, aralarında 
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başka arabalar da var. Yine o devirde Riyaseti 
Cumhur makamında oturan muhterem zatın şah
si tahsisatı senelik 186 568'lira imiş. Bugün 
geçen zaman ve para kıymetindeki düşüşe rağ-

• men Reisicumhurun şahsi tahsisatı _ 150 000 li
radan ibarettir. Bir fark daha arkadaşlar... 

MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR 
(Adana) —Ya apartmanlar... 

SABRI DİLEK (Devamla) — Reisicumhur 
memleket dâhilinde... 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Riyase
ti Cumhur Başkanlığı bütçesi konuşulurken; 
«ya apartmanlar, dediniz» (Soldan, ayağa kalk
malar, şiddetli gürültüler, tavzih etsin, sesleri). 

Tavzih buyurun, efendim. 
MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR 

(Adana) — Müsaade ederseniz tavzih edeyim. 
Aziz arkadaşlarım; otururken söylediğim 

şey şundan ibarettir. Bugünkü Muhterem Cum
hurbaşkanımız ve Demokrat Parti ileri gelenle
ri (Soldan, Reisicumhurdan bahset, sesleri). İk
tidara geldikleri zaman Çankaya'da kalmıyacak-
larmı, burada istihdam edilen personel ve bütün 
masraftan tasarruf edeceklerini söylemişlerdi. 
(Soldan, şiddetli gürültüler. Yalan, yalan, ses
leri.) Ve Çankaya'nın hastane haline getirilme
sinden dahi bahsetmişlerdi. (Soldan, yalan, ya
lan, sesleri, şiddetli gürültüler.) 

REİS — (Zil çalarak) Müsaade buyurun ar
kadaşlar. 

MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR 
(Adana) — Köşkü kullanmamak suretiyle bir 
apartman dairesinde de oturabilecekleri ifade 
edilmişti. Kasdım budur. (Soldan, şiddetli gü
rültüler, yalan, yalan, sesleri). 

REİS — Müsaade buyurun, Hüseyin Bey ih
tar ediyorum, oturunuz. Arkadaşımızın, izahı 
beyanına uygun değildir. İtibar makasit ve ma-
aniyedir. Elfaz ve mebaniye değildir. Bu itibar
la Reisicumhura hakaret vâkıdir. Bu hakare
tinden dolayı kendisinin beş inikat (Soldan, 15 
inikat, sesleri) Meclisten çıkarılmasını reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. (Soldan, ve Sağdan ayağa 
kalkılarak münakaşalar yapıldı.) (Şiddetli gü
rültüler ve bağırışmalar devam etti.) 

Eğer arkadaşımız Meclisten çıkmamakta ıs
rar ederse ikinci fıkra hükmünü tatbik edece-
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ğim. (Sağdan, kararın haksızdır. Tavzihini yap- Arkadaşımız Meclisten çıkmamakta ısrar et
ti bu cezayı veremezsin, sesleri.) tiğinden idare Âmirlerini vazifeye davet ederek 

Arkadaşlar lütfen yerlerinize oturun. (Gü- celseyi 10 dakika tatil ediyorum. 
rültüler ve ayakta münakaşalar devam etti.) Kapanma saati : 15,58 

• m* • 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saati : 16,15 

REİS — Reisvekili Agâh Erozan 

KÂTİPLER : M. Ali Ceylân (Kırklareli), Mustafa Saraç (Zonguldak) 

REİS — Celse açılmıştır. Söz Sabri Dilek'in
dir. 

SABRI DİLEK (Trabzon) — Riyaseti Cum
hur bütçesinin Türk milletine eski ile kıyas ka
bul etmiyeeek kadar az külfet yüklediğini be
yan ile bir misali Yüksek Heyetinize arz ede
ceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Türk Devlet Reisinin 
siyasi icaplarla, protokol icaplariyle bâzan 
memleketin dışına seyahat yapması icabetnıek-
tedir. Ve malûm olduğu üzere bu seyahatler 
icra edilmektedir. 1939 ile 1950 arasındaki dev
rede Türkiye Reisicumhuru memleket dışına 
yaptığı tek seyahat 1943 teki Kahire Konferan
sı sebebiyle vâki yolculuktur. Aynı devre içe
risinde memleketimiz 1939 da Romanya Kralı 
KarolHı, 1940 da Ürdün Kralı Abdullah'ı ve 
1945 te Irak Naibi Abdülillâh'ı, 1946 da El Hu
ri'yi, yine tekrar Ürdün Kralı Abdullah'ı ağır
lamış, yani Devlet Reisleri kademesinde beş res
mî ziyaret kabul etmiştir. Mukayeseye medar 
olmak üzere arz ediyorum; 1950 - 1958 devresi 
içinde Reisicumhurumuzun yaptığı dış seyahat
ler ise şunlardır: Şubat 1952 de İngiltere, Ka
sım 1952 de Yunanistan, Mart 1954 te Amerika, 
Eylül 1955 te Yugoslavya, Şubat 1955 te Pakis
tan, Mart 1955 te Irak, Haziran 1955 te İran, 
Kasım 1955 te Ürdün, Şubat 1958 de Libya, ki 
ceman 10 resmî dış ziyaret yapmışlardır. 

Aynı devre içinde, yani Demokrat Parti ik
tidarı zamanında memleketimizin ağırladığı 
Devlet Reislerinin adedi 14 tür. 

REİS — Müddetiniz bitmiştir, cümlenizi ta
mamlayınız efendim. 

SABRI DİLEK (Devamla) — Bu suretle 
arkadaşlar, 14 yabancı Devlet Reisi, devrimiz
de, memleketimizi ziyaret etmiş bulunuyor. Bu 
izahattan şu noktaya intikal etmek istiyorum. 

Halk Partisinin devrinde, Reisicumhur yal
nız memleket dışındaki seyahatler için değil, 
aynı zamanda memleket içinde ve hattâ seçim 
dolayısiyle yaptığı seyahatlerde de Türkiye 
Cumhuriyeti bütçesinden harcırah almıştır. 

Derhal arz edeyim, zamanımızda gerek hari
cî ve gerek dahilî seyahatlerde Türkiye Reisi
cumhuruna bir kuruş harcırah verilmemiştir. 
(Soldan, alkışlar) 

REİS — Hasan Tez (Ankara) arkadaşımı
zın bu inikat konuşmaktan memnuiyetine ait 
zabıt geldi; okuyorum : 

«REİS — Hasan Bey, müsaade buyurun. Ar
kadaşıma iki ihtar vermeme rağmen aynı şekil
de konuşmasını Dahilî Nizamnamenin 186 ncı 
maddesine göre, bu inikatta bu şekilde konuş
maktan memnuiyetini reyinize arz ediyorum, ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.» 

Arz olunur. 
Emin Soysal, buyurun. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Muhterem ar

kadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanımız Celâl Ba-
yar'm, muhalefet yıllarında, Ödemiş'te, Devlet 
Reisinin durumuna ait söylediği nutuktan bâzı 
parçalar okumama müsaadenizi rica ediyorum. 
«Devlet Başkanının, tarafsızlığının, zahiren ol
sun muhafazası için sarf edilen gayretler boşu
na gitmiştir. Tarafsız ve partilerin üstünde kal
ması icabeden Devlet Reisinin bu suretle günlük 
politika cereyanlarının içine kadar sokulmasının 
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mahzurdan salim olmadığını burada söylemek 
mecburiyetindeyim. Devlet Reisi olan vatandaşı 
Ceza Kanunu ağır müeyyidelerle himaye etmek
tedir.» Arkadaşlarım da bunu söylediler. «Parti 
"mücadelelerine karıştığına göre tenkidlerin mih
rakında bulunması icabettiğine göre de kendisi
nin Devlet Reisliği sıfatının.. 

REİS — Emin Beyefendi, Sayın Cumhurbaş
kanının muhalefet yıllarındaki bu tarz beyanını 
naklederek, böyle dedi, böyle yapmadı diye mu-
ahazaya mı gideceksiniz? Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 41 nci maddesi kesindir. Reisicumhur 
gayrimesuldür. 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Devlet Reisi
nin aldığı maaş meselesi; eskiden İ950 senesin
de Devlet Reisliği bütçesinde 700 küsur bin lira 
para vardı. Geçen yıl bu tahsisat 1 milyon 700 
bin küsur liraydı. Bu sene 1 981 401 liradır. Tak
dir edersiniz ki, bu tahsisat meseleleri mevzu-
bahsolurken 1950 den evvel burada bir Savaro-
na Yatı üzerinde cereyan eden müzakereleri he
piniz hatırlarsınız. Bunlar zabıtlardadır. Bu pa
ra ve bu kadarı fazladır, bu doğru değildir de
nirdi. Kim. dedi ? O zamanki Demokrat Parti söz
cüleri dedi. Hattâ bir arkadaşımız, ismini söyle
miyorum, buradadır, Savarona batırılmalıdır 
demişti. Ve o zaman Devlet Reisinin aldığı ma
aş devamlı ve çok şiddetli olarak tenkid edil
mişti. Çok para alıyor az almalıdır denmişti. 
Binaenaleyh bilhassa kendilerinin Yüksek He
yete dâhil olmadıkları halde, kendilerini müda
faa etmek imkânı olmadığı halde, bu mevzuda 
konuşulması yersizdir, diğer arkadaşlarınıza ih
tar ettim, çok rica ederim, Riyaseti Cumhur büt
çesinin esası üzerinde konuşmanıza devam edin. 
Yoksa, Sayın Reisicumhur, muhalefet yıllarında 
şöyle dedi, iktidar yıllarında böyle söyledi der
sek, bunun arkası gelmez, ve bu şekilde bütçesi 
üzerinde konuşulmaz. Lütfen, Riyaseti Cumhur 
bütçesi üzerinde devam buyurun. 

EMİN SOYSAL (Devamla.) — Bu şekilde 
konuşmazsak, Devlet Reisinin tarafsızlığı mev-
zubahsolduğu bir meselenin, Riyaseti Cumhur 
bütçesi üzerinde nerede konuşulur! Devlet Rei
sini hareketi ve tutumu itibariyle nerede tenkid 
edeceğiz"? (Soldan, gürültüler) Vazifesinden do
layı, Devlet Reisimiz şayanı hürmettir. Devlet 
Reisimize hürmet ederiz, ama, Devlet Reisinin 
vazifesinin tenkid edilmesi lâzımgeldiği yer ne
residir? Söyleyin bana. (Soldan, gürültüler) 
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REİS — Müsaade buyurun, efendim. Hatibi 

takibetmekteyim; 700 küsur bin lira alıyordu, 
şimdi tahsisat bir milyon 891 bin liradır. Bugün 
Cumhurbaşkanı olan zat 1950 dekinin iki mislin
den fazla para almaktadır. Bu tahsisat azaltıl
malıdır. 

REİS — Bir dakikanız var, efendim. 
EMİN SOYSAL (Devamla) — Eski Reisi

cumhurun seyahatleri mevzubahsoldu. Eski Rei
sicumhurun Kahire'ye yaptığı seyahatin bu 
memlekete getirdiği fayda, emniyet ve iyilik 50 
bin seyahate değer. Eski Reisicumhur İnönü, 
makale yazmış, nutuk söylemiş ama şahsi hisle
riyle hareket etmemiştir, Kırşehir'i kaza yap
mamıştır. (Soldan, gürültüler) 

REİS — Efendim; arkadaşımız konuşmasının 
hitamında; Kırşehir'i kaza yapmamıştır şeklinde 
bir'beyanda bulundular. Kırşehir'in kaza ya
pılması kararını veren Yüksek Heyetinizdir. 
Arkadaşımız bu beyanı ile neyi kasdetmek iste
mişlerdir. Kendisini sözlerini tavzihe davet edi
yorum. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Reisicumhurun 
Kırşehir'in kaza olması kanununu tasdik etmesi 
bakımından söyledim. (Soldan, gürültüler) 

REİS — Zaptın kasdı ve tavzihi daima ken
disiyle beraber kalacaktır. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATI ATA
MAN (Zonguldak) — Encümen namına söz is
tiyorum. 

REİS — Nusret Bey; Encümen söz istemiş
tir, takdimen Encümene söz veriyorum. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATI ATA
MAN (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlarım, 
bir noktanın tavzihi mutlaka lâzımgelemekte-
dir. Riyaseti Cumhur bütçesinin geçmiş sene
lerden 1958 bütçesine gelinceye kadar geçirmiş 
olduğu inkişaf seyri hakkında mütalâa derme-
yan edilirken üzerinde durulması ve tavzihi ve 
tasrihi gereken nokta şudur: 

Riyaseti Cumhur bütçesinde Devlet Reisinin 
tahsisatına taalluk eden 101 nci faslından maada 
diğer fasılları, Riyaseti Cumhur dairesinin ge
rek oradaki personelin, gerek idare masraflarını 
alâkadar eden fasıllarından ibarettir. Biyaseti 
Cumhur bütçesinde 1950 senesinde Reisicumhur 
tahsisatı faslının yekûnu 164 848 liradır. 1958 
senesinde ise 150 000 liradır. (Soldan, bravo ses
leri) 1950 senesinde 1958 senesine kadar Re-
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isicUmhur tahsisatı, açıkça görüldüğü üzere 
asla artmış değildir, indirilmiş bulunmaktadır. 
Fakat Riyaseti Cumhur dairesinde çalışan me
murlara, diğer devlet dairelerinde çalışan* me
murlara olduğu gibi % 56 nispetinde zam ya
pılmış bulunmaktadır. 

REÎS — Nusret Kirişçioğlu. 
NUSRET KÎRÎŞÇÎOĞLU (Sakarya) — Muh

terem arkadaşlarım, işin bütçeye taallûk eden 
kısmına Sebati Ataman temas etti. Yalnız bu 
müzakerelerden bilhassa Riyaseti Cumhur büt
çesinin müzakeresi sırasında -hakikaten üzücü 
hâdiseler cereyan etti, buna da ben temas edece
ğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kürsü milleti
mizin mukaddes mefhum ve makamları, çevril
miş olan topların siperi değildir. Bu kürsü mem
leket havasını zehirlemek için kullanılamaz, tah-
ribedilemez. 

REİS — Beyefendi bu mevzu Riyasetçe kar
şılandı ve gereken muamele yapıldı. Zatıâliniz 
yalnız, bütçe üzerinde konuşunuz. (Soldan, ya
şa Reis, bravo Reis sesleri, alkışlar) 

ıVUSRET KÎRÎŞÇÎOĞLU (Devamla) — Bey
efendi.... 

RElS — Rica ederim, zatıâliniz arkadaşların 
hareketlerine cevap vermek durumunda değil
siniz. Lütfen bütçe üzerinde konuşmaya devam 
ediniz. (Soldan, bravo sesleri, yaşa sesleri) 

NUSRET KÎRÎŞÇÎOÖLU (Devamla) — Ri
yaseti Cumhur bütçesi üzerinde konuşulurken 
Halk Partisi hatiplerinden bâzıları bütçe tah
sisat kısmını bir tarafa bırakıp, doğrudan doğ
ruya bu makamı işgal eden zatın şahsını hedef 
tutan konuşmalar yapmamış olsa idiler bu ko
nuya tekrar temas etmiyecektim. Çünkü bu ko
nuşmaların hiçbiri burada yapılamazdı. 

REÎS — Nusret Beyefendi, arkadaşlarımı
zın temas etmemeleri lâzımgelen hususlar kar
şısında Riyaset makamı gereken ahkâmı tatbik 
etti. Bu bakımdan Riyaseti Cumhur bütçesi üze
rinde umumi konuşmanıza devam buyurun, 
efendim. (Soldan, alkışlar) 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — Ko
nuşulanlar ve söylenenler içimde hakikaten de
rin yaralar açtığı için hiç olmazsa son konuşan 
Emin SoysaPm konuşmalarından başlıyarak 
izahta bulunayım, 

REÎS — Efendim, buna lüzum yok Beyefen-
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di çok rica ederim. Siz ve arkadaşlarımız Riya
setin müdahale ettiği konuşmalara cevap ver
mek durumunda değilsiniz. Riyaset o konuşma
ları kesti. Bu itibarla kesilen konuşmaya devam 
buyurmanıza lüzum yoktur. Aynı şekilde sizin 
de kesiyorum. 

NUSRET KİRİŞÇtOĞLU (Devamla) — Be
nim ricam o halde şundan ibaret olacaktır : 
Yalnız şunu ifade edeyim : Zabıtlar tetkik bu-
yurulursa söylenmemesi icabeden sözlere zama
nında ihtar yapılmadığı için bu sözler zabıtları 
işgal etmektedir. 

Anayasamızın 32 nei maddesine göre, Reisi
cumhur Türkiye Büyük Millet Meclisi müzake
relerine iştirak edemez. 

41 nei maddeye göre de ancak hiyanet-i va
taniye takdirinde Türkiye Büyük Millet Mecli
sine karşı mesuldür. 

Burada bütün bu Anayasa kayıtları bir ta
rafa bırakılarak, kendisi hazır bulunmıyan bir 
şahsın aleyhinde, onun tarafsızlığından şüphe
ye düşürecek şekilde konuşulmasını asla tervic-
etmemekteyiz. Dokunulmadık ne kaldı memle
kette muhterem arkadaşlarım? 

REÎS — Riyasetin müdahalesine çok rica 
ederim dikkat, buyurunuz. Bendeniz Riyaset ola
rak bunlara müdahale ettim. Anayasanın 41 nei 
maddesinden bahsederek hatibin sözünü kestim. 
Bu bakımdan bunlar üzerinde konuşmanıza lü
zum yoktur. Bir dakikajnız kalmıştır, Nusret 
Bey. 

KİRÎŞÇÎÖĞLU NUSRET 
Muhterem arkadaşlarım 
cesine konulan tahsisat 
ran daha aşağı derecelerdedir. Bütçenin bu fas
lında israf sayılabilecek 
vesile ile burada söylenen bütün iddiaları ret ve 
tahsisatın aynen kabulünü istirham ediyorum. 

REÎS — Efendim müzakerenin kifayeti hak
kında bir takrir var okujyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Müzakere kâfidir. Fasıllara geçilmesinin re

ye vaz'ını arz ve teklif ederim. 
Bilecik Mebusu 
Şevki Hasırcı 

FETHİ ÇELİKBAŞ 
rum efendim. . 

REÎS Fethi Beyefeıfdi; Sırrı Atalay'dan 

(Devamla) — 
Riyaseti Cumhur büt-
evvelki senelere naza-

tek kuruş yoktur. Bu 

(Burdur) — Söz istiyo-
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sonra söz sırası sizindir. Fakat kifayeti müzake
re takriri var, okutuyorum. 

F E f H I ÇELİKBAŞ (Devamla) — Takririn 
aleyhinde konuşacağım efendim. 

RElS — Buyurun, efendim. 
FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlar, huzurunuzda konuşulan mesele
lerden .,dolayı endişem odur ki; kurmak istediği
miz demokratik nizamın kurulmasında yanlış 
ananeler tesbit etmek gibi bir mecraya sürükle
niyoruz. 

Devlet reislerini; meşruti krallar dâhil olmak 
üzere parlâmentolarda efal ve harekâtının mura
kabe veya tenkidi mevzuubahsolup olmıyacağı il
men tesbit edildiği halde biz burada hâlâ bunun 
münakaşasını yapıyoruz. Endişem odur ki, yarın 
bir mebus arkadaş söz almak istediği zamanda 
Riyaset makamı not 3, fıkra beş diye arkadaşla
rı susturacaktır. Kifayeti müzakere takririni red
dederseniz, başka memleketlerde Devlet Reisleri
nin nesi münakaşa edilir, nesi münakaşa edilmez 
umumi olarak bunu arz edeceğim.. Bunda fayda 
var arkadaşlar. Bu itibarla rica edeceğim bu ki
fayeti müzakere takririni reddediniz. Esasen ko
nuşma haddi beş dakikadır, fazla vaktinizi işgal 
etmiş olmıyacağım. 

REİS — Fethi Beyefendi; Riyaset niadde ve 
nottan bahsederek sözü keseöektir, dediniz. Riya
setin Nizamnamenin madde ve notundan bahset
mesi bir hata mıdır? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Reis Bey
efendinin hassasiyetine teşekkür ederim,"tavzihe 
imkân .bahşetmiş oldular. Bendeniz konuşmamda 
buradaki konuşmalarımız ve sair hareketlerimizle 
ananeler kurmakta olduğumuzu arz ettim. Bun
lar yerleşecek ve anane teşekkül etmiş olacaktır. 
Bundan sonra da Riyaset haklı olarak bu notla
ra istinadedecek ve konuşturmıyacaktır. 

5REİŞ — Kifayet takririni reyinize arz ediyo
rum. Tîabui edenler... Etmiyenler... Kifayet ka
bul edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1968 
F. 

d : â 
Lira 

F . 

101 
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201 

202 

203 

206 

209 

Reisicumhur tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

150 000 

210 

213 

301 

304 

306 

307 

309 

402 

451 

Maaşlar 176 392 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 473 875 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 30 000 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 5 600 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 32 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 3 000 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yaverlik ve başdoktor tahsi
satı 15 530 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 633 000 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Haberleşme 110 000 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 60 000 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. ?K 

Harcırarlar 50 001 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 75 000 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Bahçe, su ve işçi masrafları 125 000 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 7 000 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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501 Geçen yıl borçları 1 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 1 
REÎS — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

601 Çeşitli yardımlar 15 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenier... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 20 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

752 3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalmaeak taşıtlar 1 
REÎS — Kabul edenler... Et-
rniyenler... Kabul edilmiştir. 

C — Divam Muhasebat Reisliği bütçesi 

REİS — Divanı Muhasebat Reisliği bütçesine 
başlıyoruz. Söz alan arkadaşların isimlerini 
sıra ile okuyoruz. 

Fazıl Yalçın, Hayri Çopuroğlu. Osman Oa-
natan. 

Fazıl Yalçın burada mı? (Yok sesleri) Hayrı 
Çopuroğlu, burada mı? (Yok sesleri) 

OSMAN CAN ATAN (Kırşehir) — Vazgeç
tim. 

REİS — Başka söz istiyen olmadığına göre 
fasıllara geçilmesini reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
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201 Maaşlar 2 794 330 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 420 325 
REİS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

203 Merkez geçici hizmetliler üc
reti 10 800 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 57 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa-, 
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209 

219 

220 

301 

303 

304 

306 

307 

M 

309 

403 

yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 neü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler.., Kabul edilmiştir. 
6736 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tahsisat 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebe makinaları servisin
de mesai saatleri haricinde ça
lıştırılacaklara verilecek ücret 
REİS — Kabul edenler... Et-
nüyenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayıjı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil manraflan 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 

124 790 

511 200 

10 000 

122 000 

70 000 

35 000 

25 000 

448 001 

15 000 

4 000 

1 500 

— 436 
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000 

456 

501 

502 

601 

701 

1 000 

5 000 

25 000 

Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler.,. Kabul edilmiştir. 
Düşünülmiyen masraflar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS —- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et-. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Ç — Başvekâlet bütçesi 

REÎS — Başvekâlet Bütçesinin müzakeresi
ne başlıyoruz. Söz alanları okuyoruz. Hamdi 
öner, Dursun Akçaoğlu, Fazıl Yalçın, Hayri 
Çopuroğlu, Kâmil Boran, Kâmil Kırıkoğlu. 

Söz Hamdi öner'in (yok sesleri), Dursun 
Akçaoğlu (Yok sesleri), Fazıl Yalçın (Yok 
sesleri), Hayri Çopuroğlu (Yok sesleri,) Kâmil 
Boraı^ (Yok sesleri), Kâmil Kırıkoğlu (Yok 
sesleri), 

Başka söz isteyen var mı? (Yok sesleri.) 
Başka söz isteyen olmadığına göre fasıllara 
geçilmesini reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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101 

201 

Tahsisatlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

66 000 

953 653 

202 Hizmetliler ücreti 382 815 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. * 

203 Geçici hizmetliler ücreti 203 745 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

204 Ecnebi uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı perso
nelin ücretleri 1 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 23 900 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 1 
REÎS - r Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi gereğince mesai saat
leri haricinde çalışacaklara ve
rilecek ücretler 20 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 106 250 

SELÎM SOLEY (Ankara) — 301 nci fasıl 
hakkında söz istiyorum. 

REÎS — Buyurun. 
SELÎM SOLEY (Ankara) —. Muhterem ar

kadaşlar, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin mânevi 
tenkidlerine olan tahammülsüzlüğünüz... (Sol
dan, şiddetli gürültüler) Efendim, cümle yapı
şım öyle, ben öyle konuşurum. Kemikli değil 
etli butlu konuşurum. Müsaade buyurun. Mâne
vi tenkidlere tahammül edemediniz. Bütçenin 
maddi faslında olsun biraz müsamahalı olmanı
zı rica edeceğim. Bu fasla konan tahsisat 633 
bin liradır. 

210 

211 

52 131 

3 000 

- 437 
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REİS — 633 bin lira değildir, efendim. Bir 

zühul olacak; Başvekâlet bütçcsindeyiz. 
SELÎM SOLEY (Devamla) — Hayır efen

dim, Reisicumhur bütçesi. (Soldan, alkışlar, bra
vo ve hayrola, sesleri) 

REİS — Müsaade buyurun, efendim. Bir zü
hul oldu. Arkadaşımız tavzih edecekler müsaade 
buyurun. 

SELİM SOLEY (Devamla) — Efendim, ku
sura bakmayın. Halk Partisinin Mecliste bulun
ması mümtaz bir vaziyettir. Onun bulunmadığı 
zaman Mecliste müzakere yapılamayacağını zan
nettim; zühulüme sebep budur. (Soldan, şiddetli 
gürültüler ve hakaret ediyor, ne demek istiyor, 
sesleri) 

REİS — Selim Bey, ne demek istiyorsunuz? 
Lütfen tavzih ediniz. (Soldan, devamlı gürültü
ler) 

SELİM SOLEY (Devamla) — Benim de ara
nızda.... 

REİS — Zapta geçen ifadenizi lıatırlıyarak, 
aynı şekilde ifade ve tavzih buyurumuz. 

SELİM SOLEY (Devamla) — Efendim, be
nim de aranızda bulunmak şerefine nail oldu
ğum Yüksek Heyetinize en ufak bir telmihte bu
lunmak hatırımdan geçmemiştir. Yüksek Heye
tinizin ittılâma arz ederim. Kasdım, biz burada 
yok iken konuşulmuş olan şeylerden haberimi
zin bulunmayışıdır. (Soldan, gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun efendim, arka
daşımızın tavzihi kâfidir. 

301 nci fasıl hakkında söz istiyenl.. Yoktur. 
Faslı reyinize* arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

F . Lira 

303 Basılı kâğıt ve defterler fi 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 234 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 45 600 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 28 750 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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307 

308 

300 

401 

403 

406 

408 

421 

422 

451 

453 

501 

502 

Harcırahlar 
REİS —- Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Taşıt masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Matbaa masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Misafir ağırlama masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

örtülü tahsisat 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Atom Enerjisi Komisyonu ile 
İstişare Heyeti tazminatları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Arşivler umumi masraf lan 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4933 sayılı Kanun ve nizamna
mesi gereğince verilecek İnö
nü armağanı 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir, 
Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yrPborçları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 500 

81 000 

490 500 

12 000 

3 000 000 

25 000 

8 000 

12 000 

70 000 

438 
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711 Matbaada mevcut makina, alet I 
ve malzeme onarımı 11 500 
REİS —. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

731 İstimlâk ve satınalma masraf
ları 500 000 
REtS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Matbaa için alınacak makina, 
alet ve malzeme 8 500 
REÎS —• Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

753 Lâboratuvar ve radyoizotop 
merkezleri tesis masrafları 100 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1) —• Şûrayı Devlet Reisliği bütçesi 

REÎS — Devlet Şûrası Reisliği bütçesinin 
müzakeresine başlıyoruz efendim. Söz alanları 
okuyorum: Hayri Çopuroğlu, Osman Canatan, 
Fazıl Yalçın. (Hiçbirisi yok sesleri) Başka söz 
istiyen var mı efendim? 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Cumhuriyet 
Halk Partisi Meclis Grupu adına söz istiyorum. 

REİS — Buyurun Şahap Bey. 
CUMHURtYHT HALK PARTİSİ MECLİS 

GRUPU ADINA ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — 
Muhterem arkadaşlar, dün verilen karara isti
naden hazırlığımızı yapmıştık. Fakat bugün 
alınan kararla bu vazifemizi lâyıkiyle yerine 
getirememekten dolayı üzüntü duymaktayım. 
Ne kadar kısarsanız kısınız biz vazifemizi yap
mak azim ve kararındayız. (Sağdan, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; 
Sözlerime başlarken her türlü imkânsızlık 

karşısında kendilerine tevdi olunan vazifelerin 
kudsiyetini bilerek insan takati fevkinde bir 
çalışma ile iş gören Devletimizin en yüksek is
tişare ve idari kaza uzvu Devlet Şûrasının Reis 
ve azaları ile yardımcı ve kanun sözcülerini ve 
bütün mensuplarını grupumuz adına bu kürsü
den takdirle anmayı vazife bilmekteyiz. 

Devlet Şûrası bugün esas işlerine ilâveten 
çıkan birçok yeni kanunlarla, yüklendiği görev
ler dolayısiyle kendisinden beklenen vazifeyi 
yapamıyaeak duruma düşmüş bulunmaktadır. J 
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Zira Anayasamızın 51 nci maddesiyle 3546 sa
yılı Devlet Şûrası Kanununun tahmil ettiği esas 
vazifelerine ilâveten son zamanlarda kabul olu
nan bâzı kanunlarla tasavvur edilemiyecek şe
kilde artan iş hacmi karşısında 1938 ylîinda ka
bul edilen ve 1946 tarihinde yeniden bir daire 
ilâve edilmek suretiyle değişikliğe uğrıyan ana 
kanun gerek teşkilât -ve gerekse işlerin mahi
yeti itibariyle bu ihtiyacı karşıjıyamamaktadır. 
Bugünkü iktisadi şartlar ve imkânsızlıklar ya
nında kuruluşuna ait hükümlerdeki kifayetsiz
lik bu en büyük idari kaza uzvumuzdan bekle
diğimiz neticeyi almamızı imkânsız bir hale koy
muştur. iş hacmındaki bu artışın zaruri, bir ne
ticesi olan gecikmeler dolayısiyle vatandaşlar 
süratli ve ucuz adalete kavuşmama ve pek ço
ğu mülkiyet haklarına birtakım takyitlere da
ir olan ihtilâfların uzun zaman sürüncemede 
kalması neticesi mülkünden emin bulunamama
sının yarattığı tesirler memleket asayişine mü
essir hâdiselerin doğmasına ve geniş mânada 
vatan sevgisinin başta gelen sebeplerinden biri 
olan bir mülke hakkiyle sahibolamamânm tep
kisi altında kalmaktadır. Bu hal Devletin en 
mühim faaliyet sahası olan kaza fonksiyonuna 
ve bimıetice Devlete olan itimadının sarsılma
sına sebebolmaktadır. Bu çok vafhîm neticele
rin sebeplerini kısaca tetkik edersek şu anda 
görüşülmesine başlanan bu yılki bütçenin de 
kifayetsizliğiyle senelerden beri izihar olunan te
mennilerin gözden uzak bulundurulmasında İs
rar olunduğunu açıkça ifade etmek zorundayım. 
Zira, 3546 sayılı Devlet Şûrası Kanununun ka
bul ettiği beş daire halinde beş reis ve 20 aza
dan ibaret bir teşekkül iken 1946 tarihindeki 
değişiklik sadece altında bir daire ilâvesinden 
ibaret kalmıştır. Yeni kanunlar dolayısiyle 
hayret edilecek nispette artan iş adedi karşısın
da 1949 yılında Yüksek Meclise sevk edilmiş 
olan ve fakat kanunlaşamamış bulunan yeni ta
sarı gibi 1950 yılında Büyük Millet Meclisine 
sunulan kanunun da 1951 yılında Hükümetçe 
geri alınmış olması dolayısiyle en kısa zaman
da yeni bir Devlet Şûrası kanun tasarısının 
Yüksek Meclise getirilmesine şiddetle zaruret 
bulunduğunu ifade etmeyi vazife saymaktayız. 
Filhakika : Bütün dairelere bedava daireleri 
umumi heyetine 1946 yılında devredilen 6 718 
işe 1947 yılında gelen 8 140 işle birlikte çıkan 
8 678 iş dolayısiyle 1948 yılma 8 180 işin dev« 
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retmiş ve böylece gittikçe kabaran iş hacını sebe
biyle 1949 yılma 8 769, 1950 ye 8 847, 1951 yı
lına 9 020, 1952 senesine 8 649, 1953 e 8 857, 
1954 yılma 8 812, 1955 senesine 9 598, 1956 yı
lma 15 580, 1957 senesine 24 297 ve 1957 yılı 
11 aylık olmak üzere 1958 senesine 32 403 iş 
devredildiğini ve bugün 1954 yılından kalmış ve 
henüz ele alınamamış dâvalar bulunduğunu ve 
ayda vasati olarak gelen 1 000 - 1 200 işe muka
bil 300 - 350 işin çıkmakta olduğunu ifade eder
sek yukarda beyan ettiğimiz ihtiyacın ehemmi
yeti açıkça kendini gösterir. 

Devlet Şûrası Kanunu kabul edilirken Dahi
liye Encümeni görüşmeler sırasında sarahaten 
ifade edildiği üzere; Ş û r a y ı Devlet idarei mül
kiyede mahkemei temyiz gibi teknik mahiyeti 
haiz ve siyasetten hariç bir şekilde bulundurul
ması elzem görüldüğünden» tarzındaki esbabı 
mucibeye uygun bir hüviyete kavuşturma zaru
retini de hemen ilâve etmek isteriz. Aksi halde 
reis ve âzalarının Yüksek Meclisçe intihabındaki 
gayeden uzaklaşılmış olduğunu beyan etmek ye
rinde olur. Bu suretle her vesile ile ifade etmeyi 
vazife saydığımız adalet teminatı ve kaza istik
lâli prensibinin ilk fiilî tatbikatında görmek he
pimizin müşterek arzumuzun tahakkukuna doğ
ru esaslı bir adım atılmış olacağını ifade etmesi 
bakımından çok yerinde olacaktır. Bu vesile ile 
Emekli Sandığı Kanununun malûm hükmünü de 
hatırlamamak mümkün değildir. Bu cümleden 
olarak yeni kanunun hazırlanması ve sevkı ge
ciktiği takdirde bugünkü duruma son verebil
mek için yeniden bir daire teşkilinin çok zaruri 
bulunduğunu beyan etmek isteriz. Hemen ilâve 
edelim ki, Devlet Şûrası Birinci Reisliğinin se
nelerden beri münhal bulunuşu ve geçen sene 
intihabolunan âzalıkların da iki sene kadar açık 
kalması yukardan beri izahına çalıştığımız endi
şenin Hükümetçe lâyik olduğu ehemmiyette gö
rülmediğini ifadeye bizi sevk etmektedir. 

Geçen sene yapılan âza intihabının cereyan 
tarzından ilham alarak bugünkü kanunun kabul 
ettiği usulün bazan birtakım politik düşünceler 
sebebiyle iyi işlemediğini ve Yüksek Meclise ken
disini tanıtabilenlerin tâyini gibi bir netice 
tevlidettiğini beyanla acele yapılmasını uygun 
bulduğumuz tadilât arasında hem istenilen ehli
yette âza kazanmayı temin ve hem de senelerce 
bu müessesede yardımcı sınıfında çalışarak mu
vaffakiyet ihraz etmiş olan kimselerin âza olabil-

.1958 O : 3 
me imkânlarını sağlama bakımından münhallere. 
bir nispet dâhilinde yardımcı sınıfından âza în-
tihabedilme kaydının koyulmasını teklife şayan 
bulmaktayız. Bunları tesbitte Şûrayı Devlet 
Umumi Heyetine tanınacak yetkinin bu hususta 
her hangi bir şahsi takdirin rol ojoıamasmı ön
lemesi bakımından yerinde olacağı kanaatinde
yiz. Bu suretle bu müesseseye girme icabettiğini 
ve birtakım politik mülâhazalarla yeni dâhil ola
cakları sahada kendilerinden faydalanılamıyacak 
durumda olan kimselerin bu sıfatı kazanmaları 
önlenmiş ve böylece kifayetli ellerde işlerin daha 
salim bir şekilde ve süratle neticelenmesi büyük 
ölçüde sağlanmış olacağını ifadede fayda mülâ
haza etmekteyiz. 3546 sayılı Kanunun ikinci 
maddesinde Şûrayı Devlete intihabolunacak kim
selerde aranan diğer vasıflara ilâveten açıkça; 
«ilim, ihtisas ve tecrübeleriyle temayüz etmiş 
zevat arasında Büyük Millet Meclisince seçile
ceği» kaydı da bu düşüncelerimizi teyidetmek-
tedir. 

Bugün Devlet Şûrasının kendisinden bekle
nen esas vazifesini bihakkin yapabilmesi için du
rumunu mevzuat; personel ve maddi imkânlar 
bakımından tetkika tâbi tutmak icabeder. 

Evvelâ Şûrayı Devletin esas vazifelerini tâ
yin eden Anayasanın 51 nci maddesindeki; «Hü
kümetçe ihzar ve tevdi olunacak kanun lâyiha
ları üzerinde mütalâa beyan etme» vazifesini ya
pabilmesini temin için bütün lâyihaların Devlet 
Şûrasından geçirilmesi, mevcut mevzuatımızda 
yokluğunu şiddetle hissettiğimiz hukuki ahengin 
temini bakımından zaruridir. Buna itina göste
rildiği takdirde birçok yeni kanunların hemen 
ilk tatbikat günlerinde görülen aksaklıkları ve 
boşlukları sebebiyle yeni zıt içtihatların doğması 
ve vatandaşın yeni kanunlar sebebiyle birtakım 
haklarından mahrum olması gibi durumların ön
lenmiş olacağını kaydetmek yerinde olur. 

Bugünkü iş hacminin süratli artışının mem
balarının ;" 6188 sayılı Bina yapımım teşvik v.-> 
izinsiz yapılan binalar hakkındaki, 6570 sayılı 
Gayrimenkul kiralarına dair, 6273 sayılı öğ
retmenlerin maaş bakımından intibakına ait ve 
keza 6142 sayılı Askerlerin zatişlerine taallûk 
eden kanunların ve ayrıca Toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri hakkındaki Kanun olduğunu göster
mek isteriz. Bu kanunların yeniden gözden ge
çirilmesi suretiyle bu ihtilâflardan bir kısmının 
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mahkemelerde ve Şûrayı Devlette aynı zamanda 
tetkikinin işleri uzatmaktan başka bir netice ver
mediğini 6570 sayılı Kanunda yapılacak deği
şiklerde kira kanunundan doğacak ihtilâfların 
yine sulh mahkemelerinde halli suretiyle iş artı
şının âdil bir şekilde önüne geçilmesinin müm
kün olduğunu kabul ediyoruz. Bu vesile ile ifade 
etmek isteriz ki, bu iş fazlalaşmasının sebepleri 
arasında biraz önce işaret ettiğimiz gibi kanun 
lâyihalarının Anayasanın açık hükmüne rağ
men Devlet Şûrasının tetkikinden geçirilerek 
mütalâa alınmış olmasının ve bu suretle değan 
ihtUââlrİSİtebiyle idarenin takdir hakkını ve
ya Vazifesini kendi görüşüne göre tâyin etmesi 
sebebiyle vatandaşın bununla tatmin edilemiye-
rek en son idari kaza merciine baş vurmak ih
tiyaç ve lüzumunu hissetmesinden ileri geldiği
ni vazıhan beyan etmek isteriz. Bu artışın se
beplerini Şûrayı Devlet bütçesi raportörlerinin 
tanzim ettikleri raporda ileri sürmek istedikle
ri gibi «vatandaşın en küçük bir hakkım dahi 
en son kademelerde arıyacak seviyeye yüksel
mesi» şeklinde kabul etmekte mazur olduğumu
zu tavsah etmek yerinde olur. Nitekim, biraz 
önce numara ve isimleri verdiğimiz kanunların 
gerek icra ve gerekse idare organlarına tanıdı
ğı bâzı salâhiyetlerin istimali suretiyle hâsıl edi
len durumların tatmin edici olmaması vatandaşı 
her halde ayrıca Şûrayı Devlete itiraz hakkını 
kullanmaya sevk etmiş ve beyan ettiğimiz ra
kamlar da bu kanunlar çıktıktan sonra iş hac
minin hayret edecek şekilde artmış olduğunu 
göstermesi bakımından fikrimizi teyidedecek 
kuvvette bulunmuştur. 

Devlet Şûrasının personel bakımından tak
viyesi ve kadrolarının yeniden gözden geçiril
mesi ve münhallerin vakit kaybedilmeden kapa
tılması zaruretine biraz önce de işaret etmiştik. 
Bu zaruretin bir delili olarak yeni bütçede sa
dece birkaç müstahdem kadrosu ihdas edilmek
le iktifa edilmiş, olmasını göstermek isteriz. 
Esasen geçen yıla nazaran 45 637 liralık fazla
lık da memur maaşlarında icabeden terfiler ve 
tekaütlükler sebebiyle ödenecek yolluklarla 
bugün temini büyük müşkülât arz eden kırta
siye muhayaasındaki pahalılığın tevlidettiği 
masrafları kısmen karşılama ihtiyacının ifade
si olmaktan ileriye geçemez. Bunun gibi eski
den berimevcudolan 175 lira ücretli üç daktilo* 
kadrosunun 200 liraya ve 4 aded 150 lira ücret-
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li kadronun da 175 liraya çıbarılması da bütçe 
gerekçesinde belirtildiği tarzda «Devlet Şûra
sında çalışan daktiloların doğru ve süratli ya
zan kimselerden bulunması zarureti ve bu ev
safta daktilo bulabilmek ve yetişen elemanların 
nariçte daha yüksek ücret temini suretiyle ay
rılmalarını önleme» gayesinin tahakkukuna im
kân vermiyecek mahiyette olduğunu kayıtla be
raber bütün kadroların yeniden gözden geçiri* 
lerek yukarda işaret ettiğim gayeye hakikaten 
vâsıl olmak istendiğinin samimî olarak gösteril
mesi icabettiği kanaatindeyiz. 

Aziz arkadaşlarım; en son idari kaza ve is-
tişari uzvumuzu hakiki teminata ulaştırma ve 
kendisinden beklenen fonksiyonu lâyikıyie ba
şarabilmek için mevzuat ve personel ihtiyarla
rı bakımından yapılmasında zaruret hİMettıği-
miz bu değişiklikler yanında mevcut bina tan 
kifayetsizliğini ve çok feci durumunu da kay
detmeden geçemiyeceğiz. Bugün reis ve âzala-
riyle birlikte heyetlerin aynı odada ^ahfj-ua 
mecburiyeti merdiven altlarına derme çatma ya
pılmış kalem odaları ve koridorlara yığılmış 
evrak ve dosyaların durumu bu müessesede ne 
şartlar altında çalışılmakta olduğunu ve hak si-
lintilerle dolu olan kararların nasıl hazırlar dı-
ğmı ortaya koyar. Senelerden beri Devlet Mat
baası ve tstatistik Umum Müdürlüğü ile işgal 
olunan bu gayrimüsait binadan Şûrayı Devle
tin kurtarılarak çoktan hak ettiği huzur içinde 
çalışmaya elverişli müstakil bir binaya kavuş
turulması lüzumunu bu yıl da bir kere daha ifa
de etmekten üzüntü duymaktayız. Her sene iz
har olunan bu temenninin gerçekleştirilme yo
luna girdiğini göremediğimizi ifade ile beraber 
her hangi bir yangın zuhuru halinde yapıla
cak tenkidler ve teviller _ kaybolan hakların 
yerine gelmesine imkân verraiyecektir. 

Muhterem arkadaşlar; Devlet Şûrası karar
larının da neşredilmesinin kanun hükmünden 
bulunması dolayısiyle Resmî Gazetede neşınitin 
kifayetsizliği aşikâr bulunduğu cihetle eski
den beri yayınlanmakta bulunan mecmuanın 
son zamanlarda senede bir iki defa neşir zoı un
da kalınmış olması ve bir nüshaya birkaç sa
yının numarasının konulması bu maksattan çok 
uzaklaşıldığmı gösterir. Kendi sahalarına gi»*en 
geniş mevzularda gerek memleket ve şerekse 
dünya ölçüsündeki neşriyatı ve içtihatları ta-

- m-
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kibetmeye mecbur olan bu müessesenin hakiki I nun üzerinde geniş, yapıcı 
ve ilmî hüviyetine kavuşması ve tatbikatçılarla 
alâkalılara rehber olması yönünden pek önem
li, bir rolü olduğundan hepimizin ittifak ettiği
miz bir neşir organına sahibolmasmın temırmi 
ve bu hususta yapılacak bir masrafın bağlıya
cağı <f aide ile karşılaştınlamıyacak kadar bü
yük olması itipariyle bu bütçe ile kabulü iste
nen ilâve tahsisatın cüz'iyeti de bu maksa'dı te
minden uzak bulunduğunu ifade ile De.vıet Şû-
xası bütçesinde de özlediğiniz anlayışı bulama
dığınızı arz ile sözlerime son veriyorum. 

R E İ S — Başka söz istiyen var mı? 
İZZET AKÇAIi (Rize) — Bütçe Encümeni 

Raportörü olarak söz istiyorum. 
REİS — Buyurun. 

: BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA İZZET AK-
ÇAL (Rize) T—Aziz arkadaşlar; yüksek kaza or

ganlarından biri olan Devlet Şûrasını partiler üze
rinde bulundurmamız ve bu müessese üzerinde 
her hangi bir şekilde şüphe davet edecek şe
kilde bu kürsüde konuşma yapmanın elbette 
doğru olmadığı üzerinde durmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşımın Devlet Şûrasının karar
ları üzerinde zan tevlidedecek şekilde onu, ima 

., ypliyle de plşa, sarf etmiş bulunmasını doğru 
görenlerden değilim. Bu müessese, hiç şüphe 
yok ki yüksek bir kaza organıdır: Her hangi 
bir partinin politikasını takibetmemesi lâzım
dır ve buna parti olarak, bir mebus Olarak 
âzami derecede itina göstermekteyiz ve göster
mekte devam edeceğiz Devlet Şûrası Kanunu
nun tadiline hükünietçe lüzum görülmüş ve bir 
tadil lâyihası hazırlanmış bulunmaktadır.' Ra
portör olarak bu müessesenin muamelâtını tet
kik ederken bu lâyihayı da gözden geçirmiş bu
lunmaktayız. Arkadaşımın endîşelerini tama
men izale edecek mahiyette olan bu lâyihanın 
Hükümetçe en kısa bir zamanda, Büyük Millet 
Meclisine tevdi edileceği bize bildirilmiştir, 
biz de rapora dercettik. Bu rapor lâyihaya 

T ökli bulunan rapordur. Bu lâyihada, birikmiş 
^olduğunu: belirttikleri işlerin bir an evvel, kı-

^i;?sa7iîMr:2zamaıida: rüyet ve intacedilmesini sağlı-
'^;ya©a,k^'hükümlere de yer verilmiş bulunmakta
n d ı r . ^Yifte' bu lâyiha ile teşkilât genişletilmiş 
5;*teliBimaktadır. Usul hükümleri de daha ziya-
^dei;:bâsitkıştirilmektedir. LâyihaBüyük Millet 

Meclisine intikal ettirildikten sonra elbette ki, 
alâkalı arkadaşlarımız ve parti sözcüleri bü>i; 

konuşmalarda bu
lunacak ve mükemmel bir hale getirmek imkâ
nı hâsıl olacaktır. 

Bina meselesi üzerinde durdular. Bu mesele 
üzerinle Bütçe Komisyonunda durulmuştur Hü
kümetle mutabakat halinde, bu bina içerisinde 
bulunan İstatistik dairesini oradan çıkarmak 
suretiyle binanın Devlet Şûrasına, bu yüksek 
kaza organına tamamiyle terk etmek suretiyle 
rahat bir vaziyette çalışma imkânı bu bütçe ile 
temin edilmektedir. Tahsisatı konmuştur ama 
bu tahsisatı Şûrayı Devlet bütçesinde görmiye-
ceksiniz, o İstatistik Umum Müdürlüğü bütçe-
sindedir. İstatistik Umum Müdürlüğü bir daire 
kiralıyacak ve bu binayı terk edecektir. 

Yine arkadaşımızın üzerinde durduğu mev
zulardan birisi de Şûrayı Devlet kanun sözcü
leri ve muavin sınıfından Şûrayı Devlete âza 
alınması hususudur. Bu müessesede çalışan genç 
elemanları tetkikat için Devlet Şûrası bulunan 
Garp memleketlerine göndermek ve daha iyi 
yetişmeleri imkânını sağlamak üzere mütalâa
mızı arz etmiş bulunmaktayız. Bu mütalâamız 
da Bütçe Komisyonunda tamamiyle tasvibedil-
iııiştir. Hükümet de mutabakat halindedir. 

Seçim mevzuuna gelince, Şûrayı Devlette 
Baş Reis ve bir daire reisi ve bir âza olmak üze
re 3 münhal mevcuttur. 1957 yılında inhilâl et
miştir. En kısa zamanda intihap tezkeresinin B. 
M. Meclisine geleceği de öğrenilmiştir. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Söz istiyorum. 
REİS — Şalısınız adına-mı ? 
ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Yanlış an

laşılmış bir noktayı belirteceğim. 
REİS — Heyeti umıımiyesi üzerinde* başka 

söz istiyen var mı, efendim? Yok. Heyeti umıı
miyesi üzerinde konuşacak başka arkadaş ol
madığından, buyurun Şahap Bey. ' • 

ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Efendim, 
bir noktayı tavzih etmek isterim. Ben Şûrayı 
Devletin bugün parti tesiri altında bulunduğu
nu ve, siyasete âlet olduğunu, asla söylemedim. 
Bilâkis bütün mesaisini takdfMe andığımızı ifa-
cle ettim. Her halde İzzet Akçaİ arkadaşımız es
ki Şûrayı Devlet Kanununun yani 3546 sayılı 
Kanunun tadilâtı dolayışiyle Dahiliye Encüme
ni mazbatasından okuduğum kısmı benini* ifa
dem olarak kabul etmişler. «Şûrayı Devlet jda-
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reyi mülkiyede mahkemei temyiz gibi teknik 
mahiyeti haiz ve siyasetten hariç bir şekilde bu
lundurulması elzem görüldüğünden» şeklinde 
okudum. Şûrayı Devletin bugün siyasetle işti
galini ifade eder mahiyette bir tek kelime ko
nuşmadım. Bilâkis en fazla güvendiğimiz yük
sek adalet organlarından birisidir. Bunu belirt
mek isterim. 

REİS — Kemal Sarıibrahimoğlu, buyurun. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Efendim, Şûrayı Devletin lüzumu, âdemi lüzu
ma hususunda nazariyatta birçok fikirler ileri 
sürülmektedir. Fakat bendeniz şimdi bunların 
münakaşasına girecek değilim. Yalnız Türkiye'
de altı bin küsur kanun vardır. Vergi dâvaları'. 
ayrı, askerî dâvalar ayrı, idari dâvalar ayrı, ad
lî dâvalar da ayrıdır. Bu kadar geniş kanunlar 
içinde ayrı ayrı kaza mercii vatandaşları ve tat
bikatçıları hakikaten haklı olarak müteessir et
mektedir. îdari dâva, adlî dâva selbi ihtilâf ve 
icabi ihtilâf diye ihtilâflar çoğalmakta, dâvalar 
uzamakta vatandaş bundan müteessir olmakta
dır. 

Netice itibariyle adalet adalettir, kanun ka
nundur. Temyizin hâkimleri Şûrayı Devletin 
hâkimleri kadar idari mevzularda da adlî mev
zularda da malî işlerde de yetişmiş kimselerdir. 
Bu adlî, malî, idari işlerdeki ayrılık karışıklık
lara sebebiyet vermektedir. İşlerin biraz evvel de 
anlatıldığı gibi çoğalmasını intacetmektedir. Ka
naati âcizanemize göre bunların daha basitleşti
rilmesi ve işlerin o daireden o daireye, idaridir, 
adlîdir diye dolaştırılması ve çoğaltılmasını ön
lemek için bu mahkemelerin birleştirilmesi ve 
müşterek bir esasa bağlanması, yani tevhidi ku-
va... (Soldan, «kuva değil, kaza», sesleri) Te
şekkür ederim, tevhidi kaza esasına gidilmesi za
manı artık gelmiştir. Bunu temin etmek adale
te hizmet olacaktır. Gerek Temyizin, gerek Dev
let Şûrasının, gerekse sonradan kurulan uyuş
mazlık mahkemesinin ayrı teşkilâtlara sahibolu-
şu aradaki ihtilâfları çoğaltmış ve bu, büyük bir 
dert haline gelmiştir. İdari ve adlî dâvalar ihti
lâf ı o kadar çoğalmıştır ki, uyuşmazlık mahke
mesinin kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bun
ları ortadan kaldırıp yeni bir teşkilât kurmak iş
leri basitleştirecek ve vatandaşa da daha az mas
rafla, daha az zahmetle, daha çok hizmet edilebi
lecektir. 
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Kanaati âcizanem budur, efendthı. 
REİS — Başkaca söz istiyen var m^ef endim? 

Fasıllara geçilmesini reye arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. 

201 

202 

206 

Lira 

İ07 

20Î 

219 

301 

303 

304 

306 

307 

Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Et
ıniyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
REİS — Kabul edenler... Et
ıniyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nei maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
REİS — Kabul edenler... Et
ıniyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et
ıniyenler... Kabul edilmiştir. • 
6716 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek tahsisat 
REİS — Kabul edenler... Et
ıniyenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 
REİS —. Kabul edenler... Et
ıniyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Et
ıniyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS ^ - Kabul edenler... Et
ıniyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REtS — Kabul edenler... Et
ıniyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REİS — Kabul edenler... Et
ıniyenler... Kabul. e dilmiştir. 

1 285 665 

126 650 

22 800 

54 550 

243 000 

25 000 

4 000 

17 600 

8 100 

4 250 
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P. 
308 

Lira 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 3 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenier... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 4 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Tomsil masrafları 1 000 
REÎS —- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 12 200 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Gecen yıl borçlan 1 
REÎS — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 2 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

E —' İstatistik Umum Müdürlüğü bütçesi. 

REİS — İstatistik Umum Müdürlüğü Büt
çesinin müzakeresine geçiyoruz, efendim. Söz 
istiyenlerin isimlerini okuyorum. 

Ferhan Arkan (Çankırı), 
Fazıl Yalçın (Kırşehir), 
Hayri Çopuroğlu (Kırşehir), 
Osman Çanatan (Kırşehir), 
Sırrı Atalay (Kars). 
C. II. P. Meclis Grupu adına Ferhan Arkan, 

buyurun. 
C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA FER

HAN ARKAN (Çankırı) — Muhterem arka. 
daşlar; vazife ve salâhiyetleri 1554 sayılı Ka
nun hükümleriyle tesbit ve tâyin edilmiş bu
lunan Başvekâlete bağlı istatistik Umum Mü
dürlüğü bütçesi hakkında C. H. P. Meclis Grıı-
punun görüşlerini izah edeceğim. 

İstatistik Umum Müdürlüğü, kanununda 
musarraîı hükümler gereğince Devlet İstatistik
lerinin hazırlanmasiyle görevlendirilmiş bir teş
kilâttır. 

İstatistik, çalışmaların neticesini, memleke
tin gidişini ve bu gidişe göre takibedilmesi lâ-
zımgelen yolu göstermesi bakımından bugün
kü modern Devlet düşüncesinde kendisinden 
vazgeçilmesine imlkân oîmıyan bir metotdur. 
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Bilhassa kalkınma yolunda bulunan memleket
lerde istatistikler daha da mühim bir uıevzu 
halindedir. Birkaç günden beri yapıla gelmek
te olan bütçe konuşmaları istatistiklerin zaru
retini bir kere daha göstermiştir. 

Memleketimizde yapılmakta olan istatistik 
mevzuuna ait çalışmaların istenildiği şekilde ol
mamasının sebeplerini aşağıda sırasiyie izah 
edeceğiz. 

1. İstatistik Umum Müdürlüğü bugüv 7 
aded binada dağınık bir vaziyette çalışmakta
ndır. Her ne kadar bu Umum Müdürlük !çin 
bir bina yapılmaya başlanmış ise de bu binanın 
ikmali zamana ve bilhassa bugün imkânlara 
bağlı bulunmaktadır. Böyle dağınık bir şekilde 
bu umum müdürlüğün çalışması onun rautab-
litesi üzerine büyük tesir icra etmekte ve faa
liyetini sekteye uğratmaktadır. Bu sebeple bi
nasının l i ran evvel tamamlanmasını temenni 
etmekte ve Hükümetten bu mevzuun gecikti
rilmemesi için gereken tedbirleri almasını ı-ica 
etmekteyiz. 

Pek muhterem arkadaşlar. 
2. Umum müdürlüğün çalışmaları neşir ve 

ilân edilmedikçe hiçbir kıymet ifade etme/. Bir
çok sahalarda yapılması gereken istatistik birin 
hazırlanması için bugün oldukça genişi bir ça
lışma sahasında faaliyette bulunmak için pv y-
retler sarf eden umum müdürlüğün kendi neş
riyatını bastıracak müstakil bir matbaası mev
cut bulunmamaktadır. 

Umum müdürlük neşriyatını hariçte muh
telif matbaalarda bastırmak mecburiyetinde 
olup bu sebeple de birçok müşkülâtla karşılaş
maktadır. Bu ise neticelerin umumi efkf.ra arz 
edilmesini geciktirmekte ve dolayısiyle de is
tatistiklerden zamanında istifade edilmemesine 
ve böylece de kıymetlerinin kaybolmasını in-
tacet inektedir. 

Bina inşaatına mütenazır olarak bu teşkilâ
tın bir an evvel müstakil bir matbaaya kavuş
turulması zaruri bir hal almıştır. Bu zarurete 
rağmen Hükümetin, 1958 yılı bütçesinde de 
matbaa tesisleri için gerekli tahsisatı kayma
mış olduğunu müşahede etmekteyiz. 

S. idarenin bugün neşriyat yolunda karşı
laştığı diğer mühim bir sıkıntı da kâğıt temini 
meselesidir. Kâğıt sıkıntısı diğer sahalarda ol
duğu gibi daha da fazlasiyle bu umum müdür-
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lük çalışmalarında kendini büyük mikyasta his- I 
settirmektedir. Yukarda da bilvesile söylediği
miz gibi rakamlar halindeki neticelerin umum 
müdürlükte kalması hiçbir faide temin etmez. 
Kaldı ki, 1554 sayılı Kanunun 8 nci maddesi 
hükmü gereğince her sene neşri mecburi olan 
memleketin hal ve faaliyetini gösterir hulâsa 
cetvellerini hâvi istatistik yıllıkları da 1953 yi- I 

.. lından bu yana matbaa ve kâğıt sıkıntısı güç- I 
lükleri sebebiyle neşredilmemiş bulunmakta I 
olup, böylece kanunun âmir bir hükmü de yeri
ne getirilmemiş bulunmaktadır. Diğer taraftan I 
aynı sebepler dolayısiyle 1955 yılı nüfus sayı
mına ait neticeler de neşredilmemiş durumda
dır. Bu gecikmeler zamanında faydalanılması- I 
na imkân vermemekte olup istatistiklerin kıy- I 
metlerini kaybetmesine sebebolmaktadır. I 

4. Bugün istatistik işleri tamamen huşu- I 
si bilgiye istinadetmekte ve mekanik hale I 
gelmiş bulunmaktadır, istatistikler hazırlan- I 
masından neşrine kadar hususi birtakım ma- I 
kinalara ihtiyaç gösterir. Her ne kadar Umum .1 
Müdürlükte bâzı nıakinalar mevcut bulunmak- I 
ta ise de, bunların parça ihtiyaçlarının çok I 
güçlükle temini ve yeni istatistik makinaları- I 
nın temin edilememesi Umum Müdürlük işle- I 
rinin arzu edildiği gibi yürütülmemesini tev- I 
lidetmektedir. I 

5. İstatistik Umum Müdürlüğü bütçesi 
tetkik edildikte, 201 nci faslın 10 ncu mad- I 
desindeki memur maaşlarının 858 479 lira ol- I 
masına mukabil 202 nci fasıldaki hizmetliler I 
ücretinin 2 180 675 lira olduğu gözükmekte
dir. Bunun sebebi şudur : Umum Müdürlü- I 
gün Teşkilât Kanunufndai, ibarem derfeeeılejri I 
15 - 20 lira gibi maaşı aslilerle dolu olduğun
dan bu derecelerde çalışacak memur bulu- I 
namamakta, bunların yerine de daha yüksek I 
ücretlerle hizmetliler temin edilmektedir. 

İstatistik işleri, devamlı bir çalışma neti
cesi iktisabedilecek birtakım teknik bilgileri 
zaruri kılmakta olmasına rağmen yukarıda 
uzah ettiğimiz sebep dolayısiyle Mlgjili rae-' 
murlarm temini ve bunların bilhassa devamlı 
çalıştırılması mümkün olamamaktadır. Bu va- I 
ziyet ise bu Umum Müdürlüğün kalifiye me- I 
mur temin ve çalıştırılması için isabetli ba- I 
rem derecelerini ihtiva eder bir teşkilât kamı- I 
nuna olan ihtiyacını apaçık bir şekilde gös
termektedir. Böyle bir teşkilât kanununun ha- I 
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zırlanarak bir an evvel Büyük Meclise sevkı 
kaçınılmaz bir zaruret halini almış bulunmak
tadır. 

6. İstatistiklerin hazırlanmsı ve neşri ka
nunu mahsusu ile İstatistik Umum Müdür
lüğüne tevdi edilmiş olduğu halde bugün bir
çok teşkilât kanunlarında bâzı vekâletlerin 
ve teşekküllerin istatistik yapmaları için teşki
lât kadroları aldıklarını ve bunların yürütül
mesi için de ayrıca birtakım masrafları ihti
yar ettiklerini görmekteyiz. Bunun bizce bir
takım mahzurlarının mevcut bulunduğu müşa
hede edilmektedir. 

A) Aynı mevzu hakkında birkaç daire is
tatistik yapınca, muhatabolan şahıslar, muh
telif zamanlarda hiç de lüzum olmadığı halde 
bilgi vermek mecburiyetinde bırakılmaktadır-

B) Bu bilgiler malûmat isteyen dairelerin 
mahiyetine göre bâzı endişe ve mülâhazalarla de
ğişik değişik verilmekte bu ise aynı mahiyetteki 
istatistiklerin başka başka neticelerle açıklan
masına sebebolmakta ve bunun neticesinde ise 
hangisine inanmak icabettiği gibi bir sualle 
karşı karşıya kalınmaktadır. 

Halbuki vekâletlerin ve diğer teşekküllerin 
kendi çalışmalariyle ilgili istatistiklerinin ha
zırlanmasında, neticeleri daima iyi göstermek 
gibi politik bir tesirin mevcudolacağını da hiçbir 
zaman hatırdan çıkarmamak icabeder. 

İstatistiklerin hazırlanmasında sorulacak su
allerin tesbiti mühim bir meseledir. Bu tamamen 
teknik bir mevzu olup bunların vekâlet ve diğer 
dairelerce yapılmasına imkân yoktur. Kaldı ki 
bu gibi daire ve teşekküller dahi neticede yine 
İstatistik Umum Müdürlülüne müracaat mecbu
riyetinde kalıyorlar ve böylece de yine bu 
umum müdürlüğün işlerinin aksamasına sebe-
boluyorlar. Bu idareler bütçelerine konulacak 
tahsisatın yarısından dalha az bir miktarın İsta
tistik Umum Müdürlüğü bütçesine konulduğu 
takdirde istenilen işi daha iyi ve daha tasarruf
lu bir şekilde yapmak da mümkün olacaktır. 

C) İstatistikler böylece teşkilât ve idare
lerce yapılmaya devam edildiği müddetçe bun
ların neticelerini politik sebeplere bağlamakta 
ve muhalefet olarak da daima endişe etmekte 
haklıyız. Bir vekil kendi arzusu üzerine iste
diği istatistiği yaptırabilir. Halbuki İstatistik 



.1958 ö : 3 
nun sebebi nedir"' Açıkça ifadesini kürsüden 
bekliyoruz ve millet olarak öğrenmek iktiza 
eder. Secim neticeleri çeşitli bakımlardan, is
tatistik olarak ve siyasi olarak millete açıkça 
duyurulmalıdır. Hazırlanmamış ise, bugün 
yeni makinalara, imkânlara sahip bulunan 
umum müdürlüğün, bunu hazırlamaması sebebi, 
hazırlamış ise, Hükümete tevdi etmişse, bunun 
millete duyurulmamış olması sebebinin millete 
açıkça izahı iktiza eder. 
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Umum Müdürlüğü bu şekilde hareket edemez ve j 
etmemelidir. Yapılacak istatistikleri tamamen 
ilmî metotlara beynelmilel anlaşmalara ve tek
nik bilgilere istinadettirmek mecburiyetindedir. 
Bu ise politik sebeplerle istatistik yapılması ön
lenmiş olacaktır. 

Kaldıki bugünkü istatistiklerde Hükümetin 
muhtelif sebeplerle vâki tesirleri de hissedilmek
tedir. -

Hükümet tarafından muhtelif vesilelerle ya
pılan beyanlarda verilen değişik rakamlar bizim 
istatistiklere olan itimadımızı haklı olarak sars
mıştır. 

Nitekim 4 senedir yolu olmadığından hiçbir 
şekilde kullanılmıyan köprü, köprülerin metro
larını gösteren istatistiklere alınır ve neşre dilir-
se, keza zirai istatistiklerde 195*6 yılı et istihsali 
148 bin ton olarak gösterilmesine rağmen Baş
bakan dünkü konuşmasında burada 1957 et istih
salini 360 bin ton gibi büyük bir rakamla 
ifade ederse pek tabiîdir ki, muhalefet olarak 
vaitlerini tutmıyan bir iktidara itimat edemi-
yeeeğimiz gibi ister istatistik olarak neşredil
sin ister mesul ağızlardan ifade olunsun, rakam
lara da itimat etmemekte haklıyız. 

REİS — Müddetiniz bitmiştir, efendim. 
Fazıl Yalçın. (Yok sesleri) Hayri Çopuroğ-

lu. (Yok sesleri) Osman Can atan (Yok sesleri) 
Sırrı Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım, istatistik içtimai hayatımızın gidişi
ni, seyrini, iktisadi, mâlî ye kültürel olayları
nı tesbit ve tanzim eden ve objektif olarak fi
kir veren bir mekanizma ve sistemdir. Böyle 
olunca ehemmiyeti aşikârdır. Devlet faaliyet
leri içerisinde bunların sıhhatli bir şekilde tes-
biti iktiza eder. Bizim süt istihsalinden, faali
yet halindeki insan gücüne kadar çeşitli husus
larda istatistiklerimiz mevcuttur. Ama teessür
le ifade edeyim ki, bugüne kadar memleketin 
kaderi için en mühim bir unsur ve âmil olan se
çimlerin [hakiki neticelerini Devlet istatistik fa
aliyetlerinden öğrenmiş değiliz. 

Şimdi, soracağım; İstatistik Umum Müdür
lüğü bir milletin kaderi üzerinde bu kadar mü
him olan seçim neticelerini çeşitli bakımlardan 
istatistik olarak hazırlamış mıdır, hazırlamamış 
mıdır? Hazırlamışsa neticeler, şimdiye kadar 
hak sahibi olan millete duyurulmamıştır. Bu- | 

Muhterem arkadaşlarım; istatistik bir ra
kamdır. Cansız, uysal başlı rakamlar hükümet
ler tarafından, siyasiler tarafından kendi gö
rüşlerine göre temayüllerine göre kullanılmakta 
bulunduğu görülmüştür. Bu takdirde hizmet 
yapmak hususunda sağlam fikir edinilemez. Bir
çok memleketlerde bilhassa hukuk devleti ni
zamından nasibi az olan memleketlerde siyasi 
ihtiras heveskârı siyasi şahıslar, kendilerini bu 
hevese fazla kaptırırlar ve bu rakamlara ken
di keyiflerinin istediği istikâmeti verirler. Bu
nun bir misalini dün Muhterem Başvekil Adnan 
Menderes verdi. Geçen gün hayvan sayısından 
bahsetmiş ve et istihlâkini anlatmıştım. Sa
yın Başvekil İstatistik Umum Müdürlüğünün 
rakamlarını tekzibeder şekilde konuştular. İş
te İstatistik Umum Müdürlüğünün et istihsali 
hakkında 1957 de çıkardığı kitabın 9 ncu say
fasında bu rakamların hakikisi mevcuttur. Bu
rada 1950 de et istihsali 88 759 ton olarak ve 
İ 956 et istihsali 149 448 ton olarak gösteril
mektedir. Muhterem Başvekil dün dediler ki ; 
istihlâk edilen miktarı, 1950 de 160 bin ton, 
1957 de 360 bin ton. 

Arkadaşlarım, bizim memlekette Devlet ra
kamlarına dayanmak lâzımdır. Başvekil resmî 
devlet faaliyetlerine mehaz olacak olan istatis
tiklere işaret ve dayanarak rakamlar vermeli
dir. Muhterem Başvekil bu rakamların dışına 
çıkıyor. Niçin devlet faaliyetlerine dayanan şey
leri vermiyor? İddia etmişti ki ; «Dört misli 
artmıyaıı . şeyleri gösterebilir misiniz?» diye. 
İki misli bile artmıyaıı,. hattâ gerileyen husus
lar vardır. İstihlâk edilen et mikdarı şu kadar
dır, diyor. Evvelâ istihsal edilen mikdar 1950 
de 90 bin ton, İT)56 sonu şu kadar ton, diyor. 
(Soldan, gürültüler) 

Size 1936 dan başlıyarak okuyayım : 57 bin, 
507 ton,.. (Soldan, gürültüler) 

— 446 — 



1 : 44 23.2 
BEİS — Efendim, ûıatibin konuşma müdde

tinin bitmesine zaten bir dakika kalmıştır, lüt
fen müdahale etmeyiniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Başvekil et 
darlığının yeni olmadığına dair rakamlardan 
medet umuyor. Evvelâ istihsal rakamlarını bi
lelim. Et istihsal rakamlarını nereden almışlar? 
İstihlâkini gösterir rakamları nereden almıştır? 
Bilelim. İşte resmî rakamlar burada. Kendileri 
bu rakamlara itibar etmemişlerdir. O halde 
okudukları rakamları nereden çıkarıyorlar T Biz 
et istihsâline ait rakamları resmî rakamlara is
tinaden ifâde ediyoruz. Sayın Başvekil Bursa 
nutuklarında et istihsal rakamını 60 bin ton 
olarak vermiştir. Hakikati halde bu rakam 90 
bin. tondur. 90 bin tonun resmî hakikatini ni
çin 60 bin olarak verdiğine hayret ediyorum. 

REİS — Müddetiniz bitmiştir, cümlenizi ta
mamlayın. 

SIRRI ATALAY (Devamla) ^ - Son söz ola
rak riyazi hakikatler önünde Sayın Başvekili 
insafa davet ederim. ; 

> REÎS — Encümen. , 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Muh
terem arkadaşlar, rakamlara taallûk eden bir 
noktanın tavzihi mecburiyeti hâsıl .olmuştur. 
Çok muhterem Sırrı Atalay arkadaşımız siyasi 
maksatla rakamların suiistimal edildiğini iddia 
etti. Bu iddia hakikaten doğrudur. Çünkü bu 
iddianın hemen arkasından kendisi bu iddianın 
çok tipik bir misalini verdi ve rakamları siya
si maksatla suiistimal etti. Kendisinden, elin
di: bulunan zirai istatistiklerde, et istatistikle
rini serlevhasını okumasını rica = edeceğim. Bu 
istatistiki rakamlar mezbahalarda kesilmiş olan 
etlere aittir. Türkiye'de et istihlâki mezba
halarda kesilen etleri istihlâk eden şehir ve ka
saba halkından mı ibarettir? Mezbahalarda ke
silen etleri istihlâk eden Türkiye şehir ve ka
sabalarında ikamet eden nüfusun, belediye 
sınırları haricinde' ikamet eden nüfusa nispeti 
son nüfus sayımına göre c/c 71 - 74 dür zanne
dersem.. Türkiye nüfusunun % 74 ü rakamlara 
clâhil olmıyan etleri yemektedir. 

İkinci nokta. Buradaki etler 1956 senesin
deki istihsali göstermektedir. ,., Burada gösteri
len .rakam bütün Türkiye'ye .aittir bir,. ' 1956 
değil 1957 sine aittir ve bu 361 bin tondur. 
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;<3IRRI ATALAY (Kars) — Nereden alın

mış? ...Sual soracağım. 9 

REİS — Zamanı gielinee sorarsınız. Buyu
run Kasım Gülek. --..:;.,-

KAŞIM GÜLEK (Adana) — Muhterem ar^ 
kadaşlârım, istatistiklerin millet hayatında ön£-
mi büyüktür. Bilhassa iktisadi sahada, mutlaka 
yapmak zaruretinde olduğumuz plân ve progra
mı hazırlarken dayanacağımız esaslar istatistik
lerdir. Onun için İstatistik Umum Müdürlüğü
nün önemi üzerinde ne kadar'durulsa yeridir.' 

İstatistiklere itimat edilmesi esâstır.-İstatis
tik rakamlarını politika için kullanmamak ge
rektir. Bunları politika için kullanmak gayet ca
zip ve kolaydır. Mukayeseler yapılır;^ eski devir
den bahsederken kilometreyi alır, yeni devirden 
bahsederken metreden bahsedersiniz; rakamları 
şişirmiş neticeyi yanlış aksettirmiş olursunuz. 
Bu yanlış bir yoldur. İstatistikleri yalnız ilmî 
maksatlarla ve doğru olarak kullanmak zaruri
dir. Onlara karşı itimat aneak böyle tesis edilir. 
Bu itimadın önemi üzerinde ne kadar durulsa 
yeridir. Açıkça ifade edelim : İstatistikler poli
tika dışında kalmalı, rakamlar politik maksat
larla şişirilmemelidir. Şişirilmiş rakamlarla za
ten çok aşırı şekilde mevcut enflâsyona bir ye
nisi ilâve edilir. Rakam enflâsyonunun tipik mi
sallerini yakında çok gördük. Bilhassa iktisadi 
ve malî istatistiklerin sıhhati her nevi istatistik
lerin ve fakat bilhassa iktisadi ve malî istatistik
lerin sıhhatli ve itimat edilir bir şekilde yapıl
ması İstatistik Umum Müdürlüğünün en önemli 
vazifesidir. 

Millî gelir rakamları üzerinde duruldu. Bu 
rakamlara Başbakan ve Maliye Bakanı temas et
tiler. Bunların mütemadiyen tekâmül ettiklerin
den bahsettiler. Fakat bu tekâmülü izah edeme
diler. Son sanayi rakamlarının ilk fırsatta,Türk 
Milletine, itimat edilir, şekilde arzı zaruridir. İs
tatistikler millet hayatının başka sahalarına da 
girmek zorundadır. Seçim sonuçlarının İstatistik 
Umum Müdürlüğü tarafından ele alınması ve 
neşri zaruridir. Her seçimin neticesi tam ve taf
silâtlı olarak ilmî metotlara dayanarak işlenmesi 
yekûn olarak parti parti, il il, ilce ilce, hattâ 
sandık sandık, neşri, gerekli bir âmme hizmeti
dir. İstatistik Umum»Müdürlüğü tarafından ifası 
gereklidir. Seçim sonuçlarının Devletçe şimdiye 
kadar tafsilâtiyle neşredilmemiş blmasi7 büyük 
bir noksandır. Seçim neticeleri elbette sır değil-
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dir. Son seçimlerin neşredilmemiş olması hakika
ten üzüntü yaratmıştır. Büyük müşküllerle elde 
edilen neticeleri G. H. P. neşretti. Devlet de res
mî rakamları neşretsin, resmî neticeler belli oL-
sun. Biz, ancak, umumi yekûn ve iller olarak ne
şir imkânını bulabildik. îlceler olarak da neşre
deceğiz. Daha tafsilâtlı neşir imkânını bulamat 
dik. Devlet, sandık, sandık neşretsin. Resmî neti
celeri elimize alalım, mukayeselerini siz de biz de 
yapalım. Dünyanın her tarafında seçim netice
leri neşredilir. istatistik Umum Müdürlüğümüz 
iyi çalışır bir müessesedir. Ve milletlerarası ista
tistik müesseseleri arasında iyi bir adı vardır. 
Politik maksatlarla rakamların neşredilmemesi, 
İstatistik Genel Müdürlüğünün dünyadaki iyi 
ismini muhafaza etmesi millî bir zarurettir. 

İstatistiği iyi bir şekilde yapabilmek için mo
dern metotlar ve makinalar lâzımdır. Bizde bâzı 
makinalar var; halen çalışmaktadır. Yeni modern 
vasıtaların da bir an evvel getirilmesi lâzımdır. 
Son zamanlarda elektronik makinalar kullanıl
maktadır. Bunlar süratle hesap yapmakta, ne
ticeleri süratle elde etmek mümkün olmaktadır. 
Bu makinalardan ilk fırsatta getirip İstatistik 
Umum Müdürlüğümüzü bunlarla teçhiz etmek 
zarurettir. Bunlar yapılırsa bir taraftan iktisadi 
istatistiklerimizin sıhhatle ve süratle neşri müm
kün olur. Bunları ele alarak memleketin sosyal 
ve ekonomik gidişi hakkında hükme varmak ko
laylaşır. Yarın ilmî etüdler yapılacak ve elbet 
bir gün millî iktisat plânı hazırlanacaktır. Üni
versiteler, enstitüler yapılacak plânlar, program
lar süratle ve isabetle yapılmış istatistiklere isti-
nadedecektir. Bunları ancak İstatistik Umum 
Müdürlüğünün daha modern teşkilâtı ile sağla
mak mümkün olacaktır. 

REİS — Ferid Melen. 
FBRİD MEDEN (Van) — Ben de aynı dert

ten bahsedeceğim, bakalım Sebati Bey buna na
sıl bir izah tarzı bulacaklar, kendisinin dinleme
sini rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, elimizdeki bütçe maz
batasını tetkik buyuracak olursanız bir tane ek 
sayfa eklendiğini görürsünüz. Evvelâ rapora 
konmamış sonradan nedense lüzum görülmüş bu 
sayfa eklenmiştir. Burada Sanayi Vekâletinin 

:1956 da yaptığı sanayi istatistiği vardır. Bu, 
19*9 ile 1$56 yi altı vilâyette mukayese eden 
Mr istatistiktir. Sanayi sayımı yapılan vilâyet-' 
ler şunlardır: İstanbul, İzmir, Adana, Sakarya, 

2.1958 C : 3 
Kocaeli ve Ankara'dır. 1949 senesinde iş yeri sa
yısı 6 889. 1956 senesinde ise 21 358 ve 1957 
senesinde 6 673 ilâvesiyle yekûn 28 031 dir. İşçi 
sayısı 1950 de 71 033 den 1956 da 186 446 ya, 
1957 de 253 061 e baliğ olmuştur. 

Burada bir de yatırım ve istihsal rakamları 
vardır. Vaktinizi almamak için okumıyaeağım 
arkadaşlar. Bundan neticeler çıkardık. Bütçe Ko
misyonunda Saym Sanayi Vekili bu rakamlara 
dayanarak kapasitenin dört misli artmış olduğu
nu ifade ettiler. Saym Başbakan burada ilk ko
nuşmasında dört kat artmış olduğunu teyidetti, 
ikinci konuşmasında 1949 a nazaran artışın sekiz 
kat olduğunu ve Maliye Bakanı da bunun 9,9 
misline çıktığını ifade ettiler. 

Muhterem arkadaşlar, bu bir ankettir. Anket, 
yapıldığı zamandaki vaziyeti tesbit eder. Geriye 
doğru sekiz senelik vaziyet anketle nasıl tesbit 
edilir, bilmiyorum. Her halde bu sanayicilere 
1949 da durumunuz ne idi şeklinde sorulmak su
retiyle yani mesmuata istinaden tesbit edilmiş 
olsa gerektir. Böyle olmuşsa bu anketten 1949 
da mevcudolup da sonradan kapananlar dâhil bu
lunmadığı gibi, 1949 dan sonra yer ve şekil de
ğiştirenler da dâhil değildir. Binaenaleyh böyle 
bir anketin sıhhati üzerinde durulmaya değer. 

Asıl,dikkatimi çeken bir şey var. 1950 de İs
tatistik Umum Müdürlüğünün bütün Türkiye öl
çüsünde yaptığı sanayi istatistiki var. Bu, 22 sa
yılı istatistik bülteninde neşredilmiştir. Buna na
zaran mezkûr 6 vilâyette, dökümünü yaptım, 
21 572 iş yeri vardır. 1949 da onların gösterdi
ği 6 800 iş yerine mukabil 21 572 işyeri, 71 033 
işçiye mukabil 170 000 işçi mevcuttur. Arkadaş
larım, dikkat buyurun, 1949 da 1950 yılında ne 
büyük bir inkişaf görülüyor. İşçi sayısı 170 bin 
oluyor. Eğer bu anket doğru ise. Şu halde 1950 -
1957 artışı, 1949 - 1950 ye kadar bir sene zarfın
daki artışın tutan dahi değildir. 

Şimdi, bu mahiyette olan bir istatistiğe daya
nan Sayın Başvekil ve Maliye Vekili burada çı
kıyorlar, kapasitenin 8 - 9'misli artmış olduğu
nu ifade ediyorlar. Fakat aynı İstatistik Umum 
Müdürlüğünün ve Konjonktür Dairesinin yaptı
ğı endekslere göre sınai istihsalde artış 1950 den 
1957 ye kadar % 60 civarındadır. Şu halde artan 
9 misli kapasiteden 9 da 7 si muattal kalıyor de
mektir. 

REİS —Bir dakikanız kaldı efendim. 
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FEÎtİD MELEN (Devamla) — Başka mem

leketlerde sanayinin 7/9 sini muattal bırakan bir 
Hükümeti füze ile kamere atarlar arkadaşlar. 

Çok rica ederim, bu gibi istatistiklere daya
narak Yüksek Meclisi yanlış istikametlere sevket-
mesiuler. 

RElS — Encümen. 
BÜTÇE En. M. M. SEBATI ATAMAN (Zon

guldak) — Muhterem arkadaşlar, hakikaten bu 
sayımın neticeleri hakkındaki mütalâamızı 
Bütçe Komisyonu olarak rapora ek halinde 
ilâve ettik. Sebebi, bu kısım basılmak üzere 
matbaaya verildiği zaman, kâğıtların arasına 
karıştığı için zamanında basılamadı, sonradau 
basıldı. Raporda esasen bu neticelere işaret et
miş bulunuyoruz, raporun geliş tarzından da 
anlaşılıyor, bu müstakil bir kısımdır. 

Şimdi arkadaşımızın istediği izahatı vere
bilmek için birkaç noktayı tasrih etmek lâ
zımdır. 

1. 1950 sanayi sayımı şümulüne giren iş 
yerleri ile şu sekiz vilâyette yapılan sanayi 
sayımı şümulüne giren iş yerleri birbirinin 
aynı değildir. On bir çeşit müessese, iş yeri 
1950 sayımında dâhil olduğu halde 1951 sayı
mına girmemiştir. Bunların misali, aklımda, 
hatıramda değil girmiyenler ama, misal kabi
linden arz edeyim: Meselâ yorgancı 1950 sayı
mına girmiştir, bu sayıma girmemiştir. Ayak
kabı tamircisi, 1950 sayımına girmiştir, bu sa
yıma girmemiştir. 

HAMZA EROĞLU (Adana) — Tavzih ede
yim, sanayici değildir, 1950 sayımına da gir
mez. 

SEBATÎ ATAMAN (Devamla) — Maksadım 
o değil, yani 1950 sayımının mevzuu ile bu sa
yımın mevzuu arasında fark vardır. Ne kadar 
fark vardır o da tesbit edilmiş bulunur. Şimdi 
tavzih edeceğim bir kaç nokta var. 1949 sa
yımını nasıl tesbit ettiklerini göreceksiniz. 
1949 ve 1950 sayımlarını gayet mukayeseli, 
teferruatlı kayıtlar, defterler ve vergi kayıt
ları v. s. üzerinde yapılan tetkikat ile tesbit 
etmişlerdir. Bendeniz bu sayımda bulunama
dım, verilen izahat bu. Şimdi 1950 sayımı ile 
1957 sayımının rakamları arasındaki farkın 
sebebi bu.. Meselâ, burada diyor ki, iş yeri 
sayısı 1949 sonunda 6 889. .1950 sayımına giren 
bâzı müesseseler bu sayıma girmediği için el
bette orada iş yerinin sayısı buradakinden faz-
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ladır, işçi sayısı da keza burada az, orada fas
la... Aynı mevzulara giren bir sayım 1957 se
nesinde yapılsaydı 1957 senesinde iş yerlerinin 
sayısı buradakinden elbette fazla olacaktı. 
Fakat bunu 8 vilâyette kendisine göre bir ölçü 
almış ve ölçünün tarifine giren müesseseleri 
yapmış. Binaenaleyh 1957 sayımı bunlar nazarı 
itibara alınmaksızın mukayese edilemez. 1950 
sayımında da 1958 sayımına giı*miyen müesse
selerin hissesini çıkarmak lâzım. Bu hisLe aded 
itibariyle işçi ve iş yerinde çoktur ama istih
salle ilgili o kadar çok değildir. Asıl sanayiin 
büyük kısmanı 1958 senesi sayımının şümulü
ne giren müesseseler teşkil etmektedir. . 

îkinei nokta şudur ki, 1950 de yapdan sa
yım resmî sektörü şümulü içine almaktadır. 

Binaenaleyh meselâ, İstanbul'da, resmî sek
töre dâhil binlerce işçisi bulunan iş yerleri 1950 
sayımının şümulüne dâhil ve fakat, 1957 sayı
mının şümulüne dâhil değildir. 1957 yalnız 
hususi sektörü kapsamaktadır. 

1950 sayımı ile 1957 sayımı rakamları ara
sındaki farkı, bilmem Ferid Melen arkadaşıma 
izah edebildim ve kendisini tatmin edebildim 
mi? 

Şimdi gelelim diğer kısımlara : 
Arkadaşım, 1956 itihariyle, sanayi istihsal 

endeksi 165, ve millî gelir endeksi "% 161, şu 
kadar. Buradaki fark yedi sekiz mislidir. Na
sıl şey bu diyor. 

Şimdi rakamları dikkatle tetkik edersek şu
nu görürüz : 

Madde bir, buradaki verilen rakamlar cari 
fiyatlar üzerinden tesbit edilmiş olan rakam
lardır'. Sanayi istihsal endeksleriyle bahsedilen 
millî gelir endeksleri ise 1948 sabit fiyatları 
üzerine hesabedilmiş endekslerdir. 'Binaenaleyh 
bunlar reel gelişmeyi gösterir. Bu, cari fiyat
larla durumu gösterir. Bu itibarla aralarında 
bu bakımdan bir fark olması zaruridir. 

İkincisi; bu bizim raporumuzda'ki cetveli 
Ferid Melen arkadaşım dikkatle tetkik ederse 
görür ki ; cari fiyatlarla 1956 sonunda yani sa
bit fiyatlarla endeksin 165 ve 161 olduğu sene 
sonunda sınai istihsal 3 490 milyon lira iken 
cari fiyatlarla 1957 sonunda sınai istihsal 7 470 
milyondur. Yani bir mislinden fazlaya baliğ 
olmuştur. Yani cari fiyatlarla yapılan bu sa
yımın neticesi dahi 1956 dan 1957 ye bir miy-
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ünden fazla bir inkişafın vukua geldiğini gös
termiştir. ."Bu inkişaf reel bir inkişaf mıdır, de
ğil midir? Bu inkişaf, 1956 sonu rakam kiriyle 
1957 sonu rakamları arasındaki cari fiyatlarla 
olan bu inkişaf, reel inkişafa çok yakındır. 
Çünkü 1956 - 1%57 arasındaki fiyat değişmele
rinden başka İne bir müessir yoktur. .Fakat fi
yat değişmeleriyle asla alâkalı olmıyan iki un
sur vardır ki, bakın, 21 358 iş yeri bir sene 
zarfında 28 031 e çıkıyor. Yani yarıya yakın. 
1/3 ten. çok fazla bir gelişme var iş yeri ade
dinde.. Ama iş yeri olur şu işi yapar, iş yeri 
olur bu işi yapar. İşçi durumuna gelince : 186 
binden 253 bine çıkıyor. Bir sene zarfında, 
yani 1956 dan 1957 ye, sınai istihsalimizde ha
kikaten bir sıçrama şeklinde vâki olan inkişa
fın reel bir inkişaf olduğunu gösteren bu ilci 
unsur, mevcut. 

Bir karine daha var; 1957 senesi ithalât ra
kamları. 1957 senesi ithalât bünyesindeki geliş
meyi 1957 senesinde sınai istihsaldeki fevkalâde 
denebilecek derecede gelişmenin sebebini izah 
ediyor. 

Bir şey daha ilâve edeyim. Bu rakamlara is
tinaden yapılan hesap neticesinde, bu cari ra
kamlar sabit rakamlara irca edildiği takdirde 
1957 senesinde sınai millî gelir rakamları reel 
olarak, hakiki olarak sabit fiyatlarla 3 milyar 
640 milyon liraya baliğ olduğu da tesebbiit et
miş oluyor. Şimdi; 3 milyar 640 milyon lira aşa
ğı - yukarı 1956 milli gelirinin iki mislinden bi
raz fazladır. İş yeri a derilerinde, istihsal ve ka
pasite rakamlarında görülen inkişaf, ithalât ra
kamlarında . gözüken inkişaflar millî gelir ra
kamlarında da gözüküyor. Binaenaleyh bu sa
yım neticesi de, elimizde bu sayım yapılıncaya 
kadar mevcudolan ve, başka metotlarla ihzar 
edilmiş bulunan istatistik rakamlarına tevafuk 
etmektedir. Bunun verdiği netice, raporumuzda 
işaret edildiği? gibi, 1956 senesinden 1957 sene
sine sanayiimizin hakikaten fevkalâde büyük, 
âdeta sıçrama halinde bir inkişaf göstermiş ol -
dıığudur. Bu inkişafın derecesi, 1949 senesiyle 
mukayese ettiğimiz zaman, iş yeri sayısında % 
306, işçi sayısında % 256 bir artış kaydetmiştir. 

Kapasite ve istihsale gelince; kapasitede % 
679,. yani 7 misli istihsalde % 772, yani 8 misli 
nispetinde bir inkişaf olmuştur. 

Sabit fiyatlarla mukayese yaptığımız tak
dirde istihsaldeki artış % 399,5 yani 4 mislinden 
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% yarım eksik, olduğu meydana çıkar. Ümid-
ederim ki, bu izahatımla Ferid Melen arkada
şımızı tatmin etmiş olayım. 

IIAMZA EROĞLU (Adana) - Bir sual ri
ca edebilir miyim? 

REİS — Sırrı Beyefendi söz almışlardır, sizi 
de kaydediyorum. Müteakiben söz. veririm; Bu
yurun Sırrı Bey... 

SİRKİ ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlar, sözlerime başlarken iki hususu tasrih 
edeceğim. Birisi seçim neticelerinin neşredilip 
ediimiyeceğini sormuştum. Cevaplandırılmadı. 
İkincisi bütçe konuşmasında demiştim ki, ra
kamlar politikaya âlet olmasın. Sebati Bey şim
di diyor ki, Sırrı Atalay sıcağı sıcağına rakam
ları politikaya alet etti. Hayret ettim. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Canını 
bu kadar latifeyi de affet. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Dün Başba
kandan insaf rica etmiştim. Şimdi de Sebati 
Beyden insaf rica ediyorum. 1950 de mezbaha
larda kesilen etlerin istatistikleriyle 1956 da 
mezbahalar dışında kesilen etleri mukayese et
tiğim zaman her iki rakamı da yani 1950 ye ve 
1956 ya ait rakamları da 11 nci sayfadan aldım. 
Eğer sizin devlet radyosunda istatistikler verdi
ğiniz gibi kaim su borusu şu kadar kilo ile ve
rilir, ince su borusu olunca şu kadar metre ile 
mukayeseler yapılır, propaganda edilir. Muhte
rem arkadaşım Sebati Bey mantık oyunu yapa
rak dedi ki, et istihsalinde değil, et istihlâkinde 
360 bin ton. Kendisine bu rakamı nereden çı
kardın, diye sordum. Et mezbahalarda kesilir, 
fakat bunun dışında mmeleketimizde et köyler
de, evlerde de kesiliyor, dedi. Peki bu rakamı 
nasıl buluyorsun, diye sordum. Cevaben iki mis
lini alarak diye söyledi. Şimdi 1950 de 88 759 
ton. Aşağı - yukarı 90 bin olarak kabul edelim. 
Bunu iki ile zarbedersek, 180 bin ton eder. Muh
terem Başvekil ise 160 bin ton dedi. 20 bin ton 
bizim hakkımızı eksiltiniz öyle mi? 

Şimdi siz 1956 istatistikleri 14 948 ama, 1957 
hesaplarını verdik diyorsunuz, Sebati Bey. 1950 
den devanı edelim, 88 - 98 vasatileri on bin ton
dur. 11 ilâve edin 160 olsun; iki ile zarbedin 
320. Bizimkilerden 20 bin tenzil, sizinkine 40 bin 
ilâve. Resmî rakamları politikaya alet etmeyin 
dedik. Siz misalini verdiniz bu politikaya alet 
olmanın. 
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İ95Ü den bu yana birçok köylerde belediyeler 

açılmıştır. Birçok köyler nahiye, kaza merkez
leri olmuştur. Belediye teşkilâtı yapılmış beledi
ye teşkilâtı yapılınca mezbaha kayıtlarına dâhil 
olmıyanlar, mezbahalar dâhil edilmiş. Bu da si
zin lehinizde olmasına rağmen et istihlâkinin 
1950 den bu yana dört misli artmadığını göste
rir. Et istihlâki hiçte Muhterem Başvekilin dün 
söylemiş olduğu şekilde muazzam rakamlara ba
liğ olmuş değildir. Bizim istediğimiz rakamları 
olduğu gibi vermektir. Biz kendisinden inşa i' 
istemiştik. Hükümet adamı olduğu için belki po
litika yapar. Ama Sebati Bey de çıkar da 860 
bin tondur diye İsrar ederse, o zaman Sebati 
Beyden daha doğrusunu, sebatla beraber insaf
la istemek iktiza eder. 

REİS — Ferid Melen. 
FERİD MELEN (Yan) — Muhterem Sebati 

Bey arkadaşıma teşekkür ederim. Tenvir etti, 
bâzı malûmat verdiler. Berikinde 11 madde var, 
şunda yok. Bu maddeleri bilmiyorum dediği için 
ben de bunlara kendi malûmatımla mukayese 
etmek imkânını bulamadım. Yalnız bundan isti
fade ederek bir başka istatistikten bahsedece
ğim. 

İstatistik Umum Müdürlüğünün ziraat ista
tistiklerinin biri bende bir istifham uyandırdı. 
Buna göre 1950 de çift sayısı 2 495 256, 1956 da 
ise 2 578 000. Aşağı - yukarı 83 binlik bir artış 
göze çarpmaktadır. Traktör sayısı 1950 yılında 
16 085 idi. 1956 da 43 100 dür. Traktör ile işle
nen arazi 1950 de 1 244 000 hektar iken, 1956 
da 3 milyona çıkmış bulunmaktadır. Hayvan
la işlenen arazi 13 834 000 iken 1956 da 19 mil
yona çıkmıştır. Bunda hayvanları gayrete geti
ren âmil ve unsur nedir Ibilmiyorum, iki 
devre zarfında işlenen arazi % 50 nispetinde bir 
artış vardır. (Bol yem, sesleri) Sayın ziraatçiler 
fazla yem verildiğinden bahsediyorlar. Bilhassa 
Sebati Ataman arkadaşımızın dikkat buyurma
sını istirham ediyorum. Bu malûmata ilâveten 
1950 deki hububat istihsalinden bahsediyorum. 
Traktörlerle ve hayvanla sürülen araziden 1950 
yılında istihsal edilen hububat 7 763 000 ve 1956 
da 11 900 000 olmuş. Bu sene de ekiliş sahaları 
azalmış olduğu halde hububat istihsali 14 mil
yona çıkmıştır. Tabiî aynı istatistiklere göre. 
1950 de nüfuzumuz 21 milyondu ve sekiz milyo
na yakın ton miktarında hububatla bu nüfus ge
çinmiş. Hariçten ancak 100 000 ton ithalât var. 

1956 C : 3 
1957 de nüfusumuz 25 milyonu bulmuş, artış % 
20 demektir. Binaenaleyh % 20 nispetinde artan 
bir istihsal ile bu nüfusun geçinmesi ve hariçten 
ithalât yapılmaması iktiza ederdi. Halbuki 1957 
de 14 milyon istihsal ediyoruz ve yine hariçten 
hububat ithal durumunda kalıyoruz. Bu nasıl 
olur? 

Şimdi Sebati Bey, istihlâk arttı, biz köylüyü 
refaha kavuşturduk diyecekler. Ekmek istihlâ
ki artışını bu sebebe istinat ettirirlerse kendi 
aleyhlerine olur. Zira ekmek istihlâki artmışsa 
müstehlik katıksız kalmış demektir. Bu ciheti 
dikkate alarak böyle bir iddiada bulunmaması
nı tavsiye ediyorum. Mâruzâtım durumu göste
riyor. Buna dayanarak millî gelir ve refahın 
arttığı nasıl iddia edilir? Katıksız kalmış da 
ondan mı, fazla yemiştir. (Gülüşmeler) Şu hal
de Sebati Beyin ve asıl Hükümetin izahat ver
mesini istiyorum. Çünkü biz bunlara dayanarak 
millî gelir artışı, refah artışı diye iddialı ra
kamlar serd ediyoruz. Bunların hakiki mahiye
tini bilelim.. 

REİS — Sebati Bey, buyurun, sual vardır. 
Hamza Bey, buyurun sualinizi sorunuz. 
HAMZA EROĞLU (Adana) — Bütçe rapo

runa ek raporunuzda 1957 sanayi sayımından 
bahsediyorsunuz. Burada kapasite artışı ve is
tihsal artışından bahsediyorsunuz. Bunu her 
yerde milyon lira. olarak değil de şu kadar met
re diye ifade ettiğiniz halde burada milyon li
ra olarak ifade edilmesinin sebebi nedir? 

İkinci sualim... 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ SEBATİ ATAMAN (Zonguldak) — Ev
velâ birinci sualinize cevap vereyim. 

Sanayi sayımı yapmışlar, 8 vilâyette, sana
yi kolunu ihtiva eden iş yerlerinin kapasitesi
ni tesbit etmişlerdir. Bu kapasiteler ton, kilo, 
metre olarak muhtelif ölçülerle ifade edilir. 
Şimdi müşterek ölçü olaralk da kıymet ölçüsü
nü bulmuşlar. Bendeniz de kıymet rakamı ola
rak verdim. Ve esasen bunun başka bir rakam
la ifadesine ben de mümkün görmemekteyim. 
İkinci sualinizi sorun. 

HAMZA EROĞLU (Adana) — İkinci suali
mi soruyorum. Bu hususta söz de istiyorum, 
efendim. 

REİS — Söz talebinde bulundunuz, bunları 
o zaman arz edersiniz; mamafi sualinizi sorun. 
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HAMZA EROĞLU (Adana) — Efendim, is- . 

tihsali milyon lira olarak ifade ettiğiniz halde 
niçin miktar olarak ifade etmiyorsunuz? (Sol
dan; Ooo... sesleri ve gürültüler) 

Umumi indekslerde, sanayi indekslerinde, 
biraz evvel Ferid Melen Beyin bahsetmiş oldu
ğu smayi istihsal artışı ortalama olarak ifade 
edildim halde burada niçin ifade edilmemiştir? 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ SEBATI ATAMAN (Devamla) — Birinci 
sualinize verdiğim cevaptaki (kapasite) keli
mesi yerine (istihsal) kelimesini ikame etmek 
suretiyle ikinci sualinize de cevap vermiş olu
yorum. I 

Arkadaşlar; Ferid Melen arkadaşımın söy
lediği hususu yani, hububat istihsali mevzuun
da arz ediyorum, memleketimizde hububatın en 
mühim kısmını, takdir buyurursunuz ki, buğ
day teşkil etmektedir. Aradaki fark, buğday ; 
istihlâkinde, istatistiklerle tesbit edilmiş olan 
140 ve 190 kilo arasındaki farktan ileri gel- • 
Tvıolrtndir. 1950 de nüfus başına istihlâk mikta
rı 1^0 iken, 1956 senesinde bu miktar 190 kilo
ya çıkmıştır. Aradaki fark da bundan ileri gel
mektedir. Raporumuza merbut buğday istihlâ
ki grafiğine müracaat etmelerini rica ederim. 

RElS — izzet Bey, encümen adına mı, yok
sa şahsınız adına mı, söz istiyorsunuz? 

İZZET AKÇAL (Rize)'— Şahsım adına. 
RElS — Efendim, kifayet takriri gelmiş (bu

lunuyor. Fakat son söz milletvekilinin olduğu 
için izzet Akçal arkadaşımıza söz veriyorum. 
Buyurun, izzet Akçal. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Efendim, şahsım 
adına söz almış bulunuyorum, encümenin de 
raportörüyüm. 

Mulhterem arkadaşlar; Sırrı Atalay arkada
şım, seçim neticelerinin Hükümetçe hâlâ, de-
taylariyle neşredilmemiş olmasından bahisle şi-
'kâyette 'bulundular. Kasım Gülek Bey de aynı 
mevzu üzerinde durdular. Fakat şurasını arz 
edeyim ki, Seçim Kuruluna 52 itiraz yapılmış, 
bu itirazlar ancak üç gün evvel neticelenmiş 
'bulunmaktadır. Seçim Kanununun 116 ncı mad
desinde, seçim tutanaklarının 'birer suretlerinin 
siyasi parti temsilcilerine verileceği yolunda 
bir sarahat vardır. Fakat bunların hangi mer
ci tarafından ve ne zaman neşredileceğine dair 
hiçbir sarahat bulunmamaktadır. Yüksek Seçim 
Kurulu, işi bir neticeye "bağladıktan sonra bu 
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rakamların kıymetlendirilmesi hususu düşünü
lecek ve elbette neticelerden onalûmat verile
cektir. istatistik Umum Müdürlüğü Devlet is
tatistiklerini hazırlamakla görevli bir müessese
dir. Bu müessesenin üzerinde Ferhan Beyefendi 
durdular. Teşkilâtında küçük kadrolarının 
münhal bulunduğundan bahsettiler. Biz de bu 
müessesenin bütçesini tetkik sırasında bu hu
susa muttali olduk. Bir teşkilât kanunu hazır
lanmakta olduğunu da gördük. Umum Müdür
lükte bu teş'kilât kanununun ön lâyihası ihzar 
edilmiş bulunmaktadır, yakında Büyük Millet 
Meclisine intikal edecektir. Kadrolarda bir ge
nişleme ve ferahlama imkânı hâsıl olacaktır. 
Yani arkadaşımızın küçük derecedeki münhal 
kadroların kaldırılmış olacağını bilmeleri lâ
zımdır. Vekâletler müesseselerin çalışma mev-
zularma hasren yapmakta oldukları istatistik
lere ait faaliyetlerini önlemek elbette doğru 
olamaz. Her vekâlet ve müessesenin kendi me
saisini rakamlarla tesbit etmek yahut alacağı 
rakamlar üzerinde bir neticeye varmak için ça
lışma yapması lâzımdır. Ama şurasını Ferhan 
Beyefendiye malûmat kabilinden arz edeyim ki, 
İstatistik Umum Müdürlüğü teknik hususlarda 
bilhassa gerekli murakabeyi yapmaktadır. 

istatistik rakamları üzerinde arkadaşlarım, 
şu veya bu sebeple durdular. Hakikaten bu büt
çenin tetkiki sırasında biz de durduk. Fakat şu 
muhakkak ki, objektif olarak, her hangi bir te
sirden uzak olarak söylüyorum ki istatistik 
Umum Müdürlüğü vazifesini bendi teknik icap
larına uygun olarak, politik tesirden azade ola
rak ifa etmektedir. Bu müessese politik tesir ile 
şu işi şu şekilde yaptı diye bir yazıya rastlamış 
değilim, tamamiyle teknik icaplara uygun, ilmî 
esaslar dairesinde vazifesini gereği gibi yapmak
tadır. Bu müessese 7 yerde, 7 ayrı binada çalış
maktadır. Bunların bir araya toplanması için 
icabeden tedbirler Hükümetçe alınmış ve inşa 
halindeki bina için tahsisat konmuş bulunmak
tadır. Bina ihtiyacı temin edildikten sonra el
bette matbaa ihtiyacı da karşılanmış olacaktır. 

Teknik levazım, yedek parça hususunda bizim 
yaptığımız tetkiklere göre arzu ettikleri tahsis 
yapılmıştır. 

REÎS — Bir dakikanız kaldı, cümlenizi ta
mamlayın, efendim. 

İZZET AKÇAL (Devamla) — B.u imkânın 
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Hükümetçe karşılanmış olduğunu bize bildirdi
ler, mâruzâtım bundan ibarettir. 

REÎS — Kifayet takriri vardır, okuyoruz : 

Yüksek Reisliğe 
istatistik Umum Müdürlüğü bütçesi hakkın

daki müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede
rim. 

Bursa Mebusu 
Müfit Brkuyumeu 

HAMZA EROĞLU (Adana) — Aleyhte ko
nuşacağım. 

REİS — Buyurun. 
HAMZA EROĞLU (Adana) — Muhterem 

arkadaşlar; sınai istatistiklerimize ait çok ehem
miyetli bir meselenin münakaşası yapılıyor. İk
tidara mensup milletvekilleri 1950 - 1957 ara
sında kapasite bakımından artışın 7 - 8 misli ol
duğunu iddia ediyorlar. Halbuki biz böyle dü
şünmüyoruz. Bize bu bakımdan izahat verme im
kânını sağlamanızı rica ederim. 

REÎS — Okunan kifayet takririni reylerinize 
arz ediyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Fasıllara geçilmesini reylerinize 
arz ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Müzakerelerle alâkalı bir takrir 
var, okuyoruz, efendim. 

Yüksek Riyasete 
40 tan fazla önümüzde görüşülecek bütçe var

dır. Vaktimiz çok az kalmıştır. Bu sebeple bu
günden itibaren toplantıların sabah 10 dan 13 e, 
15 ten 19 a, 21 den 24 e kadar devam etmek 
üzere karara bağlanmasını arz ve teklif ederiz. 

Rize Mebusu Denizli Mebusu 
Osman Kavrakoğlu Baha Akşit 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bütçenin esaslı şekilde tetkik ve müzakeresi

nin temini için önümüzde kalan 5 günlük müd
det ve bu müddet içerisinde her gün ikişer defa 
toplantı yapma az gelmektedir. Bu bakımdan 
bütçenin enine boyuna ve derinliğine tetkik edi
lebilmesi için her gün toplantının üçe çıkarılma
sı ve gece mesaisi yapılmak üzere 21,30 dan 1 e 
kadar çalışılmasına karar alınmasını arz ve tek
lif ederiz. 23 . I I . 1958 

Adana Mebusu Maraş Mebusu 
Rıza Tekeli Emin Soysal 

REÎS — 10 dan 13 e, 15 ten 19 a, 21 den 
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24 e kadar çalışılmasını istiyen takriri reyleri
nize arz ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Müzakereye devam ediyoruz, 
efendim. 

F. 

201 

202 

203 

204 

Lira 

206 

207 

209 

301 

303 

Maaşla r 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
REÎS —- Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri ve 6122 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin (G) fıkrası gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 
REÎS — Kabuİ edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir, 
Basılı kâğıt ve'defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

858 480 

2 180 675 

10 000 

20 100 

2 500 

118 355 

145 000 

10 000 
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309 

403 

417 

419 

451 

452 

453 

501 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
diyecekler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
.Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli anket masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Makimi fişi mültigraf, foto ve 
sair malzeme satmalına mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj-
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

80 000 

155 000 

15 000 

86 001 

8 500 

9 000 

5 000 

150 000 

200 000 

245 000 

20 000 

21 000 

Lira 

502 

71.1. 

751 

20 000 

50 000 

Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Makina alet ve malzeme ona
rımı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Satmahnaeak makina, alet ve 
malzeme 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

F — Diyanet İşleri Reisliği bütçesi. 

EMİŞ — Diyanet İşleri Reisliği bütçesinin 
müzakeresine geçiyoruz. 

Söz alan arkadaşların isimlerini okuyorum : 
Mustafa Runyun (Konya), 
Ali Şelhum Devrim (Hatay), 
Mehmet Geçioğlu (Adana), 
Tevfik Tığlı (İsparta), 
Burhanettin Onat (Antalya), 
Fazıl Yalçın (Kırşehir), 
Hayri Çopuroğlu (Kırşehir), 
()sm an Can atan (Kırşehi r) , 
Said Bilgiç (İsparta), 
Kemal Serdarcğlu (îzmir), 
Kemal Sarıibrahimoğlu (Adana) 
Halim Ateşalp (Sivas), 
Ahmet Yılmaz (Sivas), 
Fuat Börekçi (Ankara), 
Servet Sezgin (Çanakkale), 
Gazi Yiğitbaşı (Afyon Karahisar), 
Selim Soley (Ankara), 
Sadettin Yalım (Kocaeli). 
Söz Mustafa Runyun, Demokrat Parti Mec

lis Grupu adına, buyurun, beyefendi. 
DEMOKRAT PARTİ MECLİS GRUPU 

ADINA MUSTAFA RUNYUN (Konya) — 
Muhterem arkadaşlar : 

Memleketin bütün mukadderatına hâkim 
olan Yüksek Meclisiniz, memleketin bütün ihti-
yaçlariyle yakından alâkadar olmak, Türk Mil
letinin isteklerini yerine getirmek, hâkimiyet 
bilâkaydüşart milletindir. Düsturunu bu mem
lekette yaşatmak gibi yüksek bir gayeye sa
hiptir. Hepiniz, maddi, mânevi bu millete hiz
met edebilmek emeliyle, bu milletin sînesinden 
ayrılmış gelmiş insanlarsınız. Gerek böyle bir 
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ellerin uzandığı devirler olmuştur. Fakat Türk 
Milleti yine bu dinî ve sarsılmaz imânı sa
yesinde düşmanlarına karşı koymuş, maddi 
imkânsızlıklarım maneviyattan aldığı kuvvet
le telâfi etmiş,"şeref ve istiklâlini kurtarmış
tır. Son Millî Mücadele bu hakikatin en ba
riz misalidir. (Bravo, sesleri) Millî Mücadele
de Türkün istiklâlini kurtaran bu günkü Cum
huriyet nizamını" kuran Gazi Mustafa Kemal 
Paşa mânevi kuvvetten istimdadetmeyi asla 
ihmal etmemişti. (Bravo, sesleri) Türkün tü
kenmez kuvvet kaynağı olan dinine sarılmış, 
Türk Milletinin bu ulvî hislerine tercüman ol
muştur. Hattâ âzası olmakla mübahiı bulundu
ğumuz şu Yüksek Meclisin kuruluşunda o ul
vi hisler hâkim olmuştu. Eğer o kuruluş ve 
mânevi kuvvetten istimdat, Türk Milletini, 
akıbeti tehlikelerle dolu bir felâkete götür
müş olsaydı millet olarak bu günkü varlığı
mızla iftihar edemezdik, eğer dinden bahset
mek. maneviyata sarılmak, dinî siyasete âlet 
etmek veyahut irticai bir hareket olmuş ol
saydı bunu Atatürk'ün yapmaması lâzımgelir-
di. 

Muhterem arkadaşlar; uzun yılların ihmali, 
dinî sahada derin boşluklar açmıştır. Bu haki
kati kabul etmek mecburiyetindeyiz. Bu mem
leketin maddi sahada kalkınması için durma
dan çalışan dimağlar, işliyen o uğurlu eller za
manı geldikçe dinî sahaya da uzanacaktır. Sa
yın Başvekilimizin Türk milleti müslümandır. 
Müslüman olarak kalacaktır. Müslümanlığın 
icapları yapılacaktır. Sözleri bütün milletimi
zi sevindirmiştir. Diyanet İşlerini maddi mâ
nevi kalkındıracağını Diyanet İşleri Reisine 
vadet mislerdir. 
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ulvi vazifeye seçilmeniz, gerekse aldığınız bü
tün kararlarınız ekseriyet esasına dayandığına 
göre yüzde doksan dokuzu nıüslüm,an olan bir 
milletin arzularını, dinî ihtiyaçlarını elbette ki, 
ihmal edemessiniz. Takdir buyurursunuz ki, bir 
milletin mânevi kıymetlerini değerlendirmek. 
mânevi ihtiyaçlarına cevap vermek maddi kıy
metlerini değerlendirmekten maddi ihtiyaçla
rına cevap vermekten hiçte aşağı değildir. Ma
neviyata inanmak mânevi bir varlıktan yardım 
beklemek, insanların yaradılışında mevcuttur. 
Dünyada vatan mefhumu nedir bilinmezken, din 
ve maneviyat duygusu insanların kalbinde yoı 
almışdı. Din duygusunun beşeriyetle doğduğu, 
beşeriyetle de beraber daima yaşıyaeağı şüphe 
götürmez bir hakikattir. Dünyada her hangi 
bir şey başıboş bırakılmış ise ya sönüp gitmiş
tir. Yahut da zararlı neticeler doğurmuştur. Bi
naenaleyh bu duyguyu iyi beslemek ve geliş
tirmek lâzımdır. Türk Milleti eknıeli edyan 
olan bir .dine sahiptir. O öyle bir dindir ki, il
min, medeniyetin bütün teali ve terakkinin ha
mişidir. Müslüman olan her erkek ve kadına 
ilim tahsilini farz kılar. İnsanlık için fayda 1. 
olan her ilmin öğrenilmesini farzı kifaye bilir. 
Düşmana karşı koyacak bütün tedbirlerin alın
masını en mükemmel silâh ve kuvvetlerin 
hazırlanmasını emreder. Dünyada ebedî 
yaşıyacakmış gibi dünyanın imarına çalışma
yı, yarın ölecekmiş gibi de âhiret için hazır
lık yapmasını bir düstur olarak vaz'ederken 
bu hayatta, en şerefli varlık olan insanın, mad
di ve mânevi kalkınması gerektiğine işaret 
eder. (Soldan, alkışlar) İslâm dininin hakikî 
ilim adamları, maddi kalkınmanın lüzum ve 
ehemmiyetini bakınız nasıl bir ifade ile beyan 
etmişlerdir : İnsanlar, dünyayı imar etmekte
ki, Allahm rızasını bilmiş ve hakkiyle takdir 
etmiş olsalardı yeryüzünde işlenmemiş ve ha
rap kalmış hiçbir yer bulunmazdı. İşte Türk
ler böyle bir hayat ve enerji kaynağı olan 
dinleri sayesinde şan ve şeref dolu bir hayat 
yaşamışlar, zaferden zafere koşmuşlar, hakka 
isyan eden zâlim devletleri dize getirmişler, 
muazzam bir tarihe sahibolmüşlardır. (Sol
dan, alkışlar) Milletlerin hayatında eksik ol-
mıyan bâzı felâket ve sarsıntılar Türk Mille
tinin tarihinde de eksik olmamıştır. Mukad
des' -topraklarının insafsız düşman çizmeleri 
altında inlediği, maddi imkânlarına namert 

Türk milleti bu mutlu günleri bekliyor. Tek 
kanatla uçulamaz. Tek taraflı da kalkınma ol
maz. İnsan isim ve ruh gibi iki varlıktan te-
rekkübeder. Bunun birini ele alıp da birini ih
mal etmek doğru olamaz. Milletimizin dinî 
duygularını korumak "ve geliştirmek için gere
ken tedbirlerin alınması lâzımdır. Hakiki din 
adamlarına şiddetle ihtiyaç vardır. Bunlar, 
hükümetin müzahareti ve himayesi altında ge
lişmez hudayinâbit, başıboş bırakılırsa yanlış 
telkinlerin, hurafeyi, hakikat diye gösterenle
rin çoğalmasına meydan verilmiş olur. Takdir 
buyurursunuz ki, din ve maneviyata inanç, ce-
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yük ve şerefli vazifemizde şu kürsüden yaptığı
mız yeminlerimizde sadakat, hüsnüniyet ve me
saimizde hayırlı muvaffakiyetler ihsan buyursun, 
âmin. 

REİS — Bir dakikanız var, etendim. 
MEHMET GEÇİOĞLU (Devamla) - Ö>le 

ise arkadaşlar, size şu hususu şahsım nam/rıı vb>n 
etmek istiyorum: Estaizübillâh, şu Ayeti Kerime 
ile; «înnemel müminime ihvetün», yani müminler 
birbirleriyle kardeştir, buyuruyor, Canabı Allah. 
Bir saat evvel cereyan eden hâdiseler hepimizi 
müteessir ettiği gibi bütün Türk Milletini de mü
teessir etmiştir. (Bravo sesleri) ne olur, muhte
rem parti başkanlarımız, Muhterem Adnan Men
deres ile Muhterem ismet İnönü bu işi ele alsa
lar da bu müessif hâdiselere meydan verdirmiye-
cek iyi münasebetler tesis etseler. Hepinizi hür
metle selâmlarım. 

REÎS — Tevfik Tığlı, buyurun. 
TEVFlK TIĞLI (İsparta) — Muhterem ar

kadaşlarım, Diyanet işleri Reisliğinin bütçesi 
müzakere edildiği şu dakikada, Demokrat Parti 
Grupu adına Diyanet işleri mevzuunda Demok
rat Parti iktidarının görüşünü veciz bir şekilde 
aksettirmiş olması münasebetiyle kendisine te
şekkürle sözüme başlıyacağım. Ben sadece iki 
noktaya temas etmek suretiyle Diyanet işleri 
Reisliğimizden bâzı temennilerde bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlar, bütçe tasarısında görü
yoruz ki, bu yıl hayrat hademeleri kadrolarında 
hiçbir artış olmamış, 1957 kadroları aynen mu
hafaza edilmiştir. Filhakika yaptığımız temaslar 
neticesinde Diyanet işleri Reisliği son yıllar 
içinde şehir ve kasabalardaki imam ve hatipleri 
kadrolaştırılmış bulunmasına rağmen, bunun ya
nında bugün bir de köy çevresi vardır. Halen 
camii bulunan köylerimiz adedinin 35 000 civa
rında olduğu malûmdur. Köylerimizde dinî va
zife gören imam ve hatiplerin ücretlerinin Köy 
Kanununa göre köy bütçelerinden ödenmesi hu
susu büyük bir ekseriyetle, şeklî ve nazari olmak
tan öteye geçmediği gibi tahsil usulleri ve neti
celeri bakımından da ne kadar güç ve karışık 
olduğu hepimizce malûmdur. Hususiyle birçok 
küçük köylerde imam ve hatip kadrolarına ait 
ücretleri bütçelere koymak dahi mümkün görül
memektedir. Nitekim, bu zarureti gören Bütçe 
Encümeni raportörleri arkadaşlar raporlarında 
köy camilerinde vazife gören imam ve hatiplerin 
bir program dâhilinde kadroya alınmalarını tav-
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siye etmiş bulunmaktadırlar. Raportör arkadaş
larımızın bu noktai nazarlarına tamamen iştirak 
etmekle beraber 1958 bütçe yılı içinde de bir 
miktar ilâve yapılmasını ve bu sahadaki ihtiyaç
lar tamamlanıncaya kadar bu ilâvenin inkıtaa 
uğramamasını çok arzu ederim. 

Bu itibarla bâzı arkadaşların bunu temin 
maksadiyle giriştikleri bir teşebbüse şahsan işti
rak etmiş bulunmaktayım. 

Aziz arkadaşlar, kim ne derse desin, iktidarı
mız zamanında girişilen kalkınma hamlelerimi
zin tabiî bir neticesi olarak ferdî ve içtimai bün
yemizde fikrî ve irfan seviyemizde husule gelen 
büyük gelişmeyi bundan böyle daha süratle vu
kua gelen yükselişin sahasını köy ve şehir, diye 
sınırlandırmak artık mümkün olmıyacaktır. (Sol
dan, bravo sesleri) 

Daha dün denecek kadar kısa bir zaman ön
ce her türlü medeni imkânlardan mahrum olan 
bugün ise aziz Atatürk'ün hasretini çektiği ve 
bugün tahakkuk yolundaki demokratik faaliyete 
sahne olan, suya, yola ve mektebe kavuşan her 
türlü meşguliyetinde ve her türlü faaliyetinde 
çeşitli fennî vesaitle her zaman temasa geçen, 
görgüsünde ve zihniyetinde büyük değişiklikler 
olan, hulâsa, medeni ve mesut hayata kavuşmak 
yolunda davranışını tesbit etmiş bulunan köy 
içtimai bünyesindeki din adamları ile meşgul ol
mamızın zamanı gelmiştir. (Soldan, bravo, ses
leri) 

Muhterem arkadaşlar, çok iyi bilirsiniz ki,. 
münevverlerimizin köylülerimizle muvakkat te
maslarından sarfınazar, köyde ekonomik, sosyal 
ve zirai hayat ve faaliyete hulâsa doğumundan 
ölümüne kadar bütün bir hayat seyri içinde 
onun ferdî ve umumi meselelerine müstemirren 
tesir yapan iki kuvvetli unsur vardır, bunlardan 
birisi köy öğretmeni, diğeri de köy din adamı
dır. Bir mukayese yapmak zaruretiyle temas edi
yorum, köy öğretmeninin ilmî usullerle yetiş
mekte oldukları malûmunuzdur, fakat köyde de
min arz ettiğim gibi, aynı derecede önemli bul
duğum köy din adamı ise halen hüdainabit bir 
şekilde ve kendi haline terk edilmiş durumdadır. 
Bu bakımdan biri hayati ve umumi, diğeri de 
dinî ve içtimai sahada aynı derecede, o cemiyete 
müessir unsurlar olarak köydeki mesailerinde 
ahengi kurmak ve bu ahengin içinde köy toplum
sal muhitine feyizli bir ışık tutmak ve onların 

— 458 — 
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ilerleyişinde bu muazzam inkılâbın mâna ve ma
hiyetinin tetkikinde bu iki mühim unsurun tezat 
halinde olmamaları icabeder. 

Bu hususun taşıdığı ehemmiyeti takdirleri
nize arz ederim. Bence bunun temini köy din 
adamının da esaslı dinî bilgilerle birlikte hiç de
ğilse orta derecede umumi bilgilerle aynı za
manda teçhiz edilmeleriyle mümkündür. Bu iti
barla ben bu noktaları göz önünde tutarak Diya
net işleri Reisliğinin köylerimizde yüksek islâm 
dininin cemiyetin saadetine ışık tutan esasları 
ile adını karanlık içine bırakabilecek olan hura
feleri ve bâtıl inançları birbirinden tefrik ede
cek ehliyette din adamlarını vazifelendirmek 
maksadiyle, daha ziyade imam ve hatip mektep
lerinin orta kısmından ntezun olup hayata atıla
cak gençlerden istifade etmesini temenniye sayan 
bulmaktayım. 

REİS — Cümlenizi tamamlayın, efendim. 
TEVFÎK TIĞLI (Devamla) — Umumi irfan 

seviyesinde büyük gelişmeler başlıyan bir cemi
yette dinî ve ahlâki bahis ve öğütlerden huzur 
arayan bu bahisler içinde ve bu bahisler delale
tiyle umumi görüş zaviyesinden tenevvür ihtiya
cı ile vaiz ve nasihate koşan Müslüman cemaate 
hitabedecek olan vaizlerimizin de esaslı bir din 
bilgisi ile birlikte yine hiç değilse lise derecesin
de genel bilgilerle mücehhez olmaları, bugün ar
tık kaçınılmaz bir zaruret olmuştur. Zannede
rim, hepimizin müşahademiz de bu merkezdedir. 
Bu itibarla bu sahada da bu yıl imam ve hatip 
mekteplerinin lise kısmından mezun olup da ha
yata atılacak gençlerden âzami bir şekilde fay
dalanmak ve böylelikle de din adamlarımızı çok 
kifayetli bir hale getirmek icabetmektedir. He
pinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar; her sene olduğu gibi Diyanet 
işlerimiz bu sent1 de bütçesi görüşülmek üzere 
Meclis huzuruna getirilmiş bulunmaktadır. Di
yanet işleri deyince şimdiye kadar bizde yalnız 
âbitle, mabut arasındaki münasebetleri tanzime 
memur bir müessese olarak telâkki edilmektedir. 
Ve bütçeler, mütalâalar bunun üzerine bina edil
mektedir. 

Arkadaşlar; din mevzuu şimdi bütün dünyada 
şimdiye kadar olmadığı derecede bir ehemmiyet. 
kesbetmiş bulunmaktadır. Dünyada bir ahlâk 
buhranı vardır arkadaşlar. Bütün dünyaya bir ' 
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ahlâk buhranı musallat olmuştur. Bütün memle
ketler, bütün milletler bundan müştekidir. Buna 
çare aramak yolundadırlar. Ahlâki telâkkiler 
her memlekete göre ufak tefek farklar arz etmek
le beraber bunun müşterek prensipleri, müşterek 
telâkkileri vardır. Bunları telkin için pedagojik 
usullerin, sair usullerin ortaya attığı prensipler 
iki büyük harbin insan ahlâkında husule getirdi
ği tahribatı önliyememekte, tamir edememekte
dir. Birkaç sene evvel buraya İngiliz müverrihi 
Toyunbe geldi. Bilirsiniz, bu adam yalnız tarihî 
hâdiseleri kaydeden bir müverrih değil, tarihin 
felsefesini de yapmış bir adamdır. Diyor ki: 
«Beşeriyet, bir ahlâk buhranının şevkiyle uçuru
mun kenarmdadır. Bu tehlikeyi ancak insanların 
dinleriyle olan alâkasını takviye etmekle önliye-
biliriz. Din olarak artık çok eskimiş olan Musevi
lik, ondan sonra Hristiyanlık, ondan sonra da 
hepsine nazaran daha mütekâmil, daha pratik bir 
din olan Müslümanlık vardır.» Yine bir Belçika'-
lı din ve sosyolaji âlimi, Amerikandaki üniversi
telerde kürsüleri vardır, gider, her sene dersleri
ni verir gelir. O da insanlığı kurtarmak için; 
«Ancak Müslümanlık prensiplerine insanlığın ya
pışmasını» tavsiye ediyor. «Bakmayın, Müslü
man memleketler inhitata uğramıştır. İnhitata 
uğrayan Müslümanlık değil, Müslümanlığı istis
mar etmek istiyenler onu bu hale getirmişler
dir.» diyor. Ve gidiniz, Müslüman bir Afrika 
köyünde dahi mutlak bir adalet ruhu ile karşıla
şırsınız, diyor. 

Ahlâk mevzuunda böyle olduğu gibi dünya 
politikasında da din, bugün çok büyük bir rol oy
namaktadır. Bakınız, dikkat buyurunuz. Bilhassa 
Avrupa'daki siyasi teşekküllerin çoğu Hıristiyan 
cemiyetlerine mensuptur. Gazetelerde okursu
nuz yahut radyolarda dinlersiniz; Hıristiyan De
mokrat Partisi, Katolik Partisi tarzındaki dinî 
teşekküllere mensuptur. Ve nihayet burada bir
kaç defa arz ve beyan ettiğim veçhile ikinci 
Dünya Harbini mütaakıp şimalden gelen komü
nizm akınınım önliyen, Musolini'niıı kara göm
leklileri değil arkadaşlar, o kızıl seli bundan 1900 
sene evvel çarmıha gerilen adam durdurmuştur. 
En ücra yerleri dolaşırken görürsünüz, her dağ-
başmda İsa'nın bir sefarethanesi vardır. Bugün 
bir İsrail Devleti kurulmuştur. Bunun mânası 
nedir? Bir Devlet hangi şartlarla, hangi sebep
lerle kurulur. Ook iyi takdir buyurursunuz ki, 
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İsrail'de bu şartların hiç biri yoktur. Şimalin 
Cermen ırkına mensup insanla Afrika'nın kavun 
biçimli kafalı- insanları yanyana, muhtelif ırklar, 
birbirlerinin dillerini anlamıyan insanlar bir 
araya toplanmış ve bir Devlet kurmuşlardır. Bu
nun mânası nedir arkadaşlar? 

REİS — Bir dakikanız kaldı, efendim. 
BUKHANETTtN ONAT (Devamla) — Bu

nun mânası şudur: Musa ölümünden üç bin se
ne sonra çölün ortasında bir Devlet kurmuştur. 
Keza Pakistan'la Hindistan arasındaki fark ne
dir? Dilleri bir, medeniyetleri bir, ırkları bir, 
yalnız Pakistan'ı Hindistan'dan ayıran tek fark 
din mevzuudur. Bu demektir ki, arkadaşlar, Haz-
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reti Muhammed ölümünden 1300 sene sonra Hin
distan'da 80 milyonluk bir Devlet kurmuştur. 

REİS — Cümlenizi tamamlayınız, efendim. 
BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Cüm

lemi tamamlamamı emrettiler, bu mevzu üzerin
de çok konuşulabilirdi. Riyaset öyle emretti ve 
aldığımız karar da bunu âmir. Din işlerimizi lâ
yık olduğu ehemmiyetle yürütmek ve bugünkü 
şartlara göre ayarlamak zamanı gelmiştir arka
daşlar. (Alkışlar) 

REİS — Biraz evvel Yüksek Heyetinizin al
mış olduğu karar gereğince saat 21 de toplanıl
mak üzere celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

D Ö R D Ü N C Ü CELSE 
Açılma saati : 21,00 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın (Kayseri) 

KÂTİPLER : Hakkı Kurmel (Kayseri), Mustafa Saraç (Zonguldak) 

REİS — Ekseriyet yoktur. Yarım saate ka
dar ekseriyetin teşkil edileceği ihtimali de mev
cut değildir. 24 Şubat Pazartesi günü saat 10 da 
toplanılmak üzere inikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 21,05 

»e-« 

T. B. M. M. Matbaası 


