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1. — GEÇEN Tl 

Bu Birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda: 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek 
kanun tasarısı ile, 

1B69 kalkınma istikrazı hakkında kanun ta
sarısı açık oya sunuldu ve taşanların kanun
laşmaları kabul olundu. 

1970 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü 
üzerinde üyelerin tenkidlerine Maliye Bakanı 
cevap verdi ve bütçenin tümü üzerindeki görüş
meler bitirilerek maddelerine geçilmesi kabul 
edildi ve birinci madde okundu. 

Kahire'de toplanacak Parlâmento üyeleri 
Milletlerarası Konferansa Türkiye Büyük Mil
let Meclisinden katılacak üyelerin seçimi için 
takibolunacak usul hakkında Müşterek Baş
kanlık Divanı kararı onundu. Üzerinde yapı
lan konuşmalardan sonra yapılan oylamada 
karar nisabı hâsıl olmadığından kararın gele
cek birleşimde tekrar oylanacağı bildirildi. 

Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması; 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması; 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı bütçe
sine (1 565 000) liralık ek ödenek verilmesi; 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması; 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlü
ğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması; 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması; 

TANAK ÖZETÎ 

Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması; 

Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması; 

Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması; 

istanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması; 

Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması ve 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağ'lı cetveller
de değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarıları görüşüldü ve kanunlaşmaları kabul 
olundu. 

1970 yılı Bütçe kanunu tasarısının görüşül
melerine devam olunarak; 

Cumhuriyet Senatosu; 
Millet Mellisi; 
Cumhurbaşkanlığı; 
Sayıştay Başkanlığı ve 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçeleri 
kabul edildi. 

Bugün 30 Ocak 1970 Cuma günü saat 11,00 
de toplanılmak üzere Birleşime saat 3,45 te son 

i verildi. 

Başkan Kâtip 
BaşkanveMli Manisa 
Lûtfi Tol'nnh'. Boğan Barv.i^mçjlh: 

KMip 
Cumhurbaşkanınca S.Ü. 

Zerin Tüzüii 
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BiR-iNOt OTURUM 
Açılma Saati : 11,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Ömer Ucuzal (Eskişehir) 

BAŞKAN — Otuzüçüncü Birleşimi açıyorum, görüşmelere başlıyoruz. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/3); (Cumhuriyet Senatosu 1/1051) (S. Sa
yısı : 1288) (1) 

E — BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Rapor üzerinde görüşmelere 
devam ediyoruz. 

Başbakanlık bütçesi üzerinde grupları adı
na; Sayın Mehmet Hazer, Sayın Mehmet Pı
rıltı, Sayın Ahmet Yıldız, Sayın İsmail Yetiş. 

Şahısları adına; Sayın Dikeçligil, Sayın 
Melen, Sayın Hazerdağh, Sayın Ucuzal, Sayın 
Bilgen, Sayın Tunçkanat söz almışlardır. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Mehmet Hazer. 
O. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HA

ZER (Kars) — Sayın Başkan ve Sayın arka
daşlar ; 

Bir yeni iktidar döneminin ve 1970 le baş
layan on yılm, bu ilk biitçasi de maalesef geç
miş yıllar 'bütçeleri gibi acildir. 

Bu bütçedede hızla değişen ve gelişen sosyal 
iktiyaolara ve toplumsal istsiklere cevap vere
cek bir dinamizm ve halka dönük bir anlayış 
getirilmemiştir. Bu bütçe ile de Devlet imkân
ları alışılmış metotlara ve hesaplara göre bö
lümler arasına rastgele serpiştirilmiştir. Bu 
bütçede de büyük halk kütlelerinin hayat sevi
yesini düzeltecek, kalkınmayı tabana indirecek 
yatırımlara ve tedbirlere yer verilmemiştir. 
Anayasanın demokratik ve sosyal devlet ilkesi
ne rağmen, Devlet gelirleri yine liberal ve kapi
talist bir görüşle dağıtılmıştır. 

(1) 1288 S. S ay ıh basmayazı 28 . 1 . 1970 
tarihli 31 nci Birleşim tutanağına bağlıdır. 

Kamu cari harcamaları her yıl biraz daha 
artmış, 1964 t e 6,8 milyar olan cari harca
malar 1969 da 12,6 milyara yükselmiştir. Hal
buki, A. P. cari harcamaları azaltmak ve yatı
rımlara dönüştürmek vaad ve iddiası ile iş 
başına gelmiştir. 1970 yılında bu harcamala
rın daha da artacağı anlaşılmaktadır. 

Sayın arkadaşlar, İkinci Beş Yıllık Plân 
döneminin üçüncü yılında olmamıza rağmen Sa
yın Başbakan ve Hükümet yelikilileri 1970 yılı
nın bir derlenme, toparlanma yılı olacağını 
defa atla beyan etmiştir. Halbuki, bu yıllar 
hamle yılları olacaktı. Bundan da anlaşılıyor 
ki, 1970 de yatırımlar daha da yavaşlıyacak, 
refah devletine vuslat yine başka bir bahara 
k? bacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, 
İs ve endüstri hayatında da olumsuz b2-

lirtiler, güvensizlikler dikkati çekecek bir düze-
ye ulaşmıştır. Geniş halk İditlelerini bunal
tan hayat pahalılığı, fiyat dalgalanmaları 
ulusal üretimi engelleyen montaj sanayii, it
halât ve ihracatta görülen dengesizlikler de 
günden güne artmaktadır. Bu yüzden de kal
kınma çabaları heyecansız, isteksiz, kuru rakam 
ve formüller halinde kalmaktadır. 

Vergi reformu, istihdam politikası da he
nüz Anayasanın öngördüğü istikamete getiril
memiştir. Millî gelir dağılımındaki adalet siz-
likbr de sürüp gitmekte, hattâ günden güne 
artmaktadır. 

Besin maddeleri üretim ve tüketimindeki 
yet^razliklsr, halk kütleleri arasında beslenme 
'dengesizliği yaratmakta; bu maidJelerin tağşiş 
ve hileleri de önlenemıemektedir. iç ve dış pi
yasa da bundan şikâyetçidir. İkinci Beş Yıllık 
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plânda öngörülen gıda sanayii de henüz realize 
edilememiştir. 

Nüfusumuzun % 70 kadarı tarım sektörün
de olmasına rağmen bu yıl da dışarıdan yemek
lik buğday getirmeye mecbur kaldık. Bu sonucu 
tabiat şaftlarına bağlamak mümkün olsa da 
tatmin edici olamaz. Sulama, toprak reformu, 
çiftçi mallarının değer pahasına satılması, kre
di düzeninin ıslahı gibi tedibirler alınarak tabi
atın bu tahribatı hafifletilebilirdi. Denenmemiş, 
toprağa ve iklime alıştınimanıış yabancı men
şeli buğdayların bol mikltarda ve rastgele ekti-
rilmesi de bu sonucu etkilemiştir. 

Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede öğ
retimi yaygın hale getirmek, ancak devlet eliy
le ve devlet yardımı ile mümkündür. Bu da eği
tim ve öğretimin her derecesinde ve her safha
sında fırsat eşitliği sağlamak ve kolaylıklar ya
ratmakla olur. Dengeli, âdil, bir sosyal yapı, hız
lı bir kalkınma da ancak bu sayede gerçekleşe
bilir. Anayasamız bu yolu ve yönü göstermiştir. 
Uygulamanın ve yasalannda bu istikamette 
değiştirilmesi ve gaiiştiıilmesi lâzımldır. Hal 
böyle iken eğitim ve öğretim hayatımız ideolo
jik çekişmelerin etkisi ile ulusal amaç ve yö
rüngesinden ayrılmaya zorlanmaktadır, öğren
ci, öğretmen ilişkileri saygı sınırını aşmış, ve
rimsiz bir tartışma içine girmiştir. Bunları ileri 
ve bilimsel bir gelişme saymak veya yeni bir 
metot uygulaması olarak kabul etmek de müm
kün değildir. 

Bilindiği gibi üniversite reformu da henüz 
gerçekleşmemiştir. Eğitim düzenindeki diğer 
aksaklıklar da giderilmemiştir. Tahripkâr bir 
düzeye varan; uygar toplumlara pek de yakış-
mıyan öğrenci saldırılan bir yana bırakılırsa 
üîiiversiMeFİmîMeki huzursuzluklann başta 
gelen nedeni bunlardır. 

Eamu personeline de sıçnyan boykotlann 
sebeplerini ortadan kaldırmak, hükümetin ver
diği sözü tutması, idari ve personel reformunu 
gerçekleştirmesi ile mümkün olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Hükümetin özellikle Başbakanın yargı ka

rarlan tartışmasına kanşması mümkün olsa da, 
bu kararlara muhalefeti asla tecviz olunamaz 
Çünkü bu hukuk devleti anlayışı ile bağdaşa
maz, Kesinleşmiş yargı kararlannm uygulan
maması kanunlarımıza göre şahsi suç sayılır. 

30 . 1 . 1970 O : 1 

Devlet kesesinden tazminat ödemekle bu suçlar 
belki bir zaman için küllenebilir, fakat suçluluk 
asla ortadan kaldırılamaz, Sayın Başbakan ba
kanlıklarda bu kabîl kanun dışı uygulamalara ar
tık bir son vermelidir. Anayasaya inancın ve 
bağlılığın gereği de budur. 

Değerli arkadaşlarım, 
Hükümet asayiş ve güvenliği ilgilendiren top

lum olaylarını da yanlış bir metotla değerlen
dirmektedir. Bu olaylan günlük havadisler gibi 
mütalâa etmekte onlan okunmuş gaziteler gibi 
mütalâa etmekte yenilerini beklemektedir. Bu 
günü gün etmek politikasıdır. Olayların biri-
biriyle olan irtibatı, hukukî ve sosyal nedenleri 
ile birlikte değerlendirilmesi ve tedbirlerinin de 
buna göre alınması lâzımdır. Toplum hareket
lerinde polisin yerine sık sık asker kullanmak, 
polisi aslî görevinde tâli yani ikinci derecede 
unsur haline getirmekte ve onun itibarını sars
maktadır. Aşın akımları başıbozuk kuvvetlerle 
önlemeye çalışmak ise vaiandaş kütlelerini biri-
birine düşman haline getirmekten başka bir so
nuç vermemektedir. 

Bütün bunlar gösteriyor ki, Hükümet yeni 
Anayasanın getirdiği çok merkezli denetimden, 
toplumsal hareket ve kaynaşmalardan bunalmış 
bir haldedir. Bugün her meselede son sözü söy-
liyecek tek merci Hükümet değil. Fakat her 
mesele hakkında Parlâmentoya, kamu oyuna 
hesap verecek tek merci yine Hükümettir. Bil 
gerçeğin layikıyle kavranılmama 3i bunalımın 
baş nedenlerindendir. 

Sayın arkadaşlar, bilindiği gibi demokrasi 
bir hukuk düzenidir. Kendine özgü bir iklim 
ister. Demokrasi ile anarşi bir arada yaşıya-
mas. Bu itibarla demokrasiyi bir açık pazar gibi 
kullanmak mümkün değil. Onun ela her ülkenin 
sosyal yapışma, tarihsel gelişimine uygun bir 
sınırı vardır. Bu smır kanunlarla çizilmiştir. 
Kanunlara hürmet ve riayele, Hükümet de va
tandaş katlar mecburdur. 

[ öte yandan demokrasiyi sadece bir seçim me
kanizması, seçimi de politik oyun olmak itha-

| mından kurtarmak lâzımdır. Delege kombine-
sonlan, önseçim hileleri demokrasiye karşı 

r güveni sarsmakta ve seçime karşı da ilgiyi azalt-. 
maktadır. Bu nedenle seçimlere katılma oranı 
gittikçe düşmektedir. Seçimi kaynağından iti-

I baren meşru bir tabana oturtmak mecburiyeti 
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vardır. Bu konuda da Hükümete sorumluluklar 
düşmektedir. Parlâmento dışı kuvvetleri ihmal 
ederek, ya da onları susturarak bir açık rejim 
yürütülemiyeceğiıie gere demokrasimizi (Cici 
Demokrasi) (burjuva yutturmacası) (Sandık De
mokrasisi) gibi adlarla niteliyenlerin ve yeren
lerin varlığı da hesaba katılarak demokrasiyi 
pürüzlerinden arınmış hale getirmek ve parlö-
manterismi biran evvel yörüngesine yerleştir
mekte Hükümete görevler düşmektedir. Büyük 
vatandaş kütlesi aslında demokrasiden değil, 
partizanlıktan, keyfî uygulamalardan çok lâftan, 
az isten şikâyetçidir. Türk seçmeni, seçimlerde 
tercihlerini serbestçe kullanmak ve oyları ile 
Devlet yöne i'imıııe katılmak istiyorlar. Bilinen 
usullerle hazırlanmış değişmez listeleri bir ma-
kina gibi sandığa atmak istemiyenler de günden 
güne çoğalmaktadır. Bunlardan göz önüne alı
narak ssçim işlerinin düzeltilmesinde Hükümetin 
önayak olması lâzımdır. Sadece yakınmakla bu 
aksaklıkların giderilemiyeceği de meydandadır. 
Kanaatimizce bugünkü şikâyetleri ve yakınma
ların hepsinin çaresini millî heyecanda ve de
mokratik İmrallarda bulmak mümkündür. Bu
nun yolu da durmadan nutuk çekmek, işlemez 
plânlar yapmak, özel maksatlara göre istatistik
ler hasırlamak değil. Topluma millî ve müşte
rek bir hedef göstermek, sosyal adaleti gerçek
leştirmek, herkesi Devletin adaletine inandırmak 
lâzımdır. Sosyal muhtevalı tedbirleri kâğıttan 
hayata geçirerek şikâyetlerin büyük bir kısmını 
önlemek mümkündür. Yine kanaatimizce aç 
mideler de aç kafalar gibi ancak demokrasinin 
özgür havasında doyabilir. Başka rejimlerde 
mideler doysa da kafalar ve gönüller aç kalı
yor. 

Sayın arkadaşlar, Hükümetçe vâdolunup 
bugüne kadar gerçekleştirilmiyen binbir iş 
vardır. Bunların hepsini sayarak vaktinizi 
almıyacağım. Birkaç tanesini hatırlatmak için 
işaret etmekle yetineceğim. 

Üniversite reformu, 
Personel reformu, 
idari reform, 
Zirai reform, 
Atırma Eksiltme Kanunu, 
Muhasebe! Umumiye Kanunu ve 
yeni kurulan bakanlıkların teşkilât kanun

larım bu arada saymak mümkündür. Teşkilât 

kanunları çıkarılmadan kurulan bakanlıkların 
sayısı bilindiği gibi gittikçe artmakta ve bun
dan dolayı da düblüyasyonlar, görev ve yetki 
ihtilâfları da çoğalmaktadır. Bunların biran 
evvel giderilmesi için teşkilât kanunlarının 
çıkarılması, hizmetin selâmete kavuşturulması 
lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün toplumumuz 
huzursuzdur. Herkesin de şikâyeti vardır. Bi
raz evvel kısaca özetlediğim konular ret kabul 
etmez delilleridir. Bu huzursuzlukların, bu is
teksizliklerin başnedeni idaredeki aksaklıktır. 
Bilinen bir gerçektir; nereden idare düzgün 
işler, yani nerede administrasyon sağlam te
mellere oturmuşsa orada şikâyetler azalmış, 
orada Devlet dairelerinin kapısında vatandaş 
toplanmıyor, orada mahkeme dosyaları kaba
rık değildir, orada vatandaşlar huzursuz de
ğil, orada vatandaşlar birbiri ile çatışma-
makta ve çekişmemektedir. Bunun yolu, te

mel prensipleri ile hepimizin birleştiğimiz 
Anayasayı tüm anlamı ile ve anaprensipleri 
ile uygulamaya koymaktır.. Bugün içinde 
bulunduğumuz ortam, kaynaşmaları artıracak 
bir istidatta ve istikamette gelişmektedir. Bu
nun başlıca nedeni, sadece düzen bozukluğu 
diye ifade edilen esaslar değil, aynı zaman
da düzendeki çelişik düzendir. Bir taraftan 
Anayasayı, özel hukuku, hususi mülkiyeti 
muhafaza ve müdafaa eden bir iktidar; diğer 
taraftan bir tek kararla, meselâ sahillerin yağ
ma edilmesini durdurabiliyor. Sahillerin yağ
masını durdurmak başarılı, sosyal ihtiyaç
lara, günün şartlarına uygun bir tedbirdir. 
Fakat özel mülkiyeti dokunulmaz halde sa
vunmak liberal bir görüştür, işte böyle bir 
çelişki içinde bulunan bir idare vatandaşta, sa
dece huzursuzluk, itimatsızlık yaratır. Bir 
tarafta özerk müesseseler var, bir tarafta 
özerk müesseseleri emir altına alma var; o 
da bir çelişik düzen ifade eder. Düzenler, 
prensipler demektir. Prensiplerden inhiraf 
edildikçe ihtilâflar ve müşkülâtlar da çoğal
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Başbakanlık bütçesi 
konuşulurken yeni kurulan bakanlıklara yu
karda bir nehze temas ettim. Bu bakanlıkla
rın teşkilât kanunları, bâzıları eski olmasına 

• rağmen tamamlanmamıştır. Yeni kurulan ba
kanlıklar da sadece hemen akla gelen karar-
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larla teşkil olunmuştur. Bakanlıkların kurul
ması ihtiyacı, vaktiyle yapılan tetkiklerle 
bâzı istikametlerde değerlendirilmiş, ihtiyaç
lar belirtilmiştir. Meselâ yeni kurulan bir En
formasyon Bakanlığı var; lüzumlu bir bakan
lıktır. Fakat turizm ve enformasyon hizmet
leri eskiden beri bir arada yürütülmesi lâzım-
gelen bir hizmettir. Çünkü turizm ne kadar 
geniş sahaya yayılırsa yayılsın, sadece tabiî 
zenginlikler, tarihî zenginlikleri idare etmek 
yetmez bunun reklâmını, bunun pro-
pogandasmı yapacak vasıtalalara da ihtiyaç 
vardır. Bu vasıtalar da radyodur, televizyon
dur, basındır. Bunların ayrı ayrı ellerle idare 
edilmesi her iki maksadın da aleyhine işlemek
tedir. Bu konuya kısaca temas etmişken TRT 
ile Hükümet arasındaki ihtilâfın son günlerde 
'bir yeni safhaya kavuşmasını gördük, mem
nun olduk. Yani TRT nin bugüne kadar ibra 
edilmiyen hesaplan ibra edilmiştir; iyi bir 
başlangıçtır. Fakat en çok şikâyet edilen ve 
TRT den daha eski bir Devlet müessesesi olan 
Anadolu Ajansının bunca aksaklığına rağ
men, Hükümetin bu konuya hiç temas et
memesini yadırgamamak mümkün değil, arka 
daşlar. 

Anadolu Ajansı Devlete bağlı bir kuru
luştur. Diğer ajanslardan, ö?el ajanslardan 
daha geniş bir imkâna sahiptir, Buna rağmen 
özel ajanslar kadar geniş bir faaliyet göster
memektedir. Kendi bünyesi içinde huzursuz
luklar var, yani bu idare işlememektedir; şi
kâyetlerle doludur. Bu idare partizan mak
satlara alet edildiği basma akseden şikâyet
lerle sabit olmuştur. Bu idarenin, şahsiyat yap
mak usulümüz olmadığı için isim zikretmi
yorum,, Genel Müdürün sadece bir partinin 
başkanı, yani Hükümet Başkanı ile dolaşmış 
olması hatırlanacağı gibi basında büyük tep-
killere yol açmıştır. Binaenaleyh Hükümetin 
TET üzerinde bu kadar durması için yeter sebep 
olmadığı halde, bu kadar şikâyetleri basına 
kadar akseden bir müessesenin üzerinde dur
mamasını hoş karşılamak mümkün değildir. 
Hükümeti bu konuda da dikkatli olmaya çağır
mayı vazife sayıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bölge radyoları ku
rulmaktadır. Bu; yeni bir hamle olarak başa
rılı bir hizmet telâkki olunmaktadır. Şahsan 
biz de bu hizmetin bu halde inkişaf etmesine 
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takdirle karşılıyoruz. Fakat bölge radyolarının 
yerlerinin tesbitinde bugüne kadar isabetli 
olmıyan bâzı davranışlar ve kararlar olmuş
tur. Yakînen bildiğim bir tanesini arz edeyim. 
Meselâ Doğu bölgemizde Sovyet Rusya'dan ya
pılan türlü yayınlara cevap verecek, kontra 
propaganda yapacak esaslı radyo imkânımız 
yoktur. Kars'ta küçük takatli şehir radyosu 
vardır. Halbuki o civarda Sovyet Rusya'nın bü
yük takatli ve her an neşriyat yapabilen rad
yoları vardır. Bunlann etkisinden o bölgeyi 
kurtarmak ve hudutlarımız dışına da bir şey
ler söyliyebilmek için, o radyonun da imkâna 
kavuşturulması lâzımdır. Faydalıdır, bu eski 
bir derstir, başlanmış, tamamlanması mümkün 
olan bir hizmet olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bu yeni bakanlıkla
rın kuruluşunda öne alınması lâzımgelen konu
lardan birisi de besin ve beslenme konusudur. 
Üretiminden tüketimine kadar, pazarlaması, 
standardizasyonu, fiyatlarının tesbiti gibi me
seleleri bir arada yürütecek; iç ve dış piyasa
ları denetecek bir merkezi organizasyona ih
tiyaç olduğu kanaatindeyiz. Bu defaatle söy
lenmiştir. Hükümet yeni bakanlıklar teşkil 
ederken bu esası dikkate almalıdır. 

Sadece Sağlık Bakanlığı teşkilâtı ile ne gı
da sağlık kontrolü temin olunabilmekte, ne fi
yat kontrolü sağlanabilmekte, ne de iç ve dış 
pazarların ihtiyaçlarına imkân verecek hazır
lıklar yapılmaktadır. Bu itibarla yeni bakan
lıklar kurulurken bu konunun ele alınmama
sını bir eksiklik sayıyoruz. Hükümet bu mesele
yi de inşallah yakında ele alır, bir sonuca bağ
lar. Aslında bakanlık kurmak meseleyi hallet
mek için belki yeterli değildir. Meseleyi, pren
sipleri tümü ile benimsemedikten sonra bakan
lıkların sayısını artırmak dertlere deva olmaz. 
Ama yine de bugünkü keşmekeşten kurtaracak 
bir tedbir olur. 

Hülâsa muhterem arkadaşlar, bugün vatan
daşla devlet kuvvetleri; gençler birbiri ile ça
tışmakta ve çarpışmaktadır, ölenler var, öldü
rülenler var ve öldürenler vardır. Bütün bun
ların karşısında devlet tedbirleri, adeta hâdi
selere seyirci kalmaktan ibaret görünmekte; 
polis sayısını artırmak ve polisi yeni vasıta
larla teçhiz etmekten başka bir çare düşünüle
memektedir. Polis sayısını artırmak, belki ra-
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kamlar, hesaplar ortaya atılarak, filân devlette 
şu kadar nüfus var, şu kadar nüfusa bir polis 
düşer, bizde daha azdır gibi, birtakım hesap
larla savunulabilir. Fakat asıl bugün Türkiye'
nin baş derdi, bu sosyal çekişmelerin millî bün
yede yaratmak üzere olduğu tehlikeyi görmek 
ve bu yeni tehlikeli, zararlı işaretleri iyice 
değerlendirerek tedbirlerini biran evvel bul
maktır. Hükümetin her meselede şikâyet et
mesi bu konuların çaresi değildir. Hükümet 
şikâyet etmez, Hükümet icra eder. Şikâyet, baş
ka elinde imkânları olmıyan Devlet kuvvetleri 
istimal edemiyenlerin hakkıdır, vazifesidir, 
Hükümetin vazifesi şikâyet etmek değildir. 
Görüyoruz ki, hadiseler olduktan sonra Hükü
met sadece yakınmakta, şikâyet etmekte ve 
asla konuyu temelinden, kökünden ele alma
maktadır. Yine biraz evvel arz ettiğim gibi, 
polisin yerine asker kullanmak ve hele onu sık 
sık kullanmak, polise yardımcı gelen askerî işe 
hâkim kılıp, polisi onun emrine vermek, ayrıca 
kanunlarımıza da aykırıdır. Sosyal hareketler, 
toplum hareketleri bu yüzden artmakta, po
lisle vatandaş çatışmaktadır. Yarın bu hare
ketler tekerrür ettikçe, aynı mesele askerle va
tandaş arasında da tekerrür edebilir. Bunun 
sakıncaları da izah edilemiyecek kadar açıktır. 

Özetle arz ettiğim bu konularda, Hüküme
ti uyarmaya ve iyi niyetle alınacak müspet 
tedbirlere yönetmeye çalıştık. Hükümeti bu 
istikamette görürsek daima destekliyeceğiz. 
Bu inançla, bu bütçenin yurdumuza, Başba
kanlık mensuplarına hayırlı olmasını diler; 
Yüce Heyetinize saygılar sunarım. C. H. P. si 
adına hepinizi selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Pırıltı. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA MEH
MET PIRILTI (Antalya) — Sayın Başkan, de
ğerli. senatör arkadaşlarım ve muhterem Hükü
met ricali; 

Güven Partisi, Cumhuriyet Senatosu Grupu 
adına, 1970 Başbakanlık Bütçe kanun tasarısı 
üzerinde görüş ve temennilerimizi arz edeceğim. 

Her bütçe bir hükümetin, geçmiş yıldaki tüm 
icraatının ve bunun ışığı altında gelecek yıla ait 
çalışmalarının eleştirilmesine, takdir ve tenki
dine imkân verir. 

Yalnız, bu yılki bütçe müzakereleri oldukça 
kritik bir zamanda yapılıyor; şöyle ki, 12 Ekim 

1969 tarihindeki seçimlerle işbaşına gelen Hü
kümetin 1969 yılından iki buçuk aylık ve 1970 
yılındaki bir aylık ki, ceman 3,5 aylık icraatı 
var. Bunun eleştirilmesi de mümkün. Fakat za
manın kısalığından mı, yoksa müspet, elle tutu
lur, gözle görülür bir icraat yapmaya Hüküme
tin bünyesini teşkil eden A. P. kanadındaki iç 
çekişme im!kân bahşetmediği için mi oüacak ki, 
biz bu müzakerelerde yine 1969 yılı Hükümet 
icraatını eleştireceğiz. 

1970 yılı Bütçesi münasebetiyle yapacağımız 
bu tenkidlerde, 1969 Hükümet programının ba
şında, ifade edildiği gibi, şöyle bir mülâhaza ile, 
Sayın Hükümetin bizleri karşılaması mümkün
dür : Geride kalan dört yılın muhasebesi seçim
lerde yapılmıştır, bu münakaşayı tazelemekte 
fayda yoktur.» denebilir. 

Hele, Sayın Başvekilimizin mantığı ile açık
larsak; «millet bizim çeşitli sahalardaki politi
kamızı ve tutumumuzu tasvfbetmemiş olsalardı, 
bizleri işbaşına getirmezlerdi. Bizleri, millî ira
de iş başına sıcağı sıcağına getirmiş bulunduğu
na göre, sizin tenkidlerinizin isabetsizliği ve 
millî iradeye tercüman olamıyacağı ortadadır» 
diyebilirler. Bu muhtemel kanaatleri kendilerin
de saklı kalmak üzere, biz Sayın Başbakanın de
ğişmemiş olması ve bir ölçüde yeni iktidarı aynı 
siyasi iktidarın devamı sayarak Hükümeti dün 
ve bugünkü görüntüsü ile eleştireceğiz. 

Arzımızın, yanlış yorumlara gelmemesi için, 
şurada şu hususu bir kere daha tesbit edeüim ki; 
Büyük Türk Milleti 12 Ekim 1969 seçimleri ile 
iradesini izhar etmiştir. Hür, demokratik düze
ne bağlı ve millî iradeye saygılı bir siyasi teşek
kül olarak milletimizin bu kararını saygiyle kar
şılıyoruz. 

Sözılerime başlarken, yeni Hükümetin kısa 
hizmet süresinde parti kanadındaki iç çekişme 
selbebiyle olacak M, bir eleştirmeye tabi tutaca
ğımız hizmeti yoktur, dedim. Bunu rasgele ifa
de etmedim. Bir derdi belirtmek ve bu uğurda 
temennide bulunmak üzere bu konuya avdet edi
yorum. 

Geçen yıl Başbakanlık Bütçesi Yüce Senato
muzda müzakere edilirken Anayasamızın 105 nci 
maddesini ele aldım. Mezkûr maddenin ki, bun
lar : Sayın Başbakanı aşağıdaki üç hususta gö
revlendirdiğini, 

a) Bakanlar Kurulunun Başkanıdır, 
b) Bakanlıklar arası işbirliğini sapar, 
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c) Hükümetin genel siyasetini yürütür, di
ye ifade ederek; bu görevlerden bakanlıklar 
arasındaki işbirliğini sağlamak hususunda da, 
«bakanlıklar arasındaki koordinasyonun sağ
lanması her şeyden evvel psikolojik bir faktör 
olan, bakanlıktan başındaki sayın bakanların, 
Sayın Başbakana bağlılıkları ve samimî olarak 
inanmış olmalariyle mümkündür. Beni mazur 
görsünler ama, dıştan görülen manzara ve hâdi
selerin oluş şekli hiç de bu temennimiz veçhile 
değildir.» demiştim. Bu konuyu, «parti içi me
selelere karışmanın ötesinde, millet menfaatini 
alâkadar eden hizmetlerin ve tasarrufların ya
pılmaması nedeniyle eleştirdiğimizi de» ifade 
etmiştim. Yeni kabinenin teşkili münasebetiyle 
iddialarımın doğruluğu bir kere daha su üstüne 
çıkmış oldu. 

Fakat olanlar olmuş o devre yapıcı güçten 
mahrum bir şekilde geçiştirilmiştir. 

Bu kere de bu huzursuzduk başka bir şekliy
le cereyan etmektedir. Muasır devletlerin ilerle
yiş temposuna ayak uydurabilme çabası içeri
sinde olması hali yanı sıra ve bunun icapların
dan biri olarak; Türk vatandaşı içte her zaman
dan çok kalkınma hamlelerine, huzur ve refahı
nın gereklerini yapma mecburiyetinin bulundu
ğu bir devreyi yaşıyor. 

Şu mâruzâtımla, G. P. sinin bir muhalif par
ti, iktidarın alternatifi olabilecek durumunu bir 
tarafa iterek, kuruluşumuzdan bu yana olduğu 
gibi, «gerçeklere saygılı olarak, Hükümete mu
halif olmak, milletin ve ebedi Türk milletinin 
menfaatlerine muhalif olmak değildir» düsturu
muza sadık kalarak diyoruz ki; bu tür tutum ve 
davranışlar Hükümetin kararsızlığına, çekin
genliğine neticeten başarısızlığına müncer olu
yor. 

Anayasamızın öngördüğü kanunlar ve ted
birler ile Hükümet programında vadedilen hu
suslar gerçekleştirilemiyor. Bunlara sırası gel
dikçe temas edeceğiz. 

Hükümetin, kararsızlığına, çekingenliğine 
misal olarak da halen tazeliğini muhafaza eden 
Devlet bakanlıklarından birinin kaldırılmasını 
bir örnek verebiliriz. Evet, Sayın Başbakan, di
yebilirler ki, bu benim bileceğim bir husustur. 
Lüzum gördüm ihdas ettim, lüzum gördüm kal
dırdım. Hayır Sayın Başbakan, lüzum gördüğü
nüz zaman 3,5 ay önce idi. O tarihte bir Hükü

met programı hazırlamıştınız, bu programdaki 
hizmetlerin ve tasarrufların ifası için gerekli 
gördüğünüz bir Devlet Bakanlığı makamını ih
das ettiniz. Bu programı da okuyarak güven 
oyu aldınız. Programın tatbikinin malî gücünü, 
malî mezuniyetini de henüz 1970 bütçesi ile ala
cağınız bir sırada, bu makamı kaldırmış olmak-
lığınız huzursuzluğun sizi zorlayışıdır. Bu tak
dirde hizmetlerin, Hükümet programının tatbi
kinin aksıyacağı bedihidir. 

Sayın A. P. senatörleri; görüyor musunuz 
iktidar partisi olmanın mesuliyetini, zorluğunu? 
Türk Milletinin iradesinin çoğunluğu üzerinizde 
temerküz ederken; seçim beyannamelerinde 
vâdettiğiniz hizmetler manzumesiyle taahhüde 
girdiniz. Reylerin tahassülü ile de, dört yıllık 
için millet hizmetini takabbiil ettiniz. Âkit ta
mam oldu. Bu hizmeti yürütürken size de, 
muhalefete de murakabe vazifesi düşüyor. 
Hükümet de programına ve prensiplerine sa
dık kalarak tavizden, müsamahadan uzak ic
raatını yürütecektir. Prensiplerinden ve karar
larından taviz verecek veya ayrılacak olur 
ise, millet hikmeti aksar. Bu nedenlerle kısır 
çekişmelerin bir tarafa itilmesini, ciddî sebep-; 
ler var ise, ki olabilir, en seri bir şekilde Hü
kümet veya grup olarak bunun neticeye bağ
lanması gereklidir. îşin müsamahaya ve idarei 
maslahatçılığa tahammülü yoktur. 

Gecen yılki bütçe müzakerelerinde bu yolda. 
ki halisane tenkid ve temennilerimiz, Sayen Baş
bakan adına, Sayın Devlet Bakanı Seyfi Östürk; 
tarafından; «Başbakanlık bütçesi dolayısiyle 
bir siyasi partinin kongre faaliyetlerinin mü
nakaşası tabiatiyle mümkün değil» diye ce
vaplandırılmıştır . 

Hükümet, çalışamamanın ve istenilen ölçü
de parlâmentodan beklenen kanunların eıka-
r'Iamadığmın mazereti olarak meclisler gün
demlerinde daha çok murakabeye yer veril
diğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
nin sorular, genel görüşme önergeleriyle bu
na sebeholduklarmı, her ne kadar bunu tak
dir ve şükranla karşılıyorlarsa da, umulan öl
çüde netice alamamamın mazereti olarak, sayını 
üyelerin, murakabe haklarının kullanılışı gös
terilirken, Güven Partisinin mesuliyetlerimizi 
müdrik olarak bir çalışma içerisinde buluna
lım, yolundaki tenkid ve temennisini ele lüt-
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fen bir parti içi meseleye karışma şeklinde j 
mütalâa edilmesin. 

Bütçe müzakerelerinden beklenen; yapılan,' 
eleştirilen ışığı altında tatbikatçıların o yıl 
ve gelen yıllar için faydalanmasıdır. Bu müm
kün cluyormu, olmuyorum. diye bana sorarsa
nız, hayır cevabını rahatlıkla verebilirim. Bu
nun sebeplerini geçen yıl arz ettim. Asıl olan 
istifade edildiği düşünüsü bulunduğuna göre, 
biz vazifemize devam edeceğiz. Yalnız, §u ka
darını ifade edeyim ki geçen yıllardaki temenni 
ve tenkidlerin aynını bu yıl içinde aynı ile ya
pılmasında bir sakınca göremezsiniz. 

Bütçe müzakerelerinde tatbik edilen usul iti
bariyle hatiplere cevap veren Saym Bakanlar
dan sonra, ancak bir sayın üye konuşabildiği 
için, Bakanın cevaplarmdaki tenakuzları be
lirtmek imkânı olamıyor. Geçen yıl Güven Par
tisi olarak yaptığımız tenkidte; «aşırı akım
ların, çeşitli ideolojilerin faaliyet sahası ha
line gelmiş bulunan memleketimizde huzur 
bozucu faaliyetler devam etmiştir. Bir müddet
ten beri ve bütün bu faaliyetler ve hareketler 
karşısında iktidarın mukavemeti cılız ve cesa
retsiz olmuştur.» deniyor. Bugünde aynı husus 
vâridolduğu cihetle, o tarihte aldığımız ce
vap ve tutumu eleştirelim; Cevap: «Dünyanın 
her tarafında çeşitli cereyanlar mevcuttur. 
Türkiye'de de çeşitli cereyanlar mevcuttur. 
Devrin icabı ve Türk Anayasasının getirdiği 
hürriyet havasının icabı birtakım toplum ha
reketlerinin meydana geldiği bir gerçektir.» 
deniyor. Bunların karşısında herkesin vazi
fesi nedir, diye soran Başvekilimiz devamla; 
«Bir suç işlenmiştir. Devletin emniyet kuvvet-
leri el koyacak götürecek Devletin savcısına; ı 
savcısı delilleri, emniyet kuvvetleri delilleri 
toplıyacak tamamlayacak ve hâkime teslim 
edecektir.» diye devam ediyor. Suçu ve ceza
yı. da hâkimin tâyin edeceği beyan ediliyor. 
Netice olarak Hükümetin fonksiyonu bundan 
ibarettir, gibi bir tablo çizilmek isteniyor. 

Dünyanın her tarafındaki olağan cereyan
ların yurdumuzda yasalarımız dâhilinde cere
yan etmesi tabiî. Fakat, aşırı sağı ile, solu ile, 
mezhepçiliği, tarikatçılığı ve sınıf kavgası 
yaparak hilafetçiliği ve Leninciliği ile rejimi 
tehdidetmesi elbette endişe vericidir. Bizden o 
zaman müşahhas hâdise istemişlerdir. Olayla- j 
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n yaşıyoruz, oluşlar bizi doğruluyor. Ama biz 
zaman zaman Sayın Başbakanın yakınmaları
nı, hele Saym Reisicumhurumuzun ınesajlarm-
daki bu mevzuda nazarı dikkatleri çekişleri. 
ni ifade edebiliriz. 

Hem de daha tehlikeli olanı bu gibi mer
kezlerin dış kaynaklardan beslendiği yolundaki 
beyanlarıdır. Acaba Devletimizin sayın bası da, 
beni mazur görsünler ama, rastgelemi konuşu
yor? Elbette, hayır Geniş istihbaratı ve kendi
lerine intikal eden çeşitli olaylar sebebiyledir ki, 
bir tehlikeye işaret buyurmuşlardır. 

Daha dün denecek kadar yakında, 22 Ocak 
1970 tarihindeki gazetelerde okuduk. A. F. si 
grubunda müzakere konusu oluyor; «Kanunlar 
aşırı akımlara kargı yetersiz» deniyor. Gazete
lere göre, aşırı sağ ihmal edilerek, «aşırı' soü, 
meseleleri her gün sokağa dökerek demokra
tik düzeni bozmak, kanunları ve Devlet adam
larını halkın gözünde küçük düşürmek çabasın
dadır. 

Kuşkunun olduğu yerde, bilhassa özel te
şebbüs gayretini esirger. 

«Hukuka herkesi uydurmak iktidarın bir 
görevidir.» deniyor. Bunları söyliyen de, Adalet 
Partisinin geçen seneki Saym Adalet Bakanı 
Hasan Hinçer'dir, Doğru, yarinde bir teşhis. 
Herkesi hukuka uyduralım. Görevimizi yapalım 
diyor, iyi niyetli bir temenni. Tebrik ediyor, 
gönülden katılıyoruz. No olurdu Saym eski Ada
let Bakanı, bu görüşlerinizi ve 'tedbirlerinizi 
Bakanlığınız devresinde, sayın Hükümete arz 
etsey diniz? Hükümetçe o gün olağan görülen 
hürriyetlerin suiistimali ile karşı karşıyayız. 
Şiddet tedbirlerine mi itiyorsunuz diye halisa
ne temennilerimiz kmanmaa bu mevzuda hayli 
mesafe alınmış olmazmıydı? 

Varmak isteyipte varamadığımız müşterek 
nokta şu: Hukuku hâkim kılmak. Vatandaş şu
urunda, kanunun kendisi için tatbik edileceği 
inancım yaranmak. Bunu, Hükümet yapmıya-
cak. Ben delilleri toplarım. Mahkemeye sevk 
ederim. Gerisi bağımsız mahk^mclsre aittir di
yor. Evet, hazırlık tahkikatı sunun tekevvününe 
yeter delillerle tamamlanırsa, bunu beraate gö
türecek bir Türk Mahkemesinin ve hâkiminin 
mevcudiyetini düşünmek, geçmişi va hakiyle 
hakkın ve hakikatin sembolü olan, Türk Adli-
j esine bühtan olur. 
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Sayın eski Adliye Saikanı «aşırı cereyanlar
la mücadelede Ceza Kanununun 141 ve 142 nci 
maddelerinde boşluk mevcuttur. Bu kanunlar, 
açık kapılıdır ve bu suç unsurlarını tesbitte 
fevkalâde müşkiiâtı olan maddelerdir» beyanını 
Adalet Partisi grubunda yapıyor. 

Yine tekrar ederek diyeceğim ki, dün nere
de idiniz? Bu maddelerin tatbikat yönünden iş-
iiyebdleeek hale gelmesinde Sayın Dülgerle aynı 
kanaatteyiz. Yalına, bu âeğeY taşıyan fikirleri
ni, dünkü Hükümetin asın cereyanların vasat 
bulduğu ve geliştiği ortamın sorumlusu olduğu 
bir devrede, Hükümetin bu mevzu ile ilgili Ba
kanlığının temsilcisi olarak bu boşlukları dol
durucu tadil veya kanun tasarılarını niçin getir
mediniz? 

Halen soramMuğu olmıyan Sayın Hasan 
Dineer'i muhatap almış gibi, tenkidlerimi yap
tığımı kabul etmimer,!:;! rica edeceğim. Geçen 
3 il bütçe müzakereleri sırasında sayın Başkan-
vekilimizin, Güven Partisi olarak yapmış oldu
ğumuz ienkid ve temennilerimize, cevap olarak 
müşahhas hâdise istemiş olması. Hükümetin 
üzerine düşeni yaptığı yolundaki beyanlarının 
cevaplamasını yapıyorum. Bugünkü Devletimi
zin başım, Hükümetin inen sub olduğu partisini 
meşgul eden aşırı cereyanlar her halde bir yıl 
içinde gelişmiş değildir. O günlerde hâdisele
rin üzerine bu şekilde dî-.hi eğilmiş olunsaydı 
bir hayli mesafe kaydedilmiş olunurdu. 

Sayın senatörler, bu konuşmamı grupum 
adına hazırlarken, har zamanki gibi, objektif 
kaldığımı, hele hele, işte geldik, işte gidiyoruz 
fetvasınca, siyasi hayatımda Parlâmentodaki 
görevimin son yılını idrâk etmiş naçiz bir arka
daşınız olarak, karınca kararınca faydalı ola-
bilirmiyim diye çaba sarf ettiğimi aız etmek is
terim. Tenkidler karşısında, Fcğukkanlılığını 
muhafaza eder görünen Sayın Başvekilimizin, 
temennilere de değer vereceği ve tedbirlerine 
tevessül edecek olgunlukta olduğu inancını ta
şıyorum. 

Soruyor Sayın Başvekil? Acaba bizden iste
nen nedir? Cılız ve cesaretsiz oluşumuz nedir? 
Bir hâdise olmuşda üstüne mi varmamışız? Bir 
hâdise olmuşta failini mi yakalamamışız? Sav
cıya mı teslim etmemişiz? Savcı bunu hâkime mi 
vermemiş? Kusur nerededir ilâhiri... Biz, Devlet 
yönetiminde sadscs, ku/raru, kusurluyu teşhis 

edip bunu teşhirde fayda gören bir zihniyetin 
temsilcileri değiliz. Kusurun tedavisinde fayda 
umuyor, tekrarından alıkoymak istiyoruz.. 

Bir hâdisenin âeğlil, bin dâhisenin failinin 
bulunmadığı; bir hâdisenin vukuunda üzerine 
gidilmediği değil, bin hâdisenin vukuunda, üze
rine gidilmediği veya gidilmişse, zevahiri kurtar
mak için gidildiğini yaşadığımız içindir ki, bu 
müşkül duruma geldik. Bugün emniyetsizlik
ten, huzursuzluktan bahsediliyor. Memleketin 
birçok bölgelerinde, asayişi korumak bakımın-
tian Hükümet kuvvetlerinden ümidini kesen va
tandaşlar, bir silâhlanma yarışı içinde bulu
nuyor ise, hep bundandır. Emniyet görevlileri 
üzerine düşeni yapmıyor, yapamıyor; yaptırıl
mıyor. 

Sayın Başvekil, bunların mazereti olarak 
«Muhterem senatörler, Türkiye'de bir Yassıada 
Mahkemesi var. üniversitenin bahçesine giren. 
polisi, o günkü idarenin baskı rejimine hizmet 
edecek gerekçesiyle, mahkûm ettiler. Biz böyle 
bir korkunun, Fobinin altında değiliz» buyuru
yorlar. Biz bu beyanlarla, beni mazur görsünler 
ama, polisin olduğu kadar, Sayın Başvekilin de 
3ersiz bir ihtilâl fobisinin altında olduğu gibi, 
bir neticeyi çıkarıyoruz, Türkiye'de tarihe mal 
olmuş bir Yassıada Mahkemesi kurulmuş idi. 
Tekrarını Allamm Milletimize göstermesin. Dev
rini tamamlamış bir mahkemeyi var farzetmek 
için sebep yoktur. 

Bizim istediğimiz, polise, jandarmaya, .va
zife aşkını, şuurunu, verirken, kanunlar çerçe
vesinde cesaretini de vermiş olmaktır. Bundan 
y;b::nı kaldıkça bu şikâyetler olacaktır. Niye 
Yassıada Mahkemesine hafızalarımızı çekiyor
sunuz. Daha dün istanbul'da işgale uğrıyan 
b..r dinamo fabrikasındaki çatışmada, husule 
gelen müessif olaylar sebebiyle, görevli polis 
memurlarından, yüz kişi hakkında tahkikat 
açıldığını gazete havadisleri arasında okuduk. 

Kanunsuz harekette bulunan var ise, dünde 
bu günde, elbet tecziye edilecek. Kanun hudut-
lan dâhilinde kalarak vazife göreceğiz. Size ce
saret telkin ederken, kastımız Kanunsuzluğu 
tavsiye veya Kanunların dışına itmek değil
dir. Güven Partisi olarak biz, Türkiye'nin ya
saklar diyarı değil, yasalar diyarı olmasını isti
yoruz. 

— 334 
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Roma hukuku hocamız, Sayın Ba
sit Sevik'in takrirlerinde şu vecizeyi din
lemiştim. «Tenkilin şiddeti çok defa fa
zilet ve hikmetin şartıdır.» Tabiî bu
radaki tenkil müeyyide anlamındadır. «Ro
ma'da hırsızın ayağına 12 libre ağır
lığında zincir vuruyorlardı ama orada fazilet, 
orada medeniyet, nihayet orada hukuk vardı» 
demiş idi. 

Geliniz, güzelim Türkiye'de de, el birliği ile, 
kanun hâkimiyetini sağlıyalım. («Sağdan, be
raber sağhyalım,» sesleri) Elbette beraber. 

Muhterem senatörler, demokrasiye girmiş 
toplumlarda hürriyetlerin, suiistimalinden dola
yı çalkantılar olabilir. Korkarım demokrasiyi 
boğmasın. Demokrasiyi öğrenmenin demokratik 
idareleri yalatmakla mümkün olacağı inancına 
varalım. Yüzmeyi insanlar nasıl ki, suda yüze
rek öğreniyorsa, demokrasi de demokratik ida
relerin tam tatbik edildiği ülkelerde gelişir ve 
adap". 9 olunur. Yüzme öğrenm'ede olduğu gibi, 
belki boğulma tehlikesi geçirebiliriz ama, boğul 
mamak esas olmalıdır. 

Biz Güven Partisi olarak, diyoruz ki 1961 
Anayasalının getirdiği müesseselere vatandaşı 
kıstırıyoruz diye kanunların tatbikitinde müsa
mahakâr olmıyalım Tavizkâr veya tarafkâr bir 
tutum içerisinde bulunmıyalım. 

Bir hâdiseyi yoktur, olmamıştır, derken bu 
hâdiseleri yaşı yan] arın ıstırabı büyük oluyor, 
hüsrana uğruyorlar. Yapanlar için de cesaret 
telkin etmiş oluyoruz. Hükümet verenler anar
şistin, şeririn, hırsızın, kaçakçının, vurguncu
nun takipçi:i, rüşvet ve irtikâbın amansız düş
manı olduğunu ilân eder. Bunları mer'i mevzu
at veya getireceği yeni kanunlarla bünyemizden 
söküp atacağını ifade ederse, psikolojik etkisi 
büyük olur. 

Mağdur sevinir, suçlu korkar; hele tatbi
katı ile kati netice alınır. Vatandaş huzura erer. 
Teşhis konursa, tedavi mümkün olur. 

Mesela Sayın Ticaret Vekili, Karma Plân 
Bütçe Komisyonunda, hayat pahalılığı yoktur 
dedi. Belki, bu ifadesine kendisi de inanmıyor. 
iîüe bu beyanlarla vatandaş yer'e düşüyor. Sü
kûtu hayale uğruyor. Hükümet, belki tedbirle
rini alma çabası içinde olsa bile, vatandaş man
ın.? 3, Vatandaşın kendisini idare edene güven
sizliği bütün tehlikelerin başında gelir. 

30 . 1 . 1970 O : 1 
'Silâhlanma bahsinde, vatandaş bir emniyet

sizlik hissetmesi sebebiyledir ki, malî külfetine 
katlanarak ama nizami, ama gayrinizami silâh 
ediniyor. Bir hükümet kalkar da, bunu bir hak
kın istimalidir, nasıl olur da vatandaşın mal 
edinmesine mâni oluruz, derse; bu derde deva 
bulunabilir mi? 

Söz buraya gelmişken, içinde bulunduğumuz 
silâhlanma yarışından bir örneği vermek iste
rim. Son seçim gezilerimde bir köydeki konuş
mam esnasında, köylü vatandaşın birisi sözümü 
keserek, «Mehmet Pırıltı, sen neler söylüyor
sun. Bu köy ikiyüz elli hanelidir. Ama bu köy
de ikiyüz - otuz - bin liralık yatırım var,» dedi. 
Dikkat kesildim. Seçim bölgemde bilgim dışın
daki bu yatırıma sevinmiş idim. Mahiyetini sor
duğumda, köylü devamla, «biz belki çift ökü
zümüzün teki ölse, yerine koyamayız. Allaha 
şükür, sağladığınız emniyet sebebiyle ikiyüz 
otuz evin reisi olarak, değeri bin lira civarında 
olan, kaçak tabanca ve cepanelsrini temin et
miş bulunuyoruz. Yirmi hane de bunu temin ça
bası içerisindedir» dedi. Acı fakait gerçek. Ne 
oluyor? Kendini koruyayım diye? Tabanca alı
yor; öfke ve tehevvürle istimal ederek cana kı
yıyor. Keyfe gelip, rastgele ateş ediyor. Kasaya 
sebebiyet veriyor. Hasmının silâh edindiğini gö 
ren vatandaş, lüzumsuz yere silâh edinmek için, 
kendini malî külfete sokuyor. Lüzumsuz bir 
yatırım kaçakçının pazarı haline geliyor. Olur, 
olmaz silâh istimali köyde değil, şehir merkez
lerinde ahvâli âdiyeien olmuştur. Böylece, 
umumun istirahatı selbediîiyor. 

Polis takibettiği kişinin üzerinde, silâh var
dır endişesiyle, çekingen hareket ederek soku-
lamıyor. Suçluyu yakalamak için üzerine vara
mıyor. 

Şehir merkezlerinde adam vuruluyor. Hedef 
dışında şahitlik yapması ihtimali olan görgü şa
hitlerinin hayatlarına kıyılabiliyor, maalesef 
faili de bulunamıyor. 

Kiralık katiller kol gezer haldedir. 

Âmiri bulunduğu birliğin alacağını istiyen 
vazife şuuru içindeki bir memurun hayatına kay
dediliyor. Bunlar hep olmuş hâdiselerdir. Ne-
zaman istenirse mahal ve zaman zikredebilirim. 

Söz madem ki, huzur bozucu olaylara getirdi 
bizi; yine bir gezimde, bir bölgede, herkesin 
cnıusunda bir av tüfeği görünce, bu bölgede av 
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bol galiba, dedim. Hangi avlar var, deyince? 
Hayır, av yok. Bu bölgede bir hayli kaçak var, 
bizleri telıdidediyor. Onun için gündüz ve gece 
müsellâh geziyoruz, dediler. Böyle bir ortamda 
huzurdan bahsedilebilir mi? 

Yine, bir tehlikeli tarikatın türedği ve geliş
tiği bir kazadayız... Aydın sekenesi yakınıyor, 
Türkiye'nin dört bir tarafına bu mıntakada ted
ris eden, tarikatın mensupları dağılıyor. Endi
şeliyiz, diyerek ifadelerde bulundular, ihbar 
ediniz,takipçilerine müzahir olunuz, diye muka
belede bulunduğum saman; bizim muz bahçele
rini kim koruyacak, diye emniyetsizlik endişe
lerini izhar ettiler, Böyle bir ortamda mal em
niyetinden bahsedilebilir mi? % 70 i ziraatçi 
olan, ziraat memleketimizde büyük ümitlerle 
kalkınmamıza medar olacak zirai sahaya 
kapısı, duvar olmıyan, insanın kıt, Al
lanın bol olduğu yerlere yatırım yap
mak, gidip gelmek, cesaret ve kahramanlık ha
line gelmiştir. Bu gibi oluşlarda, hürriyetin 
suiistimali değil, hürriyetin boğulmak istendiği 
ile karşı karşıya bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, buradan bütün * siya
silere, memleketini seven aydınlara, yazarlara 
sesleniyorum. Parti mülahazaiariyle kanunsuz 
hareketleri yapanları, bizdendir, adamımdır, 
yarın bana lâzım olur, diye küçük hesaplarla 
korumıyalını. Kuruyana yardımcı olmıyalırn. 
Vazife görenlere ve germek istiyenlere mâni ol
mıyalırn. Müzahir olalım. Burada, her Türk 
vatandaşına vazife terettûbetmektedir. 

Mevzumuzla alâkalı gördüğüm, Sayın Hıfzı 
Oğuz Beka tamın «Türkiye'nin Bugünkü Gö
rüşü» adlı kitabının önsözünde belirttiği şu fi
kirleri çok beğendiğim, benimsediğim için, 
tekrarında da fayda mülâhaza ettiğimden mü
samahalarına sığınarak aynen alıyorum. «Türk 
toplumunun iç huzursuzluğu, kişisel çıkarların, 
millî çıkarlarla çatışmasından ve buna politika 
hayatında arka çıkılmasından ileri geliyor»... 
«Bu itibarla gerçek politikacı milletini, vata
nını, Devletini, her şeyin önüne alan, yardun 
ana dâvalarına ciddî çözüm çareleri ariyan ve 
bunları gerçekleştirme mücadelesinden çekin-
miyen adamdır. 

Batılı demokrasilerde, politikanın vasıtası, 
partiler; ortak varlığı, Periâmento ve yapıcı 
gücü, Hükümettir. 

öyle ise, gerçek politikacı, herkesten çok 
örnek adam olmak zorundadır. 

Bir toplum, gerçek politikacıyı entirikacıdan 
ayıramıyorsa; partiler ve Parlâmento, entirika-
cıyı, politikacı ile bir tutuyorsa, orada siyasi 
sıkıntıların önüne geçilemez ve fazilet mücade
lesi çok güç olur. Şu iyi bilinmelidir ki, bu
günkü ters tutum, böyle sürüp giderse, henüz 
tam yerleştiremediğimis, bütün gerekleriyle ger
çekleştiremediğimiz, genç demokrasimizi soy
suzlaşmaktan ve politikacıyı itibarsızlıktan kim
se kurtaramaz,» diyor. 

Ben de derim ki, demokrasiyi yaşatalım, mil
lî iradeyi hâkim kılalım derken; Allah korusun, 
farkında olmıyarak Mao'cunun, anarşistin, yo
bazın ve zorbanın iradesi geçerli bir hale gel
memiş olsun. 

Sayın Hükümetten Güven Partisi olarak is
tirhamımız, hazırlık tahkikatını yapan, Jandar
ma ve polisin bu mevzuda kifayetsizliğini gide
rici tedbirleri getirmeleridir. İhtisas kadroları 
ihdas edilebilir. Hazırlık ve ilk tahkikat saf
halarını birleştirmek suretiyle, imkânlarla da 
teçhiz ederek sorgu hâkimlerine tevdi etmek yo
lunda Ceza Usulü Kanununda yapılacak tâdil
lerle bulunabilecek. Süratli netice istihsali 
usulünün getirilmesini temenniye şayan bulu
yoruz. 

Kaza merkezlerine karakol komutanı olarak 
asgari rütbesi yüzbaşı olan, usul hükümlerine 
âşinâ kılınmış ve bu mevzuda yetiştirilmiş su
bayların derhal atanmasında fayda mülâhaza 
ediyoruz. 

Acilen bütün kaza merkezlerine motorlu bir 
-T, "ita,, emniyet kuvvetlerinin kullanması için 
tahsisi ve köylerle telefon irtibatını sağlayıcı 
şebekelerin tesisi zorunluluğu ile karşı karşıya 
bulunuyoruz. 

Her hangi bir bölgeye, karakol ihdas ettir
mek, siyasi bir zafer değil; bir ihtiyacın tabiî 
olarak karşılanmasının neticesi olacak hale ge
tirmeliyiz. Belki bu hususlar İçişleri Bakan
lığı Bütçesi münasebetiyle de arz edilebilirdi. 
Yeri geldiği için, Başbakanlık Bütçesini vesile 
ederek, Sayın Hükümet Başkanının temennile
rimize eğilecekleri inancı ile arz etmiş bulunu
yoruz. 

Bu temennilerimizi, her vatandaşın arkasına 
bir jandarma mı istiyorsunuz, şeklinde telâkki 
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buyurmamanızı rica edeceğim. Biz Güven Par
tisi olarak, her suç işleme istidatlısının şuurun
da; ben suç işlersem takipsiz kalmaz, yakalanı
rının ve mahkûm olurum, kanaatinin hâkim ol
masını istiyoruz. Bu da ancak, tatbikat ile 
olur. 

Kanunların bahşettiği Devlet otoritesinin 
toplumda nizamı koruyucu olduğunun bilinme-
siyle mümkündür. 

Suç işliyeni, suç işlemekten alıkoyacak olan 
hâdiselerin önceden keşfedilmesiyle, tedbirine 
tevessül edilmiş olması değildir. Onu önliyecek, 
toplumda tesis edilmiş olan nizamdır. 

Nizamın tesisinde şerefli Türk Adliyesinin 
değerli müntesipleri olarak savcısına ve hâki
mine de elbette vazife düşüyor. Kendilerinin 
bu vazifenin ifasında toplumun içinde bulun
duğu koşullan nazara alarak, daha hassas dav
ranmalarının gereğine inamyoraz. 

Vaktin darlığı sebebiyle, ekonomik konulara, 
Plânlama Bütçesi ve Ticaret Bakanlığı bütçe
lerinde temas edeceğiz. Ancak, toplumun bütün 
ağırlığı ile hissettiği hayat pahalılığı yükünün 
hafifletilmesi için tedbirler almmaldur. Bu 
cümleden olarak, paramızın değer kazanması, 
fiyat istikrarı, arz ve talebin dengeli tutulması 
gibi tedibrler basta gelmektedir. Bu tedbirler 
yanı sıra, artan fiyat temposu muvacehesinde 
sabit gelirli memur ve vatandasın alım gücünü 
artırmak gereklidir, Devlet personel rejiminin 
vaitler üzere, 1970 Mart ayma kadar, gerçek
leşmesini, Güven Partisi olarak, âcil bir tedbir 
olarak görmekteyiz. 

Bütçenin tatbikinde, israftan kaçınarak, 
plân ve programa uygun harcamaların yapılma
sına gönülden katılıyonız. 

Konuşmalarımı burada bitirirken Güven Par
tisi ve şahsım adına 1870 yılı Başbakanlık Büt
çesinin Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olma
sını diler, tatbikatçılarına da, candan başarılar 
diliyerek, Yüce Heyetinizi, saygı ile selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sayın 
Yıldız, buyurunuz. Sayın Yıldız, bir önerge ile 
konuşma müddetinin 30 dakika olduğunu, ikinci 
kez konuşma imkânı olduğunu, bu sebeple bunu 
da kullanmak istediğini, böylelikle 45 dakikalık 
bir zaman hakkı olduğunu; eğer Başkanlık ken
disine 7 - 8 dakika bir müsamaha gösterirse bu 
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ilk konuşmasını 37 - 33 dakika içarisinde bitire
ceğini, böylelikle 7 - 8 dakikalık bir imkân sağ
lanacağını bildirmiş bulunuyor. 

Yüksek Heyetten, Başkanlığa bu hususta yet
ki verilmesini istiyorum. Her halde bunu Yük
sek Heyet esirgemez ve böylelikle bir müddet 
kazanmış oluruz. 

Sayın Yıldız, buyurunuz. 
MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 

YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; bugün içinde bulunduğumuz karma
şık ortam ve Devlet yönetimimizin süreklendiği 
kaygu yaratıcı durum karşısında T. B, M. Mec
lisinin Hükümetin eylemlerini dikkatle izlemesi 
gerekk. Bu bakımdan Başbakanlık Bütçesi 
görüşülürken Hükümetin eylemlerini geniş bir 
çerçeve içerisinde değerlendirerek, düzeltici 
görüşlerimizi belirtmeye büyük önem vermekte
yiz, Hükümetten ve iktidar sözcülerinden de 
söylediklerimizi bir yana itip, bilimsel verilere 
ve somut eylemlere dayanmıyan, dedim, dedili,, 
gibi hiçbir olumlu sonuç vermiyen karşılıklar 
verme huyundan vazgeçmesini rica ediyoruz. 

Saym arkadaşlar, demokratik geleneklerimiz; 
henüz yeterince gelişmediği ve siyasal kavram
ların anlamlar1, yönünden de büyük görüş ayrı
lıkları içinde bulunduğumuz ve tek parti zih
niyetinin etkisinden de henüz sıyrılamadığımız 
için, Başbakanlara göre nitelik değiştiren yö
netimlerden bir türlü kurtulamadık. Bundan 
ötürü bir kurumlar rejimi olan demokraside 
Hükümetin, Devlet organlarından sadece biri 
olduğu, otoritesinin de Devlet otoritesi olma
dığı ve Devlet otoritesinin tüm organlann oto
ritelerinin bileşkesi olduğunu kavramaması ge
reksiz birçok bunalımlar yaratmaktadır. Bu 
yanlış düzeltilip, türlü Devlet organlannm hu
kuka dayanan kararlarına öbürleri de saygı 
duysa, kurumlar arasında tanık olduğumuz ça
tışma önlenir ve kurumlann birbirlerinin ka
rarlarına uymalarının vereceği güvenle tüm Dev
let organlarının itibarını yükseltilmiş olur. Hü
kümet bu gerçeği benimsemediğinden kendisini 
Devlet otoritesinin tek temsilcisi ve bütün or
ganların eylemlerinin düzelticisi saymaktadır. 
Aslında, başkasının elan hak ve yetkileri kul
lanmadan rahatsız olan Hükümet, yönetimin 
aracı olan Devlet hizmetlilerinin de; iktidarın 

j değil, Devletin ve ulusun hizmetinde oldukları 
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yasalara, yönetmeliklere ve Hükümet program
larına uygun davrandıkları sürece kimse tara
fından rahatsız edilmemeleri gereğini benimse-
memektedir. 

Bundan ötürü, demokrasinin kanseri sayılan 
partizanlık ve her uygar ülkede ayıp sayılan 
memur kıyımı, memur sürgünü gibi ilkellikler 
sosyal hukuk Devletini çok rahatsız etmekte
dir. 

Sayın arkadaşlar, Hükümetimizin genel poli
tikası ile ona kargı beliren tepkilere ilişkin dav
ranışı, .A siyasamızın ve çağımız demokrasisinin 
ilkeleriyle tüm bir çelişme halindedir. Hüküme
timizin politikası, toplumsal sorunlarımıza olum
lu hiçbir çözüm getirecek nitelikte olmadığı gibi, 
çağ dışı ilkelere dayanmaktadır. Sn tanınmış 
kapitalist bilginler bile, kapitalizmin yaşama 
gücünü yitirdiğini ve a?, gelişmiş ülkelerin özel 
girişim yolu ile gerçek bir sanayileşme yapamı-
yacağım belirtmektedirler. 

Buna karşı Sayın Başbakanın, ekonominin 
tepesine kişileri oturtma istemesine, özel giri
şimi demokrasinin gereği saymasına, devletçili
ğin akılsızlık olduğunu söylemesine ve kişilerin 
Devletçe desteklenme.')! ile açılacak iş alanları 
sayesinde işsizliğe çare aramasına ve hele halk
tan alman vergileri Devletin kullanması yerine 
faizsiz kredi halinde kişilere dağıtarak Devlet 
olanaklarını bir oligarşinin hizmetinde kullan
masına tanık olmaktayız. Bu tutumun cesaret
lendirdiği bankacıbğımız her yıl gerçekleşen 
bütçemiz kadar bir krediyi sanayi ve tarım dı
şına, yani gerçek üretim olmıyan alanlara da
ğıtmakta ve bir örgütleme enflâsyonu içinde 
ulusal serveti hovardaca harcamaktadır. Piyasa 
değeri 29 milyon lira olan araç ve gereçlerin 
Devlet eliyle % 125 ııcıı^a almışını anlatan Sayın 
Sağlık Bakanı, dış ticaretteki dalaverelerin ulu
sal ekonomimizi nasıl kemirdiğininin resmî bel
gesini vermiştir. 

Özel girişimciliğimiz; direklerden, gübreye 
değin yiyiciliği ve dışarıdaki kapitalislere bağ
lılığı ve hele bilimsel çalışma ile hiçbir ilgisi 
bulunmayışı bunun kalkınmamızı sağlamayı de
ğil, ancak baltalamayı başarabildiği artık mey
dana çıkmıştır. Bu durum, bütün yönleri ile 
meydana çıktığı halde Hükümet hâlâ kalkın
mada umudunu özel girişime bağlamış görün
mektedir. Bundan ötürü ezel girişime, Devlet 

Hazinesine büyük sübvansiyonlar yapmakta, 
hattâ kanun çıkararak, Ereğli - Demir ve Çelik 
de olduğu gibi, Devlet Hazinesinden zararını ve 
kârlarını ödemektedir. 

İ Hükümetin sosyal politikasının Anayasa ile 
çatışması daha da belirgindir. Anayasamız, her 
şeyden ence herkese insan onuruna yaraşan bir 

| yaşam tabanı olarak sağlamayı, bu taban üzerin
de herkesin gücü ölçüsünde kamu harcamalarına 
katılmasını, yurt olanaklarını kullanmada kamu 
yararını üstün tutmayı, hiçbir kimseye aynca-

! lık tanışmamayı, fırsat eşitliğini, ücrette adaleti 
ve emeğe gerçek hakkını vermeyi emretmekte
dir. 

Hükümet, bu temel ilkelere ters düşen tutu
munu değiştirmemeye kararlı görünmekte ve 
hattâ bunun Anayasaya uygun olduğunu bile 
iddia etmektedir. 

Sosyal hukuk Devletinde toprak köleliğini 
I sürdüren ağalığın, Anayasanın öngördüğü yaşam 
| tabanı altında kalanları süreli zamlarla daha 

da derinliklere itmenin, dolaylı vergileri arfcırır-

I
* lıen Hazinenin hatırlıları desteklemesinin, kimi 

zenginlerin vergilerini affetmenin, Devlet gücü 
ve parası ile fırsat eşitliğini bozmanın sayısız 
örneklerini veren Hükümetin toplumda huzur 
sağlıyabilmesi mucize olur. 

Sayın arkadaşlar, iktidarın siyasal felsefe
sini yansıtan tutumu da cok ilginçtir, iktidar 
çevrelerinin Türkiye'deki kavram anarşisinden 
de yararlanarak geçerliği çoktan yitirmiş siya
sal felsefesine yaşama gücü sağlamak için de
yimlerle dövüşmekten, ya da sözcüklerden türet
tiği silâhlarla karşısındakilere saldırmaktan baş
ka geçerli bir yöntem bulmadığı görülmektedir. 
Düşün ve eylemlerinden hoşlanmadığı kişi ve 
kurumları günlük politika yapıyor suçlama
sıyla susturmaya çalışmaktadır. Yargı orga
nı mı kararları bozuyor, üniversite mi, tutu
mun yanlış diyor; öğretmen, genç, memur mu 
reform istiyor, subay mı Atam'dan aldığım gö
revi yapacağım, diyor; hepsi günlük politika 
yapıyor ve susturulmalıdırlar. 

Kurum ve örgütlerin kuruluş amaçlarına 
göre çalışıp, çalışmadıklarını değerlendirme
de de biricik otorite olduğunu sanarak, yan
lış yapıyorsun, senin de hesabına bakarım ha, 
diyerek korkutması ile kim devlet kurum ve 
örgütlerini iktidar uydusu haline getirmeye 

— 338 — 
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çalışmaktadır. TRT de bu savaş çok belirgin
dir. Bu durumu daha da kötüleştiren hâl, Hü
kümetin resmî Devlet örgütlerini parti emri
ne sokmasıdır. Toplum polisini üniformalı vatan 
cephesinde kullanırken, Devletin temel gü
venlik kuruluşlarından olan MİT'i parti em
rinde çalıştırmak istemektedir. Gerçekten, ge
çen Aralık'ta istanbul'da askerî birlik komu
tanlarını toplayıp, aşırı akımlar hakkında bil
gi verirken, kimi devrimci kuruluşları, hattâ 
tabiî senatörleri ve partileri jurnal eden MİT -
kimi partiler isim, söyliyerek, subayları jurnal 
eden MİT, Halkevlerindeki arkadaşlarını zi
yaret eden subayları da birliklerine bildirmek 
gibi çok çirkin bir tutuma itilmiştir. 

Biz MİT'i kurarken ona ne bir gestapo, ne 
de NDKV görevi vermemiştik. Truman'm 
OİA dan yaptığı yakınmaları yapmak bizim 
için de kötü bir kader olmuştur. Hükümetlerin 
tutumunda halka karşı tarafsızlık ve birleşti-
ricilik, Devlet kurumlarının kararlarına saygı 
ve kurumlararası dengeyi sarsmamanın hu
kuk devletinin gereği olduğunu bizim iktidara 
anlatabilmek, bugünkü en zor sorunumuzdur. 
Partisini ulus ve hükümeti devlet sanan ikti
darın, bu açık siyasal gerekliliği kabul ede
rek hareket etmesi bugünkü toplumsal buna
lımın baş nedenidir. Benim görüşlerime uy-
mıyanları suçlarım ve eylemlerini yasaklarım 
demek istiyen iktidar çoğulcu, duralist sis
temlerdeki diyalogdan söz ederken aslında 
istediği sadece monolog olduğunu açıkça or
taya koymaktadır. Gerçek bir demokraside 
diyoloğ karşı görüşler arasında olur. 1960 a de
ğin, kavramları, sistemleri tartışma olanağın
dan yoksun bırakılan ve her geliştirici tedbiri 
komünizm ya da dinsizlik suçlamalariyle ön
lenen bir toplumda düşün özgürlüğü çok önem
lidir. Oysaki demokrasilerde artık tarihe ka
rışmış olan düşün suçu ve suçlusu uydurmacı
larına dayanan baskı tedbirleri üretmeye ça
lışan ilkellikten henüz Türk toplumu kur
tulamadı. ingiltere'de isa'ya ahlâk zaafı yük-
liyen papaza kilise bile görev verirken, bizde, 
yurt sorunları ile ilgili görüşlerini belirten, 
memur, öğretmen ve subay suçlanmaktadır. 
ingiltere^de (Army Guarterly), Fransa'da 
(Defensenational) ve Amerika'da (Military 
Reuiew) adlı askerî dergilerde çıkan yazıları 
bizim subayların yazmasını yasaklama peşin

dedir, Hükümet. Aynı yazılar o dergilerde ya
zılıyor. Ama, yine de Batı tipi demokrasi is
tiyor. Acaba, onun istediği başka bir Batı tipi 
demokrasi mi var? Çünkü, Franko ile Salazar 
da Batı'da idiler. 

İktidar bir de, asgari müştereklerden söz 
eder durur. Bundan ne istediği araştırılınca 
da, benim tüzüğüm, programım ve hattâ bunlar
da bile açıklamadığım amaçlarım üzerinde an
laşalım, demek istediği meydana çıkıyor. He
pimizin gereken asgari müşterekler vardır; Ana
yasadır, bu. Anayasaya asgari müştereklerden 
başkasını saklamak boşuna uğraşmaktır. Tür
kiye Barolar Birliği Başkanı kişiliği belli, hiç
bir şeyle de suçlanamıyacak sayın bir bilim 
adamımız; bugünkü Türk Hukuku adaletten 
çok, otoriteden yanadır, der. Tanınmış bilim 
adamlarımız düşün özgürlüğü yoktur, yasalarda 
varsa da iktidarın ve onun yedeğindeki kaba 
kuvvet saldırıları ve hukuk dışı tedbirleriyle 
kısıtlanıyor, diye yazarlar. Hukuk ve düşün
ce özgürlüğü olmayınca da demokrasi olmaz, 
Bu tutumun amacı da, sürdürülen keşmekeşi 
bozuk düzeni ve çıkarcılığı gizlemek olduğu 
meydandadır. 

Sayın arkadaşlar, bütün bu devleti batıra
cak eylemlerden sıyrılıp, kurtulmak için her 
az gelişmiş ülkede olduğu gibi, bizim Hükü
metin de cesur kararlar alması gerekir. Acı 
bir itirafımı sunmak isterim : 

Nehru ölmeden biraz önce, yani dünyada 
Nehru olduktan sonra, gençliğimin kahrama
nı Atatürk'tü, halâ o kahramanlığı yaşatıyo
rum, derdi, işte, ben de bir indira Gandi gibi 
bir devlet adamı özlemi içinde olduğumu söy
lemek isterim. Yazıktır, Atatürk'ün Türkiye'
sinde Nehru'nun kızı gibi bir devlet adamımız 
olmasını söylemek. Sömürgelikten yeni çık
mış, en inanılmaz safsatalarla kandırılmış 13 000 
tanrılı ve sayısız bölgesel illi Hindistan'ın ka
dın Başbakanı partisinden kovulma pahasına 
da olsa köklü tedbirler alıyor ve partisi de 25 
yıldır serbest seçimleri kazanıyor. 

Arkadaşlarım, Hindistan'daki Kongre Par
tisi, Türkiye'deki C.H.P. nin karşılığıdır. Hin
distanlı C.H.P. nden, Türkiye'deki O.H.P. nin 
de çok örnekler alması gerekir. (C.H.P. sıra
larından gülüşmeler) Köklü, cesur tedbirler al
madıkça, sömürücü takımından ve belkemiksiz 
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politikacılardan da kurtulamayız. Son yıllar
da durmadan kişilik değiştiren ve siyasal 
kişiliği elbise sayan insanlar Taleyrand ve Fuşe 
özentisi politikacı yerine, gerçek devlet adam
larını ön saflara çıkarabilmek, bu tipleri yaşa
tan ortamı değiştirmekle ancak mümkün olur. 
Bu gibilere güvenenler hep yanılır. Gerçekten 
arkadaşlarım, ihtilâlde, Direktuvarda, Kon-
süllükte, imparatorlukta, kırallıkta kişilik de
ğiştirerek koltuğunu koruyan Taleyrand ve 
Papaz okulu öğretmeni, sonra kilise talancısı, 
komünist ihtilâlcisi Otranto Dükü, para baba
sı ve sonunda Napolyon'un polis şefi olan Fuşe 
hep dört ayak üstü düştüler, ama, onlara güve
nenler de hep sırt üstü düştü. 

iktidar, Anayasamızın öngördüğü ve ça
ğımızın gerekleri olan eylemlere yönelmede 
daha fazla gecikmemelidir. Hukuk devletine 
ters düşerek, bilimsel demokrasiyi bile biçim-
sizleştiren tutumda inat edilmemelidir. 

Sayın arkadaşlar, iktidarın olaylar karşı
sında tutumu da kaygu yaratacak nitelikte
dir. Her gün birbirinden önemli olaylar, baş 
döndürücü bir hızla sürüp gittiği bir ortam
da olaylar zincirine takılıp, sürüklenme talih
sizliğine uğrıyan bir ülke halindeyiz, bugün. 
Hükümetin, bu durumu yorumu ve düşündüğü 
tedbirler toplumsal gerilimi artıracak nite
liktedir. Hükümetin söz ve eylemleri arasın
daki tutarsızlık, bir gün söylediğinin ertesi 
gün tersini söylemesi ve her ülkenin geçerli 
saydığı görüş ve ilkeleri ret ile geçerliliğini yi
tirmiş görüş ve yöntemleri itibarlı kılma çaba
ları devlet yönetimindeki ciddilik ve güveni 
sarsmaktadır. 

Bir yanda Başkentte ve İstanbul ortasında, 
hattâ sorumlu ve görevlilerin gözleri önünde, 
musalla taşına, okullara ve hattâ devlet binala
rına saldırmakta, insanlar kurşunlanmakta, 
kongreler basılmakta, öğretmen sanılan bir 
kadın yerlerde sürüklenip, vücuduna odun
lar çakılmakta, tiyatro sanatkârlarına engi
zisyon yapılmakta, öldürenler yakalanamamak-
ta, gerçek suçlular bir türlü bulunamamakta; 
Devlet polisi de yurttaşı ve asayişi koruyacak 
yerde kaba, gerici saldırganlardan yana çık
makta, Diyanet örgütümüz Atatürk ve dev
rim düşmanlığı için kullanılmakta ve bütün 
bu hukuk dışı çirkinlikleri, bütün bu dediğim 
olayları, düzenleme ve yönetimle baş rollerde 

iktidar partilileri bulunmaktadır. Böyle bir ik
tidar dünyanın hiçbir yerinde görülmüş de
ğildir. Bunu yalanlıyacak arkadaşlara söy-
liyeyim, bu olayların tertip ve düzenlenmesinde 
ve yürütülmesinede baş rolde iktidar partilileri
nin olduğunu yalanlıyacak bir tek olay göste
remezsiniz. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Var, var; için
de politikacılar var; ama iktidardan kimse yok, 
Sayın Yıldız. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Çünkü, biz bunu ortaya 
koymak üzere araştırma istedik. Dayanıksız 
bir gerekçe ile önledi, iktidar partisi. Yoksa 
gayet açık meydana çıkacaktı. 

Devlete düşman eylemlere dayanarak dev
leti yöneten ve yönettiği düzene ve toplum hu
zuruna saldıranları koynunda besliyen iktidarı 
bu müthiş çelişkisi karşısında, kendi kendine 
zarar veren bu çelişkisi karşısında, öğrenci, öğ
retmen boykotları, işgaller, memur protesto
ları, bilim adamlarının ardı, arası kesilmiyen 
bildirileri, en üst yargı organlarının Hüküme
ti oy birliği ile suçluyan karar ve bildirileri 
birbirini kovalıyor, Türkiye'de. Sayın Demirel 
de, bu durum içinde yurtta huzuru kurmakla, 
ülkeyi bunalımlardan kurtarmakla öğünmek-
te ve tutumunu yerenleri de kasıtlı aşırıcılar 
olarak suçlamaktadır. 

Çıplak gerçeklere ve gözler önünde sürüp 
giden olaylara bu denli ters düşen sözleri söy-
liyen Hükümetin toplumsal kaderimiz üzerin
deki etkilerinden kaygulanmamak için insanın 
ya hiçbir şeyden haberi olmaması, ya da Sayın 
Demirel'in gözlüklerini takması gerekir. Hükü
metin, kendi tutumunda ve demokratik rejimin 
gereklerini yapıyorum, sanısmdaki yanılgısı
nı ortaya çıkarmak için yanlış olduğuna inandı
ğımız söz ve eylemlerine de değinmeyi gerekli 
görmekteyiz. 

Arkadaşlarım, bir gün Devletin kuvvetleri 
vardır, kimse ihkakı hak edemez, deyip; ba^ka 
bir giin de yurttaşları, öğrenci - Belediye çekiş
mesinde göreve çağırmak ve yalnız yolcularla, 
öğrencilerin değil, tarafları haklı bulanlarla, 
haksız bulanları da çatışmaya kışkırtmak, bol
lanmadığı eylemlere karşı sorumsuz yığınları 
harekete getirerek iç savaşmayı körüklemek, 
hükümetin emrinde olmadan, evet, bu hal, hü-
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kümetin emrinde olmadan asayiş sağlamak ve 
düzen kurmak zorunluluğunun varlığını ileri 
sürenleri haklı çıkarır, elbette. 

Borç, yiğidin kamçiisldır; dış borçlar, Tür
kiye'nin itibarını gösterir, gibi ekonomik iflâsa 
ve yabancı sömürüsüne fetvalar türetip, gele-
cektede böyle olacağı kaygusunu yaratmak 
Devlete ve yurdun geleceğine olan güveni yok 
eder. 

Yeni yıl mesajında Sayın Başbakan, padi
şahlık dönemi ile, tek parti dönemini otokrasi, 
yani, despotluk sayan ve egemenliği kayıtsız. 
şartsız ulusundur, sloganı Kurtuluş Savaşının 
Bayrağı idi; ama, 1950 ye değin, 1923 den 1950 
ye değin, egemenlik ulusun olmamıştır, diye
rek padişaMıkla, Atatürkçülüğün ikisini de des
potluk olarak niteleyip, Atatürk'ü egemenlik 
ilkesine ihanet etmiş gösterdikten sonra, son 
ba^ın toplantısında, Atatürk'ün gerçekten en 
büyük eseri ve temel ilkesi, ulusal egemenlik, 
olduğunu da belirtip, bir rejim bunalımından 
söz edenleri Atatürk'e karşı olmakla suçlamaık-
taıiır. Aradan 53 gün geçmeden bir birinin tam 
tersi beyanlarla bulunan kimse ya, söylediğini 
çabuk unutuyor, yada herkesi bellek, hafıza 
hastahğma yakalanmış sayıyor. Aslında, des
potluk dediği Atatürk rejiminin, bugünkünden 
daha çok hukuka dayanan, liberal olmamakla 
birlikte demokratik olan bir rejim olduğu, bu
gün ise liberal, fakat, oligarsik bir sistem için
de bulunduğumuz en ünlü bilginlerin görüşü
dür. Bunu söylediğim zaman Sayın Başbakan, 
matematikten başka bilim yoktur, gibi bilginle
ri de şaşırtan bir kural ortaya koydu. Atatürk 
düşmanı olduğu, hükümetin bir bakanbgının 
resmî raporunda bildirilen kimse için hiçbir iş
lem yapmıyan ve hattâ onu dört elle yerinde 
tutan kimseler, demokrasiyi karşı devrim aracı 
haline sokup, saldırganlardan korktukları için 
cenaze namazı kılınacak camii de değiştirmek 
aczinde olduklarını itirafla bakanları da şaşkı
na, çeviren kaba kuvvet saldırganları karşısın
da; biz de oradaydık, Devlet nerede? Dedirten 
olayları yapanları koynunda besliyenler, tu
tumları yerenleri Devleti ve rejimi yıpratan 
ortamı yaratmakla suçlamaları, hele bu halleri
ni de biz de Atatürkçüyüz diye Atatürkçülük 
taslamaları ciddî güldürü sanatçılarının bile 
kabul edemiyeceği bir davranıştır. Hem bun
ları yapacaksın, hem Atatürkçüsün. 

Egemenliği ulus yerine bir sömürücü takı
mına ve ulusal iradeyi halk yerine bir oligarşi
ye veren, bozuk düzeni bağnazlıkla savunan ve 
bu tutuma karşı beliren etkileri de, resmî Dev
let kuvvetlerini de emrine soktukları kaba 
kuvvet saldırganlariyle bastırmaya çalışanları 
demokrasiden yana ve fakat bu tutumu yeren
ler ve düzeltmesini istiyenleri de rejim düşmanı 
olarak gösterenlerin Dünyayı güldürten dav
ranışlarını değiştirmedikçe Türkiye'ye ne hu
zur gelir ne de demokrasi yaşatılalbilir. Atatürk
çüyüm diyebilmek için, onun bizim için en üs
tün yasa devrim yasasıdır ve 1923 de de dev
lim, var olan kurumları zorla değiştirmektir. 
Türk ulusunu geri bırakmış olan kurumları yı
karak yerlerine ulusun en yüksek uygar gerek
lere göre ilerlemesini sağlıyacak Inırumları kur-
nnktır, dedikten sonra, buradaki zorun, burada 
kullandığı, zor. deyiminin halka karşı değil, 
onu sömüren ve ezen sosyo - ekonomik kurum
ları yıkmak için lmllanılmasını belirten sözleri
ne uymak gerekir. Bunların gereğini yapanlar 
ancak, Atatürkçüyüm, diyebilir. Aslında, Ata
türkçülüğe bağlıbk iktidarın bir niteliği olsay
dı, güçlüklerin büyük çoğunluğu yenilirdi. 

Sayın arkadaşlarım, çağımızın az gelişmiş 
ülkelerinin en belirgin niteliği değişmedir. Bu 
da, var olan düzeni tüm olarak değiştirme biçi
minde yapılmaktadır. Bu düzen değişikliklerine 
karsı durmak, Dünyanın gidişine ve ülkemizin 
gerçeklerine ters durmaktır. Hele bu tutumun 
gerekçesi sandık kazancı olunca demokrasiye en 
büyük düşmanlık yapılmış olur. Toplumsal dü
zenimizde köklü değişiklikler yapılmadığı için, 
demokratik dönem bir karşı devrime dönüştüğü 
anlaşılmahdır, artık. Fransa'dan, Hindistan'a 
değin her ülke hızlı bir değişim içerisinde iken, 
Türkiye'de tanzimat kafası ile hareket etmek 
çok anlamsızdır. Geçmiş deneylerle tarih göster
mektedir ki, bir siyasal rejim, ancak halk, onun 
erdemlerine inandığı, faziletlerine inandığı sü
rece yaşar. Topluma uygulanan rejimin erdem-
liğine inancını yitirince ve hele onun birtakım 
kötülüklerin paravanası haline gelmesi, yurdun 
temel sorunlarına çözüm getirmiyeceği kanısını 
uyandırması halinde onu değiştirme isteklerini 
hiçbir güç önliyemez. Böyle bir gidiş içerisinde
yiz, bugün arkadaşlar. Bu gidişin yarattığı tep
kileri önlemek için aşırıcılarla savaşa umut bağ
lamak, ne yapacağını bilmiyen bir anlamsızlık-

— 341 — 



C. Senatosu B : 33 30 . 1 . 1970 O : 1 

tır. Sağa sen, sola ben duvar çekelim ve rejimi 
yaşatalım, diyenler yanları duvarla çevrilmiş ol
sa da, kökünden besliyecek bir ortam yaratılma
dıkça ve teneffüs edeceği temiz hava sağlanma
dıkça rejime de yaşama gücü kazandırılamaz. 
Aslında duvarlı demokrasi örneğini vermek de 
bir siyasal komiklik olur, duvarlı demokrasi ol
maz. Aşırı uçlar, ülkenin huzurunu bozuyor, de
mek yerine bozuk düzen ve bozulan huzur, aşı
rılıkların yaşamasını sağlıyor, demek daha doğ
ru ve çare bulmaya yöneltici bir tanımlama olur. 
Tepkileri bastırmak için yeni tedbirler düşün
mek, tek parti yönetiminin yeter gördüğü ceza
ları ağırlaştırarak ve Abdülhâmit'in îçtimaatı 
Umumiye Yasasının hükümlerini dahi kısıtla
maya kalkışmak, hiçbir bilimsel incelemeye da-
yanmıyan ve hiçbir uygar ülkede geçerli sayıl-
mıyan, havada kalacak soyut beyanlarla hik
met-i hükümet, büyükler bilir kanısını yarat
maya çalışmak çare değildir. Aslında bu tip po
litikanın Türkiye'de de ömrü sona ermiştir, ar
tık. Kötülükleri, nedenleri yerine, belirtileriyle 
uğraşmak akılcı bir yol değildir. Zatürreliyi 
soğuktan korumak bir tedbir olabilir. Korunur
sa da yine ölüm, ama belki biraz ömrü uzar. Fa
kat, hastalığı iyi etmez. Hastalığı tedavi ettiği
miz zaman da, soğuktan korunma zorunluğu 
kalmaz. 

Tabloyu böyle çiğdiğimiz zaman, Hükümet 
üyeleri çok umutsuzluk yaratıyorsunuz, sözleri
ni işitiyoruz. Gerçekleri gizliyerek yaratılan 
umut geçicidir ve aldatılanlar da sonunda daha 
sert tepki gösterir. Onun için gerçekleri gizle
meden üzerine, üzerine gidip çözüm aramak ge
rekir. Demokraside sandık tutkusu ile bu ger
çeğe aykırı davranmak, rejimi sandukaya koy
durur. Sandık mı, sanduka mı? Bu tercihi yal
nız sözle değil, somut eylemlerle yapmaktır, ger
çekçi tutum. Demokrasi, toplumun tüm sosyal 
ve siyasal kuvvetlerinden ayrılarak düşün ka
tegorilerini yansıtan grupların etkilerinden de 
soyutluyarak nerede ise muşambaya sarılarak 
yaşatılamaz. Böyle sargılı ve duvarlı demokrasi 
onun hastalığını gösterir. Sosyalisti olmıyan, so
lu suç sayan ve iki yanı duvarlı demokrasi ör
neği dünyada yoktur. 

Rejimin sosyal adalet ve refahı sağlama ara
cı olduğu ölçüde yaşıyabileeeğine inandıkların-
dandır ki, yapılan bir kamu oyu yoklamasında 

Fransa'da ancak % 59 u rejimlerinin demokra
tik olduğunu, İngiltere'de, % 50 sinin demokra
siden saptığını Ekspreste yazıyor. Durum orada 
bu ise, bizde ne olduğunu takdirlerinize suna
rım. Bütün kanıtlar, ortaya dökülen olaylar için 
bile delil gösterin diyen Sayın Demirel'e değil, 
onun partisine hitabetmeyi uygun buluyorum. 
Ne söylüyorsak, delil ortada varken koca, koca 
deliller yine delil istiyor. 

Özet olarak sayın arkadaşlarım, devrim Ana
yasasını, devrimci bir zihniyetle uygulamadıkça, 
bozuk düzenimizi düzeltmedikçe, büyük kütle 
özgür olmadığı için de sömürücüler yararına iş-
liyen sandık demokrasisini bir karşı devrim ara
cı olmaktan kurtarmadıkça, rejimi iflâsa sürük
lemek vebalinden kurtulamayız. Bu vebalden 
kurtulmak için bu arz ettiğimiz şeyleri yapmak 
gerekir. Çok partili dönemde Atatürkçülükten 
ödünler vermek ve onu oya değiştirmek gibi 
bir ayıp politik yaşantımızın çirkin bir niteliği 
oldu. Bu dönemde birçok devrimci atılımlar tas
fiye edildi. Toprak yasası, köy enstitüleri, dev
letçilik, lâiklik, Atatürk'ün titizlikle savunduğu 
ne varsa ya tasfiye edildi, ya da edilmektedir. 
Araç olan rejimi, amaç; ve bugünkü bozuk dü
zeni de onun eş deyimi haline getirenler demok
rasinin çok kötü bir reklâmını yapmaktadırlar. 
İşte yaşatmak istediğimiz demokrasi budur, 
dediğimiz zaman bugünkü bozuk gidişi beğen
dirme çok güçtür. Onun için böyle bir tutum, 
hele rejimi araç yerinden çıkarıp, amaç haline 
soktuğunuz zaman, amaç da işte bu gördüğü-
nüzdür dediğiniz zaman rejim aleyhinde en bü
yük propagandayı yapmış ̂ olursunuz. 

Karşı devrime demokrasi adı takmanın ve 
rejimi kimi geleneksel güçlerin egemenliğine 
vermenin yarattığa tepkileri, rejim düşmanlığı 
ile nitelendirmek yavuz hırsız rolüne özenmek-
tir. 

Biçimsel demokrasiye sosya - ekonomik öz 
katarak yasam gücü kazandırmak yerine, onu 
büsbütün biçimsizleştiren bugünkü iktidan re
jimin kötü bir talihi saymaktayız. Böyle bir 
dönemde, böyle bir zihniyetin bulunmasını bü
yük bir talihsizlik saymaktayız. Karşı gelenin 
temsilcilerine köstek olan ve kendinden yana 
olan örgütlere 1968 - 1969 yıllarında 60 milyon 
dağıtırken, Türkiye Millî Gençlik örgütünün 
hakkına vermiyen, Genel Başkanlarının yazdı-» 
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ğı mektuptan alıyorum gençlik örgütünün, bir 
Hükümet, devlete düşman olanları devlet gü
cü ile desteklemektedir. Bu karşı devrimciler
den onun desteğinden çıkanlara, beraber olup 
da vaktiyle, şimdi desteğinden çıkanlara, vd 
eskiden besleyip de, şimdi karşısında gördük
lerine ateş püskürmesi kimseyi inandırmıya-
cak bir samimiyetsizlik örneğidir. Takunyalı, 
diye çatıştığı, onun koltuğunda beslenen in
sanlardır. Bu karşı devrimcilerden onun deste
ğinden çıkanlara, iktidarın bakanlığını ve grup 
başkanlığını yapmış kimselerin en çirkin yol
suzlukların sürüp gittiğine ilişkin suçlamala
rına karşı dahi, suçluları meydana çıkaracak 
eylemlerden kaçınmak ve sadece yoktur, böy
le şey, demekle işin içinden sıyrılmıya çalış-, 
mak, suçluyanların haklılığını dolaylı yol
dan kabul etmektir. Evet, vardır, demektir, o. 
Demokrasinin baş tercih nedeni mal, can, hay
siyet güvenliği ve düşün özgürlüğü olduğu hal
de Türkiye'de tüm güven duygularını kökünden 
sarsan, anameydanlarda ve resmî binalar için
de polisin gözleri önünde ve hattâ onun kurşun-
lariyle insan boğazlatanlar, Türk demokrasi
sinin, evet, bu iş de günâhı olanlarının hepsi 
Türk demokrasinin cellâtları olarak tarihe 
geçecektir. 

27 Mayıs Anayasasının bu gibilerin ellerin
de bir suiikaste uğrıyacağından kaygu duyan
ların önerdikleri tedbirleri almamakla inade* 
denler, toplumu ünlü Brown Field'in «Kaderin
den kaçmıyan adam» ı haline sokma vebaline 
kimseyi yüklemiye kalkışmamalıdırlar. Evet, 
Brown Field'in kitabanda öyle yazıyor, ka
derinden kaçmıyan adamın şaşkınlığını tasvir 
ediyor. Bu duruma toplumu soktuktan sonra: 
vebali, kimse, kimseye yükliyemez. Türkiye'
de, Türkiye'yi dini bütünler, dinsizler, Ameri-
kanöfiller, moskof yoldaşları, aleviler, Sünni
ler, milliyetçiler, milliyetsizler, nurcular, Süley
mancılar, uyducular, tüm bağımsızcılar ve da
ha bilmem neciler halinde bölme günâhını ta-* 
şıyanlarla bu bölümlerden işine gelenleri Dev
let gücü ile destekleyip, çatışmayı kışkırtan
ların rejime yaptıkları kötülüklere seyirci 
kalan herkes ağır bir vebal altındadır. 

Arkadaşlarım, senden kötüsü olur mu, 
dedirten bir Hükümetin elinde tüm sigortaları 
yanmış bir ahşap eve dönmektedir, demokra- j 

simiz. Sigortaları yanmış ahşap eve. Bu hali ile 
bırakma günâhına en çok katılan elbette ikti
dar partisidir, uyarmak isteriz. 

Arkadaşlaram, Kemalizmle dünya.yı hayran 
bırakmıştık. Şimdi de bilginlerin adını henüz 
bilmediği bir rejim yaratma sevdasında olan 
bir iktidar örneği karşısındayız. Yeni icâdler 
peşinde koşarak, her yerde iflâs etmiş yön
temleri Türkiye'de de geçerli kılmaya uğraş
ma yerine, Türkiye'yi itildiği çıkmazdan oy 
birliği ib çıkarmıya yönelmeliyiz. Bu durumda 
başgörev ve tarihsel sorumluluk, olaylar kar
şısında yetersizliği kesinleşen kişileri yerlerin
de tutmada inadeden iktidar partisinin omuz-
larmdadır. Bir teki bile Hükümet düşecek ni
telikteki olaylar karşısında ki tutumu ile Hü
kümet kendiliğinden çekilmiyecek bir tutku 
içinde koltuklarına yapıştığı meydandadır. 
Ne yapsa bu Hükümet çekilmez. Şimdiye değin 
uyarmalarımızı tepki ile karşılıyan iktidar 
partisi sağduyularım hiçbir şeye kapılmadan 
bir iç hesaplaşması yapan, bir iç hesaplaşması 
yaparak nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz, bü
tün bunlar kimin uğruna sorularını kendi 
kendilerine yöneltip, vicdanlarından gelen sese1 

kulak vermeye çağırıyoruz. 
Saygılar sunarım. (Orta sıralardan alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına, Sa
yın ismail Yetiş. Görüşmelerin, Sayın Yetiş'in 
konuşmasının sonuna kadar devam etmesi husu
funu oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Yetiş, buyurunuz. 
A. P. GRUPU ADINA İSMAİL YETİŞ (An

kara) — Sayın Başkan, değerili arkadaşlar; Baş
bakanlık bünyesinde bulunan Türkiye Bilimsel 
ve Teknik Araştırma Kurumu, Devlet Personel 
Dairesi, Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sek
reterliği, Basın Yayın Genel Müdürlüğü ve Tür
kiye Radyo Televizyon Kurumu hizmetleriyle 
ilgili olarak Cumhuriyet Senatosu Adalet Par
tisi grupunun görüşlerini arz etmek üzere huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem senatörler, aziz milletin mukad
des reyleri ile iş başına gelen ve mesuliyet de-
ruhde eden bir Hükümet, vazifesinin ifasında 
sadece ve sadece miletinin refahını, yükselme
sini, ilerlemesini, topyekûn menfaatini gaye edi-

I niyor. Salâhiyetlerini kanun çerçevesi içerisinde 
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hakkaniyet esasları dâhilinde ve zamanında 
kullanıyor, icraatından dolayı da her an 
hesap vermeye amade olduğunu tutumu 
ile de inandırıyorsa bu Hükümet mil
letine, milletinin itimat ve teveccühüne lâyık 
olduğunu ispat etmiş, takdire şayan, iyi yolda 
bir Hükümet olduğunu müşahhas delilleriyle 
ortaya koymuş bir icra organı sayılmalıdır. 

Muhalefette olmasına rağmen 1961 den, 1965 
Şubatına kadar koalisyonların lideri durumun
da bulunan Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı
nın bütçe müzakereleri sırasında güven oyu al
mayışı ile başlıyan Dördüncü Koalisyon devri 
ve nihayet 1965 ve 1969 seçimlerinde büyük 
Türk Milletinin itimat ve güveni ile iktidara ge
tirilen Adalet Partisi ve Adalet Partisi İktida
rının memleketi büyük badireler ve fırtınalar 
arasından sükûnet sahiline ulaştıran birinci De
mirci Hükümeti ve temadiyet esasına göre hiz
met gören İkinci Demirel Hükümeti, biraz ön
ce arzına çalıştığım muvaffak ve insicamlı, dü
rüst ve memleket ve millet hayrına çalışan Hü
kümet numunelerine misal olmuştur. 

Çok değerli arkadaşlarım; bugün burada 
cok değerli muhalefet sözcüleri Karma Bütçe 
Komisyonunda yapmış oldukları mutad tenkid-
lere paralel tenkidlerde bulundular. 

Kanaatimizce bir Hükümetin hizmati ve mu
vaffakiyeti, o Hükümetin dar ve mahdut im
kanlar içerisinde gerçekleştirilebildiği, msm-
leket hizmetleriyle ölçülmelidir. Hele, 1981 Ana
yasasının memleketimize getirdiği plânlı dönem
de hükümetlerin değeri, plân çerçevesinde ger
çekleştirebildikleri ile ölçülmelidir. Başka bir 
iktidarın mühürünü taşıyan ve fakat son iki yıl
lık tatbikatım yapan Hükümet, şayet ilk üç yıl 
zarfında, hazırlryanı tarafından dahi % 4 ten 
yukarı çıkarılamayan kalkınma hızını, % 7 ye 
çıkartır ve yine uzun yıllar boyunca halktan, 
memurdan, emekliden, işçiden ve çiftçiden ya
na olduklarını iddia eden ve fakat iktidara gel
diklerinde bu çevrelerin dertlerine sırt çeviren
lerin aksine, eğer bir Hükümet memurlarının 
eline daha fazla para geçmesini teminen maaş
larına % 35 nisbetinde zam yapmış ise, G-elir 
Vergisi dilimlerinde yaptığı ayarlamalarla, da-
l'a az vergi ödenmesini temin etmiş ise, ve niha
yet tasarruf bonosu kesim hadlerini yükseltmiş, 
memur ve ilgililerine fayda temin etmiş, % 10 

avans vermiş ve 30 yılı doldurmuş memurları 
% 70 emekli aylığı bağlamak ve 15 maaş ikra
miye ödemek suretiyle emekliye ayrılmalarını 
temin edebilmiş ise, bu Hükümetin memurların 
dertlerine bigâne kaldığını iddia etmek gülünç 
olur. 

Keza 1963 lerde Ereğli mitinginden sonra 
yükselen sesinde ifadesini bulan Türk işçisi
nin bâzı haklı talepleri, 25 sene hizmet ve 55 
yaşında ve % 70 ile emekliye ayrılma hakkının 
tanınması, asgari ücret, işçi çocuklarına burs 
verilmesi, ferdi mesken kredileri ve yadellere 
gönderilen çok Aziz Türk işçisinin sosyal hakla
rını ve sosyal güvenliğini temin eden Hükümeti 
tenkid yerine saygiyle selâmlamak icabettiğine 
inananlardan olduğumu arz etmek isterim. 

Bir zamanlar 3 milyar 400 milyon lira civa
rında bulunan zirai kredileri bugün, 9 milyar 
lira seviyesine çıkaran ve işe başladığı günden 
beri, vatan sathında mevcut eserlere eser katana 
gayesi ile çırpman ve bunda da muvaffak olan 
Hükümet, mutlaka ve mutlaka hizmetleri dola-
yısiyle hizmetleri dolayısiyle takdire ve tebrike, 
şayan bir Hükümet olarak görülmelidir. (A. P. 
Lü alarmdan «Bravo» sesleri) Bütün bunları şu

nun için söylüyorum: Kim ne derse desin, kim 
nasıl düşünürse düşünsün, Birinci Demirel Hü
kümeti, tarihte Türk Milletinin refah ve saade
ti ve ekonomik kalkınmasında büyük hizmetleri 
geçmiş muvaffak bir Hükümet olarak anılacak
tır. Ben ve grubum Birinci Demirel Hükümeti-
i-L.-n muvaffakiyetini, İkinci Demirel Hükümeti-
ıvin başarısının teminatı cüarak kabul etmekte
yiz. 

Siyasi iktidar ve onun başı olan Başbakanı, 
Lesap mıihassalâsı milletin takdirinde birleşen 
asgari üç metinle kendisini bağlı addeder. Sı-
rasiyle parti programı, seçim beyannamesi ve 
Hükümet programı. Bunlar ciddî hükümetler 
için sadeoe kendisini iktidara götüren basa
caklar olmayıp, milletine taahhüdü ve iktida
ra gelişinin hikmetidir. Bu mânadaki iktidarlar 
için bu metinlerdeki beyanlar ciddî taahhütler 
olup, yükseliş ve ferahın, milletinin muasır me
deniyet seviyesine eriştirmesinin reçetesidir. 
Milletinin kendi kendisini idare etme haysiye
tinin ağırlığı ile tescil edilmiş olan bu vesika
lar kuru vaitler, boş lâflar değil, buralarda yazı-
I: her sözünü en iyi şartlarla, en kısa zamanda 
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nilletinin hayrına ifa ve tahakkuk ettirmeyi 
'haysiyetinin garantisi telâkki eden ve bu fa
zilete erişmiş cilan siyasi iktidarın vatanperver
lik teminatıdır. 

Şunu da bilhassa grupum adına beyan et
mek isterim ki; Vatanperverlikle, ciddiyetle ve 
bilerek Yüce Milletin yaratma, başarma gücüne 
ve azmine inanarak kaleme alınmış bu, her bi
ri aziz milletin haysiyetine değer verilişin bir 
ifadesi olan beyanların altında, bu belgelerle 
omuzlanan taahhütlerin hepsinin elbette bir an
da yapılabilecek hizmJetler olduğunu aramak 
yerine; asgari aziz milletin varlığı, selâmeti ve 
refahı için Devlet ve Hükümetçe yapılması farz 
olan vazifeler cümlesinden olduğuna inandığı
mızı kabul buyurmanızı istirham ederim. Siya
si iktidarımızın bu hizmet vesikalarında tarifi
ni bulan hizmet hedeflerine ulaşmak için ele 
alınışında hangisine öncelik tanınacağında fay
da ve verimlilik esasına riayet edilmesinin tabiî 
bir hal yolu olduğunda da fikren birleşeceğimi
ze inanıyorum. 

Adalet Partisi iktidarının pek uzun olmıyan 
geçen zaman i çinide esas ve temel olan ilk hedef
lere vardığına ve başlangıçta uzak görünen he
deflere de gerekli ihtimam basiret hassasiyet 
ve azimle yaklaştığını, sağlam adımlarla var
mak üzere olduğunu gören ve inanan bir mü
messili olarak, müsaadelerinizle yüksek huzur
larınızda bir defa da ben iştirak etmek istiyo
rum. 

Muhterem senatörler, 
iktidarımızın millete ve temsilcilerine taah-

hüdettiği işleri, hizmetleri zaman bakımından 
bu şekilde tasnife tabi tutuşumuzun ışığı altın
da, bu ölçüler içinde, zamanında ifa edişi ile 
siyasi iktidar başarısını, kuvvetini kabul etti
rir. Hükümet icraatında durumun icabetltirdiği 
tedbirleri alırken adil, süratli harekat eldiyor ve 
neticesi de müspet ve yapıcı ise, ayrıca bu ba
kımdan da hükümet kuvvetli ve muktedirdir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Teknolojik farkları gidermek için büyük 

gayretler sarf edilmektedir. Küçük Çekmece'de 
bir reaktörümüz mevcuttur. Radyo izotop üre
tiyor. Lâboratuvarları ve diğer bölümleri de 
ikmal edilmek üzeredir, ikinci Beş Yıllık Plân
da Atom santrali kurulması ele alınıyor. Her 
ne kadar teknolojide ilerlemiş memleketlere 

nisbetle bu yapılanlar az ise de, bu gayretler, 
iktidarın Atom enerjisinin faydasına, teknik 
araştırmaya ne derece ehemmiyet verdiğinin 
mevcut imkânlara göre ifadesi oluyor. Devlet
lerin teknolojiye ehemmiyet verdiği bu devir
den sonra, Türkiye'nin geleceğinin de bir bakı
ma teknik araştırmaya vereceğimiz ehemmiyete 
bağlı olduğunu ifade etmenin kehanet olma
dığını beyan etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım; 
ilgili bütçe rakamları, Plân ve Hükümet 

Programı tetkik edildiğinde hükümetin icraa
tında teknik ve bilimsel faktörlere genişliğine 
ve derinliğine değer verildiğini, gün geçtikçe 
bu yöndeki uygulamaların arttığını görürüz. 
Ancak bilimsel ve teknik araştırmanın bünye
sinde birtakım özelliklerinin ve dar boğazları-
nm bulunduğunu inkâr edemeyiz. Şurası mu
hakkak ki, yabancı memleketlerdeki genç di
mağlarımızın pek çok bilimsel teknik araştır
malar sahasında, adeden az da olsa, başarıya 
ulaştığını iftiharla görmekteyiz. Burada mü
him olan bilimsel araştırıcı yetiştirmek için ev
velâ bu kabiliyetleri hangi sahalara sevk etme
nin, gelişen memleketimizin faydasına olacağı
nın tesbitidir. Bu hususu tesbit ve tercih eder
ken de ihtiyaçlarınım imkânlarımızı nazardan 
uzak tutmamız da isabetli bir tutumdur. Sani
yen yetişen araştırmacının teknolojideki geliş
me ve değişmeleri yakînen ve paralel olarak ta-
kibetmesi için de ayrıca yurdumuzda lüzumlu, 
hür, teknik lâboratuvarlar tesis etmemiz ica-
betmektedir. 

Salisen bu değerleri daimî olarak da kıy
metlendirmek emeğin boşa gitmemesi bakı
mından da elzemdir, vazifedir, iktidar *bu dar 
boğazları geçişin ferahlığını yakın bir gele
cekte ortaya koyacaktır. Nitekim başlangıç 
olarak ikinci Beş Yıllık Plânda dört yüz mil
yonluk bir araştırma payı görülür. Elbette 
ki, bu meblâğ bizi bir iddianın sahibi olmaya 
sevk etmezse de, başarma karar ve azminin 
içinde olduğumuzu teyideder. Batı memleket
leri ve bilhassa Amerika özellikle teknolojik 
araştırmalara milyarlar yatırmaktadır. Şurası 
da bilinmektedir ki, araştırma usulleri ve saha
ları da bii' evvelkine istinadeden yeni buluş
larla da mütemadiyen değişip gelişmektedir. 
Hiç olmazsa yakın bir gelecekte erişileca-
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ğini ümidettiğimiz paraleli muhafaza etmek ve 
hele gelişmeyi takip, büyük masrafları ica-
bettirecek müşküllerden olduğu izahtan va
restedir. Kaldı ki, Dünya teknolojisi seviyesine 
bir hamlede gelmek çok büyük işlerdendir. 
Bir başka husus da, teknolojide ilerlemiş mem
leketlerde olduğu gibi araştırmacıyı yetiştire
ceksiniz, bir taraftan da yetişmiş araştırıcıyı 
seviyesindeki ortam içerisinde muhafaza ede
bilmek için de emrine teknik lâboratuvarlar 
tahsis edeceksiniz. Aksi halde araştırma ve 
elde edilen fayda âtıl kalır. Mevzuumuzu bir 
başka yönden değerlendirecek olursak kabili
yetli dimağlarımızı iştirak ve istifade edeceği 
dış ülkelerdeki lâboratuvarlara gönderebilece
ğimizi kabul edersek, ki, imkân nisbetinde 
gönderiyoruz, bu mütehassıslar çoğaldığı za
man bunları nerelerde istihdam edeceğiz. Bu 
müşkülâtlara rağmen iktidarın bunu da hal
ledeceğine inanmaktayız. 

Muhterem senatörler; 
1961 Anayasasına göre hazırlanmış bulunan 

212 sayılı Kanun aradan geçen 8 yıl zarfın
da bâzı aksaklıklar göstremiş bulunmaktadır. 
Bu arada fikir işçisi gazetecilerin, işverenle 
münasebetlerini düzenliyen ve maaş öden
mesi, ücretli izin, kıdem tazminatı gibi husus
larda meydana çıkan bâzı 'aksaklıkların gaze
teciler cemiyetlerinin ve ilgili sendikaların 
mütalâaları alınmak suretiyle Basın Yayın Ge
nel Müdürlüğünce yeniden düzenlenmesinde bü
yük zaruret görmekteyiz. Bu arada gayet iyi 
niyetlerle kurulmuş bulunan Basın Şeref Diva
nının işlemez hale gelişi eskiden herkesin 
şikâyetçisi olduğu bâzı hususların, yeniden su 
yüzüne çıkmasına âmil olduğu kanaatindeyiz. 

Düşüncemize göre mezkûr ö-enel Müdürlük, 
Basın Şeref Divanı veya buna benzer bir te
şekkülün yeniden kurulması ve bu suretle, 
gazete sütunlarının namus ve şereflere tecavüz 
edildiği siyaset arenası olmaktan, otokontrol 
suretiyle çıkarılmasını temin edici gayretler
de bulunulmalıdır. 

Aziz arkadaşlarım, 
Büyük Atatürk'ün irşatları ile Devletin 

resmî haber ajansı olarak kurulan ve her 
geçen yıl modern habercilik sahasında büyük 
hizmetleri sebk eden Anadolu Ajansımızın son 
üç dört yıldan beri büyük bir gelişim içinde 

bulunduğunu inkâr edilmez bir hakikat ola
rak belirtmek isteriz. Millî ajansımızın mo
dern bir bina ve tesislere kavuşmuş olması, 
onu içinde bulunduğu bâzı sıkışıklıklardan 
kurtarmış ve modern habercilik sahasında ve 
Anayasamızın emrettiği tam bir tarafsızlık 
ve objektivite içerisinde hizmet görür hale ge
tirmiştir. Ajansın 1969 yılı zarfındaki faa
liyetlerini grupumuzun takdirle karşıladığını 
ve başarılarının 1970 yılında da gelişmiş şekil
de devamını temenni ettiğimizi ifade etmek 
isterim. 

Şirndi ise önemli konulardan olan TRT mev
zuundaki görüşlerimizi arza çalışacağım. 

Malûmlarınız olduğu veçhile 1961 Anayasa
sı ile tüzel kişiliği haiz özerk bir Anayasa kuru
luşu haline getirilen Türkiye Radyoları, 359 
sayılı Kanun ile Anayasanın öngördüğü hudut
lar içerisinde, Türkiye Radyo Televizyon Kuru
mu adı ile teşkilâtlandırılmış bulunmaktadır. 
Kurulduğu günden bugüne kadar kendisine mâ
na ve ruh. veren Anayasamız ve 359 sayılı Kanu
nun bâzı hükümlerinin yasalarda derpiş olunan 
mâna ve istikametlere ayları şekillerde değer
lendirilmesi sonunda bâzı yanlış anlamalar ve 
bu yanlış anlamalar neticesinde de TRT bâzı 
hareket ve neşriyat ile Anayasa ve 359 sayılı 
Kanıma aykırı durumlara düşmüş bulunmakta
dır. Bu yanlış anlama ve yanlış tefsirler sonun
da TRT Devlet içinde Devlet olma yolunun ta
kipçisi olmuş ve bu yüzden de büyük vatandaş 
ekseriyeti TRT den şikâyetçi hale gelmiş bulun
maktadır. 

Devletin malî ve idari murakabesini tanımı-
yan, tek taraflı yayınları ile vatandaşı üzen ve 
hattâ idaresinde bulunan radyolarda ve televiz
yonda tertibettiği ve 359 sayılı Kanunun mâna 
ve ruhuna aykırı tek taraflı açık oturumlarla, 
muayyen bâzı siya.si görüşlerin âdeta propagan
dasını yapan ve icabında Bovlet radyolarından, 
hattâ komünizmi metheden, yayınlar yapılması
na göz yuman TRT nin her şeyden önce, Büyük 
Atatürk'ün hudutlarını çizdiği istikamette ve 
Türk Milletinin inançlarına, haysiyetine ve 
mefkurelerine aykırı olmıyacak şekilde yayın 
yapabilmesini temin için, ikinci Demirel Hükü
metinden programında Yüce Meclislere taahhü-
dettiği şekilde TRT ye özerkliğine ve tarafsız
lığına asla halel getirilmeden ona millîlik vasfı-
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nı kazandıracak TRT kanun tadil tasarısını ge
tirmesini, grup olarak beklediğimizi ifade ede
rek esas mevzuya gelmek istiyorum. 

TRT nin gerek haber yayınlarında, gerek yo
rum ve açık oturumlarda bâzı fikir ve ideoloji
lere daha fazla ağırlık verdiği ve bu yüzden 
bazan diğer bir Anayasa kuruluşu olan Cumhu
riyet Hükümetlerini de müşkül mevkie düşür
düğü de bir vakıadır. 

Pakistan seçimleri sırasında General Eyüp 
Han ile ilgili olarak yaptığı yorum ve yine es
ki Fransız Cumhurbaşkanı General De Golün, 
Kanada'nm Kebek Şehrinde yaptığı bir konuş
masını müteakip, Türkiye radyolarında yapı
lan yorum, durumu aksettirici haber verme sı
nırlarını aşarak, dost devletler başkanlarını 
tenkid edici ve dolayısiyle Cumhuriyet Hükü
metini müşkül duruma sokucu mahiyet almıştır. 
Sonunda ilgili devletler tarafından bu neşriyat 
sebebi ile Hükümetimize notalar tevdi olunmuş
tur. Keza 1968 Mart ayında yayınlanan bir ki
tap saati programında Fransız yazarı Jan Pol 
Sart'ın komünist Küba ile alâkalı bir kitabı 
dinleyicilere dakikalarca anlatılmış ve bu ara
da aşırı sosyalist fikirleri ile tanınmış bir eğre
tim üyesine de aynı programda bahsi geçen ki
tap övdürülmüştür. 

Keza 10 Kasım 1969 tarihinde Büyük Ata
türk'ün ölüm gününde, anmak bahanesiyle ter-
tibolunan tek taraflı açık oturumda konuşmacı
ların hüviyetlerinin spiker tarafından açıklan
masını takiben, malûm ve müsellem olan şahsi
yetleri ve sahibi bulundukları aşırı sol fikirleri 
sebebiyle, oturumun Büyük Atatürk'ü anmak
tan ziyade, onun 1918 lerde 1920 lerde vatanı, 
düşman işgalinden kurtarmak gayesi ile giriş
miş olduğu hareketler esnasında, o zamanki şart
lar muvacehesinde söylenmiş ve o şartlar içeri
sinde büyük değer ifade eder beyanları, bu gün 
de aynı şartlar mevcutmuşçasma dinleyicilere 
ve seyircilere sunulmak suretiyle sahibi olduk
ları aşırı fikirlerin propagandası yapılmak is
tenilmiştir. O program sebebiyle konuşmacılar 
tarafından çizilen kapkara bir Türkiye tablosu 
Atatürk inkılâplarından bâzı kere sapma, bâzı 
kere geriye dönüş iddiaları ile Türk vatandaşı
nın zihninde birtakım istifhamların belirmesine 
çalışılmıştır. Bu arada hemen bir hususu Gru-
pumuz adına, şu mukaddes kürsüden ifade etme
ye mecburum ki, bütün Türkiye'de kanuni, ol-

f sun, gayrikanuni olsun, bâzı hareketleri yapan
lar ile 1961 Anayasasının getirdiği geniş hürri
yet havasını istismar etmek istiyen, bâzı sapık 
düşünce sahipleri türlü yollardan, Büyük Ata
türk'ü kendi fikir ve hareketlerinin içinde ve 
sahibi imiş gibi göstermek gayretine düşmüşler
dir. Şunu hemen ifade edeyim ki, Atatürk ta
rihe intikal etmiş büyük şahsiyeti, vatansever
liği, Devlet adamlığı ve Cumhuriyetimizin ba
nisi sıfatları ile 35 milyon Türk'ün gönlünde 
taht kurmuş bir büyük varlıktır. Bu itibarla 
Atatürk ve onun büyük eserini kendi hasis men-

I faatlerine alet etmek istiyen aşırı sağcısı da, 
aşırı solcusu de şunu iyi bilmelidir ki; Türk 
Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti var olduğu müd
detçe Büyük Atatürk'ün aziz mânevi varlığı 
da daima var olacaktır. Hiç bir kimse bu aziz 
varlığa kendi çıkarları için sahip çıkma cüretin
de bulunamıyacaktır. Bu gibilere bizzat Büyük 
Ata'nm aziz ruhu, onun büyük eserleri ve ni
hayet o eserlerin koruyucuları bir gün elbette 
dur diyeceklerdir. TRT nin öğrenci hareketle
ri karşısındaki tutumu da olayları modern ha
bercilik anlayışından ve objektif ölçülerle ak
settirmekten öteye giderek, adeta teşvik ve tah
rik edici mahiyette olduğu gözlerden kaçmamış-

196S Mayıs ayı içinde Fransa'da ve diğer bâ
zı memleketlerde vukubulan öğrenci hareketle
ri üzerine Ankara Televizyonunda bir açık otu
rum tertiplenmiş ve Siyasal Bilgiler Fakültesi 
öğretim üyelerinden -.irisi ile Üniversite mensu
bu olmıyan iki genç arasında yaptırılan konuş
malarla Türk gençliğinin de aym problemler 
karsısında olduğu ve aym tarzda hareket etme
sinin bekleneceği fikri ekrandan yayılmış ve 
üniversite gençliğimiz adeta tahrik edilmiştir. 

Keza 10 Kasım 1969 günü Büyük Atatürk'ü 
anmak maksadiyle tertibedilen programda, Sov
yet Sefaretinden yetkisiz kişiler eli ile temin 
edilip TRT nin hiçbir yetkili kurulundan geçi
rilmeden televizyona konulan «Türkiye'nin Kal
bi Ankara» filmi, Büyük Ata'yı anmaktan öte
ye bâzı siyasi maksatlar için kullanılmıştır. Ka
naatimizce film o zamanın Başbakanı Sayın 
İnönü'nün 1933 yılının siyasi şartlarına uygun 
olarak ifade edilmiş bâzı düşünceleri ve Sayın 
inönü'nün bugünkü hüviyeti ile Büyük Atatürk'
ün mânevi varlığından istifade suretiyle kendi-
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lerinin hayatları boyunca asla tasvipkâr olma
dıkları bâzı sapık fiikrlerin empoze edilmesi 
için kullanılmak istenilmiştir. 

Keza çok kısa bir zaman önce Türk Hukuk 
Kurumu adı ile anılan yetkisiz ve Türk hukuk
çularını asla temsil etmiyen ve sadece muayyen 
bâzı ideoloji sahiplerinin güc birliği yaptıkları 
bir teşekkülün başkanı ağzı ile, Ankara Televiz
yonunda yaptırılan canlı yayın, ertesi günü An
kara Barosunun sert bir tebliğine muhatabol-
muştur. TRT nin gayriresmî teşekküller tara
fından yılın hukukçularını seçtirip ilân etmeye, 
elbette ki, hakkı yoktur. Ankara Barosu, aşırı 
solcu tanınan bir siyasi teşekkülün genel kurul 
üyesi ve bu siyasi teşekkülün kanun ve nizam 
tanımayan müntesiplerinin savunmasını yapan 
bir avukatın tek taraflı değer ölçüsü ile yılın 
avukatı seçilmesine bigâne kalması beklenemez
di. 

Çok değerli arkadaşlarım, verdiğim misaller
den de anlaşılacağı üzere TRT nin 359 sayılı 
Kanun ile tesis edilmiş statüsü, bu kurulun 
Türk vatandaşına, Türk ailesine, Türk gençliği
ne, Türk Hükümetine, Türk Parlâmentosuna ve 
nihayet mer'i kanunlarımıza karşı özerkliğini 
fazlasiyle ve hattâ suiistimallere yol açacak bir 
aşırılıkta istimal ettiği buna mukabil bu Kuru
mun muayyen ve malûm yıkıcı cereyanlara alet 
olmasını, bu cereyanların tesirine kapılmasını 
önliyecek müeyyidelerin bulunmadığı her 
türlü izahtan varestedir. TRT statüsü
nün aşırı uçlardan, kanunlarımızda ve 
Anayasamızda mevcudolmıyan baskı grupla
rından veya TRT içerisinde yuvalanmış aşırı 
ideoloji mensuplarından gelecek tesirlere ve 
partizanlıklara tamamiyle açık bir saha telâkki 
edildiği görülmektedir. Ayrıca çok mühim bir 
husus da; bu milletin olan ve millete hitabeden 
Radyo ve Televizyonun millete, milletinin anlı-

yacağı dille hitabetmesinin en tabiî vazifesi ol
duğunu tekrar hatırlatmak isterim. 

TRT Türk dili mevzuunda takibettiği söz ve 
ilerici politikayı terk ederek, Türklüğünü kay
betmemişlerin Türkçesiyle konuşmak mecburi
yetinde olduğunu bir defa daha hatırlatmak is
terim. 

Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu 
olarak, TRT yi kendisine mâna ve renk veren 
1961 Anayasamızın sınırlan içine çekecek olan, 
millîlik vasfını kazandıracak, Büyük Atatürk 
tarafından çizilen Türk Milliyetçiliği istika
metinde yayınlar yapılabilecek ve nihayet TRT 
yi Devlet içinde Devlet olma fobisinden ve has
talığından kurtaracak kanun tasarısını Büyük 
Türk Milletinin kahir ekseriyeti ile birlikte bek
lemekte olduğumuzu ifade etmek isterim. 

Muhterem senatörler; sözlerimin sonuna gel
miş bulunuyorum. Mâruzâtımın esasını, temeli
ni teşkil eden taahhütler manzumesi ağırlığını 
plânda dilime düşen bu seneki bütçenin nakit 
tutarında ifadesini bulan yatırım ve harcama
larındaki ihtişamında hissettirmektedir. 

Yüce Meclisin itimat ve güveni ile iş başında 
bulunan Adalet Partisi Hükümeti ve çok Sayın 
Hükümet Başkanı, Hükümet programında aziz 
Türk Milletinin refah ve saadeti için vadettikle-
ri hususları gerçekleştirmek üzere milletin mü-
tevazi imkânlarını en iyi şekilde değerlendi
rerek, bu suretle refaha ve kalkınmaya susamış 
Büyük Türk Milletine âzami faydayı temin ede
bilecek bir bütçe ile daha Yüce Meclislerin hu
zuruna gelmişlerdir. Bu yönden şahsım ve Gru-
pum adına 1970 bütçesinin hayırlı ve uğurlu ol
ması dileğiyle Yüce Heyetinize saygılar suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saat 14,30 da toplanmak üze
re birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,15 

..<... 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

» 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/3); (Cumhuriyet Senatosu 1/1051) (S. Sayısı : 
1288) (1) 

E — BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ (Devam) 

BAŞKAN — Başbakanlık Bütçesi üzerinde 
şahıslan adına Sayın Dikeçligil, buyurun. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte
rem Başkan, sayın arkadaşlarımız, Başbakanlık 
Bütçesi görüşülürken bilhassa aşırı cereyanlar 
meselesi üzerinde çok durdular ve aşırı sağ, aşı
rı sol deyimini tartıştılar. Kanaatimce aşırı sağın 
hududu çizilmiş değil. Yine bu münakaşa neti
cesinde anlaşılıyor ki, aşın sol mevzuu da mü
temadiyen söyleniyor. Bunları doğuran faktör
ler, âmiller ne? Acaba bunları, kanun çıkardığı
mız takdirde, ortadan kaldırabilir miyiz? Bun
ların üzerinde İsrarla durmak lâzım. 

Benim kanaatim, sadece kanunlarla bunu, bu 
aşırıcılık varsa, ki var bâzı taraflarda, hallet
mek mümkün değildir. Yalnız bunları kanunla 
halledeceğimizi düşünecek olursak bu işin içe
risinden pek çıkacağa benzemiyoruz. Nitekim 
elimizde kanunlar var. Mevcut kanunlar tatbik 
edildiği takdirde normal meseleler de kendili
ğinden halledilebilir. Nitekim vaktiyle aşırı ce
reyanlara ait kanunlar vardı. Bunlar tatbik edi
liyordu, yürürlüğe giriyordu, hâkimlerimiz bu
nun üzerinde durabiliyorlardı. Ama, bugün ba
kıyoruz aynı kanun maddeleri durduğu halde 
vaktiyle suç sayılan şeyler şimdi sa-
yılmıyabiliyor. Şu halde bence eğer aşı
rı cereyanlar varsa, aşırı cereyanları do-

(1) 1288 S. Sayılı basmayazı 28 . 1 . 1970 
tarihli 31 nci Birleşim tutanağına bağlıdır. 

ğuran faktörler, âmiller vardır. Bu fak
törler, âmiller ortadan kalkmadığı, kaldırılma
dığı takdirde, Devlet bunun üzerinde durmadığı 
takdirde bunu kanunla ortadan kaldırmanın im
kânı olacağına şahsan kaani değilim. Nihayet 
kanunu da Devlet kadrosu tatbik edecek. Devlet 
kadrosu bâzı meselelere inanacak. 

10 dakikalık bir zaman içerisinde bendenizin 
aşırı sağın, aşırı solun üzerinde uzun boylu dur
mama, bunlarm hudutlarını da çizmeme imkân 
yok. Yalnız aşırı sağ meselesinde; arkadaşları
mız, aşırılıktan maksadın, dini ve irticai bir ha
reketi kastediyorlar, böyle olduğunu söylüyor
lar. Türkiye halkına baktığımız vakit bunu do
ğuran âmil ne aşırılığı? Eğer siz bir milletin 
vicdan hürriyetine saldırmakta devam eder, 
onları tedirgin ederseniz onlar elbette nefsi 
müdafaaya geçecektir. Siz saldırıdan vaz geç
tiğiniz takdirde aşırılık da kendiliğinden terk 
edilecektir. Bunların üzerine varılmadığı tak
dirde, aşırılıklar irşat ve tenvir yoliyle halka 
anlatıldığı takdirde, katiyen aşırılığa imkân 
vermiyen islâm dini, insanların ruhuna, şuuru
na yerleştirildiği takdirde bu aşırılık kendili
ğinden telâfi edilir. Yoksa kanun zoruyla ön
lemeye imkân, ihtimal yok. İlme, irfana, terak
kiye yer veren, geriliği asla tasvibetmiyen, ham
leci olan, ıslahatçı olan islâm dinine, müsliiman 
zümresine aşırılık atfedilmediği takdirde olmu
yor. Bugün bakıyorsunuz bütün aşırı dediğimiz 
sağ medeni vasıtaları kabul ediyor. Hac fa
rizasını yerine getirirken hepsi tayyareyi ter
cih ediyor. Köylü, elektrik istiyor, yol istiyor, 
köprü istiyor, okul istiyor, bütün» medeni vası
taları istiyor. O halde medeni vasıtaları isti-
yen bir insanın medeniyete karşı olduğunu 
söylemek, illâ sen bunun karşısındasnı demek 
elbette onları içine gömmek olabilir. Benim ka-
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naatimce Türkiye'deki aşırılığı doğuran mese
le, halkın üzerine gitme, daha doğrusu islâmm, 
tam mânasiyle, şuuruna onları vâkıf kılmama, 
anlatmama keyfiyetinden doğmaktadır. Kanu
nu getiriniz, islâmm hakikatlerini vicdanlara, 
gönüllere yerleştirmediğiniz takdirde, aşırı 
hareketler olabilecektir. Nihayet Devletin elin
de Diyanet İşleri Teşkilâtı gibi bir teşkilât var
dır, iyi bir kadro ile bu aşırılıkları elbette te
lâfi etmeye Devletin gücü yeter. 

Aşırı sol meselesi de Türkiye'de var. Ama 
bâzı içtimai hastalıklar da var. Bu içtimai has
talıkları ortadan kaldırmadığımız takdirde 
bunu da önliyemeyiz. Nitekim ben bir gence 
raslamıştım. Bıyıklarını buraya kadar bırak
mış, bana meselelerini söylüyordu, dedi ki: «Be
ni bu bıyıklarımla, şeklimle şöyle görme.» Yok 
dedim, erkeklik alâmeti, bunu bırakabilirsin. 
Konuştuk uzun boylu, konuştuktan sonra «bu 
meseleleri bize sizin gibi anlatan olmadı» dedi. 
İki, üç defa gördüm, o genç bıyığını kesmişti, 
normal bir insan halini alabilmişti. 

Şu halde gençlerimiz tam mânasiyle ten
vir edilmiyor, irşadedilmiyor, biz onları kö
künden almışız, köküyle bir irtibat kurma
mışız, kurmadığımız için de onların kafalarına 
aşırı cereyanlar kolaylıkla sokulabiliyor ve 
ikna yollarına doğru ğötürülebiliyor. 

Şimdi benim üzerinde durmak istediğim me
sele bu değil. Devletin kanunlarını tatbik eden, 
çıkardığımız kanunları tatbik eden Devlet me
murları yani Devlet kadrosunun huzuru mese
lesidir. Devlet kadrosu maddeten, manen hu
zurlu olmalıdır ki, kanunlar tatbik edilmeli. 
Memur arkadaşlarımız öteden beri Personel 
Kanunu meselesi üzerinde duruyorlar. 1960 yı
lında Devlet Personel Dairesini kurmuşuz. Se
ne 1970. 1970 yılının Bütçesini konuşuyoruz. 
10 seneden beri bu daire çalışıyor 10 seneden 
beri çalışan daire elbette boş durmamıştır. Boş 
durduysa, vazifesini yapmadıysa bizim onu va
zifeye davet etmemiz lâzım. «Ne yaptın sen 
şimdiye kadar» diye hesap sormamız lâzım. 
Avrupa'dan, İngiltere'den uzmanlar da gelmiş, 
bunun üzerinde onlar da durmuş. Biz kanunu 
çıkarmışız. Kanunun malî hükümlerini 1970 te 
uygulıyacağız demişiz. Ve nihayet bir taz
minatla biraz ertelemişiz. Ama, tam mânasiyle 
kanunu tatbik edememişiz. Bütün Devlet kad
rosu bu kanunun tatbikine gönül vermiştir. 

30 . 1 . 1970 O : 2 

İsterseniz % 100, % 200 zam yapınız, Personel 
Kanunu tam mânasiyle uygulanmadıktan son
ra memurları, yani Devlet kadrosunu huzura 
kavuşturamıyacaksınız. Çünkü, dediğim gibi, 
hangi arkadaşımızla konuşursak konuşalım, ki, 
konuşuyoruz, çıkmasını bekliyorlar, sabırsızlık
la tatbikatını bekliyorlar. Hükümetin bunun 
tatbikatına süratle geçmesi lâzımdır. Devlet 
Personel Dairesi ile bendeniz temas ettim. Bu 
daireye çalışmamış diyemeyiz. Dokûmanter ça
lışmış, kanunlar hazırlamış, ne kadar memur 
var, bunlar ne kadar ücret alabilir, ne kadar 
ödenekle biz bu kanunu tatbik edebiliriz diye 
meselelerini vaz'etmişler. Bunu yakînen gör
düm. Ama, Maliye Bakanlığı ile arasında mu
tabakat yok. Maliye Bakanlığının vermiş ol
duğu, malî hükümleri ortaya koyan rakamla 
Personel Dairesinin ortaya koyduğu para mik
tarı biribirini tutmuyor. Şu halde Personel 
Dairesi ile Maliye Bakanlığının sıkı bir çalış
maya girmesi ve mutabakata varması lâzımdır. 
Bu mutabakata vardıktan sonra tam mânasiyle 
personel rejimi uygulanmalı. Kendimizi onla
rın yerine koyduğumuz takdirde hangi teşek
külde olursa olsun bir de bakıyorsunuz ki di
ğer dairede çalışan insan, aynı tahsil derece
sinde, aynı işi gördüğü halde öbüründen farklı 
bir maaş alıyor, bu farklılık Devlet kadrosun
daki memurlara huzursuzluk getiriyor. Bu ni
ye olsun diyor. Halbuki kanunun birinci mad
desi gayet güzel. Devlet nizamını oturttura-
bilmesi için hakikaten bu kanun hükümlerinin 
uygulanması yerinde olacak ve lâzım. Parlö-
manterler bu kanunun tatbikatı üzerinde ıs
rarla durum çıkmasını istemelidirler. 

Madde : «Bu kanunun şümulüne dâhil ku
rumlar personel rejimi memleketin iktisadi, 
malî, sosyal şartlarına, hukuk esaslarına uy
gun bir şekilde düzenlemek» «Bu düzeni deği
şen şartlara göre ayarlamak ve idare ettirmek 
maksadiyle Başbakanlığa bağlı bir Devlet Per
sonel Dairesi kurulmuştur.» Çok güzel. Demek-
ki Devlet kadrosunda huzuru, içtimai adaleti, 
düzeni tatbik etmeyi vadediyor. 10 seneden-
beri kurulan bir daire, şimdiye kadar tam mâ
nasiyle bu huzuru temin edici kanunu... 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, müddetiniz 
doldu. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Çok 
teşekkür ederim, Sayın Başkan, bitiriyorum. 
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Benim arzım, çalışan bu dairenin ortaya koy
duğu dokümanlar ışığında mutlaka ve mutlaka 
Devlet nizamını oturtabilmemiz için, Devlet 
memurunu maddi ve mânevi huzura kavuştu-
rabilmemiz için bu kanunun uygulanması şart
tır. Ben bunu öyle görüyorum. 

Dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için te
şekkür ederim 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Melen 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; iki muayyen konu üze
rinde görüşlerimi arz etmek üzere söz aldım. 

Birisi; Personel Kanunu ve benden evvelki 
arkadaşımın da işaret ettiği gibi, Devlet Perso
nel. Dairemizin durumu. 

Muhterem arkadaşlar, Personel Kanununun 
malî hükümlerinin tatbik edileceği artık tahak
kuk etti. Hatırlarsınız bundan birkaç sene ev
vel Sayın Başbakan bir bütçe münasebetiyle 
«iki ay sonra bu kanunu tatbik edeceğiz» de
diği zaman demiştim ki, bu Hükümet bu kanu
nu tatbik edemez. Hâdiseler beni tekzibetme-
di. Dediğim gibi aradan yıllar geçti, o Hükü
met o kanunu tatbik edemedi. Hattâ Başba
kanın «sözüm senettir» demiş olmasına rağmen. 
Belli idi, çünkü işi tutuş tarzından, görülüyor
du ki mevzuu kavramamıştır. Bugün artık onu 
tekrar etmiyeceğim. Bu Hükümet bu kanunu 
tatbik edecek, hâdiselerin zoru ile tatbik ede
cek, bıçak kemiğe dayandığı için tatbik ede
cek ve kaçınılmaz bir hale geldiği için tatbik 
edecek. 

Yalnız muhterem arkadaşlar, buna rağmen 
endişelerim vardır. Endişelerim şurada; çıp
lak olarak mevcut kanunu tatbik etmeye im
kân yoktur. Tatbik ederseniz sakat olur, bir 
taraflı kalır. Çünkü, çıkmış olan kanun sadece 
devlet dairelerine, devlet personeline aittir. 
Bunun yanıbaşmda özel idare memurlarımız 
vardır, belediye memurlarımız vardır. İkti
sadi Devlet Teşekküllü memurlarımız vardır. 
Ve buna benzer hizmetlerde çalışan memurla
rımız vardır, hâkimlerimiz vardır, üniversite 
mensuplarımız vardır. Bunlar için ayrı kanun
lar çıkarılmasına ihtiyaç vardır. Bu kanunları 
çıkarmadan sadece devlet personeline ait ka
nunu memurların muayyen bir kısmına tatbik 
eder, ötekilerini bunun dışında bırakırsanız 

beklediğimiz, istediğimiz reform olmaz. Bir 
başka sakat iş yapmış duruma gireriz. 

Bu sebeple bu saydığım kanunların Mart'-
ta tatbik edilecek bir kanundan evvel, bugüne 
kadar gelmiş olması lâzım idi. 

Muhterem arkadaşlar, bu vesile ile bir has
talığa işaret etmek istiyorum; biz Devlet Per
sonel Dairemizi iyi kuramadık itiraf ederim. 
Plânlama Teşkilâtımız ölçüsünde başarıya 
ulaşamamasının bir sebebi de kuruluş hatasın
dan doğmuştur. Bugün büyük reform istiyen 
bir işi, üç şekilde kurduğumuz bugünkü hali 
ile, bu Personel Dairesinin yürütmesine imkân 
olmadığını, uzun seneler tecrübe ettikten son
ra, anlamış bulunuyoruz. Bu daireyi biz daha çok 
bir Personel Kanununun uygulanmasına neza
ret ve memurların hukukunu müdafaa eden 
bir daire olarak kurmuşuz. Kuruluş tarzı bu
dur. Plânlama Dairesinin yetkileri, suplesi ve 
sairesini bu kanun vermemiştir. Vermeyince de 
çıkarabildiği eser bundan ibaret olmuş ve bi
raz önce saydığım kanunları da, aradan yıl
lar geçmiş olmasına rağmen, bugüne kadar 
hazırlıyamamıştır. Raporda bir işaret gördüm; 
Bakanlar Kuruluna bir tasarı getirilmiş, ama 
iki seneden beri o da Bakanlar Kurulunun her 
halde rafa kaldırılan dosyaları arasında kal
mış veya unutulmuştur. 

Bu sebeple evvelâ bu Personel Dairesini ele 
alalım ve hakikaten bu Personel Dairesine re
formu başarabilecek bir hüviyet verelim. Bu
radan başlamak suretiyle muvaffak oluruz. Bu
radan başlamazsak, bu Hükümet için de aynı 
şeyi söylerim, bu reform bu Hükümet de uy-
gulıyamaz diyebilirim rahatlıkla. Ve dersem 
yalanlanmış olmam, hâdiseler beni tekzibetmiş 
olmaz. 

Muhterem arkadaşlar, bir diğer konu; te
levizyon konusu. Hükümetle TRT arasında bir 
çekişme vardır. Benden evvelki arkadaşlar da 
temas ettiler kabili inkâr değildir. TRT nin tu
tumundan Hükümet memnun değildir. Bunu 
biliyoruz. İktidar memnun değildir, şikâyetler 
vardır, başka kimselerin şikâyeti vardır. Mem
nun olanlar vardır, olmıyanlar vardır. Bunlar 
ayrı meseleler. Bunlar ayrıca tanzim edilebile
cek meselelerdir. Fakat böyledir diye bu hiz
metin yürümesini engellememek lâzımdır. Bu 
hizmetin gelişmesini engellememek lâzımdır. 
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Bizim birinci plân tatbikatında plâncılarımı
zın - bence hatâ olarak kabul ediyorum - tele
vizyonu lüks saymışlardır ve birinci plân dev
resinde Türkiye'de televizyonun kurulması da 
mümkün olmamıştı bu sebeple. Ama, TRT İda
resi kendi kanunundaki hükme dayanarak tec
rübe mahiyetinde bir çabalama içinde muvak
katen bir yayın yapmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, televizyon artık bü
tün dünyada bir eğitim vasıtası haline gelmiş
tir. Haberlerin; insanlar arasında en iyi şekil
de, en müessir şekilde, en etkili şekilde, en fay
dalı şekilde bir nakil vasıtası haline gelmiştir. 
Bu sebeple artık televizyonu lüks saymaya im
kân yoktur. Filvaki televizyon kurulması mem
lekette yeni bir devir çıkışma yol açabilir ama, 
bunun da yolu vardır. Televizyonu kurarken 
az miktarda bir döviz sarf ederek bunun sa
nayiini de birlikte kurmak lâzımdır ve hattâ 
geç kalıyoruz. Şimdi; Hükümet, TRT ile arası 
iyi değil diye bu televizyon hizmetine de üvey 
evlât gözü ile bakmaktadır. Ve bunun gelişmesi 
için yardım etmemektedir. Aylardır tecrübe 
yayını yapar, ücret alamaz, konu müsait değil
dir, meccanen hizmet yapar. 

Muhterem arkadaşlar, süratle Hükümetin 
ele alması, bu zihniyetten vazgeçmesi lâzım
dır. Bu, iptidai bir zihniyettir. Kelimenin tam 
anlamı ile söylüyorum. Bu, iptidai bir zihniyet
tir. Devlet idaresinde bu nevi zaıflardan bir 
Hükümet kendini kurtarabilmelidir, bir medeni 
memlekette bundan vazgeçmek lâzım ve tele
vizyon hizmetinin süratle gelişmesi için Hükü
metin bütün gücü ile yardım etmesi lâzım. Te
levizyonu sadece bir - iki şehir için yapacak
larsa o vakit bunun faydası mahdudolur. Biz 
televizyonu daha çok memleket ölçüsünde yayın 
yapacak bir şekilde düşünüyoruz, bilhassa hu
dutlarımızda. Bütün Karadeniz bugün propo-
gandaya yayını yapan bildiğimiz demirperde ar
kası memleketler dinliyor. Çünkü televizyon 
ahizeleri çok girmeye başlamıştır memlekete 
Cenubumuz, Suriye veya başka memleketlerin 
televizyon yayınlarını takibediyor. Bunları da 
kurtarmak lâzım. Şimdi imkân hâsıl olmuştur. 
Radyonun tesisleri ile televizyonu bütün mem
leketine hizmete vermek kabildir. Bu vesileden 
istifade edilerek, Hükümet de, dediğim gibi 
bu geri anlayışı bırakarak biran evvel televiz

yon işini ele almalıdır. Televizyon, bilhassa 
eğitim bakımından, büyük hizmetler yapabile
cektir ve çok muhtacız buna. Faraza tarımı
mız için neşriyat yapsa. Bütçenin tümü üzerin
deki konuşmalarım sırasında arz ettim. Eğitim 
sebebi ile gerideyiz. O dahi memleket ekonomi
sine, memleket kültürüne büyük hizmet eder. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, saym senatörler; Başbakanlık Bütçesi 
görüşülürken bu bütçeye dayanarak yürütme 
görevini yapan Sayın Başbakanın yürütme gö
revi ve bilhassa muhalefet iktidar ilişkileri üze
rinde görüşlerimi şahsım adına arz edeceğim. 

1969 milletvekili seçimlerinden sonra Sayın 
Demirel, ikinci Demirel Hükümetini kurmakla 
görevlendirilmiş ve bu Hükümetini birinci Hü
kümetten ayrı bir Hükümet olarak ortaya koy
muştur. Biz, bunu o zaman iki yönden iyiye 
yorumladık. Biri dedik bu Hükümete yeni üye
ler girmiştir. Hükümet demek, Başbakan de
mek değildir. Yeni üyeler girdiğine 
göre yeni, ayrı bir Hükümettir. Bir de 
dedik ki; Sayın Başbakan birinci Hükümeti 
devresinden bâzı tecrübeler alarak belki eski 
hatalardan sıyrılmak, onları bir tarafa bırak
mak için bu sözü ortaya koymuştur. Haddiza
tında Birinci Demirel Hükümeti ne ise ikinci 
Demire! Hükümetinin de aynı olduğu anlaşıl
mış oldu. 

Muhterem arkadaşlarım, iktidar - muhalefet 
ilişkilerinde muhalefetin de iktidarın da ağırlı
ğı olması, bir ağırlık taşıması gayet tabiîdir. 
Parlömanter sistemlerde öteden beri muhalefet
ler iktidarları tenkid ederler iktidarlar da ce
vap verirler. Ama, muhalefetler bazan heya-
canlı olabilirler iktidarlar da bunlara cevap ve
rirken daha ölçülü olurlar. Ama, muhalefet ten
kid. yaptı diye bu kürsülerden hudutsuz konuşma 
hakkına sahibolan iktidarların bakanları, mil
letten aldıkları iktidar gücü ile, bütün güçleri 
ile muhalefete saldırıda bulunmazlar. Muhale
fetin - daha ileri giderek arz edeceğim - bazan 
hırçmlaştığı zaman olabilir. Bir yenilgi, bir 
ezilgi, hissi ile burada bazan heyacanları, bazan 
hırçınlıkları dahi olabilir. Ama gönül arzu edi
yor İd, Hükümetler bir ölçü içerisinde kısır çe
kişmelere meydan vermeksizin müzakerelerin 
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uzamaması için, lasadan müzakereleri bitirmek 
için gayret sarf etsinler, bu kürsülerin fazla 
işgal ediimesine, kendilerinin icraatını temin 
edecek kanunların daha çabuk çıkmasına yar
dımcı olsunlar. 

Muhterem arkadaşlarım, iktidarın ve bil
hassa Sayın Başbakanın bu kürsüler
den mütemadiyen muhalefete ve bil
hassa C. H. P. ne, yarısı Atatürk devri olan 
C. H. P. ne, tecavüzleri, saldırıları devam et
mektedir. Muhterem arkadaşlarım, Hükümet 
hakem değildir. Biz Hükümetten hakem olma
sını beklemiyoruz. Ama, mütemadiyen de elim
de milletten aldığım güc var diye zayıf düş
müş, tabiat itibarı ile z^yıf mevkide bulunan, 
muhalefete yüklenmemesi lâzımgelir. 

FERİD MELEN (Van) — Halk Partisine 
çatmakta haklı. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — G. P. ne 
hiçbir şey demiyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet âdil ol
malıdır, faziletli olmalıdır. Biz G. H. P. olarak 
iktidarda Sayın inönü'nün liderliğinde, Sayın 
İnönü'nün Başbakanlığında böyle alışmadık, 
yadırgıyorum. Sajan iönü'nün iktidarda bulun
duğu zamanlarda yani Üçüncü Koalisj^on Hükü
meti, hazırlık Hükümeti dediğimiz, tek başına 
Hükümet yaptığı zamanlarda, bütün gücünü 
muhalefete yüklediğini görmedik. Biz böyle 
liderlere alışmışız. 

Başka memleketlerde böyle olduğunu gö
rüyoruz. Kennsdy'nin «fazilet kitabı»m okudu
ğumuzda bir senatörün yerinden bir lâf attığı 
zaman «sayın senatör bunu kasdötmemiştir» 
diye o meseıîeyi orada kapattığını görüyoruz. 
Bizim, Sayın Demirel Hükümeti ise muhalefe
tin bir söz söylemediği hattâ, hattâ yardım elini 
uzattığı zamanlarda daihi yardım elini bir tara
fa iterek, muhalefete bütün gücü ile saldırı da 
bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun örneği geçen 
gün Millet Meclisinde oldu. istanbul'da olan hâ
diseler münasebeti ile gensoru önergesi verildi. 
önerge münasebeti ile Sayın inönü iktidara yar
dımcı olmak için, aşırı sağa, aşırı sola en ağır 
sözlerle kınamalarda bulundu. Sayın Demirel 
kürsüye geidi, ismet Paşa'nm yarım saatlik ko
nuşmasına kargılık Sayın Demiral uzun korniş
in aiariyle 86 yaşında, bu memleket uğruna saç

larını ağartmış büyük insana «anarşiyi tahrik 
ediyorsun» demek suretiyle yardım elini bir ta
rafa itti. 

Muhterem arkadaşlarım, ne demiş Sayın inö
nü «Boykot da bir işgal de bir» demiş.. 

Arkadaşlarım, İsmet Paşa ölçüsüz konuşan 
adam değildir. İsmet Paşa, «Boykot da bir, iş
gal de bir» derken boykot ne kadar haksızsa 
işgal de o kadar haksızdır demiştir. Bunu is
met Paşa bize anlatmıştır. Ben ismet Paşayı sa
vunmuyorum. 

Muhterem Başkan, biz hâdiseleri söylüyo
ruz, sizin gibi, ismet Paşayı bir devrin Başba
kanını da, Menderes de anlıyamamıştı. ismet 
Paşayı anlamak çok güçtür. İsmet Paşanın bü
yüklüğü de buradadır, ismet Paşayı anlamak 
güçtür. Devrin Başbakanı Menderes 1959 larda 
diyordu ki «ismet Para'nın konuşmaları bir mu
amma, anlaşılması mümkün değil.» (A. P. sıra
larından «siz bile anlıy anlamışsınız» sesi) Elbet
te. ismet Paşayı biz dahi anlıyamıyoruz. Biz bu 
kadar yıl arkasında olduğumuz hailde, onu ta-
kiibetmeye ismet Paşayı bu kadar (A. P. sırala
rından gülüşmeler) ismet Paşayı bu kadar yıl
dır yakinen takibettiğimiz halde ismet Paşa o 
kadar ileride ki ona yetişemiyoruz (A. P. sıra
larından «koltuğunun altındakiler de anlıyamı-
yorlar» sesi) Muhterem arkadaşım, ismet Pa
şayı anlamak, büyük adam olduğu için, güç
tür. Anlıyamadınız, anlıyamıyacaksmız. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Mü
dafaası size mi düşüyor? 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Şim
di, arkadaşlarım bunu söylemenin bir sebebi 
var. 

BAŞKAN — Sayın Hazerılağlı, bir dakika
nın var. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Sayın 
Başkanını, ben konuya girmedim. Benden son
ra Sayın Ömer Ucuzal arkadaşımız söz istemiş
tir. ondan sonra söz Lûtfi Bilgen arkadaşımı-
zmdır. Sayın Ömer Ucuzal bize cevap vermek 
için meraklıdır. Lûtfi Bilge'nin söz sırasını iba-
na verdiğine dair bir yazısı var. Lûtfi Bilge'-
L:n sırasını bana verirseniz.. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Sıra

nızı değiştirirsek, Sayın Ömer Ucuzal'a da bol 
bol cevap vermek imkânı bulunmuş olur. Ben de 
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bizlerimi yarıda kesmemiş olurum. Teklif edi
yorum. 

'BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, bir dakika
nız var. 

HALÛK BERKOL (istanbul) — 10 dakika 
daha konuşsun. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım Hükümet, Devlet zincirini 
ehliyetsiz ellere teslim edecek, Devlet zinciri
ni kullananlar bu zinciri kıracaklar, halkalar 
yerlere düşecek, ondan sonra Sayın Başbakan 
buraya gelecek «gelin asgari müştereklerde bir
leşelim» diyecek «gelin buraya dökülmüş halka
ları toplıyalım» diyecek. Siz Üniversite refor
muna eğilmiyeeeksiniz, siz öğretmen boykotuna 
eğilmiyeeeksiniz, boykotlar yapıldıktan sonra 
çrJışmailara başlıya caksımz. Siz öğrencinin paso 
meselesi ile ilgilenmiyeceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, müddetiniz 
doldu. Cümlenizi bitirin. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Sa
yın Başkan,. 

BAŞKAN — O hususu arz edeyim. Usul 
şimdi şöyle, siz konuşmanızı bitirirsiniz, yerini
ze gidersiniz. Tekrar söz alırsınız sıraya girer
iniz, Sayın Bilgen sözünü size verir. Sayın 
Bilgen'in sırası geldiği zaman yeniden gelip 19 
dakika konuşursunuz. Şimdi müddetiniz bitmek 
üzeredir, lütfen cümlenizi tamamlayın. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Sayın 
Başkan, ben yardımcı olmak gayesi ile bu sözü 
söylüyorum. Ben usulü biliyorum, 15 dakika 
da grup adına konuşma hakkımız var. 10 daki-
1 ! da Bilgen'den var; 25 dakika. Bu 25 daki
kayı 10 dakikada bitirip yardımcı olmak işin 
söylüyorum, isterseniz ayrılıp tekrar gelip ko
nuşurum. (A. P. sıralarından «devam etsin» ses
leri). 

BAŞKAN — Peki. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bu

nu, Ahmet Yıldız'a yaptınız efendim. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ha

yır, bizim konuşma hakkımız devam ediyor. 
BAŞKAN — Ahmet Yıldız, kendi hakkını 

kullanma yönünde idi. Sayın Hazerdağlı bir 
sayın üyenin yerine konuşacak. Ancak, onun 
sırası geldiği zaman konuşabilir, Sayın İsken
der Cenap Ege. Anlatabildik mi? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sıra
sını verdi ya 

BAŞKAN — Veriyor mu? Bakalım, iradesini 
izhar etmedi. 

ÖMER UCÜZAL (Eskişehir) — Sıramı ve
riyorum efendim. 

BAŞKAN — Veriyorsunuz. Peki, buyurun 
şimdi 10 dakika konuşacaksınız. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — 5 da
kika da grup adına Sayın Başkanım. Sayın ar
kadaşlarım, inönü'nün bu yardım elini uzatma
sına karşı Sayın Başbakan koca İnönü 'yü anar
şiyi tahrik etmekle itham etmiş, kınamış on
dan sonra da kuru bir teşekkürle meseleyi ka
patmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, Başbakan muhale
fet ilişkilerinde bu tutumda oldukça muhalefe
ti nasıl asgari müştereklerde birleştirelim di
yebilir Bu memlekette aşırı sol kol gezecek, 
aşırı sağın cihat çağırılan oyyuka çıkacak, öğ
renciler arka arkaya katledilecek, sizin içiş
leri Bakanınız ölüleri tasnife tabi tutacak ve 
gelecek burada sözüne başlarken «Sol eğilim
li bir öğrenci öldürülmüştür» diyecek ben C. 
H, P. K olarak Ortanın solunda sol eğilimli 
olacağım, sol eğilimli ben, bu işlerden alınmı-
yacağım, ben asgari müştereklerde birleşece
ğim. Bu sözler, bu davetler samimî değildir. 
«Gelin elele verelim» sözleri fayda getirmiye-
cektii'. 

Türkiye'de orta çağ kalıntısı toprak rejimi 
hüküm sürerken bir tarafta topraksızlar, bir 
tarafta tapusuz topraklara nüfuzlu kimseler 
hikim olacak, büyük toprak gasıpları toprak
sızın alın terini bölecek ve her memlekette ol
duğu gibi bu memlekette de doğal kanunlar 
çalışacak, biz «hukukun üstünlüğünde birleşe
lim» diyeceksiniz. 

Muhterem, arkadaşlarım, hukukun üstünlü
ğü, modern hukukun üstünlüğü demektir. 
E, soruyorum Sayın Hükümete, soruyorum bu
radaki bütün senatörlerin hukuk bilgilerine, 
vicdanlarına, yarıcılık modern hukuk mudur? 
Alın terinin bölündüğü, marabalık, ortakçılık 
hangi memlekette vardır? Hukuk üstünlüğü-
müdür bu? Hukuk üstünlüğü olan yerde bu 
birleşmeye davet edebilirsiniz. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — 40 senedir 
niye halletmediniz? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bakan 
ne diyor? 
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SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Sayın 
Başkanım, komisyonun sözlerine mâni olmıya-
cak mısınız? Başkanlık koltuğunda oturan 
adam, kendini bilecek mi, bilmiyeeek mi, yok
sa ben müdahaleye cevap vereyim mi? 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı siz devam 
edin. 

SALİM HAZEEDAĞLI (Devamla) — Ko
misyon Başkanının sözlerini kesmeye mecbur
sunuz. 

BAŞKAN — Peki, peki. Sayın İskender Ce
nap Ege, Hazerdağlı haklıdır. Her müdahaleye, 
Başkanlığın müdahale edişi Genel Kurulda bir 
kaç dakikayı aldırır. Bu sebeple mümkün mer 
tebe müdahale edip konuşmak istemiyorum. 
Sizden de rica edeyim, lütfen müdahale etme
yin ve sataşmalarda bulunmayın. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Mü
dahale etmiyorum. Sayın Özmen «40 senedir ni
ye halletmediniz» diyor. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica edeyim. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — 20 se

nedir iktidarda sizsiniz. Benim zamanımda Tür
kiye'de toprak çoktu. Şimdi, Türkiye daraldı. 
Sırası şimdi geldi. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, lütfen cevap 
vermeyin, konuşmanıza devam edin. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, türlü olayları vesile ede
rek dedim ki, Sayın Başbakan, C. H. P. ne sal
dırıda bulunmaktadır. Daha 2 - 3 gün önce 
Boğaz köprüsünün mukavelesinin imzalanması 
sırasında yabancı şirketlerin önünde muhalefe
te çatarak Boğaz köprüsünün bir polemik, bir 
demagoji mevzuu yapıldığını söylemektedir, 

Muhterem arkadaşlarım, biz burada Boğ 12 
köprüsünü konuştuk. Sayın Başbakan bunu de
magoji olarak vasıflandırırken bizlere çatıyor. 
Ben burada konuştum, bunu her zaman konu
şuyoruz. Sayın Başbakanın, bu bir siyasi ter
cih meselesidir» demek suretiyle meseleyi ka. 
patması mümkün iken «polemik, demagoji» 
demesi Başbakanlık ağırlığı ile kabili taUf değil. 
Muhalefete çatması demektir bu. 

Muhterem arkadaşlarım, bu memlekette has
tasına ilâç götürmek için yol bulamıyan, 
inlerde ders yapan öğretmenler varken İstan
bul Boğaz Köprüsünün sırası gelmemiş bir ih-
tiyacolduğunu burada söyledik, istanbul Köp
rüsü bir ihtiyaçtır fakat sırası gelmemiş bir 

ihtiyaçtır , dedik. Ama, siz siyasi tercihinizi 
yaparsınız Boğaz Köprüsünü plâna koydura-
bilirsiniz. Plân bir kanundur, koydurabilirsi-
niz. Biz buna karşı çıkabiliriz ama bu pole
miktir, demagojidir diyemezsiniz buna. Bun
lar her vesileyle muhalefete çatmanın birer 
örneği olurlar. 

Biz ıstıraptan bahsediyoruz, siz ihtiyaçtan 
bahsediyorsunuz. Biz diyoruz ki, ıstıraba ce
vap verin ihtiyaç sonraya kalsın, öğretmen 
inde yaşıyorsa bu, bir ıstıraptır, köylü has
tasına ilâç götürmeye yol bulamıyorsa bir 
ıstıraptır bu. Siz diyeceksiniz, «biz ihtiyaca 
cevap vereceğiz» Zarar yok. Siyasi tercihinizi 
kullanıyorsunuz, kullanın ama demagoji ile, 
polemikle bizi itham edemezsiniz. Cevap alır
sınız, işte bu kısır çekişmeler devam eder gi
der. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Sizin, İsmet Paşaya yaptığınız gibi. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, siz konuş
manıza devam edin. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Baş
bakanınıza yaranmak için bu kadar yapacak
sınız, tabiî canım. Tabiî, yaranacaksınız ama... 
(Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu, lütfen. 
Müdahale etmemeleri lâzım. Siz konuşma

nıza devam edin, bazan duymamazlıktan gel
mek iyi. (Gülüşmeler.) Sayın Hazerdağlı, duy
mamazlıktan geleceksiniz. Sayın üyelerden 
de hatibe müdahale etmemelerini tekrar rica 
edeceğim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, Sayın Başbakan bundan 
birkaç gün önce Cumhuriyet Senatosunda ya
pılan gizli oturumda, gizlilik icaplarına dikkat 
ederek arz edeceğim, Sayın Özgüneş'in sözle
rini aldı ele, söylemedik söz bırakmadı. Diğer 
tarafları önemli değil. 

Muhterem arkadaşlar diyebilirdi ki, «Sa
yın özgüneş bunu kasdetmemiştir» ve bu me
sele burada kapanırdı. 

Sayın Madanoğlu'nun gecen yıl burada, 
millî ordu özlemini çeken sözüne aynı şekil
de mukabele etti. Sayın Madanoğlu, millî 
ordu derken şunu kasdetmiştir, mutlaka şu
nu demek istiyor» demek suretiyle bir fazilet 
örneği olması lâzımgeürken, tecavüz, saldırı
nın bini bir paraya çıktı. 
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FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Yaran
mak buna derler. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu... 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — 

Ben yaranma yapmam. Yaranma Başbakana 
müdafaa şeklinde olur. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu, lütfen müda
hale etmeyiniz. Konuşmalarınızda biraz daha... 
(Gürültüler) Sayın Hazerdağlı lütfen sizde 
tahrik edici konuşmayın. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ame
rikan takımıyla beraber olmak, kitabını sat
mak, menfaat temin -etmek senin marifetin. 

'BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, sözünüzü 
keserim lütfen. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Hesabı
nı her yerde veririz. Yalan söz alçaklıktır. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu (Gürültü
ler.) 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Evet, 
kitap tüccarısınız... (Karşılıklı çatışmalar, gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu, Saym Hazer
dağlı bir dakika. 

Bir üyenin konuşması, sadet dışında dahi 
olsa, Başkanlığın görevi, Kürsüde üyenin ko
nuşmasını temin etmektir. Fakat yerlerinde 
oturan arkadaşların müdahale etmemesi lâzım. 
Bu arada da «alçaklıktır» şeklinde oturduğu 
yerden hatibe kaba ve şiddetli müdahalede 
bulunulmasını saym üyelere yakıştıramıyorum. 
Her hangi bir disiplin muamelesine... 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Ben if
tiraya alçaklık diyorum. 

BAŞKAN — Bir usulü vardır. Sayın senatör 
çıkar. Sataşma iddiasında bulunur. Kendinizi 
savunurdunuz. Medeni, normal usul budur. Yok
sa derhal ağır bir şekilde küfretmek, medeni ve 
normal bir usul değildir. «Alçaklık» tâbiri çok 
kaba bir tâbirdir. Size yakıştıramadım. 

Devam edin, efendim. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Sayın 

Başkan, bir ceza vermek niyetinde değil misi
niz? 

BAŞKAN — Hayır efendim. Devam edin. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — «Ame-

rikaya satılmışsınız» diyor. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Son

ra söylerim, onu ben. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, rica ediyo
rum. Siz de sebebiyet vermeyiniz lütfen. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Sa
ym Başkanım, zatıâlinizden rica ettim, bana 
tecavüze müsaade etmeyiniz, diye. 

BAŞKAN — Ben de görevimi yerine getir
meye çalışıyorum. 

Devam edin Saym Hazerdağlı, müddetiniz 
aradaki fasılalarla geçiyor, 1 dakikanız var. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Muh
terem Başkanım, sözlerimi azaltacağını. 

Geçen günkü oturumda burada Saym Baş
bakan yine başladı «ekmekten evvel haysiyet 
isteriz» dedi. 

Arkadaşlarım, ekmekten evvel haysiyet is
temek orada söylenmez. Ekmekten evvel haysi
yet istemenin yeri başkadır. Bu memlekete Ame
rikan Filosu ikide bir gelir. Caka satar. Genç
lerden de bunları istemiyenler olur. Ama, Ame
rikan Filosu geldiği gün, Amerikan donanması 
da buğdayları o gün limanlarımıza aktarır. Ya
ni «sizin yediğiniz ekmeği biz veriyoruz» de
mek ister. Ekmekten evvel haysiyet burada 
söylenir. 

Almanlardan 250 bin ton buğday istersiniz. 
10 ton buğday teklif ederler, inanmazlar. Ek
mekten evvel haysiyet burada söylenir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu memlekette ya
rıcılık, marabalık devam ederken daha uzun 
yıllar başkalarına el açacakken... 

BAŞKAN — Saym Hazerdağlı, lütfen efen
dim. Cümlenizi bitiriniz, lütfen. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Bitti 
efendim. El açacakken, ekmekten evvel haysi
yet sözünün yeri orası değil, burasıdır. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkürler 
eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, buyurunuz efen
dim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Saym Baş
kan, değerli arkadaşlarım; Büyük Türk Mille
tinin temsilcisi olarak her meselede bu çatının 
altında daima beraber olmanın, birlik olmanın 
ve böylece bu millete hizmet etmenin çabası 
içinde olan bir arkadaşınızım. Ve bunun için 
de biraz evvel Saym Hazerdağh'nm talebini ka
bul ederek söz sıramı kendilerine terkettim. 
Gönül arzu eder ki, 1970 Bütçesinin büyük Türk 
Milletine hangi yollarda ne şekilde hizmet ge-
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Girdiğini teknik yoldan şurada izah edelim, 
teknik yoldan eksiklikler varsa onları tesbit 
edelim. Ama, günlerden beri görüyoruz M, büt
çe bir tarafa itilmiş mütemadiyen Adalet Par
tisi iktidarının 5 yıllık tasarrufları üzerinde ol-
mıyan şeyleri ihdas ederek hücum etmek. Bu, 
bir şey kazandırmaz arkadaşlar. Sayın Hazer-
dağlı'nm her nedense Sayın inönü'ye karşı 
olan saygısı nisbetinde benim Genel Başkanıma 
aksi yolda bir düşünceye sahiptir. Arkadaşlar, 
birbirimizi sevmenin büyük faydası vardır. El
bette hükümet başkanı olarak tutumlarında ek
sik gördüğünüz hususlar varsa bunları tenkide-
deceksiniz. Bunlar asıl vazifeniz. Ama, tenkit 
hududunun dışına çıkarak burada lüzumsuz ye
re hakarete de gitmeye hiç birimizin hakkı 
yoktur. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Hakaret 
etmedik. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Hukuk dev
leti isek evvelâ bu memlekette mevcudolan hu
kuk nizamını koruyacağız. Hukuk nizamının 
korunmadığı bir ülkede ne kadar ekonomik, 
ne kadar sosyal meselelere eğilirseniz eğilin 
hiçbir şey kazanamazsınız. İşte 50 yıllık Komi-
nist Rusya'daki tutum, işte Fransa, iste ingil
tere. Bir taraf hukuk nizamına bağlı kalmış, in
sanlığın her türlü nimetine kavuşmuş, bir taraf 
iktisadi ve sosyal meseleler diye ortaya çıkmış, 
Dünya ile irtibatını demirperde ile kesmiş. Fğer 
iktisadi ve sosyal meseleler onların anlayışı 
şeklinde milletlerine fayda getirmiş olsa idi 
Dünya'yı demirperde ile kesip vatandaşını o 
duvarın arkasında bırakmazdı. Sevgili arkada
şım geliyor buraya «efendim, ortaklık, m ara
bacılık, sömürücülük, tefecilik» diyor. Sevgili 
arkadaşlarım, vicdanlarınıza sığınıyorum, Su 
sayılan kelimelerle itham edilen insanlar 1965 
senesinden sonra mı ihdas oldu Türkiye'de? 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — 20 sene
dir iktidardasınız. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Yok öyle 
şey arkadaşlar. Bunlar varsa, ben size misal ve
reyim. inandığımız kitapta var. «Tefecilik 
günahtır» diye âyet var. Demek o devirde de 
vardı; ortaklık, marabalık. Kızıyorsunuz SÖ37-
lediçimiz zaman. E, yok mu Cumhuriyet Halk 
Partisi devrinde? Biz mi icadettik arkadaş
lar? 

I SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Kızmı
yoruz, kızmıyoruz. Çok oldu diyoruz. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Baş
bakan İstanbul Boğaz köprüsünün ihalesi sıra
sında şöyle konuştu, böyle konuştu. Demagoji 
yaptı. Bilmem ne yaptı. 

Sevgili arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Par
tisinin G-enel Sekreteri Ardahanlılara bu mesele 
ortaya atıldığı gün ne diye seslendi? Aynen 
Haserdağlı aralıdanım gibi. «istanbul'daki zen
ginlerin arabası geçsin diye Adalet Partisi ik
tidarı köprü yapıyor. Sizin ne işinize yarar» 
dedi, Ben şimdi sorarım arkadaşlarım, «Şu 
üzerinizde taşıdığınız elbise ve gıravatlar nere
den geçip geliyor Anadolu'ya?». Bırakın başka 
şeyleri. Memleketin büyük dertlerine eğile
lim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Tabiî, 
gayet tabiî. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Evet 18 bin 
Km. yol teslim aldık 1985 te, köy yolu olarak. 
E, bugün 38 bin Km. 20 bin Krn. ilâve yol yap
mışız, 5 senede. E, geriye kalan seneleri ortaya 
e-V^rdığınız saman kızmayın arkadaşlar, gelin 
Wı. 20 bini 120 bine çıkarmanın, yolunu arıyalım. 
Ama «Amerikan Filosu geldiği gwa buğday da 
geldi». Ne güzel takibediyorsunuz bunu. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Çok mü
him dert. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Milletin 
derdini takibedin adım adım. Ben huzurunuza 
başka şeyleri konuşmak için gelirken arkadaşım 
beni aldı bu yola götürdü. Bir gün, istan
bul'da deniz işçilerinin yaptığı grev sonunda 
memleketin karşılaştığı durumu gördünüz. O 
halde bırakın bu köprü yapılsın, Hesabı var, 
kitabı var. «10 senede amorte edecek» diyor. 
Ondan sonra da gelirler nereye gidecek? Bu 
memleketin hizmetine. 

Arkadaşlar, yani hastaya yol yapın derken, 
bizi alıp götürmeyin maziye. Hepimiz 40 - 45 
yaşın üstündeyiz. Biliyoruz bu milletin yolsuz
luktan ne çektiğini. Yol yüzünden ne çektiğini 
biliyoruz. 6 lira yol vergisini veremeyip de 

I 40 gün yollarda taş kıran bu Türk Milletinin 
evlâdı değil mi idi? 

SALİM HAZERDAĞLI (Elazığ) — O zaman 
I bütçe 250 milyon idi. Şimdi 20 milyar küsur. 
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ÖMER UCUZAL (Devamla) — Söyliyece-
ğiz arakdaşlar. O zaman bu millet, bu memle
ketin evlâdı değil miydi? Bir taraftan Anayasa 
diyeceğiz, dünyanın en modern Anayasası di
yeceğiz, bir taraftan da doğal kanunlar hüküm 
sürsün diyeceğiz. Böyle şey olmaz arkadaşlar, 
hukuk vardır. Ama sizin düşündüğünüzün ta
hakkukuna imkân yok. 35 milyon Türk Mille
ti artık hukuk nizamının, demokrasinin iyilik
lerine inanmıştır. Her güç meselenin demokra
tik nisam içinde halledilmesi kolay iştir aziz 
arkadaşlar. Ama, efendim otobüs meselesi, efen
dim öğrenci meselesi. Arkadaşlar o gün de ko
nuştuk burada. Bunların hareketine bir ad ko
yalım dediğim saman yine zatiâliniz oradan 
«siz söyleyiniz» dediniz. Ben «suç» dedim, iti
raz ettiniz, Ama suçlularını tarafsız hâkim tev
kif etti, hapisaneye attı. Demek ki suçmuş. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Biz üni
versite niye vazifesini yapmıyor, dedik. 

ÖMER UGUZAL (Devamla) — Acıyalım, 
bu, gençlere acıyalım arkadaşlarım. Teşvikten 
vazgeçelim. Bunlar her gün 'boykot, her gün 
işgal, her gün bilmem ne peşinde koşarsa, yarın 
bunlar 30 - 40 yaşına geldiği zaman bir iş sahibi 
olup, bu memlekete hizmet edemezler. Bırakın 
bunların yakasını. Girsinler derslerine, ilim
den, irfandan nimetlensinler, sonra da büyük 
Türk Milletine hizmet etsinler. Büyük Ata
türk'ün açtığı çığır bu. ilkeler bu. Cumhuri
yeti gençliğe emanet etmesinin sebebi bu, aziz 
arkadaşlarım. Aziz Atatürk hiçbir zaman sokak
tan hoşlanmadı, sokaktan gelen seslere kulak 
vermedi. Daha fazla zamanınızı işgal etmemek 
için sözümü burada keser, hepinizi hürmetle 
selâmlarım aziz arkadaşlarım. (Alkışlar) 

SALİM HAEERDA&LI (Elâzığ) — Konuş
man bitti, vatan kurtuldu. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, buyurunuz. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Saym senatörler, Adalet Partisi arkadaşlarım
dan özür dilerim. Elbette M, biz bu kürsüleri 
Adalet Partisi iktidarına dua etmek için söz al
mış değiliz. Biz, Adalet Partisinin kusurlarını 
söyliyeceğiz, iktidarının hatalarını söyliyeceğiz, 
düzeltmeleri için kendilerine yardımcı olacağız. 
Bunun için kendilerini her gördüğümüz yerde 
tenkid edeceğiz, eleştireceğiz, görevimiz bu. 
(«iyi taraf olmak şartiyle» sesleri.) 

22 Kasım 1965 günü çıkan bütün Türk gaze
telerinin baş sayfalarını şöyle bir haber, manşet 
hailinde işgal etmişti. «Bulgaristan'ın İstanbul 
Başkonsolos Muavini İvan Kuzmanof Edirne'de 
fotoğrafçılık yapan Sümer Foto sahibi Mecit 
Eker'den Türkiye'nin hayati sırlarını taşıyan 
filim ve bâzı vesikalar alırken yakalandı.» Al
tında olayın cereyan tarzı ve Türk Millî İstih
barat Teşkilâtının başarısı bütün ayrıcalariyle 
anlatılıyordu. Ertesi gün yani 23 Kasım 1969 
günü gazetelerde bu olayla ilgili Millî İstihbarat 
Teşkilâtı tarafından verilmiş olduğu belli olan 
boy boy resimler çıktı. Bu casusluk olayının 
Edirne'de hangi tarihte geçmiş olduğuna dair 
gazetelerin hiçbirisinde bir haber ve bilgi yok
tu. Olayın yurt çapında derin yankıları oldu. 
Fakat olayları dikkatle izliyen yerli ve yabancı 
müşahitler olayın arkasında saklanan gerçekleri 
bulup meydana çıkarmakta gecikmediler. Bilin
diği gibi konsolosların ve muavinlerin diploma
tik muafiyetleri yoktur. İşledikleri bir suç ne
deni ile her zaman nezarete alınabildikleri gibi 
mahkemeye de sevk edilebilirler. Anlaşıldığına 
göre Bulgar Konsolos Muavini bir müddet önce 
Edirne'de iki taraflı çalışan bir Millî İstihbarat 
Teşkilâtı ajanından Türkiye'ye ait askerî sırlar 
alırken suçüstü yakalanmış, fakat bu olay o ta
rihlerde basma aksettirilmemiştir. Nedense daha 
sonra kullanılmak üzere saklanmıştır. Bu habe
rin. basma verilmemesi için, Sayın Cumhurbaş
kanının Sovyet Rusya'dan dönüşü ve Türk -
Sovyet ortak bildirisinin yayınlanacağı tarih 
özellik seçilerek beklenilmiştir ve kamu oyundan 
bu nedenle gizlenmiştir. Bu olay Millî İstihbarat 
Teşkilâtının, millî olmasından zerrece şüphe 
edilmemesi lâzımgelen politikasının, Hükümetin 
izlediği politika ile ters yönde olduğunu göster
mesi bakımından oldukça ilginçtir. 

Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanının da ka
tıldığı bu Sovyet Rusya gezisinden Türk ulusu
nun politikası ve çıkarları bakımından bir fay
da sağlamayı düşünmüş olacaklar ki, bu geziyi 
yaptılar. Bu gezinin sonuçları da bir ortak bil
diri ile ziyaretin son günü 21 Kasım 1989 da ya
yınlandı. MİT bu ziyareti gölgelemek için Edir
ne'de çok daha önce cereyan eden bu casusluk 
olayını aynı gün basma vermek suretiyle Hükü
met politikasının değil, ayrı bir politikanın için
de olduğunu açıkça göstermiş oluyor. Bağımsız 
ülkelerin hiçbirinde Hükümet emrinde çalışan 
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ve millî çıkarlarımızı korumakla görevli bir teş
kilât böylesine acemice bir tertiple yabancı yolu
na âlet olmaz. Hükümetin izlediği politikaya 
ters düşen bu tutum ve davranışı önlemek için 
bu teşkilâtın içinde çöreklenmiş yabancı ajan
ları daha Önce çıkarılmıştı. Şimdi bunların etki
lerinin yine hissedildiklerini burada belirtmek 
isterim. 

Ayrıca, MİT Kanunu görüşülürken bu teşki
lâtın yabancılardan hediye dahi kabul etmemesi 
bir kanun hükmü .olarak kabul edilmişti. Bunun 
anlamı derindi. Bugün asıl görevinden saptınü-
mış olan bu teşkilâtın ulusal politikamızın ge
rektirdiği asıl görevine döndürülmesi için geç 
kalınmamalıdır. Hükümetin, bu gizli teşkilâtın 
asıl görevi olan yabancı ülkeler hakkında haber 
toplamak ve ulusal sırlarımızı korumak şeklin
de özetliyebileceğimiz asıl görevine süratle dön
dürülmeğini istiyoruz. Türkiye'de Türkleri taki-
betmek, telefonları dinlemek ve mektupları 
kontrol etmek gibi görevlerin bu teşkilâttan alı
narak siyasi polise verilmesini önemle rica edi
yoruz. Çünkü, bu gibi vazifeller bu teşkilâtı asıl 
görevinden geniş ölçüde alıkoymaktadır. Bun
dan doğacak zararlar ise, sorumlu olan Hükü
metin zimmetinde olacaktır. Hatırlıyacaksmız 
bundan iki üç sene önce yina böyle iki taraflı 
çalışan Ermeni asıllı bir ajanın Türk - Sovyet 
ilişkilerinin gelişmekte olduğu bir dönemde aynı 
tertip ve senaryo MÎT tarafından acemice sah-, 
neye konulmuştu. Biz o zaman da bunu bu kür
süye getirerek Hükümeti uyarmıştık. Aradan 
geçen üç sene içinde her hangi bir gelişme olma
dığı bu son olaydan da açıkça anlaşılmış bulun
maktadır. Biz bir kere daha uyarma görevimizi 
bu kürsüden yapıyor ve Hükümetten gerekli 
tedbirleri süratle almasını önemle rica ediyoruz. 

Beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Gruplar konuşmuş, altı sayın 
üye görüşmelere katılmıştır, yeterlik önergesi 
vardır, okutuyorum. 

KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Söz istemiştim Saym Başkan. 

BAŞKAN — Saym Gülek, önerge ile istemiş 
bulunuyorsunuz. Şüphesiz size söz verilecektir. 

Saym Başkanlığa 
Başbakanlık Bütçesi üzerindeki müzakerele

rin kifayetini arz ve teklif ederim. 
îzmir 

Orhan Kor 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde Sa
yın Gülek, buyurun. 

KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın arkadaşlarım, bütçe gecikti biliyorum, 
zamanında yetişecek. Ancak iki kişi var. 10 nar 
dakikadan 20 dakika eder. Az konuşacağım, fay
dalı şeyler konuşacağım kanaatindeyim. Yapıcı 
tekliflerim olacak. 

Burada 5 saat konuşuldu. Zaman oldu, pek 
de günün ve bütçenin sınırlan içinde olmıyan-
ları, dinlemek zorunda kaldınız. Lütuf buyurun, 
yeterliği kabul etmeyin. 10 dakika ben konuşu
rum. Bir arkadaşım daha var, bilmiyorum o da 
ister mi? Fakat faydalı olacağına inanıyorum. 

Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Üç sayın üye daha söz istemiş 
bulunmaktadır. 

YeterMk önergesi okundu, aleyhinde konu
şuldu, yeterlik önergesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Söz sırası Sayın Köker'de, buyurun. 
YİĞİT KöKER (Ankara) — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım; Başbakanlık büt
çesi münasebetiyle, benden önce konuşan çok 
değerli arkadaşım Ucuzal'm da ifade ettiği gibi, 
bütçe üzerinde değil ve fakat bugüne kadar 
kullanıla kullanıla artık kenarı, köşesi kopmuş, 
dinlene dinlene bıkılmış bâzı eski plâklar Cum
huriyet Senatosu kürsüsünden dile getirildi. 
Çizilen tablo hazin; memleket kapkara göste
riliyor. Beş seneden beri bu memleketin mu
kadderatına, milletin serbest iradeleri ile hâkim 
bulunan Adalet Partisi iktidarının ve onun Hü
kümetinin bu memlekete hiçbir şey yapmadığı 
iddiaları bu kürsüden dile getiriliyor, iş, bu ka
darla da kalsa yine huzurlarınıza çıkmıyaoak-
tım. Ama, Hükümete katilleri himaye etmek
ten, memurlara kıymaktan, memurları sürmek
ten bahsedilip daha birçok hususlar izafe edil
di, onlara kısaca arzı cevap edebilmek ve bu 
husustaki görüşlerimi ifade edebilmek için hu-
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zurunuza gelmiş bulunuyorum. Evet, üniver- I 
sitelerimizde birtakım hareketler cereyan et- ' 
inektedir. Bu hareketler sonunda da bâzı va
tan evlâtları, maalesef, hayatlarını kaybetmiş
lerdir. Şu senato çatısı altında bulunan hiçbir 
arkadaşımın bu üzücü olayları tasvibedeceğini 
zanetmiyorum. Nitekim, burada daha önce ya
pılan müzakereler ve münakaşalar esnasında 
gerek grupları ve gerekse şahısları adına ar
kadaşlarım bu husustaki görüşlerini ifade et
mişlerdir. Ama, suçluları Devletin yetkili or
ganları tarafından yakalanarak adalete tes
lim edilmiş bulunan bu mevzular şu kürsüye 
getirildiği halde, bir zamanlar 3,5 milyon, 4,5 
milyon aziz Türk vatandaşının gönül ve kader 
bağladığı bir siyasi teşekkülün genel merkezi 
Kızılay'ın merkezinde tahribedilirken, burada 
memur kıyımından, memur sürümünden bah
seden bâzı zevatın tahrikçiler arasında bulun-
duğunuda gözler tesbit etmiştir, basın tesbit 
etmiştir, herkes bunu bilmektedir. (A.P. sıra
larından «Brova» sesleri.) 

Keza aynı muhterem zevata huzurunuzda 
sormak istiyorum : Tahrip edilen gazete ida
rehaneleri mevcut iken, tahribedilen siyasi 
partiler genel merkezleri mevcut iken, bu ge
nel merkezde bu memleketin ihm ve irfan or
dusuna milyonlarca talebe yetiştirmiş ve 80 ya
şını aşkın bir değerli profesör ayaklar altında 
dayak yerken nerede idiniz? Yine, aynı zevata 
soruyorum; geçen yıl Teknik Üniversitede bir 
solcu öğrenci tarafından katledilen bir profe
sörün ölümü günü niçin bu kürsüye çıkıp da, 
o profesörün hakkını aramadınız? Bunların ce
vabını vermek lâzımdır. 

NAHİT ALTAN * (Çanakkale) — işlerine 
gelmiyor. 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Bir taraftan 
kanunsuzluklara yeşil ışık yakacaksın, ondan 
sonra gelip bu kürsüden haktan ve adaletten 
bahsedeceksin. Yok böyle şey. Huzurunuzda 
şunu beyan etmek istiyorum. Geçen sene Tak
sim.'de cereyan eden olaylar münasebetiyle o 
zamanın içişleri Bakanı olayları gösteren fo
toğrafları gerek Yüce Senatoda, gerek bütçe 
Komisyonunda ve gerekse Millet Meclisinde 
gösterdi. Kanunsuz hiçbir hareketin içerisinde 
hiçbir Adalet Partisi parlömanterini tesbit et
mek, bulmak mümkün olamadığı halde, o fo-
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toğraflarda da gayet iyi görüldüğü ve hepi
nizin bildiğiniz veçhile, diğer bâzı parlöman-
terleri hep kanunsuz hareketin başında ve hat
tâ onun teşvikçisi, hattâ onun drijanı olarak 
tesbit etmek mutlaka mümkündür, millet bun
ları gayet iyi bilmektedir. 

Çok değerli arkadaşlarım, «başkalarının 
haklarını kullanması Hükümeti rahatsız edi
yor» diye bu kürsüde söyleniyor. Kim Anayasa 
ve kanunlara uygun hareket etmiştir de birta
kım hareketlerde bulunmuştur da Hükümet 
bunların karşısına çıkmış, kanunsuz bir davra
nış içine girmiştir?. Gelmiştir bütün bu iddialar 
bu kürsülere. Bunlar konuşula konuşula artık 
çürümüş sakızlar haline gelmiştir. 

Memur kıyımı ve öğretmen kıyımından bah
sedildi. Çok değerli arkadaşlarım, öğretmenle
rin boykotu kanuni midir? Değildir, öğret
menlerimizin birtakım geçim sıkıntıları için
de bulunduğunu ben de kabul ediyorum. Bu 
sıkıntıların hal mercii, bu parlâmentonun mu
kaddes çatışıdır. Bunlar sokaklarda halledi
lemez. Dâvalar sokaklarda halledilmek iste
nildiği müddetçe Türkiye huzursuzluklar içine 
girecektir. Sayın Hükümet Başkanı ve parti
nin genel başkanının bu kürsüden de mütead
dit defalar ifade ettiği gibi, geliniz bir noktada 
birleşelim. Okula, camiye, kışlaya politikayı 
sokmıyalım. Ama, buna iştirak etmek mümkün 
dsğil. 

Devam ediyorlar, muhterem arkadaşlarım, 
«Hükümet ve Adalet Partisi iktidarı sömürü 
düzeninin hamişidir, koruyucusudur» Ben bu 
sözleri söyliyen muhterem arkadaşlarıma so
ruyorum; eğer bir sömürü düzeni memlekette 
mevcut ise, ben ve Adalet Partili arkadaşlarım 
böyle bir düzen olduğuna kaani değiliz; sizin 
mesuliyetsiz idareniz devrinde niçin bu düzeni de
ğiştiremediniz de, bu düzene istinaden yapı
lan seçimlerle 1961 Anayasası ile bugüne ka
dar geldiniz? O vakit niçin bunları hatırla
madınız? Bunları sormak lâzım. 

Sonra hiç tasvibetmediğim başka bir be
yan oldu. «Devlet düşmanlarını koynunda sak-
lıyan iktidar..» beyanı. Hangi Devlet düşma
nını koynumuzda sakladığımızı Adalet Par
tinin bir mensubu olarak ben bu kürsüden 
sormak istiyorum. Adalet Partisi iktidarda 
kalmanın, iktidar etmenin yolunun ne olduğu-
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nu gayet iyi bilmekte ve bu yolun aziz Türk 
milletinin kalbinden geçtiğini ve ancak ikti
dara gelmenin ve gitmenin millî iradenin ye
gane tecelli şekli olan serbest seçimle mümkün 
olabileceğine inanmış bir parti olarak başka 
koltuk deyneklerine ihtiyacı yoktur. 

Yine bu kürsüde «Sandık pazarlarından 
gelenler bunları bilmezler» dendi. Ben de o çok 
muhterem arkadaşıma şunu söylemek istiyorum; 
sandık pazarına çıkma cesaretini göster emi-
yenlerin sandık pazarlarından bahsetmeye hiç 
hakkı yoktur. Sandık pazarına çıkma cesare
tini lütfen göstersinler o değerli arkadaşım, o 
pazar kendisinin değer ölçüsünü elbette vere
cektir. «Adalet Partisi iktidarı birtakım ka
nunsuzluklar yaptı» diyorlar. Ben hatırlamı
yorum, Adalet Partisi iktidarı devrinde mül
kî idare âmirlerine tevkif salâhiyeti veren 6 
ve 25 sayılı kanunlar gibi bir kanunun çıktığı
nı da hatırlamıyorum. Yok böyle bir şey. Ve 
yine, Sayın Yetiş arkadaşımın da ifade ettiği 
gibi, her kanunsuz hareketin arkasında büyük 
Atatürk varmış gibi gösterilme hastalığı, bu 
kürsüden bugün yeniden canlandırıldı. Ben 
tekrar ediyorum, Büyük Atatürk tarihe intikal 
etmiş büyük varlığı ile 35 milyon Türk va
tandaşının gönlünde taht kurmuş büyük bir 
varlıktır. Bu varlığın sahibi ne şu veya ne bu 
değildir. Bu varlığın sahibi büyük Türk Mil
letidir ve Türk Milleti var olduğu müddetçe 
de Atatürk'e sahip çıkacaktır, demokrasiye sa
hip çıkacaktır, kendi seçtiği iktidarına sahip 
çıkacaktır. Bunun böyle bilinmesi ve bu kür
süden kanunsuzlukların teşvik edilmemesi lâ-
zımgeldiği hususunu tekrar beyan ederek Yüce 
Senatoya saygılar sunarım. (A.P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Gülek. 
KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Yüce Senatonun sayın üyeleri, muhterem 
arkadaşlarım, on dakikada fırça darbeleriyle 
ancak bir - iki konuya temas imkânım var. Ev
velâ, Devlet reformu konusuna temas edeceğim. 
Devlet reformu derken, temel Devlet reformu
nun tümünü ele almama imkân yok. Sadece 
merhum Refik Saydam'm «Bu memleketin ida
re edilişinde A dan Z ye kadar ıslaha muhtaç 
hali vardır» dediğini hatırlatmakla bu ihtiya
cın yeni olmadığını da belirtmek isterim. Dev-

I let idaresi, reformu demokrasi ile idare edilen 
memleketlerde bizden çok daha tecrübeli olan-

I larmda dahi hissedilmiştir. Bunun dün de bu-
| gün de üzerinde durulur. Almanya'da, Fran

sa'da, İngiltere'de, bilhassa Amerika'da devleti 
daha iyi idare etmenin, daha rasyonel idare 
ötmenin yollan aranır, 

Amerika'da eski Cumhurbaşkanlarının biri
nin başkanlığında Devlet reformu üzerinde ya
pılan uzun etütlerin raporu klâsik haldedir. 
Okunmasında büyük fayda vardır. Sayın arka
daşların, ben burada ancak Devlet idaresinin 
başı Başbakanlık, bakanlıklar üzerinde duraca
ğını bakanlıkların çakşış tarzında bakanın yeri 
son derece önemlidir. Biz merkezî bir idare ile 
idare ediliriz. Geleneğimiz bu. Her şeye bakan 
karışır. Bakandan sorulur. İşi çoktur bakanın. 
İnsanın yetişemiyaceği kadar çoktur. Bu çalış
mayı daha rasyonel, daha verimli, daha süratli 
vatandaşın işlerini daha kolayca yapabilir hale 
getirmenin yollarını aramak zorundayız. İşte 
Devlet reformunun temellerinden biri bu. Ba
kana bugünlük işlerinin yanıbaşında Parlâmen
toda da vazifeler düşer. Çok defa memleket için
de gezmek vazifesidir. Yurt dışında gezmek va
zifesidir. Bütün bunlara yetişemez. Aradığınız 

I vakit mevkiinde zor bulursunuz. Dünya bunun 
çaresini şöyle bulmuş. Bakanlara yardımcılar 
verir. Bir, birkaç yardımcı verir. İngiliz Kabi
nesi, bakanlar ve yardımcılariyle beraber 50 ki
şidir. Bakan yardımcılarının dâhil olduğu bü
yük kabine toplantısı ayrıdır. Bir de iç kabine 
vardır, yalnız bakanların toplandığı. Biz de bu
nu vaktiyle tecrübe ettik. Siyasi müsteşarlıklar 
vardı Türkiye'de. Yürümedi. O devrin tutumu 
ile o devrin havası ile yürümesi de gayet zordu. 
Bunu biraz başka türlü tekrar ele almakta fay
da olduğuna inanıyorum. Bu konunun incelen
mesini ve bakan yardımcılıkları ihdasını bir 
faydalı mevzu olarak huzurunuza getiriyorum. 
Hükümetin ilgilenmesini temenni ederim. 

Üzerinde durmak istediğim ikinci reform; 
seçim reformu. Sayın arkadaşlarım, seçim re
formu üzerinde ben gayet rahatlıkla konuşu
rum. Bir kere benim Senatoya gelişim, tarzı 
dolayısiyle rahat konuşurum. Sonra da bu işte 
uzun yıllar tecrübe sahibiyim. Ben Parlâmento
ya gireli 30 yıl oluyor. Çok seçim geçirdim. 

I Seçimlerin nasıl yapıldığını, ne olduğunu gayet 
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iyi bilirim ve bilhassa çok partili serbest seçim 
devresinin nasıl geldiğini, nasıl yürüdüğünü çok 
iyi bilirim. Seçimde reform, seçim bittiğinin er
tesi günü yapılması lâzımdır. Hâtıralarda taze 
iken yapılmak lâzımdır. Yoksa unutulur ve on
dan sonraki seçim gelmesine yakın zamanda 
ela alınır. Başarılamaz. Geçen devrede olduğu 
gibi. Geçen devrede de seçim usulünün ıslahına 
ihtiyaç olduğu belli idi. Seçim reformu partiler 
üstü bir konudur. Bundan şikâyetçi bütün par
tiler. Seçime girmiş herkes bugün Türkiye'de 
yapılan seçim tarzından şikâyetçidir. Sayın ar
kadaşlarım, şikâyet seçimin yapılma tarzından 
geliyor. Yoksa seçimin aslı iftihar edeceğimiz bir 
secim olmuştur. 1969 seçimlerinde, hiç şüphe 
yok, dürüst bir seçim olmuş, hiç şikâyet yok, 
hâdise yok. 

Ufak - tefek hâdiseler bir tarafa... Buna hem 
Türkiye'de bu işi takibedenler, kamu efkârı hem 
de burada bunu takibeden yabancı basın açık, 
açık söylüyorlar Türkiye'de dürüst bir seçim 
yapılmıştır. Hilesiz, baskısız seçim. Zaten Tür
kiye'de secimde hile, baskı artık imkânsızdır. 
Türk Milleti seçime alıştı. En hücra köyde da
hi baskı yapamazsınız. Hileye imkân yoktur. 
Şahin gibi sandığın başındadır. Cahil dediğinim, 
okuma - yazma bilmez ve hattâ bâzılarının se
çime sokmayın dediğiniz köylü seçimi gayet 
yakından takilbeider. Ve seçimin dürüst olmasını 
sağlıyan asıl halk çoğunluğudur. Bu, bahis ko
nusu değil. Dürüst seçim oluyor elbette. Bu dü
rüst seçim sisteminin başlangıcı çok da olmadı, 
25 senelik bir mazisi var. 25 senede buna var
mış olmak, Türk Milletinin olgunluğunun bir 
misalidir. Hepimiz, parti meselesi bahis konusu 
değil, her Türk bununla iftihar edebilir. Dünya
nın herhangi bir yerinde 25 sene içinde bir millet 
bu merhaleye vardı dedğimiz vakit bize hay
ranlıklarını ifade ettiler. Sayın arkadaşlarım; 
Seçimimizi dünyanın herhangi bir yerindeki! 
demokratik seçim ile mukayese mümkün. Ancak, 
şikâyet ettiğimiz, yapılmasında zaruret gördü
ğümüz seçim siiteminde mutabık olmak ve mut
laka çare bulmak gerekir. Bundan kasdetmek 
istediğimiz şudur. Ön seçim, seçim sistemimizin 
bir önemli parçası, önseçimin yapılış tarzı hepi
mizin şikâyetini muciboluyor. Aslında Siyasi 
Partiler Kanunu (Önseçime partilerin bütün 
üyeleri katılır.) der. Bir geçici maddedir, dele
geler vasitasiyle önseçim yapılmayı sağlıyan 

bir defaya mahsus olmak üzere, henüz kanun 
yenidir, hemen tatbik edemeyiz diye, o geçici 
madde çıkmıştır. Artık bu geçici madddeyi kal-
ıdırmanın zamanı gelmiştir. Buna, ya bütün par
tililer katılmalıdır. Yahut, bâzı memleketlerde 
olduğu gibi, bütün seçmenler katılmalıdır, tıpkı 
genel seçimler yapılır gibi. Her yerde sandık
larla kütükler devlet murakabesindedir, sanki 
genel seçim yapılır gibi. Evvelâ, önseçim yapılır 
ondan sonra orada kazanan seçmenler millete 
arz edilir. Önseçim, seçimin temelidir. Aslında 
asıl seçim önseçimdir. Siz seçimde millete arz 
ettiğiniz kimseleri evvelden en iyi usulle seçmez
seniz milletin seçim hakkı zaten kısıtlanmış olur. 
Zaten millet hakiki seçimi yapamaz olur. O ba
kımdan üzerinde bilhassa durmak zorundayız ön
seçimin. Bunun da ne kadar geniş bir kütle tara
fından yapılırsa faydası o kadar büyüktür. Ne 
kadar geniş bir kütle tarafından yapılırsa önseçim 
konbinezonları o kadar az mümkün olur. Nü
fuz, para her türlü kötülük o kadar daha im
kânsız hale gelir. Bunun büsbütün imkânsız hale 
gelmesi, herkesin önseçime katılmasiyle müm
kündür. Sayın arkadaşlarım; seçimin önemi şu
radan gelir. Bütün dünyada kalkınan memle
ketler için iki yol var. Ya otokratik sistemle, 
seçim meçim bir tarafa, biz merkezden, otoriter 
bir idareyle yürüyen bir devlet tarzında geli
şirsiniz, kalkınırısınız, bunu diyenler var. Biz bu 
yola gitmeyi seçmedik. 

Türk milleti demokratik yoldan hür seçimler
le gelen iktidarlar yolu ile kalkınmayı tercih 
ettik. Ve bunun mümkün olduğunu gösterdi 
dünyaya. Hakikaten bu yoldan gitmenin millete 
verdiği ferahlık büyüktür. Seçimleri millete mal 
edecek yolu bulmak şartı ile. Önseçim rahat 
olmazsa, önseçimde millet hakikaten (Ben de 
buna katıldım, bunda benim de payım var de-
mezse. Seçimi, istediğimiz kadar benimsiyemi-
yor. Açık olarak ( canım diyor, siz zaten seçece
ğinizi seçmişsiniz üç beş kişi bir araya gelmiş
siniz, bana ancak bunlar arasından seç diyor
sunuz.) Bu, doğru bir yol değildir. 

Buna mümkün olduğu kadar kısa bir zaman
da, partilerarasmda bir anlaşmaya vararak, bir 
çare bulmak lâzımdır. Yine seçimde yapılması ge
reken bir reform; her sene seçim yapmanın artık 
millete usanç verdiğini idrak etmek ve bunu 
hic olmassa iki senede bire indirmektir. Zaten 
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aslında iki senede bir olmak üzere yapılmıştır. 
Tertibat Senato iki senede bir seçilir, Millet 
Meclisi 4 senede bir. MaJhallî seçimlerle birleş
tirerek iki senede bir bunları tertiplemek müm
kündür. Bu surette halktan katılma az oluyor. 
Katılmanın az olmasının sebefbi çok sık seçim 
olmasmdandır. Ve her sene Seçim dolasıyla da 
siyasi tansiyon milleti rahatsız ediyor. 

Muhterem arkadaşlarım, kısa zamanda hu
zurunuzda iki konuya temas etmek imkânı oldu. 
Bunlar üzerinde çok uzun konuşmak mümkün
dü ama ifade kısaca edebildiğimi sanıyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Saym Tevetoğlu Başkanlığa 
şu önergeyi göndermişlerdir; 

Sayın Başkan 
«Oturduğunuz yerden hatibe sarfettiğiniz 

alçaklık küf ürünü size yakıştıramadım.» Tar
zındaki haksız ithamınızı düzeltmek için bu 
bütçe vesilesiyle söz istirham ediyorum. Saygı
larımla» demektedir. 

Zabıtlara aynen geçtiği üzere ve sayın üye
lerin dikkatle takibettiği gibi Sayın Tevetoğlu 
yerinden, konuşan bir saym üyeye «Alçaklıktır» 
şeklindeki, içtüzüğün «Genel Kurulda kaiba ve 
edep dışı konuşma» diye tavsif ettiği bir şekil
de - ben ifade etmiyorum, içtüzük bu tâbiri 
kullanmaktadır. - Bir üye, bilhassa kürsüdeki 
bir üye, böyle bir kelimeye muhatabolduğu 
için, Başkan, Saym Tevetoğlu'na bu tâbiri ken
disine yakıştırmadığını ifade etmiş ve Yüksek 
Heyetten bir disiplin yoluna gitmesi talebin
de bulunmamıştır. Başkanlığın görüşmeleri 
idare edebilmesi için hazan, ki, çok az kulla
nılması gereken husustur disiplin, bazan da 
onu münasip bir şekilde sonuca bağlaması ge
rekmektedir. Bu sebeple Sayın Tevetoğlu'na 
içtüzük hükümleri gereğince her hangi bir 
şekilde söz vermeye imkân yoktur. Sayın Te
vetoğlu size söz veremiyeceğim. 

Sayın özrnen, söz sırası sizde ama sizden 
'başka söz istiyen yok, izin verirseniz usulü 
şöyle tatbik edelim : Bakana söz verelim sonra 
söz sizin olsun. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Saym Başkan, 
Saym Hazerdağlı, benim söz hakkımı kullan
dılar mı? 

BAŞKAN — Efendim, siz söz sıranızı kul
lanacak mısınız? Yer değiştirmiş oldunuz. Siz 
onuncu sıradasınız, Sayın Bilgen. Söz hakkı
nızı Sayın Hazerdağlı'ya verdiniz, şimdi konu
şamazsınız. özür dilerim. 

Saym özmen Hükümet konusun, son söz 
sizin olsun. Hükümet adına kimler konuşacak 
efendim? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Ben konuşacağım efen
dim. 

BAŞKAN — Biliyorsunuz Danışma Kurulu 
1,5 saat ile taihdidetmiştir. Bu sebeple bu bir 
buçuk saati aranızda taksim ederek konuşa
caksınız. 

Buyurun Saym Devlet Bakanı. 
HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 

REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muh
terem üyeleri, Başbakanlık 1970 bütçe kanunu 
tasarısı vesilesi ile Yüre Senatoda bulunan si
yasi parti grupları, Millî Birlik Grupu ve 
şahısları adına saym senatörler mütalâalarını 
serd ettiler. Bunları dikkatle ve özel bir itina 
ile takjlbettim. ileri sürülen görüşleri cevap
landırmadan önce bir hususu belirtmekte fay
da mütalâa etmekteyim. 

iSaym senatörler, bugün siyasi iktidar, 
Adalet Partisi iktidarı parti olarak bir prog
rama, Hükümet olarak da bir Hükümet prog
ramına sahip bulunmaktadır. 12 Ekim 1989 
seçimlerinde, seçime katılan her siyasi ku
ruluş gibi, Adalet Partisi de milletin huzuruna 
takdim etmiş bulunduğu bir seçim beyanna
mesi ile çıkmış bulunmaktadır. Seçim neti
cesinde, millet reyinin Adalet Partisine mü
teveccih bulunması itibariyle de seçimlerde 
Türk Milletine vadetmiş bulunduğu seçim be
yannamesi muhtevasını, bir Hükümet Prog
ramına dercedilmesi lâzımgelen ölçüler ve üs
lûp içerisinde Hükümet Programına intikal 
ettirerek Yüce Meclislerin tasvibine sunmuş 
ve Millet Meclisinden güven oyu istihsal et
miş bulunmaktadır. Bu bilinen hususu bir 
kere daha tekrar etmenin takdir buyurulur ki, 
(bir sebebi vardır. Umumiyetle siyasi parti 
grupları ve Millî Birlik Grupu sözcüleri mü
talâalarını 1970 bütçesi vesilesiyle bütçenin 
tümü bakımından Başbakanlık bütçesi bakı-
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mmdan serd ederlerken, bizi kendi siyasi gö
rüşlere ve siyasi felsefelerine, inançlarına ve 
parti programlarına uygun hareket enlediği
miz için tenkid ediyorlar. Ve biz Hükümet ola
rak bu intihadayız. Bunun misalleri var, sı
rası geldikçe bunları arz edeceğim. 

Muhterem senatörler, eğer siyasi iktidar 
olarak, bir parti olarak bizim dışımızda başka 
siyasi inançlara ve görüşlere sahip bulunan ku
ruluşların programlarını, onların arzu ettikleri
ni ve bizim mutabık olmadığımız hususları tat
bik edersek, bizim onlardan farkımız kalmaz. 
Ve böyle bir tatbikat içerisinde milletin huzu
runa bizim çıkmamızın da mânası kalmaz. Mil
letin bize müteveccih oylarının da gerçek bir an
lamı bahis mevzuu olamaz. Bu sebeple memleket 
meseleleri bakımından, bu meselelerin teşhisi ve 
bu meselelerin tedavisi yolları bakımından ara
mızda belirli sınırlar içerisinde bir noktai na
zar ihtilâfı mevcuttur. Ve biz, Hükümet olarak 
bunu tabiî karşılıyoruz. Yalnız bu noktada bir 
hususa da işaret etmekte zaruret vardır. 

Türkiye'nin birçok meseleleri var, asırlardan 
beri devam eden meseleleri var, 40 - 50 seneden 
beri devam eden meseleleri var, 15 - 20 sene
den beri devam eden meseleleri var. Hal böyle 
olmasına rağmen, 1965 ten beri muttasıl her ve
sile ile, bütçeler vesilesi ile, Hükümet program
ları vesilesi ile, seçim kampanyası vesilesi ile 
aynı tenkidler, aynı görüşler, durmadan tekrar 
edilip gelmektedir. Bu itibarla huzurunuzda 
1970 bütçe kanun tasarısının tümü görüşülürken 
ve Başbakanlık bütçesinde müşahede ettiğiniz 
ve Önümüzdeki günlerin beni yanıltmayacağı di
ğer bakanlıklar bütçelerinde müşahede buyura
cağınız gibi, aynı meseleler, aynı siyasi parti 
grupları tarafından Yüce Senatoya kerrat ile 
takdim edilecektir. Dikkate şayan olan husus, 
bahis konusu olan meselelerin çokça ifade edil
diği üzere bizatihi bütçenin yapısı ile ve hizmet 
bakımından, vatandaşa inikas eden hizmetler ba
kımından, plân ve programlarda meydana ko
nulan hizmetler bakımından bir eleştirilmeye 
tabi tutulmıyarak, daha ziyade Adalet Partisi 
İktidarını olduğundan başka, ama kendilerinin 
gördüğü şekilde vatandaş nazarında bir tahlile, 
bir biçimde gösterme gayretine matuf bulun
maktadır. 

Bir taraftan bir siyasi parti grupuna bakı
yorsunuz Adalet Partisi iktidarını hiçbir iş yap

mamakla, beceriksizlikle, acizlikle suçlamakta, 
bir başka grup da Adalet Partisini âdeta despot
luğa, âdeta totaliterliğe heves içerisinde baskı
lar yapan, baskılar arzu eden, Anayasadan uzak
laşan bir davranış içersinde göstermektedir. Bu 
biribiriyle tamamen çelişik, tamamen zıt olan 
görüşün ikisi de yanlıştır, ikisi de doğru değil
dir. Esasen ikisinin doğru olmadığı farklı iki 
muhalif siyasi partinin veyahut da üç grupun 
bu meselede ittifak edememeleri ile de anlaşıl
maktadır. 

Muhterem senatörler, bizim kanaatimize gö
re, mesele bir kısım siyasi parti grupları için 
- ve tâbirimi mazur görsünler - Sayın Millî Bir
lik G-rupu için Adalet Partisinin iktidarda bu
lunuşudur. Bizi bâzıları bir ihtilâl fobisi içinde 
olmakla suelıyanlar, gerçek durumu ne teşhis 
etmişlerdir, ne ifade etmişlerdir. Ancak arzı
na çalıştığım mesele bakımından ben bir fobi
den bahsetmek istiyorum. O da Adalet Parti
sinin iktidarda bulunmuş olması fobisidir. Eğer 
bu fobiden kendimizi kurtarabilirsek meselele
rimizi münakaşa etmekte ve bir neticeye var
makta zannediyorum ki, daha isabetli bir yola 
kavuşmuş oluruz. 

Neler söyleniyor, siyasi iktidarın başına bu 
memlekette, hemen, hemen hiçbir devirde gö
rülmemiş şekilde türlü suçlamalarla, taarruz ve 
tecavüz edilmekte, hususi hayatına varıncaya 
kadar, gerçek olrnıyan, varidolmıyan meseleler 
dile getirilmekte, ondan sonra en masum bir fik
ri ortaya koyan Sayın Başbakanın davranışı da 
muhalefete çatma şeklinde nitelendirilmektedir. 
İnsafınıza takdim ederim. Bunun tenkid ile, 
bunun hakkaniyet ile bir alâkası var mıdır? 
Tenkid olarak İktidar bir fikir dermeyanından 
hiçbir zaman kuşkulu değildir. Tenkidin arzu 
edilmediği, tenkidin istenmediği gibi bir dü
şünceden tamamen uzaktır. Ancak, Sayın Yıl
dız'm yaptığı gibi, bir meseleyi tamamen Sa
yın Başbakanın ifadeleri dışında, beyanları dı
şında mesajları dışında ortaya koyan bir ten
kidin de isabetli olmadığı kanaatindedir. Zira, 
Hükümet Sayın Gursoytrak'ın bütçenin tümü 
üzerinde yaptığı konuşmada, ortaya koyduğu 
balar kompleksini bir Amerikan şirketi ile % 51 
oranında bir ortaklık yapılması suretiyle, mil
lî bakır politikasının başka istikamete yöneltil
diği şeklinde gerçek dışı, tetkiksiz, yanlış ve bu 
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memlekete hiçbir şey kazandırmıyan, fakat 
kaybettirecek olan tenkidin de karşısındadır. 
Neden mi? Arz edeyim. 

Sayın Yıldız, konuşmasında aynen, yeni yıl 
mesajında padişahlık dönemi ile tek parti dö
nemini, otokrasi yani despotluk sayan ve ege
menlik kayıtsız şartsız ulusundur sloganı Kur
tuluş Savaşının Bayrağı idi. Ama, savaştan 
1957 ye değin egemenlik ulusun olmamıştır di
yerek, padişahlıkla Atatürkçülüğün ikisini de 
despotluk olarak niteleyip, Atatürk'ün egemen
lik ilkesine ihanet etmiş gösterdikten sonra, son 
basın toplantısında da Atatürk'ün gerçekten en 
büyük eseri ve temel ilkesi, Ulusal Egemenlik 
olduğunu belirtip bir rejim bunalımından söz 
edenleri Atatürk'e karşı olmakla suçlamaktadır. 
Aradan 50 gün geçmeden birbirinin tam tersi 
beyanlarda bulunan kimse, ya söylediğini çabuk 
unutuyor, ya da herkesi bellek hastalığına ya 
kalanmış sanıyor. Aslında despotluk dediği 
Atatürk rejiminin bugünkünden daha çok hu
kuka dayanan, liberal olmamakla birlikte, de
mokratik olan bir rejim olduğu, bugün ise libe
ral fakat oligarşik bir sistem içinde bulundu
ğumuz en ünlü bilginlerin görüşüdür. Bunu söy
lediğim zaman Sayın Başbakan, matematikden 
başka bir bilim yoktur gibi, bilginleri de şaşır
tan bir kural ortaya koydu. Şimdi, bakalım Sa
yın Başbakan yılbaşı mesajında ve bilâhara ba
sın toplantısında ne söylemiş ve Sayın Yıldız 
bunu Yüce Senatoya nasıl takdim etmiş bulun
maktadır ve bu takdiminde Sayın Yıldız haklı 
mıdır, haklı değilse bu isabetli bir tenkid mi
dir? Bu bir kaç misali aldıktan sonra yapılan 
tenkidlerin, bu istikamette yapıan tenkidlerin 
gerçek bir değerden mahrum olduğu hükmü 
ile elbette ortaya koyacağım. 

Sayın Başbakan, yılbaşı mesajında, şöyle di
yor, 1920 - 1930 devresi ise büyük milletimizin 
İstiklâl Savaşının çetin güçlüklerini yenerek 
zafere kavuşmasını, teokratik rejime son ve
ren yeni bir Anayasa altında laik ve demokra
tik Cumhuriyet rejimine geçmesini ve büyük 
Atatürk'ün tarihî liderliği ile Türkiye'yi Batı 
medeniyeti içinde birleştiren inkilâplarm ger
çekleşmesine sahne olmuştur. Her halde bunda 
mutabıkız. Bu devrede Türk Devletinin karak
teri tamamiyle değişiyor. Bu değişme istilâ edil
miş vatan topraklarını ve yıkılmış devleti kur
taracağız, milleti kurtaracağız diye ortaya çı

kanları değil, milletle beraber istilâyıcı kova
cağız diyen büyük önder Atatürk'ün Türk Mil
letinde keşfettiği sonsuz hazinenin bir eseridir. 
T. B. M. M. nin kuruluşundan bu yana, yarım 
asrı idrak etmek üzereyiz. T. B. M. M. o günkü 
feci ve elim şartları içerisinde memleketin her 
köşesinden gelmiş millet temsilcilerinden teşek
kül etmiştir. Türk İstiklâl Harbinin bir millî 
kıyam oluşu bundandır. Ne yazık ki, ne Ata
türk'ü ve Kurtuluş Savaşını anlamamış olanlar, 
bugün milliyetçi vatan kurtarma hevesi içinde 
çırpınmaktadırlar, işin garibi bunlar Ata
türk'ü ve halkı bir çeşit paravan olarak kul
lanmaktan da haya duymazlar Altındaki prag-
rafta «Bu siyasi ortamı getiren sebepler ara
sında Türk Milletinin yeni bir silkiniş hamlesi 
çektiği büyük ıstıraplardan ve mahrumiyetler
den kurtulma mücadelesi yatar. 1946 hareketi 
hakiki mânada milletin hareketidir. Millet, pa
dişahlıktan kurtulup tek parti devrinin rejim 
bakımlından her ikisi de otokrasiye dayanan 
şartlarını yenmek istemiştir. Hâkimiyet kayıt
sız, şartsız mileltindir, sloganı kurtuluş sava
şının bayrağıdır. Ama, kurtuluş savaşından 
1950 ye kadar hâkimiyet kayıtsız, şartsız mille
tin olmamıştır, olamamıştır, 1950 hamlesi mil
letin memleket idaresine sahip çıkma ve bunda 
başarı kazanma hamlesidir. Bu hareket mem
leketimizde ilk defa olarak tek dereceli hür se
çimler neticesinde vatandaş oylariyle kansız 
iktidar değişmesinin örneğini vermiştir. 

Şimdi, mesaj bu. Bunun tamamını alıp, bu 
kısımla ilgili tamamım alıp, bunu mumlandır
mak lâzımdır. Bir de basın toplantısındaki be
yanını okuyalım. «Aynı propaganda ve tahrik 
mihrakları Atatürk'ün adını ve Atatürk ilkele
rini bayrak yapmak iddiasında olmalarına rağ
men Atatürk'ün hakikatte en büyük eseri ve te
mel ilkesi olan millî hâkimiyete karşıdırlar. 
1920 T. B. M. M. Hükümetinde olduğu gibi 
1924 Anayasasında da ifadesini bulan millî hâ
kimiyet esasına karşı maskeli mücadelelerinde 
bizzat büyük Atatürk'ün mânevi varlığına teca
vüze ve eserini tahribe yeltenmektedirler. Yine 
aynı çevreler 1961 Anayasasının inSan hakları
na dayanan hürriyetçi temelini hak ve hürriyet
lerinin savunucusu gibi görünerek aşırı ideolo
jiler yoliyle yıkabileceklerini sanmaktadırlar. 
Halbuki, hakikat ortadadır, 1924 Anayasasında 
olduğu gibi 1961 Anayasasında T. C. Hâkimi-
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yet kayıtsız şartsız milletindir temeline dayan
maktadır. Esasen hakiki bir Cumhuriyet idare-
E'nin hür vatandaş oylarından ve millet egemen
liğinden başka bir kaynağı ve dayanağı tasav
vur edilemez. Aksine düşünenler ne kadar hür
riyetçi görünmeye çalışsalar da ancak Ata
türk'ün ve gerçek Ata burk'cüiüğün karşısında 
olduğu bir zümre istibdadının temsilcisidiriler. 
Onların düşüncelerini Anayasamızın çizdiği 
meşruiyet ve demokrasi sınırları içinde kabu
le imkân yoktur. 

Bu iki görüş arasında hiç bir tezat bahis 
'mevzuu değildir Yalnız Sayın Yıldız bir tek 
parti devri teşhisini bir tarafa bırakmakta ve 
tek dereceli hür seçimler neticesinde vatandaş 
oylariyle kansız iktidar değişme örneğine dik
katini nedense çekmiycrdk bir çelişmeye düş
mektedir. 

Bir hususu Yüce Senatonun huzurunda 
şevkle ifade etmek isterim, Atatürkçülük hiç 
birimizin inhisarında değiil. Atatürk Türk Mil
letinin malıdır. Şairin dediği gibi; «Ne senden 
vazgeçeriz, ne eserinden» Biz bu düşün
cenin insanlarıyız. Buna yürekten inanan in
sanlarız. Bunun karşısında kim hangi davranış
ta ise onun da karşısındayız. Ben zannediyo
rum ki Atatürk'ün en büyük eserlerinden birisi 
Cumhuriyettir. Biz o kadar ki hangi niyet ile 
ifade edilirse edilsin Atatürk'ün Cumhuriyetim 
bir numaralı Cumhuriyet, ondan sonrakini ikin
ci Cumhuriyet diye damgalamak istiyen o dü
şünceyle takdim eden düşüncenin de karşısında
yız. (A. P. sıralarından alkışlar ve bravo ses
leri) Türkiye'de bir Cumhuriyet vardır, bu 
Atatürk Cumhuriyetidir, o ilelebet devam ede
cektir. (A. P. sıralarından bravo sesleri). 

Şimdi, bu noktada bir hususu daha ifade 
etmek istiyorum; Sayın Gürsoytrak bütçenin 
tümü hakkında yaptığı görüşmelerde aynen za
bıtlardan tesbit ettim, kendilerine de göster
i m . Aynen şöyle diyor: «Etibankın elindeki 
bütün bakır işletmeleri, ve bakır rezervleri bir 
Amerikan firrnasiyle ortaklık kuran bir şirkete 
devredilmiştir. Yabancı firmanın hissesi yüzde 
51 dir. Millî bakır politikamız döneminde g*ay-
îimillî bir politikaya kurban igtmiştir, Demi-
rel döneminde.» 

Sayın senatörler, bu konu huzurunuzda bir
çok defa münakaşa konusu oldu ve Yüce Sena

tonun ittifak ile aldığı bir kararla Hükümet ola
rak biz de istirham ettik, aynı görüşte birleştik, 
bu Senato araştırması mevzuu yapılan bu ko
nuda bakır şirketinin hissedarları açıklandı. 
Bakır şirketinin her hangi bir şirkete değil bir 
Amerikan şirketiyle, her hangi bir şirketle or
taklığı yoktur. Bakır Şirketine bir kredi alın
mıştır. 30 500 dolarlık bir kredi alınmıştır, 
bir ortaklık yoktur. Hissedarları yüzde 49 
nisbetinde Etibank, yüzde 51 nisbetinde iş Ban
kası, Vakıflar Bankası Akbank gibi Millî ku-
ruluşlarımızdır. Bunun Amerikan Bankası ya
lancı firma diye ifade edilmesinin gerçek dışı 
ifade edilmesinin bu memlekete kazandıra
cağı ne vardır, bunu anlamakta gerçekten 
müşkülât içindeyiz. Bu yanlış beyanı Sayın 
Gürsoytrak'a nasıl verdirdiklerini bilmiyorum. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî üye) — Biz 
söylediğimizin ne olduğunu biliyoruz Sayın Ba
kan, konuşacağımız için ilerde bilerek konuş
tuk. 

DEVLET BAKANI REFET SE2GİN (De
vamla) — Her halde Sayın Gürsoytrak'la bu 
bütçe müzakereleri sırasında bir karşılıklı ko
nuşma usulü içerisinde oîamıyacağımız açıktır. 
Ben huzurunuzda bir kere daha ifade ediyo
rum, sarahaten ifade ediyorum, araştırma ko
misyonunun her nevi imkânı gayet tabiî vardır, 
Hükümet olarak Araştırma Komisyonunun ke
mâliyle vazifesini ifa etmesi için de her nevi 
kolaylığı göstermek, bizim gorevimisdir buna 
âmedeyiz. Böyle bir husus bahis konusu değil-
ıdır. Resmî G-azetede neşredilmiştir, gizliliği 
v:";:t'.ır, kapaklısı yoktur. Bu yanlış, zabıtlara 
intikal etmiş, zihinleri başka istikametlerde teş
vike medar olabilecek beyanı huzurunuzda dü
zeltmek de Hükümet olarak bizim vazifemizdir. 
Böylece de Sayın Gürsoytrak'a da yapacağı 
çalışmada bir yardım yaptığıma kaaniim. 

Sayın Yıldız konuşmalarında bir çok yerler-
ö.> umumi mânada meseleler ortaya atmakta, 
fakat bariz bir misali de irae etmekten dikkat
le kaçınmaktadır. Meselâ; Hükümetin resmî 
Devlet örgütlerini parti emrine sokmasından 
bahsetmektedir. Toplum polisini üniformalı 
halinde İmllanırken Devletin temel güvenlik 
kuruluşlarından olan MİT i de parti emrinde 
çalıştırmak istemektedir.» Çok ağır bir itham. 
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Muhterem senatörler, bu iddiayı huzurunuz
da reddettiğimi açıkça bildirmek istiyorum. Biz 
hiçbir Devlet kuruluşunu partimizin emrine 
sokmadık, sokmıycaağız, böyle davranışların 
da karşısındayız. Hele MİT teşkilâtı için böyle 
bir iddianın serdedilmiş olması cidden hazin
dir. Konu şöyledir: MİT tarafından İstanbul'da 
münhasıran birlik komutanlarının toplanması 
suretiyle, devrimci kuruluşları, tabiî senatörle
ri ve partileri jurnal eden bir konferans şek
linde değ-il, sadece her sene olduğu g-ibi Harb 
Akademileri ve Milılî Güvenlik Akademisi yıl-
hk ders programları içerisinde yer alan MİT 
teşkilâtının görevleri ve kuruluşu hakkında ta
mamen ders mahiyetinde iki saatlik konferans 
verilmiştir. Bu husus Akademiler ders prog
ramlarında her sene yer alan bir husustur, me-
Sfle budur. Yoksa ne bizim iktidarımız devrin
de iktidarımızın emriyle mektuplar açılmakta, 
ne de telefonlar dinlenmektedir ve bunu MİT» 
in mektup açtığı, telefon açtığı ve bu hâdise
lerin bize izafe edildiği iddiası varit değildir. 
Eğer bu konu da Sayın Yıldız veya başka sena
törler bir belirli vaka beyan- buyururlarsa Hü
kümet olarak ciddî şekilde bunun üzerine eğil
meye hazır bulunduğumuzu da ifade etmek is
teriz. Böyle bir husus yok. Bâzı anarşi hare
ketlerinin içerisinde bulunanların birtakım te
dirginlik içerisinde bulunmalarını da tabiî kar
şıladığımı beyan etmek isterim. 

İktidarın yurt sorunlariyle ilgili görüşlerini 
ortaya koyan memur öğretmen ve saireyi suç
ladığını, bir düşün suçu ve suçlusu uydurma
casının yaratıcısı olduğunu» da Sayın Yıldız 
ifa de buyurmaktadırlar. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Dü
şün demek fikir demek, biliyormusunuz? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Evet, «düşün suçu» aynen tabir böy
le, Sayın Yıldız beni mazur görsünler konuşma-
J arını biraz güç anlıyorum. 

Sayın senatörler, evvelâ Ceza Hukukunun 
çok basit ve üniversitelerin ilk senelerinde oku
tulan bir prensibi var; fikir, fikir suçu ceza 
hukuku tabiriyle icra safhasına intikal etme
miş "bulunan bir fikirden dolayı hiç kimseye 
caza verilmez, takip mevzuu olmaz. Bir hareke
tin suç olabilmesi için icra safhasına intikal et
miş elması lâzımgelir. icraya tamamlanır, ya 

tamamlanmaz, o ayrı bir meseledir. Hazırlık 
hareketlerini dahi, bizim ceza sistemimiz suç 
addetmemektedir. Tek istisnası hazırlık hareket
lerinin münhasıran suç olması hali müstesna. As
lında bizim anladığımız mânada bir fikir suçu mü
cerret düşünmeden dolayı bir suç bahis mevzuu 
değildir, ben fikir imal ediyorum, bunu muhte
lif suretlerde ortaya koyuyorum, Ceza Kanunu
muzda bu suç ise bunu takip yapmayınız çün
kü bu bir fikir suçudur, bir düşün suçudur gibi 
düşünce yanlıştır, Ceza hukukumuza ve siste
mimize de aykırıdır. Bir misal ile fikrimi izah 
edeyim; eğer bir şahıs aşın cereyanlarla ilgili 
bir fikir suçunun sahibi! se ve bizim ceza siste
mimizde bu tedvin edilmiş ise takibedilmiye-
cek midir? Taıbiatiyle takibedilecektir. Yapılan 
da budur. Ama eğer aşırı solun istediği kadar 
bir insan müdafaa etsin yazsın, kitap bassın 
makale yazsın onu takiıbetmiyeceksiniz diye bir 
iikrin sahibi iseniz sizinle bu noktada mutabık 
olmamız mümkün değildir. O zaman bu kanun
suzluk olur, kanunlara aykırı bir davranış olur, 
Hükümet olarak bizim görevimiz kanunsuzluk
ları müsamaha etmek değil kanunları hâkim 
kılmak, kanuna p^kırı hareketleri de kanuni 
Ti ercilerine gereğine tevessül etmek üzere tev
cih etmekten ibarettir. 

Sayın Yıldızın konuşmalarında bizi Franko 
ile Salazar'la v.s. ile vâki çeşitli ithamlarına 
âiına yollu ithamlarına değinmek istemiyorum. 
Esasen Sayın Yıldız'm vaki konuşmalarında 
büyük kısmı ile mutabık olmak da mümkün 
değildir. Bol miktarda Sayın Yıldız siyasi ko
nuşmalara yeni kelimeler yeni terimler getirme 
gibi bir cömertliğin içinde bulunmuştur, Duvar 
demokrasisi efendim ve buna mümasil yeni de
mokrasi tarifleri öğrenmekte bulunduklarımıza 
zevkle ilâve ettiğimiz bu tariflerin bizim demok
ratik, demokrasi anlayışımızla uzaktan yalandan 
bir ilgisi yoktur. O itibarla böyle bir demokrasi
nin ne mucidiyiz, ne tatıbikçisiyiz. Bunları o iti
barla anlamamış mümkün değildir. Ben bunlara 
mü'teferri Sayın Yıldız'm mütalâalarını isin 
verirse kendisine iade etmekle yetinmek istiyo
rum. 

Sayın Yıldız mütalâalarının bir yerinde «top
lumsal düzenimizde köklü değişiklikler yapıl
madığı için demokratik dönem bir karşı devri
me dönüştüğü anlaşılmaktadır artık» diye bir 
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mütalâa ileri sürüyor. Cümleyi pek vazıh bul
madım ama bu karşı devrim nedir? Karşı dev
rim nasıl yapılacak? Karşı devrimden maksat 
nedir? Eğer Türkiyede mevcut demokratik ni
zam aleyhine Anayasa ile müesses nizam aley
hine bir devrimden bahsediyorlarsa böyle bir 
c1 evrimlin temelinde meşruiyet yoktur. Şikâyet
leri asırların biriktirdiği meselelerin bir gün
de halledilemediğinden tevellüt ediyorsa bunun 
da imkânı yoktur. 1961 Anayasası tesbit ettiği 
bir madde ile bunu da nizamlamış bulunmak
tadır. Müsaade ederseniz çokça okunan bâzı 
maddelerinden sonra bu maddesini de bendeniz 
okuyayım: Anayasamızın 3 ncü bölümünde sos
yal ve iktisadi haklar ve ödevleri sayıyor. Sa
yın grup sözcüleri mütalâalarında ve hemen her 
yerde Anayasanın sosyal ve iktisadi hak ve 
ödevlerinin iktidar tarafından yerine getiril
mediği şekvası içerisinde bizi de Anayasadan 
mütevellit yapmak mecburiyetinde olduğumuz 
görevi ifa etmediğimizi ortaya koymaktadırlar. 
Ama bunların sonunda bir 53 ncü maddenin 
varlığını da nedense hiç göremiyorlar, ister is
temez lâ takrebul selâta hikâyesini hatırlıyoruz. 
53 ncü madde diyor ki «Devlet bu bölümde be
lirtilen iktisadi ve sosyal amaçlara ulaşma ödev
lerini ancak iktisadi gelişmeyle, malî kaynakla
rının yeterliği ölçüsünde yerine getirir. Sınırlar 
koymuş imkânlarımız bir günde bu meseleleri 
halledecek seviyede de biz bunu yapmıyor mu
yuz? Eğer böyle bir hal var ise o zaman taibia-
tiyle bu istikamette görüş serdeden muhterem 
hatipler yerden göğe kadar haklı olurlar. Ama 
böyle değilse tenkidlerinde insaf ölçülerinin 
gerçekçiliğin de tamamiyle dışına çıkmış olur
lar. 

Sağa sola duvar çekelim, aşırı cereyanlara 
v.s. de muhtelif hatipler temas ettiler. Bu ko
nuyu bir kere daha Yüce Senatonun huzurun
da kısaca vuzuha vardırmakta fayda mütalâa 
ediyorum. Hükümet olarak aşırı cereyanların 
i sırı sağın da aşırı solun da karşısındayız. Kar
gısında olmak kâfi değildir, aşırı cereyanları 
memlekete zarar iraz etmemek üzere birtakım 
tedbirlerle bunları ortadan kaldırmak, mecrası
na koymak ve rejime zararlı halden çıkartmak 
gerekmektedir. Bunun tedbirleri ne olmalıdır, 
Hükümet olarak bunun üzerinde çalışmakta
yız. Burada bizi itham etmektedirler. 
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Muhterem senatörler, Anayasamız din ve 
vicdan hürriyetini açık hudutlarla tesbit et-
îuiştir. Biz müslümanlığa evet diyoruz. Hiç 
kimsenin dinî maçlarına, itikadına, ibadetine 
Devletin karışmasının karşısında olduğumuzu 
Anayasamızın gereğinin de bu olduğunu ifade 
'eriyoruz. Anayasamızın hükümlerine uygun ola
rak % 98 i müslüman olan Türkiyede Türk va
tandaşlarının dinî tahsil ve terbiyelerine Dev
let tarafından iyi aydın din adamı yetiştirmek 
suretiyle yardımcı olunmasını din adamlarının 
hayat seviyelerinin yükseltilmesini zaruri telâk
ki ediyoruz ve bunu tatbik ediyoruz. Müslüman 
Türk Milletinin de istediği budur. Bunun dışın
da Türkiyede teokratik Devlet özlemi içerisin
de bulunanların karşısındayız. Bu düşünceyi 
reddediyoruz. Esasen Türkiye'ye teokratik bir 
Devlet rejimi getirmek mümkün değildir. Buna 
hiç kimsenin arzu eden sapıklar varsa tâbirimi 
mazur görünüz, onların da gücünün yetmiye-
ccği kanatinde olduğumuzu kesin kanaati içeri-
sirde olduğumuzu bir kere daha belirtmek isti
yorum. (Bravo sesleri). 

Atatürkçü Türkiye'de Cumhuriyetçi Türki
ye'de Anayasasiyle din ve vicdan hürriyetini 
kesinlikle ortaya koyan Türkiye'de medeniyetçi 
insanların topluluğu olan Türkiye'de, medeni
yete müştak Türkiye'de böyle bir akımı böyle 
bir düşünceyi Türkiye'ye getirmenin imkânı 
yoktur. Bütün güçler hepimiz millet olarak bu 
düşüncenin karşısındayız. O itibarla aşırı solun 
re kadar karşısında isek aşın sağın da o kadar 
karşısındayız. Bu akımların memlekete zarar 
iras edeceği kanaatinde zannediyorum ki hepi
mizin birleşmesi ve müşterek tedbir ile memle
ketimizi bu zararlı cereyanların tesirinden kur
tarmamız gerekmektedir. 

Kendi parti grupumuzda bu meseleyi konuş
tuğumuz sıralarda bâzı siyasi parti grupları 
komşu evini gözetleme gayreti içerisinde bizim 
iç meselelerimizi de rahatça huzurunuza getirip 
bir tartışma konusu yapmaktadırlar. Sayın Pı
rıltı arkadaşım da kendisini bu tatlı zevkten 
mahrum edemedi. Ama tabiatiyle Sayın Yıldız 
bir A. P. nin içerisinde kendilerini A. P. içinde 
bir zaıf bahis mevzuu olursa büyük bir memnu
niyet duyacağı düşüncesi ve davranışı içerisinde 
o da bir başka bakımdan bu meseleye temas et
tiler. Kendilerine haber vereyim; arzu ettikleri 
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olmıyacak A. P. iktidarı fobisinden kurtulma
ları 4 senelik devremiz için mümkün olmıyacak-
tır. Biz kendi başkalarının iç meselesiyle uğra
şacağına kendi meselelerimizi halletsek daha iyi 
olur zannediyorum. 

Şimdi tâbirimi mazur görsünler, Sayın Yıl
dız A. P. Grupuna hitabetmek suretiyle aynen 
«Sayın Demirel'e değil, onun partisine hitabet-
meyi uygun buluyoruz» diyor. A. P. ne hitabet
mek suretiyle bütün kanıtları ortaya dökülen 
olaylar için bile delil gösteren Sayın Demirel'e 
değil, onun partisine hitabetmeyi uygun bulu
yoruz, İttihat ve Terakkinin merkez komitesi 
ve tek partinin serbest grupunu andıran iktidar 
gruplariyle hücreleri birbirini yer gibi bir iç 
hastalığa yakalanan partiyi ülkeye gerçekten 
yararlı bir hale getirmek için çok önemli ve çok 
da güç olan ödev için cesaretli atılımlar gerek
lidir.» diye iyi bir metot, bir bölücü metot kul
lanmaktadır. Bu meseleye Sayın Yıldız temas 
ettiği için dokunmak zorundayım. Çünkü oku
duğum konuşmasının başında «bu durum içinde 
bugün insanı ilgilendiren birçok yolsuzluklar da 
olmaktadır.» Başlıyor ve bunu bir yolsuzluklar 
iddiasiyle, iddiaları sebebiyle ortaya atıyor. 

Muhterem senatörler, çeşitli vesilelerle huzu
runuzda bahis konusu oldu. Bir kere de bu ve
sileden istifade etmek suretiyle arz ediyorum :' 
Sayın Yıldız'm veya başka muhterem senatörle
rin bu konuda aydınlığa kavuşmasını istedikleri 
meseleler varsa lütfetsinler getirsinler bunları 
açık celselerde içtüzüğün usulleri, denetim yol
lan içerisinde vuzuha kavuşturalım. Biz iktidar 
olarak hiçbir yolsuzluğu örtmüş değiliz, böyle 
bir düşüncenin de taraftarı değiliz. Grupumuzda 
konuşulan meselede de ortaya konulan konula
rın vâridolmadığı hususu tesbit edilmiş bulun
maktadır. Binaenaleyh birçok çevrelerin Parlâ
mento düşmanlarının bugün meydana getirmek 
istedikleri bir suiistimal furyası iddiasına parlö-
manter nizamı yıkmak maksadiyle girişilen bir 
iddiaya tabiatiyle Yüce Parlâmentoda vazifeli 
bulunan muhterem senatörlerin katılmıyacağı 
inancı içerisinde olduğumu belirtmek istiyorum. 
Ama eğer öğrenmek istedikleri, tahkik etmek is
tedikleri veya inandıkları bir suiistimal iddiası 
varsa lütfetsinler, kerem etsinler getirsinler bun
ların mercilerine ve bu meseleleri lütfen konu
salım. Aydınlığa çıkaralım hepsini. Mesulleri 

varsa kim ise mesulleri onlar da cezalarını bul
sunlar. Yapılacak şey budur. 

Bizim anladığımız 1961 Anayasasiyle mem
leketimizde kemale ermekte bulunan demokrasi
nin, demokratik sistemin gereği budur. Sargılı 
ve duvarlı demokrasinin gereği bu kabîl iddia
ları tahkiksiz bırakmaktır. «Saygılı ve duvarlı 
demokrasi» tâbiri benim değil tabiî, Sayın Yıl
dızındır. 

Sayın Başkan affedersiniz kaç dakika oldu 
efendim? 

BAŞKAN —45 dakika. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De

vamla) — Sayın Mehmet Hazer C. H. P. grupu 
adına yapmış olduğu konuşmada İkinci Beş Yıl
lık Plân döneminin 3 ncü yılında olmamıza rağ
men, Sayın Başbakanın 1970 yılının bir derlen
me toparlanma yılı olacağını beyan ettiğini, hal
buki bu yılların hamle yılı olması lâzımgeldiği-
ni, bundan da anlaşılıyor ki, 1970 de yatırımla
rın daha da yavaşlıyacağını refah devletine vus
latın yine bir başka bahara kaldığını ifade bu
yuruyorlar. Şunu arz etmek istiyorum. Bahis ko
nusu olan toparlanma hamle için bir toparlan
madır. Yalnız refah devletine erişebilmenin bir 
sene içerisinde, iki sene içerisinde olması gibi 
bir düşünce, bir ütopya'dan ileri geçemez. Bu 
bir hayaldir. Bunu bir senede gerçekleştirmek 
mümkün olsaydı zannederim ki, 1963 lerde, 1964 
lerde gerçekleştirme imkânını Sayın Hazer'in 
mensup bulunduğu siyasi kuruluş elbette bunu 
yerine getirirdi. Bu mümkün değildir. Yalnız 
1970 yılı programında yatırımlar, ekonominin 
istikrar içinde gelişmesini sağlıyacak ve sosyal 
adaleti gerçekleştirecek prensipler esas alınarak 
plânlanmıştır. Bu cümleden olarak ağır sanayi 
projelerine büyük ağırlık verilmiştir. Meselâ 
aleminyum bakır, kompleksi, üçüncü demir - çe
lik tesisi, çinko kurşun izabe tesisi, kâğıt proje
leri, anakimya kompleksleri, tersane projeleri, 
otomobil projeleri, traktör imal projeleri ve 
benzerleri gibi. Tarım sektöründe ise bilhassa 
ihracata dönük mahsullerin yetiştirildiği bölge
ler ile hayvancılığın gelişmiş olduğu bölgelere 
ağırlık verilmesi, bu cümleden olarak da tohum
luk projesi, geniş bir gübreleme projesi, tarım
da makinalaşma, yaş meyva ve sebze projesi, 
Özel hayvancılık projesi, ormancılığı ve orman 
ürünlerini geliştirme projesi gibi projeler 1970 
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yılı programında ele alınmıştır. Bunların yanı-
sıra turizm, madencilik, ulaştırma, koy hizmet
lerine dönük, rasyonel programlar 1970 yılı 
Bütçesinin esasını teşkil atmektedir. Biz müna
kaşalarımızı bütçe ve program üzerine teksif et
miş olsa idik, bunlar dikkatten kaçmaz idi. Me
selenin siyasi yönüne ağırlık verdiğimiz için 
bunlar zannediyorum ki, biraz dikkatten uzak 
tutulmaktadır. 1964 yılındaki cari fiyatlarda 
10 510 milyar olan yatırımların 1970 yılında 
25 877 milyar lira olduğunu ifade edersem, be
yanlarımın haklılığının bir tek delilini belirtmiş 
olurum. 

Yatırımlarda iki misline ulaşan bir artış her 
halde, ülkemiz yönünden sevineceğimiz, milletçe 
iftihar ve gurur duyacağımız bir husus olmak 
gerekir. Biz A. P. iktidarı olarak, Sayın Hazer'-
in görüşlerini bu bakımdan «Kalkınma vuslatı
nın başka bahara kaldığı» na dair görüşlerini, 
tâbirimi mazur görür, beni müsamaha ile karşı
larlarsa karamsar bulduğumu ifade etmek iste
rim. Gerçek benim arz ettiğim şekildedir, 1970 
programı ve bütçesi bakımından. 

Saym Hazer'in konuşmalarında öğretim me
seleleri ile, öğrenci meseleleri ile alâkalı olarak 
ortaya koymuş oldukları görüşe katılıyoruz. 
Yalnız bir hususu belirtmekte fayda vardır. Bu 
teşhis ve bu görüşe varma Saym C. H. P. için 
çok geç vâki olmuştur. Bu teşhise varmış olma
larını geç de olsa varmış olmalarını memnuni
yetle kaydetmek istiyorum. 

«Yargı organları kararlarının tartışmasına 
Sayın Başbakanın karışması mümkün olsa da bu 
kararlara muhalefeti asla tecviz olunamaz.» şek
lindeki mütalâalarını kabul etmemiz mümkün 
değildir. Dün gece Anayasa Mahkemesi Bütçesi 
burada görüşülürken, konu hakkında mütalâa
mızı arz ettik. Anayasa Mahkemesi kararlarına 
saygı duymak başka şeydir, Anayasa Mahkeme
si kararlarını bir belli seviyede eleştirmek tama
men başka şeydir. Hele bu kararlara muhalefet, 
Anayasa Mahkemesi kararlarına Sayın Başba
kan muhalefet etmiş de ne yapmış? 

MEHMET HAZER (Kars) — Genel yargı 
kararlarını infaz etmemiş. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Anayasa Mahkemesi kararlarını Sa
yın Başbakanın infaz etmediği hakkında.,. Yar
gı kararlarını Danıştay kararlarını infaz ediyor 

efendim. Yalnız Danıştay kararları meselesini 
bahis konusu ettiğimiz zaman kanunun 95 nci 
maddesini de dikkatten uzak tutmamak lâzım-
geldiğini belirtmek isterim. 

Bir de «toplum hareketlerinde polisin yerine 
sık sık asker kullanmak polisi asıl görevinde 
tali unsur haline getirmekte ve onun itibarını 
sarsmaktadır. Aşırı akımları başı bozuk kuvvet
lerle önlemeye çalışmak ise, vatandaş kütleleri
ni birbirine düşman hale getirmekten başka bir 
sonuç vermemektedir.» şeklinde ifade ettiler. 
Muhterem senatörler, hiçbir akım karşısında 
Devletin meşru kuvvetlerinin dışında her hangi 
bir kuvveti A. P. iktidarı istimal etmemiştir, et
mesi de mümkün değiüdir. Başıbozuk kuvvetler
le iktidar olarak bizim ilişkimiz yoktur. Gerek
tiği zaman polise yardımcı olarak asker kulla
nılmasından daha tabiî bir şey olamaz. Bir ta-, 
raftan lüzum hâsıl olacak kullanmak gerekirken 
asker kullanmıyacaksmız, bir siyasi parti grup 
sözcüsünün düşüncelerini askeri kulilanmıyarak 
yerine getirmiş olacaksınız, diğer parti sözcüsü 
de çıkıp diyecek ki, ne biçim hükümetsiniz, anar
şi oluyor da kanuna aykırı hareket oluyor, siz 
bunları kullanmıyorsunuz. Ve zannediyorum ki, 
burada da bir tezat vardır. Gerektiği zaman, 
Devletin menfaatleri icabettirdiği zaman tabia-
tiyle Devletin bütün meşru kuvvetleri kanunla
rın bahşetmiş olduğu yetki ile istimal edilir, 
edilmiştir ve bundan böyle de edilecektir. Bu
nun başka çaresi ve çıkar yolu da bahis mevzuu 
değildir. Esasen bu kuvvetlerin bir mânada da 
varlıklarının sebeplerinden birisi budur. 

Personel Kanunu bakımından Sayın Melen'-
in ifade buyurduğu hususlar doğrudur, aynı dü
şünce içerisindeyiz. Üniversiteler, özel idareler, 
belediye, yargı organı, İktisadi Devlet Teşekkül
leri ve ilgili diğer personellin 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun malî hükümlerini yürür
lüğe koyacak tasanda aylıkları bakımından göz 
önüne alındıkları gibi, bunların bunlar için ik
tiza eden kanun tasarılarının hazırlanması da 
süratle ilerlemiştir. Üzerinde çalışılmaktadır. 
Devlet Personel Dairesinin durumu hakkındaki 
mütalâalarına da Sayın Melen'in hak vermemek 
mümkün değildir. Bunu yeni baştan ele alıp ar
zu edilen bir şekle sokmakta fayda vardır. Esa
sen Hükümet programındaki ıslahat tedbirleri
mizin tahtında bu da mevcuttur, 
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Sayın Pırıltı mütalâalarının bir yerinde «Sa
yın Başvekil bunlann mazereti olarak muhterem 
senatörler, Türkiye'de bir Yassıada Mahkemesi 
var, üniversitenin bahçesine giren polisi, o 
günkü idarenin baskı rejimine hizmet edecek ge
rekçesi ile mahkûm ettiler, biz böyfle bir korku
nun, fobinin altında değiliz buyuruyorlar. Biz 
bu beyanlarla beni mazur görsünler ama polisin 
olduğu kadar Sayın Başvekilin de yersiz bir ih
tilâl fobisinin altında olduğu gibi bir neticeyi 
çıkarıyorum.» şeklindeki mütalâasını teessürle 
karşıladığımı belirtmek isterim. Niçin iktidarın 
başı Sayın Başbakan ihtilâl fobisi içinde ola
cak? 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Yassıada 
Mahkemesini var kabul etmiş olması sebebiyle. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Yassıada Mahkemesi yok mu idi. Yas
sıada Mahkemesi vardı, tarihe karıştı. Tarihî 
vazifesini ifa etti ve gitti. Yalnız meseleyi kul
lanıldığı ve beyan edildiği şekilde almak ve onu 
işlemek lâzımdır. Söylenen şey şudur : Yassıada 
Mahkemesine gerekmediği halde, zabıta kuvvet
leri kanunlara uygun olarak almış oldukları 
emirleri ifadan dolayı götürülüp takibata mâruz 
kaldıkları cihetle bunun ezikliği içerisindedirler. 
Vazifelerini yaparlarken bu ezikliğin içinde kal
mışlardır. Bu bir vakıa, ifade edilen de bu. Bu
nunla Sayın Başbakanın ihtilâl fobisi altında 
kaldığı ilişkisini anlamakta mazurum. Türkiye'
de bir Anayasa var, Parlâmento var. Meşruiyet 
hudutları içerisinde her şey cereyan ediyor. Dev
letin emniyet kuvvetleri var, Anayasanın emrin
de. Niçin ihtilâl olacak, sebep ne? Bunu gerek
tiren sebep ne? Bu şartlar içerisinde meşruiyet 
hudutları içerisinde bir hareket bahis konusu 
olursa onun adına ihtilâl demezler, ona darbe 
derler, ona isyan derler. İsyanın ise âkibetinin 
ne olacağı bellidir. Anayasamız, meşru iktidar
lara karşı, gayrimeşru iktidarlara karşı davra
nışı tesbit ederken, bunu nizamlarken, meşru 
iktidarlara karşı yapılacak hareketleri de mef
humu muhalifinde olduğu gibi her halde ııizam-
lamıştır. Bununla şunu arz etmek istiyorum. 
Meşru nizama karşı, meşru iktidarlara karşı bu 
kabîl hareketlere, isyana tevessül edildiği tak
dirde tabiatiyle bunun karşısına Devletin emni
yet kuvvetleri çıkar ve milletin de buna karşı 
direnme hakkı olur, bunu arz etmek isterim. 

İktidar olarak böyle bir fobinin içinde deği
liz. Böyle bir fobinin içinde olursak, biz memle
kete karşı görevimizi yapmamış oluruz. Böyle 
bir fobinin içinde olmamız için birtakım sebep
lerin mevcudolması lâzımgelir. Böyle bir hal ba
his konusu olduğu zaman Türk Milletinin Türk 
demokrasisinin kaderine hâkim bulunan en yük
sek merci Yüce Parlâmentoya bu meseleyi geti
rir, onu da âriz ve âmik konuşuruz. 

Ama Türkiye^de müesses nizamı yıkma he
veslileri yok mudur? Var. Bu mâruzât savunu
lurken bu noktadan tegafül ettiğim gibi bir mâ
na çıkarmıyacağınızı ümidediyorum. O düşün
cede olanlar vardır. Bu düşüncede olanlar Tür
kiye'de her zaman olacaktır. Başka memleketler
de de vardır. Ama Türk demokrasisi güçlüdür. 
Türk Milleti demokrasiyi hür demokratik nizam 
dışında bir nizamı arzu etmemektedir, bu sebep
le demokratik nizama müteveccih bu kabîl ha
reketlerin başarıya ulaşması bahis konusu ola
maz bunlardan dolayı bir fobi içerisine girmek 
veya korkunun zebunu olmak da isabetli değil
dir. Aslında parlönıantr-rler de rejime inananlar 
parlömanter rejimin en büyük müessesesi için
de bulunanlar bu kabîl düşünceleri kafalarının 
içerisinden çıkarmak zorunluğundadırlar. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, bir saat oldu. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De

vamla) — Sayın Başkan, ikazınıza teşekkür 
ederim. Muhterem senatörler, zaman tahdidi se
bebiyle konuşmaları vuzuhu ile eleştiremediğimi 
bitiyorum. TRT ve Anadolu Ajansı ile ilgili sa
yın grup sözcülerinin ve senatörlerin mütalâa
larını Devlet Bakanı arkadaşım Sayın Turhan 
Bilgin cevaplandıracaktır. Bu itibarla onun ko
nuşmasına da imkân verme bakımından burada 
mütalâalarıma son veriyorum. Dokunamadığım 
konuları zamanın azlığı sebebiyle ele alamamış-
bğım şeklinde kabul buyurmanızı istirham eder, 
Yüce Senatoyu saygılarla selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Savın Bilgin bu
yurunuz. 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (Er
zurum Milletvekili) — Sayın senatörler, Başba
kanlık Bütçesi müzakeresi sırasında bizim şah
san tedvirimiz emredilen iki konuyla ilgili ten-
kidlerinize zamanın müsaadesi nisbetinde cevap 
vermeye çalışacağım, 

— 371 — 



O. Senatosu B : 33 30 . 1 . 1970 O : 2 

Sayın Hazer konuşması sırasında Anadolu 
Ajansı üzerinde durdu. Ve bu müessesenin sta
tüsünün sakat olduğundan, iyi çalışmadığından 
bünyesinde huzursuzluk olduğundan ve nihayet 
partizanlık yapıldığından şikâyet etti. Anadolu 
Ajansı statüsünde hakikaten bir aksaklık mev
cuttur. Bu aksaklık A, P. iktidarı tarafından 
tesbit olunmuş ve bu Atatürk müessesesinin gü
nün icaplarına uygun modern bir statüye ka
vuşturulacağı hususu Hükümetimin programın
da yer almıştır. Nitekim başlatılan çalışmalar 
neticelendirilmiş ve Anadolu Ajansına yepyeni 
bir veçhe verecek olan bir kanun tasarısı hazır
lanmış. Bu tasarının içinde bulunduğumuz teş
ri dönemde kanunlaşmasına çalışılacaktır ve ka
nunlaşmasını temenni etmekteyiz. Sayın Ha
zer'in Anadolu Ajansının iyi çalışmadığı hak
kındaki tenkidine iştirak edemiyoruz. Bugüne 
kadar Anadolu Ajansının iyi çalışmadığı husu
sundaki ender şikâyetlerden biri Sayın C. H. P. 
Sözcüsünden gelmiştir. Sayın hatip, gerek bu 
beyanı gerekse Anadolu Ajansının partizanlık 
yaptığı şikâyeti ile bizzat kendi genel başkanı 
ile çelişir bir duruma düşmüştür. Zira 0. H. P. 
nin ö-enel Başkanı Sayın inönü, Ajansın ku
ruluş yıldönümü münasebetiyle çok değil, geçen 
yıl verdiği demeçte aynen şunları söylemiştir: 
«Anadolu Ajansı çok iyi çalışan tarafsız bir mü
essesedir» - ismet inönü - Yine hatibin men-
subolduğu partinin Genel Sekreteri Sayın Bü
lent Ecevit de aynı münasebetle verdiği demeçte 
«Anadolu Ajansı iyi çalışmaktadır. Bu müesse
seden bir şikâyetimiz yoktur» beyanında bulun
muştur. Bu itibarla Sayın Hazer'in Ajans iyi 
ya çalışmamaktadır. Ve partizanlık yapmakta
dır, yolundaki beyanlarını müsaade ederlerse 
şahsi fikirleri olarak kabul edeceğiz. 

İyi çalışmadığından şikayet edilen Anadolu 
Ajansı son 5 yıllık iktidarımız devresinde büyük 
merhaleler kat etmiş ve hemen hemen bütün ma
zisine tekabbül eden bir terakki kayıt etmiştir. 
Büyük Atatürk'ün «Anadolu Ajansı Anadolu'nun 
sesini dünyaya duyuracaktır», vasiyetini gerçek
leştirmek de yine iktidarımıza nasibolmuştur. 
Bu yıl kuruluşunun 50 nci seneyi devriyesini ta-
mamlıyacak olan bu müessese geçen 4 yıllık 
devre içerisinde bütün dünyaya sesimizi duyu
racak bir imkânı veren büyük bir verici telsiz 
istasyonuna sahip kılınmıştır. Bu hizmetin malî 
portresi 5 milyon lira civarındadır. 

Anadolu Ajansının partizanlık yaptığı husu
su da varit değildir. Anadolu Ajansı hakkında 
böyle bir münakaşa açıldığına şimdiye kadar 
raslamadık. Anadolu Ajansı seçim gecelerinde 
bütün parti liderlerini özel elemanları ile taki-
betmiş, her hangi bir tefrik yapmaksızın her 
parti liderinin propagandalarını ve faaliyetlerini 
aynı ölçüler içersinde bültenine alarak abone
lerine, bu arada bütün siyasi teşekküller abone
leridir. Bunlara duyurmuştur. Bugüne kadar 
da bundan bir şikâyet geldiği vâki değildir. 
Anadolu Ajansının bünyesinde huzursuzluk ol
duğu iddiası da maalesef doğru değildir. Bu 
maalesefi arkadaşım hesabına veriyorum. Bugü
ne kadar bu müessesenin bünyesinde huzursuz
luk olduğunu gösterecek her hangi bir olaya da 
raslanmamıştır. Ancak yeni Anayasamızın ge
tirdiği bâzı haklar elbette ki her müessesede 
olduğu gibi çalışanların toplandığı bu müesse
semizde de kullanılacaktır. 212 sayılı Kanunun 
getirdiği imkânlar, toplu sözleşme elbette ki 
iş verenle fikir işçileri arasında bir hak çatış
masına sebebolacağı aşikârdır. Anadolu Ajan
sımızda görülen bu kabil hareketleri eğer bir 
huzursuzluk ad ediyorlarsa kendileriyle iştirak 
halinde değiliz. Bu bir hakkın alınabilmesi 
için bir hakkın kullanılmasıdır. Bizim telâkki
miz budur. Bunu asla bir huzursuzluk telâkki 
etmemekteyiz. 

Sayın Ahmet Yıldız, «iktidar tüm Devlet, 
feurum ve örgütlerinin iktidar uydusu haline 
getirmektedir. TRT de bu savaş çok belirgin
dir» dediler. Şimdi üzerinde gerçekten hele 
önümüzdeki günlerde bir hayli münakaşası ya
pılacak bir konuya müsaadenizle kısaca temas 
etmek istiyorum. Yalnız ondan önce Muhte
rem Mehmet Hazer arkadaşımız «özerk teşek
küller var, emir altına alma teşebbüsleri var» 
şeklinde bir beyanda bulundular. Eğer bu 
TRT ile ilgili ise buna vereceğimiz kısa cevap 
şudur. Böyle bir teşebbüsün yani emir altına 
alma teşebbüsünün Anayasa düzeninde ne yeri 
ne de başarı şansı vardır ve ne de iktidar 
olarak böyle bir suiistimale biz muhtacız. 
TRT ile ilgili tasarruflarımız ve TRT den iste
diklerimiz bu kuruluşu emir altına almak değil 
millî bir müessesenin halkça benimsenmesi hiz
metlerinin gerektiği şekilde görülmesi, hizmet-
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Merinin gerektiği şekilde çalışması, şikâyetle
rin azalması ve bizzat özerk kurumun bünye
sinde gerekli tedbirleri alma istikametinde
dir. Ancak ayrıca Hükümet olarak hiç kim
senin hiçbir müessesenin Devletin temellerine 
dinamit koymasına müsamaha etmiyeceğimizi 
yine bilvesile bu kürsüden ifade etmiştim ve bu
nu ifade ederken sorumluluk mevkiinde olduğu
muzu da bunlara müsamaha ettiğimiz takdir
de sorumlu olacağımızı da bir kere daha işa
ret etmek isterim. TRT hakkında filhal yay
gın bir şikâyet vardır. TRT den şikâyetlerimiz 
bizim şahsi değildir. TRT den şikâyet Türk 
Milletinin büyük çoğunluğundan geliyor. Bu
nunla şunu demek istiyorum, TRT nin tarafsız
lığına halel getirecek daha açıkça TRT 
nin Hükümet emrinde bir vasıta olmasını isti-
yecek insanlar değiliz bizim buna ihtiyacımız 
da yok. Dikkat buyurulursa bugüne kadar şi
kâyetlerimin içerisinde C. H. P. sinin sözcüleri
ne niçin fazla yer veriyorsunuz, G. P. sinin 
sözcülerine niçin fazla yer veriyorsunuz? Siya
si parti liderlerinin konuşmalarına fazla yer 
vermeyiniz gibi particilikle ilgili tek bir konu 
gösteremezsiniz. Vuzuha varmak lâzım. Türk 
Milletinin büyük çoğunluğunun TRT den şikâ
yeti nedir? Ancak, bir noktayı açıkça ifade et
mek lâzım. Mevcut statükoyu muhafaza etmek 
için bâzı kimselerin TRT nin 359 sayılı Ka
nunda tatbikatta görülen aksaklıklar ve sair 
sebeplerle yapılması gereken tadil tekliflerine 
karşı âdeta kıyamet koparılmak isteniliyor. 
Asıl bu maksatlıdır. Yapacağımız, yapmak is
tediğimiz şeylerin hedefi nedir, Bunu benden 
evvelki Hükümette bulunan arkadaşlarımız ve 
en yetkili olarak Sayın Başbakanımız her ve
sile ile ifade etmiştir. Bizim maksadımızın 
dışında âdeta radyo ve televizyonu bizim bir 
borazanımız yapmak istediğimiz şeklindeki it
hamlar maksatlıdır. TRT nin iyi işlemesine, 
şikâyetlerin dinmesine, vesile verebilecek bu 
hareketin mevcut statükoyu bozma gibi bir 
hedefi güder endişesinden mülhem olarak bir 
Hasım insanların ortaya attıkları bir gürültü
den ibarettir. Ayrıca bir şey daha var. Size 
muhterem senatörlerimize eğer TRT tadil ta
sarısı buraya geldiği zaman bunun misalleri
ni varecEğiz. Filhal, asın sol bir derginin 
son nüshasında «ileri mevziler TRT de tutul

muştur.» şeklindeki bir beyanını daha tafsilâtlı 
olarak arz edeceğim. 

Buna ait bir misal daha vermek isterim. 
Devletin bir haricî politikası var, bu politikaya 
uygun neşriyat yapılması lâzım, doğru. Bunla
rın misallerini vermeden sadece gayet tipik bir 
örnek sunacağım. Kızıl Çin'i devletimiz henüz 
tanımadı. Doğru. Ama, Asya Radyoları Birliği
ne, Türkiye radyolarını temsilen giden şahıs 
orada yaptığı konuşma ile Asya Radyoları Bir
liğine Kızıl Çin'in ithali için görülmemiş bir gay
ret göstermiştir. O derece ki, her halde demir
perde mümessilerinden bir kısmı da orada işti
rak halinde olsa, bunun göstereceği gayreti gös
teremezdi. Ve bu şahıs terfih ettirilmiş, TRT nin 
programlarının en salahiyetli kişisi haline so
kulmuştur. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Kimdir, ismini açıklamakta mahzur var mı Sa
yın Bakan? 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (De
vamla) — Bir noktaya daha temas edeceğim. 
Yine bir sual vesilesiyle Yüce Mecliste görüşü
lecek ama Sayın Ahmet Yıldız'm tenkidine ce
vap verebilmek maksadiyle bu konuya da bura
da kısaca temas edeceğim. Bizi TRT ye baskı 
yapmakla suçlandırdılar. Büyük Atatürk'ün 
ölüm yıldönümü 10 Kasım 1969 günü Ankara 
Televizyonunda bu vesile ile yapılan bir açık 
oturumda Sayın Ahmet Yıldız'm ifade ettiği 
fikirlerin bir kısmına burada biraz evvel yap
mış bulunduğu konuşmada tekrar rasladım. 
Atatürk devrimleri: fikir, sözleri, icraatı ve şah-
sivetiyle bir bütün tenkil eder. Yüce Senatonun 
yüksek malûmları olduğu üzere, Atatürk hak
kında bir bütün olarak tam fikir vermek zor
dur. Fakat mutlaka bu yapılmalıdır. Bu yapıl
madan neticeye ulaşmak mümkün değildir. Dev
rim yasasının her yasadan üstün olduğu sözünü 
evvelâ Atatürk'e maledip millete ifade edecek
siniz, sonra da bu kürsüye çıkıp : «Asgari müş
terekler mi? İşte Anayasa bunda birleşelim» 
diyeceksiniz. Korkunç bir Türkiye imaji yara
tacaksınız, meşru Anayasa ve hukuk düzenine 
karşı ne idüğü belirsiz devrim kanunlarına da
yanacaksınız, peki Sayın Ahmet Yıldız, nereden 
gelip nereye ulaştınız? 

Siz, vahîm, bir kavram karışıklığının içine, 
müsaade ederseniz, yuvarlanmışsınız ve bunu 
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ben zabıtlara geçmesi için bu kürsüden ifade 
edeceğim. 

Arkadaşımızın devrim konusundaki görüşle
rine sureti katiyede katılmadığımızı ifade ede
rek şimdi diğer bir konuya, son konuya geçe
ceğim. 

Çok saygı duyduğum Ferid Melen Beyefen
di, televizyon konusunda bâzı temenniler ileri 
sürdüler. Ancak, «televizyonun Türkiye'de yay
gın hale gelmesine Hükümetin mâni olduğunu» 
beyan buyurduktan sonra, aynen konuşmalarını 
zaptettim, «bu, iptidai bir zihniyettir» dediler. 
Konuyu gerektiği kadar tetkik etmeden bura
ya getirmenin ileri bir zihniyet olmadığı kana
atindeyim. Şimdi arz edeceğim. 

Evvelâ, Türkiye televizyon şebekesiyle ilgili 
olarak TRT den aldığıma bilgiyi huzurlarınıza 
getiriyorum : Bütün Türkiye'yi kapsıyacak te
levizyon şebekesi TRT tarafından etüdedilmiş 
ve bu konuda hazırlanan bir rapor Devlet Plân
lama Teşkilâtına tevdi edilmiştir. Bu raporda 
da belirtildiği veçhile televizyon şebekesiyle il
gili He r söyle özetlenebilir : 

Türkiye'nin etüt neticesi tesbit edilmiş muh
telif yerlerinde takriben 40 anatelevizyon istas
yonu ile 300 kadar küçük yardımcı istasyonla
rın kurulması, televizyon anaistasyonlarmın te
levizyon nakline müsait radyoling şebekesiyle 
bağlanması, bâzı büyük şehirlerde program, 
imalât merkezleri yani stüdyoların kurulması, 
televizyon konuşunda teknik ve program perso
nelinin yetiştirilmesi, televizyon stüdyo ve ve
rici tesirlerin gerektirdiği dış ve iç finansmanın 
temini - lüzumlu finansman 950 milyon Tl dır, -
ve bütün bu işlerin birbirine paralel olarak yü
rümesi lâzımdır. Türkiye televizyon şebekesinin 
tamamlanma süresi finansman imkânlarının te
minine bağlıdır. FF-nlama bu mesele üzerine 
eğilmiş, bu etüdü fizibüte raporu haline sokma 
teklifinde bulunmuştu1'. Hükümetin program1 n-
da amk'adjğî üzere endüstri memleketimizde 
kurulmak suretiyle tanıdığı yüksek eğitim de
ğeri bakımından televizyonun memleket sathı
na yayılmasına devam etmeye çalışıyoruz. Tür
kiye'deki televizyon çalışmalarını kapsıyacak 
bir sosyo - ekonomik etüt hazırlanacak ve bu 
etüdün öngöreceği esaslar dairesinde bütün 
memlekete şâmil bir televizyon şebekesi kurul
mak üzere teşebbüse .geçilecektir. 

Ayrıca, halen deneme yayını yapan Ankara'
dan sonra nüfus itibariyle en ziyade yoğun olan 
İstanbul ve İzmir illerimizin televizyon prog
ramlarından biran önce faydalanmalarını öngö
ren lokal istasyonların kurulması imkân dâhi
line sokulacaktır. 

Burada bir hususu daha arz edeceğim. Fe
deral Almanya Hükümetinden teknik ve bilim
sel işbirliği anlaşması çerçevesinde gerekli yar
dım temin olunmuştur. Hükümetin bütün çalış
ma ve gayretleri, plân hedeflerine bağlı kala
rak istanbul ve İzmir televizyonunun en kısa 
sürede gerçekleştirilmesini mümkün kılma isti
kametindedir. İstanbul verici istasyonu için Al
man teknik yardımı dışında alınması icabeden 
malzemenin takribi değeri 14 milyon 212 bin Tl. 
dır. Bundan ayrı olarak verici istasyon arsası, 
stüdyo arsası, verici binası ve stüdyo binası ola
rak da ceman 9 milyon 112 bin liralık bir yatı
rım sağlaması gerekmektedir. 

Netice olarak; Alman yardımı dışında takri
ben 23 milyon 234 bin lira tutarında bir sarfi
yatta bulunulmak suretiyle İstanbul televizyo
nu gerçekleştirilebilecektir. Bizim kanaatimiz
ce televizyon bir eğlence vasıtası değildir. Bu
nunla şunu demek istiyorum, bizim bütün Tür
kiye sathını kaplıyan bir televizyon şebekesi
nin kurulması hakkında gayretlerimiz, çalışma
larımız mevcuttur. Uzun yıllara ihtiyaç göste
ren bütün Türkiye çapındaki bu televizyon şe
bekesinin realize edilmesinden önce lokal bâzı 
istasyonların kurulması düşüncesindeyiz ve bu 
kararı kısa bir süre içerisinde tatbik edeceğiz. 

Biraz önce söylediğim gibi, bize göre, tele
vizyon artık bir eğlence vasıtası değil, bir kül
tür ve eğitim vasıtasıdır. Bunda hiç kimsenin 
şüphesi yoktur. 

Bu arada İzmir için de kısaca malûmat arz 
edeceğim, izmir için 1970 yılı Ocak ayında, ya
ni bu ay, Federal Almanya Bütçesinin Parlâ
mentosundan geçişinden sonra bu teknik yardı
mın realize edileceği Dışişleri Bakanlığı tara
fından bize ve TRT, ilgililerine duyurulmuştur. 

Muhterem senatörler, maruzatıma nihayet 
vermeden önce bir noktanın üzerinde ısrarla 
durmama müsaade buyurmanızı rica ederim. 
TRT millî bir müessesedir. Halkın bu millî 
müesseseyi benimsememesi lâzımdır. Biz TRT 
nin ıslahı konusunda partizanca bir görüş içeri-
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sinde değiliz. Meseleyi Türk kamu oyuna arz 
ediyoruz. 359 sayılı Kanunun değiştirilmesinde 
TRT yetkililerinden bilgi alacağız, meselenin 
Türk kamu oyunda açıkça münakaşa edilmesini 
istiyoruz. Ayrıca, bütün partilerimizin de bu 
hususta görüşlerini bütün açıklığiyle belirtmesi
ni istirham ediyoruz. Bu millî müessesenin zede
lenmesinden yana değiliz. Ancak, bu millî mü
essesenin önümüzdeki yıllarda, daha gelecek 
yıllarda da millî ihtiyaçları karşılıyacak, kanu
ni ve idari tedbirleri almasından yanayız. Bu
gün kütle haberleşmeleri konusu Avrupa'nın 
bilhassa üzerinde en çok titizlikle durduğu bir 
konudur. Yakın bir zamanda, bunu 10 sene 
tahmin ediyorlar ama teknoloji o derece sürat
li ilerliyor ki buna beş sene demek lâzım, peyk
lerden radyo ve televizyon yayını yapılacaktır. 
Bu, bütün Avrupa'yı bombardımına tutacaktır. 
iki millet, iki dev ancak bu tekniğe sahiptir. 
Üç haneli evlere dahi bu iki ideolojik bombar
dıman girecektir, önümüzdeki yılların meselesi 
özerklik, tarafsızlık, objektif meselesi değil, 
önümüzdeki yılların meselesi millî bakamız ve 
bir millî radyo hususiyetini muhafaza ettirme
dir. Hiçbir suretle özerkliğe karşı değiliz. Ama 
millî menfaatleri her şeyin üstünde tutuyo
ruz. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

MEHMET HAZER (Kars) — Grup adına 
söz istemiştim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan sualim var. 

BAŞKAN" — Bir dakika Sayın Bilgin, sual
ler var. Sayın Kalpaklıoğlu buyurun. Sayın 
Hazer söz istemişsiniz biliyorum. Sırası gelin
ce vereceğim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, Sayın Bakandan iki sualim var. 

Televizyon idaresi bilindiği £ibi muvakkat, 
tecrübe yayınına devam ediyor. Ve aynı za
manda tecrübe yayınından ne zaman çıkacağı 
da belli değil. Bu hususta bir çalışma var mı
dır? Ve katî bir gün tesbit edilmiş midir? 

Bugünkü televizyonun bir apartmanın bod
rum katında çalıştığı Sayın Bakanımızca da 
malûmdur. Bu vaziyette bugünkü binada ve 
bugünkü şekli ile ne kadar çabalarsa, teknik 

itibari ile, televizyonun tecrübe yayınından çık
ması mümkün müdür? Mümkün değilse bir 
başka binada tesis kurulmak suretiyle biran 
evvel televizyonun esaslı yayınına geçmesi ve 
halka faydalı olması için Hükümet bir tedbiıf 
düşünmüş müdür, bir hazırlık var mıdır? Bun
ları öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (De
vamla) — Muhterem senatörün sorduğu soru
ya daha detaylı, daha geniş malûmatı yazılı 
olarak sunacağım. Yalnız bendeniz kendilerine 
şu hususu temin etmek isterim ki, televizyo
nun bir eğlence vasıtası olmayıp bir kültür ve 
eğitim vasıtası olduğunu kabul eden Hükümeti
miz, bütün yanlış anlamalara rağmen TRT nin 
bu görevini ifa etmesi için, malî imkânlarının 
son raddesine kadar bu konuda kendisine yar
dımcı olmak, sadece Ankara'daki deneme yayı
nı yapan radyonun değil, bütün Türkiye'yi kap-
sıyan geniş bir faaliyet için imkânlarının hep
sini kullanacaktır. Nitekim programlarında bu 
husus vardır. Ve bu program daha önceler ba-
zan tetkike alınır hattâ bütçesi ve programının 
tasdik edilmer%-3si gibi, geç tasdik edilmesi gi
bi hldiseler Türkiye'de geniş yankılar uyan
dırır. Bu, bir TRT - Hükümet çatışması halin
de gösterilirdi. Sonra açıkça ifade edeyim, za
manında programı ve bütçesi tasdik edilmiştir. 
Malî imkânlarımız nisbetinde, görevini tam ve 
lâyiki ile yapması için, TRT ile elbirliği edile
cek ve çalışılacaktır. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Müddet verilmiyor. Belli değil. 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (De
vamla) — Yazılı olarak vereceğim size. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Müsade ederseniz bir şey daha soracağım. Bu
günkü gazetelerde bir haber var: Suudi Arabis
tan Hükümeti televizyon idaresine müracaat 
ederek, bu seneki haç mevsuminde hacca giden
lerin yapacaklara vazifeyi canlı yayın şeklin
de nakil için talepte bulunur ve gazete haberi
ne göre televizyon idaresi bunu reddeder. Bu 
ret iki şekilde olur. Biri, teknik imkân olmadı
ğı, öbürü ise bir nevi başka mâna taşır, objek
tif esaslara göre idari. Binaenaleyh, ne sebeple 
bilmiyoruz, katî malûmatımız yok. Bunun üzeri-
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ne Sayın Bakana mesele aksettirilir. Bir başka 
yönden bunu. hal için kendileri faaliyete geçer
ler ve bir foto ajanı göndermek suretiyle bıi 
nuıı gazetelere ve sinemalara aksedecek şekilde 
tertiplenmesini sağlarlar. Bu hususta bir ma
lûmat vermek isterler mi ve bu haber doğru 
mudur. İstirham ediyorum. 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (De
vamla) — Gazetedeki haber doğrudur. Harici
ye Vekâletinden, Bakanlığımıza bu husus bildi
rilmiştir, Bütün dünya radyolarının, televizyon
larının milyonlarca insanın hac farizasını ifa 
etmesi büyük haber niteliğini taşıdığı için mü
racaatlar vukubulnıuş ve Arafattaki son güne 
ait dinî merasimin canlı yayın olarak Türkiye'
ye duyurulmasını teminen Suudi Arabistan da, 
Türkiye'ye bir cemile olmak üzere, bir radyo-
ling hattının, bir kanalın ayrıldığını bugünün 
ve çok sayıda da iştirak eden Türk hacılarının 
seslerinin Türkiye'ye duyurulmasının temini 
maksadı ile üç kişinin davet edildiği bildirilir. 
Dışişleri Bakanlığı bu üç kişinin isimlerini so
rar TRT den, TRT Yönetim Kurulu toplanır, 
TRT Yönetim Kurulu içerisinde Hükümetin 
sözcüsü, Hükümet temsilcileri de olduğu için 
Hükümet temsilcilerinden bulunanı çağırtım 
ve yapılan müzakerelerin safhalarını öğrendim. 
Meselenin bana, Hükümet temsilcisi Emin He-
kimgil tarafından ifadesi şu tarzdadır. «KÖITU 
müzakere edildi. Haç propagandası yapılır, bu 
bakımdan bu doğru olmaz. Teknik imkânlar da
hi belki elvermiyebilir, bunu reddedelim ve Dış
işleri Bakanlığına da reddin nazikâne bir su
rette bildirilmesini yasalım.» verdikleri karar 
budur. Bunun üserine Bakanlığımız, kendisine 
bağlı Basın Y2.ym Genel Müdürlüğünden iki fo
toğrafa?. ile bir teknisyenin ismilerini Hariciye 
Vekaletine bildirdi vs bunun hiç olmazsa siyah 
beyaz olmak üzere resimlerinin çekilmesini 
Türkiye'ye süratle getirilip gösterilmesini te
min edecek bir faaliyetin içerisine girdi. 

Muhterem arkadaşlar, bu vesile ile bir nok
tayı arz edeceğim; bu, haber niteliğini haizdir. 
Bütün dünya radyoları, bütün dünya televiz
yonları verecektir. Türkiye lâik bir devlettir. 
Evet, ama pekâlâ biliniyor ki, bizim radyoları
mız Papanın seçilişi merasiminde, aşağı - yukarı 
bütün saatlerini, bir haber niteliğini taşıdığı için 
bütün dünya bununla meşgul olduğu için, ba-
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casmdan sarı dumanın çıktı ve çıkacak haber
lerini verene kadar bildirmiştir, 

Hâdise doğrudur. Özerk bir radyodur. Yal
nız bizim anlayışımız şudur: Müessese özerk-" 
tir, şahıslar özerk değildir. TET özerktir. TET-
deki her şahıs kendisini özerk addedemez. 

Mâruzâtım bu kadar efendim. 

BAŞKAN — Başka soru soran yok, buyu
run efendim. 

Sayın Hazer, grup adına söz istemiş bulunu
yorsunuz. ̂  Sayın Özmen, söz sırası sizin ama 
grup adına istendiği için tercih hakkı var. Ye
terlik önergesi kabul edilmediği için gruplara 
ikinci defa söz verme, Danışma Kurulu kararı 
gereğineedir. Bu müddet Sayın Hazer 15 daki
kadır. 

MEHMET HÂZSE (Kars) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarını; huzurunuzu fazla işgal et-
nıiyeceğim, zaten konuşmak niyetinde değildim 
ama sayın Bakanların cevap teşkil eden konuş
maları maalesef alışılagelen söz güreştirilmesi 
havası içinde olmuştur. Meselelere, mevzulara, 
sorulara .eevap vermek, onları karşılamaktan 
ziyade sözler arasında birtakım ilişkiler, çeliş
kiler kurarak meseleyi yine verimsiz bir sahaya 
çektiklerini üzüntü ile teshit etmiş bulunuyo
rum, 

insaf sahibi her arkadaşın, grup adına yap
tığımız konuşmayı dikkatli takibe tmiş ise ob
jektif, aşık, ithamkâr olmıyan bir üslûp ve ifa
de taşıdığı inancındayım ve bunu her saman da 
iddia edebilecek durumdayım. Bakanlıklar gö
revlileri kendilerinin faaliyetleri eleştirilirken 
elbette bizden sadece alkış sadece yanlışı doğru 
ile ayırmadan hepsine evet dememizi bekliye-
mezler. Biz bu inanç içinde konuştuk. 

Şimdi, sırası ile sayın Bakanların vermiş ol
dukları cevapta, arz ettiğim istikamete kaydı
rılan, bir iki noktayı belirteceğim. 

Sayın Sezgin, bendenizin konuşmasına cevap 
verirken evvelâ genel olarak, hiçbir ayırım yap
madan bir fobiden bahsettiler. Fobi, - benim 
sasıma müteveccih değildi ama bütün konuşma
lara sık sık tekrarlanırsa da bâzılarına biraz 
belki yetkim dışında konuşuyorum, tavsiye ede
rini - fobi gibi allerji davet edecek şeyler Ba
kanların cevapları arasına girecek tatlı lâflar 
değildir. Bir ruh hastalığını ifade eder. O iti-
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barla bundan alınganlık duyan arkadaşları hak
lı kabul etmeniz lâzımdır. Saym Sezgin, cevap 
verirlerken meseleleri temelde bir noktaya oturt
tular dediler ki «Seçim beyannamemizde bah
settiğimiz konuları Hükümet programına da 
aktardık, onu tatbik ediyoruz.» gayet tabiî, ga
yet mantıki bir başlangıçtır. Ama, müsaade bu
yursunlar, seçim beyannamesi dedikleri şey, 
Yüksek Seçim Kurulunca toplattırılan bir ka
rardır. Buna istinadeden bir program değil, da
ha çok Anayasa, plân ve programa istinadeden 
bir Hükümet programı olarak bunu tavsif eder
sem daha esaslı birt neticeye varabiliriz. 

Bendeniz, askerin sık sık polis hizmetinde 
kullanılmasının mahzurundan bahsederken şu
nu söyledim : İl İdaresi Kanununda «İhtiyaç 
halinde askerden asayiş üzerine yardım istene
ceği» yazılıdır. Bilinen bir usuldür. Fakat yar
dıma gelen asker, polisin yerine geçmekte, po
lis mercileri, polis makamları, polis müdürleri 
bir tarafa atılmakta, mesele tamamiyle askerî 
inisiyatif içine girmektedir. Bu, ancak örfi 
idare sistemidir. Normal idarede bu yanlış bir 
tatbikattır. Zararlı bir tatbikattır hattâ vatan
daşın karşısına sık sık asker çıkarmamak ik
tidarların, Hükümetlerin dikkat edecekleri çok 
önemli bir konudur. Bendenizin konuşmamın 
yazılı olan kısmı da böyledir. Yani icabettiğin-
de elbette yardımcı olarak askerden istifade 
edilecektir. Ama, askeri, polisin yerine ikame 
ederek polis kendi öz vazifesinde ikinci derece
de tâli unsur haline getirilmiyecektir. 

Buna dikkat etmek lâzım, bunu belirttim. 
Bir de yine anlaşmadığımız, yanlış ifade edilen 
bir konu; yargı kararları konusudur. Bendeniz 
daha geniş ve müsamahalı bir düşünce ile Baş
bakanın, yargı kararlarının tartışmasına girebi
leceğini kabul ettim. Tartışmaya girmesin de
medim ama bu kararlara muhalefet eden ve 
yeren duruma düşmesin, dedim. Çünkü, ikisi 
de Devlet kuvvetidir. Bir Hükümetin mevcudi
yeti, hikmeti vücudu, hukukiliğinin temeli bu 
esasa dayanır. Nasıl ki, biz; seçilmiş olduğu 
ekseriyeti aldığı için bu partiye, bir iktidar par
tisi nazarı ile bakıyoruz. Bu, bir faraziyedir, ya
ni bu esasların birisini çektiniz mi öbürüsü yok 
demektir. Tıpkı bir Hükümetin varlığını nasıl 
böyle bir seçim teşkil ediyorsa bir Devletin esa
sını da hukukilik tesbit eder. Anayasamızın 

hükmü bu. Bir Başbakan veya bir Bakan yar
gı kararlarına muhalefet eder, onu yerer veya 
tezyif ederse bu, hukuk Devleti prensiplerine ay
kırıdır ve müsamahası mümkün oimıyan bir çe
lişkidir. 

Buyurdular ki, «evet infaz ediîmiyen karar
lar vardır. Sonra bir şey daha arz edeyim : Ben 
sadece Anayasa Mahkemesi kararından bahset
medim. «Yargı kararları» sözü geniştir. Bunun 
içinde bilûmum; gerek adlî yargı, gerek idari 
yargı kararları da dâhildir. Bir kararın infaz 
edilmemesi, başka mazeretlerle haklı gösterile
mez. özellikle, Danıştay Kanununun 95 nci mad
desi bu meselelerde bir mazeret sebebi olamaz. 
Çünkü, arkadaşlar, idare Hukukunda kusurlar 
iki türlü tavsif edilmektedir. Birisi; şahsi ku
sur, birisi de servis kusuru. Fransızcasını söy
lemiyorum. Hizmet kusuru, şahsi kusur. Bu şah
si kusur şöyle teşekkül ediyor : Bir karar ke-
sinleşmişse bunu infaz mevkiinde olan infaz et
miyorsa suç şahsileşir. Devlet suçu olmaktan çı
kar, Devlet muhatap değildir artık. Devlet ka
sasından tazminat vererek bu suçun altından 
kalkmak ve bu suçu ortadan kaldırmak müm
kün değildir. Belki bir zaman için mesele kül-
lenir, örtbas edilir ama, arkadaşımdır çok daha 
iyi bilirler, zamanaşımı içinde bu suçluluk taki-
bolunur. 

Bu, bugünün meselesi değildir. Bugün aran-
mıyabilir, bugünkü iktidar, idare veya ilgililer 
bunu müsamaha ile karşılıyabilirler ama ya
rın bunun hesabı sorulur. O itibarla işi bu hu
duda getirip Danıştay kararının 95 nci madde
siyle kapatmak yanlış bir yoldur. Ve maalesef 
Türkiye'de birçok bakanlıklarda, burada isim
lerini söylemiyeyim; yerlerini, adedlerini de 
tam söyliyeinem, ama biliyorum, bu kabîl ka
rarların infaz edilmemesinden dolayı Devlet Ha
zinesinden paralar ödenmekte ve vazifeliler do 
evlerinde yatmaktadırlar. İki sene, üç sene bu 
yolda maaş alanlar vardır arkadaşlar. Bu suç
tur, ben fazlasını söylemedim, bu suçtur ve bu 
suçluluğu bugünkü müsamaha hududu içinde 
unutmak mümkün olsa da suçluluk müruruza
manı içinde bu takibolıınacak bir suçtur. Ben 
bunu halisane hatırlatmayı vazife biliyorum. 

Diğer meselelere temas etmiyorum : «O.H.P. 
bu talebe hareketleri karşısında, arkadaşımızın. 
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beyan ettiği düzeye, yeni gelmiştir. Takdir ede
riz falan» dediler. Biz, öteden beri, bu esastay
dık fakat bâzı meseleler yetkililer tarafından 
konuşulur, bâzı meseleler yetkili olmıyanlar ta
rafından başka istikamette ifade edilir. Hepsini 
bir arada, bir esasça mütalâa etmek böyle bir 
yanlış yargıya sebebolabilir ama biz aslında Dev
letin varlığının, kanun sınırının, her isteğin 
karşısında duracağı bir saygı sınırı olduğunu 
kabul ediyoruz ve başka türlü de zaten Devlet 
olmaz. Devleti bu esasta mütalâa etmek kara
rındayız ve tatbikatımız da böyledir. 

Sayın Sezgin «konuşmalarda rakamlar dile 
getirilseydi bunlar olurdu» filân dediler. Arka
daşlar, rakamlar sadece kuru kurusuna dile ge
tirilmekle Devlet meseleleri halledilmiyor. Her 
bakanlıkta bâzı itirazlar, şikâyetler, dertler 
yenileniyor. Doğrudur. Dert aynı, ortadan kal
dırılmıyor ki. Repertuvarda ne varsa seneler
den seneye artıyor, azalmıyor. Dert aynı olunca 
feryat da aynı olacak. O arttıkça şikâyetler de 
artacaktır. Siz repertuvardaki bu meseleleri 
azaltın şikâyetler de azalacaktır. Günün birinde 
de sıfır olacak demiyorum, şikayetsiz cemiyet 
olmaz, ihtilafsız cemiyet olmaz, her toplumda 
görülen ihtilâflar olur ama ısrarla devam ede-
gelen, asla el atılmıyan ve gittikçe sayısı çoğa
lan haksızlıklar bulunursa o memlekette idari 
bir aksaldık olduğu kanaati her vatandaşın fik
rinde, kalbinde yerleşir ve ümitsizlikler doğar, 
işler de uzar gider. 

Şimdi, bunu bu kadarcıkla bağladıktan son
ra Sayın Bilginin Anadolu Ajansı hakkında 
verdikleri malûmatı yanlış esaslara istinadettir-
diğini ifade etmeye maalesef mecburum. Bir 
nezaket toplantısında Genel Başkan ve Genel 
Sekreter «Anadolu Ajansı iyi çalışıyor» demiş
ler. İnsanlar nezaket toplantısında, bir politik 
nezaket hududu içinde şaka da eder, güler de, 
tebessüm de eder ama vazife sırasında meselenin 
ciddiyetle ele alınmasını unutmaz, ihmal etmez. 

Nitekim bizim özel münasebetlerimiz de böy
le olmaktadır. Şakalaşırız «iyi, çok iyi ettiniz* 
filân diye arkadaşlık yaparız, fakat mesole 
esasiyle ciddî bir hale gelince ortaj^a koymak 
bir vazife haline gelir, Anadolu Ajansından 
hiçbir şahsı tanımıyorum. Genel Müdürü getir
seniz, kimdi deseniz bilmem. Görmedim, yalnız 

adını işitiyorum. Anadolu Ajansımda, statüde 
bozukluk olduğunu kabul ettiler, bu bozuk sta
tünün ilk belirtileri bir grevle meydana çıktı. 
Bir Devlet müessesesinde günlerce süren bir 
grev herkesin ilgisini, şikâyetini toplıyan bir 
grev oldu. Memurlarla idare ilk defa burada 
çok acayip bir tarzda çatıştı. Ve bu, idarede 
bir kaynaşma değil de nedir yani; bu, uzlaşma, 
şakalaşma mı idi? Kaynaşmadır. Meselelerin 
bir kısmı mahkemeye gitti ve mahkemelere gi
denler, haksızlığa uğrıyan her memur bu ida
re aleyhinde karar almıştır. Bu idare bu yüzden 
de zarara uğramıştır, misallerini ayrı ayrı, isim 
isim, müsaade ederseniz söylemiyeyim. Bu ida
rede partizanlık vardır. Ben, partizanlığı şöyle 
ifade ettim : Bu idarenin imkânları geniştir, 
arkadaşlarım, Bir özel sermayeye istinadeden 
meselâ Türk Haberler Ajansı var. imkânları 
itibariyle, tarihi itibariyle bundan daha genç
tir, daha güçsüz durumdadır, bu ifadeyi ma
zur görün, Anadolu Ajansı bir tarihî müessese-
mizdir, gelişmesi lâzımgelen bir müessesedir. 
Fakat artık vatandaş bir mesele olduğu zaman 
Anadolu Ajansını değil de Türk Haberler 
Ajansını arıyor, iyi çalışmanın işareti bu mu? 
Anadolu Ajansı iyi de çalışmıyor. Bir de po
litika yapıldığını, partizanlık yapıldığını ka
bul etmediler. Onu da arz edeyim : 

BAŞKAN — Cümlenizi tamamlayın. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. 

Son seçimlerde basma intikal etti, efendim. 
Sayın Bakan belki nüfuz edememişler, yeni 
geldiniz, işin içyüzünü bilmiyorsunuz. Bu mü
essesede bir kaynaşma var, bir huzursuzluk 
var. Sayın Genel Müdür sadece Hükümet 
Başkaniyle beraber dolaşıp, sadece onun noktai 
nazarlarını ifade ettiğinden dolayı basında şi
kâyetler oldu. Yani ben şikâyet etmedim, 
«Efendim, partisinin genel sekreteri yıldönü
münde gelmiş de iyi çalışıyor» demiş. Demiş, 
ama bunlar da basında vesikalariyle ortada 
duran gerçekler. Binaenaleyh ben kendilerin
den rica ediyorum, başlangıçta da arz ettim, 
sezgileştirilmesi prensibinden bu ilk Bakan
lıklarında başlamasınlar. Bu, iyi bir metot de
ğildir. Ciddî meseleleri, arkadaşlarımın çoğu 
bilir, inanmadığım, bilmediğim, öğrenmedi
ğim bir konuyu ne grup adına, ne de şahsım 
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adına konuşmam ve konuştuğum meseleleri de 
mümkün mertebe yumuşak poze ederim, fazla 
incitmemek için. Ama görüyorum ki, bağır-
madıkça gerçekleri anlatmak da güç oluyor. 
Ama, bağırmadan söylediğimize kusura bak
masınlar, bu müessesede arz ettiğim üç şeyde 
var : 

BAŞKAN — Sayın Hazer müddetiniz doldu. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Kaynaş

ma vardır ve matbuata aksetmiş vesikalı par
tizanlık vardır, bunların önlenmesi, hem mü
esseseye hizmet olacaktır, hem de bizi haklı 
çıkaracaktır. 

Bir noktayı daha, müsaade ederseniz, sayın 
Başkanım.... 

BAŞKAN — Hayır efendim, Sayın Hazer 
müddetiniz doldu. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Bir so
rum vardı, ona cevap vermelerini.. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, müddetiniz geç
ti, dolmadı geçti efendim. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Peki efen
dim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ege, usul hakkında, han
gi hususta? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Mü
saade ederseniz açıklıyayım. 

BAŞKAN — Hay, hay buyurun. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Muh

terem arkadaşlar, müzakerelerin sıhhatli ve 
zamanında neticelenebilmesi için Başkanlık 
Divanı zaman zaman üyelerden ricada bulu
nur, yardım talebeder. Dünden beri de Başkan
lardan biz talepte bulunmak zorunda kalıyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım; mesele şudur : 
müzakerelere esas olan, tüzüğün maddeleridir 
ve teamüllerdir. Şimdi, bütçe müzakereleri 
senelerce şu şekilde devam eder : tik önce grup 
sözcüleri söz alırlar, birinci konuşmalarını ya
parlar, ondan sonra şahısları adına söz alan
lar konuşur. Eğer grup sözcüleri ikinci kez 
görüşmek istiyorlarsa tekrar müracaat eder
ler ve konuşmalarını yaparlar. Zaten elimi
ze verilen programda da bu böyle tesbit edil
miştir. ikinci kez söz alındığı zaman ne kadar 
konuşacağı tahdidi ifade edilmiştir. Ancak, il
gili bakana söz verildikten sonra ilgili bakan, 
yapılan bütün tenkidleri cevaplandırır, sade-
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ce soru müessesesi çalıştırılır, yani bakan ko
nuşmasını bitirdikten sonra muhterem üye
lerden soru sormak istiyenler varsa sual so
rarlar. Bakan kürsüden indikten sonra son 
söz üyenindir ve sırada kimse o üyeye söz ve
rilir. Şimdi, sayın Başkan bugün yeni bir tu
tumun içine girdiler. Sayın bakan konuşması
nı bitirdi, 2 nci kez konuşma istiyor diye grup 
sözcüsüne söz verdiler. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi çok rica 
ediyorum; bu şekilde sayın Millî Birlik Gru-
pundan da bir arkadaşımız grup adına iki kez 
söz istiyorum derse A.P. Grupundan da, gru-
pum adına 2 nci kez söz istiyorum derse ve 
bunlar tekrar konuşmalarına başlarlar ise ve 
bu konuşmalar yine sualleri ve bakanın ko
nuşmaları ve verdiği cevaplar kendilerine göre 
bâzı izahları kapsarsa elbette Hükümet her za
man söz almaya, elbette komisyon her zaman 
söz almaya haklıdır, tüzükte yeri vardır. Bu 
sefer Hükümet tekrar söz alacak sayın bakan
lar gelecek, bir süre daha konuşacak. E, bu 
müzakereler ne olacak, böyle nasıl bitirilecek? 
Ben bu bakımdan Sayın Başkanın tutumunu 
hatalı buluyorum. Kusura bakmasınlar Sayın 
Başkanımız, tüzük mevzuunda salâhiyettar ol
duklarını daima kabul ettiğimiz, hürmet et
tiğimiz bir Başkandır tenkid icabettiği zaman 
ifade edilir. Onun için üzülmesinler. Ama, bu 
tarzın da yanlış olduğunu lütfen kabul et
sinler. Eğer bu şekilde müzakereler tahdit 
edilmeden devam edilecekse o zaman böyle bir 
programa lüzum yoktu, muhterem arkadaş
larım. Hükümeti dahi tahdidetmeye de hiç salâ
hiyetimiz yoktur. 

Sayın bakanlardan bir tanesi burada konu
şurken konuşmasını yarım bırakmak mecbu
riyetinde kaldı. Niçin? Bizim almış olduğumuz 
karara hürmeten. Ama, biz o kararımızı Baş
kanlık Divanı vasıtasiyle, Sayın Başkan va
sıtasıyla başka bir mecraya döküyoruz. Bu şe
kilde devam edersek günün gerisinde taki-
betmekte olan bütçe müzakerelerini neticelen
dirmemize imkân ve ihtimal yoktur. Çok is
tirham ediyorum, bir daha bu şekil, bu tarz 
tatbikattan kaçınalım. Ve bütün üyeler, ister 
grup sözcüsü olsun, ister şahısları adına söz 
almış olsun, konuşmalarını bitirsinler. Sayın 
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bakanlar ve ilgililer cevaplarını versinler, su
aller sorulsun. Sual müessesesi vardır. On
dan sonra da sırada hangi üye varsa ona söz 
verilsin ve böyle bitirilsin. Teamül yıllardır 
böyle tatbik edilmektedir ve böyle olması da 
gerekir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Ege, müsterih, olsunlar. 

Tüzük hükümleri dikkatle takibedilmektedir. 
Şayet Sayın Orhan Kor tarafından verilmiş olan 
yeterlik önergesi kabul edilmiş olsa idi, Sayın 
İskender Cenap Ege'nin söyledikleri çok haklı 
ve yerinde olacaktı. Ama, ne yapalım ki, Sayın 
Orhan Kor'un vermiş oduğu yeterlik önergesi 
Gene Kurul tarafından kabul edilmedi. Kabul 
edilmeyince biz İçtüzük hükümlerini ve Danış
ma Kurulu Kararlarını yerine getirmek mec
buriyetindeyiz. Sayın özmen'e sıra geldiği sı
rada Sayın Bakana söz verildi, Danışma Kuru
lu kararı ile. Yeterlik olmadığı için her üye söz 
istiyebilir ve şimdi konuşabilir. Çünkü, yeterlik 
mevcut değil, Sayın İskender Cenap Ege. Bu 
sebeple Başkanlık, üyelere kendiliğinden «ben 
sfize söz vermiyorum diyemez» Yeterlik önerge
si kabul edilmediği müddetçe. Ancak, bir tahdit 
vardır. Grupları adına bütün gruplar konuşma
dıkça başka grupa sez verilmez. Danışma Ku
rulu Kararı Gereğince 2 kez verilir, 3 ncü kez 
verilmez. Dikkatle bunlar takibedilmektedir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Her 
şeyin üstünde bir mantık vardır. Bir tatbikat 
vardır, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Mantık, tatbikat ama, bizi 
bağlıyan içtüzüktür. Hepimiz Genel Ku
rula karşı saygılı olmaya mecburuz. Nasıl ben 
saygılı isem, iskender Cenap Ege'nin de Genel 
Kurula karşı aynı derecede saygılı olmaları lâ
zımdır. Ben önergeyi oyladım. Genel Kurula 
«niçin kabul etmediniz» demeyi Başkanlık ola
rak kendim için saygısızlık addederim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ba
kan konuştuktan sonra ilk defa söz veriyorsu
nuz. Eski senelerde böyle bir tatbikat yoktur; 

BAŞKAN — Sayın Özmen, Buyurunuz. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş
kanım, muhterem arkadaşlar; Geçen sene bugün
lerde bütçe müzakerelerinin yapıldığı esnalarda 
şu sözleri Yüce Senatoya' aynen söylemiştim. 

Bugünkü gibi hatırlıyorum. «Türkiye'de sosyal 
çalkantılar ve her gün gözümüzün önüne seri
len hâdiseler geçmedikçe, Personel Kanunu iyi 
bir şekilde tatbik edilmedikçe hükümet olarak 
sizlerin bir adım atmanıza imkân yoktur. Sa
yın senatörler olarak da sizlerin rahat ve huzur 
yüzü görmenize imkân yoktur» demiştim. Ara
dan bir sene geçti aynı sözleri Yüce Heyetinize 
tekrarlıyorum : Aradan bir sene geçti arkadaş
lar. Dinamik bir hükümetin geldiği, fakat bir 
seneden beri biraz evvel söylediğim sosyal iş
lerin, Personel Kanununun tatbik edilemediği 
ve hükümetin halen bu konuda yerinde saydığı 
ve sayın senatörlerin de bu dertlerden kurtula
madığı ve her gün binlerce insanı dinlemek 
zahmetine katlandıkları bir vakıadır. 

Muhterem arkadaşlar, 1961 Anayasası ile 
Personel Dairemiz kurulmuştur. Ben huzuru
nuzda söylüyorum açıkça, Personel Dairesi ku
rulmasına rağmen 1961 senesinden bugüne ka
dar uyumuştur. Veyahut aldığı emirler varsa 
uyutulmuş tur. Bundan daha açığı olamaz. 

Değ'erli arkadaşlarım, Personel Dairesinin 
muvaffak olamaması, Personel Kanununu bu
güne karlar meydana getirememesi büyük özür
dür. Hem de affedilmemesi lâzım gelen, affı 
mümkün olmıyan bir özürdür. Yalnız şunu da 
söylemeden geomiyeceğim. Bir Barem Kanunu
muz vardır. Yıllardan beri tatbik edilmiştir, 
üzerine oturulmuştur. Bu Barem Kanununa gö
re bu memleket yıllarca idare edilmiştir. İşte 
zorunluğu, işte güçlüğü buradadır. Söylemek 
çek kolay arkadaşlar. Bu kürsüden atmak, söy
lemek herkeze lâzım gelen telkini yapmak çok 
kolay. Ama, onun tatbikatını, onun uygulama
sını yapmak o kadar güçki. işte burada birle
şeceğiz arkadaşlar. Her halde iktidar partisinin 
asgari müşterekler dediği şeyler de bunlardır 
tahmin ederim. Memleketin millî menfaatleri 
mevzubahis edildiği zaman vatanın, milletin se
lâmeti mevzubahis edildiği zaman bir noktada 
birleşmeliyiz. Ama sen filân partidensin, ben 
filân partidenim. O başka. Her an, her dakika 
iktidar partisinin minderinde güreşecek deği
lim arkadaşlar. O muhalefet olarak benim gü
reştiğim koltuğa yanaşacak, mindere yanaşa
cak, orada tutuşacağız. Ve orada kozlarımızı 
paylaşacağız. Binaenaleyh Barem Kanunu hiç-
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bir kimsenin hiçbir arkadaşımızın gö
zünden kaybolmıyacak, 'hele hükümetin 
gözünden hiç baybolrnıyacak bir mües
sesedir. Dağ gibi gözümüzün önünde duru
yor. «Personel Kanununu değiştirelim.» Bu, ne 
'kadar kolay bir lâf. Ve dikkat ettiniz mi muh
terem senatörler? Sayın Bakanımız gayet las
tikli bir kelime konuştu. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — «Çalışı
yoruz» dedi. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Çalışmak 
başka, yapmak başka. Ve memur sınıfının üzün
tüsünü sonsuzluk derecesine kadar götürdü 
«1 Marttan önce bu kanunu getireceğiz.» de
niyor. 

Değerli arkadaşlar, 1 Marttan önce eğer bu 
kanunlar Meclislerimize gelirse ben yine Al-
laha dua edeceğim. Fakat gelemiyecek arkadaş
lar. Çünkü, bu kanunun tatbikatı gümbürtüler 
yaratacak, birçok şeyler yaratacak. Perso
nel Kanununun tatbik edilmesi çok mühim ve 
çok zordur. Para meselesidir. Paraya dayanan 
bir meselenin tatbikatı çok zordur. Ama, arka
daşlar belki Personel Kanunu tatbik edilinceye 
kadar - güçtür tatbikatı - belki şöyle bir şey 
yapabilirlerse memurun ıstırabına son verebi
lirler. Çünkü, biraz evvelki arkadaşım söyledi 
«bıçak kemiğe dayandı» arakdaşlar. 250, 300, 
500 lira alan memur arakdasımızm 100 lirası, 
150 lirası kiraya gittimi elinde 200, 300, 400 lira 
para kalıyor. Onun hanımı 50 lira ile, 100 lira 
ile pazara gittiği zaman filesinin yarısını doldu-
ramıyor. Arkadaşlar, ba.şmızcla hepinizin. Han
gi ıstırabın içinde olduğunuzu biliyorum. Memur 
bugün ıstırabın içine gömülmüştür. Bakkalın, 
manavın zebunu olmuştur. Kömürünü alama
maktadır. Çocuğuna ilâç parası bulamamakta
dır. Yani bunları lütfen çabuk tarafından ya
palım arkadaşlar. Geldi vakit, geçiyor. Bir gün 
kapınızı çalarlarsa o zaman gücenmeyin. Vakit 
geçti. Memur sınıfının ıstırabını mutlaka halle
delim. O sizden bir şey istemiyor. Maaşına 
biraz zam istiyor. Karısının, çoluğunun, çocu
ğunun ilâcını istiyor. Memur sınıfı bu kadar 
da fedakârdır, faziletlidir. Bu kadar da sada
katlidir arkadaşlar. 

Bir arkadaşım konulmalarında, memurun ça
lışma seviyesinden bahsetti. Doğru arkadaşlar. 

Bugün Türkiye'nin hiçbir yerinde ve hiçbir mü
essesesinde bizim arzu ettiğimiz, iktidarın arzu 
ettiği bir çalışma yoktur. Binaenaleyh Personel 
Kanununun tatbik edilmemesi memurun çalışma 
seviyesini yükseltmiyor. Onun şevkini kırıyor, 
onun medeniyet ışığını söndürüyor. Onun Dev
lete karşı küskünlüğünü, Hükümete karşı küs
künlüğünü artırıyor arkadaşlar. Niçin acaba 
sizlere 20 kişi, 30 kişi gelipte «Benim şu işim 
görülmüyor, bu işim görülmüyor» diyor ve bizi 
buradan alıp götürüyor. Bir Şeref Aylığı çıkar
dınız arkadaşlar. Her gün 10 defa Emekli San
dığının kapısını doğuyoruz. Nedir bu bizim 
çektiğimiz ıstırap? Gelir vatandaş Emekli San
dığına, Emekli Sandığı işini sıraya kor, çabuk 
yapar. Arkadaşlar, gözümle gördüm söyliyeyim. 
Emekli Sandığmdaki yetkili memur arkadaşım 
o İstiklâl Madalyası alan vatandaşın beraat kâ
ğıdım istiyor. İstiklâl Madalyası kâğıdını isti
yor. Direniyor, «Hayır ben bu kâğıdı kimseye 
vermem» diyor. Ve o kâğıdı vermezse o Dev
letin memuru nasıl yapacak bu işi. Demekki, 
evvelâ Devletin memuruna karşı, Devlete, karşı, 
Hükümete karsı vatandaşın saygılı olması, inanç
lı olması, itimatlı olması lâzım. 

Muhterem arkadaşlarım, 10 dakikalık konuş
ma ancak bu kadar olur. Hükümete bir noktayı 
claha çok yanarak, acıyarak söyliyeceğim. Ye-
tiştiremedim ama buradan söylemeyi yine unut-
mıyayım. Bu memlekette asayiş yoktur. Biz 
sabahlara kadar uyku uyuyamıyoruz, Tabanca 
seslerinden yatamıyoruz arkadaşlar. Açıkça söy
lüyorum bunu. 

Hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Söz istiyen olmadığı için yeter
lik önergenizi oylamıyacağım. Başbakanlık Büt
çesi üzerinde görüşmeler bitmiştir. Maddelere 
geçiyoruz. Okutuyorum. 

(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

11,000 ödenekler 102 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm. Lira 

12.000 Personel giderleri 66 274 504 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 590 422 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 11 062 549 

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

15.000 Kurum giderleri 10 069 228 

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

16.000 Çeşitli giderler 17 416 297 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) işaretli cetveli okutuyorum: 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 18 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 15 685 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 30 735 000 

Bölüm Lira 

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

(A/3 işaretli cetveli okutuyorum. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma payları ve 
sermaye teşkilleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 2 200 000 

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

33.000 iktisadi transferler 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 18 500 001 

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

35.000 Sosyal transferler 325 254 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 35 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Başbakanlık Bütçesi üzerindeki görüşmeler 
bitmiştir. 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

min maksadiyle havale edilmiş olduğu Malî ve 
İktisadi işler ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan beşer üyenin iştiraki ile kurulacak bir Ge
çici Komisyonda görüşülmesini arz ve teklif ede-

1. — 20 . 2 . 1930 tarih ve 1567 sayılı Türk 
Parasının Kıümetini Koruma hakkında Kanu
nun yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun 
tasarısının, havale edildiği komisyonlardan be
şer üye alınmak suretiyle teşkil edilecek bir Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair Bütçe ve 
Plân Komisyonu Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 

20 . 2 . 1930 tarih ve 1567 sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma hakkındaki Kanu
nun yürürlük süresinin uzatılmasına dair ka
nun tasarısının biran önce kanunlaşmasını te

rim. 
Bütçe ve Pyân Komisyonu Başkanı 

Ankara 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — Sözü geçen kanun tasarısının 
iki komisyondan alınacak beşer kişiden kurulu 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesini istiyen 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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A) DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI 
BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Devlet Plânlama Teşkilâtı Büt
çesi üzerinde Sayın Betil C. H. P. Grupu adına, 
Sayın Pırıltı Güven Partisi adına, Sayın Kara
man Millî Birlik Grupu adına, Sayın Üner Kon
tenjan Grupu adına, Sayın Karaosmanoğlu Ada
let Partisi Grupu adına, Sayın Pırıltı ve Sayın 
Arıburun şahısları adına söz almışlardır. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Betil, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA ZİHNİ BETİL 
(Tokat) — Yüce Cumhuriyet Senatosunun Sa
yın Başkan, sayın üyeleri; sizlere 1970 malî yılı 
Bütçe kanunu tasarısının Devlet Plânlama Teş
kilâtına ait kısmı hakkındaki Cumhuriyet Halk 
Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupunun görüş
lerini açıklıyacağım. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının 5 Ekim 1960 
tarihinde yürürlüğe giren 91 sayılı Kanunla 
Başbakanlığa bağlı olarak kurulduğu 99 ve 340 
sayılı kanunlarla teşkilâta personel temini bakı
mından geniş imkânlar verildiği, 11 Ağustos 
1967 tarihinde yürürlüğe giren ve bâzı hüküm
leri Anayasa Mahkemesince iptal edilen basın
da ve halk arasında «Yetki Kanunu» adı ile 
anılan fakat asıl adı, «Kalkınma Plânının Uy
gulanması Esaslarına dair Kanun» olan 933 sayılı 
Kanunla da bu teşkilâtın genişletilmiş, görev ve 
yetkilerinin çoğaltılmış olduğu malûmunuzdur. 
Böylece kurulan, teşkilâtı genişletilen, görev ve 
yetkileri çoğaltan Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın 9 Temmuz 1961 tarihinde halk oyuna sunu
lan yeni Anayasamızla bir Anayasa müessesesi 
haline gelmiş bulunduğu da yüksek malûmu
nuzdur. Bu nedenle, Anayasamızın, kalkınma 
plânlarının hangi maksatla ve ne şekilde hazır
lanacağı ve nasıl uygulanacağı hakkındaki hü
kümlerini bu vesile ile bir kere daha hatırla-
maklığımızda fayda vardır. 

Anayasamızın 4 ncü maddesinde aynen şöy
le denilmektedir: 

«iktisadi ve sosyal hayat adalete, tam çalış
ma esasına ve herkesin insanlık haysiyetine ya
raşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına 
göre düzenlenir. İktisadi, sosyal ve kültürel 
kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştir
mek, bu maksatla millî tasarrufu artırmak, ya

tırımları toplum yararının gerektirdiği öncelik
lere yöneltmek ve kalkınma plânlarını yapmak 
Devletin ödevidir.» 

129 ncu maddesi de şu hükmü koymuştur : 
«iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma plâ

na bağlanır. Kalkınma bu plâna göre gerçek
leştirilir. Devlet Plânlama Teşkilâtının kuru
luş ve görevleri plânın hazırlanmasında, yürür
lüğe konmasında, uygulanmasında ve değiştiril
mesinde gözetilecek esaslar ve plânın bütünlü
ğünü bozacak değişikliklerin önlenmesini sağ-
lıyacak tedbirler özel kanunla düzenlenir.» 

Bu maddede sözü edilen kanun, uzun vadeli 
plânın yürürlüğe konması ve bütünlüğünün ko
runması hakkında Kanun adı altında 13 Ekim 
1962 tarihinde yürürlüğe konmuştur. Devlet 
Plânlama Teşkilâtı 1961 malî yılı bütçesi hak
kında genel mütalâa vermiş ve 1962 yılı malî 
bütçesi için bir program yapmıştır. Bizde ger
çek anlamı ile kalkınma plânı 15 yıllık bir süre 
için düşünülmüş, Birinci ve İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma plânları hazırlanmış, Türkiye Büyük 
Millet Meclisince kabul edilmiş, 1963 - 1967 yıl
larını kapsıyan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nı ve programları ile 1968 - 1972 yıllarını kap
sıyan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 1968 
yılma ait programı uygulanmıştır. 1969 yılma 
ait programın uygulanması bitmek üzeredir. 
1 Mart 1970 tarihinden itibaren de 1970 yılma 
ait program uygulanacaktır. 

Sayın arkadaşlar, plânlama demenin bir mil
letin iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınması için 
varılacak hedefleri ve bu hedeflere varabilmek 
için kullanılacak imkân ve vasıtaları daha te
şebbüse geçmeden önce tesbit etme demek oldu
ğu artık herkesçe bilinmektedir. Programlar ise, 
bir plânın gerçekleştirilmesi için kullanılacak 
imkân ve vasıtaların yıllık bölümlere bölünme
sidir. Kalkınma hedeflerini tesbit etme işi siya
si mahiyeti olan bir iştir. Kalkınma hedeflerini 
tesbit eden siyasi heyete yapacağı tercihler yö
nünden teknik ve uzmanlardan kurulu bir he
yetin yardım etmesine de şüphesiz ihtiyaç var
dır. Program yapma işi teknik bir iştir ve tek
nik bir heyet tarafmdan yapılması gerekmekte
dir. Bu heyetin plân amaç ve hedeflerini iyi 
bilen, bu amaç ve hedeflere varabilmek için 
kullanılacak vasıta ve imkânları doğru tesbit 

— 383 — 



O. Senatosu E : 33 

eden, her işleminde plân amaç ve hedeflerine 
sadık kalan uzmanlardan kurulması lâzımdır. 
Bu nedenlerledir ki, Devlet Plânlama Teşkilâ
tı görevlilerini plân ve program hakkında Hü
kümetten aldığı her emri olduğu gibi yerine 
getiren birer memur saymak doğru olamaz. 

Sayın arkadaşlar, işte bu gerçeği ve zorun
lumu önemle göz önüne aldığı içindir ki, Ana
yasamız Kalkınma Plânını yapma işini Devlet 
içinde sadece Hükümete ve Hükümetle birlikte 
belli bir veya birkaç organa bırakmamış 41 nci 
maddesine koyduğu hükümle Devlet ödevleri 
arasında saymıştır. 

Sayın arkadaşlar, plân milletçe kalkınma 
amacını güttüğü ve bu amaca ulaşabilme hedef
lerini tesbit ettiği için bir bütündür. Bir bü
tün olduğu için de Anayasamız kalkınmamızın 
plânla ve plâna göre gerçekleştirileceği ilkesi
ni koymakla yetinmemiş, 129 ncu maddesi ile 
plânın bütünlüğünün asla bozulmıyacağı ilkesi
ni de koymuştur. 

Yüce Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri, bildiğiniz gibi, Anayasamıza göre bizim 
Devletimiz dengeli kuvvetler ayrılığına daya
nır ve sadece millî demokratik, lâyik bir hu
kuk/ Devleti değil, aynı zamanda insan hak
larına dayanan sosyal bir Devlettir. İşte bun
dan ötürüdür ki, Anayasamız vatandaşın sade
ce hukuk bakımından özgür olmasını sağlıya-
cak tedbirleri emretmekle yetinmemiş, aynı sa
manda ekonomik ve sosyal acılardan da özgür 
olmasını gerekli görmüş, her toplum gibi bi
zim toplumumuzda da sınıf ve zümreler bulun
duğu gerçeği karşısında bu sınıf ve zümreler
den bâzılarının diğerleri üzerinde hâkimiyet 
sağlamasını veya onları yok etmek için güç kul
lanmasını yasaklamış, tersine sınıf ve zümre
ler arasında ahenk ve denge sağlamayı amaç 
bilmiştir. Anayasamızın sosyal adalet ve sosyal 
güvenlik deyimi ile adlandırdığı hedefler ve bu 
hedeflere ulaşılması için alınmasını emrettiği 
tedbirler bizi belirttiğimiz amaçlara götürecek 
olan tedbirlerdir. 

Devlet üzerinde kişi, sınıf ve zümre egemen
liğini önleme, vatandaşlara fırsat ve imkân eşit
liğini tanıma, vergi salınmasında ve gelir dağı
lımında adalet sağlama bu nevi tedbirlerden
dir. Anayasamız seçimle işbaşına gelmiş bulu-
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nan iktidarlara ödev ve görevler vermiş bulun
maktadır. Bu ödev ve görevlerden mutlaka ger
çekleştirilmesi ve gerçekletirilmesine hemen 
başlanılması gerekenlerden başlıcalarıdır. Ki
şinin temel hak ve hürriyetlerini, fert huzuru, 
sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleri ile bağ-
daşamıyacak surette smırlıyan bütün engelleri 
kaldırmak, özel okulları Devlet okulları ile eri
şilmek istenen seviyeye getirme, çağdaş bilim 
ve eğitim esaslarına aykırı eğitim ve öğretim 
yerleri açılmasını önleme, ailenin, ananın ve ço
cuğun korunması tedbirlerini alma, topraksız 
olan veya yeter toprağı bulunmıyan çiftçiye 
toprak sağlama, adalete, tam çalışma esasına ve 
herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir ya
sayız seviyesi sağlama. Adaletli bir ücret sağ
lama, başka deyimle, gelir dağılımındaki ada
letsizlikleri giderine, herkese sosyal güvenlik 
sağiıyacak kurumları kurma, herkesin beden ve 
ruh sağlığı içinde yaşıyabilmesini ve tıbbi ba
kım görmesini, yoksul ve dar gelirli ailelere 
sağlık şartlarına uygun konutlar verilmesini 
sağlama, halkın ve çocukların eğitim ve öğre
nim ihtiyaçlarını karşılama. Kooperatifçiliğin 
gelişmesini sağlama. Halkın gereği gibi beslen
mesini tarımsal üretimin halkın yararına uygun 
olarak artırılmasını, tarım ürünlerinin ve ta
rımla uğraşanların emeğinin değerlendirilmesini 
sağlama, İdarenin hiçbir eylem ve işleminin 
yargı denetimi dışında bırakılamıyacağı ilkesi
nin tabiî bir sonucu olarak yargı organları ka
rarlarını mutlaka uygulama ve üniversitelerin 
muhtaç bulundukları reformlarda yürütme or
ganına düşenleri yapma, ödev ve görevlerini bu 
vesileyle burada hatırianıaklığımızda fayda var
dır. 

1968 - 1972 yıllarını kapsıyan İkinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânının yukardan beri açıkladı
ğımız ilmî esaslara, ilkemiz gerçeklerine ve 
Anayasamız emirlerine uygun olmadığı hakkın
da partimiz grupu sözcüleri tarafından plânın 
Meclislerde görüşülmesi sırasında verilen iza
hatı Yüce Cumhuriyet Senatosunun vaktini 
fazla almamak için burada tekrarlamıyacağım. 
Keza 1968 ve 1969 malî yıllarına ait bütçe ka
nunu tasarılarının Meclislerde görüşülmesi sıra
sında bu yıllara ait plân programları hakkında 
yaptığımız tenkidleri de aynı düşünce ile tek
rarlamaktan kaçınacağız. Ancak şu kadarını arz 
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etmek isteriz ki, 1970 yılı programı da ondan ön
ceki programlar gibi ilmî esaslara, ülkemiz ger
çeklerine ve Anayasamız emirlerine uygun de
ğildir. 1970 yılı programı 1968 ve 1969 yılları 
programları gibi İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında öngörülen hedeflerin bir kısmına da 
uygun değildir. Plânda gelir dağılımındaki ada
letsizlik belirtildiği halde bunu giderecek re
formist tedbirler yerine sadece vergilerde dü
zeltmelerle yetinilmiştir. Vasıtalı vergilerin ada
letsizliği ve bu nevi vergilerin tüm vergilerin 
% 70 ini bulduğu kabul edildiği halde vasıtalı 
vergiler daha da ağırlaştırılmıştır. Toprak dağı
lımındaki adaletsizlik kabul edildiği halde top
rak reformunun sözünden bile kaçınılmış ve top
rak reformu yerine tarım reformu adı altında 
birtakım teknolojik ve kurumsal tedbirlerle ye
tinilmiştir. Bütün köy nüfusunun yaklaşık ola
rak % 30 unun orman içinde veya kenarında 
yaşadığı ve bunların % 40 a yakının barındık
ları yerde kalkındırılmalarınm mümkün olma
dığı açıklandığı hakle konuya tedbir getirilme
miştir. Geleneksel toplum olmaktan süratle kur
tulmak, ekonomik ve sosyal yapımızda köklü 
değişiklikler yapma zonmlıığunda olduğumuz 
kabul edildiği halde bu konularda esaslı sayı
labilecek hiçbir tedbir ileri sürülmemiştir. Gö
nüllü tasarruflara fazla ümit bağlanmış. Ve ta
rım kesiminde vergilemeyi daha verimli kılmak 
için belirli tedbirler getirilmemiştir. Mevcudi
yetleri kabul olunduğu halde tedbirlerinden söz 
edilmiyen konular şüphesiz saydıklarımızdan 
ibaret değildir. 

933 sayılı Kanunla Devlet Plânlama Teşki
lâtının genişletilmiş görev ve yetkilerinin ço
ğaltılmış olduğuna yukarda işaret etmiştik. Bu 
kanunla Hükümete ve Devlet Plânlama Teşki
lâtına verilen yetkilerin bir kısmı Anayasaya 
aykırı görülmüş ve Anayasa Mahkemesi tarafın
dan iptal edilmiştir. 933 sayılı Kanun Devlet 
Plânlama Teşkilâtına asıl görevi dışında kalan 
ve asıl görevi ile bağdaştırılamıyan görevlerde 
vermiştir. Maliye, Ticaret, Sanayi, Gümrük ve 
Tekel bakanlıklarının görevlerine giren birçok 
işler Devlet Plânlama Teşkilâtının görevleri 
arasına alınmıştır. Bu işler teşkilâtın asıl gö
revini gereği gibi yapmasına engel de olmakta
dır. Devlet Plânlama Teşkilâtı hizmetlilerinin 
meslekî bilgisi ihtisas ölçüsü içinde olan tecrü- 1 

I beli, okuyup yazacak kadar ve en az bir Batı 
dili bilen kimselerden seçilmesi gerektiğine işa
ret etmiştik. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının genişletilme
si, görev ve yetkilerinin çoğaltılmış olması teş
kilâta bu niteliklere gereği ölçüde sahip bu-
lunmıyan bâzı kimselerin de girmesine sebe-
bolmuştur. Bundan da hizmetin zarar gördüğü 
ve göreceği aşikârdır. 

Değerli arkadaşlar; Bütçe Karma Komis
yonu raportörleri tarafından Devlet Plânla
ma Teşkilâtı hakkında hazırlanan rapor 97 
sayfadır. Bu rapor, okuyanlara, bütün Dev
let teşkilâtı tarafından yapılan hizmetler 
sanki Devlet Plânlama Teşkilâtı olmasa idi ya
pılamazdı. veya eksik yapılırdı gibi bir an
lam - vermek istiyen bir üslûp ile yazılmıştır. 
Bu davranış elbette gerçeklere uygun değil
dir. Sonra raporda hizmetler bakımından için
de bulunduğumuz yıl ile geçmiş yıllar ara
sında kıyaslamalar yapmıya açılan okul ve 
okuyan öğrenci, yetiştirilen hekim, açılan has
tane ve tedavi edilen vatandaş sayısının, ya
pılan yol miktarının ve sair hizmetlerin gay-
risâfi millî hâsılanın fert başına bu hâsıla
dan düşen miktarın ve her yıl biraz daha 
arttığı bakımından bol bol rakam vermeye bu 
surette okuyanlarda büyük ve faydalı hiz
metler yapıldığı intibaı uyandırmaya da faz
laca önem verilmiştir. Bu davranışta şüphe
siz doğru değildir. Gelişme bakımından en 
geride kalmış. Ve en tutucu ülkelerde dahi her 
yılın imkânı eski yıllara nazaran artmakta 
ve her yıl yapılan hizmet eski yıllara nazaran 
çoğalmaktadır. Mesele her yıl artan imkânın 
eksiksiz ve en az israfla kalkınma hedefle
rine yatırılıp yatırılmadığında kalkınma hedef
lerinin kalkınmayı sağlıyacak şekilde tesbit 
edilip edilmediğine kamu hizmetlerinin 
dengeli olarak dağıtılp dağıtılmadığında fert 
ve bölgelerarasındaki ekonomik ve sosyal ge
lişme farklarının azaltılıp azaltılmadığmda bir 
kelime ile sosyal adalet ve sosyal güvenliğin 
gerçekleştirilmesine çalışılıp çalışılmadığın-
dadır. Kalkınma her şeyden önce Anayasamı
zın emrettiği düzenin ve ekonomik bağımsız
lığın kurulup yaşatılmasiyle gerçekleştirile
bilir. Bir ülkede gayrisâfi millî hâsılanın yük-

1 sslmesi bu hâsıladan fert başına düşen mik-
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tarın artması elbette faydalıdır ve memnun- j 
luk doğurur. Lâkin yeterli değildir. Hem ı 
millî gelirin artmasını, hem de millî gelirin 
dağılımında adaleti sağlamak gereklidir. Ra
porda millî gelirin adaletli dağılımı hakkında 
hiçbir söz yoktur. Toprak reformundan da söz 
edilmemiştir. 

Yüce Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri, bilinmektedir ki, bizim gibi kalkınma
sını plâna bağlamış ülkelerde bütçeler müsta
kil hüviyetlerini kaybederler ve plânın yıllık 
programlarının uygulanması ve gerçekleştiril
mesi vasıtalarından birisi haline gelirler. Bu 
bakımdan 1970 yılı programının uygulanma
sı ve gerçekleştirilmesi 1970 yılı bütçesinin 
sağlam bir kaynak olabilmesi şartına bağlıdır. 

Yüce Cumhuriyet Senatosunun değerli vak
tini almamak için, Grupumuz sözcüsü tarafın
dan 1970 yılı bütçesi hakkında yapılan geniş 
eleştirmeyi tekrarlamadım. O bütçenin 1970 
programı için sağlam bir kaynak teşkil edip 
etmediği üzerinde kısaca dahi olsa durmayı 
ödev sayıyoruz. 

1970 yılı bütçesi gelir tahminleri bakımın
dan gerçekçi değildir. 

Ayrıca, bütçe gerekçesinde yer alan gelir 
tahminleri ile 1970 programı arasında önemli 
farklar vardır. 1970 Bütçe tasarısına göre, 
Bütçe Karma Komisyonu tarafından yapılan 
küçük miktardaki değişiklik bir yana bırakılır
sa, konsolide Devlet gelirleri 28 milyar 291 
milyon lira olup, açık sadece 600 milyon lira
dan ibarettir. Oysaki, 1970 programına göre, 
genel ve katma bütçe gelirleri toplamı 26 mil
yar lira, açık ise, 2 milyar 880 milyon liradır. 

Bütçe tasarısında vergi gelirleri 8 milyar 
300 milyon lirası vasıtasız ve 15 milyar 271 mil
yon lirası da vasıtalı olmak üzere 23 milyar 
571 milyon lira olarak gösterildiği halde 1970 
programından vergi gelirleri 8 milyar lirası 
vasıtasız, ve 13 milyar 350 milyon lirası da va
sıtalı olmak üzere 21 milyar 350 milyon lira 
olarak gösterilmiştir. Fark 2 milyar 221 mil
yon liradır ve Maliye Bakanlığının açıklamala
rından bu farkın vasıtalı vergilere yapılacak 
yeni zamlarla karşılanacağı anlaşılmaktadır. 

Bu, gerekli vergi reformu yerine, kolay ver
gi toplama yolunun tercih edilmesi demektir. 

Hükümet, 2 milyar 200 milyon lira miktarında 
yeni vergi getirse dahi bütçe tasarısındaki 28 
milyar 291 milyonluk tahmine ulaşamıyaoaktır. 
Geçmiş yıllar uygulamaları Devlet giderlerinin 
% 7 oranında arttığına göre yapılacak yeni 
vergi zamları ile birlikte konsolide Devlet 
gelirleri ancak, 26 milyar 951 milyon lirayı 
bulacak ve arada yine 1 milyar 340 milyon 
lira açık kalacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; cari harcamalar için 
öngörülen % 3,58 oranındaki artış da gerçekçi 
değildir. Zira son yıllarda cari harcamalar % 
8,3, % 15,35 oranında bir artış göstermekte
dir ki, bu oranın 1970 yılında % 3,58 e dü
şeceği düşünülemez. Cari harcamalarda en 
önemli bölümü maaş ve ücretler teşkil ettiği
dir. 1970 malî yılında Personel Kanunu
nun uygulanacağı söylendiğine göre oranın 
geçmiş yıllardaki orana nazaran artacağını bek
lemek gerekir. 

Sayın arkadaşlarım, 1970 yılı Bütçesinde 
yatırım harcamaları için öngörülen artış oran
ları da geçen yıllara kıyasla düşüktür. Yatı
rım harcamalarında fiilî artış oranı 1966 yılın
da % 27,4; 1967 yılında % 14 ve 1968 yılında 
% 17,1 olduğu ve bütçe ödeneklerine göre 
1969 yılında % 12,4 olarak göründüğü halde 
1970 Bütçesiyle yatırım harcamalarında öngörü
len artış sadece % 11 dir. Bu durum 1970 
yılı bütçesinin kalkınma gayretlerini destekle
yici ve kalkınma hızını artırıcı bir bütçe olma
dığını gösterir. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamalarında 
öngörülen artış oranı ise % 14,19 dur ki bu 
oran Devlet borçları ile İktisadi Devlet Teşek
küllerinin işletme açıkları arttıkça ve özel sek
töre bütçeden kaynak transferi devam ettikçe 
daha da ;art:acalktır. Son yıllardaki geliş
meler, sosyal hizmetlerle, ekonomik hizmetlerin, 
konsolide Devlet giderleri içerisindeki nispî 
önemlerinin artmayıp, azaldığını göstermekte
dir ki, bu da 1970 yılı bütçesinin sosyal gayele
ri sağlayabilecek kalkınma gayretlerini des-
tekliyerek, kalkınma hızını (artırabilecek ka
rakterde olmadığını ortaya koyar. Bütçe tasa
rısında 600 milyon lira açık öngörülmüştür. 

Bütçe açığı bakımından yaptığımız açıkla
maları özetlersek, bunun 600 milyon lirası büt-
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çe tasarısında öngörülen açık, 1 milyar 340 mil
yon lirası fazla tahmin edilen gelir tutarı, 680 
milyon lirası cari harcamalar için konulan nok
san ödenek ki, cem'an 2 milyar 620 milyon lira
yı bulacağı ortaya çıkar. Bu açığın azaltıl
ması için Hükümetçe yatırım harcamalarının 
kısılmasına gitmek zorunluğu doğacaktır ki, 
bundan da 1970 yılında öngörülen kalkınma he
define varılamıyacağı sonucu ortaya çıkacak
tır. 

1968 Bütçesinin geliri 21 milyar 680 milyon 
lira olarak tahmin edildiği halde, fiilî tahsilat 
miktarı 20 milyar 612 milyon lira olabilmiştir. 
Fark, 1 milyar 68 milyon liradır. 

1969 Bütçesinin geliri 25 milyar 491 milyon 
lira olarak tahmin edilmiştir. Fiilî tahsilat 
miktarının 23 milyar 131 milyon liraya ancak 
ulaşabileceği ve fark miktarının 2 milyar 360 
milyon lirayı bulabileceği tahmin olunmakta
dır. 1984 - 1967 yıllarına ait fiilî tahsilat mik
tarları <la tahminlerin çok altında olmuştur. 

Dış ticaret ve ödemeler dengesine gelince : 
1966 yılında ihracat 1967 yılma nazaran % 5 
gerileme gösterdiği halde, Eylül sonu itiba
riyle elde edilen bilgilere göre 1969 yılında
ki ihracat % 10,9 artış göstermektedir. 1969 
yılı için gerçekleşmesi beklenen ihracat mik
tarı 550 milyon dolardır M, bu miktar plân ve 
programda öngörülen rakamın altındadır 
1970 yılı için % 9,1 oranında bir artışla 600 
milyon dolarlık bir hedef tesbit edilmiştir. 
1969 yılındaki ihracat artışında bir önceki yı
lın ihracat hızının çok düşük olmasının payı 
vardır. 1969 yılı ithalâtı programdaki tahmin
lere göre 800 milyon dolar olarak gerçekleşe
cektir. 1970 yılı ithalât hedefi ise, bir önceki 
yıla nazaran % 11 artışla 880 milyon dolar 
olarak tesbit olunmuştur. Oysaki plânda itha
lât artışı için öngörülen oran % 7,4. Dış ticaret 
açığının daha önceki yıllar gibi 1970 yılı ile 
daha sonraki yıllarda da devam edeceği an
laşılmaktadır. Oysaki plâna göre, ekonomimiz 
1972 yılında yeterli hale gelecektir. 

İşte dövizlerindeki 140 milyon dolar tah
min de fazla iyimserdir. Paramızın dış değe-

" ri serbest piyasada büyük bir hızla düşmüştür ve 
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düşmektedir. Merkez Bankasına yapılan trans
ferler en az beş - altı ay gecikmektedir. Libe
rasyondan yapılan ithalât durdurulmuştur. İs
tek fazlalığı olmıyan iş kollarında dahi ham
madde sıkıntısı çekilmektedir. Gayrimenkul 
fiyatları baş döndürücü bir hızla artmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım, 1970 yılı bütçesi hak
kında yaptığımız bu kısa açıklama da göster
mektedir ki, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
ve bu plânın 1970 yılına ait programı ilmi esas
lara, ülkemiz gerçeklerine ve Anayasamız emir
lerine her bakımdan uygun olarak hazırlanmış 
bulunsaydı dahi,. 1970 yılı bütçesinin, 1970 yı
lına ait program için sağlam bir kaynak nite
liğini gösterememesi sebebiyle plân hedeflerine 
1970 yılında da ulaşabilmekliğimiz mümkün 
olamıyacaktır. 

Sayın arkadaşlar, plânda öngörülen he
deflere ulaşabilmekliğimiz plân, program ve 
bütçe bakımından saydığımız şartların ger
çekleşmiş olması da yetmez. Sadece Hükümetin 
değil, aynı zamanda bütün devlet teşkilâtının 
plân ve programlara samimi şekilde bağlanma
sı ve ahenkli bir şekilde çalışması da gerekli
dir. Bu dahi yetmez. Plânlamaya, plâna ve 
plân programlarına bütün milletin şuurlu bir 
şekilde bağlanması, plân ve plân programları
nın gereği gibi hazırlandığını ve istenilen so
nuçları mutlaka vereceğine yürekten inanması 
da gerekir. Plân ve plân programlarının bir si
yasi parti programına ve Hükümetin arzula
rına göre hazırlanmış olduğu şüphesi dahi, plân 
hedeflerine varabilmeyi önlemeye yeter. 

Yüce Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri, bütün bu anlattıklarımızla apaçık ortaya 
çıkmıştır M, 1970 yık programı ve onun kay
nağını teşkil eden 1970 yılı bütçesi kalkınma
mızı hızlandıran, kamu hizmetlerini dengeli 
olarak dağıtan, fert ve bölgelerarasındaki eko
nomik ve sosyal gelişme farklarını azaltan ve 
gelir dağılımında adalet sağlıyan bir prog
ram ve bütçe niteliğini haiz değildir. Bunun
la beraber, milletimiz için faydalı ve hayırlı 
olmasını diler, ve Yüce Heyetinizi C.H.P. Cum
huriyet Senatosu Grupu adına saygı ile selâm
larım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın, Pırıltı konuşmanız iki
ye bölünecektir. Bir kısmını şimdi, bir kısmı
nı yemekten sonra o şekli kabul buyuruyorsa
nız, buyurun. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Yemek
ten sonra devamlı yapalım. 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 

A) DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI 
BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Devlet Plânlama Teşkilâtı büt
çesi üzerinde Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Pırıltı buyurun. 

G. P. GRUPU ADINA MEHMET PIRILTI 
(Antalya) — Yüce Cumhuriyet Senatosunun 
sayın Başkanı, değerli üyeleri, D. P. T. nin 
muhterem mensupları; 

Plânlama Teşkilâtının 1970 malî yılı Bütçe 
kanun tasarısı üzerinde Güven Partisi Cum
huriyet Senatosu Grupunun görüşlerini arza 
çalışacağım : 

Başbakanlığa bağlı D. P. T. nin 1970 malî* 
yılı Bütçe raporu ve gerekçesi diğer kuruluş 
ve bakanlıklar bütçelerine örnek olacak nite
likte mükemmel bir rapor ve gerekçedir. Eme
ği geçen sayın raportörleri ve personeli tebrik 
ederim. 

Güven Partisi olarak, geçen yıllarda, te
menni ettiğimiz ve ısrarla üzerinde durduğu
muz israfçı zihniyetten, 1970 tasarısında da 
uzaklaşılmadığını üzüntü ile müşahade ettiği
mizi arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Grup sözcüsünün konuşmasını 
tam yapabilmesi için tesbit edilen müddetten 
önce araverilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Saat 20.30 da toplanmak üzere birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 18,52 

Bu şekilde, kadroların devamlı olarak ge
nişlemesi büyük ümitlerle bağlandığımız bu 
teşkilâtın bir bürokrasi kurumu haline gelmesi 
endişesini duyuyoruz. Devamlı büyüyerek 
fonksiyonunu yapamaz hale gelmesin diyoruz. 
Yıllar itibariyle yapacağımız bir mukayesede 
endişemizde haklılığımızı teslim buyuracaksı
nız. 

Yekûn bütçe tutarları itibariyle artış tem
posu şu şekildedir : 

1988 da 8 989 451 lira ödenek verilmiş, 
harcanılmış, 

1967 de" 9 282 026 lira, 
1968 de 52 247 175 lira, 
1969 da 94 776 325 lira, 
1970 de 118 129 307 liradır. 

Cari harcamalar yönünden yapacağımız 
mukayese yıllar iitibariyle : 

1968 da 8 964 350 lira, 
1967 de 9 256 925 lira, 
1968 de 12 225 374 lira, 
1969 da 14 749 324 lira, 
1970 yılında ise 16 998 146 liradır. 
1970 yılı harcaması 1969 yılının ödeneğine 

nazaran iki milyon ikiyüz kırksekiz bin sekiz-
yüz oniki lira fazladır. 
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Bu artış, daha önceki yıllarda ifade edildi
ği gibi, artan iş hacmi mazeretine bağlanmış 
ise de, Plânlama Teşkilâtı her yıl iş hacmi 
artan bir teşkilât değil, kurulusunu tamamla
dıktan sonra hizmetleri sıraya koyan ve bun
ları izliyen bir teşkilâttır. Tesbit ve tavsiye et
tiği plân ve projeler gerçekleştiği ölçüde, hiz
metleri eksilmesi iktiza eden bir kuruluştur. 
İnşallah bu yılki hareamalardaki artış, kuru
luşunun son merhalesini de ikmal etmesine me
dar olur. 

Yatırım harcamalarına gelince : 

Yatırımcı bir daire olmıyan bu teşkilâ
tın (A/2) cetvelindeki kalkınma fonu adı al
tında 1968 yılından beri koyduğu meblâğlar 
ve artış nisbeti oldukça calibi dikkattir. 

Kendi bünyesi içerisinde yapılması iktiza 
eden etüt ve projelerin, dışarda yaptırılmış ol
ması nedeniyle, bu milyonlara ihtiyaç hâsıl 
olduğunu belirtmek isterim. 

Geçen yıl bu projelerin istisnaları bir tara
fa, Devlet Plânlama Teşkilâtının bünyesinde 
yapılması mümkün değil midir şeklindeki te
mennimize Sayın Devlet Bakanı Ssyfi öztürk 
yürekten katıldığı halde, maalesef bu yıl 21 
milyon lira fazlasiyle 71 milyon lira olarak 
teklif edilmiştir. 

Yıllar itibariyle mukayese edersek; 
Yatırım harcamaları, (Kalkınma Fonu) öde

nekleri şu şekildedir : 

1968 de 40 000 000 
1969 da 50 000 000 
1970 de 71 000 000 olarak teklif edilmiş 

bulunmaktadır. Bu yıl, (A/2) cetvelinde bir 
bütçe taktiği de kullanılarak bu ödenek bir 
ayırıma tabi tutulmuş; 59 milyon 100 bin li
rası etüt ve proje giderleri için ayrılıyor, 9 
milyon 300 bin lirası teknik ve sözleşmeli per
sonel ücretleri olarak gösteriliyor. Bu, 9 mil
yon 300 bin lira (A/l) cetvelinde cari masraf
larda yer alması gerekli iken, cari masraflar-
daki artış nisbeti olan % 15,25 de kalmasını 
teminen bütçe tekniği mülâhazası ile bir ka
muflâj yapılmıştır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı bu yıl yapılan ve 
yapılmakta olan araştırmalara ait listeyi rapor 
ve gerekçede, gecen yılki temennilerimize uya
rak vermiş bulunuyor ki, bunu da şükranla kar-

| şılıyoruz. Şu kadar ki, bu sözleşmelerin baliğ 
olduğu rakamların seyri bize astronomik gel
mektedir. Bu mevzuda kriterler elimizde olma
dığı içindir ki, istisnaları hariç projelerin teş
kilât bünyesi içerisinde yapılmasını Güven Par
tisi olarak tavsiyeye şayan buluyoruz. 

Raporda ve gerekçede cari harcamalarda; 
Antalya, Muğla ve İzmir illerinde kurulacak 
üç bölge personelinin ücretlerinin ödenmesi mak-
sadiyle tertibi mevcudolan maddeye 450 bin li
ralık ödenek konulmuş olduğunu gördük. Mem
nuniyetle karşılıyoruz. Ancak, bildiğim kadarı 
ile Antalya'da Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, 
EAO Teşkilâtı ile Plânlama Teşkilâtı müştere
ken 1962 yılında faaliyete geçerek milyonlarca 
lira da harcanmak suretiyle, «Antalya, Burdur, 
İsparta» yi içerisine alan ve bu bölgenin sosyal, 
ekonomik kalkınmasını sağlamak üzere, kuru
lan bölge plânlamasının, bölge kalkınma proje
lerini hazırladığını biliyoruz. Böyle bir bölge 
plânlama projeleri mevcut mudur? Mevcut ise, 
bugüne kadar istifade edilmiş midir? Edilme
miş ise, bu tarihten sonra, istifade edilebilecek 
halde midir? Bu mevzuda Sayın Bakanın bizle
ri tenvir etmesini istirham edeceğim. Bu takdir
de, bölgede yeniden faaliyete geçecek olan ve 
bu yıl programına alınmış olan, Antalya bölge 
plânlamaları, belki istifade ederler. 

Güven Partisi olarak, ülkenin tamamını kap-
sıyan bölgesel plânlama çalışmalarının yapılma 
hazırlıklarının ikmalinde DPT. na başarı dili
yoruz. 

Türkiye'nin, Anayasa huzur, mevzuat de
ğişikliği ve saire gibi konularının ötesinde çok 
mühim dâvası, kalkınma davasıdır. İktisadi 
kalkınma davasıdır, refaha biran önce ulaşma 
davasıdır, ekonomiyi dışa bağlılıktan kurtarma 
davasıdır. 

Topyekûn, Kalkınma Plânının başarısı uy
gulamasıdır. Geçirdiğimiz dört yılın sonunda, 
plân uygulaması sonuçlarına, bir göz atacak olur 
isek; son dört yılın uygulama neticeleri global 
rakamlara göre, plânın tesbit ettiği, yılda orta
lama 7 oranındaki kalkınma hedefine varıl
dığını göstermektedir. 

Yıllar itibariyle, kalkınma hızı sırasiyle 
1966 yılında % 10,3, 1967 de % 6, 1968 de 

j % 6,7, 1969 da 6,8 olmuştur. Hürriyet dü-
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zeni içinde, demokratik plân ile gerçekleştiril
miş olan bu neticeyi başarılı bir sonuç olarak, 
memnuniyetle kaydediyoruz. Ancak, bu netice
nin, tarım ve sanayi gibi üretken sayılan sektör
lerden çok ticaret, inşaat, ulaştırma, konut gi
bi sektörlerde Plan hedeflerinin ötesine gidil
miş olmasından doğan bir sonuç olduğunun göz
den uzak tutulmaması gerekir. 

Tarım ve sanayi gibi üretken sayılan sektör
lerde ise, plân hedeflerinin altında kalınmıştır. 
Tarmı ve sanayi sektörlerinin eksiği; inşaat, 
ulaştırma, konut gibi sektörlerin fasılaları ila 
kapanmıştır. 

Tarımda, 

Tarım için Kalkınma Plânımız, yılda % 4,1 
lik bir gelişmeyi öngörmüştür. Buna karşılık, 
son üç yılda alman neticeler şöyledir : 

1967 de % 0,9, 1968 de % 1,9, 1969 da 
% 1 dir. 

Bu ölçüdeki gelir artışı, yıllık nüfus artışı
nın da altındadır. Tarımda, gelişme hızının bu 
suretle nüfus artışının altında kalmasının anla
mı şudur : 

Bu neticeye göre, tarımdan geçinen zümrede 
nüfus başına, fert başına düşen gelirde artma 
değil, eksilme olmuş demektir. Nüfusumuzun 
% 60 ından fazlasının tarımdan geçindiği dik
kate alınırsa, bu sonuç karşısında Kalkınma 
Plânlarımızın öngördüğü dengeli kalkınmadan 
söz edilemez, 

Bunda, tarımın geniş ölçüde hava şartları
nın etkisi altında bulunmasının rolü büyüktür. 
Bu cihet inkâr edilemez. Bununla beraber, ta
rımın hava şartlarına bağlılığını azaltmak vs 
verimi artırmak üzere, gittikçe artan ölçüde, 
kullanılmakta olan modern girdilerden yeteri 
kadar faydalanamadığı gerçeği de, bu netice
lerle birlikte ortaya çıkmaktadır. Bunları ve
rimli ve faydalı surette kullanamadığımız ve 
bunlar için ayırdığımız kaynakları israf ettiği
miz anlaşılıyor. 

Şöyle ki; Sulamada: Yere yatıp, göğe bak
ma felsefesinden henüz sıyrılamadık. İlk anda 
büyük barajlar inşasına yönelmiş olmamız bun
ların malî portrelerinin yüksekliği bu konudaki 
hızımızı kesmiş olduğu neticesine bizi vardırı
yor. Santabilitesi yüksek, fakat maliyeti düşük, 
projeleri hazır, barajların bugün inşa edilme-
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miş olması ve teşebbüslerinin akim kalışı bizi 
doğrulamaktadır. 

Yeraltı sularından tatminkâr istifade edile
memektedir. 

Derin kuyu, sondaj nıakinalarınm değil çift
çilerin elinde, sondaj haritaları yapan bir çok 
DSİ ve YSE Teşkilatı elinde bile olmadığı bir 
gerçektir. 

Yağmurlama tesisleri ve tulumbaları çok pa
halıdır, Bu sanayi dalını yeteri ölçüde yurdu
muzda geliştirememiş bulunuyoruz. 

Çiftçi, sulama şebekelerini onarmak ve kana-
let tesislerini kurabilmiş olmak için yeter kre
di bulamamaktadır. 

Topyekım, modern zirai ekipman çok paha
lıya madımaktadır. 

Muhterem senatörler, 
İhracatı artırma tedbirlerinde olduğu gibi, 

verimi artırmak için de gümrük indirimli tari
felerinin bu Bahada da tatbiki gereklidir. Yer 
altı sondajlarının bedelsiz veya masrafı karşı
lığında Devlet tarafından yapılması kaçınılmaz 
bir ödev olmalıdır. 

Taşkın koruma ve toprak muhafaza tesisle
rine âzami ölçüde ehemmiyet vermek gerektir. 
1958 de, Plân hedefinde % 78,24 lük bir gerçek
leşme sağlanmış olduğu ve 1869 da da. Plân he
defini geçerek % 105,45 bir gerçekleşme sağ
landığı tahmin edilmekte ise de, bu durum mu
vacehesinde plân hedeflerinin asgariden tutul
duğunu iddia edersek, hatalı bir yorum yapmış 
olmayız. Bu tesbit edilen oranların çoğu özel 
sektörce hazırlanan projelerin Tcpraksu Teşki
lâtınca k;edi imkânları ölçüsünde finanse edil
mesiyle gerçekleşmiştir. Bu vesileyle, şunu arz 
edeyim İd, Topraksu Teşkilâtının kredilendirme 
imkânianmn geniş tutulması tavsiyeye şayan
dır. 

Bir vatandaşın Toprak - Sudan bir kere kre
di aldıktan sonra, başka projeleri için veya Zi
raat Bankasının diğer kredi fonlarından istifa
de ettirilmemesi yolundaki tatbikattan süratle 
vazgeçilmelidir. 

Kontrollü kredilerin tatbik edildiği bölge 
adedleri derhal çoğaltılmalıdır. 

Büyük çaptaki ve umuma şâmil taşkın ko
ruma ve toprak muhafaza tesislerinin süratle 
Devlet eliyle yapılması gereklidir. 

Tohumluk konusunda; 
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İyi vasıflı ve sertifikalı tohumluk üretimine 
ehemmiyet verirken, fiyat politikasına da de
ğer v8rmer.ıİ3 gereklidir. Yurdumuzda 600 
metrelik sahil şeridi dışındaki yüksek rakımlı 
sakalarda verimli olduğu tesbit edilen bezestiya 
buğday tohumlusunun 1989 Ekiminde geniş öl
çüde çiftçimize dağıtılacağı ge-}en yü vadediîdi-
ği halde, bu yıl bu temenni edilen tatbikat ye
teri ölçüde olmamıştır. Oba bile, ekicisi tara
fından fiyat politikası nedeniyle rağbet görme
mektedir. Çünkü, Hükümetçe ilân edikm, T. M, 
Ofisinin, baş fiyatı için budayda öngörülen renk 
ve vasıf bezestiya buğdayında bulunmamakta
dır. Vertmliliği yanmda randımanı da yüksek 
olan besestiye türünün bu yılki Hükümetçe hubu
bat fiyatlarının tesbit: sırasında nazara alınma
sı, verimliliği artırıcı bir faktör olacaktır. 

1969 - 1970 ekim yılı hasat mevsimine göre, 
890 bin ton civarında ekmeklik buğdayı progra
ma göre, yabancı ülkelerden temin edilmesi söz 
konusudur, iste, arz ettiğim hususlar ve ted
birleri bu durum muvacehesinde ehemmiyetini 
bir kat daha hissettirirken, süratle netice istih
sali yönünden kati valf lar ı ve verimliliği sabit 
görülen besestiya buğday türünün sertifikalı 
olarak ithali suretiyle, dahilde tohum olarak 
kuHamdan buğdayın, ekmeklik ihtiyacında, ika
mecinin temini hususlarım düşünülmeye değer 
buluyorur,. 

Muhterem arkadaşlarım, Güven Partisi ola
rak tarımda -pl.m hedeflerine ulaşamadığımızın 
nedenlerini arza çalışırken, mrai mücadeleyi, 
gübreyi ~e kredi politikamızı da incelemek ge
reklidir. Türk çiftçisi artık, verimlilikte zirai 
mücadele ve gübrenin değerini müdriktir. Bu 
faktörlere o kadar inanıyor ki, maliyeti yüksek 
bile olsa, kendinden geçen çiftçimiz, mahsulünü 
idrak edebilmiş olman:n ilâçla mümkün olaca
ğı düşüncesiyle, tesirsiz olduğunu bildiği paha
lı ilâçları mütemadiyen tatbik edip duruyor. 

ilâçlar her yıl biraz daha tesirini kaybet
mektedir. Diğer bir ifade ile, ilâç tesirini kay
betmiyor, terkibi bozuluyor. Yerli ilâç sanayii 
üzerinde yeteri ölçüde kontrol tesis edilmiş de
ğildir, Fiyatlar bir başı boşluk ve düzensizlik 
içinde çok yüksek tutulmaktadır. 

Türk çiftçisinin gelirini ve millî gelirimizi 
takribiden bir tutumun içinde bulunan bu gibi 
müesseselere bir çeki düzen verme zamanı gel
miş geçmektedir. 
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Programa baktığımız zaman, zirai ilâçların 
kullanılmasındaki rakam artışının bir övünme 
vesilesi olduğunu görüyoruz. Bu yanlış bir teş
histir. Bu miktarların artışı ilâçların tesirsiz-
liğinden ileri gelmektedir. Bugün, ilâç kullan
madan, pamuk istihsal edecek veya meyva elde 
edecek çiftçi tasavvur edemiyorum. Haşare ve 
hastalıklar yaygın bir haldedir. Programda 
1938 yılında tüketilen zirai mücadele ilâçları 
teplam 82 327 ton imiş, önceki yıla oranla % 50 
fazladır, deniyor. İnanın bana, 1969 rakamları 
tesbit edildiğinde göreceğiz, bu yüzde yüz faz
la çıkacaktır. Bunlar, maliyeti lüzumsuz yere 
a r t ımken satış fiyatlarının sabit kalışı Türk 
çiftçisini iktisadi buhrana sürüklüyor. Tefeci
nin kucağına düşürüyor. İcra takibine mâruz 
bırakıyor. Günkü, bütün çabalarına rağmen um
duğu mahsulü alamamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Üzüldüğümüz taraf, bütün bu gerçekler bi
linmediği içindir ki, 1970 programının finans
manı ve malî politika tedbirleri olarak tarım 
kazançlarının daha etkin bir şekilde vergilen
dirilmesi imkânı araştırılacağı programda ön
görülmüş olmasıdır. Bu konuya biraz sonra av
det edeceği m. 

Gübre : 

Gübre pahalıdır. Gübrenin yerli sanayimiz
de yeterince imâline deyin, bunun satış fiyatı 
üzeıinde ehemmiyetle durulması gerekir. Güb
renin borçlanma suretiyle verilişinde tatbikat
ta, âdeta bir yeni kredi nevîymiş gibi, müşkül 
şartlar içerisinde bulunan çiftçi Vatandaşımı-
z-n bu metayı piyasaya intikal ettirişi gübre-
ııln bir bölgeden, diğer bölgeye kaymasına, ke
za kendi tarlasına atılacaik olan gübrenin başka 
bir şahsın tarlasına atılması gibi bir neticeyi 
tevlidediyor. Dolayısiyle verimsizlik doğuyor. 
Sayın Bakan, Bütçe Plân Karma Komisyomın-
öa gübre, her halükârda yere gidiyor diye bu
yurdular. Evet yenmez ve içilmez ama, piya
sadan çok ucuza gübre temin edecek olan bâzı 
gübre ihtiyaçlısı normal yoldan gübre almıyor, 
Paraya ihtiyacı olup da bugünkü bulgur gele
cekteki pirinçten evlâdır diye günlük sıkıntısı
nı gidermek istiyen çiftçinin gübre satmasını 
bekliyor ve ondan temin ediyor. Biz istiyoruz 
ki, her çiftçi, mahsulünün istediği gübreyi vere-
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bilsin. Toprağa gidiyor ama, eksik gidiyor, is
tenilen yere değil, başkasının tarlasına gidiyor. 
Bu durum elbet verime tesir eder. 

Değerli arkadaşlarım, 

Sise yepyeni bir örnek arz edeceğim; T. C. 
Ziraat Bankası 29 . 12 . 1969 gün ve 4841 
No. lu emirleriyle bu tarihten sonra birliklerden 
ve tarım kredi kooperatiflerinden gübre almak 
istıyen çiftçilerin yüzde yirmibeşini peşin ver
meleri şartı ile, kendilerine borçlanma yaparak 
gübre verileceğini bildirmiştir. 

İ989 - 1970 ekim ayında çiftçi ekimini ya
parken, hiç peşinat ödemeden kompoze gübre
sini mahsulüne verdi. Artık ekinler sokarak 
tâbir edilen bir yeşerme haline geldi. Şimdi bu 
aylarda amonyum - nitrat veya sülfat atacak, 
% 25 peşinat isteniyor. Bu takdirde büyütücü 
olan bu ikinci gübreyi Türk köylüsü toprağa 
veremiyecek, tabiî umulan netice de alınamıya-
cak. Cevaben denebilir ki, biz buğday çiftçisini 
düşünmedik. Pamuk ve meyva yetiştiricilerini 
düşündük. Bu sahada da bunlar bir tedbir ola
maz. Bu takdirde, peşinatı gübreyi satacağı 
tüccardan temin eden pamukçu veya meyvacı, 
satmaya kararlı ise, o tüccara satmak taahhü
düne girer hem de daha düşük fiyatla satmak 
üzere. Ekim ayında, her iki neviden gübresini 
birlikte alır faiz ödemeyi göze alan çiftçi, % 25 
peşinat vermemiş oacaktır. Daha hesaplı hare
ket eden, deposu olmıyan çiftçi ise, % 25 peşi
nat ödeme gibi bir mecburiyetle karşı karşıya 
bulunmuş olacaktır. Bu da adaletsiz bir tatbi
kat olur. Böyle bir tatbikattan faydadan çok 
zarar doğacağından Sayın Hükümetin durdur
masını Güven Partisi olarak istiyoruz. 

Gübreyi aldık, tarlaya da atacağız ne ile? 
Mibzerle. Mibzer almak her babayiğidin harcı 
değil. Çok pahalı. Şu halde, elle atacağız. Elle 
atıldığı takdirde verimliliğe tesiri o nisbette 
düşük oluyor. Şu halde verimliliğin niçin ekşili 
olduğu, hava şartlarına sadece başlanmamalıdır. 

Mevzuu hayli dağıttık, özetlersek, tarımda 
teknolojik gelişme : 

1. îyi vasıflı yüksek verimli tohumluğun 
çiftçiye intikal ettirilmiş olmasiyle, 

2. Gübre, tarımda teknolojik gelişmenin ve 
tarımsal üretimi artırmanın anamaddesi olarak 
önem taşımaktadır. 

3. Tarımda makinalaşma teknolojik geliş
menin önemli gereklerinden birisi olarak kabul 
edilmelidir. 

Aziz arkadaşlarım, 
Sanayideki duruma gelince : 
Sanayi sektöründe plâna göre, yılda ortala-

12 oranında bir kalkınmanın gerçekleş-% im 
tirilmesi gerekmektedir. Buna karşılık, 1965 te 
% 8,9; 1966 da % 10,6; 1967 de % 12,3; 1968 de 
% 10; 1969 da % 11,5 (tahminî) gelişme hızı 
sağlanmıştır. Son beş yıl içinde, sadece 1967 yı
lında sanayide, 'plân hedefine varılmıştır. Diğer 
yıllarda umumiyetle plân hedeflerinin altında 
kalınmıştır. Bununla beraber, son yılın geçici 
tahminlerinin bu hususta ümit verici olduğunu 
da belirtmek isteriz. 

Tarım ve sanayideki geri kalmalara karşılık 
1986 - 1989 döneminde, konut, inşaat, ulaştırma, 
ticaret ve hizmetlerde plân hedefleri aşılmış bu
lunuyor. 

G-örûlüyor ki, kaynak dağılımı Türk ekono
misinde rasyonel olmamıştır ve «toplam olarak 
% 7 bir gelişme hızı sağlanmıştır» dendiği vakit 
bu asıl kalkınmanın sağlanması için çok daha 
faydalı ve köklü bir gelişme imkânı yaratacak 
olan tarım ve sanayi gibi alanlarda değil, diğer 
sektörlerde plân hedeflerinin aşılmış olmasının 
köklü ve yararlı bir gelişme imkânı yaratamı-
yacağı tabiîdir. Bu itibarla, sektörler arası den
gesiz bir gelişme vardır. Plâna uygun bir geliş
me yoktur. 

Kaynaklar ile harcamalar, arz ile talep, üre
tim ile istihlâk arasında, sözünü ettiğimiz dö
nemde denge sağlanamamıştır. 

Sürekli fiyat artışları, para değerinde önem
li düşmelere sebebolmuş, bu yüzden hayat pa
halılığı artmış, geçim darlığı çoğalmıştır. 

Kamu sektöründe harcamaların kaynaklar
dan daha fazla artması sonucunda meydana 
gelen açıklar ödemeleri zorlaştırmış ve tıkanık
lıklara yol açmıştır. Bu yüzden, Devlet Hazinesi 
istihkakları zamanında ödiyemez duruma düş
müştür. 

İhracatın duraklaması ve plânda öngörülen 
seviyenin altında kalması, dış ticaret ve öde
meler dengesi açıklarının büyümesine, transfer 
güçlüklerinin artmasına sebebolmuş, ithalâta 
olumsuz etkiler yapmıştır. 
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Her alanda kamçılanan talebin karşılanma
sında güçlükler doğması üzerine de geniş öl
çüde, açık finansmanına başvurmak mecburi
yeti karşısında kalınmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, 1970 yılı program:-
nm, finansmanı ve malî politika tedbirlerinde 
tasarruf politikası ile ilgili tedbir olarak, cari 
harcamaları kısıtlama yolundaki her türlü ted
bire Güven Partisi olarak yürekten katılıyorum. 

Gayrimenkul yatırımları verimli yatırımlar 
aleyhine devamlı olarak artmaktadır diyerek, 
bir müddetten beri, kredi imkânlarının kısıtlan
ması ile yetinilmiyerek bu kere lüks konutlar 
aleyhine farklılaştırma yapılarak yatırım faa
liyetini yavaşlatacak cezalandırıcı vergi tedbir
leri alınması öngörülmekte ise de, bunun neden
leri üzerinde durmak isteriz. 

Birçok özel teşebbüscüler, gelirleri muayyen 
bir seviyeye geldikten sonra, ya iş hayatından 
çekiliyorlar veya fazla sermayelerini gayrimen-
kule yatırmayı tercih ediyorlar. Belki ileri sü
rülen görüş bir tedbir olabilir. Fakat, müteşeb
bisin, sermayedarın parasına niçin yer adadığı
nın tedavisi bu değildir. Naçizane görüşüm, Ge
lir Vergisinin müterakkiliği ve kazancının âza
mi haddinde vergi nisbetinin devamlı artışı, 
müteşebbisi, iş adamını bir noktada tevakkufa 
veya yeni yeni işletmeler yapmasına, teşebbüs gü
cüne mâni oluyor. Âtıl kalan sermaye de böylece 
gayrimenkul inşaatı suretiyle dolduruluyor ki, 
bu, memleketinizin ekonomik hayatımda teh
likeli bir tutumdur.. Evet, çok kazanandan çok 
vergi alalım ama, yeni teşebbüs ve iş hayatının 
sağlandığı gelirleri elinden alacak bir haddi de 
reva görmeyelim. Bu hususları vergi reformu 
içinde yeniden bir incelemeye tabi tutmanın 
faydalı olacağı inancını taşıyorum. 

Sabahleyin Başbakanlık bütçesi münasebe
tiyle arz etmiştim. Kuşkunun olduğu yerde, bil
hassa özel teşebbüs gayretini esirger demiştim. 
Onu kuşkudan uzak ve yarınından emin olacak 
şekilde, güven duygusuyla meşbu bulundurmak 
iktiza eder. 

Muhterem arkadaşlarım, 
1970 proramının finansman ve malî politi

ka tedbirleri cümlesinden olarak. 
Tarım kazançlarında vergilendirilme, 
istihsal vergisinde artırma, 

Gayrimenkul satışlarında vergilendirilme, 
BAŞKAN — Sayın Pırıltı bir dakikanız var. 
GÜVEN PARTİSİ GRUBU ADINA MEH

MET PIRILTI (Devamla) — Efendim iki daki
kada bağlıyorum. Müsadenizi rica ediyorum. 

Lüks konutların lisans vergisine tabi tutul
ması, 

Şekerde istihsal vergisi, 
Nakliye vergisi alınması, 
Veraset vergisi arttırılacak, 
Motorlu kara taşıt vergisi alınacak, 
Belediye gelirlerinin arttırılması gibi husus

lar öngörülüyor. 
Vasıtalı vergiler tabiî kaçınılmaz bir can 

simididir. 

Konuşmalarımın başında arzettiğim; harca
malarda tasarrufa riayet edilmesin, cari mas
raflar devamlı artsın ,stok ve mevsim icabı de
vamlı fiat artışı sebebiyle yatırımlar pahalıya 
mal olsun, gelir kaynakları tam olarak değer
lendirilmesin, veya gelir getirecek yatırımlara 
öncelük tanınmasın, böylece artan devlet mas
raflarını karşılamak için de yeni yeni verğileniril-
melere gidilsin. Dahası var. Mevcut kaynaklar
dan alınan verginin tam alınması için, gerekli 
murakabeyi teste edeme, testiyi dolu getiren de, 
boş getirende de bir tutulsun sonra durmadan 
yeni yeni vergi kaynaklarına başvurulsun. Ben 
bunu vergi adaletine de hak ve nesafet kaidele
rine de uygun görmekle beraber, f akftr milletime 
de reva görmemekteyim. 

Tarım kazançlarında daha etkin bir şekilde 
vergilendirilme imkânı araştırılmaktadır, deni
yor. Çiftçinin perişan halin* arzettim. Çiftçi, 
motoru, ekipmanı ve gübresi için Gümrük ver
gisi ödüyor. Çiftçi, akaryakıt sarfiyatiyle iş
tikak vergisi ödüyor. Vasıtalı Verginin her tür
lüsünün vazgeçilmez mükellefi. Kullandığı ser
maye için faiz ödüyor, istediği tarla için vergi 
ödüyor. Kazandığı ölçüde de zirai gelir vergi
sini ödüyor. Sattığı ürünlerden bir çok resim ve 
harç ödüyor. Elinde kaldığı ölçüde gelirini 
artırmak için dolayısiyle millî gelire katkıda 
bulunabilmiş olmak için yatırım yapıyor, işte, 
bu sahaya kayıp plân hedefinin çok gerisinde ne
tice almak için çaba sarf eden müteşebbis de 
korkutmayalım. Yıldırmayalım. Bunun netice
leri' memleket ekonomimizînde zararlı netice
ler tevlit edebilir. Bunalım edebiyatı yapanların 
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tahayyül ettikleri bunalım o takdirde doğar. Bu 
karamsar tablonun doğması temennisiyle ko
nuşmalarıma son verir, Yüce Heyetimizi Güven 
Partisi adına ve şahısım adına saygı ffie selâm
lar, 1970 Plânlama Teşkilâtı Bütçesinin Türk 
milletine ve plânlama müntesiplerine hayırlı 
ve uğurlu olmasını candan dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sa
yın Karaman. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SUPHİ 
KARAMAN (Tabiî Üye) — Saym Başkan 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, Devlet 
Plânlama Teşkilâtı, 27 Mayıs Devriminin top
lum hayatımıza getirdiği yeni kuruluşlardan 
birisidir. 27 Mayıs temelinde siyasal, sosyal 
ve hukukî bunalımların yanısıra ekonomik 
alanda ölçüsüzce yürütülen bir kapitalist ge
lişmenin yarattığı büyük hoşnutsuzluklar da 
(bulunmaktadır. Hepimizin bildiği bir gerçek
tir ki, Türkiye gibi az gelimiş ülkelerde ka
pitalist yolla kalkınma ya da, diğer bir de
yimle, kapitalizmin gelişmesi enflâsyonist bir 
ortamda mümkün olmaktadır. Bu nedenle ti
caret ve sanayi odaları ve borsaları gibi ege
men kurumları teşkil eden büyük tüccarlar, 
büyük sanayiciler, ithalât ve ihracatçılar, bü
yük toprak sahipleri, işbirlikçi kompradorlar, 
tefeciler gibi iç politikayı etkileri altında tu
tan ka]3İtalist sınıf ve zümreler Merkez Ban
kası musluklarını açmak için iktidarları de
vamlı baskı altında tutarlar. 

Türkiye'de, ekonomik politikada ağırlığın 
nisbeten kamu sektörüne veridiği dönemler-
de enflâsyonist baskı o kadar etkili olamamış, 
buna karşılık özel sektör elij/le kalkınmanın 
öngörüldüğü dönemlerde enflâsyonist baskı 
bütün toplum hayatını etkisi altına almıştır. 
Yoksul ve dar gelirli geniş sınıf ve tabaka
lar gittikçe kabaran fiyatlar karşısında ezi
lirken, mutlu azınlığa her mahallede bir mil
yoner olanakları hazırlanmıştır. 

Plânsız bir ekonomide enflâsyonist bir or
tam süratle gelişerek toplumları bunalıma, yö
neticileri şaşkınlığa sürüklemektedir. Bunalı
mın ve şaşkınlığın sürtüşmesi, sağlam altyapı 
temellerine oturamamış, Anayasal ve hukuk
sal güven ve denge kurumları olmıyan re
jimleri, özellikle körpe demokrasileri çıkmaz
lara sokmaktadır. Bu düşüncelerimizle 27 Ma

yıs öncesi Türkiye'sini tanımladığımız her hal
de anlaşılmış olacaktır. Yeni Anayasa rejimi 
sağlam ekonomik ve sosyal temellere dayan
dırma düşüncesi; plân ve plânlı kalkınma 
fikrini, Devlet Plânlama Teşkilâtını toplum 
hayatımıza getirmiştir. Toplumun huzura, re
jimin güvencesi dağınıklığın ve yağmanın 
önlenmesinde görülmüştür. 27 Mayısın ve ge
tirmek istediği felsefenin samimî fikri budur. 

Kapitalist gelişmenin süreci olan enflâs
yonist istek ve zorlamaların plân ve plânlı 
kalkınma fikrini ortadan kaldırmasını önle
mek için, 1961 Anayasasında, kalkınmanın 
plâna bağlanacağı fikri ve Devlet Plânlama 
Teşkilâtı bir Anayasa kurumu haline getiril
miştir. Bu amaçla Anayasanın 129 ncu mad
desi kaleme alınmıştır. Bu madde ile; «ikti
sadi, sosyal ve kültürel kalkınma plâna bağ
lanır. Kalkınma bu }3İâna göre gerçekleştiri
lir. Devlet Plânlama Teşkilatının kuruluş ve 
görevleri, plânın hazırlanmasında yürürlüğe 
konmasında, ve değiştirilmesinde gözetilecek 
esaslar ve plânın bütünlüğünü bozacak deği
şikliklerin önlenmesini sağlıyacak tedbirler 
ÖZ2İ kanunla düzenlenir.» hükmü bir Anayasa 
metni haline getirilmiştir, Anayasamızın «İk
tisadi ve sosyal hayatın düzeni» başlığını taşı
yan 41 nci maddesinde ise bu düzenin hangi 
amacı sağlıyacak şekilde kurulacağı ve Dev
lete bu yolda verilen ödev aşağıdaki şekilde 
kaleme alınmıştır, «iktisadi ve sosyal hayat, 
adalete, tam çalışma esasına ve herkes için in
sanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi 
sağlanması amacına göre düzenlenir, iktisadi, 
sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yol
larla gerçekleştirmek; bu maksatla, milli ta
sarrufu artırmak, yatırımları tcplum yarar
larının gerektirdiği önceliklere yönetmek ve 
kalkınma plânlarını yapmak Devletin ödevi
dir.» 

Anayasanın bu emredici hükümlerine uy
gun düzenleyici tedbirleri almak için, üçü 
daha önce Millî Birlik Komitesi Yönetimi dev
rinde olmak üzere, bugüne kadar altı çeşitli 
kanım yürürlüğe konmuştur. Bunların ilki 
olan 30 Eylül 1980 tarih ve 91 sayılı Devlet 
Plânlama Teşkilâtının kurulması hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesinde Devlet Plânlama 

I Teşkilâtının görevleri anlatılmıştır. 
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Sayın arkadaşlarım, Devlet Plânlama Teşki
lâtı kurulalı 9 sene 4 ay olmuştur. Bu sûra içe
risinde Kanunda tesbit edilen görevlerinden bir 
çoğunu başarılı bir biçimde yapmış ve yürüt 
müş, görünüşe göre bir tanesinde beceriklilik 
gösterememiş, başarısız kalmış ve özellikle son 
yıllarda da görevleri dışındaki alanlara kaya
rak teşkilât ve uygulama yönünden önemli de
recede mahiyet ve bünye değişiklikleri ile bir 
sapmanın içerisine sokulmuştur. Memleketin 
'doğal, ekonomik ve insangüsü her türlü kaynak 
ve olanaklarının tam bir şekilde tesbit edilme
sinde, özellikle ilk kuruluş yıllarında, büyük 
ve yoğun emekler sarf edilmiş ve önemli sonuç
lar elde edilmiştir. Bu sayede ekonomik ve sos
yal politikayı ve hedefleri tâyinde hükümetlere 
yardımcı olmuştur. Hükümetlerce kabul edilen 
hedefleri gerçekleştirecek uzun Ve kısa vâdıeli 
plânların hazırlanmasında başarılı sonuçlar 
alınmıştır. Plânın uygulanmasını izlemek, de
ğerlendirmek ve gerektiği durumlarda değişik
likler yapılmasında dikkatli bulunulmuştur. Çe
şitli Bakanlıkların ekonomik: politikayı ilgilen
diren faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak 
için tavsiyelerde bulunmak, müşavirlik yapmak 
görevlerinde emek sarf edilmiştir. Ancak, Dev
let Plânlama Teşkilâtının görevleri aracında 
bulunan «Plânın başarı ile uygulanabilmesi için 
ilgili daire ve müesseselerle mahallî Harelerin 
kuruluş ve işleyişlerinin ıslahı hususunda tav
siyelerde bulunmak» noktasında hiçbir şeyin 
yapılamadığı, başarısız kalındığı söz konusu 
daire ve müesseselerle, mahallî idarelerin kuru
luş ve işleyişlerindeki bozuk düdenin aynen de
vam etmiş olması ile ortadadır. Devlet yöneti
min ie reform, gün geçtikçe şiddetle duyulan 
t ir ihtiyaç olduğu gün gibi ortadadır. Buna 
rağmen, buna hiçbir çare aranamamış olması
na rağmen Devlet Plânlama Teşkilâtı üste
lik kendi kuruluşunu ve işleyişini de deforma 
etme eğilimine girmiştir, özel Sektörün faali
yetlerini Plânın hedef ve gayelerine uygun bir 
şekilde teşvik ve tanzim edecek tedbirleri tav
siye etmek görevinde ise Devet Plânlama Teş
kilâtı Anayasanın 41 nci maddesindeki ekono
mik ve Sosyal hayctm düzeni ilkelerini ze'd'eli-
yecek bir sorumsuzluk içerisinde, yetki sınır
larını zorlayıcı bir tutuma sokulmuştur. Devlet 
Plânlama Teşkilâtının özellikle son yıllarda be

lirgin hale gelen görevleri dışındaki alanlara 
kayması, teşkilât ve uygulama yönünden bün
ye ve malhiyet değiştirmesi, kalfemnıanın plâna 
dayandırılması ilke ve amacını saptıracak ni
teliktedir. Adalete, tam çalışma esasına ve her
kes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşa
yış seviyesi sağlanması amacına göre düzenle-
nemiyen bir iktisadi ve sosyal hayatda plânla
ma teşkilâtı gibi bir örgüt bulunsa da plândan, 
plânlı kalkınmadan söz edilemez. Böyle bir uy
gulama ve anlayış içerisinde, ortada plânlama 
tevdiatı gibi bir örgüt bulunsa da, özlemi duyu
lan kapitalist gelişme enflâsyonist zorlamalara 
ortam hazırlıyacak ve de Sosyal adalet içerisin
de kalkınmamıza giden yolları parça, parça 
edecektir. Bu günlere ve geleceğe ait üzüntü
müzün başlıca nedeni buldur. G-eleceğe ait yu
karıdaki endişelerimizi saklı tutm'akla beraber, 
Devlet Plânlama Teşkilâtı ve plânlı kalkınma 
yolu ile bugüne dek ekonomide istikrarın sağ
lanması, kalkınma hızlan, yatırımlar, millî ge
lir artışları konularında elde edilen olumlu ge
lişmeleri de, plân öncesi Ve sonrası eşit yıllık 
perspektifler içerisinde gözden geçirmeyi ya
rarlı sayıyorum. 

Ekonomide istikrarın sağlandığına ait delili 
fiyat artışları noktasından 1952 -1960 yılları ara
sında 9 yıllık dönemle, 1961 - 1969 arasındaki 
9 yıllık dönemin fiyat artışlarını mukayese 
edecek olursak, 9 yılda 1960 öncesinin 9 yılın
da fiyatlarda % 146,2 oranında bir artış ol
muştur. Buna karşılık 1961 - 1969 arasında bu
nun 7 senesi plânlı kalkınma dönemine aittir, 
bu süre içerisinde ise fiyatlarda % 40,5 ora
nında bir artış olmuştur. Yani ekonomide is
tikrar plânlı dönem sayesinde oldukça sağ
lanmıştır. Kalkınma hızları bakımından bir 
mukayese yapacak olursak, 1963 öncesi ve son
rasına ait 7 yıllık perspektivler içerisinde 
1956 - 1962 yılları arasında gayıisâfi millî 
hâsıla 42 milyar 500 milyondan 52 milyar 200 
milyon liraya yükselmiş gayrisâfi millî hâ
sılanın yükseliş hızı, kalkınma hızı 7 yılda 
% 22,7, bir yılda ortalama yüzde 3,6 artmıştır. 
Oysa, 1963 plânlı dönemin başladığı tarihten 
1969 a kadar geçen 7 yıl içerisinde gayrisâfi 
millî hâsıla 56 milyar 200 milyon liradan 81 
milyar 637 milyona çıkmak suretiyle % 45,2 
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oranında bir yükseliş göstermiştir. Yani bir ev
velki dönemde bu nisbet % 22,7 olduğu halde bir 
sonraki plânlı dönemde % 45,2 oranında olmuş 
ve yılda ortalama kalkınma hızı % 6,5 u bulmuş
tur. Yine aynı dönem içerisinde, 7 yıllık pers-
pektivler içerisinde, millî gelir artışı da 
buna paralel olarak; 1956 da 40 milyar 496 
milyon olan millî gelir 7 yıl sonra 1962 de 49 
milyar 506 milyona çıkmış. Millî gelir artışı 
9 milyar civarında olmuştur. 7 yılda millî ge
lirde artış % 22,2, yıllık hız % 3,5 tur. Buna 
karşılık plânlı dönemde, 1963 - 1969 yılları 
arasında, millî gelir artışı 53 milyar 352 mil
yondan 77 milyar 128 milyon liraya çıkmak 
suretiyle 23 milyarlık bir artış, yani bir ev
velki dönemin 9 milyar liralık artışına muka
bil 23 milyarlık bir artış olmuş ve millî gelir 
artış hızı 7 yılda % 44,6, 1 yılda da % 6,4 ol
mak suretiyle 1963 ten bir evvelki 7 yıla na
zaran 2 kat bir millî gelir artışı sağlanmıştır. 

Nüfus başına millî gelir artışında bir mu
kayese yapacak olursak, 1952 - 1960 arasında
ki 9 yıl ile 1961 - 1969 arasındaki 9 yıllık dö
nemi, 1961 faktör fiyatlarına göre ayarlıyarak 
ifade edecek olursak; 1952 de fert başına dü
şen millî gelir 1 427 lira iken, 1961 fiyatları 
ile, 1960 yılında 1 672 lira olmuş, millî gelir 
içerisinde kendi bünyesindeki 9 yıllık artış 
% 17,1 olmuştur. Yıllık ortalama hız % 2 dir. 
Buna karşılık 1961 den 1969 a kadar, 1961 sa
bit fiyatlariyle, fert başına düşen millî gelir 
1 636 liradan 2 210 liraya çıkmak suretiyle 
% 35 bir artış hızı göstermiş, artan nüfusa 
rağmen, % 35 lik bir kalkınma göstermiş ve 
yılda ortalama % 4 artmıştır. Yani bir evvelki 
9 yıla nazaran fert başına düşen millî gelir 
yıllık ortalaması 2 kat olmuştur. Bu mesele
leri ve bu rakamları, D.P.T. nın bugünkü du
rumunu üzerinde yapacağımız tenkide rağ
men, plânlı kalkınmanın faziletini ortaya koy
mak için vermiş bulunuyorum. 

Yukarda arz ettiklerimizi özetlersek, plânlı 
kalkınma dönemi ekonomideki başıboşluğu, 
dağınıklığı durdurarak fiyatlarda ve ekono
mide istikrarı sağlamış, yatırımları en verimli 
alanlara yönelterek kalkınmayı, millî gelir ar
tışlarını hızlandırmış, nüfus başına düşen millî 
gelirin çoğalmasını sağlamıştır. Ekonomideki 
enflâsyonist tazyik, bugüne dek, bir dereceye 

kadar önlenerek geniş halk kütlelerinin yeni
den büyük ekonomik bunalımlara sürüklenme
sine meydan verilmemiştir. Fakat plânlı kal
kınmada, görev ve amaçlar bu kadarla yetine
mezler. Kalkınmanın sosyal adalet içerisinde ve 
dengeli olması zorunluğu da vardır. Oysa bu 
yönde 1963 ten beri yapılagelmiş hiçbir şey 
yoktur. Kalkınma hızlanmıştır, millî gelir art
mıştır. Nüfus basma düşen millî gelir çoğal
mıştır. Fakat millî gelirin dağılmasında sosyal 
adalet ilkelerine uygun önemli sayılabilecek 
hiçbir şey yapılamamıştır. Fiyatlarda istikrar 
sağlanarak enflâsyonist baskıların, millî gelir
den mevcut pay alma oranım ters istikamette par
çalaması ve küçültmesi önlenmiştir. Fakat fert
lerin millî gelirden pay alma düzeni, yani mev
cut millî gelir dağılımı aslında son derecede 
bozuk ve adaletsizdir. Plân ve plânlı kalkınma 
bu yönde bugüne kadar olumlu bir şey getire
memiştir. Dengeli bir kalkınma düzeni içerisin
de sosyal adaleti sağlayıcı tedbirler alınamadığı 
sürece, nüfus başına düşen millî gelirin artması 
artan refahın genel bir ölçüsü olamaz. Artan millî 
gelir, gelir dağılımındaki dengesizlik yüzünden, 
belirli ellerde toplanacak, toplumun giderek hu
zursuzluğa düşmesi önlenemiyecektir. Bir süre 
sonra refahın tabana yayılması yerine, tavana 
yükseldiğini görmek kaçınılmaz olacaktır. Bu 
nedenle millî gelir dağılımında adaleti sağlayı
cı tedbirleri ciddî olarak ele alınması kalkınma 
plânının başta gelen görevleri arasındadır. Ge
lir dağılımındaki adaletsizliğin başlıca nedeni 
olan yapısal güçlüklerin ortadan kaldırılması 
ele alınacak ilk tedbirlerdir. 

Bu konuyu bitirirken millî gelir dağılımın
daki korkunç adaletsizliğe ait bâzı örnekleri, 
Devlet eliyle yapılan yayınlardan aldığımız bir
kaç rakamla ortaya koymakta yarar vardır, Ya
pılan bir araştırma sonucuna göre 1963 yılında 
yurdumuzdaki bütün ailelerin en alt gelirdeki 
yüzde 20 si millî gelirden % 4,5 oranında pay 
alırken, en üst gelirdeki yüzde 20 sinin millî ge
lirden % 57 oranında pay almakta olduğu an
laşılmıştır. 1963 te nüfus başına millî gelir, cari 
fiyatlarla, 1 994 liradır. Oysa en alt gelirdeki 
% 20 ailede, aile başına 2 500 lira, en üst gelir
deki % 20 ailede 32 000 lira yıllık gelir düş
mektedir. Sektör farkı ve insan - toprak ilişki-
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leri dikkate alınmadan bu örnekte gelir dağılı
mı 1/13 oranındadır. Oysa sektör farklılığını 
dikkate alınca bu oran gittikçe ciddileşmekte 
dir. Çeşitli sektörlerde fert başına düşen ımlL 
gelir dağılımı şöyledir. 

1961 faktör fiyatları ile, tarımda 1948 de 
fert başına düşen millî gelir 804 lira iken, 1988 
da 903 lira olmuştur. 20 yıllık dönemde, kendi 
bünyesi içerisinde, % 12 artmıştır. Yani 100 li
ralık bir artış olmuştur. 20 yıllık bir dönem 
içerisinde 1 yılda ortalama 5 lira artmıştır. Fert 
basma millî gelirin tarım sektöründe yıllık ar
tış hızı % 0.6 dır. Sanayi sektöründe 1943 de 
fert başına 2 275 lira olan millî gelir dağılımı 
1968 de, 20 yıl sonra, 3959 liraya çıkmıştır. 20 
yılda kendi bünyesindeki artış hızı, tarımın 
% 12 sine karşılık, % 74 tür. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Nü
fus artışını nazara aldınız mı?" 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Değişen 
nüfus dikkate almıyor efendim. Almıyor; yani 
artan nüfusta, dikkate almıyor, hiç hata yok
tur efendim. Her şey yılma göre, nüfusa göre 
ayarlanmıştır. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
O matematikçidir. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Elma 
ile armut mukayesesi şeklinde değil tabiî... 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SUPHİ 
KARAMAN (Devamla) — Olmaz tabiî elma ile 
armut toplanmaz, yıllık ortalama artış sanayi 
sektöründe, fert başına yıllık ortalama artış 114 
liradır ve bunun yıllık artış hızı % 37 
dir. Hizmetler sektöründe 1948 de 2 694 
lira olan fert basma millî gelir dağılımı 1968 de 
5 072 liraya yükselmiştir. Kendi bünyesi içeri
sindeki 20 yıldaki artış % 88 dir. Yıl
lık ortalama artıg 135 liradır. Ve 
yıllık ortalama artış hızı da % 4.4 tür. Görü
lüyor ki bu gelir dağılımı içerisinde, bu yapı
sal bünye içerisinde, tarımla uğraşan kişilerde 
genellikle, tabiî tarımın içerisinde bir yılda 
% 100 artıranlar da var o başka ama, genel
likle, fert başına düşen millî gelir 20 yıl boyun
ca yılda 5 lira artmıştır. Sanayide 114 lira art
mıştır. Hizmetlerde 135 lira artmıştır. Dolayı-
siyle bu 3 sektörün, kendi genel bünyesi içeri
sinde tarımla sanayi arasında 1/4.4 tarımla hiz
metler arasında 1/5,5 nisbetinde bir değişiklik 

vardır. Bir de tarım sektöründe çeşitli işletme 
büyüklükleri dikkate alınacak olursa; bizzat 
tarım sektöründe kendi bünyesi içerisinde bâzı 
tabiî büyük çelişkiler vardır. Bir dekarla 50 de
kar arasında ki işletmeleri kullanan tarımla uğ
raşan nüfus bütün genel nüfusun % 68 ora
nındadır. Bunlarda fert basma düşen millî ge
lir dağılımı 1968 de 485 liradır. Yani biraz ev
vel gördüğümüz tarım sektörü genel ortalama
sının aşağı - yukarı yarısı kadar. 51 dönümle 
200 dönüm arasındaki toprakla da iştigâl eden
lerde bu miktar 1 717 liradır. Yani tarımın ge
nel millî gelir dağılımından büyük, fakat Tür
kiye ortalamasından düşüktür. Demek 200 dö
nümden daha az toprağı olan insan Türkiye'de 
fert başına düşen millî gelir dağılımı itibariyle 
Türkiye ortalamasının altındadır. 201 ile 1 000 
dönüm arasında bulunanlarda fert basma düşen 
millî gelir 7 417 liradır. Yani Türkiye ortala
masının üstündedir. 1 000 dönümden büyük 
olanlarda ise 49 750 liradır. Bu dilimdeki nü
fus tarımla uğraşan nüfusun % 0.4 üdür. Tarı
mın kendi bünyesinde, 50 dönümden az olan
larda 1 000 dönümden fazla olanlar arasındaki 
millî gelir dağılımı ortakçılar oranında 1/103 ora
nında farklılık vardır. Yarıcılar ve topraksız ta
rım işçileri dikkate alındığı takdirde 1/250 nisbe
tinde farklı bir gelir dağılımı mevcuttur. 

Anayasa Mahkemesi tarafından bâzı madde
leri iptal edilinceye kadar 933 sayılı Kanunun; 
yatırım indirimi, gümrük vergisi, muafiyeti, ta
rife indirimi, ihracatta vergi iadesi gibi teşvik 
tedbirleri altında toplanan muaflık uygulama
ları yapılmıştır. İthalde alman Gümrük Vergisi, 
istihsal Vergisi, Belediye Hissesi, Rıhtım Resmi 
ve Damga Resmi toplamında 1968 yılında mua-

• fiyet uygulaması şöyledir; 
30 firmanın bir milyar 40 milyon tutarında

ki vergi ve resimleri toplammm 944 milyon li
rası muafiyetten faydalandırılmıştır. Bu firma
ların yatırım ve ithalât programlarına göre 944 
milyon liralık muafiyeti 1968, 1969, 1970 yılla
rına dağılmaktadır. 

1969 yılının ilk on ayındaki uygulama ise 
şöyledir : 

85 projenin bir milyar 938 milyon liralık 
vergi resimlerinden bir milyar 722 milyon lira
lık kısmı muafiyetten faydalandırılmıştır. Bu 
miktar vergi yükü 1969 - 1974 yıllarına dağıl-

I maktadır. 
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30 Eylül 1967 - 25 Ekim 1969 tarihleri ara
sında. İki yıl bir ay içerisinde gümrüklerde top
lam olarak iki milyar 686 milyon lira tutarında 
muafiyet uygulanmıştır. Bunu 2 milyar 214 mil
yonu kamu sektörü için, 452 milyonu da özel 
sektör için uygulanmıştır. 

Sayın senatörler, konuşmamın bu kısmında 
D. P. T. nm son birkaç yılda görevleri dışına ka
yan faaliyetlerine, teşkilâtında ve uygulamadan 
meydana gelen önemli derecedeki mahiyet ve 
bünye değişikliklerine değinmek isterim. Bu 
münasebetle, D. P. T. nm 1969 yıllı içerisindeki 
faaliyetlerinden bâzılarına göz atalım. Örneğin, 
özel proje çalışmaları adı altında 16 bölümde 
şu gibi işlere gayret sarfedilmiştir. D. P. T. tara
fından. Tohumluk geliştirilmesi ve tevzi projesi 
adı altında tohumluk tevzii nakliyesi tedarik ve 
finansman konuları ve Urfa - Suruç ilçesinde 
Peru yoncası tohumluğu üret im konusu ile uğ
raşılmıştır. 

Hayvancılığın ıslahı ve geliştirilmesi projesi 
adı altında süt sığırcılığının geliştirilmesi ve 
sütçülük işletmelerinin kurulması, besi hayvan
cılığının geliştirilmesi ve besicilik isletmesi ku
rulması, süt sanayiini, hayvan yemi üretiminin 
geliştirilmesi, pazarîanması konuları ile iştigal 
edilmiştir. 

Orman amenajmam ve orman ürünleri, or
manlarda aerofotoğrametri metotlarına göre 
harita yapılması konuları ile madencilik ala
nında rezerv tesbit ve araştırma faaliyetleri ile 
uşraşılmıştır. Bu arada çeşitli kurumlara, sanki 

bunların hepsi D. P. T. nm emrinde ve hizmetinde 
imiş gibi, demir cevherinin değerlendirilmesi, 
cevher nakli, limanların madencilik yönünden" 
etüdü, tos demir cevherinin sindirme deneyle
rine ait, düşük tenörlü demir cevherlerinin zen
ginleştirilmesi hakkında raporlar hazırlattırıl-
mıştır : Kömür üretimi, petrol ve petrol ürün
leri, makina imalât endüstrisi, gıda endüstrisi, 
suni gübre konularında da yukardakiler giH 
detaya inen çalışmalar yapılmıştır. Kadastro 
hizmetleri projesi konusu altında uygun maliyet 
birimi tesbici, şehir kadastrosu çalışmaları, ara
zi sınıflarının ölçek ve alım metotları gibi idler
le uğraşılmıştır. Ayrıca Devlet Demiryolları Ge
nel Müdürlüğünün, Denizcilik Bankasının reor-
ganizasyon çalışmaları, ihracatın geliştirilmesi, 
müşavir mühendislik hizmetleri geliştirilmesi ve 

desteklenmesi projesi, banka sistemi reorgani-
zasyonu projesi gibi konularla da uğraşılmıştır. 

Bu saydıklarım D.P.T. nm kanunla tesbit edilmiş 
görevleri ve çalışma alanları olmamak lâzımdır. 
Bunların hepsi D.P.T. nm değil, doğrudan doğ
ruya Devletin çeşitli kurumlarının, Hükümetin 
ve çeşitli bakanlıkların çalışma alanlarıdır. Bu 
kadar yaygın çalışma alanlarına kayan bir plân
lama teşkilâtının bir süre sonra kendi asıl gö
revlerini yapamaz hale düşmesi, buna karşılık 
Devlet içinde Devlet olma, bütün bakanlıkları 
emrine ve hizmetine alma gibi son derecede yan
lış bir anlayış ve tutum içinde demokratik ida
renin normal işleyiş düzenini bozacağı ve belki 
de bir gün diktatör olma eğilimindeki heveslere 
destek olacağı endişesindeyiz. 933 sayılı yetki 
Kanunu gibi Anayasayı zorlayıcı mevzuatla da 
donatılması halinde tabloların tamamlanacağı 
muhakkaktır. Bakanların yasama meclisleri ile 
olan Anayasa ilişkileri yerine, bakanlıkların 
üstünde çalışma ve yetki olanaklarına sahip kı
lınacak bir müsteşarın Anayasada mevcudolmı-
yan sorumluluğu demokrasi çıkmazlarında has-
cas noktalardan birisini teşkil etmektedir. Kuv
vetli ve yetkileri çoğaltılmış müsteşarlar de
mokrasilerde bunalım dönemlerinde zuhur eder
ler. Dikkatli olmak gerekir. 

1963 bütçesinden, itibaren yakarıda açık
ladığımız görevler dışı etüt ve projeler karşılığı 
D. P. T. nm bütçesine önemli miktarda paralar 
konmuştur. 

1868 bütçesinde etüt ve proje giderleri olarak 
39 500 009 lira, 1969 bütçesinde 49 600 000 lira 
ve 1970 bütçesinde de 70 milyon lira bütçeye 
konmuştur. 

D. P. T. nm bütçeleri 
1963 te &6 milyon, 
1965 te 7.1 milyon, 
1968 ve 1967 de 9 milyon civarında olan 

bütçeleri 1068 de 52 milyon, 1969 da 95 milyon, 
1970 te 118 milyon lira olmuştur. (Belki 1975 
te bu gidişle 2 milyar). 

Gelen - giden evrak sayısı : 1967 de 17 000 
iîıer, 1969 da 42 000 i aşmıştır. 

D. P. T. nda çalışan personel sayısı 1969 yılı 
içinde 544 ü bulmuştur. 

Bütün bu büyümeler, kabaran rakamlar, ge-
nisliyan kadrolar, yaygınlaşan çalışma alanları 
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bütçe raporunda bir gurur vesilesi olarak orsaya 
konulmuştar, Bizce sen derece yamc; bir gö
rüştür. Aslında bu tadum içinde D. ?. T. önemli 
derecede mablyet ve bünye değişikliğine 'uğra
tılarak bir süre cmıra ani görevini yapamıya-
C&I mr Kapmanın IÇI 

Say m arakdaçla 
rejim içeı içinde k a l 

o, soKuimıi'jüir. 
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sağlam alt yapı ten'ellerine oturamamış rejimler
de, çilîmadarın badıca nedenidir. DPT. nm gö
revi; istikrarb. ve den'yeli, millî geliri ardrıcı ve 
sosyal adaleti sağlayıcı niteli];teki kalkınma 
plâm ile Hükümetlere yardımcı olmaktır. 

DPT bütçesinin yurdumuza ve ulusumusa 
hayırlı olmmım. diler, bepiami çaygı ile selâm
larım. (Alkışlar) 
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kmmanın asıl amam d aba iyi ymamablır, 
kalkınma plânı 1917 ydında Sovyet Ru<p 
yapılmıştır. Demokratik ülkeler ke ıdknlı kal
kınmayı daba geç tarihlerde benimsemişlerdir. 
Türkiye'de küçük çapta bir sanayi plânı 1533 -
1034 yıllarında yapılmıştır. Siyasi partilerimiz 
içinde D. P. T. m iîk defa tüzüğüne beyan 1948 
yılında Millet Partisi olmuştur. 

Türk tarihi incelenirse 1280 yıllarında Ana
dolu'da ve daha çok Ankara, Konya. Kayseri ve 
Kırşehir'de yerleşmiş bulunan AHî'lerin, Türk 
eema? ve isçilerini içine abmı ekonomik bir düsen 
kurdu ki m:* görülür. Ticaret hayatmı ve kazanç-
larını bir disiplin altına alan AHİder kurduk
ları Loncalarla bugünkü isçi Sigortalarının, eş

raf teşekküllerinin ve kooperatifçiliğin nü
ve cini kurmuşlar Türk ekonomisinin ilkel de ol
sa ilk kalkınma plânını yapmışlardır. 

Plân, disiplinli bir şekilde bir ülkenin ye
raltı vo yer üetü ser ve derini ortaya koymaya 
çalışır; bir memleketle var olan bütün kuruluş
ların dış dünya ile bağlantısını sağlar ve dola
yımı ile o ulusu, çağdaş uygarlık düzeyine yük-
cekmeye so-rlar. 

T. G, Anayacacp Türk yurdu ve Ulusunun 
sc; yab ekonomik: ve kültürel yönlerden kalkın
ma anın planlı yürütülmesini, öngörmüştür. Ana
ya camısın. 

rbadde 41. — ciktisadi ve sosyal hayat, ada
lete, tam gün çalışma esasına ve herkes için in-
cambb hayeiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi 
çağlamak amacına göre düsenlenir. iktisadi, 
sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yol
larla aercoklmtirmek, bu maksatla millî tasar-
mfı cırma < • > " ! : . yatırımları toplum yararının 
gerektirdiği «inceliklere yöneltmek ve kalkınma 
plânları yapmak Devletin görevidir.» der. 

iktteadi plânlamanın mevcut üç şeklini şöy-
'!.c>; mralanmk mümkündür. 

1. Merkezî plânlama : Burada her şey siya
si iktidarın emrindedir. Bu şekil plânı, demir
perde gerisi memleketler uygulamaktadır. Bu 
ülkelerde piyasa mekanizması diye bir şey yok
tur, Üretim araçları üzerinde özel mülkiyet hakkı 
yoktur. Miras hakkı yoktur. Menkul ve gayrimen-
kuller üzerinde mülkiyet hakkı yoktur. Özel te
şebbüs kurma özgürlüğü yoktur. Kurulan koo
peratifler dahi Devletin tasarrufu altındadır. 
İsçi vardır, fakat toplu sözleşme ve grev hakkı 
yoktur. 

2. Diğer bir metot yol gösterici plânlama
dır. Bu çok demokratik bir plân düzenidir. Özel 
sektöre büyük pay verilmiş, bunun yanında ka
mu sektörü pek cüzi bir halde kalmıştır. Buna 
karşı olanlar Anayasanın 61 nci maddesini ele 
alarak «Herkes kamu giderlerini karşılamak 
üzere malî gücüne göre vergi ödemekle yüküm
lüdür, o halde Hükümet, elindeki ödeneği ancak 
kamu hizmetini karşılamak üzere kullanmak zo
runluluğundadır. Bunu özel sektörün kalkınma
sı için kullanamaz.» demektedirler. 

3. Karma ekonomide plân kamu sektörü 
için emredici özel sektör için de yol göstericidir. 
Türkiye'nin İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 84 
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özel uzmanlık komisyonunda 1 500 uzmanın ça
lışması sonucu meydana getirilmiştir. Bu plân 
Devlet sektörü için emredici, özel sektör için de 
yol göstericidir. Memleket ekonomisinin topunu 
birden ilgilendiren kalkınma plânının başarıya 
erişmesi için kamu sektörü ile özel sektörün yan 
yana çalışması öngörülmüştür. Kamu sektörün
de yatırımlar % yüz tahakkuk etse dahi, özel 
sektör için yeterli yatırım yapılmamış ise, plân 
hedefine ulaşmaya imkân yoktur. Plânın mode
li ; înput - Output modeli olarak seçilmiştir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında model 
olarak input - Output modeli alınmıştır. Bunun 
için çeşitli uzmanlar, sektör ve proje değerlen
dirme çalışmalarından yararlanarak 37 X 37 bir 
statik İnput-Output modelini geliştirerek çözüm
lemişlerdir. Özellikle geri kalmış bölgelerin kal
kınması için salık verilen bu modeli birçok ulus
lar kalkınma plânlarına model olarak almışlar
dır. Ancak geri kalmış bölgelerin istatistik bil
gileri tam ve mükemmel olmadığından bu mode
lin uygulanmasında sakınca olabilir. Bundan ay
rı olarak bu modelin özünü teşkil eden endüstri
ler arası ilişkilerin çok zayıf olduğu da dikkate 
alınırsa bu sakınca bir kat daha artar. 

Türkiye'de istatistik eksikliği de bir başka 
sorundur. Ekonomik, sosyal, kültürel, sanayi ve 
tarım alanındaki bütün gelişmelerin sonuçları 
modem istatistik bilgisine dayanmakla alınır. 
Gelişmiş istatistik tekniğine dayanmadan tahmi
nî ve kaba taslak rakamların toplamından daima 
hatalı sonuçlar çıkar, hatasız bir plân yapmak 
için doğru ve iyi hazırlanmış istatistiğe ihtiyaç 
vardır. Memleketimizde mevcut istatistik ensti
tüsü Batı anlamındaki çalışmalarına son 9 - 10 
yıldan beri başlamıştır. Çok değerli bir yöneti
cinin elinde gittikçe gelişen, değerli uzmanlarla 
çalışmalara ışık tutan bu örgütü, daha da güçlü 
bir duruma getirmeliyiz. 

Ayrıca, önemli bir konuya da değinmek iste
rim : 

Türkiye tüm olarak kalkınma umudunu ta
rıma bağlamıştır. Kalkınma hızımız tarıma ve o 
da ne yazıkki meteorolojik koşullara bağlıdır. 
Oysa ki, Türkiye'nin tabiat özellikleri tarıma el
verişli değildir. Henüz Anadolu'nun tarımsal 
haritası yapılmamıştır. İlkbaharın sonlarına doğ
ru yağmur yağmazsa, köylüye iyi cins tohumluk 
dağıtılamazsa, gübre ve krediler zamanında ve
rilemezse mahsul alınamamaktadır. Sonuç ola

rak da plân amaçlarına ulaşılamamaktadır. Tür
kiye'de ulusal gelirin % 37 si tarımdan elde edi
lir. İhracatımızın % 85 ini tarım ürünleri teşkil 
eder, nüfusumuzun % 75 i tarımla uğraşır. Bu
na rağmen her yıl dışardan buğday satınalırız. 
Nüfusunun % 5 i tarımla uğraşan Amerika ise 
hem kendi ülkesini besler, hem de bütün dünya
ya buğday satar. O halde bu konuda eksikleri
miz vardır. Tarımsal teknolojide birçok aksak
lıklarımız vardır. Bunların hemen giderilmesi 
gereklidir. 

Bütün bunların sonucu olarak Türk toplumu 
tarıma dayanan bir ekonominin pençesinden 
kurtulamamış ve az gelişmiş ülke niteliğini üze
rinden atamamıştır. 

«Az gelişmiş ülke» deyimi üzerinde de dur
mak isterim : Yakında Sayın Prof. Âfet İnan, 
Atatürk'e dair bir konuşmasında önemle şunu 
belirtti : Atatürk, Türkiye'nin «az gelişmiş bir 
ülke» olarak gösterilmesine şiddetle karşıydı? 
Bunu hiçbir zaman kabullenmemişti. O halde bi
zim de görevimiz az gelişmişlik özelliğini be-
ninısemeyip, bu inancı yıkmaktır. Bunun için de 
çok çalışarak ortaya müspet eserler koymak ge
reklidir. 

Sonuç olarak, 
Plân bir toplumun geleceği için yaptığı fe

dakârlıktır. Kalkınmaca bir bilim olarak değil, 
bir sanat olarak ele almak gerekir. Tam mâna-
siyle kalkınmış bir ekonomi ve yüksek hayat dü
zeyine erişmiş bir Devlet olabilmek çok güç bir 
olaydır. 

Bütçe Karma Komisyonunda konuşan bir 
arkadaşım bugün Türkiye'de Japonya ve Alman
ya kalkınması derecesinde bir kalkınma olduğu
nu söylediler. Bir Türk için bundan daha se
vinçli bir haber olamaz. Ancak; ekonomi ala
nındaki yayınları okunursa çoğu kez süratli 
kalkınmaya örnek gösterilen; (Japon mucizesi) 
ni taklidetmek bile imkânsızdır. Yine bu yayın
dan anlaşıldığına göre kalkınma plânları ancak 
orta halli topluluklara hitabetmekte. Fakir halk 
tabakaları üzerinde büyük bir etki ve katkıda 
bulunamamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Genel anlamda plân yapmak güç bir iş de

ğildir. Ancak bunu memleket gerçekleri ile öl
çülü olarak uygulamak güçtür. 
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Kalkınma plânlarının tam ve mükemmel uy- j 
gulannıası politik istikrarın temini ile mümkün
dür. 

Politik istikrarın temini ise, iktidarda bulu
nan Hükümete ve diğer partilere düşen bir vazi
fedir. 

Bunun başlıca koşulu : Bir ülkede kanun 
egemenliğinin sağlanması, sosyal adaletin temi
ni, vatandaşın can ve mal emniyetinin sağlan
ması ile olur. Vatandaş geleceğine inanmalı ve 
ve güvenmelidir. . 

O halde temel sorun : Türkiye'ye «Mo
dern düşünme metodu» nu getirmektir. Türkiye, 
tarihin hiçbir döneminde «Dosj/a Devleti» ol
maktan kurtulamamış; «Mevzuat hazretleri» 
devlet işlerinin yürümesini daima engellemiştir. 
Bugünkü ithalât rejimi var oldukça mütâahhit-
lik müessesesi, ihale ve eksiltme sorunu ıslah 
edilmedikçe plân ve projeler komisyonlarda yıl
larca sıra bekledikçe, İktisadi Devlet Teşekkül
leri düzene konmadıkça, vergi adaleti sağlanma
dıkça, Devlet varlığının temel taşı olan «istatis
tik ilmi» emin doneler vermedikçe Devlet idare
sini kökten bir reforma tabi tutmadıkça, plân 
uygulanmasından iyi sonuçlar almak güç olacak
tır. Ve netice itibariyle kalkınma plânları fiziki 

hedeflerin tahakkukuna çalışan metafizik bir 
konu olmaktan öteye gidemiyecektir. Oysa ki, 
Türkiye çok acele kalkınmaya muhtaçtır. 1969 
seçim sonuçlarını, yorumlıyan London Times 
gazetesi memleketimiz hakkında şöyle yazıyor : 

«Türkiye'nin derhal çözümü gereken âcil 
dertleri vardır. Ülkenin ekonomisi 1950 yılında
ki suni hamleden bu yana hiçbir gelişme kaydet
memiştir. Türkiye'nin dışardan gördüğü yardım
lar onu Avrupa Birliği seviyesine yükseltmeye 
yeterli değildir. Bu ülkenin ekonomisi henüz 
«gün ekonomisi» dir. Türkiye'de bugün en ge
rekli şey sanayii geliştirmek, tarımı modernleş
tirmek sosyal ve eğitim alanında reformlar yap
maktır.» 

Türkiye'de bir de «geri kalmış bölge» soru
nu vardır. Memleketimizde altyapı bakımından 
enerji bakımından, millî gelirden isabet eden 
pay bakımından, geri kalmış bölgeler vardır. 
Devlet Plânlama Teşkilâtı plân yaparken bu 
bölgeler arasındaki dengeyi sağlamalı ve bu 
bölgelere öncelik verilmelidir. 

G-eçen yıllarda üzerinde durulan önemli iki 
binek otomobili projesi vardı. Birisi FÎAT, di

ğeri VOLVO, bunların 20 şer bin otomobil ka
pasitesi olacaktı. Acaba bunların son durumu 
nedir? 

Devlet Plânlama Teşkilâtının üzerinde dur
madığı bir konu da Atom Enerjisidir. Bütün ya
yın ve çalışmalar izlenirse Atom Enerjisi konu
su bir tarafta kalmıştır. Artık dünyada atom işi 
bir sır olmaktan çıkmıştır. Japonya'da yıllardır 
trenler atomla çalışıyor. Bu yıl Amerika, atomla 
işliyecek büyük yolcu uçaklarını sefere koya
caktır. Bu konuda çok geç kalıyoruz. Gerçi Tür
kiye'de Başkanlığa bağlı bir Atom Enerjisi Ko
misyonu vardır. Ancak bu aradaki çalışmalar bu 
konuda çok ileri gidememiştir. Fikrimizce bu ko
misyon D. P. T. na bağlı olmalıdır. Ekonomik 
kalkınmada büyük bir hamle kaynağı olan atom 
enerjisine önem vermek mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'nin değişmiyen bir kaderi var. Dün 

yanın ileri gitmiş ülkelerinde yıllar yılı denen
miş doğruluğunu tesbit edilmiş, fikirler, bizde 
on aşağı elli yıl tartışılmış böylece nice elli yıl
lar heba edilmiştir. Ekonomide gelişmiş ulusla
rın hangi metotlarla ilerledikleri bellidir, Artık 
metot tartışmalarını bırakalım. 

Bir ulusun uygarlığı, ekonomik gücü, hattâ 
sosyal gücü, ürettiği demir ve çelikle orantılı
dır. Bir memlekette demir çeliğin yıllık istihsali 
yüzde kaç oranında artıyorsa, o ulus; çağdaş 
uygarlık alanında, o oranda yükseliyor, demek
tir. O halde tartışmalara bir son vermek lâzım
dır. Bütün dünyanın kabul ettiği gerçekleri ka
bul etmek lâzımdır. O gerçekte şudur ekonomik 
kalkınma, müsavi ağır sanayi demektir. Dünya
da hiçbir ulus ağır sanayi kurmadan kalkına-
mamıştır. 

Türkiye işverenler Federasyonunun mesajın
da denildiği gibi «Sanayileşme ülkenin saati» 
dir. 

Muhterem arkadaşlar; 
D. P. T. görevini tam ve mükemmel olarak 

yapmaktadır. Kalkınma plânımız tecrübeli ve 
değerli uzmanlar tarafından büyük bir bilgi 
ile hazırlanmaktadır. Memleketin bütün sorun
larına vukufla parmak basılmıştır. Kendilerini 
tebrik eder. D. P. T. 1970 yılı Bütçesinin mem
lekete hayırlı olmasını diler, hepinizi saygı ile 
selâmlarım. (Alkışlar.) 
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BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Ka-
raosmanoğlu, buyuran. 

A. P. GRUPU ADINA CRAL EARAOS-
MANOĞ-LU (Manisa) — Saym Başkan. Cumhu
riyet Senatosunun saym üyeleri; 

D. P. T. 1970 malî yılı Bütçe tasarısı müna-
sebeiiyle A. P. Grupu adına görüşlerimizi be
lirtmek üzere yüksek huzurlarınızda bulunu
yorum. 1961 Anayasasının 129 ncu maddesi ik
tisadi, sosyal ve kültürel kalkınmamızın plâna 
bağlanması ve bu plâna göre gerçekleştirilmesi 
hükmünü benimsemiştir. 

Demokratik sistem ve Enknk Devleti ilkele
rinin kabul edildiği ınerılekeobrde; kalkinma-
nm belirli vadeli pîâr ve programlara bağlan
masının; sosyalist ve komünist rejisörlerde- gö
rülen aşın merkeziyetçi, totaliter ve re.iit kir 
plân anlayısiyle karıştırılmaması gereğine iba
ret etmeden, geçemiyeeeğlm, üretim ve tüke
timin, piyasanın, fiyat mekanizmasının Devlet
çe düzenlendiği, özel mülkiyet, miras hakkı, 
çalışma ve sözleşme hürriyeti, serbest rekabet 
özel teşebbüs, toplu sözleşme vs grev hakkı ve 
saire gaibi müesseselerin mevendolmadığı gibi, 
adlarından dahi bahse dilmesinin. suç sayıldığı 
Demirperde memleketlerinde 
jimdsn ve Hukuk Devletinin 
etmek mümkün olmadığı ieiıı, 
lan merkezî Devlet nlâıılorınm î 
şen millî geliri artır1 p. fmdî re 
seviyesini yükseltmesi, ishihsali .. .. , -
doîayısiyle tüketimi teşvik etmesi gmi amaç
ları da yoktur. 

A. P. iktidarı merkeoiyeişi ve katı bir plkn. 
anlayışına karşıdır, % 7 seviyesindeki bYkoo. 
ma hızını hedef alan, Ds-det teşebbüsleriyle 
özel teşebbüsün yatırmı sektörleri içeıYirdskl 
çalışma ve gayretlerini karma ekonomi siste
minin icaplarına ve malî kayraklarımızın ye
teneklerine göre' değerlendiren; plâmr ve yıl
lık programların kanın sektörü kin em. mera •lf. 
özel sektör için yol gösterim ve ievdk rlirn 
olduğuna inanan, yatırım siyaseti plânlama:: 
ile (Policy - Plânning) program pıânlamesm: 
(Program - Plânning" düzenlerken iktisadi, sos
yal ve kültürel kalkınm.amiZ;n refakm kakara 
yayılmasını sağlamak yönünden rasyonel bir 
tarzda gerçekleştirilebilmesi için halkmımm 
hakiki ihtiyaç ve taleplerinin göz önünde bu
lundurulması. başka bir deyimle, yatırım 

dememe kk re-
varkğmöYıı s o"' 
buralarda- yoro. 
fert babına dü-

progranılarınm tabandan gelen taleplerin plân 
hedefleri aeıs-ntkn gerçekçi bir görüşle doğer-
kmdirllmesi fikir ve kanaatini benimsiyen, ik-

• tisadi kalkınmanın ancak ve ancak hürriyet 
nizamt 'çirkinde mümkün olacağı prensibine 
krmvetls baği: olan bir sılayısın sahibi bulu
nuyoruz. 

Saym senetö:ler; 
Eakrkyaoaksmm, 1961, 1982 vs 1933 yılla

mada A, ?. bas: çevrelere: plâna karsı olmakla 
khom fdiliyordu, 1985 "e ikYYro geçmemiz
den soorr da; za.roan oaman Yüksek Meclis
lerde TTc Bütçe Plân Karma komisyonların:1a. 
?v" m ir'k~" n plânlamaya fmda deker verdikim-
d--n. İD, Y T. nin kovm karekYmdoıı söz edil
meye bakandı, Aslında bütün mesele vâki si
yasi isnkidlekn mevcut rrygrdama ve gerçek
lerle ne dereceye kadar bağdaştırılabileceği me
selesidir, 

Sayın Bemirel hükümetlerince; köylünün, 
şehirlinin, çiftlinin, müstahsilin, isçinin, es
naf ve smıoikârm, emanet ve soneyi erbabının, 
her türlü m es1 ek grup1 arının ve özel ve kamu 
sekk^ünün Ytiyc oları ve haklı taîenleri naza
ra alıne.rak D, P, T. mn ook kıvmo'"! eleman. 
ve uzmsmlorkdg v a r k Y oakvrelar sonunda 

"Rr- n-y T-rmr-rrnma r i am 
Yüksek "Yeokelerde en irme d-et ay ne a kadar mü
zakere e kkolkası so-rra kremle maokar clmuş-
Y v C k ' — ^ Y k l ;YYr b: YY.ooü Beş Yıkık 
Y. Yem m e. "Ymı YaookvYrma Y- dammsası ve 
Tv.r-2 Ymkakre se'oki vire A. P. İktidarına na-

Bm Ykkk J/kdkmm.:' iPY.mmın kelmcii yd: id
rak aıkkaıio YıYoamoYkr klan ve yılkk pro-
gremlann keesasiyevk takip ve icrssmda Hü-
köc.mbmkoe güsYediği iyi niyet ve anlayışı, 
D. P. T. rm icvav?, olan müdabalcs^. şeklinde 
d.Y-rYm.k,m.ek Im^Y Vv gYYYür. D. P. T. 
y y'po t̂T~. -g" :e.-<p-ı f -YY-'1£'•' vP.;"•• kj• İğ. Hüiküme-

th? ?kvf bir müşaviridir, Müşavir sımtiyle 
vüYkmevo vardımcı olmam. vıliık uygulama
ları telan ve kemaline etmesi esasen İBYK ?lâ-
rmı Y'0'iöç:Yr Yüksek Meclislerin bir direkti
fi o k m k değerlendirilmek gerekir, Planın ha
zırlık sarko:ı ve Yüksek: rianlama Kurulunda 
müeekere edilip olgıırıkekır.iması sırasında D. 
Y T. ım^-anYrvrm. fa*"rYk cakynaYraa bnlıın-

| ması tabiidir. İktisatçılar tarafından hazıria-

402 -



O. Senatosu B : 33 30 . 1 . 1970 O : 3 

nan plân ve programlara politikacılar olarak si
yasi iktidarların istikamet vermeleri kadar 
tabiî bir davranış tasavvur edemiyoruz. 

Sipesifik olarak D. P. T. Bütçe tasarısı üze
rinde durmıyacağım. Mühim olan nokta İBYK 
plânı muvacehesinde 1970 malî yılı yatırım 
politikası ve hedeflerinin, Hükümet programı 
prensiplerin içerisinde tetkik ve mütalâasıdır. 
D. P. T. 91 sayılı Kanun ve diğer ilgili mev
zuat gereğince topyekûn yatırım politikasının 
ve yıllık programların uygulamasını ve ger
çekleşme nisbetlerini izliyen, plânın yatırım 
sektörleri arasındaki dengesinin istikrarlı bir 
şekilde korunması için gereken her türlü ted
biri tavsiye eden bir kuruluş olmak itibariyle, 
1970 konsolide Devlet Bütçesinin ve 1970 ya
tırım programının, vaktimizin sınırı içerisinde 
kısa bir tetkikini arz etmek ve bu arada ikti
sadi kalkınmamızla ilgili bâzı hususlara değin
mek istiyorum. 

1970 Bütçesinin samimî ve gerçekçi bir veç
he kazanmasını sağlayıcı nitelikleri faktörle
rinden birisinin de, program bütçe esasını ge
tirmiş olmasında görmek mümkündür. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı sonunda 
global olarak 118 milyar lira civarında bir ya
tırım hedefine ulaşılacaktır. Gerek iç gerekse 
dış kaynakların yardımı ile, sınai, zirai ve diğer 
sektör yatırımlarını yıllık programlar nispe
tinde aksatmamak amaciyle, çeşitli müessir ted
birlerin cesareti3 alınmakta olduğunu görmek
le memnuniyet' duymaktayım. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı dönemi 
yıllarında proje hazırlıklariyle ilgili morluklar, 
dış yardımların kalkınmayla hemahenk olmayı
şı, tarım v!e sanayide görülen aksaklıklar gibi 
engelleyici faktörlerin, Birinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânının dönem sonlarından itibaren ve 
özellikle ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı baş
langıcından günümüze kadar olan kısmında 
önemli derecede azaldığı müşahede edilmekte
dir. Plân ve program fikrinin Türk toplumuna 
g'eniş çapta mal cMuğıı da bir gerçektir. Birin
ci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma plânlan, yıl
lık ekonomik hedef bakımından GSMH mn yıl
da % 7, beş yıllık süre içinde % 40 seviyesinde 
artmasını öngörmüş ise de, ikinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı çerçevesinde GSMH bünyesin
de köklü değişiklikler olmuş, sanayileşmeye ön
celik verilmiştir. 

I Sayın Üner Beyefendi ifade buyurdular. Ta-
I rımla iştigal eden nüfusumuz % 75 civarında 
I dediler. Tarım sektöründeki hamlelerimizi ha-
I va şartlarına gere ayarlamak durumundayız de

diler ; buna bağlı dediler. Esasen ikinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânında Bemirel Hükümeti sa-

I Kavileşmeye önemli çapta ağırlık Vermiştir. Ve 
I bu itibarla İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 

dönemi sonunda tarımla iştigal eden nüfus % 58 
civarında bir iniş gösterecek daha doğrusu % 58 

I civarına inecektir. 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Pânında GSMH 

nın % 22.5 nin yatırımlara tahsisi esas alınmış-
I tır. Bıı nisbet, Birinci Beş Yıllık Kalkınmada 

% 18,3 idi. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânın
da fcıı nisbet'in % 20.5 lik kısmı iç tasarruflar
la, % 2 lik kısmı da dış tasarruflarla karşıla-

I ns erktir. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
dış tasarruf finansmanı % 3,5 olarak hesaplan-

I misti. Görülüyorki; ekonomimizin, dış kaynak-
I lara bağlılığının gittikçe azaltılması prensibine 
I sadık kalınmaktadır. Birinci Beş Yıllıik Kalkın-
I ma Plânında yatırımların yılda % 10,7 artırıl-
I ması düşünülmüş iken, İkini Beş Yıllık Kalkm-
I ma Plânında bu nisbet % 14 e çıkarılmıştır. 

I Sayın senatörler, 
I ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında tarım 

sektöründe % 4,5 madencilikte % 11,3, imalât 
I ı?T.ayiin&e ise % 10,2 üretim artışı esas alın-
I rjıştır. 1970 yılı yatırım programında da bu 
I e;;a?!ara riayet, edildiği görülmüştür. 

I Plân ve yıllık programların, plân hedefleri
ne gere gerçekleştirilir: esi yönünden dış yar-

I dımlar konusuna da özet olarak temas etmek is-
I tiyorum. ödemeler dengesi açığının Birinci Beş 

Yıllık Kalkınma Plânı dönemi başında GSMH 
I nın % 4;1 seviyesinde olması, bu nisbetin dö-
I nem. sonunda % 2.8 e indirilmesi hedef alınmış 
I iken, dönem ortalaması % 3,5 civarında kal-
I mistir, ödemeler dengesi açığını kapatmak, dış 
I borç taksitlerini ödemek ve döviz rezevlerinde-
I ki artışı, sağlamak için, GSMH nın % 0,9 u ora-
I mnda tarımsal fazlası ithalâtı, % 0,3 oranında 
I ezel yabancı sermaye, % 4,4 oranında diğer ser-
I mp.ye ithalâtı yapılması öngörülmüştür. Bu üç 

kalemin karalığı 1.988 milyar dolardır. Diğer 
I kalemlerle beraber toplam, ihracatın 2,093 mil-
I yar dolar, toplam ithalâtın 3,397 milyar dolar 
1 olması programlanmış bulunmaktadır. 
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îkinci Beş Yıillık Kalkınma Plânı dönemin
de, toplam ihracat hacminin 3,115 milyar do
lar, toplam ithalât hacminin 4,865 milyar do
lar olacağı tahmin edilmiştir. Bu tahminler ya
pılırken turizm ve işçi gelirlerine artan oran
da önem verilmesini haklı çıkaran rakamlar 
mevcuttur. 

İthalât ve ihracat kalemlerindeki bünyeyi 
değişik öngörülerek, smayi ürünlerin ihracat 
içindeki payının % 17 den % 22,6 ya çıkarıl
ması, yine smayi ürünlerin, ithalât içindeki pay
larının ise yatırım mallarında smayi ürünlerin 
kendi millî bünyemizdeki artışı nazara, alınarak 
% 40,8 den % 37,9 a indirilmesi, hammaddeler
de % 40,2 den % 52,4 e çıkarılması, tüketim 
mallarında ise lüks tüketimin sınırlandırılması 
sebebiyle % 19 dan % 9,7 ye indirilmesi pren
siplerine bağlı kalınmıştır. 

Dış açığın G;SMH mı % 1,9 u civarında ol
ması planlandığından GSMH ya oranla % 0,5 
özel yabancı sermaye, % 0,1 bedelsiz ithalât, 
% 2,4 olarak da program ve proje kredisi ka
lemlerinde dış kaynaklardan faydalanılması ka
bul edilmektedir. 

Yukarıdaki açıklamamıza, plân hedeflerine 
ve 1970 bütçe programı ilkelerine sadık kalın
dığı için, Ticaret Bakanlığınca açıklanan 8-30 
milyon dolarlık ithalât kotamızın 450 milycn 
dolarının hammaddelere, 375 milyon dolarının 
yatırım mallarına, 55 milyon dolarının da tü
ketim mallarına ayrıldığı öngörülmektedir. 

1970 yılı programının hedefleri arasında, 
G-SMH nm % 7 oranında artması hedef alınmış; 
böylece 1970 yılında, 1960 fiyatlariyle G-SMH 
126,3 milyar liraya ulaşacak, fert başına dü
şen millî gelir ortalaması da, 1969 a nazaran 
% 4,4 oranında artarak 3 556 Türk Lirası, fert 
başına özel tüketimin de % 2,6 oranında arta
rak 2 393 Türk Lirası olması beklenilmektedir. 

1970 yılında, toplam sabit sermaye yatırım
larının 25,9 milyar liraya ulaşması öngörülmek
tedir. Böylece, 1969 yılma nisbetle % 12,6 ora
nında bir artış hesaplanmıştır. Toplam yatırım
lar GSMH nm % 20,5 ni teşkil edecektir. Ka
mu yatırımlarının % 11 artarak 13,6 milyar li
raya, özel sektör yatırımlarının ise % 14 3 ar
tarak 12,3 milyar liraya ulaşması plânlanmış 
bulunuyor. 1970 yılında toplam yatırımların 
% 47,5 nin özel sektör eliyle gerçekleştirilmesi 
öngörülmektedir. 

30 . 1 . 1970 ö : 3 

Yurdumuzun sınai ve zirai kalkınmasına 
geniş ölçüde katkıda bulunacağı muhakkak olan 
ve proje tutarları dış finansman kaynaklar 
hariç asgari 100 milyon lira ve daha yukarı 
hadlerdeki 23 büyük proje 1970 yılında bitirile
cektir. Bu projelerin sadece millî bütçelerimiz
den karşılanacak olan kısmının toplamı 4,016 
milyar lirayı aşmadadır. DSİ tarafından ele 
alınacak çeşitli sulama projeleriyle 1970 yılı 
sonunda mevcutlara ilâveten, 60 - 65 bin hektar 
arazi sulanacak, 23 adeei Orman Başmüdürlü
ğünce gerçekleştirilecek, 100 milyonluk bir pro
je ile orman yolları inşaatında ve orman köy
lerimizin hayrına olan tedbirlerde önemli ham
leler yp.pılaeak, Tarım Bakanlığınca ele alınan 
hayvancılığı geliştirme projesine de 180 milyon 
Türk Lirası harcanacaktır. 

Ayrıca Tekel Genel Müdürlüğü, SEKA, 
PETKÎM, AZDÎ Sanayii, Etibank, Bayındırlık 
Bakanlığı ve diğer teşekküller tarafından ger
çekleş tirilecek muhtelif imal sanayii ve enerji 
projeleri hışla kalkınan Türkiyemize yeni kat
kılarda bulunmakla kalmayıp, hatırı sayılır de
recede döviz tasarrufu imkânım da sağlamış 
olacaktır. Bahsettiklerim sadece 1970 yılında 
başlayıp, 1970 içerisinde bitirilecek projelerdir. 
Bunun dışına îkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
icabı olarak önceki yıllarda programlara alı
nıp da, önümüzdeki yıllarda ikmali beklenen 
değişik kapasitede binlerce proje mevcuttur. 
1968 - 1969 yıllarında programa alınıp da ger
çekleştirilme safhasında hızla seyreden ve yine 
asgari 100 milyon ve daha yukarı hadlerde çe
şitli sulama, taşkından koruma, baraj, sant
ral, hava alanları, bakır kompleksleri, lokomo
tifle-/. jet uçakları, kömür, madencilik, çimento 
v. s. gibi projeler toplamı ünite olarak 50 yi 
aşmıştır. 

Sayın senatörler, bir aktüel meseleye temas 
etmek isterim. Muhtelif vesilelerle sayın muha
lefet sözcüleri tarafından ele alman bir konu ol
mak itibariyle zabıtlara tescilini faydalı görü
rüm. Sayın muhaliflerimiz köylerde içme suyu 
noksanken, köy yolları noksanken, köylerde 
okul noksanken şu veya bu hizmetler tam mâ-
nasiyle gitmemişken, İstanbul Boğaz Köprüsü 
yapımını tenkid edici bir tavır ve üslup içerisin
de beyanlarda bulunmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım. A.?, iktidarı köye 
içme suya mu yapmamıştır, köye elektrik mi 
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getirmemiştir, köyün şu veya bu hizmetini mi 
ihmal etmektedir ki; bunun yanında Boğaz 
Köprüsü projesinin tahakkuku ile beraber bu 
gibi hizmetlerin ihmali şeklinde bir mânanın 
kamu oyuna intikal ettirilmesi gayretleri gös
teriliyor?. 

Çok muhterem arkadaşlarım, A.P. iktidarı 
hizmet bakımından, felsefe bakımından köye 
dönük, köy hizmetini memleket hizmetini çeşitli 
sektörler arasında çeşitli gruplar arasında en 
iyi bir denge sağlıyacak surette gerçekleştirme
ye çalışan ve bölgelerarası dengesizlikleri orta
dan kaldırmakla beraber beynelmilel mahiyet
te, millî mahiyette, millî iktisadımız yönünden 
bize büyük faydalar sağlıyacak önemli projelere 
ağırlık vermeyi prensip ittihaz etmiştir. Esasen 
üzerinde demagoji demiyeceğim, çünkü bu ke
lime allerjik bâzı neticeler doğuruyor, bunu po
lemik olarak da tavsif edeceğim, bâzı polemik
lere sebebiyet veren İstanbul Boğaz Köprüsü 
projesi hakikaten gerek millî gerekse milletler
arası önemi yönünden üzerinde önemle durulan 
ve tahakkuku halinde memlekete yalnız İstan
bul bakımından değil bütün Türkiye bakımın
dan, bütün Avrupa ve Asya'nın irtibatı bakı
mından büyük hizmetler getirecek olan bir pro
jedir. Kaldı ki; A.P. iktidarının dış memleketler 
nezdindeki itibarının fazlasiyle artmış bulun
ması karşısında 75 milyon dolarlık dış kredi sa
dece bu Boğaz Köprüsü için verilmektedir ar
kadaşlar. Toplam 1,5 milyarlık bir projedir. 
Ayrıca 55 milyon dolar da dış kaynaklardan 
temin edilmiştir. Bizim üzerinde polemikler ya
ratılan Boğaz Köprüsü projemiz için iddia edil
diği gibi kendi millî bütçemizden çok büyük 
meblâğlar harcıyarak gerçekleştireceğimiz bir 
proje değildir muhterem arkadaşlarım. 

Avrupa'yla Asya'yı birbirine bağlıyacak 
olan İstanbul Boğaz köprüsü ve çevre yolları 
projesi arz ettiğim gibi millî ve beynelmilel ik
tisadi değeri yanında A.P. iktidarının haklı 
bir iftihar kaynağı ve kalkınma sembolü ola
rak Sayın Demirel Hükümetinin hızla kalkın
makta olan aziz vatanımıza kıymetli bir hatı
rası olarak tarihe şerefle intikal edecektir. 

1970 programının anafikri, hizmetlerde ras-
yonelleştirme, ihracatı artıracak ve dış öde
meler dengesindeki açığı eski yıllara kıyasla 
azaltacak nitelikteki teşvik ve uygulama ted-

ı birlerinin müessir bir hale getirilmesi şeklinde 
özetlenebilir. Programın tetkikindan da anla
şıldığı üzere, temel sanayi projeler, döviz ka
zancına yönelen özel proje ve programlara, 
sanayileşme ile altyapı ilişkilerini tamamlıyan 
projelere ve tarım sahasında teknolojik ge
lişmeyi hızlandıran programlara ağırlık ve
rildiğini görmekteyiz. Bu arada kredi politika
sında yapılması düşnülen yeni değişiklikler 
zirai ve sanayi gelirlerimizin artmasında ve re
fahın tabana doğru süratle yayılmasında önem
li faktörlerden birisi olmak niteliğindedir. 

Köylü, çiftçi ve müstahsilin modern tarım 
araç ve gereçlerinden küçük tarım işletmele
rinde de geniş oranda faydalanmasını sağlı
yacak idari, teknik ve malî ve iktisadi tedbir
lerin alınması istikametindeki müspet çalış
maları takdirle karşılıyoruz. Zirai istihsal
de hava ve tabiat şartlarının doğduğu nisbî 
azalmaları telâfi edecek nitelikteki projelere 
öncelik verildiğini memnuniyetle görmekteyiz. 
1960 da 40 bin ton olan gübre üretimi 1970 de 
üç milyon 800 bin tona çıkacak, mevcut traktör 
sayısında her yıl asgari 20 bin artış görülecektir. 
Zirai ilâç, uçakla mücadele metodu, iyi tohum, 
yeterli kredi temini hususlarında alınması ön
görülen tedbirlerle ve bunları sağlıyacak ve
rimli yatırımlarla beraber zirai reform tasa
rısının hükümetimizce hazırlanmış ve mec
lislere sevk edilmek üzere bulunmasını iyi bir 
tasarruf olarak vasıflandırmak isterim. 

Yukarıda bir kısmına misal olarak kısaca 
değindiğim verimli yatırımların sağlıyacağı 
milyonlarca dolarlık döviz kazancının dış öde
meler dengemizde hâsıl edeceği müspet tesirler 
Sayın Demireli Hükümetinin ısrarla üzerinde 
durduğu önemli konulardandır. 

Sosyal adaletin temini ile ilgili politikamı
zın Hükümet programlarına uygun olarak, 
önemli bir ağırlıkla köylere tevcih edilmesi gay
retlerini teşvik ediyor ve destekliyoruz. Şehir-
leşen, sanayileşen ve günden güne modernle
şen memleketimizde ortaya çıkan çeşitli prob
lemlerin halli için ilgili resmî ve özel teşekkül
ler arasında müessir bir koordinasyon lüzu
muna kuvvetle inanıyoruz. 

Sayın C.H.P. si Grup sözcüsü arkadaşı
mız 933 sayılı Kanunla ilgili bâzı beyanatlar-

I da bulundular. Bu konuya da temas etmeden 
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geçmek istemiyorum. Çünkü 933 sayılı Kanu
nun tatbikinden bugüne kadar hâsıl olan bâzı 
müspet neticeleri rakamlar halinde dile ge
tirmek ve bu kanunun bâzı maddelerinin Ana
yasa Mahkemesince iptalinden zuhur olan boş
luğun doldurulması zaruretine değinmek mak-
sadiyle bu konuya da temas etmek istiyorum. 

933 sayılı Kanuna ilişkin olarak teşvik ve uy
gulama tedbirleri üzerinde Devlet bütçe vasıta-
siyle kamu sektörü yatırımlarını plân ve prog
ramlara göre ayarlamak gücüne sahip ise de, 
özel sektörü plân hedeflerine çekebilmek için 
gereken teşvik tedbirlerine başvurulması zorun
luluğu mevcuttur. Anayasanın 41 nci maddesi
nin 3 ncü fıkrasında, «Devlet, özel teşebbüsün 
millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara 
uygun yürümesini, güvenlilik ve kararlılık için
de çalışmasını sağlıyacak tedbirleri alır.» denil
mektedir. Bu itibarla kalkınma plânının uygu
lanmasına dair 933 sayılı Kanun 1967 yılında 
yürürlüğe konulduğu malûmunuzdur. Kanunun 
1 . 3 . 1968 - 25 . 10 , 1969 tarihleri arasında
ki uygulamasında önemli bası yatırımların kar
ma teşebbüs halinde gerçekleştirilmesi yönün
den genel bütçeden 341,3 milyon liralık bir tah
sise karşılık, çeşitli sektörlerde 2,263 milyar li
ralık yatırım tutarını ve büyük ekonomik de
ğer arz eden 16 projenin başlanması sağlanmış, 
yine 397,2 milyonluk bir kredi tahsisi suretiyle 
1,354 milyar liralık 638 aded yatırım projesinin 
gerçekleştirilmesine ballanması temin edilmiş
tir. Ayrıca plân hedeflerine uygun yatırımlara 
ucuz faizli ve uzun vadeli krediler açılabilmesi 
için de bütçede fonlar tesisi imkânı ortaya çıka
rılmıştır, 

Bölgeler ar ası dengesizliği gidermek amaciyle 
gelişmemiş bölgelerdeki plâna uygun her nevi 
yatırımlarda % 80, sektörler arası gelişme den
gesini sağlamak amaciyle de % 30 - 80 nisbet-
leri arasında indirim uygulaması yapılmıştır. 
Bunun dışında kanunun cevaz verdiği ithalde 
alman vergi ve resimler toplamında iktisadi fa
aliyet sektörlerinde tam veya kısmi muaflıklar 
ihdas edilerek, proje maliyetinin aynı miktarda 
ucuzlatılması sonunda konsolide bütçe üzerinde 
her hangi menfi etkisi bahis konusu olmıyan 
2,214 milyarlık kamu sektörü muafiyet uygula
masına karşılık, özel sektöre isabet eden kısım 
ise 1,513 milyar tutarındaki 74 aded yatırımda 
sadece 452 milyon liradan ibarettir. 

3 0 , 1 . 1970 O : 3 
1 Evet kredi olsun, tahsis olsun çok az bir mik

tar veriyorsunuz fondan. Fakat verdiğiniz bu 
çok az miktarlara karşılık o fonun 5 veya 6 
misli bir yatırım potansiyeli ayarlıyorsunuz, 
hazırlıyorsunuz. Ayrıca bu yatırımların gerçek
leştirilmesinden sonra bunun ekonomimize te
min edeceği iş sahaları, imkânlar, vergi kaynak
ları bakımından düşünecek olursanız hakikaten 
933 sayılı Kanundan çok büyük faydalar sağla
nacağı gerçeğine varmış olurdunuz. 

Yatırımları ve ihracatı geliştirme ve teşvik 
Bürosunun faaliyete geçtiği 15 . 9 . 1967 tari
hinden 31 Ekim 1969 tarihine kadar 3,559 
milyar liralık yatırıma tekabül eden 906,7 mil
yon lira CİF değerli yatırım malına ait 449,1 
milyon liralık da Gümrük Vergi resimleri tak-
sitlendirilmiştir. İhracatta vergi iadesi uygula
ması ise bu kanunun tatbiki ile birlikte hızla
narak, kendisinden beklenen neticeyi sağlama
ya başlamıştır. Meselâ, 1969 yılının ilk 11 ay
lık sanayi ürünleri ihracındaki artışın 1968 yı
lının aynı dönemindeki artışa oranla % 50 faz
la olduğu görülmüş bulunuyordu. Tüm ihra
catımız 1968 in 11 aylık rakamlarına göre 
438,8 milyon dolar iken bu rakam 1969 un ilk 
11 ayı sonunda 473,4 milyon dolara baliğ ol
muştur. Yalnız ananevi ihraç mallarımızı teşkil 
eden pamuk, tütün, üzüm ve fındık kalemle
rinde Dünya piyasasının ağır şartları karşısında 
11 milyon dolarlık bir düşüş görülmüştür. 

Yaş meyva ve sebzenin döviz teminindeki 
önemli etkisi düşünülerek 140 aded firigorifik 
vagon satmalınmış, daha önceki yıllarda sade
ce yaş üzüm kalemindeki 6 bin ton olan ihra
cımız geçen yıl 3 misline çıkarıp 18 bin tona 
ulaşmıştır. 

Yur dışında çalışan işçilerimizin memleket 
ekonomisine döviz olarak katkısı 1969 un ilk 11 

I ayı rakamlarına göre 130 milyon dolara var
mıştır. Turizm dövizi gelirleri de keza istik
rarlı bir artış göstermektedir. 

Türkiye'nin iktisadi kalkınmasını, Türk mil
letinin refahını sağlamak amaciyle klâsik ikti
sadi tedbirler yanında modern teknolojinin 
icaplarına uygun, plân ve programda açıklanan 
tedbirlerle hemahenk, rasyonel, yapıcı ve ce
sur hamlelere devam edilmesi zaruretine ina
nan A. P. iktidarı, faydalarına yukarıda rakam-

I larla işaret ettiğim 933 sayılı Kanunun bâzı hü-
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kümlerinin Anayasa Mahkemesince iptalinden 
sonra hâsıl olan boşluğu, millî ekonomimizin 
yararı istikametinde doldurmak için ciddî çalış
malar yapılmaktadır. 1970 programında belir
tildiği veçhile, özel sektör Yatırım Bankası 
kanun tasarısının yeniden düzenlenerek ihra
cat ve Kalkınma Bankası tasarısı halinde 1970 
yılı içinde kanunlaşmasını samimiyetle destek
liyoruz. 

Sayın Başkan, çok muhterem senatörler; 
bütçenin memleket ekonomisi ve D. P. T. için 
hayırlı ve başarılı olmasını dilerken, gerek şah
sım, gerek A. P. Grupu adına Cumhuriyet Se
natosunun muhterem üyelerini saygı ile selâm
larım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşma bit
miştir. Sayın Pırıltı? Yoklar. Sayın Arıburun. 
Buyurunuz efendim. 

M. TEKÎN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, güzide Plânlama erkânı, mümessilleri 
ve kıymetli arkadaşlarım. Devlet Plânlama 
Teşkilâtının sorumluluk ve görevleri 91 sayılı 
Kanunla tâyin ve tesbit edilmiştir. Bunların 
içinden dikkatinize hülâsa olarak arz etmek 
istediğim bir, iki mühim husus bulunmaktadır. 
91 sayılı Kanuna göre D. P. T. nm sorumluluk ve 
vazifeleri meyanmda şu hususlar da bulunmak
tadır. Bir madde. «Memleketin tabiî, beşerî ve 
iktisadi her türlü kaynak ve imkânlarını tam 
bir şekilde tesbit ederek takibedileoek iktisadi 
ve sosyal politiikayı ve hedefleri tâyinde Hükü
mete yardımcı olmak.» 

Bir başka madde: «Hükümetçe kabul edi
len hedefleri gerçekleştirecek uzun ve kısa va
deli plânları hazırlamak.» 

Bir başka madde daha: «Plânların başarı 
ila uygulanabilmesi için ilgili daire ve müesse
selerle mahallî idarelerin kuruluş ve işleyişleri
nin ıslahı hakkında» tavsiyelerde bulunmak
tadır. 

Arz ettiğim bu sorumluluk ve görevlerin şu 
kısımlarının mâna ve şümulü üzerinde biraz 
daha durmak faydalı olacaktır. «Sosyal politi
kayı. ve hedefleri tâyinde Hükümete yardımcı 
olmak.» Hedefleri gerçekleştirecek plânları ha
zırlamak ve müesseselerin Ikuruluş ve işleyişleri
nin ıslahı hususlarında tavsiyelerde bulun
mak.» 

Şimdi birkaç yıldan beri gerek Hükümet 
bütçesinin tatbikatında, ve gerekse beş yıllık 
plânlamanın tatbikatında birçok müşkülât ve 
aksaklıklar olmuş ve bunun anasebepleri ara
sında hiç şüphesiz sosyal düzende vukua getiril
mekte olan karışıklık ve hâdiseler yani gerek iş 
sahasında, işçi sahasında, gerekse üniversiteler 
muhitinde vukubulan muhtelif sebep ve maksat
larla vukua getirilen birçok hâdiseler, grevler, 
işgaller, yürüyüşler, boykotlar, hattâ tahrifler 
gibi hâdiselerin mühim surette rol oynadığı da 
muhalkkak bulunmaktadır. Demokrasi rejimi 
bir memleketin sosyal bünyesinin doğru anla
yış, bilgi ve zihniyetlerce tekâmülü ve rejime 
tam mânası ile inanıp adapteolması keyfiyeti 
hayli uzun zamana mütevakkıftır. Hattâ bir
çok sosyal mücadelelerin geçmesine de bağlı 
olduğu gibi bunda tecrübelerle ve yakın tarih
lerden de görgümüzle sıabidolmaktadır. Hele 
Hele demokrasi rejimini yerleştirmeye çakşır
ken başka aşırı rejimlerin de mücadele ve 
müdahalesi oluyorsa bu takdirde durum büsbü
tün karışmakta ve birçok halde kanlı iç savaş
la! ına sebebolmaktadır. Tabiî bu tarz mücade
le sıralarında ne bütçe, ne Hükümet program
ları, ne kalkınma plânlarının uygulanması ba
his konusu olmamakta ve millî bünyeyi de
rinden derine sarsan nice tehlikeli zarar ve zi
yanlara ve neticelere sebebiyet vermektedir. 

Yakın tarih ve açık misallerle gördüğümüz 
bu vakalara göre Plânlama Teşkilâtımıza ve do-
layısiyle Hükümetimize ayrı bir iş düşmekte 
olduğu kanaatindeyim. Ki ıashnda bu yukar
da da arz ettiğim gibi Plânlamanın görevleri 
meyanmdadır. O da Plânlama Teşkilâtının 
Türkiye'de sosyal cereyanların gidişi hakkın
da ileride daha neler vukubulabileceği hakkın
da, her yönden ne gibi tedbirlerin alınması ge
rektiği hakkında gayet etraflı bir etüt yapa
rak Hükümeti hâdiselerin gelmeden önce uyar
ması ve en münasip gördüğü tedbirleri de 
tavsiye etmesi keyfiyetidir. 

Bu suretle memleketin ber yönden kalkın
ma plânını yapıp,, tavsiye eden Plânlama Teş
kilâtı bu plânın tatbikata konması ve başarıya 
ulaşması için gerekli ve şart olan milletçe hu
zur içinde bir çalışma ortamını da mevcut sos
yal şartlara göre en iyi surette nasıl temin edi
lebilir keyfiyeti hakkında gerekli etütleri ya-

_ 407 — 



C. Senatosu B : 33 

pıp, gereken tedbirleri Hükümete zamanında 
bildirmesi imkânları da sağlanmış olur. Bu fev
kalâde büyük bir yardımdır. Hem Hükümete, 
hem hepimize, bütün millete. Kanaatimce baş
langıçta arz ettiğim görevler arasında bu hu
susla mündemiç bulunmaktadır. Fakat icraatı 
ne dereceye kadar realize edilmektedir, kuvve
den fiile çıkmaktadır; bilmiyorum? Sanırım ki, 
plânlama yalnız iktisadi plânlamayı yapıyor. 
Diğer sosyal cereyanlar ve gidişler hakkında 
gereği kadar etraflı bir etüt ve tedbir teklifin
de pek bulunmuyor. Bu hususlar da dikkat na
zara alınır ve ciddiyetle fiiliyata geçilirse hem 
Plânlama Teşkilâtımızın memlekete olan fay
dası ve kalkınma yönünden olan katkısı çok da
ha müessir olur. Hem de Hükümet bu kıymetli 
müşavirinden çok daha faydalı olarak istifade 
etmiş olur. 

Plânlama Teşkilâtı başkanları ve mensupla
rının memleket çapında yapmakta oldukları çok 
kıymetli görevleri takdir etmekteyim. Ve tak
dir etmekteyiz. Bunu hiç kimse inkâr edemez. 
Binaenaleyh, bu hususta tebriklerimi sunmayı 
bir şeref ve vazife biliriz. Fakat bu arz ettiğim 
husus dikkat nazarına alınırsa zannediyorum 
ki, Plânlama Teşkilâtı dörtbaşı mamur bir mü
şavir mahiyetine de girmiş olur. 

1970 bütçesinin hayırlı, uğurlu olmasını te
menni eder, saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Baysoy, buyurunuz efen
dim. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; fırsat bulduğum takdirde 
ilgili bütçelerde daha geniş temas edeceğim bir. 
iki noktayı huzurunuzda arz edeceğim. Bunlar
dan birincisi şu : 

Şimdi yeni bir konuyu ele alıyoruz. Memle
kete faydalı, kabul. Ve işe bağlıyoruz. Ondan 
sonra kabahat sade yaptıran dairelerin değil, 
bir taraftan zamanın hükümetleri, hani daha 
çok hizmet götüreyim diye bir gayretin içine 
giriyor. Bir taraftan bizler de seçim bölgemize 
bir şeyler götürelim diye biz de baskı yapıyo
ruz. Ve bir gayret içine giriyoruz, yapılıyor da. 
Meselâ bunlardan bir tanesini ele alalım. 

Sosyalizasyon bölgeleri : Başlangıcı gayet iyi 
idi. Ama, geniş mikyasta bunu vatan sathına 
yaydığımız gün, neticeyi getiremedik. Doktoru
nu bulursunuz, sağlık memurunu bulamazsınız, 
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yeteri kadar ebesini bulamazsınız. Altına da va
sıtasını veremezsiniz. Yaparsınız sağlık ocağını, 
ondan sonra kapısına kilidi vurur veya bir ebe 
ile bekletirsiniz. Bunlar ne oluyor, biliyor mu
sunuz beyler? Vatandaşın Hükümete karşı iti
madını sarsıyor. Bugün birçok sağlık ocakları
mız boş durumdadır. Dahası var, ben bunu bir 
münasebetle yine bir defa daha arz etmiştim. 
Bu ocakların, bu binaların plân ve projeleri ya
pılırken o plânı ve projeyi yapan mimarımız, 
mühendisimiz, memleketimizi tam tanımadığı 
için öyle şeyler yapmış ki, lüzum olmıyan yere 
çift camlı binayı oturtmuş, lüzumu olan yere de 
tek camlı yeri koymuş. Dahası var.... Kapıyı aç
tığınız zaman doğrudan doğruya binanın içine 
giriyorsunuz. Altı ay kış olan bir yerde kapıyı 
açar da binadan içeri girerseniz, burada adam 
oturtamazsınız beyler. Ve bugün adamı vardır, 
fakat bu sebepten dolayı oturulamaz binalar 
vardır, şu halde bunlar üzerinde biraz daha te
enni ile hareket etmemiz lâzımgelir. 

İkinci bir konu, kontrollü kredi sistemi. İti
mat buyurun. İlk defa bu mevzu Türkiye'de 
Denizli'de başlatılmış, ikinci defa Erzincan'da 
başlamış. Ve Erzincan'da oluşumda kendi ça
pımda gayret sarf ettim. Ve bir şey duydum, ne 
bileyim bir rahatlık duydum. Hani memleketi
me kontrollü kredi sistemi gitti diye. Fakat şu 
son senelerde hüsrana uğradım. Keşke gitmez 
olaydım. Sebep gayet basit. 

Vaktiyle bu sistem kurulurken, 728 tane tek
nik eleman vardı, 6 - 7 tane vasıta vardı. Ve 
tek Erzincan bölgesinde idi bunlar. Bugün bir 
hayli kazalarını da içine almış olmasına rağ 
men, gidiyorum Erzincan'da bir tek ziraat mü
hendisi, bir teknik eleman var. iki tane vasıta 
var. Vasıtanın biri çalışır, biri çalışmaz. Arka
daşlar dosya içinde boğulmuş. Gayet tabiî kon
trolü yapılamaz. Yapılamayınca ne olur biliyor 
musunuz? Çok kötü bir şeye gidiyoruz arkadaş
lar. Benim köylüm borçtan korkan insan de
ğil. Fakat bugün, komşusunu, görüyor, gidiyor 
para alıyor, daha rahat geçiniyor. O da gidi
yor alıyor. Onu kötü yola sevkediyoruz. Ge
liyor, Ahmet efendi, ben 200 tane koyun için 
bankaya müracaat ettim, senin koyunlarını 
bana versene diyor. Geliyor ikiyüz tane koyu
nu gösteriyor, krediyi alıyor gidiyor. Yani bu 
hale getirdik işi. Ve tetkik ettim ben, niye 
böyle oluyor? Sistemde bozukluk var. 
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Sistem şu; iki türlü bayii, ayni krediyi ve
ren bir müessese var. Neresi? Ziraat Ban
kası. Bir kredi veriyor bu kredi nerede çalı
şıyor? Besicilikte. Haycan besininde. Tetkik 
ediyorum, soruyorum neticeyi, yani AlD den 
çalışan besi kredesinde borçlu köylü yok. Ya
hut borçlu besici yok. Almış ve vermiş. Üste
lik dahası var, Ziraat Bankası bu işin kontrolü 
için ayrıca kendisinde bir teşkilât da kurma
mış. Mahallî teşkilâtlardan, yani vilâyetlerin 
mahallî teşkilâtlarından istifade etmiş. Öbür 
taraftan zirai kontrol var. Ayrıca bir de kont
rol sistemi için geniş bir mikyasta - ki, ge
niş deyince bankanın durumuna göre geniş 
diyorum, çünkü aldığım rakamlara göre, yap
tığı işe göre geniş değil. Şimdi arz edeceğim o 
rakamları. Birde ayrıca teşkilât kurmuş. Ama 
öyle verdiği kredi maalesef dediğim gibi ver
diğini alamamış. Ve köylü mütemadiyen borç
lanıyor, kredinin tatbikatını takibedemedi-
ğimiz için köylü mustar vaziyette kalıyor. 

Bu nereden geliyor? Vaktiyle yine bir defa 
sormuştum. Sayın Plânlama bize verdiği ra
kamlarda normal yatırımlara göre mi bu ne
ticeyi bildiriyor, yoksa sarf edilen ödemeye göre 
mi? O zaman bana dediler ki, evet bugünkü 
teknik imkânımız yahut kadromuz buna mü
sait değil. Fiziki neticeyi takibedemiyoruz. 
Ama bu sene Bütçe Encümeninde sorduğum 
zaman, beni ferahlatıcı bir cevap verdiler. 
Bundan sonra dediler «biz, fiziki neticeyi de 
tetkik etmeye başladık.» Bu mevzuu kendi 
görüşüme göre anlatıyorum. İnşallah yanılmı-
şımdır. Yoksa Plânlama bunu tetkik etsin ve 
elbirliği ile faydalı olmaya çalışalım. 

Bakın meselâ, yine bütçede sordum, de
dim ki, «sizin kontrollü kredi sistemini çalış
tırdığınız yerler ne kadardır, ne kadar teknik 
elemanınız var, ne kadar vasıtanız vardır.» 
Bana verilen cevabı şimdi okuyorum. 

«Kontrollü zirai kalkınma kredileri uygu
lanması halen 19 ilin 179 şubesinde mevcut
tur. Bu iller, Denizli, Erzincan, Elâzığ, Tokat, 
Eskişehir, Aydın, Koıiya, Samsun, Muş, İs
parta, Manisa, Kars, Bursa, Erzurum, Afyon, 
Balıkesir, Mersin, Tekirdağ, ve Uşak'tır. Ba
his konusu 179 şubenin 85 adedine teknik ele
man ve nakil vasıtası genellikle jeep otosu ver
mek imkânı bulunabilmiş olup, bakiye 94 ade
dinde de civarındaki bir diğer şubenin teknik 

eleman ve vasıtası ile çalıştırılmaktadır.» Arz 
ettim, zaten civardaki teknik eleman ve va
sıta bulunduğu yere kâfi değil ki. Bir de 
civarında çalışma yapsın. Şu halde yapacağı
mız bir şey var. 

Bize de vazife düşüyor. Biz de basla yap-
mıyalım. Ama, ilgili daireye de biraz inikas 
etsinler. Kudretimizden fazla, bu Devletin 
kudretinden fazla yere genişlemiyelim ve köy
lümüzün ahlâkını da bozmıyalım, kendi eli
mizle. 

Şimdi çok entresan gördüğüm bir mevzuu 
daha arz etmek isterim. O da şu; merak et
tim, Tarım Bakanlığı bir kitap neşretmiş ve 
bu kitaptan bir defa daha bahsettim, 800 
küsur elemanını çalıştırmış, ayrıca üniversi
tenin ziraat profesörlerinden, teknik eleman
larından bir heyete de tetkik ettirmiş ve bu 
kitabın ismi de malûm, (1968 den 2000 sene
sine kadar tarım projeksiyonu.) O kitaptan 
bâzı rakamlar aldım beyler. Görüyorum ki, 
bu millet, bu hükümetler tarım için hiçbir şey 
esirgememiş. Vermiş. Ne vermiş? Gayet ba
sit. Dün 50 olanı bugün 100 e çıkarmış, bâzı 
bölgelerde 300 e çıkarmış. Misali gayet 
basit. Meselâ, 1966 da 450 milyon olan gübre 
kredisi, 1969 da 1 milyar 230 milyona çıka
rılmış. Türkiye'de traktör adedi eskiye naza
ran 42 bin fazlası ile 80 küsur bine çıkarıl-
miş. Mibzeri de öyle, zirai kredisi öyle, 8 milyon 
küsur milyona çıkarılmış. Binaenaleyh, bütün 
imkânları öne serilmiş. Dahası var : 

Türkiye'de ziraat fakültelerinin adedi ar
tırılmış, Türkiye'de ziraat okullarının adedi 
artırılmış. Verim ne? Yani Devletin, bu hü
kümetlerin bu imkânları sağlanmasına karşı 
aldığımız verim ne? Bir de ona bakalım. Var 
burada. 

1957 de dekara verim, 1 159, devam ediyo
rum, diğer senelerde 1 147, 1 042, 1 097. Efen
dim, 1962 de kuraklık olmuş 907 ye düşmüş. On
dan sonra 1960 da hem hava iyi gitmiş hem 
ekilen saha eskiden 8 450 iken 10 milyon dö
nüme çıkmış. Ve böylece netice itibariyle, 
1967 - 1968 i okuyayım size. Efendim 1 250, 
1 154. Yani dünyanın imkânını vermişiz, on 
senelik verim niticesini alıyoruz, olduğumuz 
yerde durakalıyoruz. Onun için her sene it
halât yapıyoruz. Şu halde bir şey üzerinde 
duracağız. Ya bu makamın kuruluşu, çalışısı 
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hatalıdır, yahut benim memleketim buğday 
ekimine müsait değildir. O halde bu sektörler
de buğdayı terk edelim, hayvan yemi ziraatine 
g'delim, bir şey yapahm. Ve bunu arkadaşlar 
oybirliği ile hep beraber düşünerek bir çareye 
gitmek mecburiyetindeyiz. Yoksa ne yapacağız. 
Bu memleket tarım memleketi midir? Hayvan
cılık memleketi midir, Sanayi memleketi midir? 
Bunda bir çareye gideceğiz. Mecburuz buna. işte 
arz ediyoruz size. Verdiğimiz rakamlar malûm. 
Aldığımız malûm Bunu hep beraber düşünmek 
mecburiyetindeyiz. Hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Sezgin 
Sırada ve son konuşma için Sayın Karaağaçlı 
bulunmaktadır. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Sayın Basan, muh
terem senatörler, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
3P70 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı vesilesi 
ile siyasa parti grup sözcüleri ve sayın senatör
ler Devlet Plânlama Teşkilâtının faaliyetlerine 
uygun bir ölçü ve ihtimam içerisinde görüşlerini 
ifade buyurdular, izhar buyurulan bu görüşler
den, tenkid ve temennilerden gerektiği şekiHde 
istifade edeceğimizi, yararlanacağımızı konuş
mamın başında belirtmek isterim. 

Yüksek malûmlarınız bulunduğu veçhile, 
1961 Anayasası, kalkınmayı plâna bağlamış ve 
İra sebeple de Birinci Beş Yıllık Plân hazırla
narak 1967 yılında Birinci Beş Yıllık Plân dev
resi sona ermiş bulunmaktadır. 1968 - 1972 yıl-
Jarı arasındaki topyekûn kalkınmamızın ana-
çerçevesini de ikinci Beş Yılık Plânımız çizmiş 
bulunmaktadır. 

iknici Beş Yıllık Plân uzun çalışmalar so
nunda hazırlanmış ve parlâmentomuzda ciddî, 
titiz ve değerli bir tetkikten geçirilmek sure
tiyle kabul edilmiş bulunmaktadır, ikinci Beş 
Yıllık Plân süresi, memleketimiz için kalkın
makta bulunan memleketimiz için çok önemli 
ve hayati bir mahiyet taşımaktadır. Çünkü bu 
£üre içerisinde ekonomimiz bir taraftan bünye 
değişikliğine mâruz kalmakta, diğer yandan 
C-â ekonomimizin dış kaynaklara bağlılık dere
cesi gittikçe azalmaktadır, ikinci Beş Yıllık 
Plânın hedeflerinden birisi de budur, ikinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı memleketimizin ger
çeklerine, milletimizin arzu ve ihtiyaçlarına 

âzami derecede uygun ve Türk Milletinin arzu 
ve temayüllerini göz önünde bulundurmak su
retiyle bir hayatiyet iktisabetmiş bulunmakta
dır. Esasen, kanaatimize göre kaılkınma plân
ları bir miletin temayüllerini, hayatiyetini dik-
kata almadan eğer hazırlanırsa, verimli, müs
mir bir netice istihsal etmek imkânı da yoktur. 
Takdir buyurulur ki, kalkınma gayretlerinin he
defi, insanı memnun ve mesut etmektir. Bu 
insanları ve memleketleri yönetme durumun
da bulunanların takibetmek zorunda oldukla
rı çok güzel bir hedeftir. Ancak belirtmek ge
rekir ki, insanları mesut etmek, müreffeh kıl
mak ve bir memleketin kalkınmasını başarmak 
kolay olan bir iş değildir, bu hedefe varmak da 
kolay değildir, güç bir meseledir. 

Biz siyasi parti ve iktidar olarak bir kaılkın
ma felsefesine sahibiz, bu felsefenin temelinde 
mamur ve müreffeh Türkiye vardır. Mamur ve 
müreffeh Türkiyeyi meydana getirmek siyasi 
iktidar olarak, bir siyasi kuruluş olarak bizim 
başlıca hedefimizi teşkil etmektedir. Kalkınma 
Plânımızın temel hedefini Türk vatandaşının 
mesut ve müreffeh hale gelmesi, yüzünün gül
mesi tenkil etmektedir. Bunu, bu zor meseleyi 
başarabilmek, bu hedefe erişebilmek için, her-
şeyden önce kanaatimize göre, bir inancın sahi
bi olmak gerekmektedir. Biz, siyasi iktidar ola
rak rahatça ifade edebiliyoruz ki bu inanca sa
hip bulunmaktayız. Şartlar ne kadar müşkül 
olursa olsun, bu inancımız aralıksız devam ede
cek ve memleketimiai mesut ve müreffeh bir ül
ke haline getirme gayretlerine de devam ede
cektir. İşte ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
yapılması sırasında öngörülen hesaplar da siyasi 
iktidar olarak bizim sahip bulunduğumuz bir 
inancı teyideden hesaplar şeklinde tezahür et
miş bulunmaktadır, bizim kanaatimize göre. 

Kalkınmayı başarmak için Türk vatandaşı-
mr. yaratıcı gücünden âzami derecede is
tifade edec3ğiz, Devletin bütün imkânları
nı harekete getireceğiz, istikrarlı, devam
lı, dengeli ve hızlı bir kalkınma potansi
yelinin milletimizde ve memleketimizde mevcut 
olması sebebiyle bunu kalkınmanın, dolayısiyle 
milletin emrine kayacağız. Bu suretle daha çok 
vatandaşa iş imkânı temin etmek, iş sahası aç
mak, vatandaşlarımızın gelirlerini ve satmalma 
güçlerini artırmak, sosyal adaleti gerçekleştir
mek, bu istikmette tedbirler almak, refahı ta-
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bana yayma ve bu yolla sosyal adaleti kâmil 
mânası ile gerçekleştirme mümkün olacaktır. 

Siyasi kalkınmada, plânlı kalkınmada si
yasi felsefemizin esasını bu teşkil etmektedir. 
Esasen 1961 Anayasası kalkınmanın plânla 
olacağını, plânla yapılacağını bir Anayasa 
hükmü olarak tesbit etmiş bulunmaktadır. - Bu 
plân demokratik bir plândır, bu plân merkezî 
bir plân değildir, kamu sektörü için emredici, 
özel sektör için yol gösterici bir plândır. 

Derhal şunu ilâve etmek gerekir ki, ikinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile Türkiye'nin bü
tün meselelerini halletmek mümkün değildir. 
Ve biz böyle bir iddianın da sahibi değiliz. An
cak burada bir inancımızı da tekrarlamama 
müsaadelerinizi rica edeceğim. Kanaatimiz 
odur ki, memleketimiz huzur ve sükûn içeri
sinde bulunduğu ve çalışmalar Bu iklim içinde 
devam ettiği takdirde, milletlerin hayatında 
uzun sürmiyecek bir devre içerisinde başarıya 
ulaşmamız ve Türkiye'yi kalkınmış bir Türki
ye haline getirmemiz mümkündür. Bu hür ve 
demokratik sistemin kalkınma için müsait bir 
ortam teşkil ettiğinin inancının da ifadesidir. 
Arz ettiğim inanç içerisinde kalkınmanın, de
mokratik bir nizamda, hürriyet içerisinde ba
şarılabileceğinin isbatını yapmaktadır ve kal
kınmayı başarmak için birçoklarının iddia et
tiği gibi, hürriyetlerden sarfınazar etmeye de 
lüzum yoktur. 

Bu umumi maruzatımdan sonra, Sayın Baş
kanın özel alâkasına da riayet etmek suretiy
le 1970 malî yılı Devlet Plânlama Teşkilâtı 
bütçe tasarısı üzerinde sayın senatörlerin ve 
sayın grup sözcülerinin temas ettikleri konula
ra ölçüleri içerisinde zamana da dikkat et
mek suretiyle temas etmeme müsaadelerinizi 
istirham ederim. 

Sayın Betil'in zevkle dinlediğimiz konuş
malarında, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
ile 1970 yık programının ilmî esaslara ve ül
kemizin gerçeklerine ve Anayasamızın emir
lerine uygun olarak hazırlanmamış olduğunu 
beyan buyurdular. 

Muhterem senatörler, Yüce Meclislerden 
geçerek kesinleşmiş bulunan ve filhal uygu
lanmakta olan ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nı iddianın aksine Anayasamızın çizdiği sınır
lar içerisinde tamamen memleketimizin ihti

yaçlarına, şartlarına ve gerçeklerine göre ha
zırlanmıştır. Bunun en büyük delili, İkinci Beş 
Yıllık Plânımızın Yüce Meclislerimizden ka
bul edilerek geçmiş olmasıdır, iktisadi ve sos
yal kalkınmamız, memleketimizin millî bünye
sine göre ve tamamen ilmî metotlar, teknikler 
ve objektif esas ve kriterlerle hazırlanmıştır. 
ikinci Beş Yıllık Plânın 1968 ve 1969 yılı prog
ramlarının uygulanması sonucunda elde etti
ğimiz neticeler gerek İkinci Beş Yıllık Plânın, 
gerekse buna dayak bulunan programların ne 
kadar gerçekçi, ilmî ve objektif esaslara göre 
hazırlandığını göstermektedir. Filhakika 1968 
yılında kalkınma hızı % 6,7, 1969 yılında ise 
% 7 olarak plân hedefini tutmuştur. 1968 yılın
da gayri safi millî hâsıla 104 milyar 398 mil
yon, 1969 yılında ise 118 milyar 84 milyon 
Trük Lirasına eriştirilmiş bulunmaktadır. 1968 
yılında cari fiyatlarla 3 088 Tl. olan fert ba
şına gelir, 1969 yılında ise 3 420 liraya vâsıl 
olmuştur. 1968 yılında 20 milyar 256 milyon, 
1969 yılında 23 milyar 394 milyon Tl. lık ya
tırım gerçekleştirilmiştir. 

Bu gerçekleşme rakamlarının programa 
oranları ise, kamu sektöründe % 98 in üzerin
dedir. özel sektörde ise bu nisbet % 104 tür. 
Tabiîdir ki, bunların bir neticesi olarak daha 
çok köyümüze yol, su, elektrik götürülmüş, sa
nayi sektöründe çalıştırılanların sayısı artırıl
mış bulunmaktadır. 

Tarım sektöründe işsizlik azaltılmış, sabit 
gelirli vatandaşlarımıza, işçilerimize geniş sos
yal güvenlik imkânları temin edilmiştir. 1970 
bütçe kanun tasarısının tümünün yüce huzuru
nuzda görüşülmesi sırasında Sayın Maliye Ba
kanının yapmış olduğu konuşmada bu konu
larda daha etraflı bilgiler Yüce Senatoya tak
dim edildiği cihetle teferruat teşkil edecek hu
susları bugün arz etmek suretiyle vaktinizi is
raf etmek istemiyorum. 

Bir diğer mukayeseyi, Sayın Betil'in eleştir
diği kısımlarla ilgili olarak arz etmekte de fay
da mütalâa ediyorum. 1965 yılı fiyatları dikka
te alındığı takdirde, toplam yatırımların ger
çekleşme oranları acaba nedir? Plânda, plân 
dilimlerinde dikkate alınan husus nedir, ger
çekleşme nedir? 1967 de plânda derpiş edilen 
toplam yatırım 16 milyar 900 milyon liradır, 
buna mukabil gerçekleşme 17 milyar 600 mil-
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yon liradır. 1968 de 18 milyar 800 milyon lira
lık yatırımın plânda derpiş edilmesi karşılığı 
19,5 milyar liralık bir gerçekleşme, 1969 da 21 
milyar liraya mukabil, 21,1 milyar Tl. lık bir 
gerçekleşme elde edilmiş bulunmaktadır. 
1970 programına nazaran 23 milyar 600 milyon 
lira toplam yatırımlar için gerçekleşme tah
mini yapılmış bulunmaktadır. Tabiatiyle he
nüz senenin başında bulunduğumuz cihetle 
gerçekleşen miktar bakımından bir beyanda 
bulunmak mümkün değildir. 

Birinci Beş Yıllık Plân dönemi ile bunu 
mukayese ettiğimiz takdirde, açıkça görülürki 
Birinci Beş Yıllık Plân döneminde gerçekleşme 
miktarı, plânda derpiş edilen rakamların altın
dadır, üstünde değildir. Gerçekleşme oranı ile 
plânda derpiş olunan arasında 1967 -1968 -1969 
yıllan arasında lehe cüzi bir fark vardır. Bu ka
çınılması mümkün olmıyan lehe bir neticedir. 
Fakat bu fark da önemli değildir. Ancak Birin
ci Beş Yıllık Plân döneminde tekrar belirtmeye 
mecburum ki, derpiş edilen gerçekleşme ile ger
çekleştirilen miktar tamamen ters olarak plân
da derpiş edilen rakamlamm altındadır. 

Yine Sayın Betil 933 sayılı Kanunla muhte
lif bakanlıklara ait görevlerin Devlet Plânla
ma Teşkilâtına verilmiş olduğunu beyan buyur
dular. 933 sayılı Kanunla verilen görevler Dev
let Plânlama Teşkilâtına değil, Başbakanlığa 
bağlı bulunan bir büroya verilmiştir. Yatırımla
rın teşviki ve ihracatın geliştirilmesi konusu 
ile ilgili tedbirlerin süratli ve bir koordinasyon 
içerisinde tatbikine bağlıdır. Alınan neticeler, 
tedbirlerin ve uygulamanın isabetini ortaya 
koymuş bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesinin 
iptali gerekçesi bu tedbirlerin alınması veya 
birlikte tatbik edilmesi demek değildir. 

Yine 933 sayılı Kanunun Sayın Betil tara
fından ele alındığında Devlet Plânlama Teşki
lâtının genişletilmiş olduğu görev ve yetkileri
nin çoğaltıldığı hususu da dermayen edildi. 
Zannediyorum ki, başka sayın sözcüler de bu 
konuya değindiler, üzerinde gerçekten çok du
rulan ve münakaşa edilen konulardan birisi de 
budur. 933 sayılı Kanun memnuniyetle belir
mek gerekir ki bütün dünya milletleri tara
fından plân uygulamasında başarılı olarak tes-
bit edilmiş ve plân uygulamalarında kullanıl
ması gerekli yeni bir metod olarak dikkat ve 
takdirde tesbit ve takibe dilmiştir. Bugüne ka

dar vâki uygulamalarla alınan neticelerle de 
sabit olmuştur ki, kalkınma plânının uygulan
ması esaslarına dair olan 933 sayılı Kanunla 
kalkınma gayretlerimiz yavaşlamamış, kalkın
ma gayretlerimiz bilâkis bu kanun ile bir hız 
kazanmış, karma ekonomi düzeni içinde kal
kınma sözden fiiliyata inkılâbetmiş bulunmak
tadır. Bu bizim samimî ina,ncımız ve tesbitimiz-
dir. 

Sayın Pırıltı, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
bürokrat bir kurum haline geldiğini cari ve ya
tırım harcamalarındaki artışların böylece bü
yüdüğünü ifade buyuruyorlar. Sayın Pırıltı'nın 
konuşma metnine almış bulunduğu rakamların 
tetkikinde Devlet Plânlama Teşkilâtını ifade 
ettiği görevlerle sınırlandırdığımız takdirde; 
yani Sayın Pırıltı'nın beyanlarına mesnet aldı
ğı hususu var sayarak bir mütalâa, bir netice
ye varmak istediğimiz takdirde fikirleri ilk 
merhaledo doğru gözükebilir. Ancak meseleyi 
biraz derinliğine incelemekte fayda vardır. O 
zaman meselenin Sayın Pırıltı'nın incelediği şe
kilde tezahür etmediği neticesine kolaylıkla 
varmak kabildir. Devlet Plânlama Teşkilâtının 
kurlusuna cevaz veren 91 sayılı Kanun bu 
teşkilâtı ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınma
sını sağlıyacak plânları hazırlamak. Bunları uy
gulama alanına intikal ettirecek yıllık program
ları tanzim etmek bu programların uygulan
masını sağlamak ve çıkacak dar boğazları or
tadan kaldıracak tedbirleri almakla görevli kıl
mıştır. Daha sonra çıkartılan 933 sayılı Kanun 
ise bu görevlere ek olarak yeni birtakım vazife
ler tahmil etmiştir. 933 sayılı Kanunla bu teşki
lâta tahmil edilen vazifeler, evvelce birçok ba
kanlıklarda bugün Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın bünyesindeki kadrolardan, kadrodan bir
kaç misli fazla daha geniş bir kadro ile ve fa
kat daha uzun bir zamanda ve daha bürokra
tik olarak halledilmekte idi. 

Cari giderlerdeki artış rakamlarına dikkat 
edilirse, bu artışın 933 sayılı Kanunun tah
mil ettiği görevlerin başlamasiyle meydana gel
diği görülecektir. Bu cari gider artışlarının di
ğer bir sebebi de Devlet Plânlama Teşkilâtının 
muhtelif komisyonlara yaptıracağı araştırma
lar için gerekli giderlerin burada yer almasıdır. 
Bu komisyonların kurulması ise yine 91 sayılı 
Kanunun âmir bir hükmüdür. 
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Yatırım ödeneklerinin artışına gelince; ma
lûmları olduğu üzere ikinci Beş Yıllık Plân ül
kenin topyekûn kalkınması için gerekli eko
nomik araştırmalarla fizibilite raporlarının ha-
zırlattırılması ve uygulama alanına intikali göre
vini Devlet Plânlama Teşkilâtına vermiştir. Bu 
sebepledir ki, Devlet Plânlama Teşkilâtı yerli 
ve yabancı müşavir firmalara 68 aded büyük 
araştırmayı ihale yolu ile vermiştir. Bunlar 
içinde Türkiye'nin çinko - kurşun, civa, mer
mer, asbest yataklarının araştırılması ve kul
lanılması ülkemizde kurulabilecek gıda endüst
risinin çeşitleri, kapasiteleri ve vasıflarının tes-
biti, Türk otomotiv endüstrisinin gelişmesini 
sağlıyacak döküm, dövme ve diğer aksam. Yaş 
meyva ve sebzenin ihraç imkânlarının araştırıl
ması ve organizasyon şekli, Güney - Doğu ve 
Doğu - Anadolu bölgesiyle Güney - Akdeniz 
bölgesinin endüstrileşme esasları vardır. Bun
ların bütünüyle gerekli dış para ihtiyacını kar
şılamak ve uygulama alanına sokmak imkânı da 
hâsıl olacaktır. Bunların yanında ayrıca teşki
lâtın kendisi uzmanları vasıtasiyle 80 in üstün
de araştırma yapmış. Ve yayınlamıştır. Tabia-
tiyle Devlet Plânlama Teşkilâtı, dünyada mey
dana gelen her türlü terakkiyi yakından taki-
betmekte ve bunu memleket şart ve gerçekle
rine uygun bir tarzda tatbikata intikal ettir
mektedir. Başka şekilde de plânlamanın başa
rılı olması her halde güç olur kanaatindeyim. 
Personel kadrosu itibariyle de Devlet Plânla
ma Teşkilâtının asgari kadroları ile yükümlü 
olduğu bu görevler sebebiyle çalıştığını ifade 
etmek kanaatimize göre bir gerçeği ortaya koy
mak olur. Filhakika Devlet Plânlama Teşkilâtı 
bugün 300 ü aşkın uzman çalıştırmaktadır. Ha
len İran'da bu rakam 3 000 dir. Pakistan'da 
ise Türkiye'nin birkaç misline baliğ olmaktadır. 

Sayın Pırıltı (A/2) cetvelindeki masrafla
rın ikiye bölünüş sebebi etüt ve proje hizmetleri 
dışında bu projelerin uygulatılmasmda çalıştı
rılacak yerli ve yabancı uzmanlara ödenecek üc
retlerin böyle bir formül içinde mümkün olabi
lip, olamıyacağı hususuna dokunmaktadırlar. 
Bu ayrım bir kamuflâj değildir. Burada bir me
seleyi kamufle etmek bahis konusu değildir. Ak
sine program - bütçe sistemi içinde her görevin 
karşılığını bütçede aynen aksettirmiş düşüncesi 
bunda âmil olmuştur. Bu, samimî ve açık bir 

bütçe fikrinin tabiî icabı olarak kabul edilme
lidir. 

Tarımla ilgili mütalâalarında Sayın Pırıltı, 
tarımımızın hava şartlarına bağlı olduğunu ifa
de ile bu konudaki düşüncelerini beyan buyur
dular. Malumlarınızdır ki, ülkemizde tarım sek
törünün hava şartlarına bağlılığı bir realitedir. 
Zannediyoruz ki, uzun yıllar daha bu, bulundu
ğu hal üzere devam edecektir. Derhal ilâve et
mem gerekir ki, Adalet Partisi iktidarı, bu bağ
lılığı asgari hadde indirmek üzere çeşitli ted
birler almış bulunmaktadır. Bu tedbirler şun
lardır : 

İyi ve yüksek verimli tohumluk tevzii. Bü
yük ölçüde suni gübre dağıtımı 8 büyük sula
ma havzasındaki sulama çalışmalarını Hızlan
dırmak ve ikmal etmek, Yeraltı sularını ilk 
defa olarak proje bazında tarım sektörü emrine 
sokmak, sulama tekniğine kanalet ve kapalı bo
rularla sulama, yağmurla sulama sistemi ile 
sulama, tanm makinalarından traktör mibzer, 
biçerdöver ve yardımcı aletlerini büyük ölçüde 
çiftçinin emrine sokmak. Çiftçiye açılan kredi 
miktarını 8 milyara kadar yükseltmek. Hayvan
cılık mevzuunda besicilik, sütçülük, ırk ıslası 
projelerini, endüstrisiyle birlikte, geliştirmek. 
Tarım mahsullerini, bilhassa yaş meyva ve seb
zenin ihracını sağlamak. Bütün bu konularda 
daha detaylı olarak bilgiyi zannediyorum büt
çenin tümü üzerindeki genel görüşmede Sayın 
Maliye Bakanı Yüce Huzurunuzda arz etmiş bu
lunmaktadır. 

Antalya, Muğla ve izmir'de bölge plânlama-
siyle alâkalı olarak Sayın Pırıltı'nın dile getir
diği hususu şu suretle cevaplandırmak istiyo
rum. Antalya, Muğla ve izmir'de kurulması söz 
konusu olan bölge teşkilâtı 6/12209 sayılı bir 
Kararname ile esasları tesbit edilen turizmin 
geliştirilmesi ile ilgilidir. Bu Kararname ile 
Antalya'dan başlıyarak Akdeniz, Ege kıyıları 
ve Marmara'nın belirli yerlerinde turizmin ge
lişmesi için gerekli alt yapı yatırımlarının ve 
fizikî plânlamanın esasları tesbit edilmiştir. 
Amaç, turistik tesislerin söz konusu kıyı şeridin
de düzenli bir şekilde geliştirilmesini sağlamak
tır. Bu büyük turizm çalışmalarının yürütülme
si için merkezde bir proje müdürlüğü; izmir, 
Antalya ve Muğla'da bölge müdürlükleri ku
rulması öngörülmüştür. Antalya'da Birleşmiş 
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Milletlerden alman teknik yardımla yapılan 
bölge plânlama çalışmalarından faydalanılmak
tadır. Bunun en belirli örneklerinden biri An
talya'da kurulması için çalışmalar yapılan En
tegre orman sanayiidir. Bu tesis 200 bin ton 
kapasiteli kâğıt ve kereste fabrikaları ünitele
rini ihtiva etmektedir. Tesis, ihracat yapabile
cek niteliklere sahip ekonomik bir yatırım ola
rak projelendirilmektedir. 

Sayın Karaman, Plânlama bütçesi üzerinde 
bize göre dikkate şayan bir konuşma yapmış bu
lunmaktadır. Sayın Karaman; zannediyorum ki, 
konuşmalarının bir noktasında, kendisiyle mu
tabık olduğumuz, bizim de görüşümüzün gerçek 
olduğu meseleyi, rakamlar ortaya koymak sure
tiyle, dile getirmiş bulunmaktadır. Bunu zama
nı gelince tesbit ve işaret edeceğim. 

Sayın Karaman, Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın son yıllarda görevlerini değiştirdiğini, bün
ye değişmesi yaptığını ifade etmek suretiyle 
umumi mütalâalarını serd etmiş bulunuyor. Sa
yın Karaman konuşmasında kapitalist kalkınma
ya yer verildiği, bunun enflâsyonu gerektirdiği
ni ifade etmektedir. Anayasamız kalkınmanın 
kapitalist veya sosyalist yolla yapılması husu
sunda bizim tetkikimize, bilgimize göre bir esası 
vaz'etmemiş bulunmaktadır. Türkiye'de kalkın
ma, konuşmamın mebdeinde de işarete gayret 
ettiğim üzere, hür ve demokratik bir ortamda 
karma ekonomi sistemine göre yapılmaktadır. 
Plâmn ilk yıllarında Plânlama Teşkilâtının cid
dî çalıştığını beyan buyuran Sayın Karaman, 
son yıllardaki çalışmalarını tenkid ediyor. 

Bugün Plânlama Teşkilâtı, ilk yıllara göre, 
çok daha güçlü bir teşkilâttır, üçyüzden fasla 
tecrübeli uzman ve teknisyene sahip bulunan 
Plânlama Teşkilâtı bu bünyesiyle çok geniş etüd 
ve araştırma yapma imkânına kavuşmuş bulu
nuyor. Şimdi, Plânlama Teşkilâtının gerçek
ten kendisinden beklenen vazifeyi yapıp yapma
dığını, iyi mi, daha mı iyi, daha mı kötü yap
tığını, ilk yıllara göre, rakamlarla ifade etmek 
suretiyle meseleyi vuzuha kavuşturmakta fayda 
mütalâa ediyorum. 

1963 - 1965 döneminde sabit fiyatlarla millî 
gelirde artış % 5,7, sanayide artış % 8,5; ta
rımda % 1,4 tür. Millî gelirin üç yılda artışı
nın rakam olarak ifadesi de 11,3 milyar Türk 
lirasıdır. 1965 - 1969 döneminde ise millî gelir 
artışı yılda % 7,7; sanayide % 11,1, tarımda 

— 414 

% 4,4 tür. 4 yılda artış ise 25 milyar Tl. dir. 
Burada Devlet Plânlama Teşkilâtının ilk yıllar
daki çalışması ile son yıllardaki çalışmasına mü
tedair hükmü verirken bu rakamları dikkate al
mak suretiyle çalışmayı değerlendirmek ve ona 
göre bir hüküm vermek lâzımgelir kanaatinde
yim. Böyle bir hüküm vermek gerekiyor ise bu 
Plânlama Teşkilâtının aleyhine değil, Plânlama 
Teşkilâtının lehine olan bir husustur. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Efen
dim, ilk yıllarda iyi çalışıyordu, sonra kötü ça
lıştı diye bir söz söylemedim. Son yıllarda ma
hiyetini değiştirdi, dedim. Yoksa çalışmasında 
bir şey yoktur. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — işte, mesele yok. Bir teşkilât mahi
yetini değiştirir ise o fonksiyon değişikliğine 
müncer olan çalışmasına da her halde menfi su
rette tesir icra edecek bir husus ilerisinde bu
lunmak icabeder. Ben, böyle anlıyarak, müta-
lâaamı bu istikamette dermayan ettim. Çalış-
masiyle ilgili bir beyanınız mevcudolmadığına 
göre bir mesele de bahis konusu olmasa gerek. 

Yatırımlar, son yıllarda hem kamu sektörün
de hem özel sektörde ondan öneceki yıllara gö
re çok fazla miktarda artmış bulunmaktadır. 
Plânlama Teşkilâtının bu kalkınmada önemli 
rolü vardır. 91 sayılı Kanuna göre Teşkilât, 
kendine verilen vazifeleri büyük bir feragat 
içerisinde yapmaktadır. Kalkınma için yapılan 
araştırmalar 91 sayılı Kanunun vazife madde
cine uygun olduğu gibi İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânının bu maksatla Devlet Plânlama 
Teşkilâtına verdiği vazifeler mekanında bulun
maktadır. Araştırmalarda kullanılan kalkınma 
fonu ikinci Beş Yıllık Plâna göre Devlet Plân
lama Teşkilâtına verilmiştir. 933 sayılı Ka
nun, Devlet Plânlama, Teşkilâtına sadece ya
bancı sermaye projelerini inceleme vazifesi ver
miştir. ikinci Beş Yıllık Plân ve Anayasanın 
129 ncu maddesiyle getirilen Plân Uygulama 
Kanununun kurduğu yatırımları ve ihracatı 
teşvik bürosu, bir vesile ile de arz ettiğim gibi, 
Başbakanlığa bağlıdır. Başbakan adına Devlet 
Plânlama Müsteşarı tarafından yönetilmekte
dir. özel sektörün yatırımlarını Plân hedefleri
ne doğru teşvik etmek, Anayasanın bir emridir. 
Plân uygulama Kanunu işte bu maksatla geti
rilmiştir, yapılan iki yıllik tatbikat çok iyi so-
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nuçlar vermiş, Anayasa MaJhkemesince iptal 
edilen madldenin yerine de yeni bir kanun ta
sarısı ile Anayasa Mahkemesinin bozma kararı
na uygun bir sureti halli hazırlamış bulunmak
tayız. Kanun tasarısı hazırdır, yaikmda Yüce. 
Meclislere sunulacaktır. Burada bir hususu sa
rahatle tesbit ve zabıtlara intikal ettirmek isti
yorum. Uygulama Kanunu, yalnız özîel sektöre 
uygulanan bir kanun değil, kamu sektörüne de 
tatbik edilen bir kanundur. 

Devlet Plânlama Teşkilatının başarılı ola
bilmesi için ilgili daire ve müesseselerle mahallî 
idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin ıslahı husu
sunda da çalışması gerekmeikte olduğu halde 
bu hususta bilgi sahibi olmadıklarını, yanlış 
tesbit etmsdimse, Sayın Karaman ifade buyur
dular. Derhal beyan edeyim ki, Devlet Plânla
ma Teşkilâtı bu konu ile yakından ilgili çalış
malar yapmaktadır. 

Halen iktisadi devlet teşekküllerini yeni
den düzenleme grupu adı altında bir grup ikti
sadi devlet teşekküllerini yeniden düzenleme 
komisyonu çalışmalarının uygulamasını izle
mekte, meydan?, çıkan güçlükleri gidermekte ve 
gerekli koordinasyonu Devlet Plânlama Teşki
lâtı yapmalardır, Ayrıca, Hükümet programı
mızda da yer alan idareyi ve idari metotları 
yeniden düzenleme çalışmalarına ait ilkeleri 
teöbite Devlet Plânlama Teşkilâtı gayret etmek
te, üzerin ele filhal çalışmaktadır. Bu çalışma 
ve tesbitin ikmalinden sonra uygulama alanına 
geçilecektir, Ayrıca, daha önce bu konuda baş
latılmış bulurum ve kısmen sonuçlanan yadi 
çalışmadan da Devlet Plânlama Teşkilâtı isti
fade etmektedir. 

1983 yılında başlatılan ve 1969 jnlmda de
vam ettirilen 16 proje hemen hemen tüm kamu 
kuruluşlarını ilgilendiren koordinasyon proje
leridir. 91 sayılı Kanunun 2 nei maddesinin 
(D) fıkrası, 9 ncu maddesinin (D) fıkrası ve 
keza 91 sayılı Kanunun 16 ncı maddeleri gere
ğince ele alınmış, kanuni vazifelerdir. 91 sayılı 
Kanununu ve bu maddeleri A. P. iktidarı hazır-
lamamıştır. Sayın Karaman'm mütalâalarına 
karşılık olarak 16 proje ile ilgili bulunduğu 
için arz ediyorum. Ancak, biz iktidar olarak 91 
sayılı Kanuna ve cnun maddelerine, bu madde
lerde mündemiç ruha sadık bulunuyoruz. Bun
lara dayalı çalışmaların ülkemizi ileri noktalara 
götürecek çalışmalar olduğundan şüphe etmiyo

ruz. Sayın Karaman'm kendileri tarafından ha
sırlanan ve hazırlığında büyük emeği geçtiğine 
emin bulunduğum böyle bir yasa hakkındaki 
karşıt düşüncesini anlamakta müşkilât içerisin
de olduğumu da belirtmek isterim. 

Kısaca, gümrük muafiyeti konusuna da de
ğinmek istiyorum. 1888 yılında kamu sektörüne 
dâhil 14 proje için 878 684 €00, özel sektör için 
16 projeye 65 milyon 343 bin ki, ceman 30 
projeye 944 028 000 liralık gümrük muafiyeti, 
1S89 yılında kamu sektöründe 27 proje, özel 
sektörde 58 proje için, kamu sektörü projeleri
ne 1 milyar 336 milyon, özel sektöre ait proje
ler için 386 milyon ki, cem'an 1 milyar 722 
milyon. 1968 ve 1969 yıllarında böylece cem'an 
2 milyar 666 milyon liralık muafiyet tanınmış 
ve bununla 9 milyar 976 milyon liralık yatırı
ma tekabül eden bir neticenin istihsali temin 
edilmiştir. Görüldüğü gibi bu uygulama kanu
nu, bu vesile ile de ortaya konmaktadır ki, yal
nız özel sektöre tatbik edilen bir kanun değil, 
kamu sektörüne tatbik edilen bir kanundur. 

Sayın Ragıp Üner, Fiat ve Volvo projele
rinden bilgi edinmek istediler. Fiat projesi 
20 bin binek arabası kapasiteli olarak 332 mil
yon 875 bin lira malî portesi bulunan bir pro
jedir, halen tesisler inşa halinde olup, önümüz
deki sene imalâta başlamış olacaktır. Diğer 
proje, bir yerli grup ile Volvo arasındaki mü
zakereler belli bir safhaya kadar devam etmiş 
ise de bilâhara yerli grup Eeno ile daha müsa
it şartlarla anlaşmaya varmıştır. Bunun da ka
pasitesi 20 bin binek arabası olup, yatırım tu
tarı 390 milyon Tl. dır. 

Muhterem senatörler, kanuşmamın sonuna 
gelmiş bulunuyorum, vaktinizi fazla almak is
temiyorum. Bilmiyorum, Sayın Başkan 10 da
kika içerisinde konuşmamı bitirebilir iniyim? 
j kadar vaktim var mı, kaç dakika vaktim vaı 
efendim? 

BAŞKAN — Ne kadar lütfeder kısa konu
şursanız bütçelerin vaktiyle çıkmasını sağlamış 
olursunuz, bu sebeple Başkanlık kısa konuşma 
lehinde iradesini izhar edecektir. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGÎN (De
vamla) — Bir hususu Yüce Huzurunuzda arz 
etmeden, vuzuha kavuşturmadan ayrılırsam 
görevimi yapmamış olacağım kanaati içerisinde, 
taallûku itibariyle bütçenin tümü üzerinde 
yapılan bir görüşmeye dönmek istiyorum. 
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Muhterem senatörler, bütçenin tümü üze
rinde yapılan görüşmelerde Sayın Gündoğan 
dikkate değer ve cevaplandırılması mutlaka lâ
zım,, kendisini burada müdafaa imkânından 
mahrum bulunan, feragat ve faziletle vazife 
gören D. P. T. nda görevli bâzı arkadaşlarımız
la ilgili beyanda bulundular. O itibarla mese
leyi huzurunuzda bir vuzuha kavuşturmakta 
fayda vardır. 

Evvelâ, Sayın Gündoğan 933 sayılı Kanunla 
özel sektöre ulufe dağıtıldığını, 1969 yılında ya
tırım indirimi, ihracatta vergi iadesi, gümrük 
muaflığı, gümrük taksitlendirmesi, geliştirme 
ve teşvik fonlarından kredi açılması nedeniyle 
4 milyar 243 milyon liralık bir külfet yüklen
diğini ifade etmişlerdir. 

Kalkınma Plânının uygulanması esaslarına 
dair 933 sayılı Kanunun, kıt olan kaynakları
mızın plân ilke ve hedeflerine uygun olarak 
kullanılmasını özellikle, özel sektör elindeki 
kullanılabilir kıt kaynakların tamamının Kal
kınma Plânı ve yıllık programlarda gösterilen 
sahalardaki yatırımlara kanalize edilmesini ve 
böylece kalkınmanın gerçekleşmesinde özel sek
törün kendisine düşen payı yerine getirmesini, 
döviz kazandırıcı hizmetlerimiz ve ihracatımı
zın tediye muvazenemizi müspet yolda etkileye
cek şekilde gelişmesini, ihracatımızın kompo
zisyonunda sanayi ürünlerimizin gittikçe ar
tan nisbette yer almasını sağlıyacak teşvik ted
birlerini ihtiva etmektedir. Teşvik tedbirleri, 
bugün iktisadi bakımdan, kalkınmış ülkelerde 
bile uygulanmaktadır. Yatırımcılar, bâzı teş
vik tedbirleriyle Kalkınma Plânına ve yıllık 
programlara uygun sahalarda yatırım yapmaya 
teşvik edilmedikleri takdirde ya yatırım yap
maktan vazgeçmekte veya yatırımı memleket 
ekonomisi bakımından pek yararlı olmıyacak 
şekilde küçük kapasiteli tutmakta ya da zarar 
ihtimali bulunmıyan, sağlanacak kârlarla kısa 
vâdede kendini amorti eden ve genellikle harcı 
âlem tüketim malı üreten yatırımlara yönel
mektedirler. Müteşebbislere rastgele yatırım 
değil de Kalkınma Plânı ve yıllık programlara 
uygun yatırımlara ve ihracata yöneltmek için 
933 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
bugüne kadar yatırım indirimi, gümrük muaf
lığı, gümrük taksitlendirilmesi, geliştirme ve 
teşvik fonları, karma teşebbüslere katılma payı, 
ihracatta vergi iadesi, teşvik tedbirlerinden ya-

30 . 1 . 1970 O : 3 

rarlanan yatırımların ihracatta vergi iadesi 
gibi uygulamalar yapılmış bulunmaktadır. Bü
tün bunlarla ekonomimize 5,7 milyar liralık ek 
katma değer, 51 bin kişiye yeni iş sahası, yıl
lık olarak 1 milyar 480 milyon liralık Gelir ve 
Kurumlar Vergisi, 61 milyon liralık ücretlerden 
Gelir Vergisi, 800 milyon liralık Gider Vergisi 
tahsili imkânı doğmuştur ve bu vergiler her yıl 
tahsil edilebilecektir. Ayrıca, bu sebeple ih
racatta gelişmeler meydana gelmiştir. Asıl hu
zurunuzda arz etmek istediğim nokta şudur: 

Sayın Gündoğan, Profesör Şakir Berki'ye 
yaptırılan araştırmayı dile getirmek suretiyle 
DPT nda vazifeli bulunan Yılmaz Ergenekon'-
un hocası olması sebebiyle kendisine bu araştır
ma işinin kayırma voliyle verildiğini bildirerek 
vazifeli bulunan arkadaşımızı da cidden rencide 
etmiş bulunmaktadır. Gerçek şudur : 

Profesör Şakir Berki'ye yaptırılan araştır 
ma, toprak hukuku ile ilgilidir. Konu, memle
ketimizin aktüel bir konusudur. Araştırmayı 
yapan toprak hukuku profesörüdür, 270 sahife 
tutan bu araştırma her hangi bir resmî müesse
se tarafından bastırılmış olsa idi, ödenecek te
lif hakkı ne kadar tutacak idi ise o miktarda 
da bir ödeme yapılmıştır. Bu araştırmada top
rak hukuku ile ilgili en yeni ve en yetkili fi
kirler bir araya getirilmiş ve sosyal plânlama 
sahasında bu araştırmadan önemli ölçüde ya
rarlanılmıştır. Yılmaz Ergenekon gibi, Şakir 
Berki'nin bir çok öğrencisi vardır. Hepimizin 
tahsil hayatımızda bizi yetiştiren hocalarımız 
vardır. Bunlar, yer yer devlette vazife alan in
sanlardır. Mesuliyet mevkiinde bulunduğumuz 
zamanlarda da kendilerine vazife tevdi edilen 
hocalarımız vardır. Böyle bir bağı ne şekilde 
kurmak mümikündür, ne şekilde böyle bir bağ 
kurulabilir, bunu anlamak, izah etmek mümkün 
değildir. Bir taraftan sosyal meseleden bahse
deceğiz, bir taraftan toprağa ilişkin meseleler
den bahsedeceğiz, bunun önemi üzerinde dura
cağız. D, P. T. bu önemi takdir edecek o sebeple 
ilmî bir araştırma yapmak için bunun profesö
rüne müracaat edecek, bir vazifeli arkadaşın 
hocası diye o arkadaşı şaibe altında bulundura
cağız. Bu, isabetli bir yol değildir. 

Diğer konu, daha enteresan. Yine Sayın 
Gündoğan Arkadaşımız. D. P. T. nın Profesör Or
han Tuna'ya verdiği bir araştırma işini de hu-

416 — 



C. Senatosu B : 33 

susi bir bağa bağlamaktadır. Profesör Orhan 
Tuna Birinci Beş Yıllık Plân Döneminden beri 
D. P. T. ne araştırma yapmaktadır. Burada Nev
zat Yalçıntaş bahis konusu olmuştur. Nevzat 
Yalçıntaş'ın hocası diye kendisine bu araştır
manın verildiği, bir hususi bağ şeklinde ifade 
edilmiş olmasına rağmen Nevzat Yalçıntaş 
D. P. T. na 1967 yılında intisabetmiş bulunmakta, 
Profesör Orhan Tuna ise Birinci Beş Yıllık Plân 
döneminden beri D. P. T. nda araştırma ile bilgi
sinden istifade edilmektedir. Bakınız, bağ ne 
kadar ilgisiz, uzak ve kopuk. Bu araştırma 1967 
yılında o zamanki Sosyal Plânlama Dairesi 
Başkanı Enver Ergım'un talebi üzerine gerekli 
karar kademelerinden g-eçerek mukaveleye bağ
lanmış, mukavelenin 6 ncı maddesinin son fık
rasında, araştırmanın iki safhalı olduğu derpiş 
edilmiştir. Birinci safhayı teşkil eden Türkiye'
de toplu iş sözleşme düzeninin ekonomik ve 
sosyal sorunları araştırması bitmiştir. ikinci 
safha olan, Türkiye^de toplu iş sözleşmelerinin 
tesirleri araştırması devam etmektedir. Huzu
runuzda bu araştırmaların bir hususi bağ se
bebiyle ilgililere verilmemiş bulunduğunu, 
D. P. T. ncı vazife alan mümtaz arkadaşları
mızın bu düşünceden uzak olarak hareket et
miş olduklarını bildirirken D. P. T. nın mesai
sini gerektiği ölçülerde takdir eden Yüce Sena
toya, Siyasi parti gruplanna ve şahıslan adma 
konuşan sayın senatörlere şükranlanmı arz 
eder, Yüce Senatoyu saygılanmla selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan; bir dakika, so
ru var. Sayın Bora buyurun. 

ASLAN BORA (Tunceli) — Efendim, Dev
let Plânlama Müsteşarı Sayın Turgut Özal'm 
D. P. T. nda g-örev almış akrabaları var mıdır? 
Ve kaç kişidir? Bunlann görevleri ile aldıkları 
maaş durumlan nedir? Bunlar hangi tarihte gö 
reve başlamışlardır 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Şu anda takdir buyurursunuzki bu
nu cevaplandırmam mümkün değildir, Sayın 
Bora müsaade buyururlarsa kendilerine bir haf
ta zarfında yazılı olarak cevabını takdim ede
rim. 

ASLAN BORA (Tunceli) — Teşekkür ede
rim, yazılı olsun. 
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I BAŞKAN — Sayın Betil. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, 

D. P. T. bütçesi, plân ve programı konuşulur
ken üzerinde her an durulan konulardan birisi 
de topraktır. Tekrar söz istemiyorum. Toprak 
reformu hakkında da soru sormuyorum. Zama
nın nezaketini biliyorum yalnız Sayın Bakandan 
bir hususu öğrenmek istiyorum. Türkiye'de 
köy ve köyler ölçüsünde toprak sahipleri var 
mıdır? Hükümetçe toprak sahipleri üzerinde 
bir inceleme ve bir araştırma yapmak suretiy
le Türkiye'de köy ölçüsünde toprak sahipleri 
var mıdır, yok mudur? Kendilerinden bu husus
ta bilgi rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De^ 
vamla) — Toprak reformu ve tarım reformu 
hakkında Yüce Heyetinize ben de malûmat arz 
etmek isterdim ama vaktin müsait olması hase
biyle temas etmiyorum. Türkiye'de resmî ola
rak köy sahibi şahsın varlığını bilmediğimi be
yan etmek isterim. Ancak, bildiğim husus şu
dur: Türkiye'de 400 ü aşkın, 480 civarında bü
yük arazi sahibi mevcuttur. Eğer Sayın Betil'-
in öğrenmek istediği husus bu ise... 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sualim gayet 
açık. Köy âmme hükmî şahsiyeti niteliğinde 
olan bir sahada mülkiyet hakkına sahip kimse 
veya kimseler var mıdır? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Şu anda resmî olarak bu bilgiye sa
hip değilim ama ancak çeşitli bâzı yerlerde kö
yü olan şahıslardan bahsedildiği bir vakıadır. 
Bu resmî bilgiye sahip değilim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Bu hususta bana 
gerekli incelemeyi yapmak suretiyle bir yazı 
lütfetmek durumunda bulunurlar mı? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Memnuniyetle. Bunu daha ziyade ta
pu kadastro işlerini görmekle görevli Devlet 
Bakanı arkadaşımdan ve ayrıca Tarım Bakanı 
arkadaşımdan rica etmek suretiyle Sayın Be-
til'in sorusuna yazılı olarak cevap takdim ede
ceğimi belirtirim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — İkinci sorum şu
dur Sayın Başkan. Gayrisâfi millî hâsıla bura
da artmakta ve fert başına paylaşılmasından 
düşen rakam hep konuşuluyor. Ama, plân ve 
program üzerinde konuşulurken bir de gelir 
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dağılımından, adaletin sağlanmasından bahsedi
liyor. ikinci Beş Yıllık Plânın hedefleri ara
sında bu zikredilmiştir. Çok muhterem Bakan 
verdikleri izahat oranında gene gayri-
sâfi millî hâsılanın filân yılda şu ka
dar, filân yılda bu kadar arttığından, bittabi 
fert basma düşen miktarın da arttığından bah
şettiler. Ama, Hükümet olarak Başbakanlığa 
bağlıdır D. P. T., gayrisâfi millî hâsılanın fert ba
şına düşen miktarı konusu üzerinde adalet var 
mıdır, yok mudur? Yoksa, bu adalet nasıl tesis 
edilir? Bunun üzerinde bir incelemeleri, araş
tırmaları var mıdır, yok mudur? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Hükümet programımızda var efen
dim. ikinci Beş Yıllık Plân tedbirleri içerisin
de var. Hükümet programımızda var. Refahı 
tahan'a yayma, işte bu. Bunun için çalışmaları
mız var. Bu çalışmalar var. Bunun münakaşası 
İkinci Beş Yıllık Plân içerisinde bahis konusu 
olduğu gibi Hükümet programının müzakeresin
de de bahis konusu oldu. Gerçekten, sosyal ada
letli bir kalkınmayı eğer temin edemiyor ise, 
kalkınmanın tüm gerçekleştiğinden bahsedile
mez. Binaenaleyh kalkınmayı, bütün fertlerin 
bu kalkınmadan istifade etmesinin ölçüleri içe
risinde, temin eden bir istikamete sevk etmek lâ
zımdır. Kalkınmanın, refahın tabana yayılma
sından maksat da budur. Çalışmamız da bu is
tikamettedir. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. Bu
yurun Sayın Betil. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Efendim, son bir 
sualim var. Efendim; Plân görüşülür, oylanır, 
ama bir daha ağza alınmaz değildir. Her konu
da ve her vesile ile bu böyledir. Bir kanun gö
rüşülür oylanır ve yürürlüğe girer. Her vesile 
ile o kanun tenkid edilebilir, ilga edilebilir, ta
dil edilebilir. Bu itibarla, bir konu bir kere gö
rüşüldü mü bir daha ele alınmaz, ben bunu ka
bul etmiyorum. Sadece bir sorum var ve sonun
cu sorumdur, teşekkür ederim kendilerine. 

Anayamızm 52 nci maddesi sarahaten ifade 
ediyor, diyor ki; «Tarım ürünlerinin ve tarım
la uğraşanların emeklerini değerlendirilecek.» 
Şimdi, kimyevi gübre veriyoruz, tohumluk ve
riyoruz, tarım kredi kooperatifleri kuruluyor, 
hepsini biliyoruz. Yalnız tarım ürünlerinin ve 

tarımla uğraşanların emeklerinin değerlendi
rilmesi hususunda tedbir almayı gidiyorsanız 
çalışmalarınız var mı? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Evvelâ bir hususu arz etmek istiyo
rum: Sayın Betil'in, son suallerinin başlangı
cından belirttiği hususla mutabıkım. Gayet 
tabiî, bir kanun ilga edilinceye kadar meridir 
ve çeşitli vesilelerle dile getirilebilir, eleştirile
bilir. Bunda hiç itirazımız yok. Acaba, benim 
mâruzâtımdan böyle bir netice mi anlaşıldı? 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Belki, ben yan
lış anladım. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Çok özür dilerim. Bu, benim uğrun
da mücadele ettiğim bir prensiptir ve her ve
sileyle de dile getirmeye gayret ederim. Hattâ 
benimsemediğimiz bir kanun, evet, vardır, ilga 
edilinceye kadar meridir ama her vesileyle ko
nuşulabilir. Bu Anayasa bakımından da varit
tir. Evieviyetle İkinci Beş Yıllık Plân bakımın
dan Birinci Beş Yıllık Plân bakımından da va
rittir. 

Anayasanın 52 nci maddesi «Devlet, halkın 
gereği gibi beslenmesini, tarımsal üretimin top
lumun yararına uygun olarak artırılmasını sağ
lamak, toprağın kaybolmasını önlemek, tarım 
ürünlerini ve tarımla uğraşmaların emeğini 
değerlendirmek için gereken tedbirleri alır.» 
diyor. Biz, tarımla uğraşanların emeğini değer
lendirmek için, kendi anlayışımıza, siyasi par
ti olarak anlayışımıza göre, gerekli tedbirleri 
aldık, almaktayız. Ve bunları.' geliştirmekte
yiz. Misal olarak, taban fiyat politikasını arz 
etmek isterim. 

Taban fiyat politikası; çeşitli ürünlerde, 
6 - 7 yi gecen ürünlerde, Adalet Partisi iktidarı 
tarafından geniş şekilde tatbika konulan bir 
çalışma şeklidir. Bu, Anayasanın 52 nci mad
desindeki, tarımla uğraşanların emeğini değer
lendirmeyi ifade eder. Bunun içerisinde ayrıca 
tarım sektöründe çalışan işçilerin iş Kanunu 
kapsamına alınması, sigortayla ilgilendirilmesi, 
sigorta kapsamına alınması gibi konular da ay
rıca vardır. Bunun hakkındaki çalışmalarımız
da mevcuttur. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Söylediklerinizin 
dışında başka bir tedbir düşünüyor musunuz? 
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DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Hayır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu. 

KÂZIM KARAAĞÇLIOĞLU (Afyon Kara-
hisar) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun muh
terem heyeti, huzurunuzda müzakeresi yapıl
makta olan Devlet Plânlama Müsteşarlığı Büt
çesi dolayısiyle ben de kısa zaman ölçüleri içe
risinde şahsi görüş ve kanaalerimi Yüce Heyeti 
nize arz ve ifadeye çalışacağım. 

Yüksek malûmlarınız olduğu gibi Batı ülke
lerinde plân fikri, memleketimize nazaran, çok 
önceki devrelerde başlar. Ve bu ülkelerde plân 
anlayışının ve plân tatbikatının, Devlet mües
sesesi halinde, bir kuruluş olarak, Devlet ha
yatında görülmesi yine bizim memleketimizden 
çok eski tarihlerde başlamaktadır, ilk plân ça
lışmaları 1930 - 1938 yılları içerisinde Türkiye'
de yapılmış, fakat esaslı bir Devlet kuruluşu 
halinde Türk administrasyonunda müessir bir 
hale getirilememiştir. 

1950 yılında başlıyan büyük bir kalkınma 
içerisinde sosyal, ekonomik, teknolojik ve ida
ri hayatımızda vukuagelen büyük gelişmeler 
memleketimizde plân fikrinin münakaşa edilme
si, binnetice plânın zaruretini doğurmuştur. 

Devlet hayatımızda köklü bir müessese ha
linde plânın yer alması 1961 Anayasasından 
sonra olmuştur. Devlet hayatımıza 1961 yılın
dan sonra giren Devlet Plânlama Teşkilâtı Tür
kiye'nin ekonomik yapısı üzerinde müessir ola
bilecek ve Türkiye'nin Batı anlamında modern 
bir Devlet halinde gelişmesine imkân bahşede
cek çalışmaları büyük bir muvaffakiyetle yap
mış. Birinci ve İkinci Plân dönemlerine ulaşmış
tır. 1963 - 1967 yıllan arasında tatbik edilen 
Birinci Plân dönemi, bu muvaffakiyetli hizme
tin tam manasiyle, rakamlarla ifade edildiği 
gibi, gösterilen hedeflere ulaşması bile o hedef
lere yakın olmak suretiyle aslında memlekette 
plân fikrini yerleştirmesi bakımından ilk tat
bikatı olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün memleketin 
neresine giderseniz gidiniz artık plân fikri Ana
yasanın bir müesesesi olmaktan çıkmış mille-
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tin malı haline gelmiştir. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Bütün seçmenlerimiz, bütün 
vatandaşlar bizden hizmet talebinde bulunur
larken kendi yollarının, içme sularının, elektrik
lerinin veya her hangi bir tesislerinin plâna 
alınmasını arzu etmek suretiyle plâna sahibol-
dııklarmı samimî olarak ifade etmektedirler. 

Millî ibarenin tecellisinde olduğu gibi bu 
yeni anamüessesenin de Anayasa kuruluşunda 
sahibi yine Türk Milleti ve onun sağ duyusu 
olmuştur. Binaenaleyh artık iktidarlar Anayasa
nın sınırları içerisinde plânın gösterdiği hedef
lere doğru yönelen hizmetleri siyasi felsefeleri 
içerisinde icraya koyarlarken bunun en büyük 
desteğini milletten alacaklardır. Binaenaleyh 
plân, Anayasa müessesesi olarak değil artık 
halkın süratle kalkınmasını temin edecek en 
büyük hizmet müessesesi olacaktır. Bu müesse
senin yaşamasına, bu müessesenin muvaffak ol
masına el birliği ile hepimiz gayret etmek mec
buriyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlanm, Türkiye'nin ekono
mik yapısı, hiç şüphesiz ki, iki anaistikamete 
dayalıdır. Bugün asrımızın rejim münakaşala
rını bir yana bıraktığımız zaman en bü-
yülk meseleleri; sosyal, ekonomik teknolojik ve 
idaridir. Binaenaleyh plânın coğrafi vasat içe
risinde bu meselelere Türkiye'nin gerçekleri is
tikametinde renk vermesi ve hizmetleri bu isti
kamette değerlendirmesi lâzımdır. Bugün Plân
lama müessesesi bunu bihakkın memleket ger
çeklerine uygun bir şekilde ifa etmektedir. 
Türkiye'nin ekonomik yapısı plânın gösterdiği 
denge içerisinde, makro ve mikro hedeflerin 
dengesi içerisinde emin bir şekilde gelişmekte
dir. Plânın öngördüğü gelişmeler, % 7 nisbe-
tindeki kalkınma sıhhatli bir şekilde gerçekleş
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; bütçe müzakereleri 
dolayısiyle Türkiye'nin ekonomik yapısının bir 
batağa gittiğini huzurunuza getirmek ve bütçe
lerin gerçeklere uymadığı iddiaları, bugün Tür
kiye'de tesbit edilen hedeflere matematik ger
çekler istikametinde yaklaşılmış bulunmasiyle 
müşahhas olarak teyidedilmemektedir. Binaen- > 
aleyh huzurunuza getirilen bütçeler ve bü büt
çelerle kuvveden fiile konacak 1970 icra prog
ramı ile tatbikata konulacak olan hizmetler bu-
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gün Anyarasa sınırları içerisinde yine hukukî 
bir kuruluş olan Plânlamanın icraya takdim et
tiği hizmetlerin siyasi icra tarafından kendi se
çim beyannamesinde tesbit edilmiş olan ve Hü
kümet programlariyle Yüce Meclislerin tasvibi
ne arz olunan hizmetlerin ifasından başka bir 
şey değildir. Binaenaleyh bunlar Meclislerin 
de tasvibinden geçmiş olan Hükümet program
larında yer almış olması hasebiyle bizatihi 
millî iradenin teceligâhı olan bu Meclisler va-
sıtasiyle de teşhir edilmiş bulunuyor. Binaen
aleyh bunlar hayalî olamaz, bunlar gerçek
lerden uzak olamaz. Bu itibarla huzurunuza 
getirilen bütçeler ciddî bir Hükümet anlayışı, 
Devlet anlayışı içerisinde memleketin refahına, 
saadetine gayret sarf eden bir siyasi iktidarın 
hizmet felsefesi içerisinde gerçekleşmesi zaruri 
olan hizmetlerdir ve bunların tahakkukunda, 
iktidar ve muhalefet olarak, elbirliğiyle asgari 
müştereklerde birleşmek suretiyle memleketin 
ihtiyaçlarına cevap verecek hizmetlerin gelişinde 
yardımcı olmak lâzımdır, Her şeyi kötü gös
termek ve karamsar bir tablo çizmek suretiyle 
bu memleketin iktisadi hayatının kötüye gittiği
ni ifade etmekte kazanılacak hiçbir şey yoktur. 
Aslında, huzurunuza getirilen bütçeler de Tür-
lkiye'de mükemmel bir hizmetin tam mânasiyle 
dört başı mamur bir hizmetin ifa edileceğini 
iddia etmek bir gaflet olur. Bizim de elbette 
iktidar olarak birtakım hatalarımız vardır. 
Ama, bu hataları, içinde olduğumuz mesuli
yet duygusu içinde, iktidar - muhalefet müşte
rek olarak meselelere eğilmek, onlara parmak 
basmak suretiyle bunları halletmenin doğru yol
larını, yapıcı bir tenMd silsilesi içinde ifade 
etmek gerekir. 

Binaenaleyh bizim iktidar ve muhalefet ola
rak yapmaya mecbur olduğumuz anamesele, 
doğru ve müstakim yolu hukuk devletinin an
layışı içerisinde, plânın tesbit etmiş olduğu he
deflere rahatlıkla ulaşabilmeyi temin edecek 
olan yardımcı destek fikirleri ortaya ge
tirmektir. Bunun dışında yapılacak her 
şey sadece hizmetlerin bir miktar gecik
mesine veya hizmetlerin bu memleket içe
risinde türlü mahrekler tarafından istis
mar edilecek siyasi polemikleri bu memlekete 
yaymaktan ibaret olur. % 7 kalkınma hızı ta
hakkuk etmiştir. 1963 -1967 yılları içerisinde 

Birinci Beş Yıllık Plânda öngörülen 62 milyar 
800 milyonluk yatırıma mukabil İkinci Beş Yıl
lık Plânda Türkiye'nin tarım ve endüstri saha
sındaki gelişmesini gerçekleştirecek olan 119,5 
milyar liralık bir yatırımı öngören bir hizmet 
getirilmiştir. Ve bunlar 1968 yılından itibaren 
3 ncü dönemini idrak etmek, 3 ncü dilim tatbi
katını huzurunuza getirilen bütçelerle gerçek
leştirmek yolundadır. .Binaenaleyh, Türkiye'de 
her gün gelişen, her gün artan bir ekonomik po
tansiyel vardır. A, P, İktidarının demokratik 
bir iklimde, karma ekonomi düzeni içerisinde 
Türkiye'nin geliştirilmesine ve Türkiye'nin 
ekonomik kalkınmasına matuf olan siyasi felse
fesi Türkiye'de kamu ve özel sektörün karma 
nizam içerisinde Türkiye'nin ekonomik hizmet
lerine doğru yönelmesini temin edecek olan bir
takım imkânları ve vasatı getirmiştir. 

BAŞKAN — Müddetiniz dolmak üzere. 
M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devam

la) — Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'de eko
nominin iki anaunsuru vardır. Bunlardan birisi 
tarım, diğeri de endüstridir. Uzun yıllardan 
beri Türkiye ekonomisi Türkiye'deki gayrisafi 
millî hâsılanın % 38 nisbetinde gelirini teşkil 
eden tarıma bağlı olarak kalmıştır. Fakat plânlı 
devrelerin çalışmalariyle tarımın yıllık dalga
lanmalarını, tabiat şartlarına, doğal şartlara 
bağlı olan niteliğini daha istikrarlı bir ekono
mik düzen içerisinde endüstriye çekmek gayret
leri büyük çapta bu önümüzdeki plân tatbika-
tiyle getirilmiştir. Tarımda öngörülen % 3-4 ci
varındaki gelişmeye mukabil endüstride % 12-15 
civarında, kamu ve özel sektör yatırımlarındaki 
gelişmeler nazarı dikkate alınmak suretiyle ta
rımda yığılan büyük bir nüfus potansiyelini 
süratle endüstri sahasına intikal ettirmek sure
tiyle memleketin daha istikrarlı bir iktisadi dü
zey olan endüstri sektörüne büyük bir ağırlık 
vermiştir. Bu itibarla Türkiye'nin kalkınmasın
da endüstriyel yapı büyük bir öncelik almış ve 
bunun gereği olan alt yapı tesisleri plân gere
ğince,,. 

BAŞKAN — Saym Karağaçlıoğlu, müddeti
niz iki dakika geçti. Rica edeceğim. 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devam
la) — Peki efendim, bağlıyorum. Büyük bir has
sasiyetle takibedilmekte ve gerçekleştirilmekte
dir, 
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Muhterem arkadaşlarım, vaktim dolduğu için 
sözlerimi burada bitirirken Devlet Plânlama 
Bütçesinin, Plânlama Müsteşarlığına ve Devlete 
hayırlı olmasını diler, hepinizi hürmet ve saygı 
ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini oyları
nıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 13 558 488 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 209 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 85 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 225 005 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 920 650 
BAJSKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) işaretli cetveli okutuyorum. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 70 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları * 1 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) işaretli cetveli okutuyorum. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 30 000 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 29 160 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

36.000 Borç ödemeleri 2 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Plânlama Bütçesi üzerindeki gö

rüşmeler bitmiştir. 

Bir önerge daha vardır, okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıda adları yazılı kanun teklifleri Millet 
Meclisinde maddi hatalarla kabul olunmuş ve 
komisyonumuzda tashih edilerek yeniden düzen
lenmiştir. 3 er maddeden ibaret olan ve muhte
vaları itibariyle fazla bir zaman kaybına yol aç-
mıyacak nitelikte bulunan kanun tekliflerinin, 
tekrar Millet Meclisine de sevk edileceği göz 
önünde bulundurularak, gündeme alınmasını ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

1. — Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde, 
Üniversiteler Kanunu gereğince doçent kadro
sunda profesörlüğe yükseltilmiş bulunan öğre
tim üyelerine profesörlük kadrosu verilmesi 
hakkında kanun teklifinin 

2. — 5239 sayılı Ankara Üniversitesi kuru
luş kadroları Kanunu ile bu kanunu değiştiren 
kanunlara bağlı cetvellerin Tıp Fakültesi kıs
mında değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifinin 

BAŞKAN — Sözü edilen kanun tasarıları, 
Danışma Kurulu kararının (e) bendine uygun 
bulunduğu cihetle gündeme alınıp görüşülmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Gündeme 
alınmalarını kabul edenler,,. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2. — 5239 sayılı Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları Kanunu ile bu kanunu değiştiren ka
nunlara bağh cetvellerin Tıp Fakültesi kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 2/41; 
C. Senatosu 2/275) (S. Sayısı: 1358) (1) 

(1) 1358 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Teklifin öncelikle görüşülme 
hususunu oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Önergede ivedilik teklifi de var id i ivedilik 
hususunu da oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş kadro
ları Kanunu ile bu kanunu değiştiren kanunlara 
bağlı cetvellerin Tıp Fakültesi kısmında deği

şiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1, — 5239 sayılı Ankara Üniversitesi 
Kuruluş kadroları Kanunu ile bu kanunu değiş
tiren kanunlara bağlı cetvellerin Tıp Fakültesi 
kısmına ait kadrolardan, bağlı (1) sayılı cetvel
de gösterilen kadrolar kaldırılmış yerine bağlı 
(2) sayılı cetveldeki kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi cetveliyle beraber oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler.., Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde — Bu kanunun yayımı ta
rihinde (1) sayılı cetvelden aylık alan; a) öğ
retim üyeleri, b) Öğretim yardımcıları, c) Me
murlar yeniden tâyin ve secim işlemine gidilme
den (2) sayılı cetvelde gösterilen ve halen iş
gal ettikleri unvan ve kadrolara tekabül eden 
kadrolara tâyin edilmiş sayılırlar. Kazanılmış 
bütün hakları saklıdır. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz isti
yen?.. Yok. Maddeyi oylarınıza ar^; ed^orum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımını takibeden 
aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN" — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde leh ve aleyh
te söz istiyen?.. Yok. Kanunun tümünü oyları-
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niza arz ediyorum : Kabul edenler,,. Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3. — Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde 
Üniversiteler Kanunu gereğince doçent kadro
sunda profesörlüğe yükseltilmiş bulunan öğre
tim üyelerine profesörlük kadrosu verilmesi hak
kında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eği
tim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(M. Meclisi 2/40; C. Senatosu 2/276) (S. Sayı
sı : 1359) (1) 

BAŞKAN — Teklifin öncelikle görüşülmesi
ni kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir, 

Raporun okunmasını oylarınıza arz ediyo
rum : Okunmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir, 

Gerekçe üzerinde söz istiyen?.. Yok. Madde
lere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik hususunu oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde, Üniver
siteler Kanunu gereğince doçent kadrosunda 
profesörlüğe yükseltilmiş bulunan öğretim üye
lerine profesörlük kadrosu verilmesi hakkında 

Kanun 

Madde 1, — Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetveli değiştiren 7221 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvelin Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesi öğretim üyeleri kısmına ilişik cetvel
deki 13 kadro ilâve edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2, — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok, Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

fi) 1359 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundodır. 
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Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde leh ve aleyhte söz istiyen?.. 
Yok. Tümünü oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

b — DANIŞTAY BtTÇESİ 
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oluşunu, idarenin hukuka bağlılığını ve ferdin 
haklarının korunmasını temin eylemektir. Ana
yasamız bir hukuk Devleti kurmuştur. 

Hukuk Devleti istemek bunun müeyyide
sini de beraber istemek demektir. Bu müey
yidenin başlıcası da yargı denetimidir. 

Anayasamıza göre yürütme bir kuvvet, bir 
yetki olmayıp bir görevdir. Yasama ve yar
gının asli ve genel bir yetkiye sahibolmasma 
mukabil yürütme ve binnetice idare bir gö
revle yükümlü olup bunun alanı da kanunlarla 
çizilmiş olan çevredir. 

Şu halde yürütme ve idare kaynağını ka
nundan almıyan bir tasarrufta bulunamaz. Di
ğer taraftan idare kanuna olduğu kadar ge
nel hukuk prensiplerine de bağlıdır. İdari iş
lem ve eylemlerin bu genel hukuk prensipleri
ne de uygun olması zorunluğu vardır. 

işte iptal dâvası hukuka bağlı Devlet ve 
idare prensibinin bir gereği, bir sonucu ve 
kanuna, genel hukuk prensiplerine bağlılık ve 
uygunluk ilkesinin gerçekleşmesinin bir va
sıtası, hattâ müeyyidesidir. iptal dâvasında 
davacı ikinci plânda gelmektedir. Çünkü bu
rada davacının dâva konusu idari işlemden ha
leldar olan menfaatinin korunmasından zi
yade bir hukuk Devletinde idarenin yapacağı 
işlemlerde daima hukuka uymasında bütün 
toplum bakımından fayda olduğundan gerçekte 
kamu yararının himayesi söz konusudur. 

Bu itibarla iptal karanna uyup uymamak, 
bunu yerine getirip getirmemek hususunda Hü
kümetin, idarenin bir takdir hakkı yoktur. Bu 
hukukî bir vecibedir. 

Görevinden kanunsuz ve haksız olarak 
uzaklaştırıldığı Danıştay ilâmiyle tesbit olu
nan kişi, iptal kararının makable şümulü pren
sibi gereğince hukuk nazarında görevinden hiç
bir an, bir lâhza bile uzaklaşmış, ayrılmış de
ğildir. Şu halde makamı da hiçbir an boşal-
mamıştır. Binaenaleyh yerine başkasının atan
masına hukukan imkân yoktur. Bu itibarla 
yeni atanma bu bakımdan, yani sebep un
suru yönünden hukuka aykırıdır, sakattır. 
Dâvasını kazanan kişiyi eski görevine iade et
mek vecibesiyle mükellef olan idarenin huku
ka bağlılığı, hukuk devleti ilkesini gerçekleş
tirmesi ancak sonraki tâyin işlemini, iptal kara
rma dayanarak, geri almasiyle mümkündür. 

BAŞKAN — Danıştay bütçesi üzerinde grup
ları adına, C. H. P. Grupu adına Sayın Salih 
Tanyeri, Güven Partisi Grupu adına Sayın Pı
rıltı, Sayın Ataklı Millî Birlik Grupu adına, 
Sayın Eendeci A. P. Grupu adına söz almışlar
dır. 

Sayın Gülek, Sayın Altan, Sayın Artukmae 
şahısları adına söz almışlardır. 

Danıştay Bütçesi üzerinde C. H. P. Grupu 
adına Sayın Tanyeri buyurun. 

O. H. P. GRUPU ADINA SALİH TAN
YERİ (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli se
natörler; gecenin bu başkaları için geç, fakat 
1970 bütçesini zamanında çıkarmanın sorum
luluğunu duyan Yüce Senatonun değerli üye
leri için nisbeten erken saatinds en büyük 
idare mahkemesi ve onun hukuka bağlılığı 
ilkesinin teminatı Danıstaym 1970 bütçesi do-
layısiyle hukuka bağlılık vetiresinin gerçekleş
mesi ve memur teminatı üzerindeki partimizin 
görüşlerini açıklamak üzere huzurunuza gel
miş bulunuyorum : 

Değerli arkadaşlarım; idari rejimi kabul et
miş olan memleketlerde olduğu gibi bizde de 
idare ile adliyenin görev ayrılığı ve birbirleri 
karşısında istilklâli prensibine uyularak ida
renin eylem ve işlemlerini denetlemek ve Ana
yasanın 140 ncı maddesinin kendisine verdiği 
diğer görevleri ifa etmek üzere hem bir isti
şare uzvu ve hem idari yüksek mahkemesi ola
rak Danıştay kurulmuştur. 

Danıştay en yüksek idare mahkemesi ve 
aynı zamanda idare mahkemelerinin temyiz 
merciini teşkil etmekte ve bu suretle idari kaza 
manzumesinin başında bulunmaktadır. 

Danıştaym kazai fonksiyonu idari ihtilâf
ları çözmek ve bu suretle de idare hukukunun 
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Bunu yaptığı nisbette hukuka bağlı kalır; ak
si halde, Sayın Başbakanın tutumu gibi, sık sık 
hukuk devleti ilkesinden bahsedilmekle bu ilke 
gerçekleştirilmiş olmaz. 

Hal böyle iken Hükümet bu yıl da Danış-
tayın yürütmenin durdurulması ve iptal ka
rarlarını uygulamamankta devam etmiş, bunun 
karşılığında hazineyi yüz binlerce lira tazminat 
ödemeye sürüklemiştir. Nitekim daha dün de
necek kadar yeni bir kararla hazine, sırf Hü
kümetin bir iptal kararını uygulamaması yü
zünden 250 bin lira tazminata mahkûm olmuş, 
köylere beş yeni derslik, on iki buçuk kilomet
re yol yapabilecek değerde olan bu meblâğ, 
Sayın Başbakanın ilmiyle emelinin birbirine uy
maması yüzünden, bu olanlardan çekilmek ve 
dolayısiyle kalkınmayı bu miktar geciktirmek 
zorunda bırakılmıştır. 

Gerek Muhalefetin, Üniversitenin, Basının 
tenkidleri, gerekse bunların hukukî mesnedi 
olan Anayasanın 114 ncü maddesinin değişmez 
açıklığı karşısında Hükümet, tasarruflarını 
kanuna ve genel hukuk prensiplerine uydurmak 
ve Danıştay kararlarını uygulama kararını ala
cağı ve partizanca düşüncelerden ayrılıp huku
ka bağlanacağı yerde yine de düşüncesinden 
şaşmıyarak programına «Bakanların yetkileri 
altında bulunan teşkilâtın idaresinde başlıca 
âmir durumundaki yüksek dereceli memurları 
seçmek hususunda takdir yetkileri Anayasanın 
icabına uygun olarak kabul edilecek, bakanın 
müstaşar genel müdür gibi doğrudan doğruya 
kendi sorumluluğu ile alâkalı görevde çalışan
ları değiştirebilmek yetkisini bu derecelerdeki 
memurların müktesap maaş haklarını mahfuz 
tutma esası ile bağdaştıran bir tatbikata gidile
cektir. Danıştay kararları ile, bugün memurun 
muayyen memuriyette kalma teminatı haline 
getirilen sübjektif hakları sadece müktesep hak
ların korunmasına inhisar edecektir» kaydını 
koymuştur. 

iktidarın bu sözleri bâzı tasarruflarını Ana
yasanın esas prensibine rağmen kazai muraka
beden uzak tutmanın, bir nevi hükümet tasar
rufu ihdas etmek isteminin ifadesidir. 

Unutmamak lâzımdırki 1953 - 1960 yılların
da yaratılan partizan idareye bir tepki olarak 
Anayasanın teminat altına almak arzusuyla ka
bul ettiği tarafsız idare prensibi yüksek memur-
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lan keyfî surette hizmetten uzaklaştırma yetki
sinin idareye, Hükümete tanınması halinde sade
ce kâğıt üzerinde kalan bir tavsiye derecesine 
düşer ki bu Anyasayı rafa kaldırmanın bir öz
lemidir. Buna kimsenin ne hakkı ne de gücü 
yaktur. 

Anayasamız memurların kanuna ve Anaya
saya tabi olması ve milletin hizmetinde bulun
ması esasını kabul etmiştir. Yoksa Bakanların 
emrinde ve hizmetinde olmasını değil? 

idaremin bütün kararlarının yargı deneti
mine tabi olmasını öngören Anyasanm 114 ncü 
maddesi Türk toplumunun ve siyasi hayatının 
büyük bir ihtiyacına cevap vermek maksadiy-
le ve düşünülerek bile bile kabul edilmiş ye
rinde bir hükümdür. Hele memurların görevden 
uzaklaştırılmasına ilişkin idare tasarruflarını 
yargı denetimi dışında Hükümet tasarrufları 
ile saymak 1961 Anayasasını açık hükümlerine 
ruhuna ve sistemine asla uygun düşmez. Zira 
Anayasamız Danıştayın ancak mahdut ve mu
kayyet bir denetleme yetkisi kullanabileceğini 
öngörmemiş, 114 ncü maddeyi mutlak olarak 
sevk etmiştir. 

Diğer taraftan hükümet, programının diğer 
bir bölümünde «kanunla» da açıkça tasrih edil
miş tahditler olmadıkça vatandaş haklarını key
fî şekilde daraltıcı bir takdir yetkisi idari ka
deme için kabul edilmeyecektir.» Demek sure
tiyle kendi kendisiyle çelişmeye düşmüş du
rumdadır. Bu ifadesiyle Hükümet ya memurla
rı vatandaş saymamakta, ya da Anyasanm lf4 
ncü maddesinin kısıtlayıcı yeni kanunlar çıka
rabileceğini ümidetmektedir. 

Açıkça ifade edelim ki Anayasanın 8 nci 
maddesinin açıklığı ve hukuk devleti ilke
sinin müeyyidesini uygulıyarak müessesele
rin mevcudiyeti karşısında hükümet böyle 
bir kanunu parlâmentodan geçirmeye asla mu
vaffak olamıyacaktır. 

Sayın senatörler, 
Danıştay en yüksek idare mahkemesi ve 

aynı zamanda idare mahkemelerinin temyiz 
merciidir. 

Anayasanın 140 ncı maddesinin açıklığı 
karşısında ve idari uyuşmazlıkların çoğalması 
neticesinde Danıştayın bu uyuşmazlıkları çöz
meye kâfi gelmediği anlaşılmış, bunun için 
umumi derece mahkemeleri ihdas edilmek su-
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retiyle Danıştayın aslî vazifesi olan bir tem
yiz ve içtihat mercii durumuna konulması 
zarureti belirmiş bildiğimiz kadarı ile, bu hu
susta çalışmalar da yapılmıştır. 

Ancak, yine bildiğimiz kadarı ile, hükü
metle Danıştay arasında bu hususta da gö
rüş ayrılığı husule gelmiş ve bu sebeplerden 
çalışmalar 1969 yılında da tasarı şeklini alıp 
parlâmentoya sevk edilmemiştir. 

Bugünkü durumda hak aramak çok pa
halı ve çok zordur. Dâva sonuçlarının alınma
sında, hakkın yerine gelmesinde büyük ge
cikmeler olmaktadır. Bu nedenlerle dar gelir
lilerin, ezilen küçük memurların, hakkı çiğne
nenlerin çoğu zaman hak aramaya güçleri yet
memektedir. 

Bu itibarla bölge idare mahkemelerinin 
biran evvel kurulması ve bu mahkemelerin bü
tün üyelerinin hâkim niteliğinde olması şart
tır. 

Ancak burada bir anayasa meselesi çık
maktadır. Filhakika kurulacak bölge idare 
mahkemelerinin, Danıştayın yükünü hafiflet
mesi, hakkın yerine gelmesinde büyük gecik
melerin olmaması ancak bâzı kararların ke
sin olmasiyla kabildir. Aksi takdirde yani 
bütün kararlar temyiz yolu ile Danıştaya ge
lecekse yükün hafiflemesinden bahsetmeye 
imkân yoktur. Fakat Anayasanın 140 ncı 
maddesi temyiz yolu ile müracaatın sınırlan
dırılmasına müsait değildir. Maddedeki «Da
nıştayın genel olarak üst derece idare mah
kemesi» olduğu hükmü karşısında kurulacak 
idare mahkemelerinin bir kısım kararlarına 
karşı temyiz yolunu kapatmak Danıştayın bu 
niteliği ve onu belirten Anayasa hükmü ile 
bağdaştırılamaz. 

Şu halde bölge idare mahkemelerinin ku
rulmasıyla Danıştayın yükü derece mahke
mesi olarak azalacak fakat üst derece mahke
mesi olarak bir hafifleme bahis konusu ola-
mıyacaktır. 

Bununla beraber, geçen yılda söylediğimiz 
gibi, bölge idare mahkemelerinin, Danıştayın 
hazırladığı lâyihada olduğu şekilde hâkim 
niteliğini haiz ve tâyinleri idarenin dışında te
kemmül etmiş zevattan müteşekkil olarak ku
rulması malî kazanın da bu mahkemelere ve

rilmesi ve böylece genel mahkemelerde olduğu 
gibi idari kazada da bir birlik sağlanması çok 
faydalı olacaktır. 

Bu itibarla gerek Maliye Bakanlığının ver
gi uyuşmazlıkları için yaptığı hazırlıklar, ge
rekse içişleri Bakanlığının bölge mahkemeleri 
teşkili alanındaki çalışmalarının aynı zaman
da bir istişare uzvu olan Danıştaydaki lâyiha
da eritilmesi ve bu arada temyiz ve içtihat 
mercii olarak da Danıştay dairelerinin geniş
letilmesi öngörülerek, süratle parlâmentoya 
sevkedilip bu yıl içinde kanunlaşması temen
niye şayan ve partimizin görüşüne uygundur. 

Bugün derece mahkemesi durumunda olan 
ve 5442 sayılı Kanunla tesis edilmiş bulunan 
idare kurulları, formasyonu ve üyelerinin bir 
taraftan kifayetsizliği, diğer taraftan hâkim ni
teliği taşımamaları sebebiyle istenileni ver
mekten uzaktır. 

Malî kaza ile görevli muvazzaf gerek gay-
rimuvazzaf kurullar da aynı durumdadır. 

Bir de 1329 tarihli Kanunu Muvakkatla ih
das edilmiş memurin muhakemat kurulları var
dır. 

1329 tarihinde yürürlüğe konulmuş ve ha
len de yürürlükte bulunmuş olan Memurin 
Muhakemat Kanunu çok tartışmalara sebebi
yet vermiş, bunun lüzumsuzluğu iddia edilmiş, 
nihayet mevzu yeni bir kanun hazırlanması için 
yasama organına da intikal etmiştir. Memu
rin Muhakemat Kanununu bâzı ufak kayıt
larla kaldıran bir kanun Meclise sevk edil
miş ve hattâ birinci müzakeresi de tamamlan
mış ise de Komisyonca geri alınmış ve böylece 
mesele muallâkta kalmıştır. 

Görüşümüze göre Memurin Muhake
mat Kanunu kaldırılabilir ve kaldırılmalıdır. 
Gerçekten hazırlık tahkikatını yapan bir kı
sım muhakiklerin ve ilk tahkikatı yapan me
murin muhakemat kurullarının hukukî me
lekeden mahrum olmaları, siyasi tesirlerin, ma
fevklerin nüfuzlarının veya şahsi hislerin te
sirleri altında kalmaları yüzünden memurları 
lüzumsuz yere töhmet altında bıraktıkları bir
çok lüzumlu muhakeme kararlarını Danıştayın 
bozmasından ve mahkemelerin verdiği beraet ka
rarlarından anlaşılmaktadır. Binaenaleyh hiç 
kimseyi memnun etmiyen ve ihtiyacı karşıla-
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mıyan Memurin Muhakemat Kanununun kalk
masında bir mahzur yoktur. 

Diğer taraftan hiçbir esasa dayanmıyan ve 
bakanlara, valilere gayet geniş yetkiler veren 
1609 sayılı Kanunun da bir fayda temin ettiği
ne kaani bulunmuyoruz. 

Ancak bu kanunlar kalktıktan sonra me
murun himayesi bakımından husule gelecek 
boşlukları doldurmak lâzımdır. Aksi takdirde 
âmme hizmetlerinde bir teşevvüşün meydana ge
leceği muhakkaktır. 

Memuru hukuk meselelerinde de himaye 
etmek ve kendisini hizmet kusuru teşkil eden 
işlem ve eylemlerden dolayı aleyhine açılacak 
hukuk dâvalarında da yalnız bırakmamak lâ
zımdır. 

Memurun bilhassa şahsi kusuru olmıyan ve 
binaenaleyh kendisine husumet teveccüh et-
miyen hukuk dâvaları ile hakaret, ihmal ve 
terahi, vazifei memuriyeti suiistimal gibi ida
ri fiillerle suç unsurlarının karışık bir halde 
görüneceği, fiilin memuriyet vazifesini, yoksa 
bunun dışında kalan ve şahsına atıf ve isnadı 
kabil bir suç mu olduğunun ilk bakışta an
laşılması güç olan dâvalarında himaye edilme
si lâzımdır. Bu gibi hallerde dâva mevsuunun 
memura atıf ve isnadı kabil olduğu anlaşılma
dan mahkemelere verilmemesi doğru olur. 
Esasen gerek hizmet kusuru ile şahsi kusuru, 
gerekse yukarıda söylediğimiz suçların mahi
yetlerinin tesbiti bir ihtisas meselesidir. Binaen
aleyh bu noktalarda çıkacak ihtilâfların müte
hassıs ve yüksek bir mahkeme olan uyuşmaz
lık mahkemesinde halli lâzımdır. 

Fakat bunun için 14 . 7 . 1954 tarih ve 
4788 sayılı Kanunla kurulmuş olan uyuşmazlık 
mahkemesinin iştigal mevzuu ile mahkeme usu
lünde değişiklik yapmak, özellikle birinci ve 
sekizinci maddelerini tadil etmek lâzım ve kâ
fidir. 

Filhakika bu kanunun birinci maddesi 
«genel mahkemelerle idari ve askerî yargı 
organları arasında hukukî meselelerden çıka
cak uyuşmazlıkların bu mahkemede çözülece
ği hükme bağlanmıştır.» Maddede yapılacak 
değişiklikle hukuk kelimesi çıkarıldığı ya da 
hukuk ve ceza ibaresi konulduğu ve sekizinci 
maddesindeki «memur aleyhine hukuk mahke

mesinde ikâme edilmiş dâvada idarenin ilk cel
sede vazife itirazında bulunabileceği» ibaresinin 
yerine memur aleyhine genel mahkemede açıl
mış hukuk ve ceza dâvasında idarenin, memu
run ilıbarı üzerine ya da re'sen yapacağı vazife 
itirazı ibaresinin konulması gerektir. Zira mad
de bugünkü metniyle kaldığı takdirde dâva ida
re aleyhine değil, memur aleyhine açılmış oldu
ğu için taraf olmıyan idarenin böyle bir vazife 
itirazında bulunması mümkün değildir. Bu iti
barla memurun bu yoldan hukuk dâvalarında 
korunması ve 657 sayılı Devlet memurları Ka
nununun 13 ncü maddesinin uygulanması ve do-
layısiyle hizmet kusurlarında memur teminatı
nın sağlanması imkân dahilime girmemektedir. 
Bunun için idarenin dâvâlı memurun ihbarı üze
rine ya da kendiliğinden dâvaya müdahalesinin 
kabul edilmesi ve bundan sojıra idarenin ilk ola
rak ortaya süreceği görev iddiasının kanunun 
aradığı mahiyette olarak kabul edilmesi, bunun 
için de 8 nci maddenin yukarda söylediğimiz se
kide tadili cihetine gidilmesi lâzımdır. Bu su
retle memurlar şahsi kusurları olmıyan hâdise
lerden dolayı uğrayacakları haksız takibata kar
şı bu itiraz yolu kabul ve vazife meseleleri uyuş
mazlık mahkemesinde tetkik ve hal olunmakla 
hem memurlar himaye edilmiş ve hem idari ta
sarrufların ve fillerin adliye mahkemeleri ta
rafından davacı ferdin ihdas tetiği emrivakiler
le tetkik edilmesi suretiyle idare ile adliye ara
cındaki kuvvetler veya vazife ayrılığı prensibi
nin ihlâl edilmesi tehlikesi de önlenmiş olur. 

Sayın senatörler, söylediklerimizi özetlersek 
uyuşmazlık mahkemesi hakkındaki kanunun bi-
ılıci maddesindeki hukukî ibaresinin kaldırıl-
masiyle memurin muhakemat kanununa ve ku
rallarına lüzum kalmamış, sekizinci maddesinin 
tadili suretiyle de idarenin memurun şahsi ku
suru olmıyan hem hukukî ve hem cezai işlerde 
uyuşmazlık ihdası suretiyle meselenin uyuşmaz
lık mahkemesince halledilmesi mümkün kılın
mış olacaktır. Uyuşmazlık mahkemesine değin
mişken, karma olarak teşekkül eden ve üyele
rin bir nevi ek görevi olarak mütalâa edilebilen 
bu mahkeme başkan ve üyelerine oturumlar için 
huzur hakkı verilmesinin madelete ve nasafete 
uygun düşeceği mütalâasında olduğumuzu arz 
etmek isteriz. 

Değerli senatörler, rapordaki meslekten ol
mıyan memurlara sayıştaydakine eşit tazminat 
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verilmesi teklifi dolaiyısiyle memleketimizde sos
yal ve ekonomik bir dert, bir yara mahiyetini 
almış olan Personel Kanununun malî hükümleri 
meselesine de işaret etmeyi lüzumlu sayıyoruz. 

Hükümet, Sayın Başkanının 1965 te verdiği 
söz senedini, gecikerek de olsa, biran evvel öde
mez ve kanunun malî hükümleri memleketin 
sosyal ve ekonomik gerçekleri göz önünde tutu
larak süratle yürürlüğe konulmazsa her bakan
lık ve müessese daiha çok böyle dilek ve tekli
lerle parlâmentoya gelecek, memlekette kamu 
personeli arasında vücuda getirilen ve getirile
cek eşitsizlikten doğacak huzursuzluk âmme hiz
metlerine ve oradan bütün yurda sirayet edecek, 
mevcut huzursuzluklar bir kat daha artacak
tır. 

Değerli arkadaşlarım, son olarak yapılmak
ta olan Danıştay binasına da değiımek istiyo
ruz. Geçen yıl inşaat için konulmuş tahsisatın 
bir kısmı yıl içinde tasarruf maksadiyle öden
mediğinden inşaat gerektiği hızda yürümemek
tedir. Danıştay yılda 600 bJn lira kiralı dar, ça
lışma imkânlarından çok yoksun bir binada ça
lışmaktadır. Bu itibarla bu yıl konulan 4 mil
yon liranıîn her hangi bir kısıntıya mâruz bıra
kılmadan sarf edilmesini ve binanın mukavele
de öngörülen bin iş gücünde bitirilmesinin sağ
lanmasını temenni ediyoruz. 

Sayın Senatörler, Danıştay Bütçesinin mem
leketimize ve yüce mahkeme mensuplarına ha
yırlı olmasını diler. En derin saygılarımı ve te
şekkürlerimi arz öderim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Pırıltı, buyurunuz. 

G. P. GRUPU ADINA MEHMET PIRILTI 
(Antalya) — Muhterem Başkan, sayın senatör
ler; yapacağım bu görüşmeyi Sayın Nec^p Sey
han arkadaşımız grupumuz adına hazırlamıştı. 
Fakat Ortak Pazar toplantısına gitmiş olması 
sebebiyle kendi adına bendeniz okuyacağım. 

Danıştayın 1970 malî yılı Bütçesi üzerinde 
Güven Partisi Senato Grupunun görüşünü arz 
etmek için söz almış bulunmaktayım. 

Her hukuk Devletinde bir müessesenin va
zife ve yetkileri elbetteki kanunlarla tanzim ve 
tesbit olunur. Ancak müessesenin kuruluş se
beplerini ve geçirdiği safahati g-özden geçirmek 
suretiyle son hukukî durumuna vücut veren gö
rüşlerin bilinmesinide de fayda mülâhaza ediyo
ruz. 

Bu sebeple, Devletli en yüksek istişari or
ganı olan, Vatandaş haklarının idareye karşı 
teminatını teşkil eden Danıştay müessesesinin 
tarihçesinden kısaca söz etmek isteriz. 

Gülhane Hattı Hümayunu ile Osmanlı İmpa
ratorluğunun idari bünyesinde gelişen ıslahat 
bâzj yeni müesseselerdi kurulmasını zorunlu 
kılmış ve bu maksatla (Yüksek Düzenleme Mec
lisi) diye isimlendireceğimiz bir kurul teşkil 
olunmuştur.' Bu kurul, kanun, tüzük yönetmelik 
gibi düzenleyici metinleri hazırlamak, yüksek 
dereceli Devlet adamlarının dâvalarına bakmak
la görevlendirilmiştir. 

Düzenleme, muhakeme ve icra işlerinin bir 
yerde toplanmasının sakıncaları 1868 yılında 
bellvli hale gelince, bu kurul ikiye ayrılmış, bi
rine Şurayı Devlet, diğerine de Divanı Ahkâm 
Adliye adı verilmiştir. 

Bu duruma göre başlangıçta Devlet Şûrası, 
Devletin kanunlarım hazırlıyan ilk parlâmento, 
uygulamaya yön veren idarenin ilk Danışma Ku
rulu ve idarede hukukiliği sağlıyan bir mües
sese niteliğini taşımıştır. 

Bizde Şurayı Devlet, Gülhane Hattı Hüjna-
yunundaki idarede ve yasamada ıslahat fikrinin 
bii' sonucu olarak düşüncelerde tebellür etmiş 
ve Gülhane Hattı Hümayunun ilânından Devlet 
Şûrasının kuruluş tarihine kadar gecen 29 yıl-
l.k devrede edinilen tecrübeler bir Devlet Şû
rası kurulmasını zorunlu kılmıştır. Bu hale gö
re Devlet Şûrası, Devlet idaresinde yapılan ıs
lahatın yarattığı bir müessesedir denilebilir. 

Nitekim Fransa'da da Büyük İhtilâden son
ra gelişen yeni görüşler sonucu Danıştay ku
rulmuş ve Başkanlığı Napoleon "Bonapari'a bıra
kılmıştı. 

Türkiye'de 10 Mayıs 1868 tarihinde Sadra
zamı Emin Âli Fana zamanında kurulan Şûrayı 
Devletin basma ise Tuna Valisi Mithat Paşa 
getirilmiştir. Demekki idare Yargının Kuruluşu 
Fransa'da Napoleon, Türkiye'de Mithat Paşa 
ile başlamış ve böylece, dünyanın iki en eski 
Danıştay?, iki reformcu, yapıcı Devlet adamının 
Başkanlığında göreve girmiş oldu. 

1922 yılında diğer saltanat müesseseleriyle 
birlikte ilga edilen Şûrayı Dsvlet 1924 Anayasa
sının 51 nci maddesine müsteniden 7 Ocak 1925 
tarih ve 869 sayılı Kanunla yeniden kurulmuş 
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ve 7 Temmuz 1927 tarihinde göreve başlatılmış
tır. 

Cumhuriyet Hükümeti yeni kurulan Devlet 
Şûrasına üstün bir mevki tanımış, Yargıtay üye
leri 7 500 kuruş maaş alırken Danıştay üyeleri
ne 8 000 kuruş maaş bağlanmıştır. 

Yeni idari rejimin tahakkukunda müspet ve 
değerli hizmetler ifa etmiş olan müessese çeşitli 
kanunlarla değişikliğe uğramış ve 1961 Anaya
samızın ışığı altında düzenlenen ve 31 . 12 . 1964 
tarihinde neşir ve ilân olunan 521 sayılı Danış
tay Kanunu ile de son şeklini almıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 

Yeni Anayasamızın 140 ncı maddesinden gö
rev ve yetkilerini alan Danıştayın, 114 ncü 
maddenin (idarenin hiçbir eylem ve işlemi, hiç
bir halde, yargı mercilerinin denetimi dışında 
bırakılamaz.) hükmü ile de bu yetki hudutları 
idarenin bilûmum tasarruflarına teşmil edilmiş 
bulunmaktadır. 

Politikacılar dışında bâzı hukukçular tara
fından bile yadırganan bir genişlikle idari faa
liyetleri yargı denetimine tabi tutmak sistemi 
dâva ededinin çoğalmasında başlıca âmil olmuş
tur. 

Bundan başka cemiyetin, iktisadi, sosyal ve 
idari alanlardaki, günden güne inkişâf eden 
ihtiyaçlarını karşılamak ve tedbirlerini almak 
üzere çıkarılmakta olan ve adedleri devamlı ola
rak artan kanunların tatbikatından doğan ih
tilâflar, nüfusumuzun süratle artışı, ferdin, hak 
arama şuurunu kazanması, Danıştaya intikal 
eden işlerin çoğalmasında önemli bir yer tut
maktadır. 

Dâva dairelerine gelen, senesi içersinde kara
ra bağlanan, senesi içinde neticelendirilmediğin-
den ertesi yıla devredilen dâva adedleri seneler 
itibariyle tetkik edilecek olursa, gelen dâva
ların çıkandan fazla olduğu ve ertesi yıla dev-
rolunan dâva adedlerinin her sene artış göster
diği açıklıkla anlaşılabilir. 

Bu kabarık rakamlar karşısında insan gayri-
ihtiyari, ya idare haksız tasarruflar itiyadı için
dedir, yahut fert, hakkına razı olmamak gibi 
bir anlayışa kendini kaptırmıştır, diye düşünü-
lebilmektedir. 

Dâvaların hızla çoğalması karşısında, mev
zuatta yapılan tadillerle daire adedi ve üye sa
yısı artırılarak çareler aranmış ise de bu tedbir 
daima geçici olmuş ve dâva kesafeti önleneme
miştir. 

Şu hususu kesinlikle ifade edelim ki, Adale
tin önemli vasıflarından birisi de neticenin kısa 
zamanda alınmasmdadır. Seneler sonra karara 
bağlanan ve bu gecikmeden mütevellit infaz ka
biliyetini yitiren dâvaların misâlleri pek çoktur. 
Geç kalmış bir adalet, adaletsizlikten pek farklı 
değildir. 

O halde tek çıkar yol «ilk derece idari mah
keme» 1er yoluna gidilmek olacaktır. 

idari kanunlarımızda daima örnek aldığımız 
Fransa, Danıştaydaki işlerin çoğalması karşısın
da ilk derece idari mahkemeler kurma yoluna 
gitmek suretiyle Fransız Devlet Şûrasını içti
hat mahkemesi haline getirmiştir. Danıştayın 
Almanya'daki gelişmesi de aynı yolu takibetmiş-
tir. 

Anayasamızın 140 ncı maddesi bir taraftan 
idari alanda en yüksek mahkeme olarak Danış-
tayı tesis ederken, diğer taraftan da Danışta
yın altında idari yargı organlarının kurulabile
ceğine işaret etmiştir. Kurucu Meclis Anayasa 
Komisyonu gerekçesinde de bu husus açıkça 
belirtilmiştir. 

Danıştay Müessesesinin mevcudolduğu dev
letlerin çoğunda bu yüksek idari yargı organı 
zamanla, teferruat sayılan işlerle iştigal yerine, 
içtihat mahkemesi olma olağını kazanmıştır. 

Bizde de, bütçe müzakereleri vesilesyile bu 
konuya temas eden sözcüler aynı temenniyi de-
faatle söylemelerine ve ilgili bakanların bu te
mennilere olumlu cevaplar vermelerine ve bu 
hususta hazırlıklar yapıldığını da ifade etmele
rine rağmen tasarı bir türlü Meclislere getirile
memiştir. 

Alt idari mahkemelerin biran evvel kurul
masını ve Danıştayın Yüksek Mahkeme vazife
sini yapmasına fırsat ve imkân hazırlanmasını 
temenni ediyoruz. 

Sayın senatörler; Danıştayın görev ve yetki
lerini belirten Anayasamızın 140 ncı maddesi 
tetkik edildiği zaman bu görev ve yetkileri iki 
ana bölümde toplamak mümkün olur. 
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1. idari görevler, 
2. Yargı görevi. 
Biz burada Danıştaym idari görevlerinden 

birisi olan «düzenleme» mevzuuna kısaca temas 
edeceğiz. 

Malûm olduğu üzere 140 ncı madde (...Ba
kanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları 
hakkında düşüncesini bildirmek, tüzük tasarıla
rını incelemek) hükmü mevcudolduğu gibi, es
ki yasalarımızda da bu hüküm bulunmakta idi. 
Ancak, kanun taşanlarının incelenmesi konu
sundaki görevin yerine getirilmesi mevzuunda 
Hükümetin Danıştaya tam anlamı ile imkân sağ
ladığı söylenemez. 

669 sayılı Kanunla kurulan ve 7 Temmuz 
1927 tarihinde göreve başlıyan Devlet Şûrası 
bu tarihten 1963 tarihine kadar çıkarılan 7519 
kanundan sadece 124 ünü Danıştaym incele
mesinden geçirmiştir. 1963 den 1967 yılma ka
dar Danıştaym incelemesine sunulan kanun 
tasansı adedi ise sadece ikidir. 

Anayasamızın mezkûr 140 ncı maddesi hük
mü, kanun taşanlarının Danıştay tarafından 
incelenmesi için Bakanlar Kuruluna her hangi 
bir mecburiyet tahmil etmemiş olmakla beraber, 
kanunlarm gerek kendi hükümleri ve gerekse 
diğer kanunlarla irtibatını sağlamak yönünden, 
bu incelemenin faydalı olacağma inanıyoruz. 

Tüzük tasanlannm incelenmesine gelince : 
Bilindiği gibi tüzüklerin üzerinde son ta

sarruf Danıştay Genel Kurulunca yapılmakta
dır. Ancak mevzuatımızda, İdare ile Danıştay 
arasında görüş aynlığı doğması halinde anlaş
mazlığın nasıl çözümleneceği konusunda her 
lıangi bir hüküm mevcut değildir. 

ileride ihtilâf konusu olmaya namzet olan 
bu konununda açıklığa kavuşturulması gerekir. 

Bütün önemine rağmen Danıştaym idari gö
revleri ikinci plâna düşmüş bulunmaktadır. Bu 
gün Danıştay denilince ilk akla gelen yargı gö
revidir. 

1981 tarihli Anayasamız kuvvetler ayrımı 
prensibini kesin olarak kabul etmiştir. Şurası 
bir gerçektirki, kuvvetler arasındaki dengede 
Anayasamız Yargı kudretine eskisinden çok 
fazla ağırlık vermiş ve demokratik rejimle ida
re edilen bir çok memleketlere nisbetle, hükü
metleri daha sıkı kontrol altına alabilecek te

minat hükümleri getirmiştir. Bunun da başlı
ca sebebi, demokratik hayata girdiğimizden be
ri edindiğimiz tecrübeler ve rejimin istikbâlini 
garanti altına almak düşüncesidir. 

Bu görüş ışığı altında Danıştay, Devletin 
karşısında ferdin hakkını korumak, haksız ve 
yetki dışı idari tasarrufları önlemek, Devletle 
fert arasındaki münasebetlerde zayıfı kuv
vetliye ezdirmemek suretiyle hukuku hâkim kıl-» 
mak, fikrinin, yani «Hukuk Devleti» anlayışı
nın vücut verdiği bir Anayasa müessesesidir. 

Sayın senatörler; Danıştaym, Anayasa ve Da
nıştay Kanununun kendisine verdiği yetki sı
nırları içerisinde aldığı iptal ve yürütmenin 
durdurulması kararlarının, Parlâmento kürsü
lerinde, parti kongrelerinde ve halk efkârında 
münakaşa mevzuun yapıldığı hepimizin malû
mudur. 

Yürütmenin durdurulması hakkındaki her 
karar Danıştayla İcrayı karşı karşıya getir
mekte ve kararların haklılık derecesinin eleş
tirilmesi husuzsuzluk yaratmaktadır. 

Burada söz konusu ettiğimiz iptal ve yü
rütmenin durdurulması kararları umumiyetle 
memur tâyinleriyle ilgili olanlardır. 

Buna göre idarenin memur tayinlerindeki 
takdir yetkisinin derece ve şümulü önemli bir 
mevzu olmuştur. 

Bu konuda çeşitli görüşler vardır. «Hükü
met, kendi politikasını ve programını tatbik 
edebilmek için, kendi görüşüne yatkın güven
diği kimseleri iş başına getirebilmelidir, bütün 
iktidarlar bu yola gitmişlerdir.» tezi karşısın-^ 
da, «Danıştay kararlarının infazı bunu tatbik 
eden hükümetleri yüceltir, vatandaş nezdinde 
itibar kazandmr, hukuk devletini tahakkuk 
ettirmek, hukuk düzenini kurmak, Anayasaya 
saygılı olmak, kanun hâkimiyetini temin et
mekle mümkün olur. iktidarların meşruiyeti, 
haklılığı, en büyük kuvvet temelidir», tezi de 
karşı savunma olarak ileri sürülmektedir. 

Şunu esefle ifade edeyim ki, memleketimiz
de hukuk anlayışı iktidarda veya muhalefette 
bulunuşa göre değişmekte, zamanla iptal ve 
yürütmenin durdurulması kararlarına ait fi
kirlerde de bir değişiklik olmakla, iktidara 
gelen parti muhalefette kalan partinin, muha
lefette kalan parti de iktidara gelen partinin fi-
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kirlerini benimsemektedir. Bunun misallerini 
zabıtların tetkikinden anlamak pek güç de-> 
ğildir. 

Türkiye'mizde demokratik düzene ve Ana
yasa müesseselerine vatandaşın tam bir itimatla 
bağlanamaması sebeplerini bu fikir değişikli
ğinde aramak, temelsiz bir iddia olmasa ge
rek. 

Bizim bu mevzudaki görüşümüz şudur: 
idare hukukundaki klâsik bir kaideye gö

re, yargı organa idarenin eylem ve işlemlerini 
yalnız hukukilik yönünden denetler, ihtiyaca 
uygunluk yönünden denetliyemez. Aksi tak
dirde yargı, icranın yerine kaim olur ki bu 
Anayasamızın kuvvetler ayrıagı prensibine ay
kırı olur. Ancak idareye, ihtiyaca uygunluk 
yönünden bir takdir hakkın tanınırken, bu hak
kın kullanılmasında çok hassas davranılması 
lüzumuna da işaret etmek isteriz. 

icra, Danıştay tarafından tesbit edilmiş olan 
hukukî haklarda ısrar etmemeli, memur tâyi
ninden memnun kalmazsa Danıştaya gitsin 
zihniyetinden uzak kalmalıdır. 

Demokrasi, müesseseler rejimidir. Memur, 
hakkını teslim edecek bir müessesenin mev
cudiyetinden emin olursa huzur içinde çalışır. 
iktidardaki partiye sempati beslemiyen, an
cak bu hissini hizmeti dışında tutan, vazifesi
ni noksansız olarak yapan memur işinin başın
da kalabilmeli, aksi tutumda bulunanlar işba
şından alınabilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, 

Biz Güven Partisi olarak bütün siyasi faa
liyetlerimizde aka ak, karaya kara demeyi de
ğişmez bir düstur olarak benimsemişizdir. 

Bu görüşün ışığı altında Sayın Devlet Ba
kanından, aydınlatılmasını zaruri gördüğü
müz bir mevzuda açıklamada bulunmasını ri
ca edeceğiz. 

Malûm olduğu üzere, merhum Yargıtay Baş
kanının cenaze töreninde vukubulan esef verici 
olayı kınamak için, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay 
Başkan ve üyeleriyle bir kısım profesör ve öğ-< 
retim üyeleri bir gösteri yürüyüşü yapmışlar
dı!'. Öğrendiğimize göre bu yürüyüş için vilâ< 
yetten gerekli müsaade alınmıştır. Ancak evvel
ce vilâyet tarafından tesbit edilmiş olan yol, 

yürüyecekler nezdmde itibar görmediğinden 
aynı gün yapılan bir müracaat Danıştayca uy
gun mütalâa edilerek, vilâyet tarafından evvel
ce alınmış olan karar çok kısa bir zamanda ip
tal edilmiş ve bu yürüyüşün anacadde üzerin
de yapılması imkânı sağlanmıştır. 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü hakkındaki 
171 saydı Kanun 18 Şubat 1963 tarihinde ne
şir ve ilân edilmiştir. Mezkûr kanunun 4 ncü 
maddesinde aynen (Şehir ve kasabalarda hangi 
meydan ve açık yerlerde veya yollarda toplan
tılar veya yürüyüşler yapılabileceği, vali ve 
kaymakamlarea kararlaştırılarak mutat vası
talarla ilân edilir) denilmektedir. 

Bu durum karşısında 

1. Yürüyüşler için seneler evvel vilâyet 
tarafından alınmış olan kararın, Danıştay tara
fından iptal edilmiş olması yasalarımıza uygun-
mudur? 

2. Yürüyüşe Danıştay üyeleri katıldığına 
göre bu hâdisede Danıştay, hem davacı hem/ 
hâkim durumuna düşmez mi? 

3. Danıştayın bu karara ait gerekçesi ne
lerdir?. 

Şu hususu peşinen arz edeyim ki, biz, Gü
ven Partisi olarak, Danıştayın her çeşit hata
dan salim olmasını gönülden arzu ederiz. Bu 
anlayış içerisinde Sayın Bakanın efkârı umumi-
yeyi tatmin edici açıklamada bulunacağını da 
tahmin ediyoruz. 

Sayın senatörler; mâruzâtıma son vermeden 
evvel Danıştayın iç bünyesi ile alâkalı birkaç 
konuya da kısaca temas etmek istiyorum. 

Bir müessesesenin verimli çalışma unsurla
rımdan birisi de rahat ve elverişli bir binaya 
sahibolmasıdır. Danıştayımız üç seneden beri 
mesken için inşa edilmiş olan ve çalışmaya 
hiç de yeterli olmıyan bir binada vazife gör
mektedir. Orduevi yanında inşası kararlaştırı
lan ve ihalesi de yapılmış olan arsa üzerindeki 
faaliyet hâlâ birinci kat seviyesine dahi ula
şamamıştır. Şahsa ait on katla binalar altı ay 
içerisinde bitirildiği bir devirde, geniş imkân
lara sahip resmî inşaatların yıllarca sürünce
mede kalması esef vericidir. 

Güven Partisi Senato Grupu adına saygıla
rımı sunarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Ataklı buyurunuz. 
MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; Danıştay bütçesi do-
layısiyle Millî Birlik Grupu adına görüş ve te
mennilerimizi sunmak üzere huzurunuzda bulu
nuyorum. 

Kişisel hak ve özgürlüklerin ihlâli halinde 
idarenin keyfiliğini önliyecek bir fonksiyona 
sahiholan Danıştay idari uyuşmazlıkları ve dâ
vaları görüp çözümlemek, Bakanlar Kurulunca 
gönderilen kanım taşanları hakkında düşünce
lerini bildirmek, tüzük tasarılarını ve imtiyaz 
sözleşme ve şartlarını incelemek ve Başbakan
lık tarafından gönderilen her türlü işler hak
kında mütalâasını bildirmek ve diğer kanunla
rın gösterdiği sair işleri yapmakla görevli bir 
yüksek idari mahkeme, danışma ve inceleme or
ganıdır. Anayasamızda yer alan ve hukuk Dev
leti anlayışının teminatı sayılan 3 yüksek yar
gı organından biri olan Danıştay, kişinin idare 
karşısındaki haklarını korumak suretiyle mem
lekette kanun hâkimiyetini sağhyan ulvi bir gö
rev ifa etmektedir. Bir Anayasasa kuruluşu 
olan Danıştayın yüksek idare mahkemesi, aynı 
zamanda danışma ve inceleme mercii olması, de
mokratik hukuk düzeninin ve millî idare kavra
mının tartışılmaz bir unsuru olması gereğini do
ğurmuştur. özellikle 1961 Anayasasında kuv
vetler ayrımı temel ilkesinin yasanın hazırlan
masındaki ağırlığı karşısında yürütme ve yasa
ma organlarının Damştayın kararlarına karşı 
çok daha hassas ve anlayışlı olması gerekir. 
Üzülerek ifade etmek isteriz ki, uzun zamandan 
beri Türkiyemizde yüksek yargı organlarına 
karşı olumsuz bir davranış ve onların fonksiyon
larını etkisiz kılma eğilimi vardır ve bu devam 
etmektedir. Atalarımız «hak deyince akan su
lar durur, hcâkimsiz, hekimsiz memlekette dur
ma» demişler. Yurdumuzu bu duruma düşür
me gayreti bu gayreti ihtiyar edenlere itibar ge
tirmez. 

Sayın senatörler, idare edenler âdil olmak 
için ne kadar gayret etseler, çeşitli nedenler yü
zünden haksız tasarruflar yapmaktan kendileri
ni kurtaramamışlardır. Senatomuzda dahi vic
dani kanaatleri hayır demek durumunda olan
ların parti gereği uğruna inanmadan evet de
diklerine çok şahit olduk. Bundan sonra da 
aynı davranışlara tanık olacağımızdan şüphe et-

1 iniyoruz. Bu gerçekler karşısında yanlış, haksız 
I ve kasıtlı idari tasarruflar karşısında yasaları-
I mızın kişilere tanıdığı hak arama yollarına ve 
I mercilerine baş vurmaları ne derece Anayasa 
I ve hukuk Devleti kurallarına uygun ise, yürüt-
I me ve yasama organlarının da yargı organları-
I nın kararlarına uyması, onları uygulaması o de-
I rece hukuk kurallarına uygun ve temel yasamı-
I zm emirlerini yerine getirme gereğidir, idare-
I nin ve yasama organlarının Danıştay ve diğer 

Anayasa müesseselerinin kararlarına ve davra-
I nışlanna karşı duydukları allerjiyi anlamak bi-
I zim için mümkün değildir, özellikle demokratik 
I hukuk Devleti gereklerini her vesile ile yerine 

getirdiklerini iddia edenlerin her şeyden önce 
I yargı organlarının Anayasa ve müesseselerinin 
I kurallarına, kararlarına uymayı kesinlikle ve 
I süratle uymayı ihmal edilmez bir görev saymak

la yükümlü olduklarını unutmamalıdırlar. Bu
güne kadar yanlış tasarruflardan mağdur olan
ların Danıştay tarafından iade edilen haklarının 
idare tarafından zamanında verildiğine ve ay-

I niyle uygulandığına tanık olmadık. Buna kar-
I şılık mağdur olanların tekrar mağdur edildikle

rinin yüzlerce örneği vardır. Temel hak ve öz
gürlüklerin keyfî idareler tarafından baskı al
tında tutulduğu rejimler başka ad taşırlar, ka
bul ettiğimiz ve yürüttüğümüzü iddia ettiğimiz 
rejimin kuralları onlarda işlemez. O tip rejim
lerde hak ve özgürlükler kişilerin tasarrufun
dan alınmıştır ve o rejimlerde kişiler iddiada 
bulunamazlar, dâvalarına mercii yoktur. Bizde 
ise durum kişilerin hak ve özgürlüklerini, hak
larını arama usulleri ve mercileri Anayasa ve 
Anayasaya uygun kanunlarla teminat altına 

I alınmış olmasına rağmen, tatbikatta hürriyetsiz 
ve haksız tasarruflar rejimlerinin usulleri kul
lanılmaktadır. Danıştay kararları uygulanma
makta, uygulanmaması için çareler aranmakta 

I yahut uygulanması uzatılmaktadır. Bu hal Mşi-
I lerin ve toplumun idareye karşı güvenini sarstı-
I ğı gibi, yargı organlarının da itibarını yitirt-

mekte, ayrıca mağdur olanların mağduriyetle
rini bir kat daha ağırlaştırmaktadır. 

I Sayın senatörler; bir subay generalliğe ter
fi sırasındadır, usulsüz ve haksız olarak terfi et
tirilmez, Danıştaya baş vurur generalliğe yük-

I selme kararı alır, general olur. idare birkaç gün 
I sonra kanunların tanıdığı yollarla hakkını alan 

431 — 



C. Senatosu B : 33 30 . 1 . 1970 O : 3 

bu kişiyi emekli eder. Bir memur, bir Umum 
Müdür, bir vali, bir müsteşar idarenin haksız 
tasarrufuna uğrar; yeri değiştirilir, işine son 
verilir veya emekli edilir. Haksızlığı uğrayan 
Danıştaya baş vurur, yerine iade edilmesi ka
rarını alır. Bu karar tatbik edilmez. Bu yüz
den tazminat dâvaları açılır, kazanılır, bunlar 
Devlet kesesinden ödenir. Haksız tasarruf ya
panlar ise rahatlıkla yerlerinde oturmaya ve ye
ni haksız tasarruflar plânlamaya devam ederler. 
Kimse bu gibilerden hesap sormaz. Böyle idare, 
böyle hukuk Devleti olmaz arkadaşlar. Ya ka
nunlara uyacağız, hukuk Devleti olmanın kural
larını, gereklerini uygulayacağız, ya da bun
ları kabul etmiyenler isteklerine uygun bir re
jimi kurmak arzularını millete açıkça ilân ede
ceklerdir. Bu çelişmeler, bu oyalamalar ve bu 
aldatmalarla özlemi duyulan gerçek anlamlı de
mokratik rejim yaşatılamaz. Hakkın elde edi
lemediği, hukukun hükümran olmadığı yerde 
anarşi başlar, ihkakı hak kişinin tabiî hakkı 
olur. Demokratik düzenin yaşamasını istiyor
sak, Anayasanın ve kanunların gereğine uyma
ya, Anayasa kuruluşlarının kararlarına uyma
ya, keyfî tasarrufları asgari hadde indirecek 
tedbirler almaya mecburuz. Keyfî tasarruflar 
karşısında yürütmeyi, kendi bünyesini denetle-
miyen Parlâmento ise suca iştirak durumunda 
kalır, bunun en yeni örneğini Cumhuriyet Sena
tosu eski Genel Sekreterine karşı işlene kanun
suz tasarrufu Danıştayın yerine iade ve tazmi
nat verilmesi kararlariyle tescil edilmesine rağ
men, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun da 
Başkanlığın işlediği suça iştirak etmesi teşkil 
eder. 

Sayın senatörler, bu kapkaç düzen içerisin
de Danıştayın devrimci bir ruh, hukukun üstün
lüğü prensibinin sahibi olarak millî şuur ve 
vatansever duygularla hak bildiği yoldaki dav
ranışlarını takdirle ve hajrranlıkla karşılıyoruz. 
Kanunsuz tasarrufların Devlet itibarını ve reji
min bekasını sarstığı, buna karşılık Danıştay 
ve diğer Anayasa kuruluşlarının Devlet itibarı
nı, rejimin devamlılığını koruyan tutum ve 
davranışlarının sosyal hayatımızda en değerli 
yeri alacağı kanısındayız. Millî vicdanda da 
aynı kanının yerleşmiş olduğuna inanıyoruz. Yü
rütme ve yasama organlarının da zor olmıyan 
bu yüksekliğe ulaşması dileğimizdir. 

Sayın senatörler, Danıştay bütçesi dolayısiy-
le Danıştayın ve idarenin esas ve karşılıklı 
fonksiyonları üzerindeki görüşlerimizi arz et
tikten sonra kısaca diğer hususlardaki tenkid 
ve temennilerimizi sunmak istiyoruz. 

1. Danıştay ağır bir yük altındadır. 1964 
yılında çıkardığımız 521 sayılı Kanuna rağmen 
iş hacmında rahatlık sağlanamamıştır. Her yıl 
gelen yıla onbinlerin üstünde dâva intikal et
mektedir. Rakamlarla zamanınızı almak iste
miyorum. Raporda bu hususta yeterli bilgiler 
mevcuttur. 

iş hacmi çokluğunun nedenleri bizce şunlar
dır: Bunların en önemlisi ilk derece idari mah
kemelerin mevcut olmayışıdır. Diğerleri ise 
kadro yetersizliği, usul kifayetsizliği, keyfî ta
sarrufların çokluğu, yerleşme imkânsızlığı, va
sıta noksanlığı, idari faaliyetlerdeki yetersizlik
lerdir. Danıştayın yeterli bir çalışma yapabilme
si için ilk derece idari mahkemelerin kurulması 
gerekmektedir. Bu husus her bütçe yılı bütün 
konuşmacılar tarafından dile getirilir. Hükü
met de bu görüşlere katıldığını beyan eder. Fa
kat ne hikmetse bu temenni bir türlü gerçekleş
mez. Bu yıl da durum aynı. Raporda hazırlık
ların, Hükümetle Danıştay arasında mekik sefe
ri yapmakta olduğu ifade ediliyor. Hazırlanan 
tasarının Parlâmento yolunu biran evvel bulma
sını temenni etmekteyiz. 

Mevcut usuller yetersizdir. Dâvaların daha 
çabuk sonuçlandırılmasını sağlıyacak usuller 
getirilmelidir. Ayrıca Danıştayın dâva ile il
gili talepleri idare tarafından zamanında ce-
vaplandmlmalıdır ki, işler süratle bitebilsin. 
Mağdur veya zanlının durumu zamanında or
taya çıkarılabilsin. 

Danıştayın, idareden taleplerinin aylarca 
sürüncemede bırakıldığı bir gerçektir. Bu dav
ranış terk edilmelidir. Keyfî tasarruflar iş hac
mini artırmaktadır, özellikle keyfî tasarrufta 
bulunanların cezadan müstağni kalmaları, taz
minatların Devlet kesesinden ödenmesi, önem
li mevkilerde bulunanların rahatça kanunları 
ve nizamları çiğnemelerine imkân vermekte
dir. «Devlet malı deniz» zihniyetinin terk edil
mesinin bir yolu, haksız tasarrufların tesbiti 
ve tazminat ödenmesi halinde, bu tazminatın 
haksız tasarrufu yapandan alınmasıdır. Danış-
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tay Kanununa böyle bir hükmün ilâve edilme- i 
sinin büyük faydaları olacaktır. 

Danıstaym yerleşme durumu fecidir. Bü
yük kira karşılığında balık istifi bir yerleşme 
sisteminin verim sağlaması mümkün değildir. 
Danıstaym yapılmakta olan binasının süratle 
bitirilmesi imkânları sağlanmalıdır. Araç, ge
reç ve kırtasiye ve kadro yetersizlikleri telâfi 
edilmelidir. Danıştay memurlarına ödenen taz
minatın da, Sayıştay memurlarına ödenen se
viyeye çıkarılması eşitlik prensibinin de gere
ğidir. Bu yolda olumlu davramlacağmı ümidet-
mekteyiz. 

Sayın senatörler; bir Anayasa müessesesi 
olan Danıştayı demokratik rejimimizin temel 
dayanaklarından biri olarak görüyoruz. Yeni 
Anayasamızm yürürlüğe girdiği günden beri 
üzerine düşen görevi bütün saldırılara rağmen 
hukukun üstünlüğü prensibine uyarak en mü
kemmel bir şekilde yaptığı ve bundan sonra 
da yapacağı kanısındayız, idarenin de Anaya
sa ilkelerine, demokratik Hukuk Devleti anla
yışına uygun bir davranış içerisine girmesini 
umutla bekliyoruz. 

Rejimimizin geleceğinin teminat müessese
lerinden biri olan Danıstaym 1970 yılı Bütçesi
nin milletimize ve müesseseye hayırlı olmasını 
diler, değerli Danıştay ve bakanlık mensupları
nı Millî Birlik Grupu adına saygı ile selâmla
rım. Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adma Sa
yın Rendeci, buyurunuz efendim. I 

A. P. GRUPU ADINA REFET RENDECİ 
(Samsun) — Sayın senatörler; Danıştay Büt
çesi üzerinde Adalet Partisi Grupu adına gö
rüşlerimizi kısaca arz etmek için Yüksek Hu
zurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. Grupum 
adına Yüce Senatoyu saygı ile selâmlarım. 

Danıştay bir Anayasa kuruluşu ve bir müs
takil yargı organıdır. Danıstaym kuruluşu 
Türk Devleti hayatında eski bir tarihe gider. 
1961 Anayasasına göre Danıstaym müstakil bir 
Anayasa müessesesi haline getirilmesi hakkın
daki kanun, 1961 den sonra çıkarılmış olan 
kanundur. Buna göre Danıstaym kuruluşu ta
mamlanmış ve müstakil bir müessese haline ge
tirilmesi sağlanmıştır. Danıstaym artan nüfus 
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ihtiyacı ve hareketli bir hayatın çağımızda hâ
kim olması sebebiyle bir içtihat mahkemesi ol
maktan çok, iş içerisinde boğulmuş, teferru
atla uğraşan, adaletteki sürati temin edemiyen 
bir müessese olarak görünüşü mevcuttur. An
cak alt idari mahkemelerin kurulamamış bu
lunması muvacehesinde işlerin bu suretle ge
cikmesini normal kabul etmek gerekir, idari 
dâvalara bakmak üzere kurulacak mahkemele
rin kurulmasına kadar Danıştayı eleman ve 
malzeme bakımından takviye etmek suretiyle 
bir miktar sürat temin etmek mümkün olacak
tır. Bu cihete işaret ettikten sonra, Adalet 
Partisinin 1969 seçimlerine girerken neşretmiş 
olduğu seçim beyannamesinde yargı organları 
ve Danıştay hakkındaki görüşlerine temas 
ederek mevzua giriyorum. 

Sayın senatörler; Adalet Partisi yargı ba
ğımsızlığı ilkesini, bütün demokratik memle
ketlerde olduğu gibi, muhafaza etmeyi zaruri 
görür. Bununla beraber, yargı bağımsızlığı 
kavramı da Anayasamızın dayandığı yumuşak 
ve dengeli kuvvetler ayrılığı sistemi içinde 
mütalâa edilmelidir. 

Anayasa yürütme organının yasama ve yar
gı organları tarafından sınırlanmasında ve 
Yasama Organının yargı organı tarafnıdan 
sımrlanmasiyle, yürütme organı karşısındaki 
yetkilerinin tesbitinde, anahatları itibariyle 
lüzumlu dengeyi kurmuş bulunmaktadır. An
cak, «Kuvvet; kuwet sınırları ilkesinin» yargı 
organı karşısında tatbiki memleket şartlarına 
uygun tarzda düzenlenememiştir. 

Yargı organlarının, Anayasa ve kanunları 
uygulamanın ötesinde, Anayasa ve kanun hü
kümlerini maksadı taşan değişik şekilde uygu
lama amacına yönelebilecek bir tutum içine 
girmemesi lâzımdır. Bu gibi intibaları önliye-
cek şekilde yargı organı ile, özellikle, yürütme 
organı arasındaki münasebetlerin daha dengeli 
bir şekilde düzenlenmesi lâzımdır. Bundan baş
ka günlük yargı işlerinin yürütülmesinden 
vatandaşın devamlı şikâyetleri vardır. Bu yar
gı organı ile yürütme ve yasama organları ara
sındaki münasebetleri dengeli bir şekilde ayar
larken, batılı demokrasilerde uygulanan sistem
lerden ilham alarak hem yargı bağımsızlığını 
korumak, hem de söz konusu dengeyi kurmak 
meselenin tek hal yoludur. 
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Danıştay üye seçimlerinin ıslah edilmesi ka- j 
naatindeyiz. Danıştay üyelerinin tâyininde de, 
diğer hâkimlerin tâyinine benzer bir usul uy
gulanmalıdır. Kanaatimize göre Danıştay üye
liği için aday gösterme yetkisi, «Ayrı ayrı, Da
nıştay Genel Kuruluna, Yüksek Hâkimler 
Kuruluna ve birinci derecedeki memurlardan 
kurulu bir heyete aidolmalı ve bunlar tarafın
dan gizli oyla gösterilecek adaylar arasından 
tâyin kararname ile yapılmalıdır. Hükümetin 
aday gösterilmiyenler arasında tâyin yetkisi ol
mamalıdır.» Diye seçim beyannamemizde yar
gı. organları ve Danıştay hakkındaki görüşle
rimizi millete ilân ettik. İktidarımızın gö
rüşü bu istikamette hem bağımsızlığı temin 
etmek hem de kuvvetler arasındaki normal 
dengeyi temin etmek felsefesi esasına dayanır. 

Bugün Türkiye'de günün mevzuu olarak dile 
dolanmış ve istismar edilen bir mevzu üzerin
de de kısaca durmak isterim. Şöyle ki: Da
nıştay ilâmlarının infaz edilip edilmemesi mese
lesidir. İdarenin ve icranın onbinlerce ve hat
tâ yüzbinlerc3 kararı içinde Danıştaya intilkal 
etmiş ve Danıştayca tetkike tabi tutulmuş 
birçok kararı mevcuttur. Bunlar içerisinde 
bir veya birkaçının infaz edilmemesi mesele
sinden hareketle, binde bir mahiyetinde dahi 
olsa, bu kararlardan neticeler çıkararak bunla
rı iktidar Danıştay kararlarını yürütmüyor di
ye toptan bir inkarcılığın veya ithamın yapıl
masındaki haksızlığa da işaret etmeden geçe-
miyeceğim. 

Bir iktidar, bir seçim beyannamesiyle, geniş 
bir iktisadi görüş ve kalkınma plânı ile mil
letin huzuruna çıkar ve programları milletçe 
kabul edilerek kendisine iktidar tevcih edilir 
ve bu iktidar Anayasanın tâyin ettiği usul
ler içerisinde, Hükümet programı ile güven 
oyuna mazhar olur ve beş yıllık plânlarla Tür
kiye'nin kalkınma hareketlerd içerisine girer ve 
milletin temsilcilerine kanunlarla plânları tas
dik ettirir ve icra organı, milletin ve temsilci
lerinin kabulüne mazhar olmuş bir icranın içe
risine girerse ve bu icrayı yaparken bunu 
sabote etmek istiyen veya bu anlayışta olmıyan 
insanların anlayışsızlıkları içerisinde kademeler
de bulunan insanları, (kanunların verdiği sosyal 
güvenlik hakları mahfuz kalmak kaydiyle 

icranın dışına çekmek suretiyle yaptığı tasar
rufları, idarî kaza, keyfî bulur ve hepsini ip
tal gibi bir yola girer veya tehiri icralarla yü
rütme organını çalışamaz hale getirirse, o za
man, Anayasadan gelen bu organlar arasındaki 
dengenin temin edilmemesi memleket menfaat
lerine aykırı olur. Milletin arzu ettiği istika
mette plânlı kalkınmayı tahakkuk ettirmek 
mümkün olmaz. İşte biz bu anlayış içerisinde 
icranın ve yargı organının bir ahenk içerisinde 
birleşmesi felsefesi içerisinde, iktidar ve yar
gının ahenkli çalışmasını müdafaa ediyoruz. 

Sayın Senatörler, bir mevzua da kısaca te
mas etmeden geçemiyeceğim. Benden evvel 'ko
nuşan Güven Partisi Sözcüsü arkadaşım da bu 
meseleye bir nebze temas etti. 

İcra, memlekette asayişi temin etmekle 
mükelleftir. Bu da kanunların verdikleri yet
kileri kullanmak olur. İcranın kanunlara ria
yet suretiyle aldığı tedbirleri zamanına ve şart
larına riayet etmeden yargı organı ortadan 
kaldırırsa, memleket anarşi içine düşer. İşte 
biz bu anarşiyi önlemek için yasama organları 
ile icra organı ve yargı organlarının memle-
ketısever bir ahenk içerisinde ve Türkiye'nin 
geleceğini teminat altına alan bir ahenk içeri
sinde birleşmesini temenni etmekteyiz. 

Gösteri yürüyüşleri hakkındaki Kanunun 4 
ncü maddesi vali ve kaymakamlara kanun çı
kışından itibaren her idari bölgede toplantı 
ve gösterilerin yapılacağı yerleri tâyin yetkisi 
tanır. Bunu beğenmiyenler itiraz edebilirler. 
İtiraz üzerine bu güzergâhta ve meydanlarda 
idarece bir değişiklik yapıldığı takdirde, deği
şiklik ilân edilerek ilândan itibaren 15 gün son
ra bu karar kesinleşir. Hâkimlerin yürüyüşü 
ile ilgili olarak geçen sene cereyan eden bir hâ
disede Danıştayımızm bu yetkiyi kanunun sa
rih hükmüne rağmen idarenin elinden aldı. Ve 
hâkimlerin yürüyüşündeki güzergâh, idarenin 
tesbit ettiği güzergâh olmadı. Bu karara top
lantıdan bir gün evvel, Danıştaya müracaat 
edilerek Danıştaydan tehiri icra kararı alındı 
ve hâkimler istedikleri yerden yürüyüş yapma 
imkânını buldular. Bunun esası hakkında bir 
'karara varılıp varılmadığını henüz bilmem ek
teyim. 
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Sayın. senatörler, Danıştay bütçesi üze
rindeki görüşlerimizi kısaca arz etmiş oluyorum. 
Hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Altan. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler; Danıştay, malûmu-
âliniz, Anayasamızın 140 ncı maddesinde yük
sek mahkemelerden biridir. Yüksek Mahkeme
lerin vazifeleri kanunlar ve Anayasa ile göste
rilmiştir. Kuvvetler ayrılığı prensibine daya
nan Anayasamızda yargı organının vazifesi, 
Anayasada tasrîh edilmiş olmasına rağmen, 
aynı zamanda yine kanunlarla vazifesi, seçim
leri Vesairesi gösterilmiştir. Şimdi burada mü
him olan bu organın mevcudiyetinin lüzumlu 
olup olmadığı değil, vazifesini kanunlar çevre
sinde ideal mânada kendisinden bekleneni ya
pıp yapmadığı meselesidir. Kuvvetler ayrılığın
da demokratik nizam içinde kuvvetlerin temsil
cisi olan müesseselerin birbirini ifna edici ve
yahut da birbirinin gayesine aykırı tutumları 
tesbit etmek değil, birbirine yardımcı olmak ve 
demokratik nizamın yaşaması için kurulmuş 
olan müesseselerin ahenk içinde çalışmasını te
min etmektir, icra organının vazifesi Anayasa 
ve kanunlar çevresinde gösterilmiştir. Yargı or
ganlarının da vazifesi Anayasa ve kanunlar 
çevresinde gösterilmiştir. Ama, bu vazifelerini 
ifa sırasında birbirinin vazifesi şümulüne giren 
hususlarda çalışmalarını aksatıcı faaliyet gös
termeleri yalnız bu organı yıpratmaz, bütün bu 
organların mevcudiyetinin temel unsuru olan 
rejimi de yıpratır. Mühim olan rejimin yıpran-
mamasidır. Rejim yıprandığı takdirde demok
ratik nizamın temeli olan bu müesseselerde 
kendiliğinden yıpranır ve doiayısiyle ortadan 
kalkar. Bu müesseselerin hepsi demokratik ni
zam içinde ancak mevcuttur. Bu müesseseler 
demokratik nizam olmadığı takdirde yok olur
lar. Binaenaleyh, müessese mensupları bunu ev
velâ prensibolar'ak kabul etmeli, faaliyetlerini 
Anayasa çevresinde gayeye uygun olarak yap
malıdırlar. Ben, burada arkadaşlarımın dile ge
tirdiği tenltid ve temennileri tekrarlamıyaca-
ğım, esasen Butça Karma Komisyonunun bu 
bütçedeki raportörü Kevni Nedimoğlu hepinizin 
malûmu olduğu üzere burada şimdi konuşan 
arkadaşlarımızın dilek ve temennilerini dile ge
tirmiştir. Tekrarlamakta ben bir fayda görmü

yorum. Ben yalnız burada bir cihete dokuna
rak sözlerime nilhayet vereceğim. Anayasanın 
143 ncü maddesinin 2 nci ve 3 ncü fıkrası, keza 
Danıştay Kanununun 8 nci maddesi Danıştaya 
üye olmak şartlarını ve üyelerin nasıl aday 
gösterileceğini ve bunların seçim usulünü tâyin 
etmiştir. Ancak tatbikatta hak verilmiş olması
na rağmen, meslekten yetişmiş, kanun sözcü
lerinin seçimleri pek bahis mevzuu olmamak
ta, aday gösteren iki müessese daha ziyade dış-
dan aday göstermeyi tercih etmekte. Halbuld 
bir ihtisas mahkemesi haline gelmesi lâzım ge
len ve bugünde bu hale gelmediği için aksaklık
lar görülen, gayesinden uzaklaştığı görülen 
ve tenkidi mucibolan bu mahkemenin btence, 
mümkün olursa meslekten yetişmiş insanlara 
da kontenjan tanınması ve bu hususta Danış
tay Kanununa sarih bir hüküm konulması ve 
gerekirse Anayasada bir tadilât yapılması da
ha iyi olur kanaatindeyim. Zira şimdiye kadar1 

tatbikatta, Danıştay Kanununun 8 nci madde
sinin (H) bendinde raportörlerin seçilebileceği 
hükmü bulunmasına rağmen, şimdiye kadar 
maalesef çek az nisbette raportörler seçilmiş. 
fakat daha ziyade bilhassa siyasi hayata atılmış 
ve tsikrar siyasi hayattan çekilmiş olan arka
daşlarımızın girmesi suretiyle Danıştaya ne ka
dar siyasi fikrinden uzak karar vermek ve rtey 
vermek düşüncesinde olsa bile, psikolojikman 
tesir altında kalan arkadaşlarımızın girmiş bu
lunması, elbette müessesenin verdiği kararları 
şüphe ile karşılamak mecburiyetini doğurmak
tadır. Münakaşayı mucibolabilecek 'hâdiseler de 
varidolmaktadır. Biz, onun için mümkün olduk
ça meslek sahibi, yani nasıl ki Temyize üye se
çerken kendi içinden üyeler seçiliyorsa, meslek
ten yetişmiş elemanlar yetişiyorsa, bu da yük
sek bir mahkeme olduğu için, mümkün olduk
ça bunun içinde meslekten yetişmiş elemanla
rın seçilmesine dikkat buyurulması daha iyi 
olur kanaatindeyiz. Mâruzâtım bundan ibaret
tir. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Atabeyli. 
SADIK ARTUKMAO (Yozgat) — Sayın 

Başkan ben de söz isterniştîm. 
BAŞKAN — Sıradasınız, Sayın Bakandan 

sonra konuşacağınız cihetle... 
SADIK ARTÜKMAÇ (Yozgat) — Sayın 

Başkan, müsaade ederseniz sorular soracağım, 
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Sayın Bakan sonra cevap vermek lüzumunu 
hissederler. 

BAŞKAN — Son söz üyenin olduğu, sizden 
de başka kimse olmadığı cihetle bu imkânı si
ze tanımak istedik. Ama siz istiyorsanız buyu
run. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, 

Danıştay Bütçesinin müzakeresi münasebe
tiyle, Vergiler Temyiz Komisyonunun yargı 
mercii olmadığı ve binnetice bu komisyondan çı
kan kararlara Danıştay nezdinde vâki itirazların 
temyiz dâvası şeklinde, değil, iptal dâvası şek
linde rüyet edilmesi lâzımgeldiği konusunda kı
saca mâruzâtta bulunmak üzere huzurlarınızda
yım. Hemen ilâve etmeliyim ki, mâruzâtım, 
bağımsız mahkemelerin görevlerine müdahale 
niteliğini taşımıyacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 21 Ocak 1967 tarihli 
ve 12493 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 
27 . 6 . 1966 tarihli ve 1963/16 -1966/29 sayılı 
Anayasa Mahkemesi karariyle Vergiler Temyiz 
Komisyonunun yargı mercii olmadığı tesbit edil
miştir. 

Ayrıca, Vergiler Temyiz Komisyonunun yar
gı mercii olmadığı hususu; itiraz ve Temyiz ko
misyonlarına yargı mercii hüviyetinin kazandı
rılması maksadiyle Hükümetçe hazırlanıp Par
lâmentoya sunulan ve 4 . 7 . 1964 tarihinde 
Millet Meclisi gündemine ahnmış ve fakat ha
len kadük olmuş bulunan kanun tasarısına ait 
Maliye Komijrponu raporu ile Bütçe ve Plân Ko
misyonu raporunda da açıkça belirtilmiştir. 

Diğer taraftan, 31 Aralık 1964 tarihli ve 521 
sayılı Danıştay Kanununun 31 nci maddesinde : 
«îdari yargı mercilerinden özel kanunlarına gö
re kesin olarak verilmiş olan ve üst yargı mercii 
bulunmıyan yargı kararları dâva daireleri ile 
dâva daireleri kurulunda temyiz yoliyle kesin 
olarak görülür.» hükmü vardır. Şu halde idari 
yargı mercii olmıyan Vergiler Temyiz Komisyo
nu kararlan aleyhine, Danıştay nezdinde tem
yiz dâvası açılması bu hükme göre mümkün de
ğildir. Şu kadar ki, bu kararlar aleyhine; sözü 
geçen kanunun 30 ncu maddesi gereğince, fert
ler tarafından iptal dâvası açılması mümkündür. 

Bundan çıkan netice şudur : Temyiz dâva
sında, gerek vatandaş ve gerekse idare davacı 

mevkiinde olabilir. Başka bir deyimle, idari mer
cie vatandaş aleyhine dâva açmek imkânına sa
hiptir. Halbuki, Vergiler Temyiz Komisyonu 
idari yargı mercii olmadığına göre, idare ma
kamlarının vatandaş aleyhine dâva açma hakkı 
yoktur. Meselenin ince ve önemli noktası da bu
radadır. 

Şimdi gelelim tatbikata. Bugün, Danıştay'ı
mızın vergi dâvalarını rüyetle görevli dairele
rinde, arz ettiğim durumun aksine muamele ya
pılmaktadır. Gerçekten, bugün; Vergiler Temyiz 
Komisyonu kararını mesnet ittihaz eden vergi 
daireleri, vatandaşlar aleyhine Temyiz dâvası 
açmakta ve bu dâvalar Danıştay tarafından rü
yet olunmaktadır. Hiç şüphe yok ki, bu tutum, 
Anayasamızın 140 ncı maddesinin birinci fıkra
sındaki : «Danıştay, kanunların başka idari 
yargı mercilerine bırakmadığı konularda ilk de
rece ve genel olarak üst derece mahkemesidir.» 
hükmüne de aykırı düşmektedir. Çünkü, Vergi
ler Temyiz Komisyonu idari yargı mercii değil
dir ve binnetice idarenin yani vergi dairelerinin 
vatandaş aleyhine temyiz dâvası açmaya hakkı 
yoktur. Sadece vatandaşların iptal dâvası aç
mak yetkileri vardır. Bu, vatandaş hukukuna 
taallûk eden önemli bir noktadır. 

Değerli senatörler; biraz önce açıkladığım 
sebepler dolayısiyle, aşağıdaki sorularımın Sa
yın Devlet Bakanımız tarafından cevaplandırıl
masını istirham etmekteyim : 

1. Vergi dâvalarını rüyetle görevli Danış
tay dairelerinin, arz ettiğim mevzuatın mevcu
diyetine rağmen, görev ve yetki sınırlan aşmış 
olmaları sebebi nedir? 

2. 1965 yılı başından bu yana, vergi dâva-
lannm kanunsuz olarak temyiz yoliyle Damş-
tayca rüyet edilmiş olmasından dolayı; fertler 
taralından yapılmış şikâyet ve açılmış dâvalar 
var mıdır? Varsa, adedi nedir? 

3. Arz ettiğim durumun ıslahı için, alt ida
re mahkemeleri ihdası düşünülmekte midir? Dü
şünülmekte ise, kanun tasarısı parlâmentoya ne 
zaman sunulacaktır? 

Değerli arkadaşlarım; yüksek huzurlarınıza 
bütçe vesilesiyle getirmiş bulunduğum bu konu 
hakkında, 27 Mart 1969 tarihinde, yazılı soru 
olarak Sayın Başbakandan bilgi rica etmiştim. 
İçtüzüğümüzün 120 nci maddesinin ikinci fıkra-
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sma g'öre, 15 gün içinde cevap vermek zorunlu
sunun mevcudiyetine ve 21.4.1969, 18.9.1960 ta
rihlerinde Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca 
tekit -edilmiş olmasına rağmen, bugüne kadar 
her hangi bir cevap verilmemiştir. Bunu, Yüce 
Senato huzurunda, üzülerek arz etmekteyim. 

Sayın Devlet Bakanımız, sorularıma, bu kür
süden hemen cevap vermek imkânına sahip de
ğillerse, yazılı cevap lûtfunda da bulunabilirler. 
Sayın Bakanın izahları veya yazılı cevapları du
rumu aydınlatacaktır. 

Teşekkür eder, Yüce Heyetinizi saygı ile se
lâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın. Bakan. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan Milletvekili) — Saym Baş
kan, sayın senatörler, bu geç saatlerde müzake
resini yapmakta bulunduğumuz Danıştay Büt
çesi üzerinde sayın konuşmacı arkadaşlarımın 
yapmış bulundukları tenkidleri, müşterek bâzı 
noktalarda toplamak suretiyle arzı cevabetme-
ye çalışacağım. Hemen bütün konuşmacılar, hu
kukun üstünlüğü prensibinden bahsile, kuvvet
ler ayrılığı prensibinin kemali ile tatbik edil
mesi gereği üzerinde durarak, icra ve kaza mü
nasebetlerini, icra ile bilhassa yüksek idare mah
kemesi Danıştay münasebetlerini eleştirdiler. 
Bir taraftan hukukun üstünlüğü prensibini te
mel ittihaz ederken, diğer taraftan bu üstünlüğü 
bir taraftan kaza organına tanınmasını, aynı za
manda icra organına da bu üstünlük içerisinde 
ve kuvvetler ayrılığı prensipleri dâhilinde bir 
yer vermesini elbette istemek, beklemek ve ten
kidleri bu muvazene icerisir.de yapmak gerekir, 

İdari görevle, adlî görev gayet tabiî ayrıdır. 
Bunların çatışması da beklenemez. Anayasamız 
bu müesseseleri kurarken, müesseseler arasında
ki dengeyi de itina ile hesabetmiş, icranın, kaza
nın ve teşriî organların görevlerini itina ile tef
rik etmiştir. Hukuk devletinin hâkim bulundu
ğu memleketlerde esasen bu tip münakaşaların 
yapılmaması gerekir. Ancak, 1961 Anayasasının 
kabulünden sonra müesseselerin yerleşmesi ve 
müesseseleri idare edenlerin, müesseselerde gö
rev yapanların bu Anayasanın gerçek esprisine 
göre kendi yerlerini, mevkilerini ve müessesenin 
fonksiyonunu tam ve kâmil mânasiyle tesbit ede
memiş olmalarından birtakım sürtüşmeler, bir 
takım yanlış anlaşmalar ve zaman içerisinde ge-

j reksiz hale gelebilecek ve bir kısım meseleleri 
| itibariyle gelmiş olduğunu gördüğümüz birta

kım münakaşalar cereyan etmiştir ve etmekte-
j dir. Şayanı şükrandır ki, cereyan eden bu mü

nakaşalar meselelerimizi daha geniş ölçüde vu
zuha götürmekte ve zaman içerisinde gerçek ra
yına oturtmaktadır. 

Hukukun üstünlüğünü tek taraflı olarak 
kabul etmeye, tek taraflı olarak anlamaya im
kân yoktur. Bu noktadan hareketle sayın ko
nuşmacıların mühim bir kısmı, idarenin takdir 
hakkına taallûk eden konularda, Danıştay ta
rafından verilmiş bulunan kararların icra edil
memiş olması üzerinde durdular. Bu meseleler 
geçmiş yıllarda da, bugünkü ölçülerin daha üs
tünde münakaşa mevzuu olmuş, muhalefet grup
ları fikirlerini beyan etmişler, iktidar grupu da 
bu noktadaki almış olduğu kesin vaziyeti, yani 
kanun anlayışını, Anayasa anlayışını tesbit et
miş ve zabıtlara tescil ettirmiştir. Esasında bir 
meseleyi vuzuha vardırmak lâzımdır. Sayın ha
tiplerin ifadelerini dinliyen muhterem senatör
ler veya efkârı umumiye, sanki Danıştay tara
fından verilmiş bulunan kararlar büyük bir ek
seriyetle icra tarafından yerine getirilmiyor ve 
bu sebeple memlekette büyük sıkıntı vardır. Bu 
sıkıntıdan parlâmento olarak da müştekiyiz, in
tibaı, imajı verilmek isteniyor. Halbuki, durum 
böyle değildir. Durumun böyle olmadığı sayın 
raportör tarafından verilmiş bulunan raporlar
daki istatistik! bilgiler incelenmek suretiyle an
laşılır, tesbit edilir. Danıştaya her yıl gelen dâ
va yekûnu ile, dâva daireelrinden çıkan dâvala
rın yekûnu bir karşılaştırılırsa, bendenizin bu 
ifadesindeki hakikatin ölçüsü de anlaşılmış ola
caktır. 

Meselâ, 1965 yılında 49 bin 500 dâva devre
dilmiş, 28 bin yeni dâva gelmiş, 27 bin dâva da 
hallolmuştur. 27 bin dâvanın içerisinde icra ta
rafından acaba yerine getirilmiyenlerin miktarı, 
adedi nedir? 1969 yılında 28 bin 500 dâva ka
rara bağlanmıştır. Bunların içinde icra edil-
miyen acaba ne kadardır İcra mesuliyetini 
üzerine almış olan Hükümet, kendisine iktidar 
veren millete karşı birtakım taahhütler altın
dadır. Birtakım sorumluluklar altındadır. Bu 
sorumluluğu seçim beyannamesi ve Hükümet 
programının taahhütleri çerçevesi içindedir, 
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Binaenaleyh, bu taahhütlerini yerine geti
recek ve müessir bir şekilde yerine geti
recektir. İktidar kilit mevkii elemanlarını 
sureti umumiyede seçmek hakkı hıyarına 
maliktir. Bu hakkını kullanırken şüphesiz 
memurun mağdur olmıyacağı esasen memurun 
mevcut Anayasa muvacehesinde mağdur edil-
miyeceği noktasından da hareket ediliyor. Ya
ni memura bir makam teminata tanınmış ol
duğu kanaatini Anayasa muvacehesinde, ka
bule mütemayil değiliz. Memurun özlük hak
ları bakidir, memuriyet hakları bakidir, taah-
hütlük hakları bakidir. Bunlar kanunların hi
mayesi altındadır. Makam teminatını o zaman 
müessir icrayı beklemek, makam teminatını ka
bul ettiğimiz takdirde oldukça güçleşecektir. 
İcranın tercih ettiği memurlar da nihayet bu 
Devletin memurlarıdır. Kanunların bize ver
miş oldukları yetkileri kullanmak suretiyle yap
mış olduğumuz tasarrufların kazai murakabeye 
tabi bulunmasından, gayet tabiî müşteki değiliz. 
Yapılmış bulunan tenkitler icra ile Danıştayı 
karşı karşıya getirme gibi bir çabayı da bize 
gösteriyor. Böyle bir durum yoktur. Sözleri
min bir yerinde ifade ettiğim gibi, 1961 Ana
yasasının henüz müesseseler itibariyle, icracılar 
itibariyle tam ve kâmil mânasiyle anlaşılıp tat
bik edilememesinden bir takım sürtüşmeler mey
dana geliyor. Zaman içerisinde bu sürtüşme
leri gidereceğiz. Biz, 521 sayılı Kanunun 95 nci 

maddesine istinadederek Danıştayımız tara
fından verilmiş bulunan birtakım kararları ic
ra edemediğimiz takdirde, bu maddeye memu
run istinadetmesi, sığınması her zaman müm
kündür. Yani, icra bir muztar durum müşaha-
de etmişse, memur da dâva açarak tazminat 
istemek yetkisine sahiptir. Hükümet aynı za
manda Anayasanın 105 nci maddesine göre Ba
kanlar emri altındaki memurların eylem ve 
işlemlerinden de sorumludurlar. Şu halde ey
lem ve işleminden sorumlu bulunduğu bir me
muru değiştirmek hak ve yetkisine de her za
man için maliktirler. Partizan idare tatbikatı
nı biz her zaman reddetmişizdir. Çünkü böy
le bir tatbikata bugüne kadar ihtiyaç duyma-
mışızdır. Ve partizan idarelerin başarılı oldu
ğu kanaatini de taşımıyoruz. Bu tip idarelerin 
uzun ömürlü olacağı kanaatini de taşımıyoruz. 
Bu itibarladır ki, tatbikatımızda bu örneklerin 

görülmesi mümkün olmıyacaktır. Memurları
mızın siyasi kanaatleri ne olursa olsun, Dev
lete nisbetleri ve Devlete hizmetleri devam etti
ği müddetçe yerlerinden oynatılması esasen 
icra tarafından da düşünülemez. Siyasi kana-
atlarmdan, felsefi inançlarından dolayı kimse
nin kmanamıyacağı hükmünü getiren Anaya
samızın memurun siyasi kanaatinden dolayı 
bir tazyik altında tutulması gibi bir düşünceyi 
icraya yakıştırmak ve yakıştırmayı da bis hiç
bir surette kabul etmeyiz. 

Danıştayın daha müessir çalışması, daha 
süratli çalışması konusunda bölge idari mahke
melerinin kurulmasına hemen bütün grup söz
cüleri arkadaşlarımız ve konuşmacı arkadaşla
rımız temas ettiler. Bölge idari mahkemeleri 
bundan evvelki bütçelerde de mevzuumüzakere 
edilmiş ve hükümet vermiş olduğu cevaplarda 
da böyle bir hazırlığın içerisinde bulunduğunu 
ifade etmiştir. Filhakika evvelâ bölge idari 
mahkemelerinin kurulması hakkındaki kanun 
tasarısı İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlan
mış ve fakat hazırlanan tasarı teklifinde görü
len bâzı noksanlar dolayısiyle mesele Danıştaya 
havale edilmiş ve Danıştay tarafından bir ka
nun tasarı teklifi hazırlanmak suretiyle Başba
kanlığa sunulmuştur. Danıştayın Başbakanlığa 
sunmuş olduğu teklif, Maliye Bakanlığının, 
vergi mahkemeleri kurulması hakkındaki çalış
ması ile irtibatlı görüldüğünden, Maliye Ba
kanlığının, Gümrük ve Tekel Bakanlığının ve 
içişleri Bakanlığının tekrar fikirlerinin alınma
sına zaruret hâsıl olmuştur. Halen bu safhada 
bir çalışma içindeyiz. Ümidediyoruz ki, bu sene 
içerisinde bölge idareleri mahkemeleri kurul
ması hakkmdald kanunu sevk etmek imkânını 
bulacağız. 

Danıştayın küçük dereceli memurlarına, Sa
yıştay memurları ile eşit haklar verilmesi ko
nusunda bir kanun teklifi mevcuttur, geçen 
devre kadük olmuş bulunan bu teklif bu 
devre yenilenmiş bulunmaktadır. Esasen, genel 
kadro kanunu içerisinde bu meselenin bir imi 
şekline bağlanacağından da ayrıca şüphe edil
memek gerekir. 

Sayın Pırıltı, Danıştayın kanun tasarılarını 
incelediğine pek şahit olmadık buyurdular. Ken
dilerinin de ifade ettikleri gibi, kanun tasarıla
rının Damştayca incelenmesi konusu bir takdir 

438 — 



C. Senatosu B : 33 

konusudur. Lüzum hâsıl olan tasarılar incelen
mek üzere Danıştaya sevk edilmekte, diğerleri 
sevk edilmemektedir. Tüzüklerin Damştayca 
incelenmesi zorunludur. Bu konuda Danıştay-
la Hükümet arasında bugüne kadar her hangi 
bir ihtilâfa şahit olmadık. Tüzükler hazırlandı 
Danıştaya sevk edildi ve Damstaym tetkikinden 
ve retuşundan geçtikten sonra da icabı yerine 
getirildi. Bu noktada her hangi bir sıkıntımız 
ve anlaşmazlığımız olmamıştır. 

Yargıtay Başkanının ölümü dolayıslyle yapı
lan yürüyüş hakkında bilgi istediler. Bu Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre 
yapılmış olan bir talep idi, Bu talep kanuna gö
re vilâyet makamı tarafından incelendi, Ve da
ha evvel de yine Toplantı ve Yürüyüş
ler' Kanununa göre tâyin edilmiş olan tesbit 
edilmiş bulunan güzergâhlar üzerinden bu yü
rüyüşlerin yapılabileceği ve güzergâhların han
gileri olduğu, ilgili tertip komitesine bildirildi. 
Tertip komitesi kendine bir yürüyüş güsergâhı-
m peşinen tâyin etmiş olduğu için, tesbit etmiş 
olduğu için vilâyetin vermiş olduğu bu karar 
aleyhine Danıştaya başvurdu. Vilâyetin tesbit 
etmiş bulunduğu meydan ve yürüyüş kanalları 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun tes
bit etmiş olduğu esaslar dairesinde yapılmışta 
Meselâ, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanu
nu Türkiye Büyük Millet Meclisinin merkez 
ittihaz edilmek suretiyle, bunun bir kilometre 
ötesinden başlamayı yine bu kanun sorunlu kıl
mıştır. Ve vilâyet güzergâhları ve meydanları 
tesbit ederken bu zorunluluğa riayet ederek ilân 
etmiştir. Bunun aleyhine Damgaya tehiri ic
ra ve esas hakkında dâva açılmıştır. Danıştay, 
bildiğinim gibi, tehiri icra kararı vermiş ve yü
rüyüş de bu suretle vilâyetçe tesbit edilmemiş 
olan bir güzergâh üzerinden yapılmıştır, Bakan
lıklar başlangıç noktası olarak. Damştay he
nüz dâvanın esası hakkında bugüne kadar bir 
karar vermemiştir. 

Danıştayın iş hacmında bir rahatlık yarat
mak muayyen faktörlerin tahakkuku ile müm
kündür. Bunların başında, şüphesiz ki, Danışta
yın evvelâ huzurla çalışabileceği bir binaya ka
vuşması lâzımgelir. Bildiğiniz gibi bu binanın 
ihalesi yapılmıştır, inşaatı devanı etmektedir. 
Bu sene de yine bütçeye ödenek konmuştur. Bu 
ödeneklerle inşaata devam edilecektir. 
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Bölge idare mahkemeleri kurulduktan sonra 
da iş hasmında önemli surette artış ve eksiliş 
meydana gelecek ve bu suretle içtihat yaratma, 
içtihat koyma yolunda Danıştaydan beklenen 
bir fonksiyon da daha müessir bir şekilde işler 
hale gelecektir. 

Sayın Artukmaç'm sorularının bir kısmına 
yazılı cevap arz edeceğim. 

Vergi dairelerinin vergi dâvalarını temyizen 
gören Danıştay dairelerinin sınırı aşmış olma
larından şikâyet edilmiştir. Bu konudaki şikâ
yeti ilk defa almış bulunuyoruz. Mevcut statü
ye göre bu işlem yürümektedir. Ve bu statü
nün Anayasaya aykırılığı bu güne kadar bir 
iddia, bir dâva konusu yapılmamıştır. Yalnız 
bu meselenin kökünden halledilebilmesi, bölge 
mahkemelerinin kurulması ile büyük mikyasta 
lıa'-ciilmiş olacaktır. Ancak, bu mahkemelerin 
no şekilde kurulacağı daha Hükümet canibin
den vuzuhla teşhis edilmemiştir, tesbit edilme
miş tir. Bölge idare mahkemeleri ayrı, vergi 
mahkemeleri ayrı mı kurulacaktır? Yoksa ver
gi mahkemeleri de bölge idare mahkemeleri içe
ririmde br." bölüm olarak mı yer alacaktır? Bu 
konu vergi mahkemeleri henüz Maliye Bakanlı
ğında bir çalışma ve hazırlık safhasında bulun
duğu cihetle bendeniz huzurunuzda vuzuhla 
ifade eder^yorum, 

Sayın Artukmaç'm yazılı sorusuna, eğer 
yanılmıyorsam, bendenizin imzasiyle bir cevap 
arz edilmişti. Neden elin3 geçmemiş olduğunu 
araştıracağım. Bu cevap, Danıştay tarafından 
hazırlanmış bize gönderilmiş, biz de kendisine, 
mesele teknik bir mesele olduğu için; takdim 
etmiş idik. 

Sayın senatörler, Danıştay Bütçesi üzerinde 
grupları adma, şahısları adına beyanda bulunan 
değerli hatiplerin tenkid ve temennilerini tat
bikat 'a değerlendireceğimizi ifade ederek söz
lerimi bağlamış bulunuyorum. Hepinize en de
rin saygılarımı sunarım, teşekkür ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Danıştay Başkanlığı Bütçesi 
üzerinde görüşmeler... 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Danıştay 
Bütçesi üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri buyurun efen
dim. 
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SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarını; son sözün sena
töre aidolduğu kaidesinin yerine gelmesini sağ
lamak için kısa da olsa, söz almış bulunuyorum. 
Evvelâ bu hususu tesbit etmek, isterim., 

Saynı Bakanın verdiği izahata teşekkür eder, 
fikirlerine gönülden katıldığımızı da ifade et
mek isteriz. Esasen kendilerinin söylemiş ol
dukları sözler, bizim de yıllardan beri üzerin
de durduğumuz ve söylediğimiz sözlerdir. Fakat 
mesele bu sözlerin bazan uygulanmamakta oldu
ğudur. Şimdi Sayın Bakan Anayasamızın il
kelerinden biri olan kuvvetler ayrılığı prensibi
nin icra ile yargı organı arasında bir denge 
veyahut da üstünlük vücuda getirdiği söylenmek
tedir. Doğrudur. Anayasa; yasama organının, 
yürütme organının, yargı organının yetki ve 
görevlerini kesin olarak ifadeye bağlamıştır. 
Bunun içindir ki, yargı organı verdiği kararda, 
114 neü maddenin sarih hükümlerine uyarak, 
idarenin kanuna esas maksat, sebep şekil ve 
salahiyet noktasından ayları gördüğü kararını 
iptal eder. Fakat idarenin yerine kaim olan 
yeni bir karar almaz. Yeni karar almak görevi 
idareye aittir, ki, aynı zamanda da infazı ta-
zammun eder. 

Sayın Bakan idarenin takdir hakkına dâhil 
olan tasarruflarının kasanın denetiminden uzak 
bulundurulması zorunlûğuna değindiler ve Hü
kümet etmenin bu prensibe dayalı bulunduğunu 
zımnen ifade ettiler. Doğru, eğer yapılan tasar
ruf esas maksat, sebep ve salâhiyet unsurları 
noktasından tamamiyle kanuna uygun bulunu
yorsa, esasen yargı denetimi takdire kadar 
uzunmaz. Takdir muhakeme edilmez. Fakat 
dikkat buyurulursa iptal kararları, takdirden 
dolayı değil, takdiri âmme yararına uygun bir 
maksatla uygulamamaktandır. Yani maksadın 
âmme hizmetine,, âmme yararına uygun bir şe
kilde kullan-imamış olmasından ibarettir. Me
selâ; çok iyi hatırlarlar, iktidara geldikleri za
man ilk ve en önemli iş olarak 40 - 50 valiyi 
yerinden değiştiren, bir kısmını, bir kısmı külli
sini merkeze alan bir tasarrufta bulundular. Ve 
bunu takdir yetkisine dayandıracak istediler. 
Ama Danıştay bunu maksat yönünden âmme 
hizmetine aykırı telâkki ederek iptal etti. Şu 
halda takdir başkadır. Tasarrufun diğer nokta
larının kanuna uygunlağu başkadır. Eğer, ta

sarrufun diğer hususları, kanunun öngörmüş 
olduğu hususları tamamiyle kanuna mutatıksa 
yüksek mahkeme esasen takdiri muhakame et
mez. 

Yine dediler ki, senelerden beri, Danıştay 
bütçesi dolayısiyle yapılan eleştirilerde bütün 
hatipler Danıştay kararlarının infaz edilmeme
sinden yakındılar. Sanki memlekette Danışta-
yın bütün kararlarının infaz edilmemesinden mü
tevellit bir rahatsızlık var, Ve buna delil ol
mak üzere de dediler ki, Danıştay kararlarının 
ancak az bir kısmı infaz edilmemektedir. Bu
nun delili de rapordaki rakamlardır. Rapordaki 
rakamları biz de gördük. Bu Bamştaya bir yıl
da gelen dâva ile aynı yıl çıkan ve ertesi yıla 
devredilen dâva adedlerini göstermektedir. Bun
ların içinde hangilerinin infaz edildiğini, han
gilerinin infaz edilmediğini, ayırdatmek zor
dur. Ben müsaade ederlerse Sayın Bakandan 
bir soru soracağım ve bunun cevabmı yızılı ola
rak lütfederlerse kendilerinden memnun ola
cağım. 1965 te iktidara gelen 1 nei Demirel 
Hükümetinin vazifeye bağladığı tarihten bugü
ne kadar, kaç tasarrufları Daıııştayoa iptal 
edilmiştir, ve bu iptal edilen kararlardan kaçmm 
infaz edilmemesi dolayısiyle Damstay Kanunu
nun 95 nci maddesine göre idare tazminata 
mahkûm edilmiştir? Bu tazminatın toptan bali
ğinin miktarı nedir ve mevzu hukukunuza göre 
bu tazminatın ödenmesinden sorra, müsebbip
lerinin kusurlarının tesbiti halinde, kendilerine 
rücu dâvası açılmış mıdır ve kaç tanedir"? Bun
ları lütfederlerse ms-nnun kalacağım. 

Bölge idare mahkemeleri hakkında vermiş 
oldukları izahattan dolayı terjekkür ederiz. Te
menni ederiz ki, bölge idare mahkemeleri malî 
kazayı da içine alan bir şekilde kurulsun ve böy
lelikle başta Danıştay olmak ikere bir idari ka
za manzumesi; ba^ta Yargıtay olmak üzere bir 
adlî k a ^ maıı^ume^i karşılıklı vazifelerini, gö
revlerimi ifa etsinler. 

Ayrıca bir de malî kasa 3 neü bir unsur 
olmasın. 

Nihayet sayın senatörler; dsğerli Bakan 
114 neü maddenin işlem ve eylemlerin kazai de. 
netiminin memurların maaş haklarına, memurin 
yet, tekaütlük haklarına ilişkin bir teminat ol
duğunu, kanunun makam teminatını öngörme-. 
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diğini ifade buyurdular. Bu mesele yıllardan 
beri tartışılmıştır, her zaman söylenmiştir. Bi
zim noktai nazarımıza göre, idare hukukunun 
kabul ettiği esaslara göre memur konusunda 
maaş ikinci plândadır, memur hayatında Önemli 
olan kariyerdir, meslektir, teminatlı bir mes
lek olmak lâzmıgelir, memuriyet. Asıl korun
ması lâzımgeleıı bu kariyerdir. Hayatını mes
lekini, nefsini, şahsını memuriyete adamış, 
vakfetmiş kimselerin hayatlarının son deminde 
kariyer bakımından eriştikleri makama karşı 
bir teminatı olması lâzımdır. Birinci derecede 
bir memuriyete gelmiş ve bu memuriyetin ma
aşını alının kimseye, senin maaşını aynen ödü
yoruz ve fakat seni 10 sene evvel işgal etmiş ol
duğun memuriyete eşit t i r memuriyete tâyin 
ediyoruz dediniz mi, işte âmme yararı, âmme 
hizmeti yararı kanuni teminat ortadan kalkmış 
olur. 

Bir de 95 nei maddeye istinadettiler. Doğru. 
95 nei madde, idarenin infaz etmediği kararlar 
dolayısiyle açılacak tazminat dâvaları netice
sinde tazminata mahkûm olacağını öngörmek
tedir. Ama bu tazminat bizim ileri sürdüğü
müz. husus Haşine tarafından ödenmektedir. 
Meselâ, deminki konuşmamda da arz ettiğim 
gibi, daha dün kadar yakın bir zamanda bir ip
tal karamnn infaz edilmemesinden dolayı, idare 
250 000 îiıaya mahkûm olmuştur. E.. Hazinenin 
bunda bir küsuru yok. Bu karar sırf bâzı se
beplerle infaz edilmemiştir. Şahsi bir kusurdan 
ileri geliyor. Şu halde bendeniz Yüce Senatoya, 
değerli arkadaşlarıma teklif ediyorum, rica edi
yorum,. bu gibi indî sebeplerle Hazineyi muta
zarrır etmekten koruyalım. Gelin 95 nei mad
deyi ufak bir tadille isler bir duruma getirelim. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu Sayın Tan-
y-ri. 

SALİH TANYERİ (Devamla) — Bağlıyo
rum Sayın Başkan, ilâmın infaz edilmemesinden 
mütevellit kusur ?ahsi ise bu tazminatı ona se
bebiyet vermiş olan ajan edesin, hizmet kusuru 
ise Hazine ödesin. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Danıştay Başkanlığı Bütçesi 
üzerinde görüşmeler bitmiştir. Bölümlere geçi
yoruz. Bölümleri okutuyorum. 

30 . 1 . 1970 O : 3 

( A l ) Cari harcamalar 

Bölüm. Lira 

12.000 Personel giderleri 14 355 888 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 121 080 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 17 352 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 14 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) işaretli cetveli okutuyorum. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Maküıa, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 85 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A 3 işaretli cetveli okutuyorum. 

(A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 100 050 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 40 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Danıştay Bütçesi üzerindeki görüşmeler bit
miştir. 

İSKENDER ÜENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan tümünü oylamadınız. 

BAŞKAN — Tümünü oylamıyoruz efendim. 
Hayır tümünü oylamıyoruz, hiçbirisinin tümünü 
oylamıyoruz. 

C — DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜ
SÜ BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Devlet İstatistik Enstitüsü Büt
çesi üzerinde grupları adına C. H. P. Grupu adı
na Sayın Atamaca, G. P. Grupu adnıa Sayın 
Saraçoğlu, A. P. Grupu adına Sayın Varışlı 
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söz almışlardır. Sayın Atmaca?.. Yoklar. Sa
yın Saraçoğlu buyurunuz. Çok kısa rica edece
ğim. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA AB-
DÜLKERİM SARAÇOĞLU (Mardin) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Devlet İstatistik Enstitüsünün 1970 malî yılı 
Bütçesi üzerinde Güven Partisinin görüş ve te
mennilerini arz etmek üzere huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. 

Sayın senatörler; plânlı ve programlı kal
kınma devresinde, önemli bir mesafe kat'ettiği-
miz bugünlerde istatistiki malûmatın lüzum ve 
zaruretiyle, donelerin zamanında hazırlanıp 
kullanılmasının memleketin topyekûn kalkın
ması üzerindeki etkisi, her kuruluş ve kişi tara
fından bilinen ve benimsenen bir gerçek olarak 
ortada olduğundan, ayrıca, bendeniz istatistiki 
malûmatın lüzum ve zaruretinden usun uzadıya 
bahsedip kıymetli zamanlarınızı almak niyetin
de değilim. Yalnız, şu kadarını scyliyeyim ki, 
bütün medeni memleket ve devletler tarafından 
topyekûn kalkınmak için zaruri olarak kabul 
edilen istatistik her gün ilerliyen ilim ve tekno
lojiye paralel olarak, gün geçtikçe daha fazla 
zaruret ve ihtiyacını hissettirerek, tekâmül et
mektedir. Bu realite bizi Enstitünün bugünkün
den daha iyi çakşır duruma getirilmesi için lâ-
zımgelen bütün maddi ve mânevi fedakârlık
ların yapılması zaruretiyle karşı karşıya bırak
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 26 . 2 . 1926 tarih 
ve 3517 sayılı Kararname ile, kurulan İstatistik 
Umum Müdürlüğü, 13 . 6 . 1962 tarih ve 53 sa
yılı Kanunla reorganize edilerek bugünkü Dev
let İstatistik Enstitüsü haline getirilmiştir. Bu 
müessesenin kalkınmış ileri memleketler sevi
yesindeki imkân ve şeraite sahibolmamasma 
rağmen, her sahadaki başarı ve muvaffakiyeti 
takdire şayandır. Bu başarılı gayretinden do
layı, enstitüde çalışan bütün personele en üst 
kademesinden en alt kademesine kadar, tebrik 
ve takdirlerimizi sunmayı bir borç ve vazife 
telâkki ederiz. 

Sayın senetörler, 

1. 1970 genel nüfus ve mesken, 1970 genel 
tanm ve 1971 genel sanayi ve işyeri sayım 
çizelgeleri, tarım sayımı ön testleri ve sayım kâ
ğıdı hazırlıkları, 

2. İşgücü ve istihdam anketinin sonuçlan
dırılması ve bu suretle memleketimizdeki iş ve 
işsizlik durumu ile alâkalı bilgileri istifadeye 
sunması, 

3. Aile bütçesi, işçi ücretleri ile ilgili hazır
lık çalışmaları, su ürünleri ve balık istihsal sa
yımı, fındık rekoltesi tesbit anketi, Güney Böl
gesinde turist geceleme endeksi hakkında çalış
malarla, 

4. 1964 yılında kurulan istatistik Eğitim 
merkezinde Ticaret ve Sanayi Odaları, vergi da
ireleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 
Meteoroiaji, Üniversite gibi, müesseselerin ista
tistikte çalışan personeline eğitici ve öğretici 
konferansler vermesi gibi çalışmalar Enstitünün 
1969 bütçe yılında takdir ve tebrike şayan faali
yetlerdendir. 

Muhterem arkadaşlar, Enstitünün kuruldu
ğundan bu yana geçen yedi yıl zarfında, sayım 
seneleri hariç, her sene cari bütçe harcamaları 
aynı miktarda kalmış, yatırım ödenekleri de is
tenilen miktarda verilmemiştir. Bundan dolayı 
da istatistik makina parkında modernizasyon ve 
takviye sağlanamamış, yeni alman elektronik 
kompüter sistem olarak tesisini mümkün kılacak 
tamamlayıcı üniteleri konulamamış ve aynı za
manda matbaanın takviyesi mümkün olmamış
tır. önümüzdeki seneler, işle yüklü seneler 
olacaktır. Genel sayımlar için, milyonlarca 
form ve soru kâğıdı basılacaktır, işlerin aksa
madan yapılması lâzımdır. Bunun için de Ens
titü taleplerinin yerine getirilmesinde bir zaru
retin mevcudiyetini hissediyor ve bunların biran 
evvel yerine getirilmesini temenni ediyoruz. 

Sayın senatörler, çok kıymetli iki arkadaşı
mızın feragat, samimiyet ve realiteye uygun 
olarak hazırladıkları raporun tekdirinden öğren
diğimize göre, dün denecek kadar, yeni bitmiş 
Enstitü binasının asansör, telefon, havalandırma 
vs kalorifer gibi, zaruri ve fennî tesisatı, bo
zuk, büro ve makina bölümlerinin çatıları da kış 
müddetince akmaktadır. Devlet Bütçesinden 
milyonlarca lira harcanarak yapılan ve A dan 
E ye kadar çürük olan bu binanın mütaahhidi 
ve mesul müdürü kimdir? Binanın bu elverişsiz 
durumdan dolayı, kanuni bir işlem yapılmış mı
dır? Bu hususta izahat rica ve bundan sonra 
yapılacak ve teslim alınacak binalarda ilgilile-
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rin daha titiz davranmalarını temenni ediyoruz, 
Vaktinizi fazla almamak için mâruzâtıma bu

rada son verir, Enstitü mensuplarına başarılar 
diler, Yüce Senatoya saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Varışlı. 

A. P. GRÜPU ADINA MEHMET VARIŞLI 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem senatör
ler; Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Büt
çesi üzerinde A. P. Grupıı adına söz almış bulu
nuyorum. 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı perso
nelini Sayın Başkanın şahsında selâmlarım. 

Sayın senatörler; içinde bulunduğumuz kal
kınma döneminde en ileri istatistik tekniğin uy
gulanması suretiyle icra edilen sayım ve anket
lerle elde edilmiş inanılır rakamlara ve onlar
dan çıkarılan son derece değerli sonuçlara da
yanmadan bir memleket idaresinin mümkün 
olamıyacağı ve elinde ilmen yeterli, güvenilir 
istatistik bilgileri olmıyan Uavlet yöneticileri
nin ileriye ait tahminlerinin geçerli olamıyacağı 
ve hattâ nüfusun beş yıl sonra ne miktara vara
cağı, milli gelir sevjyesi, sanayi ve işyerlerinin 
aded ve kapasiteleri, istihsal, ithalât ve ihra
cat durumu, Maliye ve Millî Eği.';im, ve Tarım 
hakkında kesin malûmat olmadan bir ilerleme 
programı, bir vergi politikası, bir plân yapılıp 
hasırlanamıyacağı yüksek malûm)arıdır. Çünkü; 
istatistik bugün her sahada yine her y6m atı
lacak her adıma temel olma niteliğindedir. Gü
venilir istatistik bilgilerine istinadetnıiyen ka
rar ve icraatın istikbali baklanda iyimser ola
bilme devri çok geride kalmıştır. 

Devlet İstatistik Enstitüsünü bu son derece 
önemli ve mesuliyetti görevini hakkiyle idrak 
etmiş bir seviyede görmekten bahtiyarlık duy
duğumu belirtmek isterim. 

13 . 6 . 1982 elen bu yana 7 yıllık bir mazi ile 
karşımıza çıkan Enstitünün, 1928 da kurulmuş 
İstatistik Umum Müdürlüğünün gücü üzerine 
çıkan değerli hizmetleri başarmış bulunmasına 
da ayrıca işar ot etmek isterim ve metotlu, plân
lı, bilgili ve inançlı bir çalışma ile en ileri mil
letler seviyesinde neticeler ekle etmiş ve etmek
te olan bu önemli müessesemiz üzerine daha 
fasla eğilmenin ve Enstitüye daha başarılı hiz
metleri için daha çok yardımcı olmanın zaru

retine de burada değinmek gerektiği kanaatin
deyim. 

53 sayılı Kuruluş Kanunu ile kendisine 1970 
yılında 3 büyük genel sayımın icrasının ve 1971 
sanayi ve işyerleri sayımının ön hazırlık çalış
malarının tüm sorumluluğunu yüklediğimiz bu 
teşekkülün yeteri tahsisat ile takviyesinin kaçı
nılmaz bir keyfiyet olduğunun peşinen kabulü 
gerekmektedir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunda sayın raportör
lerin çok yakından yaptıkları bir tetkik mahsûlü 
olarak buyurdukları «sayımlar tahsisatının 
âdemi kifayeti» hususunun, tarafımızdan da, 
vâki incelemelerimiz vesilesiyle teyiden tesbit 
edilmiş olması muvacehesinde, hizmetin aksa
yacağı endişesini duyduğumuzu ifade etmek is
terim. 

GCIDTİZI ifası için, son derece titizlikle hesap
lanmış en a.3garî tekliflerle karşımıza çıkmış bir 
Kamu Teşekkülünün bütçesinden yapılacak her 
hangi bir tasarrufun, Devletin en dar bütçe 
imkânları çerçevesi içinde dahi olsa, daha dik
katlice hareket etmek ve bilhassa bunun doğu
racağı neticeler üzerinde son derece önemli du
rulma:,! icabedeceği inancındayım. 

Genel nüfus V3 tarım sayımı alan çalışma
larında görev alacak, büyük bir emekle yetişti
rilmiş Enstitü elemanlarına tahsisat kiyafetsiz-
liğii'Kbn dolayı yollukları ve vasıla paralariyle 
diğer zaruri giderleri verilemiyerek sayım ik
mâl edilemez veya kesin sonuçların alınmasın
dan evvel tahsisat bitmiş olursa, keza örnek
leme çalışmaları yapılarak gerekli tashihata im
kân bulunmazsa, belli tarihte uygulanması 
zaruri anketler samanında icra edilemezse, neti
celerin süratle neşri çaba ve çalışmalarında zo
runlu olan fazla mesai ödenemez ve aynı iş, ele
manların normal mesai saatleri içindeki çalış-
malariyle elde edilmeye çalışılırsa ve tarım sa
yımı ve diğer sayımların sonuçları sıhhatle ve 
ramanmda verilemez ve istifadeye arz olunamaz 
ise. bu sayım ve anketlere tahsis edilen 13,5 mil
yon lira da yitirilmiş olabilir. 

Bütün endişelerimize rağmen, kurduğu ve 
•geliştirdiği Eğitim ve Yetiştirme Merkezi, iç ve 
dış imkânların sağlanması suretiyle teşkil et
tiği ilmî heyeti, modern hale getirmeye muvaf
fak olduğu makina parkı, yeni binası, genç ih-
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tısas sahibi ve müesseseye istikbâl vadeden ele
manlarla takviye ettiği kadrosu, 1964 yılında 
faaliyete geçirdiği ve yılda ortalama 40 milyon 
makina sayısı baskı ve yayın yapan matbaası ve 
Garb ülkeleri ayarında olan yayınları ve her 
sahada ifa ettiği metotlu çalışmaları Enstitünün 
1070 yılının bu üç büyük sayımını da başarı ile 
sonuçlandıracağı hakkındaki inancımızı kuvvet
lendirmektedir. 

Diğer taraftan, hazırlıkları bu yıl yapılarak 
1971 de uygulanacak olan sanayi sayımı üzerin
de de bir nebze durmak isterim. 

1971 yılı, sanayi ve işylerleri sayım yılı ola
caktır. Bu sayımla tarım dışında kalan bütün 
ekonomik faaliyetlerin kavranmasına çalışılacak
tır. 10 ve daha fazla kişi çalıştıran büyük işyer
lerinin tümü ve küçük işyerlerinin muayyen 
bir kısmı örnekleme tekniğiyle kavranacak ve bu 
geniş bilgi toplama faaliyetiyle memleketimizin 
ekonomik yönüne büyük ölçüde katılan ve kal
kınma plânımızda sürükleyici olan sanayi sek
törünün tesbiti ve müstakbel için alınacak lü
zumlu tedbirin ittihazı imkanı doğacaktır. 

Bu yolda elde edilecek bilgiler 5 Yıllık Eal-
kaıma Plânı ve yıllık icra programlarının hasır
lanmasına gerçek anlamda mk tutacağı gibi, 
müstakbel gelişmelerin projeksiyon çalışmaları
nın da temelini teşkil edecektir. 

Sayın senatörler, birinci plân devresinde ya
pılmış bulunan sanayi ve işyerleri sayımı so
nuçlarının değerlendi&ilmesinde de bu defa ya
pılacak sayım sonuçlarının esas olacağını ve bu 
ikisi arasındaki mukayesinin sınai sahadaki iler
lememize yön vereceğini unutmamak gerekmek
te dir. 

Sınai yapımızı yansıtacak olan sabit sermaye 
yatırımları, istihdam, alım ve satışlar, stok de
ğişmeleri ve yaratılan katma değer ve bunların 
iki sayım arasındaki tahavvülâtını izlemek bize 
plân uygulaması ve sonuçlarının değerlendiril
mesi imkânını da sağlıyacaktır. 

Bıı itibarla kalkınmamızın anahedefi olan sı
nai alandaki gelişmenin plân ve programlarımı
zın temeli olması yönünden bu konularda alı
nacak kararlara ışık tutması ve bilgilerin en 
güvenilir şekilde sağlanması zaruretini de bir
likte doğurmakta ve bu güvenilirlik sınırına 

ulaşılamadıkça, sarf edilen bütün emek ve para
ların semeresiz kalması tehlikesi belirmektedir. 

Sayın senatörler, ayrıca istatistik hizmetleri
nin bütün Devlet hizmetlerinin esası, diğer bir 
deyimle istinadedeceği anatemeli olarak kabul 
edilmesinin ve bu hizmeti ifa ile görevli Ensti
tüye yardımcı olmak mecburiyetinin bilinmesi
nin modern Devlet anlayışiyle, yönetimin temel 
ilkelerinden biri ve en önemlisi olacağına inan
dığımı belirterek sözlerime son verir, 1970 yılı 
Bütçesinin Milletinize ve memleketimize hayırlı 
olmasını Cenabı Haktan niyaz eâev, hepinizi say-
giyle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Devlet istatistik Enstitüsü Büt
çesi üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Bölümle
re geçiyoruz, bölümleri okutuyorum. 

DEVLET BAKANI REPET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Efendim, konuşan sa
yın grup sözcülerine teşekkür etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir teşekkür eder
siniz, Zaten bütün arkadaşlar teşekkür ettiler. 

Saym Bakan bütün grup sözcülerine iyi ni
yetlerinden ve yapıcı görüşlerinden dolayı te
şekkür ediyorlar. Ben de Saym Bakana teşek
kür ederim. 

Bölümleri okutuyorum : 

( A l ) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

i 12.000 Personel giderleri 17 737 513 
î BAŞKAN — Kabul edenler... 
! Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
! 13.000 Yönetim giderleri 1 163 001 
j BAŞKAM — Kabul edenler... 
j Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 
İ 14.000 Hizmet giderleri 10 685 934 
| BAŞKAN — Kabul edenler... 
i Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 
| 16.000 Çeşitli giderler 413 552 
! BAŞKAN — Kabul edenler... 
! Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
i 
i (A 2) işaretli cetveli okutuyorum. 
| (A 2) Yatırım harcamaları 
İ 
I Bölüm Lira 

23,000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımlar 3 400 000 
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BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A 3 işaretli cetveli okutuyorum. 

(A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Bölüm Lira 

34.000 Malî transferler 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 186 588 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dovlet İstatistik Enstitüsü Bütçesi görüşme
leri ".itmiştir. 

ç) Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi : 

BAŞKAN — Diyanet isleri Başkanlığı büt
çesi üzerinde Sayın Âdil Altay C. H. P. Grupu 
adma, Sayrn' Çumralı G. P. Grupu adına, Sayın 
Yılmaz Türk A. P. Grupu adma, şahısları adı
na Sayın Bilgen, Sayın özer, Sayın Gülek, Sa
yın Arıburun, Sayın Hazerdağlı, Sayın Dikeç-
ligii söz almışlardır. 

C. H. P. Grupu adma Sayın Âdil Altay bu
yurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA ÂDİL ALTAY 
(Sivas) — Muhterem Başkan, Yüce Senatonun 
değerli üyeleri; Diyanet işleri Başkanlığının 
1970 malî yılı bütçesi üzerinde, C. H. P. nin gö
rüş ve temennilerini belirtmek üzere huzurunuz
da bulunduğuma değinerek hepinizi saygiyle se
lâmlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasamızın 154 
ncü maddesi gereğince, genel idare içerisinde 
yer almış bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı, yü
rütmekte olduğu görevin ehemmiyet ve ulviye
tinden dolayı, hiç şüphe yok ki, diğer Devlet 
kuruluşları yanında mümtaz bir mevki işgal et
mektedir. işte bu mümtaziyetten dolayıdır ki, 
onun her yönüyle biran evvel mükemmeliyete 
kavuşturulmasının lüzumuna inanan bir parti 
olduğumuza işaretle sözlarimize başlıyor ve bu 
mükemmeliyetin ölçüsünün de, diğer hak din
ler karşısında islâmiyetin hakikiliği ve üstün
lüğü olmasını diliyoruz. 

Bir dinî kuruluşun bütçe görüşmesinde is
lâmiyetin mâna ve mahiyetiyle her yönden mü
kemmeliyeti üzerinde durmayı, mevzunun dışı
na taşmak olarak kabul etmekteysek de; lâiklik 
ilkesinin kapsamına ve ehemmiyetine dokunma
nın lüzumuna kaani bulunmaktayız. 

Din ile dünya işlerini ayrı mütalâa etmek 
ve bunları birbirine karıştırmamak, böylece 
dinî inançlarımıza dünya iğlerinin üzerinde 
mümtaz bir yer ayırmış olmak hususunda âza
mi titizliği göstermek temeline oturtulan lâik
lik ilkesi ifadesini, Anayasamızın 19 ncu mad
desinde bulmaktadır. Kıymetli zamanlarınızı 
almamak mülâhazasiyîe, Anayasamızın bu ehem
miyetli maddesinin tefsirinden kaçınarak aynen 
okumakla iktifa etmeyi yerinde bulmaktayım. 
Bu madde der ki : 

«Herkes, vicdan ve dinî inanç ve kanaat hür
riyetine sahiptir. 

Kamu düzenine veya genel ahlâka veya bu 
amaçlarla çıkarılan kanunlara aykırı olmıyan 
ibadetler, dinî âyin ve törenler şerbettir. 

Kimse ibadete, dinî âyin ve törenlere katıl
maya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya 
zorlanamaz. Kimse, dinî inanç ve kanaatlerin
den dolayı kınanamaz. 

Din eğitim ve öğrenimi, anoak kişilerin ken
di isteğine ve küçüklerin de kanuni temsilcile
rinin isteğine bağlıdır, 

Kimse, Devletin sosyal, iktisadi, siyasi veya 
hukukî temel düşenim, kısmen de oba, din ku
rullarına dayandırma veya siyasi veya şahsi çı
kar veya nüfus sağlama amaciyle, her ne suret
le olursa olsun, dini veya din duygularını yahut 
dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve 
kötüye kullanamaz. Bu yasak dışına çıkan ve
ya başkasını bu yolda kışkırtanlar kanuna göre 
cezalandırılır; dernekler, yetkili mahkemece ve 
siyasi partiler, Anayasa Mahkemesince temelli 
kapatılır...» 

İşte memleketimizdeki lâiklik görüş ve an
layışı bundan ibarettir, Bir vatandaş ve Müs
lüman olarak, bu görüşe sahip çıkmak ve be
nimsemek kanunlara saygı ve îslâmiyets sada
katin ta kendisidir demekten kendimizi alamı-
yacağız. Zira İslâmiyette zor yoktur; başka din
den olsa bile, herkese saygı ve sevgi esastır; 
Müslümanlık her şeyden evvel bir ahlâk ve fa-

j ziiet dinidir; inanç ve kanaatlerde ösgür-
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lük esastır; ahlâkin, faziletin ve ilmin 
kısacası insanlığın bulunmadığı yerde is-
lâmiyeti aramak nafiledir. Bu mealdeki 
âyeti kerime ve hadisi şeriflere, islâmiyet'in 
bahis konusu olduğu her kitap ve her yerde Taş
lanmaktadır. Bu noktadan hareketle şu netice
ye varıyoruz ki: İslâmiyet doğuştan ve aslında 
lâik bir din olarak, diğer dinler yanında tema
yüz etmiş ve mükemmeliyete kavuşmuş bir din
dir... 

Hıristiyan âleminin, engizisyon mezaliminden 
kurtularak, dinde reformu başarıp lâiklik ilke
sine kavuşmasını tetkik eden bir âlim; tetkika-
tının neticesini şöylece dile getirmektedir: 
«Unutmamak gerekir ki, laiklik ilkesi siyasi bir 
toplumda yaşıyan insana, insanlığa yakışır dere
cede önem veren kutsal bir ilkedir. Zira bu il
kenin kabul edilmesiyle fert, düşünmek için 
bir dimağa, mânevi âlemini korumak için de bir 
vicdana kavuşmuştur...» işte lâiklik ilkesinin 
mâna ve mahiyetiyle önemini belirten bir gö
rüş... 

îslâmiyetin, doğuş ve başlangıçta lâik bir 
din olmasından dolayıdır ki; ilk Müslüman bi
raz evvel belirttiğimiz dimağ ve vicdana sahip 
olarak doğmuştur. Sonradan kavuşmak bahis 
konusu değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; lâik bir din olarak 
doğan Müslümanlık ilme ve sanata büyük bir 
yer ayırmış ve daha başlangıçta içtihat kapısı
nı açık bırakmış olduğundan; bilhassa Müslü
man Türkler, Hıristiyan âlemini kıskandıracak 
ve gözlerini kamaştıracak parlak medeniyetler 
meydana getirmişlerdir. Bu kıskançlık, Hıris
tiyan alemiyle islâm âlemi arasında, saman sa
man silâhlı mücadelelere varan devamlı bir 
mücadeleye yol açmıştır, islâm - Türk âleminin 
azameti karşısında aczini kabul etmek mecbu
riyetinde kalan Hıristiyan âlemi, onu, içinden 
yıkmak yolundan başka çare olmadığını anla
mış ve bu hususta büyük çabalar harcamıştır. 

İşte bu çabalar netieesindedir ki, îslâmiye
tin geniş ufkunu daralta daralta dar bir çerçe
ve içerisinde bırakmasını bilmiş ve bunda mu
vaffakiyet sağlamıştır. Böylece dar bir çerçe
ve içerisinde bunalım devrine giren islâm âle
mi gericiliğe ve yobazlığa taviz vere vere gün 
begün gerilemiş; Viyana surlarım tehdide den 
Müslüman - Türk orduları Çatalca önlerine ka

dar çekilme zorunda bırakılmakla da kaîmıya-
rak, Türk - islâm medeniyetin'n merkezlerinden 
biıi olan istanbul'u da müdafaa edemiyecek' du
ruma düşmüştür. 

Böylece teşkilâtlandırılan yobazlar ve geri
ciler, her yenilik hareketinin, her ıslahatın kar
şısına, şahsi çıkarlarının korunması ve devam 
ettirilmesi mülâhazasiyle (Din elden gidiyor) 
yaygaraları ile çıkmışlar ve koca bir imparator
luğu jok etmişlerdir. 

Bütün memleketin istilâya uğramasiyle, ni
hayet bıçak kemiğe dayanınca bu yobazların 
yaygaralarının tesirini kaybetmesi üzerine Mi-
sakı Millî hudutları içerisinde bir ölüm, kalım 
mücadelesi vererek, bağımsızlığına kavuşan 
Türk Milleti ilk iş olarak bünyesine arız olan 
illetleri silip atarken lâiklik ilkesini resmen 
kabulle, bundan böyle idare şeklinin lâik bir 
Cumhuriyet olduğunu dünyaya ilân etmintir. 

Doğuşunda ve aslında lâik bir din olan îslâ-
ıniyete göre en iyi idare tarzı zaten Cumhuriyet
tir. islâm âleminde idare tarzım lâik bir Cum
huriyet olarak dünyaya ilân e el en ilk Devlet ol
mak mutluluğunun bize ait olduğunu buradan 
dile getirmek isteriz. 

Bu özetlemeden de anlaşılacağı veçhile yeni 
Türk Devletinin lâikliği resmen kabul etmesi 
bir yenilik getirmeden ziyade Îslâmiyetin doğu
şuna ve aslına bir dönüş olarak kabul edilmeli
dir. Bundan dolayıdır ki, lâikliğin ve Cumhuri
yetin, Anayasamızın deyimiyle, daha derli top
lu olarak «Millî, demokratik, lâik ve sosyal 
Cumhuriyetin» kargısında olanlar haddizatında. 
ister bilerek isterse bümiyerek, hakikî Müslü
manlığın karşısmdadırlar. Şahüi veya siyasi 
çıkarları için bu zavallılara tâviz verenlere ge
lince, onlar hakikî Müslümanlığa ihanet etmek
tedirler. 

Muhterem arkadaşlarım; lâiklik ilkesinin, 
bu ınümtaziyeti kargısında biz C. H, P. olarak, 
arzuluyoruz ki, dinî inanışlar ve davranışlar kar
şısında parti farkı gözetmeksizin bir kütle ha
linde, birlik ve beraberlik içerisinde bulunalım 
ve din işlerini yürütmekle görevli olan Diyanet 
işleri Başkanlığına da partiler üstü denilebile
cek bir özerklik tanıyalım. 

Bu özerklik çok geniş mânada alınmalı ve 
teftiş kadrosu da kuruluşun zatî bünyesinde 
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yer almalıdır. Hükümetle ilgisi genel bütçeden 
finanse edilmesi ile malî yönden teftişe inhisar 
ettirilmelidir. Bu yapılmadıkça, üzüntülerimi
zin ve sırlanmalarımızın sona ereceğine kaani 
değiliz. Esasen Anayasamızın bu husustaki sa
rih hükümlerinin tatbik zemini bulması da 
mezkûr özerklikle mümkün kılınmış olabile
cektir. 

G. H. P. bu arzusunu bağımsızlarla kurduğu 
son koalisyon hükümeti devresinde hazırladığı 
633 sayılı Kanunla ortaya koymuş ve böylece 
geniş bir adım atmıştır. Mezkur kanun özerklik 
mevzuunda büyük bir hamle teşkil etmektedir. 
Zira bu kanunla Diyanet İşleri Başkanlığı bir 
çok imkânlarla yeni ve modern bir teşkilâtlan
ma sistemine kavuşmuştur. Kendiliğinden bün
yesini arıtır hale gelmekle kalmamış, dışardan 
gelen bir çok siyasi ve maddî baskılardan da 
kurtulma yönelimine girmiştir. Diğer taraftan 
bu kanunla bilhassa köy imam ve hatipleri hay
siyetli, maaşlı bir devlet memuru hüviyetine 
kavuşturulmak ta istenmiştir. Ancak bu kanun 
tatbik zemini bulabilmiştir denilemez. Zira bu 
kanunun emrettiği tâyin, nakil ve terfih usul
lerini objektif esaslara bağlıyan tüzük ve yö
netmelikler henüz salahiyetli organ tarafından 
arzulanan esaslar dairesinde çıkarılmış sayıla-
mıyaeağı gibi kanunun tatbikatında da objek
tif esaslara sadık kalmamamakta, her ned-cme 
buna yanaşilamamaktadır. 

Bu kanunun 5 nci maddesinde sıralanan gö
revleri yapmakla mükellef bulunan ve teşki
lâtın en yüksek karar ve danışma organı olan 
Din işleri Yüksek Kurulunun bugüne kadar ka
nunda belirtilen esaslar dairesinde bir seçimi 
yap tınlam amış tır. 

Yapılan seçimleri Danıştay, iki kere, kanun
da belirtilen esaslara uyulmamış olduğu gerek
çesiyle iptal etmiş olması karşısında, hükümet
çe kusur:uz seçim yov tınlamam akta ve kanuni 
esaslara uygun üçüncü seçimin yapılmasına bir 
türlü yanaşilamamaktadır. 

Böylece Hükümet bir taraftan Danıştay ka
rarlarını uygulamamakta ısrar etmekte diğer 
taraftan da kanunun emrettiği esaslar dairesin
de seçim yapmaya bir türlü rıza gösterememek
tedir. Bu hareket kanunun her yönden ihlâli 
demek olmasına rağmen, hükümet âdeta Danış-

tayı sııçluyarak kanunun bugüne kadar, bu ba
llımdan tatbik edilemediğinden âdeta yakın
maktadır ki, bu tutumun resmiyetle ve ciddi
yetle ne dereceye kadar bağdaşabileceğini tak
dirlerinize arzla yetiniriz. 

Diğer taraftan 633 sayılı Kanunu çıkarmak 
suretiyle, çağımızın icaplarına uygun bir teşki
lât kurma çabaları sarf edilirken ve yüksek de
receli okullarımızdan mezun olan kimselere da
ha uygun imkânlar hazırlanması istikametinde 
adımlar atılırken; Diyanet İşleri Teşkilâtımıza, 
toplumumuzu ciddî olarak endişelendiren birta
kım dinî cereyanlara kendilerini kaptırmış bu
lunmaların lan dolayı cezalandırılarak meslek
lerinden de uzaklaştırılmış bulunan kimselerin 
teşkilâta alınmış ve alınmakta olmaları dediko
dusu yaygın halde haklı kuşkulara meydan ver
mektedir. 

Eu gün sayısı 71 i bulan İmam - Hatip okul-
kr :yle ö Yüke ek islâm Enstitüsü ve bir llâhi-
y?.j Fa-kü;*?-! mezunlarına iş bulmakta güçlük 
çoknirksn, Nurculuk vs Süleymancılık gibi bir-
t nitem dinî cereyanların memlekete yayılması 
yc-üunda gayretler sarı eden, gayriresmî ve gay-
ndi-î eğlüm içerisinde yetinmiş kişilerin de 
teşkilatın muhtelif kademelerinde gerevlerdi-
rilmerme bir mâna verememekle olduğumuza 
rl°, değinmeden geçemiyeceğiz. 

Hâsılı, 633 sayüı Kanunun tatbökatındaki 
isabetsizliklerle bunların menşeini teşkil eden 
ar i niyetler ve Diyanet İşleri Başkanlığı Teşki
lâtının kimlerin sultası altında hangi istika
metlere itilmek istendiği ve bunlardan neler 
beklendiği hususları üzerinde daha fazla dur
mayı zait addetmekteyiz. Zira Sayın Mehmet 
özguneş'in senato araştırması istiyen bir öner
gesi münasebetiyle iki oturum devammca bu 
teşkilâtın no gibi müşkil durumlarla karşı kar
şıya bırakıldığı ve çıkmaza sokulmuş bulundu
ğu huzurlarınızda müzakere mevzuu olmuş ve 
bilhassa Diyanet İşleri eski Başkanlarından Sa
yın Ali Rıza Hakses'in din işlerini yürütmekle 
görevli Devlet Bakanına yazmış olduğu yazı 
okunurken tüylerimizde ürperti hissetmiş bu
lunmaktayız. 

Devlet Bakanlarından Sayın Refet Sezgin'in 
ve onu takiben Sayın Başbakanın, bu müzake
reler sırasında yapmış oldukları konuşmaların 
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samimiyet derecesini de yine Diyanet işleri 
eski Başkanlarından Saym İbrahim Elmalı'nın 
Ulus Gazetesine vermiş olduğu demeçle tesbit 
etmek imkânına sahibolmuş bulunmaktayız. 

Yine, din işlerini yürütmekle görevli Devlet 
Bakam Sayın Hüsamettin Âtabeyli'nin - ki 
şahsma itimadım, sonsuzdur - Diyanet işleri teş
kilâtının, içerisinde bulunduğu hercümerci mü
dafaaya gayret ederken çektiği müşkülâtı ve 
Diyanet işleri eski Başkanlarından Sayın Ali 
Rıza Haksesln hakaretine mâruz kaldığı yollu 
itirafını ibretle müşahede etmiş bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım bütün bunlardan 
bir neticeye varmak arzu ediliyorsa, o da şu
dur: Hükümette vazife almış bulunan muhte
rem arkadaşlarımız peşinen kabul etmeliler ki; 
gayri samimî ve gayri ciddî tutum ve davranış
ların Yüce Senato kürsüsünden örtbas edilme 
çabaları meseleleri ve müşkilleri hal için kâfi 
değildir. Biraz daha vuzuha kavuşturmak ge
rekirse, bu hareket tarzı, muha bapların hafife 
alınması olmakla kalmayıp hiçe sayılmasının ta 
kendisi olmaktan başka türlü izah edilemez. 
îşte tenakuza düşme buradan ileri gelmekte
dir. Bir Hükümet itimadına lâyık olmakla mev
cudiyet ve meşruiyet kazandığı Yü,ce Meclisleri 
hiçe saymakla olsa oba meşruiyetini zaafa uğ
ratır. Başka bir şey elinden gelemez. 

Hal böyle olduğuna göre, zararın neresin
den dönüiürse o kârdır deyip, Hükümet kendi
sine bir çs.ki düzen vermelidir. Zira bir Hü
kümetin meşruiyetini zaafa düşürmeye hakkı 
da yoktur. Evet bugünkü Hükümet (üenıirel 
Hükümeti) dir. Buna bir diyeceğimiz yok. Ama 
Sayın Bemirel'in Hükümeti değildir. İktida-
riyle, muhalefetiyle ve hattâ bağımsızı ile hepi
mizin Hükümetidir. Bu hakikat artık lütfen 
kabul buyurulsun. 

Muhterem arkadaşlarım, söz buraya gelmiş
ken bir hususa işaret etmeden de geçemiyece-
ğiz. Bugünkü iktidarın keyfilik derecesine 
vardırılan siyasi baskısı görevlileri bir buna
lımla başbaşa bırakmış olmas;nm tabiî bir ne
ticesi olarak resmî dairelerde ve bilhassa üzü
lerek ifade edelim ki Diyanet İşleri- Başkanlı
ğında iktidara mensup pariömanteılerle, mu
halefete mensup parlönıaııterler ayrı ayrı doz
da ilgiyle karşılanmaktadırlar. Bu gerçeği 

reddedecek bir Hükümet üyesi çıkar mı bil
mem ki. 

Bu memlekette A. P. iktidarı ile particilik 
almış yürümüştür. Bu, redde kalkışanları gü
lüne mevkie düşüren ve herkesin malûmu olan 
bir keyfiyettir. Fakat bu devam etmemelidir, 
temenni ve kanaatindeyiz. 

Hele Diyanet İşleri Teşkilatındaki partizan
lık dinî inançları istismar derecesine vardırıl
mıştır. Daha açıjk konuşmak gerekirse; A. P. 
seçim sonuçlarındaki galebe çalmayı temin 
eden tutunacak dallardan biri ve başta geleni 
olarak bu istismarı benimsemiş bulunmakta 
ve bunu kendi muvaffakiyetinin vazgeçilmez 
bir unsuru olarak kabul etmektedir. Bundan 
dolayıdır ki, Diyanet İşleri Teşkilâtının başı 
ve Başkanının kim olduğunu tâyin ve tesbitin-
de bugün için müşkilât çekilmektedir. İnşal
lah Yüce Meclisinizin açılmasına karar verdi
ği Senato araştırmasının neticesinde bu kör 
düğüm çözülecek, birçok gerçekler gim ışığına 
kavuşturulmuş olacaktır. İşte bis C. H. P. 
olarak bu noktada duruyor ve bunu bir dö
nüm noktası, yeni bir kurtuluş ve kuruluşun 

i başlangıcı olarak kabul ediyoruz. Öyle umi-
| dediyoruz ki, yeni Hükümetin sayın üyeleri de 
| bu hususta en az bizim kadar hassas davrana-
j rak, bu kabullenmemize canı gönülden katıl

mak anlayış ve iyi niyetini göstereceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugünkü İslâm 
âleminde, Müslümanlığın başta gelen toplulu
ğu sayılan Türk Milleti nezdinde, Diyanet 
İşleri Teşkilâtımızın prestijini muhafaza edip 

] etmediği yollu bir anket açılsa, korkarız ki 
j halisane niyetlerle arzulanan bir neticeye var-
I inak mümkün olamıyacaktır. 

1 Sözlerimizin başında da belirttiğimiz üzere 
diğer Devlet kuruluşları yanında mümtaz bir 

i mevki işgal eden, Diyanet İşleri Teşkilâtımızın 
her yönü ile bir an evvel mükemmeliyete ka
vuşması dileğimiz her şeyden önce prestijinin 
iadesiyle mümkün olabilecektir. 

633 sayılı Kanunun getirdiği yeniliklere rağ
men bunun tatbikatmdaki art düşüncelerin 

I mahsulü sayılan aksaklıklar da göstermektedir 
I ki, ta bir özerklik temin edilmedikçe bu taskilâ-
j tın mükemmeliyete kavuşması mümkün olamı-
j yacaktır. Bundan dolayıdır ki, C. H. P. olarak 
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Diyanet işleri Teşkilâtımızın yeni bir kanun
la özerkliğinin sağlanması lüzumuna inancımızı 
tekrar dile getirerek Anayasamızın 19 ncu mad
desinde ifadesini bulan ve müslümanlığın, di
ğer hak dinler karşısında üstünlüğünü sağlı-
yan lâiklik ilkesine saygı duyulmasını arzulu
yoruz. 

Bugünkü Dünya gençliğini, inanç kısırlığı
nın bir ruh bunalımı içerisine ittiği müşahade 
edilmektedir. Bu bunalımın, gençliğimizi çem
beri içerisine almakta olduğu da gözlerden kaç
mamaktadır. Hiç şüphe yok ki, bu bunalımla
rın menşeini inançta tatminsizlik teşkil etmek
tedir. Bu bunalımlar, toplumu müşkillerle kar
şı karşıya bırakabildiği gibi uçuruma da sü-
rükliyebilir. 

Diğer dinlerin kısırlığı yanında lâik bir din 
olarak doğmuş ve doğusuyla birlikte içtihat ka
pısını da açmış bulunan müslümanlık bir çağ
layan ve hattâ bir umman olarak gözleri ka
maştıracak ve insanoğlunu tefekküre daldıra
cak bir niteliğe sahiptir. Kanaatimizce islâmi-
yetin ufuklarım gençliğe açmakla müşkiller or
tadan kaldırılabilecektir. Ancak bu mesele, 
yabancı misyonları Kahire ve Şam kanaliyle 
memlekette HURAFE deyimi altında toplana
bilecek, müslümanlıkla ilgisi bulunmıyan, indî 
telâkkilerin sızmasına tâviz veren ve bir takını 
art niyetlere sahne olan bugünkü Diyanet İş
leri Teşkilâtıyla değil, ilmî veçhesini elde et
miş ve özerkliğine kavuşmuş bir Diyanet İşleri 
Teşkilâtıyla mümkün olabilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; bizim nazarımızda 
aslolan teşkilâtın zatî bünyesi ile Hükümetin 
tutum ve davranışıdır. Onun için görüş ve te
mennilerimizin ağırlık noktasını bu iki husus 
üzerine teksif etmeyi münasip görmüş bulun-
maktayiz. Teşkilâtta bulunan görevlilerin ki
şisel durum ve tutumları üzerinde durmayı 
tâli derecede telâkki etmekteyiz. Bir teşkilâ
tın zatî bünyesindeki maraz teşhis edildikten 
sonra bunun giderilmesi dururken kişisel hu
suslar üzerinde durmak zamansız sayılmalıdır. 
Onun için biz din görevlilerinin tutumları üze
rinde durmayı şimdilik zait addetmekteyiz. 

Tecrübeler göstermiştir ki, teşkilâtın zatî 
bünyesi özerkliğe kavuşunca, görevlilerin du-
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rum ve tutumları ona mütenazır olarak, arzu
lanan istikamette değişmektedir. 

Bu hali İnönü'nün başında bulunduğu ko
alisyon hükümetleri zamanında özerkliğine ka
vuşturulan Anayasa kuruluşlarımızda görmek
teyiz. İşte bu görgü ve müşahadelerimizdir ki, 
bizde şu kanaati hâsıl etmiş bulunmaktadır:: 
Her Devlet kuruluşu lâyık olduğu özerkliğe 
bir an evvel kavuşturulmalıdır... Samimî te
mennimiz şudur ki, iktidar özerkliğine kavuş
turulmuş Anayasa kuruluşlariyle uğraşan çaba
sından vazgeçerek bu hususta mevcuda yenile
rini ilâve etme yolunu tutsun ve davranışını 
benimsesin. 

Özerkliğine kavuşturulmuş kuruluşlar, za
man saman keyfilik derecesine vardırıldığı mü
şahade edilen siyasi baskıların dışında kalmak
ta, normal ve semereli görev anlayışı içinde 
kendilerinden bekleneni millete verebilmekte
dirler. Böylece hem noksansız olarak görev ye
rine getirilmekte hem de görevli vicdan huzu
ru içerisinde çalışma imkânına kavuşmuş bu
lunmaktadır. 

Diyanet İşleri Teşkilâtının muhterem men
suplarına; (Teşkilât olarak İslâmiyetten bekle
neni Türk milletine verebildiğinize kaani misi
niz ve vicdan huzuru içinde çalışmak imkânına 
sahip misiniz) sorularını tevcih etsek hiç sanmı
yoruz ki, müspet bir cevap alabilelim. 

İşte kendilerinden bekleneni vermek ve vic
dan huzuru içinde çalışmak imkânına kavuştu
rulmamış olan hakiki ve samimî din görevlile
rini bu kürsüden eleştirmeyi C. H. P. olarak 
yerinde görmüyor ve bulmuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; din eğitim ve öğ
retimi de üzerinde titizlikle durulmasını gerek
tiren bir ehemmiyet taşımaktadır. Ancak, vak
timizin darlığı, bu hususu kısa kesmemiz zo-
runluğu ile bizi karşı karşıya bırakmaktadır. 
Kısaca meselenin özüne dokunabilmiş olmak mü-
lâhazasiyle, burada büyük Ata'nın bir hâtırası
na işaret etmek isteriz. 

Bir sohbet toplantısında Atatürk arkadaşla
rına «Bana müslümanlığı tarif edebilir misiniz?» 
sorusu tevcih eder. 

Toplantıdaki zevat müslümanlığı ayn ayrı 
muhtevada tarif ederler, 
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Bu değişikliklerden bir neticeye varan Ata
türk şu cevabı verir: (Görülüyor ki, arkadaş
lar; herkes kafası kadar müslümandır.) 

Evet muhterem arkadaşlarım; müslümanlık 
bir ummandır. O, Atatürk'ün deyimiyle muasır 
medeniyetin gerek ve gerçeklerine göre her 
devirde kendisini yenilemek üstünlüğüne sahip 
bir dindir. Bu ummandan her müslüman ancak 
kafasının alabildiği nisbette nasiplenir. O hal
de din eğitimi ve öğretimine büyük ön.em ver
mek ve böylece muasır medeniyetin gerek ve 
gerçeklerini benimsiyen ve aynı zamanda haki
ki müslümanlığı, hurafe ve dinî safsatalardan 
arıtmak yeteneğine sahibolan aydın din adam
larım yetiştirmeyi bir arj. evvel tahakkuk ettir
menin yollarının aranması lüzum ve zorunlu-
ğuna kaani bulunmaktayız. 

Buraya kadar sıraladığımız görüş ve temen
nilerimizin tatbikatta da vuzuha kavuşması 
mülâhazasiyle şu sorularımızın Sayın Hükümet 
tarafından cevaplandırılmasında fayda görmek
teyiz. 

1. Diyanet İşleri Başkanı Sayın Lûtfi Do
ğan bu görevi 1967 yılmdanberi vekâleten ifa 
edegelmektedir. Normal tatbikatta vekâlet 
müddeti altı ayı geçmiyeceâine göre asaleten 
tâyini neden düşünülmemiştir ve asaleten tâ
yin hususunda Hükümetin fikri nedir? 

2. Diyanet İşleri Teşkilâtı kadrosunda iki 
Başkanyardımcılığı mevcudolmasma rağmen bu 
kadrolara neden tâyin yapılmıyarak, bunlar
dan yalnız birinin vekâleten idaresiyle iktifa 
edilmenin hakiki sebepleri nelerdir? 

3. Başkan yardımcılarından birine vekâlet 
etmekte bulunan, İstanbul Müftüsü Yaşar Tu-
nagür hakkında Senato araştırmasına karar ve
rilmiş olmasına rağmen, vekâlet görevinin kal
dırılarak asli görevi olan İstanbul Müftülüğü
ne iadesi yahut açığa alınması hususunda ne 
düşünülmektedir? Bugime kadar bu mevzuda 
mevcut bir Hükümet tasarrufu var mıdır? 

BAŞKAN — Saym Altay, İçtüzüğümüzün 
137 nci maddesine göre Meclis soruşturması 
açılan hususlarda Hükümete soru sarulamaz. 
Bu sebeple bu sorunuzu mahfuz tutuyorum. De
vam edin efendim. 

C, H. P. GRUPU ADINA ÂDİL ALTAY 
(Devamla) —-
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4. Diyanet İşleri Teşkilâtının başta gelen 
mevkileri sayılan Personel ve Olgunlaştırma 
daireleriyle Teftiş Kurulu başkanlıklarına asil 
tâyinlerin yapılmıyarak vekâletle idare edilme
si sebep ve zorunlukları nelerdir? Bu normal 
sayılmıyan durumun ne zaman giderilmesi dü
şünülmektedir? 

| 5. Din İşleri Yüksek Kurulunun Danıştay-
ı ca iptal edilen seçimlerinin kanundaki esaslar 

dairesinde yeniden yapılması hususundaki ha
zırlıklar ne safhadadır ve nelerdir? 

6. Istişari mahiyette kararlar alma yetki
sini haiz Din Şûrasının bugüne kadar toplana
mama sebepleri nelerdir Bu husustaki hazır
lıklar ne safhadadır? 

7. Din İşleri Yüksek Kurulunun, görevleri 
cümlesinden olan tüzük, yönetmelik ve prog
ramlar bugüne kadar çıkarılmış mıdır? 

Çıkarılmışsa Danıştaym iptal kararları kar
şısında bunların hükmü hakkında neler düşü-
rülmektedir? 

Maruzatımız bundan ibarettir. Dinlemek 
I lûtfunda bulunduğunuzdan teşekkür eder, say

gılarımı sunarım (Alkışlar.) 

j BAŞKAN — Sayın Çumralı? Yoklar. Sa
yın Baysoy, Saym Çumralı adına grup adına 
konuşacaksınız. Ama grup adına bir Grup Baş-
kanvekili sizin konuşma yetkinizi vermediğine 

! göre şüphesiz arzunuzu da yerine getirmeyi 
çok isterim. Bu sebeple çok kısa konuşmak 
üzere, meseleyi tatlıya bağlamış oluruz. Bu
yurun. 

| FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sarfına-
| zar ettim efendim. 

BAŞKAN — öyle mi? Peki teşekkür ede
rim. Sayın Yılmaztürk. 

[ FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Başkanlık 
j tek taraflı idare edilmez, bu mevzuda 4 kişi de 
| gönderdiniz.. 

I BAŞKAN — Bir dakika Sayın Baysoy ısrar 
i ediyorsanız söz veriyorum hay hay. Kayıtsız 
j şartsız buyurun. 

I FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Kayıtsız 
] şartsız istemiyorum, 5 dakika konuşacağım. 
j BAŞKAN — Hay hay buyurun. Kızmayın 
t efendim, hay hay buyurun, yalnız sinirlenme-
I yin, buyurun. 
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GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ I 
BAYSOY (Erzincan) — 5 dakika konuşacağım. ı 
Görevi yerine getireyim diye çıkıyorum, yoksa 
ben kürsünün fazla heveslisi olan bir arkada
şınız değilim nihayet. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlar, Çumralı 
arkadaşımızın rahatsızlığı dolayısiyle bu va
zifeyi, akşam üstü bana verdiler. Ben işte kısa
ca partimizin görüşünü arz etmek istedim. 

Yalnız sözlerime başlamadan evvel bir dar
bı meseli hatırlatacağım sizlere. Hani meşhur 
sözdür «yarı hekim insan candan, yarı 
hoca da insanı dinden eder» derler. Hal böyle 
olduğuna göre Diyanet İşleri Bütçesi konu- I 
şulurken üzerinde durulması gereken nokta- 1 
lardan bir tanesi de yetiştireceğimiz ve mev
cutları yarım halde bırakmamaktır. Bunun üze
rinde dikkatle durmak gerekir. Hocalarımızı 
gerek kurslarla, gerek seminerlerle ve imkân 
bulduğumuz takdirde seyahatlerle yetiştirme
ye gayret etmemizi lüzumlu görüyoruz. 

Muhtelif vesilelerle ve seçim beyanname
mizde de dine saygılı bir parti olduğumuzu be
yan etmiştik, Türkiye'de imam Hatip Okulla
rını ve islâm Enstitülerinin açılmasına taraf
tarız. Ancak tam ve bilgili öğretim üyesi ol
madıktan sonra adedin fazlalastırılmasmm da 
hatalı olacağı gayet tabiîdir. Şu halde okulla
rımızı açarken yetişmiş öğretim üyelerini de 
temin etmekle mükellef olmamız gerekir. 

Raporun şöylece, kısaca tetkikinden görü
yoruz ki; Diyanet işleri gayret içindedir ve 
bundan memnun oluyoruz. Meselâ müftülük
lerde 302 tane kütüphane tesis edildiğini ve 
337 sinin de tesisine gayret edildiğini görmek
le cidden memnun olduk. j 

Yalnız, yine raporda da beyan edildiği gibi, 
Diyanet İşleri Kanunun 1965 te çıkmasına 
rağmen, bugün bâzı aksaklıkların da belirdi
ği görülüyor, ve bilhassa kodrosuzluk veya j 
yeteri kadar maddeten tatmin edilemiyen din | 
adamlarının kazalara, köylere gönderilmesine 
imkân bulunmadığı raporda beyan ediliyor. Şu 
halde bu kanunun tekrar ele alınarak bugün- j 
kü şartlara uygun hale getirilmesini temenni 
eder hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) j 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk. i 
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ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA ALÂ-
EDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın Baş
kan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 1970 yılı 
Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesinde A.P. Gru-
pu adına gecenin bu ileri saatlerinde görüşleri
mizi kısaca arz edeceğim. 

Evvelâ din denildiği zaman ne anlaşılmak
tadır, ne kasdedilmektedir? Mukaddesat diyo
ruz, neyi takdis ediyoruz? Kendi ortaya koy
duğumuz değerleri mi, kıymet verdiğimiz şey
leri mi, yoksa Allanın bizzat beyan buyurdu
ğu şeyleri mi? O halde din, belli başlı semavî 
din olarak 6 din görüyoruz : Zerdüşt, Buda, 
Brahma, Museviyet, iseviyet ve islâmiyet. Bu
nun dışında politeyizm olarak tabir edilen 
birçok dinler mevcuttur. Hiç şüphesiz islâm 
dini, bizim dinimiz, gerçek mânada günün ve 
medeniyet âleminin bütün ihtiyacını karşılı-
yacak nitelikte ve değerdedir, insanın bu âle
me niçin geldiğini, ne olacağını ve nereye gö
türüleceğini bildiren ilmin adına din denir. 
Fikren 14 asır evveline dönecek ve seyahate 
çıkacak olursak, İslâmm doğuşunda dünya şöy
le bir tablo göstermektedir : 

Eski Yunan medeniyeti Sokrat'ları, Aristo'
ları yetiştirmez olmuş, onların yerine birtakım 
sapık fikirlerle dolu ahlâkiyatçılar, filozof
lar yetiştiriyor. Roma medeniyeti, tamamen 
tefessüh etmiş, ahlâki unsurlarını kaybetmiş, 
çöküntü halinde, Doğuda zerdiUt hâkimiyeti 
bin senelik uzun devirden sonra tamamen te
fessüh etmiş, çökmüş, dünyayı geniş bir zul
met perdesi kaplamıştır, Arap âleminde ise ta
mamen maderşahi aile ve aşiret prensipleri hâ
kim olmuş, insan değeri bilhassa kadına hiç 
değer vermiyen bir tutum içerisinde, Roma 
medeniyetinde kocasmı kaybeden kadın men
kul mallar gibi piyasada satılır, Arap mede
niyetinde ikiz çocuklar muayyen boya geldik
ten sonra diri diri gömülürdü. O halde dünyayı 
böylesine insan haklarına ve insana gerçek kıy
meti vermiyen, insanın insanlığını teslim et
mekten uşak olan bu geniş, kesif zulmet per
desi karşısında artık beşeriyetin fahri ebedîsi, 
nefsi nâtıkai kâinatın kalbi, ilmi Delili islâmm 
muallimi ve mübelliği bulunan bizim Peygambe
rimiz Hazreti Muhammedi Aleyhisselâtı Vesse
lamın gelmek zamanı, tuluğ etmek zamanı be-
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lirmeye başlamıştır. Böylece 579 Milâdi tarih
lerinde bizim Peygamberimiz, bu âleme tenez-
zülen teşrif etmişlerdir. 

Bizim Peygamberimiz, zahirde, Âdem'in 
evlâdı, bizim gibi anne - babadan doğma, ye
tişme insan. Hakikatte ise, âlem ve Âdem 
onun evlâdı. Zira bir Hadisi Kudside, bir Ha
disi Şeriflerinde ne eserden, ne esirden, Kâi
nattan hiçbir şey bilinmez iken, seyyarat ve 
semavat âlemi yok iken ben Kulhuvallahu 
Ehad narasında secdede idim, buyurmuşlardı. 
islâm Dinini ve onun Peygamberini böyle an
lamak ve böyle iman etmek icabeder. O hal
de islâm Dini neyi getirmek istemiştir? Âciz 
insan putuna tapılmıyacak, putperestlik berta
raf edilecek, insanın, insanlığı kendisine iade 
edilecek, insanın eşrefi mahlûkat, mahlûkatm 
en şereflisi olduğu, en şereflisi bulunduğu tes
cil edilecek, zayıf kaviden hakkını rahatça 
alacak ve böylece ilâhi bir nizam, adalet ni
zamı, adaletle tahdidedilmiş hürriyet nizamı 
kurulacak. Bizim Peygamberimiz bir Hadisi 
Şerifinde böyle buyuruyor : «Ben ancak me-
kârimi ahlâkı itmama gönderildim.» O halde 
dinlerde ve bizim dinimizde gaye; insanda 
mevcudolan yüksek ahlâkı tamamlamak ve ge
liştirmektir. Dinlerin temel prensip ve gayesi 
budur. 

Kanunlar, beşerî nizam, insanı bir yere ka
dar götürür, öyle bin insan tasavvur edelim ki, 
kanun korkusundan tamamen sıyrılmış, cemi
yetin yasaklarından kendini kurtarmış, hiçbir 
kimsenin kendisini duyamıyacağı, muaheze ede-
miyeceği bir yerde bulunuyor, fakat ilâhi mâ
nada, yasaklanan bir fiili işlemekten kendisi
ni alıkoyacak başka ne var? Bir nesne var mı
dır, bir hukukî imkân var mıdır? Elbette yok
tur. O halde, insanoğlunu hukukun üstünde 
cemiyet yasaklarının, tabularının üstünde, ken
disini doğru yola sevk edecek olan nizam, ilâ
hi nizamdır. Havfu Yezdandır, Allah korku
sudur. Kanun ve insanların meydana getir
dikleri nizam, cebini arar, üstünü arar, başı
nı arar; fakat gönlünün içindekini teşhis ve 
tesbit etmeye imkân yoktur. O halde bir su
çu, cemiyetteki bir yasağı işlemeyi önliyecek 
olan hukukî ve adlî vakanın önünde ona ta
kaddüm edecek olan insanlığı fenalıktan ala-
koyan tek şey, mânevi ye dinî müeyyidelerdir. 

İşte bundan dolayı bilhassa bizim dinimiz, is
lâm Dini gerçek mânada öğretilip bunun eği
timi yapıldığı zaman elbette ki insanlık âlemi 
idealine ve gerçek huzura ulaşacaktır. Bütün 
mesele, dinin iyi anlaşılması ve tatbik edilmesi 
meselesidir. Dünya üzerinde belli - başlı üç 
sistem vardır, üç Devlet şekli vardır : Birisi 
din içinde Devlet, ikincisi; Devlet içinde din, 
üçüncüsü ise; Devletin dine ve dinin Devlete 
bitaraflığı mânasına gelen lâiklik. O halde 
lâiklik Devletin dine, dinin Devlete bitaraflı
ğıdır. ilmî ve gerçek mâna budur. Lâikliği 
böyle ifade ettikten sonra, dört anahürriyet 
meydana çıkar : Birisi; inanma ve vicdan hür
riyeti, ikincisi; tedris hürriyeti, üçüncüsü tel
kin hürriyeti, dördüncüsü; neşir hürriyeti. O 
halde gerçek mânada bu dört hürriyete sahi-
bolan bir millet, bir zümre lâiklik tarifi içeri
sinde dininin icabını yapabilecek demektir. Ana
yasanın 2 nci maddesinde tarifini bulan lâik
likten bizim anladığımız mâna budur. 

Bir de lâikliğin doğuşuna nazar edecek 
olursak, lâiklik daha ziyade, Avrupa'da, kilise 
dinine karşı, yani Hıristiyan dinine karşı bu 
din salikleri ve mensuplarının müspet ilim er
babına, ilim tahsil etme imkânı tanımamaları 
veya onların ortaya koydukları ilmî hakikat
leri reddetmeleri karşısında doğan bir cere
yandır. Kilise, Galile dünya yuvarlaktır, veya 
dönüyor dediği zaman diri diri yaktırdıktan 
sonra laisizm başlamıştır. O halde kilise erba
bının kötü tutumunun cemiyet içerisindeki bir 
reaksiyonudur aslında. İslâm Dinine baktığı
mız zaman mesele böyle değil. Daha dünya Av
rupa lâikliğin lasını bilmez iken, islâm dini 
14 asır evvel «lâikrahı fiddîn» âyeti ile dinde 
cebrin olmadığımı, ikrah olmadığını beyan et
miştir. O halde dinde gerek itikat bahsinde, 
gerek âmel bahsinde cebir yoktur. Allah hiçbir 
kuluna cebren kendisine inanmasını istemiyor. 
O halde, Garbın, bilâhara erişip ulaştığı lâik
liğin prensiplerini islâmın bünyesinde ve içe
risinde bizzat görüyoruz. Yine «Leküm dini 
küm veliyedin» ayetine dikkat edecek olursak, 
fjizin dininiz sizin, sizin mesuliyetiniz sisin, sizin, 
bizim dinimiz bizim ve bizim mesuliyetimiz bizim 
buyurmuştur. Oradan çıkan mâna sudur: Bir 
memlekette bir milletin bünyesi içinde muhte
lif dine mensup insanlar bulunabilir, hattâ dini 
reddedenler dahi bulunabilir. O gibi hallerde 
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o memleketin ümranı, selâmeti ve bütünlüğü 
mânasında birlesiniz demektir, işte bugünkü 
dünyada bu mânada lâikliğin tatbikatını veya 
mahiyetini 14 asır evvel haber vermiş oluyor. 

Din böylece ifade edildikten sonra, acaba 
dinsiz nedir, dinsiz kime denir? Onu da bir neb
ze ifade etmeye çalışalım. Dinsiz ona denir ki; 
Kütübü müdevveneyi tetkik etmiş fennen eşya
yı tağyir etme kudretine sahip, atomu parçalama 
kudretine sahip, böylesine tekemmül ettiği hal
de kendisini, mânasını yaratana bağlıyanıaması, 
gönlünü masevk bir kudrete bağlıyamaması ne
ticesinde 1 endisini yokluk içinde hisseden ada
ma deniı-. Ve dinsiz adam gerçek mânada din
dara karşı hürmetkar olur. Çünkü dindara der' 
ki; «Sen her gün takvimi insaninden bir yap
rak koparılırken yok oluyorum diye değil, 
beni yaratana, beni halk edene kavuşuyorum 
aşkiylö yaşıyorsun. Halbuki ben hiç oluyorum, 
yok oluyorum diye yaşıyorum» der ve bunun 
üzüntüsü içinde kıvranır, hidayet yetişmez 
ve böylece geçer gider. O halde, gerçek mâ
nada dinsiz de dindarı ve bunun arasındaki sı
nıfı ayırmak lâzım. Bir de bakıyorsunuz, bak
kal çırağından veya üniversitenin bir veya iki 
fakültesinden mezun olup, bir iki de yabancı 
lisan belledikten sonra koca Dinî Celili İslâ-
mı reddedenleri görüyoruz. Bunlara ilmî tâbir
de dinsiz denmez, ancak dense dense edepsiz 
denii'. O halde bizim memleketimizde bu şart
larda gerçek mânada dinsiz yetişmez. Dinsi
zin yetişmesine imkân yok. Ancak Türkiye'miz
de dinsiz yok, fakat dinini bilmiyen insan çok. 
Dinimizi bilmiyoruz. Ne kasdedildiğini anlamı
yoruz. Herkes bir şey söylüyor, bilen de söylü
yor, bilmiyen de söylüyor. Meselâ, Kur'an ter
cüme edilir mi, edilmez mi, edilmelidir, edilme
melidir. Evvelâ şunu anlıyalım ki Kur'an Arap
ça değil, Allahcadır. Elfaz Arap lisanı üzeri
nedir, mâna Allahtadır. Ondan dolayı bir lisan
dan diğer lisana intikal ettirilemez, Ancak 
tefsir edilir, meal çıkarılır, tevil edilir. Sonra, 
yine mâna Allahta olduğundan dolayı her an 
nüzuldadır, ve daima her günün medeni ihti
yacını karşılıyacak niteliktedir. Bakıyoruz mü-
fessirler altıncı asrın, yedinci asrın mânasını 
bize aktarmaktadırlar. Aradaki sekiz asır, 
on asır ne oldu 20 nci asrın mânası nerede 
kaldı, Demek oluyor ki gerçek mânada bugü

nün mânasını tahsil edecek din adamı yetiştir
mek lâzım ve bunun için de sadece dinî tahsil 
kâfi değildir. Müspet ilimleri, bütün bilgileri 
iktisabedecek, hattâ eğer bugün Kur'anın bir 
tefsiri yapılmak lâzımgelirse, yalnız din adam
larını değil, bütün fen erbabım, müspet ilim 
erbabını, ne kadar ihtisas dal ve branşları 
var ise onları da bir araya toplıyarak, belki 
yüz kişilik, belki dörtyüz kişilik bir heyet teş
kil etmek sureti ile Kur'anın tefsiri yapılmalı 
ve ondan gerçek bugünün ihtiyacı karşılanma
lıdır. 

Kur'anı mübinde, islâm dininde medeni tekâ
müle mâni olan hiçbir âyet yoktur. Hattâ şöyle 
bir ilim kaidesi vardır. «Akıl ile nâkil arasın
da ihtilâf olmaz» yoktur. Var ise, var gibi gö
rünüyor ise akıl mı evvel nâkil mi evvel ge
lir? Ama gerçek mânada ihtilâf var gibi görü
nen kısım şunden dolayıdır. Ya akıl salih değil
dir, ya nâkil salih değildir. Yani ya nakledilen 
iyi anlaşılamamıştır, veya akıl sahibi bunu an-
lıyamamıştır. İşte mesle, zorluk buradadır. Yok
sa gerçek mânada insanlık âlemi bu ilâhi sis
temden istifade etmeye kalktığı an meselenin şek
li değişir. O zaman ne taassup kalır, ne hurafe 
kalır, ne irtica kalır, ne ilericilik, ne gericik 
meseleleri kalır. Bir zamanlar bilhassa bizim 
memlektimizde Müslümanlara ticani tâbiri mo
da halinde kullanılmış. Şimdi de sayın muhale
fet sözcülerinin de işaret ettiği gibi, bir Nur
culuk ve Süleymancılıktan bahsederler. Gerçek 
mânada yine hâdiselerle tesbit ediyoruz ki, ne 
bir siyahinin beyaziye, ne de beyazının kırmı
zıya veya kırmızının sarı ırka hakkı tercihi 
yoktur. 14 asır evvel bu hadis beyan edildiği 
zaman henüz Amerika keşfedilmemiş ve kırmı
zı ırk tanımıyordu. Ne zaman ki Amerika keş
fedildi ve kırmızı ırk görüldü, o zaman bu ha
disin mânası anlaşıldı. 

Demek oluyor ki insanın hakkı tercihi, an
cak mahlûkata şefkati, merhameti, muhabbeti, 
hürmeti nisbetindedir. Ne kadar bir sinsan eva-
miri ilâhiye ve Allah'ın emirlerine itaatkâr ve 
ne kadar mahlûku hüdaya karşı, Allah'ın ya
rattıklarına karşı şefkatkâr ise ancak, o kimse
nin diğerine hakkı tercihi ve tefevvuku vardır. 
Yoksa bunun dışında hiçbirinin diğerine hakkı 
tercihi yoktur. Nitekim, bunu ibadet bahsinde 
görüyoruz. Namaz kılarken mareşal de, er de 
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aynı safta durur. Sen emir subayısın azoik ge
ride dur denemez, diyemezsiniz. Bu işte ger
çek mânada gönüllerde hakikatte müsavatın 
bir ifadesidir. O halde, bu ölçüde, yine din 
kavmiyeti ortadan kaldırır. Eğer bir memleket
te dm varsa gerçek mânada,- orada ırkçılık, ka
fatasçılık, katı milliyetçilik gibi şeyler olmaz. 
Din kavmiyeti ortadan kaldırır. Ancak din za-
yıflamışsa ve yoksa o zaman ırkçılık gibi bir
takım kavmiyet meseleleri ortaya çıkar. Demek 
oluyor ki dinin esasında bilhassa bizim dinimiz
de tefrika yoktur. Mümkün mertebe tefrikaya 
meydan verilmemiştir. İslâm dinin mezhepleri 
diğer dinler gibi de değildir. 

Hıristiyan dininde Katolik, Ortadoks, Pro-
testtan ve Anglikan arasında mühim esaslı te
mel prensipler ve farklar olduğu halde, islâm 
dininde mezhepler arasında ancak ibadet kıs
mında ufak tefek farklar vardır. Ancak bir de 
gerçeği de ifade etmek lâzımdır. İslâm dininin 
bidayetine bakıldığı zaman gerçek demokrasi
yi, gerçek hürriyeti, adaletle tahdidedilmiş hür
riyeti bina ettiğini görüyoruz. Mesela; Pey
gamber efendimiz bu âlemden gittikten sonra 
yerine bir halife resmen tâyin etmemiştir. Se
çimle bu işi ashabı meşverete bırakmışlardır, 
Ondan sonra ikinci halife de aynı sekildc-dir. 
Bilhassa dört halife devrinde seçim sistemini 
görüyoruz. Yine bir hadis buyurulmuştur: 
«Benden sonra hilâfet 30 senedir, ondan sonra 
saltanat başlar» buyurulmuştur. Demek oluyor 
ki Hazreti Ebubekir iki sene, Hazreti Ömer on 
sen, Hasreti ösman 12 sene, Hazreti Ali 5 pene 
aylarını da toplarsak 29 - 30 sene Dört HaKfe 
devrinden sonra hilaf et kalkıyor, o halde ne di
ye hilafetçilikle itham ediyoruz birbirimizi ve
ya bir kısım Müslümanları Peygamber resmen 
beyan etmiş «Benden sonra hilâfet 30 sene, on
dan sonra saltanat başlar.» Nitekim görüyoruz, 
Dört Halifeden sonra artık saltanat, yani hilâ
fet babadan oğula intikal ettirmeye başlamış
tır. iste bu noktada İslâmm ikiye bölündüğünü 
görüyoruz. Bir kısım vatandaş Alevî ismi al
tında bir grup halinde toplanmış bir kısım 
vatandaş ehli sünnet olarak bir grup halinde 
toplanmış. Bugün Türkiye'mizde de küçümsen-
miyecek bir rakamdır, 12 milyon civarında Ale
vî olduğu söylenir. Ve geriye kalan da ehli sün
nettir. 35 milyonun % 98 i Müslüman olduğu-
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na göre demk oluyor ki o zaman hakiki demok
ratik hürriyet nizamı getirilmiş olan prensip 
yıkılmakla İslâmda yıkım başlıyor. Nitekim 
Napolyon'un bir sözü var., çok enteresandır. 
Onu arz edeyim. Bir gün Napolyon Roma Kili
sesini dolaşırken Hz. Nirvana'nm, Meryam Ana
nın, Hz. isa'nın resimlerini tetkik ediyor. Onla
ra bakarken «Kaldırın, kaldırın bunları» di
yor. Birden bire klişe mensupları şaşırıyorlar, 
ne demek istiyor acaba Napolyon diye. Buraya 
diyor, «İki adamın heykelini koyacaksınız.» 
Kimdir onlar? «Biri Muaviye, biri Yezit.» Çün
kü bu iki zat İslâmda yetişmesi idi, bütün dün
ya Müslüman olacaktı ve esasen Hristiyaniyet-
ten eser kalmıyacaktı, siz bugünkü varlığınızı 
o iki zata medyunsunuz. Onun için onun heyke
lini dikiniz» diyor. Napolyon'un çok güzel bir 
görüşüdür. Dikkat edersek Hz. Ömer'in, dev
ri ki, 25 senelik bir devir, zaman içe
risinde dünya daima iki hâkimiyetin altında de
vam ecirken, yalnız Hz. Ömer'in devrinde 
tek hâkimiyete irca edilmiştir. Bugün de ol
duğu gibi, tarih safhalarına bakacak olursak 
daima dünya iki büyük kuvvetle muvasenelen-
miştir. HE. Ömer devrinde ne oluyor? Kem 
Zerdüşt, hâkimiyetini, hem Bizans hâkimiyeti
ni; ikisin de altını üsütüne getirerek tek hâki-

j miyoti ortaya koymuştur. Demek oluyor ki is-
' lâm o dehşette ve o kuvvette devam etse idi, 
î ki - 25 sene içerisinde dünyada tek kuvvet ha-
! üne gelmişti - elbette durum başka olacak idi. 

Hal böyle iken dünyaya bakıyoruz, devirler 
ge^yor, değişiyor, garp medeniyeti yükseliyor 
ve nihayet hukukî ve demokratik düzen bir 

demokrasi idaresi meydana geliyor. Bakıyo
ruz, aynı idare bize de intikal ediyor. Hiç süp-

| hesiz Osmanoğullan, bizim dedelerimiz üç kıt
ada hükümdarlık etmiş büyük insanlar Türk 
Milleti de tek başla idareye alışkın bir millet; 
baş büyükken büyük neticelr almış. Fakat baş 
zayıfken daima gerilemeye mâruz kalmış. Bu 
böyle olduğu halde Osmanoğullarında dahi bu 
babadan oğula intikal meselesi halledilmemi;?. 
Ne saman ki Cumhuriyet idaresi demokratik 
idare kurulmuş, aynı bidayet neticenin prensip 
ve imkânlarına bugün kavuşmuş oluyoruz. Ne 
oluyor? İşte biz gerçek mânada Sadrı islâ-
ını nazarı itibara alarak ve bugünkü ihtiyacı 
karşılıyacak nitelikte bu meseleye eğildiğimiz 
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zaman lâyik Devlet anlayışı içerisinde dinimi
zin icap ve imkânlarını yapabilmek fırsatını 
bulduğumuz gibi dünyaya örnek millet olmak 
imkânını da gösterebiliriz. 

Yol üzerindeki bir dikenli çöpü, kaldıranın 
dahi fotoğrafı çekilerek, bunun da bir hizmet 
olduğunu beyan eden bu din ve bu dinin esas
ları öğrenilse idi, elbetteki, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinin lâboratuvarlarında milyonluk 
değerdeki eşyalar Molotof kokteyli ile param 
parça edilmezdi. Demek oluyorki biz gençliği
mizi ve milletimizi bu ölçüde eğitemedik. Me
sele ne oluyor? Gerçek mânada din eğitimini 
ve öğretimini yaptığımız takdirde o zaman bir
takım çirkin nazariyeler Materyalizm, Sosya
lizm, Kominizm, ihtilâlci sosyalizm gibi bütün 
dünyayı ve bizim cemiyetimizi de tehdideden 
birtakım allerji mihraklarının, çirkin nazariye
lerin vücut bulmasına imkân kalmaz. İnanan 
ve istikbalin de inananlara aidolduğuna iman 
eden elbetteki hakiki hürriyeti gerçek demok
rasiyi ve adaletle tahdidedilmiş hürriyetleri bı
rakmak istemez. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk müddetiniz 
doluyor efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Topluyorum efendim. 

İşte bütün bu nedenler altında zamanın, 
devrin, mazinin ihmali neticesinde meydana ge
len boşluğu doldurmak maksadı ile bizim parti
miz, iktidar partisi, Adalet Partisi bu mesele
ye daha fazla eğilmiş ve böylece süratle 
imam - hatip okullarım açmış. Yüksek islâm 
enstitülerini açmış, ilâhiyet Fakültesini açmış, 
Kur'an kurslarını meydana getirmiş... 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Daha evvel 
vardı. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜEK (Devamla) — 
îlâhiyet Fakültesi evvelce olabilir. Bir gerçek 
varki muhterem arkadaşlar; sayın muhalefet 
mensupları Türkiye'de bugünkü muhalefetin 
iktidar olduğu zamanda bu meseleye gerçek mâ
nada eğilinmemiştir. Bu memleket lâyiklik is
mi altında bir nevi din düşmanlığı, dinden so
ğutmak, uzaklaştırmak prensibi tatbik edil
miştir. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Yok öyle 
bir şey. 
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ALÂEDDİN YILMAETÜRK (Devamla) — 
Bütün vatandaşlar buna şahittir arkadaşlar. 
Bunu hissî olarak söylemiyorum. Bir gerçeğin 
ifadesi olarak söylüyorum. Ama bugün bunu 
şükranla ifade edeyim ki, bu kürsüye gelen 
[;erek iktidar ve muhalefet mensubu bütün 
arkadaşlarımız bir mesele üzerinde eğiliyorlar 
diycıiarki, artık din eğitimi ve öğretimi lâzım
dır. Bu memlekette modern ve münevver fennî 
bilgilerle... 

BAŞKAN — Vaktiniz geçti efendim lüt
fen... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Din adamını yetiştirmek ihtİ37acmda olduğumu
zu belirtiyorlar. Bunu şükranla ifade etmek is
terim. Ama bu konuda bizim partimizin payının 
büyük olduğunu da müsaadelerinizle ifade ede
yim. 

Diyanet İşleri Bütçesinin belki rakam ola
rak diğer senelere nazaran bir gelişmesini gö
rüşmesini görmüyoruz. Fakat. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk başka bir 
konuya girmeyin lütfen bitirin. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Topluyorum Sayın Başkan. 

Bu bakımdan Diyanet Teşkilâtının mensup
larının ve bununla ilgili teşekküllerin bir olu
şum içinde olduğunu., daha iyi olmanın gayreti 
içinde bulunduğunu, birtakım eksiklikleri olmak
la beraber, bunun tashihine doğru Hükümeti
mizin gittiğini ifade etmek isterim. 

1970 yılı Diyanet işleri Başkanlığı Bütçesi
nin Diyanet işleri mensubunine, milletimize 
uğurlu ve hayırlı olmasını cenabı haktan ni-
y&z eder, hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Bilgen. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Arıburun 

konuşacak, ben ondan sonra konuşacağım» Çün
kü Sayın Hazerdağlı söz hakkını bana verdi. 

BAŞKAN — Sayın Arıburun yer değiştiri
yorsunuz. Buyurun Sayın Arıburun. 

TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Sayın 
Başkan, Sayın Devlet Bakanımız. Güzide Diya
net İşleri Erkânı ve kıymetli arkadaşlarım; şa
yet konu çok mühim olmasa idi, gecenin, yahut 
sabahın bu erken saatinde bir - iki kelimeden 
daha fazla konuşmaya ihtiyaç görmiyecektik. 
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Fakat kısa da olsa bir - iki hususu dikkat na
zarlarınıza arz etmeyi bir vazife addediyorum. 

Diyanet İşleri Teşkilâtının Türkiye ve mil
letimiz için ne kadar önemli olduğunu, sorum
luluğunun ne derece büyük olduğu, çalışmala
rının millî bünye ve Türk sosyal hayatı üzerin
de ne derecelerde müessir olduğu hakkında uzun 
söz etmeye lüzum yoktur, malûmu ilân olunur. 

Yalnız şu birkaç hususun üzerinde dikkat
le ve ehemmiyetle durmanın icabettiğini de ha
tırlamamız ve inanmamız icabeder kanaatin
deyim. 

1. Nüfusunun % 99 u Müslüman olan 
memleketimizde din işleri sahipsiz, başsız ve 
kontrolsuz bırakılamaz. 

2. ülkemizin kati bir sayı üstünlüğü ile 5 asır
lık Türk ve Müslüman vatan parçası olagelmiş 
olan Tuna boyları ve Rumeli'yi kaybetmemize 
en büyük âmil Bulgar, Sırp Yunan pazarları
nın yani din adamlarının milliyetçi önderliği ve 
faaliyetyetçileri neticesinde olmuştur. Bugün 
bile Kıbrıs'ı koparmaya çalışan en kuvvetli ve 
nüfuzlu düşmanlar yine Rum din adamlarıdır. 
Bunu daima hatırlamamız, hattâ hiç unutma
mamız icabeder. 

Bizde de iyi yetişmiş ve iyi j/etistirirnıiş din 
adamlarımızla dinimizin bilhassa ahlâki yüksek 
vasıflar yaratan, millî vasıflarımızı besliyen ve 
kuvvetlendiren adalete, hakka hürmeti öğreten 
hakiki kardeşliği, birlik beraberliği en kolay 
bir müessese suretiyle sağlıyan ilkelerini yer
leştirebilecek imkânlar yaratılabilir, İşte Sp.ynı 
Diyanet İşleri Teşkilâtından ve sorumluların
dan beklenen Devletin lâiklik prensipleri içinde 
din işlerine yeniden çeki düzen vermesi ve bir
çok yerlerde âdeta kontrolsuz olarak alıp yü
rüyen bâzı yanlış, hattâ cahilce din tatbikatını 
yeniden kontrol altına alabilmeleri başarısını 
gösterme kayfiyetidir. Bu hususta Sayın Diya
net işleri mensuplarının göstermekte oldukları 
samimî gayretleri de takdirde karşılamak bir 
insaf vecibesi olur. 

Kanaatimizce Sayın Diyanet İşleri tarafın
dan şu tedbirlerin müstacelen alınması gerek
mektedir : 

1. Ders, vaiz ve hutbelerin mutlaka Diya
net işleri tarafından hazırlanıp bastırılıp dağı

tılması ve vazifeli hocalar tarafından kendi bil
gi ve akıllarına göre vaiz ve hutbenin men edil
mesi; 

2. Vaiz ve hutbe okuyanların ayrı bir eği
time tabi tutulmalarına ihtiyaç vardır. Bunun 
tahakkuk ettirilmesi; 

3. Hususi bir gezici müfettiş grupu tertip
leyip kendilerini tanıtmadan, bilhassa Cuma na
mazlarında camileri teftiş ettirmeleri, (Küçük 
kasabalar dâhil) nelerin söylenip nelerin ko
nuşulduğunun, nelerin telkin edilmeye çalışıl
dığının tesbit edilmesi ve gerekli düzeltme ted
birlerinin alınması; 

Diğer bir husus da merhum Akseki'ii Haindi 
efendinin askere din dersleri ismindeki fevka
lâde kıymetli ahlâki kahramanlığı öven ve 
güden milliyetçi, hakiki dini öğreten güzel ki
tabının yeniden ele alınarak bir yandan imam - ha
tip okullarında, Kur'an kurslarında, öte yan
dan ortaokullarımızda hattâ liselerde işçi, as
ker teşekkülleri arasında okutturulması keyfi
yetidir. Bu eser ancak okunursa kıymeti anla
şılır. Her halde din adamlarımıza en iyi uya
rıcı modern bir anlayışı yol gösterici vazifesi 
de yapabilir. 

Sayın kıymetli Diyanet İşleri ilgililerinin bu 
hususlara gereken ehemmiyeti vereceklerine 
eırdii olarak sözlerime son verir, 1970 yılı Büt
çesinin uğurlu, hayırlı olmasını dilerim. Saygı
larımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın özer, buyurunuz. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan 
ve sayın senatörler, 

Gerçek anlamı ile İslâmiyet, insaniyet de
mektir ve gerçek îslâm gerçek insandır. îslâm 
dininin amacı insanı insan yapabilmektir. O, 
beşer nevine zamanın akışını da hesaba alarak 
hiçbir tesirle kalitesini bozmadan kâmil insan 
olabilmenin yolunu çizmiştir. İslâm dini bütün 
gelecekleri geride bırakan bir ilericiliktir. Hiç
bir gelecek Kur'anı Kerîmin âyetlerini tekzibet-
memiş, bilâkis onun âyetlerine açık anlam getir
mek suretiyle teyidetmiştir ve etmekte de de
vam edecektir. İnsan oğlunun 100 yıllarca çalı
şıp, ancak keşfedebildiği gerçekleri Kur'anı Ke
rîm önceden haber vermiştir. Bunun için islâmi
yet, aküm gözüyle görülen geniş bir yoldur. Bu 
yol, âlemlerin sığacağı kadar geniştir. Çünkü 
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o, âlemlerin RaJbbma giden yoldur, onu kimse 
dar gösteremez, bir zümreye veya bir kavme 
mal edemez. Hattâ incil'in 7 nci bap ve 13 ncü 
âyetinde : «Dar kapıdan girin, zira helake gö
türen kapı geniş ve yol enlidir» demektedir. Her 
din bir yoldur. Dar kapı, dar yol ile geniş kapı 
ve geniş yolu seçmek hakkını yolcuların takdi
rine sunarım. Bütün buna rağmen İslâmiyet hoş 
görü dini olduğu için inançlara saygılıdır, haşin 
değildir. Hiç kimse İslâm dinine zorlanamaz; 
çünkü dinde diktatörlük, ihlâsa aykırıdır. İnsan 
kendi günah ve sevabını tartmaktan âciz olduğu 
halde başka bir kimsenin günah ve sevabını tart
maya kalkışamaz, kimseyi hor göremez ve kim
senin günahını bağışlıyamaz. Ayrıca Müslüman 
olan bir kimse bir tek Allah'a iman edenleri mü
min bilir ve geniş olan hak yolunda onların da 
hakkı olduğunu kabul eder. Çünkü yollar ne 
olursa olsun hedef bir olan Cenabı Allah'tır. Ga
ye ona varıştadır. İman ve güzel ahlâk insanı bu 
yolda ilerleten ilâhi kanatlardır, insanlar dai
ma vicdanları seyreden en yakın şahidin Allah 
olduğuna iman ettikçe iyi, güzel ve doğru yol
dan ayrılmaz. Bu tutum bir toplumun ahlâk ya
pısını kurar. Bu yapı en sağlam bir kaledir. Onu 
kötülük silâhları yıkamaz. Rüşvet, suiistimal, 
vurgunculuk ve anaforculuk gibi sosyal bünye
yi kemiren mikrobik hastalıklar bu kale duvar
larını aşamaz. Başkalarını sömürmek düzenbaz
lığının yerine, başkalarına yardım ve fedakârlık 
duyguları hâkim olur. 

Bu ilâhi din duygularından mahrum edilen 
bir toplumun her ferdinin başına bir süngülü di
kilmekle toplumdaki azgınlıklar giderilemez. 
Bunun gerçekliğini idrak eden devletler millî 
vahadeti de sağlamak amacını güderek, kendi 
rejimlerinin renk ve ahenklerine uygun olmak 
üzere anayasalarında dine yer vermişlerdir. Te
okratik devletlerde din, devletin anayasasıdır. 
Fert ve toplum bu anayasanın hükümlerine bağ
lı kalmak zorundadır. Diğer dikta devlet şekil
lerinde dinin dümeni diktatörün elindedir. Ken
di inancına göre ona yön ve önem verir. Dilediği 
şekilde dine zorlama, dinde kısıtlama ve yasak
lama onun iradesine bağlıdır. Yani din onun ta
sarrufu altındadır. 

Lâiklik diye dini himayesiz bırakan otorite
ler, onu zamanın akışına başıboş bırakmak sure
tiyle unutulup yok olmasını da amaç edinebilir. 

Bu tutumları bir iki nesil devam ettiği takdirde 
dinden eser kalmaz ve dinsiz bir toplum, tarihî 
bağlarından kopmak suretiyle meçhullere doğ
ru dürüklenerek parçalanır ve dağılırlar. Böyle 
bir toplumun parçaları, kapanın elinde kalır. 
Demokratik devlet şekillerinde dinde de demok
rasi tanınmıştır yani dinde lâiklik vardır. Fert 
ve toplum dinî inanç ve işlemlerinde serbest bı
rakılmak suretiyle dinde özgür kabul edilmiş
lerdir. Zorlama, kınama, kısıtlama ve yasaklama 
yoktur. Bugün bizim Anayasamızda bu çeşit lâ
iklik vardır. Ancak dini kınayan ve hattâ ona 
ağır şekilde küfreden ve saldıranlara karşı et
kili bir müeyyide yoktur. Bu müeyyidenin ko
nulması ve dinimize saldıranların cezalandırıl
ması şarttır. Bu, bir âmme hukuku olarak ele 
alınmalıdır. 

Çünkü gerçek demokraside toplumun arzu 
ve iradesi esas olduğuna göre onun malı olan 
her şeyini korumaya Devlet mecburdur. Toplu
mun, en kutsal varlığı olan dini himayesiz bıra
kılamaz. Devlet ona saygı göstermeye mecbur 
olduğu gibi fertler de toplumun inancı olan di
nine saygılı bulunmak mecburiyetindedir. Ko
münist devletlerde din ile devlet arasındaki mü
nasebette de lâiklik vardır. Ancak devlet, ko
münist rejimin politikası içinde dine yer verir. 
Fakat dileyen herkes dine istediği gibi saldırır. 
Onunla gericilik diye alay eder, onu yok etme
ye çalışırken devletten teşvik görür ve ilericilik 
payesine ulaşırlar. Bu gibi saldırganlar komü
nizmin mücahitleri olarak alkışlanırlar ve mü
kâfat görürler. Bu ilericiler gerçek dinleri olan 
komünizmin müminleridir. Peygamberleri ve 
Allah'ları sadece Kari Marks ve maddedir. On
lara göre dogmatik gericilik mikrobu olan dinin 
yıkılması ile ilericilik ilâcı olan komünizmin 
inşa edileceği kanaati vardır ve beşeriyetin böy
lece refaha ulaşacağına inanırlar. Halbuki bu, 
idealden ziyade ütopiden ibaretttir. Bu duygu 
insanları iki cihanın nimetinden mahrum bıra
kır ve betbaht eder. 

Demokratik rejimlerde en dindar olan Ame
rika Birleşik Devletleridir. Onun zıt kutbun
da komünizm rejiminin Allah'sızlığı vardır. Ame
rikan uzay adamları iman duygusunu gönülle
rine kanat yaparak ve incil okuyarak göklere 
yükseldiler, inci'l okuyarak Aya indiler, Allaih 
diyerek yer yüzüne döndüler ve alkışlandılar. 
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Rus kozmonotu Gagarin ise göklerde Allah'ı 
arayıp bulamadığını ve Allah'ın olmadığını ilân 
ederek alkışlandı, işte aradaki fark budur. Ga
garin !ler ölür, fakat Allah daima bakidir. 

Ancak, demokratik düzende dini, düzenbaz
lık maskesi olarak kullananlar da vardır. Dimin 
hâmisi gibi görünerek dinin himayesinle sığınan
lar vardır. Bunlar dinimiz için ve demokratik 
düzen için komünistten de, siyonistten de teh
likelidir. Bu gibilere ne dinimiz ve ne de hiç
bir siyasi partimiz sığınak değildir. Bunun ak
sini iddia etmek en azından kendisini bilmemek 
VÖ hat'icL kendisini inkâr etmektir. 

Hak ve adaletin vurgunculuğunu yapanlar 
vardır. Bunlar komünizmin pençesinde ezile
ceklerdir. 

Fukara halkı sömürerek onun din duygusu
nu kendisine siper edenler, bu siperlerin yıkılan 
duvarları altında kalacak ve inleye inleye can 
vereceklerdir. Bu kürsüden vurgunculara sesle
niyorum. Dinimiz hilenizin maskesi olamaz. Di
nin emrettiğini yapınız. Kul hakkını yemeyin, 
onunla dolan mideler çabuk patlar, çünkü atılan 
bir kurşun boş tenekeleri delip geçer, fakat do
lu tenekeleri paramparça eder. Kamu nizamı
nın kurşununa ilk hedef siz olursunuz. Rüşvet 
alanlar, nüfuz ticareti yapanlar kendinizden ya
na olmak için halktan ve Cenabı Haktan yana 
olunuz. 

Onlardan ayrılırsanız rejimin katilleri sizler 
olacaksınız. İrtikâplarınızın delili saklı da olsa 
halkın sezişi ve hakkın şehadeti kesindir. «Ne 
idim ve ne oldum deme.» fakat ne olacağını dü
şün topluma acı ve Allah'tan kork. Muhterem 
senatörler bu maruzatım Diyanet İşleriyle ilgili 
dir. Çünkü, usta hırsızları yakalamak zor, onları 
vicdanları mahkûm etmeli ve tövbe ettirmelidir. 
Aksi takdirde Diyanet işlerim görüşmek fırsat
ları da onların yüzünden ortadan kalkabilir, 
Toplumu vicdanlarında toplamak ve o vicdan 
mabedinde Allah'a tapındırmak ihtiyacı her za
mankinden daha fazla hissedilmektedir. Vicdan
ları madde putlarından arındırmakla ancak top
lumu huzur içinde barındırmak mümkündür. 
Aksi halde her yönü ile toplumumuz, artan bir 
hızla falâket uçurumuna kaymaktadır. Bu top
lumu tutalım. Vurgunculuk ve anarşi halatla-
riyle sürüklenen toplumu kurtaralım, bu halat
ları koparalım. Türk'ü seven Allah'ın emri ve 

şehitlerimizin yalvarışıdır bu. En son ve en 
kudretli müslüman Devlet olan Türk Devleti, 
son bulmasın onu yaşatalım. Sosyal hak ve Ada
leti gerçekleştirelim. Vicdanları aydınlatan ay
dın din adamlarını çoğaltarak ve tatmin ederek 
yıkılan toplumun yapısını restore edelim. Cena
bı Allah'ın ve atalarımızın emanetini evlâtları
mıza noksansız teslim edelim. Daha birçok Di
yanet İşleri Bütçemizin hür parlâmentomuzda, 
artan bir saadet havası içimde ebediyete kadar 
görüşülmesini niyaz eder hepinize saygılar suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gülek buyurunuz efen
dim. 

KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Yüce Senatonun sayın üyeleri, aziz arkadaş
larım; lâik Türkiye'nin Diyanet İşleri Bütçesini 
konuşuyoruz. Lâiklik üzerinde birkaç söz söy
lemek yerinde olur. 

Lâiklik nedir, lâiklik ne değildir? Evvelâ te
mel ilkemiz lâiklik olduğu için önemi büyük bu
nun. Lâikliğe tamamiyle inanıyoruz ve buna bağ
lıyız. Dünya tecrübeleri göstermiştir ki, Devlet 
lâik olursa en kuvvetli devlet olandır. Dine da
yanan devlet, teokratik devlet modası geçmiş-
tlv. Devlet işlerini dünya işlerinden ayırmaktır 
lâiklik. Lâiklik ne değildir? Laiklik evvelâ din
sizlik değildir. Lâiklik dîn aleyhtarlığı değildir. 
Dini küçümseme değildir. Popüler deyimle lâik
lik dine lâyık olduğu yüce mevkiyi sağlamaktır. 
Bine bağlı olmak, içinde iman olmak, aynı za
manda da lâik,, batılı, ilerici olmak kabildir. 
Dünyanın en lâik memleketleri. Dünyanın en 
ileri memleketleri ikisini birleştirebilen memle
ketlerdir. En lâik memleketlerde de göreve baş
larken dua etmek gayet tabiîdir. Ama bu hiç
bir vakit dünya işini mutlaka dine karıştırmak 
demek değildir. Dünyanın en lâik memleketle
rinden birisi Amerika Birleşik Devletleri. Cum
hurbaşkanı göreve başlarken dua eder. Bunu 
bir taraftan kendi dini, protestan dini, arka
sından Katolik, arkasından Yahudi duasını eder. 

Bir çok parlâmentolarda sadece yılın açılışı 
değil, her celsenin başında dua ederler. Onun için 
De Gaulle Fransa'sının, lâikliğin icadedildiği 
memleketin bir zamanlar Cumhurbaşkanı De Ga-
ulle'ün hiç unutmam, diz çökmüş putu öperken 
resmi vardı. Bu demek değildir ki, bir taraftan 
dine samimiyetle bağlı olan insan, aynı zaman-
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da da din işlerini, dünya işlerinden ayıramasın. 
.Din bir veri, dinsiz millet olmaz. Bunu tecrü
be etmişler. Fransız ihtilâlinde demişler «din 
yok». «Allah yok». Yürümemiş. Komünist Dün
ya din ile mücadele için özel bakanlık kurmuş, 
bu da yürümemiş. Yürümiyen bir diğer şey de 
dine politikaya alet etme teşebbüsleri. Bu da 
yürümüyor. Dini politikanın üstünde tutmak 
lâzım. Politikadan ayırma lâzım. O partiye din
siz, bu partiye dinli demek, diyene hiçbir şey 
kazandırmaz. Millet uyandı. Artık abdestsiz na
maz kılanı, oruçsuz iftar edeni, kötü görüyor. 
Bunlar politikada hiçbir şey kazandırmıyor. 
Bunların üstüne çıkabilmek lâzım. Hakiki din 
hissi ile ben politikada ne kazandığımı bir ta
rafa ayırmak lâzım. 

Sayın arkadaşlarım, gelişmede dinin rolü 
7ar. Gelişen memleketlerde ciddî çalışmada 
dinin rolü var. Çünkü din bir vicdan zabıtası -
dır, her şeyden evvel. Herkesin peşine bir jan
darma, herkesin peşine bir polis takamazsınız. 
Ama içinde inanç olan, iman olan, ahlâklı olan-
cLr, dürüst çalışandır. Allah korkusundan işini 
doğru yapandır. 

Nüfusunun % 99 ıı Müslüman olan Türkiye'
de elbette Diyanet İşleri İslâm dinî iîe ilgili, 
işitim dininin meselelerini ele alan Diyanet İş
lerinin önemli yeri vardır. Müslümanlık ileri 
din, hiç şüphe yok. İlerici din, âlem şümul din. 
Hiristiyaniık, doğduktan sonra vaftiz olanı di
nme alır. Müslümanlık «doğan herkez müslü-
mandır» der. Sonra onu başka dinlere çevirir
ler. İşte âlerı şümul din, her şeyi kapsıyan din 
bil. 

Türkiye'yi din geri bıraktı, müslümanlık 
geri bıraktı diyenler büyük hata etmektedir
ler. Türkiye'nin satvet devrinde, Kanuni Sul
tan Süleyman'ın Viyana kapılarına gittiği de
virde de Türkiye Müslümandı. Müslüman ülke
ler geridir derler. Bunun sebebi müslümanlık-
larıdır, derler. Bu da büyük hata, tarihî hata. 
Çünkü Avrupa'nın karanlık devirlerinde ilmi 
ileri götüren, ilmi ayakta tutan müslümanlık ol
muştur, müslüman memleketleri olmuştur. Ka
ranlık devir maalesef arkadan müslümanlığa 
gelmiş, içtihat kapısı kapandı demişiz. Büyük 
din adamları yetişmez olmuş, imam-ı Âzamm, 
Buharinin, Gazalinin devirleri bitmiş, dar gö-

i rüşlü, dar kafalı, cahil birtakım din adamları 
oıtaya çıkmış. Müslümanlığın felâketi de ora-

j da. Karanlık devirden kurtulmanın yolu aydın 
ûiiı adamı yetiştirmektir. Aydın din adamı, 
modern din adamı, dünyayı bilen, din bilgisi 
dışında müspet ilimleri de bilen, din bilen, Dün
ya bilen din adamı. İyi konuşan, temiz giyin
miş, etrafına hürmet telkin eden din adamı. 
Bunları yetiştirerek ancak dini, müslümanlığı 
ileri götürmek lâzım. Hemen itiraf edelim, ila
hiyat Fakültemiz, islâm Enstitümüz, İmam Ha
tip Okullarımız bütün gayretlerine rağmen gör
mek istediğimiz bu modern din adamını meyda
na getiremiyor. Buna gayret edelim. Ve modern 
din adamını yetiştirmeye gayret edelim. Bu
nun yollarından biri de, elbette yolun temeli, 
banları yetiştirecek müesseseleri kurmaktır. 
Bunları henüz kuramadık. Kurduğumuz bu mü-

I C3;ie;sel8rden çıkanları da terfih edemedik. Ter
fih etmek mecburiyetindeyiz. Modern din ada
nıl, iyi giyinen, insan gibi yaşıyan din adamı 
olacaktır. Bizde, Hıristiyanlıkta olduğu gibi, 
kilise teşkilâtı yok. Terfih etmek bizlere düşü
yor. Din adamına itibar ediniz ki, istediğimiz 
çapta, istediğimiz tarzda din adam çıksın. 
Mevki vermeliyiz, yer vermeliyiz. Cemiyette 
yeri olmalı. Bu gayet tabiî iki taraflı, yeri ola
cak din adamı, öyle yetişmiş din adamı olacak
tır. Kendine hürmet telkin ettirecektir. 

Sayın arkadaşlarım, usun yıllar bunun üze
rinde duramadık. Hâlâ da bunu istediğimiz hâlâ 
getirebilmiş değiliz. Bunun ne şekilde yapılabi
leceği üzerinde oturup düşünmek büyük me
selelerimizden biridir. Zaman zaman dinde re
formdan bahsedilir. Müslüman dini ilerici din
dir. Müslüman dini yenilikleri kabul eden din
dir. İçtihat kapısı kapandı demişiz. Açmanın 
yollarına bakalım. Şimdi Dünya'da din reformu 
yapılmış. Lûter çıkmış hrıstiyanlıkta din re
formu yapmış. Dünya'da artık din adamı çıkıp 
din reformu yapma devri geçti. Bundan sonra 
din reformu ancak müesseselerle olur. öyle mü
esseseler kurarsınız ki, içinde Müslüman dini 
bütün ilmi yönleriyle, Dünya'nm en ileri görii-

_ şü ile orada öğrenilir, öğretilir. Böyle müessese 
j bütün Müslüman âleminde itibar kazanır ve o 

müessesenin içindeki bütün Dünyanın, bütün 
Müslüman âleminin itibar ettiği insanların ileri 

I sürdüğü, ilerici fikirler her tarafta kabul edi-
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lir. Bunu ancak Türkiye yapabilir. Başka Müs
lüman memleket yoktur ki, bütün islâm âlemin
de Türkiye kadar itibarı olsun. Türk, Müslü
manlığa en çok hizmet etmiş millettir. Türk 
milletinin bu itibarı hâlâ var, Müslüman mem
leketlerinin hepsini gezdim her yerde Türk'e, 
Türk'ün ilericiliğine büyük hürmet var. Biz 
günün birinde bunu kurmak zaruretindeyiz. 
Memleketimize ve Müslüman dinine bu suretle 
büyük hizmet edeceğiz. Müslümanlığın gelişme
sine, Müslümanlıktaki reforma ancak Türk im
kân verecektir. Kuracağımız bu müesseseler im
kân verecektir. Müslümanlık alemindeki geliş
meleri yakından takibetmek zorundayız. 

Afrika'da Müslümanlık ilerliyor. Süratle 
ilerliyor. Bunu ilerletmek için çalışan 
yok. Misyoner teşkilâtı yok. Kendi kendine yü
rüyor. Gayet şayanı dikkattir. Meşhur bir mis
yoner cemiyetinin mecmuasındaki makale dik
katimi çekti. Diyor «biz Hristiyan misyonerler1! 
bu kadar gayret ediyoruz, Afrika'da Hristiyan-
lık ilerlemiyor. Müslümanlık kendi kendine 
ilerliyor.» Sebebi ne? Sebebi, siyah Afrikalı, 
diyor «isa beyaz. Ben kendimi ondan saymıyo
rum.» Müslümanlık diyor «eşit sayıyor siyahı, be
yazı.» Müslümanlığı kendine daha yakm sayı
yor. Ve bunun için Müslümanlık ilerliyor. Bu 
konularla ilgilenmek zorundayız. 

Saym arkadaşlarım bunlar üzerinde uzun 
konuşmak lâzım. Fakat vaktin sona erdiği için 
burada sözlerimi büyük gayret sarf eden, bü
yük zorluklara rağmen elinden geleni yapmaya, 
gücünün yettiği kadar uğraşan Diyanet İşleri 
Teşkilâtına basarılar dilemekle ve mensupları
nı selâmlamakla sözüme son vereceğim. 

1970 Diyanet işleri Bütçesi milletimize, 
memleketimize hayırlı olsun. Saygılarımı suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bilgen buyurunuz efen
dim. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — İleride hakkım 
mahfuz kalmak şartiyle kısa konuşacağım. 

BAŞKAN — Yok. Birleştirme hakkı yok 
efendim. Sayın Hazerdağlı'da henüz iradesini 
izhar etmedi. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Birleştirme 
hakkım mahfuz kalmak şartiyle belki 5 dakika 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Peki takdir edin. 
LOTFİ BİLGEN (Devamla) — Bunu şunun 

için söylüyorum Sayın Başkanım. Tam bir sene 
evvel burada, bu saatlerde yine Diyanet işleri 
Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü büt
çesi konuşulurken, yine Sayın Atalay benden 
çok kısa konuşmamı istemişti. Ben hakikaten 
grup sözcüsü olduğum halde 6 dakikaya sığdır-
ınıştım. Benden sonra konuşanlar vakitlerini de 
geçtiler ve ben şimdi bir defa daha o hataya 
düşmek istemiyorum. Ama yine de çok kısa ko
nuşacağım. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; Diyanet İş
leri Başkanlığı gibi kutsal bir müessese üzerin
de şahsım adına söz aldım. Gördüğüm bâzı ek
sikliklerin düzeltilmesi temennisinde buluna
cağım. 

Bundan bir sene önce C. H. P. si grup sözcü
sü olarak Diyanet İşlerine ait Teşkilât Kanu
nunun gelmeyisin! tenkid etmiştim. O zaman 
Sayın Bakan bütçe müzakereleri biter, bitmez 
Martta mutlak surette geleceğini vait buyur
muşlardı. Tam 365 gün geçti. Tesadüf ya bir 
Cuma gecesi idi. Saat de aynı saatlerde. Fakat 
teşkilât kanunu hâlâ gelmedi. Yine o zaman ge
tirilmesi düşünülen teşkilât kanununda din gö
revlilerinin ücretlerinin, maaşlarının artırıla
cağı da vait buyurulmuştu. Bilhassa köy imam
larının 250 liraya çalıştırılamıyacağını söyle
diğiniz zaman teşklât kanununda bunun ayrı 
bir şekilde öne alınacağını beyan etmişlerdi. 
Zabıtlarda var. Fakat ona da dokunulmadı. 

Bütçe ile bütün devlet kuruluşları gerekli 
kadrolarını alırlar. Diyanet İşlerine de 1969 
Bütçesinde 2 000 köy imamı kadrosu vermiş 
idik şehir ve kasabalar hâriç. Ve bütçe 1 Mart
ta yürürlüğe girdiğine göre. Diyanet Kadrosu
nun da 1 Martta tatbikata geçmesi gerekir 
iken; diğer bütün kuruluşlarda «Sağlık Bakan
lığında doktorlar, Bayındırlıkta mühendisler 
veya başka dairede her hangi bir memur bir 
Marttan itibaren tâyinlerine geçtiği, vazife
lerine gittiği, boş yerler doldurulduğu halde 
maalesef Diyanet işleri Teşkilâtında 2 bin 
kadro tam sekiz ay boş bırakıldı, hem de bi
lerek. Yapaılmış cami var, halk yapmış, na
maz kılacak cemaat var, Müslüman halk, o 
halkın seçtiği Meclis kadro çıkarmış, para 
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koymuş, iki bin tane imam salâhiyetini de ver
miş. Fakat, gel gör ki, Hükümet, Müslüman
lığı hem de hiç kimseye vermiyen Adalet 
Parti iktidarı seçimlerde herkese mavi boncuk 
diyebilmek için secim sonuna bırakacağım 
diye iki bin kadroyu tam sekiz ay elde tut
muş. Bunun daha kısa bir devresini bizim 
kendi seçimimizde 1988 Haziranında yapılan 
Senato seçimlerinde de görmüşüz. O saman da 
Mart, Nisan, Mayıs, Haziranda hiçbir köye 
köy imamı verilmemişti, seçimden sonra ya
pıldı. Daha evvel aynı hatayı, hesaplı ha
tayı, mavi boncuk hikâyesini 1955 seçimlerin
de görüyoruz. O zaman da seçimlerden son
raya kalmıştır. Ben şöyle küçük bir hesap 
yaptım. Kaybolan vakit namazları sevap ba
kımından 4,5 milyon vakti buluyor, 1985 - 1968 
- 1969 seçimlerinde. Hesap meydanda 8 ayı 
güne, gıınü beş vakte, iştirak eden cemaati, 
her vaktin 27 kat cemaat sevabını çarpınca 
meydana çıkıyor, öyle ise, burada Sayın Hü
kümet temsilcisinden artık bunu ciddiye al
malarını, Iıiç olmazsa 1970 bütçesinin 1 Mart
tan itibaren tatbik edilmesini rica ederim. 
Eğer, Haziranda seçimler olursa, korkarım ki, 
yine bu defa tâyinler Temmuzdan ponraya ka
lacaktır. 

Yine geçen sene imam tâyinlerinde birta
kım hatalar olduğunu beyan etmiştim. Görüyo
ruz, şahidoluyoruz hepimiz. Bir usule raptet
mek lâzım, bir sisteme bağlamak lâzım. Parti 
idarecilerinin elinde oyuncak olmamalıdır. 
Hangi köy iktidar partisinin ilçe başkanına 
iyi iltifat edebilmişse, onım köyüne imam ve
riliyor, o imam ela din adamı olduğu halde, 
hiç kimseye boyun eğmemesi gerektiği halde, 
öyle istememiz gerektiği halde maalesef bu
rada açıkça söyliyeyim, ömründe alnı secdeye 
değmemiş bir kısım insanların emrine gi
riyor. 

Bu yazıktır, bunu yapmamalıyız. Süratle 
bir tâyin talimatnamesi hazırlanmalı, ve mut
lak surette evvelâ nüfusu çok, ama geliri az 
fakir köyler tercih edilmeli. Gördük bâzı yer
lerde, seçimlerde köyün verdiği oy nisbe tin
de imam tâyin edildi. Halk Partisine oy ver
miş olan yerlerde hak olan imam tâyini maa
lesef Adalet Partisine fazla oy vermiş olan 
yerlere verildi. Bunu rakamları ile ispat ede

bilirim, vaktinizi almıyacağım. Bu doğru bir 
hareket değildir. Herkes, yanyana olan iki 
köy halkı aynı nisbette Türk, aynı nisbette 
Mlislümandır, aynı nisbette dinî telkine ve eği
time ihtiyacı vardır. Kaldı ki, biz bu kudsi 
müesseseyi partiler ve günlük politika dışın
da ve hattâ üstünde tutmak zorundayız. Bunu 
bilmeye mecburuz. Bu üstün durumu temin 
edecek olanlar elbetteki evvelâ din adamları
dır. Ama, din adamlarının da müspet ilimle 
mücehhez, dinî bilgisi tam, olgun ve aydın 
kişiler olması için gerekli tedrisata yarıyan 
okulları açmakta elbette Devlete düşmekte
dir. Burada sadece kantite üzerinde, değil, 
bilhassa kalite üzerinde durmak zorundayız. 
Aksi halde, müspet ilimle mücehhez din adamı 
yerine, ıLur an ve Hadisin emirlerinden habersiz 
birtakım sapık mezheplere bağlı, yobaz insan
ların din adamı unvanı ile ortaya çıkması 
her şeyden önce islâmiyete zararlıdır. Tür
kiye'de bütün okulları Millî Eğitim Bakanlığı 
kontrol eder, etmesi lâzımdır. Bu hem hakkı, 
hem de Devlet adına görevidir. Bu mecburi
yete rağmen bir kısım K u r a n kuralarının 
sapık mezheplere ve hattâ bası siyasi maksatla
ra alet edilmekte olduğunu, maalesef, üzülerek 
görmekteyiz. O halde, burada Devlet adına 
kontrol yeterince yapılamamaktadır. Halkımız 
birçok hayır işlerine olduğu gibi, Kur'an 
kurslarına da yardım etmekte, binalar yap
tırmakta, ücretli hocalar tutarak 'evlâtlarını 
sırf Kur'anı Kerimi doğru okumasını ve yeter
li dinî bilgileri öğrenmesini istemektedir. Va
tandaşın bu. kadar halisane niyet ve gayretle
rini istismar eden, hem de din namına istis
mar eden bir zümre de meydana gelmiş bulun
maktadır. Türk Milletinin bütünlüğünü böl-
üiük k in onun mensuboiduğu İslâm Dinini böl
mek gayesiyle kurulduğu anlaşılan bütün tel
kinleri ve şeyhin resmine taparcasına yapılan 
ibadet şekilleri ile sapık bir mezhebolduğu be
liren Süleynıancılık faaliyeti maalesef Hükü
metin himayesi altında yıkıcı, bölücü, kin 
kusucu faaliyetlerine devam etmektedir. Bü
tün Türkiye'de serbest faaliyette bulunan bir 
kolunu da Millet Meclisine sokan bu sapık 
mezhebin nasıl faaliyet gösterdiğini kısa bir 
iki misalle anlatmak suretiyle Hükümetin 
dikkatini çekmek istiyorum. Şimdi anlataoa-
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ğım birkaç örnekle işin nereye kadar vardığı
nı görmek mümkündür. Biz bir yandan kont
rolsuz Süleymancılik yuvası haline gelen 
Kur'an kursları ile ilgilenmek, orada okuyan
ları imam - hatip okulu kanalı ile Yüksek 
İslâm Enstitüsüne ulaştırmak ve Yüksek 
İslâm Enstitüsüne ulaştırmak ve Yüksek İslâm 
Enstitüsünü de akademi haline getirmek ihti
yacındayız. Günkü, çok iyi yetişmiş din ada
mı yetiştirecek müesseseler akademi olmakla 
mümkün olurlar. Misalini kısaca veriyorum; 
İçel'in Erdemli ilçesinin, Kömük nahiyesinde 
Zefkeriya Alppmar adında bir kişi, bir imam 
Diyanet İşleri Başkanlığının 114-33-17825 sayı 
ve 8 . 7 . 1967 tarihinde... 

BAŞKAM — Sayın Bilgen müddetiniz dolu
yor. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Benim ko
nuşma müddetim 20 dakika. 

BAŞKAN — Arz edeyim, şöyle olabilir; bir 
üye diğer üyeye sırasını verir. Yoksa, konuş
ma yerini veremez, 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Sayın Ha
zerdağlı söz hakkını verdi, benden sonra olan 
Sayın Arıburıın arkadaşıma söyledim. 

BAŞKAM — Siz Sayın Tekin Arıburun ile 
yer değiştirdiğiniz için sisin sıranız 9 da dır. 
Sayın Salim Haserdağlı'nın 10 dadır. Ancak, 
şöyle mümkündür. Siz konuşmanızı bitirirsi
niz. Yeniden söz alırsınız, Hazerdağlı irade
sini izhar eder,, sice yerini verir; o zaman ko
nuşabilirsiniz, Aksi takdirde... 

LÛ:;Fî BİLGEN (Devamla) — Hayır efen
dim, ben beşte idim, Hazerdağlı 6 da idi, bir
leştirdik. Bu maksatla ten Sayın Arıburun'la 
yer değiştirmiş oldum, 

BAŞKAN — Bir iki dakika içinde lütfen 
bitiriniz. Çünkü, geçen sene de size bir hak
sızlık olmuştu haklısınız, hatırlıyorum. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Yok hayır, 
o hakkımı kullanamıyorum, ama şimdiki haik-
kımı kullanacağım. 

BAŞKAN — Bir dakika içinde lütfen top-
layıverin. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Bu köyde 
bu müracaatı Diyanet İşleri Başkanlığı kabul 
etmediği halde, o köyün halkının verdiği pa
ralarla o köy camiinde imam ve Kur'an kur

sunda hoca. Bilâhara Diyanet İşleri Başkan
lığı 6 . 11 . 1969 tarih ve 5 -140-4/63021 sayılı 
yazıları ile re'-sen imamlığa tâyin edilen Ahmet 
Gürsoy köye derhal geldiği halde, hâlâ göreve 
başlıyamamıştır. Çünkü, eski kaçak imam Ze-
keriya Akpınar camii bir türlü teslim etme
mekte, her gün anahtarı gittiği yerde taşı
makta, hocası bulunduğu Kur'an kursu tale
belerini de kışkırtarak resmî imam camie gel
diği zaman baskı yapmakta, Hükümet temsilcisi 
olan Sayın Kaymakam da kanunu tatbik etme
mekte, edememekte, cami anahtarını kaçak 
imamdan alıp, Diyanetin tâyin ettiği resmî ima
ma verememekte ve hattâ daha garibi, sana 
başka bir iş bulalım, bu imamı ben buradan hal
kın elinden alamıyorum gibi, Devlet idaresi ile 
kabili telif olmıyan bir lâubalilik içinde âtıl 
kalmaktadır. Yine geçen sene Silifke'de Ra
mazanda çok üzücü bir hâdise olmuştur. Konya 
Merkez vaizlerinden Yüksek İslâm Enstitüsü 
mezunu Ali Akdağ Diyanet İşleri Başkanlığının 
20 . 10 . 1969 tarih ve 116 - 33 - 59725 sayılı ya
zısı ile Silifke Merkez Vaizliğine tâyin edilmiş
tir. Bir ramazan va'zında öyle der : «Kur'an 
kursu talebesine camiler veya Kur'an kursu bi
naları için makbuzlu veya makbuzsuz para top
lattırmak doğru değildir. Onları dilenci gibi 
cami kapılarında görmekten Müslüman cemaat 
müteessir olmaktadır. Paraları kendiniz toplayı
nız. Aslında Kur'an kursu öğrencileri için bir 
istikbal de yoktur. Onları senelerce orada sırf 
anlamadan Kur'an ezberlemek için tutmak doğ
ru değildir. Kur'an kursları yeterli dinî ilmi 
veremediğine göre, mezun olanlar da buradaki 
alışkanlıkla geçim sıkıntısı içinde, köy yardımı 
ile beslenerek dilenci durumuna düşmektense, 
iki sene Kur'an kursunda okutup, sonra imam 
Hatip Okuluna gitsinler. Böylece hem Yüksek 
İslâm Enstitüsünü bitirinceye kadar yol alır
lar, Devlet kademesinde, Devlet beranıinde iti
bar görürler.» der, Ertesi günü aynı kürsüye 
vaiz çıktığı zaman önsrralarm Kur'an kursu 
öğrencileri tarafından sarıldığını görür, onun 
arkasında Süleymancılıkla tanınmış çocuk veli
leri bir tazyik havası içerisinde bir talebe vaize 
bir kâğıt verir ve sert bir ifade ile; «Kur'an kur
su mezunları neden dilenci oluyor anlat.» der. 
Vaiz kâğıdı okur ve nezaketle cebine koyar, mü
nasip lisanla anlatmaya hazırlanırken, bir başka 
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talebe ayağa kalkar, «Anlat, kâğıtt olanı.» der, 
bir başkası daha aynı şeyi söyler ve bir tazyik 
altında olduğunu hisseder, halk karışır, talebe 
ayağa kalkar, ve mihrapta bulunan imam müda
hale ederek talebeyi susturur. Vaiz biter, dışa
rıda münakaşa devam eder, polis müdahale 
eder, iş mahkemelik olur. Süleymancı Kur'an 
Kursu öğretmeninin getirdiği Süleymancı tale
beler imama çıkışırlar, «Neden bize mâni ol
dun?» diye. İmam; «Benim vaizfem camide sü
kûneti temin etmektir.» der, «Bize mâni olma
saydın onu temisîiyecektik.» derler. Artık bir 
güruh haline gelen bunlar din adamı olamazlar. 
Böyle din eğitimi olmaz. Hükümetin bunları 
kontrol etmesi gerekmektedir. 

Yine üç sene evvel Mersin'de bir Kur'an kur
su vardır, senelerden beri devam eder, bir tek 
mezun vermemiştir. Bir maksat için talebe ye
tiştirirler. Hükümet o Kur'an kursu hocasını 
Adana'nın bir ilçesine alır. Ve ertesi günü bü
tün talebe hocası ile beraber giderler «Biz Kur'-
an kursuna geldik, hocamızdan ayrılmayız.» 
derler. Hocanın vazifesi Kur'an kursu öğrencisi
ni Kur "anı Kerîme bağlamaktır, kendisine, Sü-
leymancılık mezhebine bağlamak değildir. Bi
zim inancımız odur ki, Kur'an kurslarında öğre
tilecek tek şey, Kur'anı Kerîm tedris ve ona da
yalı dinî bilgiler olması gerek. Süleymancılık 
gibi, dinimize ayları sapık mezheplerle çocukla
rımızın kafalarını bozmaya kimsenin hakkı yok
tur. Her şeyden önce ilâhi dinlerin en ulvisi 
olan İslâm Dinine aykırıdır, bölücüdür, İslâmm 
birlik esasına tamamiyle zıttır. Hükümetin bu 
yönde ciddî tedbir almasını istiyoruz. 

Ben meseleyi uzatmıyacağım, yalnız Başka
nın müsaadesi ile Türkiye'nin içinde bulunduğu 
bu fecî durumu anlatmak için Mevlâna Hazret
lerinin çok kısa sürecek bir hikâyesi ile meseleyi 
kapatmak istiyorum. 

BAŞKAN — İki dakikanız var. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — İki dakikada 
anlatırım. 

Mevlâna Hazretleri, üçüncü kitabında oldu
ğunu hatırlıyorum; şöyle anlatır, kısaca ve ka
baca; 

«Bir Yahudi hükümdarı eyaletin birinde Hı
ristiyanlığın süratle yayılmakta olduğunu ha
ber alır. Endişelenir, onun Başveziri kendisine 

I müracaat eder; «Bana müsaade et, yetki ver, 
hen bu işi hallederim.» der. Yetki verirler ve 
anlaşma gereğince bir bayram günü meydanda, 
dört yol ağzında Kıral Veziri sille tokat kovar, 
«Pis Hıristiyan sen de mi onlardan oldun?» der. 
«Nereye gidersen git.» der. O da; «Benim, din
daşlarımın olduğu yere giderim.» der. Ve Ve
ziri kalkar gider. Hakikaten Vezir papazdan 
daha iyi Hıraistiyanlığı öğrenmiştir. Onların 
başına çok kısa bir süre içinde lider olur. Sene
lerce Hıristiyanlığı yayar, komşu eyaletlere de 
geçer. Aradan beş altı sene geçer. Hakikaten 
Yahudi Kiralı pişman olur, endişe etmeye baş
lar. «Benim Vezir hakikaten mi Hıristiyan ol-
muştu? Bana mı madik attı?» der. Fakat, ha
ber gelir; «Kıral sabretsin, ben vazifemi bili
rim.» der. Sekiş, on sene geçtikten sonra artık 
herkesi iyice bağlamıştır kendisine, ortaya çık
maz. Vazlara gitmez, halk ısrar eder, «Görmek 
istiyoruz» der, «Hastayım çıkamıyacağım.» 
der ve nihayet; «Bari derler bizim kabile reis
lerimizi kabul edin.» der. «Kabul, sıra ile gel
sinler yalnız.» der. Bir tanesini kabul eder. 
Ona ders verir, «Bunu anlatırsın.» der ve çıkar
ken bir beraet verir. Şu, der ben öldükten son
ra, benim yerime geçeceğine dair imzalı vesi-
kamdır, der. Benim yerime geçeceksin, der. Şu 
kitap da incilin manasıdır, buna göre amel ede
ceksiniz, der. Yalnız biliyorsunuz ki, halk be
ni çok seviyor, ben sağken bunu ortaya çıkarma, 
ben öldükten sonra çıkar, korkarım sana bir 
şey olur, der. Bir hafta sonra ikinci kabile rei
sini çağırır, ona da ayrı bir berat verir, ayrı bir 
İncil verir, bununla amel edeceksiniz, benim 
vekilimsin der. Yalnız ben ölünceye kadar çık-

| ma ortaya, ve hakkını kılıçla koru; bu vesika
nın sahtesi çıkarılabilir, der. 11 kabilenin 11 
reisine ayrı bir incil ve ayrı bir berat verir. Ve 
kendisini belki, dayanamam ip ucu veririm di
ye açlığa ve dolayısiyle ölüme terk eder. Görül
medik bir merasim, Hıristiyanlığın banisi gibi 
muazzam bir tören, bir hafta sonra halk otu
rur derler ki, matem günü geçtikten sonra bize 

I bir şey söylemedi mi giderken hazret. Evet söy
ledi der birisi, işte bununla amel edeceğiz, be
ni de vekil tâyin ettiler, öteki çıkar vay sahte
kâr seni, esas beni vekil tâyin etti, işte kitabım 
der ve derken 11 kabilenin 11 reisi kılıçları çe-

j ker, birbirine girer. Tabiî kabileler de girer, 
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onbinlerce insan ölür orada. Tabiî ölenlerin ne
silleri devam eder, yüz milyonları bulur, ama, 
Hıristiyanlık 11 ayrı parçaya o günden ayrı
lır. Bu Hıristiyanlık adına Hıristiyanlığın ne 
güzel parçalanmasını ifade eder. Şimdi biz yal
nız Kuranı Kerîmi ve hadisleri tanırız. Hasre
ti Muhammed'i de Peygamber tanırız, Allah'a 
inanırız. Bunun dışında ne Hazreti Muham-
med'den ileri bir falan zat vardır, onun kurdu
ğu mezhebe gideceğiz, ne falan zat vardır. Bu 
nokta üzerinde Müslüman Türk olarak uyamk 
bulunmak sorundayız. Hepimize düsen bu va
zifeyi hakkı ile takibetmek zorundayız. Vakti
nizi aldım. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, gecenin bu geç saatinde bizim başka ar
kadaşlarımızın hakkına hürmet etmemiz lâzım
dır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Bora? 
Yoklar. Böylelikle Diyanet İsleri Başkanlığı 
bütçesi üzerinde görüşmeler, Sayın Bakanın ko
nuşmasını yapmak kaydı ile. bitmiş buluıimak-

• • • • > - • • 
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tadır. Bir önerge vardır okutuyorum. Sayın Ba
kan, Tapu Kadastro ve diğer bütçelerin görüş
melerinde de bulunacaktır. Konuşmasını bu büt
çelerle beraber Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi 
üzerinde yapacaklardır. Ara vermek üzere veya 
yeni bir birleşime gitmek üzere bir önerge var
dır okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Toplantının bugün saat 11,00 e talikini arz 

ve teklif ederim. 
Aydın 

İ. Cenap Ege 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 

Başkan, eğer Sayın Bakan konuşmak isterlerse 
konuşsunlar, 

BAŞKAN — Hayır, anlaştık Sayın Bakanla. 
Sayın Bakan bugün saat 11,00 deki birleşimde 
konuşacaklardır. 

Bugim saat 11,00 de toplanmak teklif edil
mektedir. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler,,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bugün saat 11,00 de toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum, 

Kapanma saati : 04,20 

• • < - • ' • 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

33 NCÜ BİRLEŞİM 

30 . 1 . 1970 Cuma 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar

ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/3); (Cumhuriyet Senatosu 1/1051) (S. Sayı
sı : 1288) (Dağıtma tarihi : 23 .1.1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YARILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

5239 sayılı Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları Kanunu ile bu 
kanunu değiştiren kanunlara bağlı cetvellerin Tıp Fakültesi kıs
mında değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eği
tim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 2 / 4 1 ; 

Cumhuriyet Senatosu : 2 275) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 12) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 22 . 1 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 163 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 
Millet Meclisinin 21 . 1 . 1970 tarihli 28 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 

işari oy ile kabul edilen, 5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu kanu
nu değiştiren kanunlara bağlı cetvellerin Tıp Fakültesi kısmında değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fcrruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 24 . 11 . 1969 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 21 . 1 . 1970 tarihli 28 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Mület Meclisi S. Sayısı : 12) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Mülî Eğitim Komisyonu 26 . 1 . 1970 
Esas No. : 2/275 

Karar No. : 2 ' 
Yüksek Başkanlığa 

5239 sayılı Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları Kanunu ile bu kanunu değiştiren kanunlara 
bağlı cetvellerin Tıp Fakültesi kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun, ilgili Hükümet ve 
üniversite temsilcilerinin de iştiraki ile Komisyonumuzun 24.1.1970 günkü birleşiminde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Gerekçede etraflıca izah edildiği üzere Ankara Tjp Fakültesi 1945 yılında öğretime açılmış ve 
o tarihten itibaren devamlı bir gelişim geçirmiştir. Halen 45 kürsü ve enstitü haline gelmiş bu
lunan fakültenin bugünkü kadroları ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. 

Bu itibarla kanun Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiştir. Ancak, kanunun birinci mad
desinde zikredilen «(1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar kaldırılmış» ibaresi her nasılsa dikkat
lerden kaçmış ve metne yakardaki şekilde geçmiştir. Üniversitedeki tâyinler 5239 sayılı Kanunu 
tadil eden 115 sayılı Kanuna göre bazan tâyin bazan da seçim ve tâyin işlemi görmektedirler. Bu 
sebepten bir zamana ihtiyaç vardır. Tatbikata hiçbir kimsenin açıkta kalmamasını sağlamak için 
bir geçici madde eklenmesine lüzum ve zaruret hâsıl olmuştur. 
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Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edil

mek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 

T. Cebe 
Cumhurbaşkanınca S.Ü. 

H. Dener 

Sözcü 
Kastamonu 

M. Çamlıca 
Elâzığ 

C. Ertuğ 

Kâtip 
Sivas 

H. Öztürk 
Samsun 

F. Tet et oğlu 

Bitlis 
O. Kürümoğlu 

Tabiî Üye 
8. Karaman 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Esas No. : 2/275 
Karar No. : 17 

26 . 1 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 21 . 1 . 1970 tarihli 28 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 

rşari oy ile kabul edilen, 5239 sayılı Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları Kanunu ile bu Kanunu 
değiştiren kanunlara bağlı cetvellerin Tıp Fakültesi kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi, Komisyonumuzun 26 Ocak 1970 tarihli 4 ncü Birleşiminde, ilgili Hükümet temsilcileri 
ile Tıp Fakültesi Dekanı da hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine, gerekli öğretim, üyesi, öğretim yardımcısı ve 
memur kadrolarının verilmesini öngörmektedir. 

1945 yılında 14 kürsü halinde öğretime açılan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, artan ve geniş-
liyen hizmet kapasitesine paralel süratli bir gelişme göstererek, günümüzde 45 kürsü ve enstitüye 
sahip bir öğretim, kurumu haline gelmesine rağmen; geçen süre içinde, öğretim üye ve yardım
cıları ile idari personel kadroları yönünden aynı ölçüde takviye edilmesi mümkün olamamıştır. 
Nitekim, hizmetlerin ifası sırasında kadrosuzluk sebebi ile halen profesörlük unvanı kazanmış bir
çok öğretim üyesi doçent kadrosunda, doçent unvanını kazanmış öğretim üyeleri de asistan kad
rosunda görevlerine devam etmek zorunda kalmışlardır. 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin ihtiyacı bulunan kadroları temin etmek suretiyle, kadro 
sıkıntısının giderilmesini ve mağduriyetlerin ortadan kaldırılmasını öngören teklif, Komisyonu
muzca da uygu mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi1 metninin 1 nci, 2 nci ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul 
edilmiş; diğer taraftan, teklifi daha önce-görülen Millî Eğitim Komisyonunca Millet Meclisi 
metnine ilâve edilen geçici madde, uygulamada karşılaşılabilecek aksaklıkları önlemek ve mükte
sep hakların ihlâline mâni olmak bakımından Komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve aynen 
kabul edilmiştir. 

TII - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 
kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü 
Ankara Uşak 

Y. Köker M. F. Atayurt 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Kütahya 

R. Üner İ. E. Erdinç 
Tabiî Üye 
8. Özgür 

Kâtip 
Konya Ankara 

O. N. Canpolat 1. Yetiş 
Manisa. Maraş 

O. Karaosmanoğlu A. Karaküçük 
Trabzon Urfa 

A. §. Ağanoğlu İ. E. Karakapıcı 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1358) 
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MİLLET MECLİSİNİN KA-
BUL ETTİĞİ METİN 

5239 sayılı Ankara Üniversitesi 
Kuruluş Kadroları Kanunu ile 
bu kanunu değiştiren kanunla
ra bağlı cetvellerin Tıp Fakül
tesi kısmında değişiklik yapıl

ması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 5239 sayılı 
Ankara üniversitesi Kuruluş 
Kadroları Kanunu ile bu ka
nunu değiştiren kanunlara bağ
lı cetvellerin Tıp Fakültesi kıs
anına ait kadrolardan bağlı (1) 
sayılı cetvelde gösterilen kad
rolar kaldırılmış yerine bağlı 
(2) sayılı cetveldeki kadrolar 
eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımım takibeden aybaşından 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

CUMHURİYET SENATOSU 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU
NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

5239 sayılı Ankara Üniversitesi 
Kuruluş Kadroları Kanunu ile 
bu kanunu değiştiren kanunla
ra bağlı cetvellerin Tıp Fakül
tesi kısmında değişiklik yapıl

ması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nunun yayımı tarihinde (1) sa
yılı cetvelden aylık alan a) öğ
retim üyeleri, b) öğretim yar
dımcıları, c) Memurlar yeniden 
tâyin ve seçim işlemine gidil
meden 2 s ayık cetvelde göste
rilen ve halen işgal ettikleri 
unvan ve kadrolara tekabül 
eden kadrolara tâyin edilmiş 
sayılırlar. Kazanılmış bütün 
hakları saklıdır. 

MADDE 2. — Millet Meclisi
nin kabul ettiği 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi
nin kabul ettiği 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

(1) sayılı cetvel 

Millet Meclisi metnine bağ
lı (1) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

(2) sayılı cetvel 

Millet Meclisi metnine bağlı 
(2) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

5239 sayılı Ankara Üniversitesi 
Kuruluş Kadroları Kanunu ile 
bu kanunu değiştiren kanunlara 
bağlı cetvellerin Tıp Fakültesi 
kısmında değişiklik yapılması 

hakkında kanun teklifi. 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millî 
Eğitim Komisyonunca kabul 
edilen geçici madde aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1358) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetveller) 

(1) SAYILI CETVEL 

D. 

1 
2 
3 
4 
'5 
5 
'6 
7 
8 

7 
8 
9 

10 
4 
5 
6 
7 
8 
5 
6 
7 

3 
'6 

Oörevin çeşidi 

< 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

b) 

Asistan 
» 
» 
» 

Uzman 
» 
» 
» 

i » 

Okutman 
!» 
» 

Başhekim 
Başhekim 

ı) öğretim üyeleri 

(Sayı 

16 
15 
20 
:22 

5 
31 
25 
25 
'30 

öğretim yardımcıları 

c) Memurlar 

(TaJbip) 
Muavini (T* tfbip) 

40 
60 
90 

im 
7 
S 
8 
8 
8 
2 
3 
3 

1 
1 

Aylık 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 
700 

800 
700 
600 
500' 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 

1 100 
950 
800 

1 500 
950 

D. 

5 
6 
7 
8 
9 
8 
8 

10 
11 
11 
10 
10 
10 

6 
9 
9 
4 
6 
5 
'6 

' 7 
'9 

10 
11 
12 
14 
8 
9 

10 
11 

öörevin çeşidi 

Sekreter 
Kitaplık Müdürü 
Kütüphaneci 

» 
» 

Büro Şefi 
öğrenci îş. Şefi 
Birinci Mümeyyiz 
ikinci » 
Memur 
Hesap Memuru 
Amlbar Memuru 
Karantina Memuru 
Ayniyat L/v. Müdürü 
Ayniyat Lv. Memuru 
idare Memuru 
Başeczacı 
Eczacı 
Diş Talbîbi 
Diş Taibibi 
Başhemşire 
Başhemşire Yardımcısı 
Hemşire 

» 
» 

Hemşire Yardımcısı 
Eh e 

» 
» 
» 

ıSayı 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

20 
5 

42 
25 
1 
2 
2 
2 

Aylık 

1 100 
950 
800 
700 
60O 
700 
700 
500 
450 
450 
500 
500 
500 
950 
600 
600 

1 250 
950 

1 100 
950 
80O 
600 
500 
450 
400 
300 
700 
'600 
500 
450 

(2) SAYILI CETVEL 

1 
2 
3 
4 
4 
5 
6 
7 ' 

a) 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

Öğretim üyeleri 

30 
'30 
26 
27 
20 
40 
40 
31 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 250 
1 100 

950 
800 

b) Öğretim yardımcıları 

6 
7 
8 
9 

10 
3 
4 » 
5 » 
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Asistan 
» 
» 
» 
» 

Uzman 

10 
50 
67 
90 

183 
5 

12 

950 
800 
700 
600 
500 

1 500 
1 250 
1 100 



). 

6 
7 
3 
4 
5 
'6 
7 

3 
6 
15 
6 
7 
8 
9 
8 
8 

LO 
Ll 

Görevin çeşidi 

Uzman 
•» 

Okutman 
» 
» 
ı» 
» 

c,) Memurlar 

[Başhekim 
» Muavini 

ıSekreter 
Kitaplık Müdürü 
Kütüphaneci 

» 
» 

Büro Şefi 
öğrenci İşleri Şefi 
Birinci Mümeyyiz 
İkinci 'Mümeyyiz 

Sayı 

8 
16 
'2 
3 
4 
3 
3 

1 
1 
1 
'1 
İ 
1 
•2 
1 
1 
1 
2 

_ 

Aylık 

950 
800 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 

1 500 
950 

1 100 
950 
800 
700 
'600 
700 
700 
500 
450 

5 — 

D. 

11 
11 
l!l 
11 
>6 
'9 
9 
4 
'5 
5 
7 
9 

10 
11 
12 
14 

8 
9 

10 
11 

Görevin çeşidi 

ıMemur 
Hesap Memuru 
Amlbar Memuru 
Karantina Memuru 
Ayniyat Levazım Md. 
Ayniyat Levazım Memuru 
İdare Memuru 
B'aşeczacı 
Eczacı 
Diş Tabibi 
Başhemşire 

» Yardımcısı 
Hemşire 

» 
» 
<», Yardımcısı 

Ebe 
» 
» 
» 

Sayı 

2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

30 
'10 
45 
25 
3 
4 
3 
2 

Aylı'k 

450 
450 
450 
450 
950 
600 
600 

1 250 
1 100 
1 100 

800 
600 
500 
450 
400 
300 
700 
'600 
500 
450 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetveller) 

(1) Sayılı cetvel 

Millet Meclisi metnine bağlı (1) sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

(2) Sayılı cetvel 

Millet Meclisi metnine bağlı (2) sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

)>&<.* 
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Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakülte sinde, Üniversiteler Kanunu gere
ğince doçent kadrosunda profesörlüğe yükseltilmiş bulunan öğretim 
üyelerine profesörlük kadrosu verilmesi hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 

Meclisi 2 /40 ; Cumhuriyet Senatosu 2/276) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 11) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 23 . 1 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 153 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 22 . 1 . 1970 tarihli 29 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde, Üniversiteler Kanunu gereğince 
doçent kadrosunda profesörlüğe yükseltilmiş bulanan öğretim üyelerine profesörlük kadrosu ve
rilmesi hakkında kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbcyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 24 . 11 . 1969 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 21, 22 . 1 . 1970 tarihli 28 ve 29 ncu Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 11). 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 2/276 26 . 1 . 1970 
Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde, Üniversiteler Kamımı gereğince doçent kadrosunda pro-
ff«örlüğe yükseltilmiş bulunan öğretim üyelerine profesörlük kadrosu verilmesi hakkında kanun, 
ilgili Hükümet ve Üniversite temsilcilerinin de iştirakiyle komisyonumuzun 24 . 1 . 1970 tarihli 
birleşiminde tetkik ve müzakere edildi. 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde 4936 sayılı Üniversiteler Kanu
nunun 24 ncü maddesinin (b) fıkrası gereğince seçilmiş 13 kadrosuz profesör mevcuttur. Bu pro-
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fesörler bugüne kadar kadroya ğeçirilnıediğd gibi fakültendn mevcut kadroları ihtiyacı karşılıyamıa-
dığından terfilerde tıkanıklık husule gelmektedir. 

Fakülte kadrolarında kısmen de olsa bir ferahlık getirecek olan bu 'kanun komisyonumuzca 
da uygun mütalâa edilmiştir. 

Ancak, bu kanun birinci maddesinde zikredilen (2) sayılı cetvel 5239 sayılı Kanuna bağlı 
olarak gösterilmiştir. Halbuki, Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkındaki Kanunun bi
rinci maddesinde 5239 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel 7221 sayılı Kanunla değiştirildiğin
den bir yanlışlıkla bu maddeye alınmış olması 1 nci maddenin değiştirilmesini zorunlu kıl
mıştır. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve havalesi gereğince (Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Başkan 'Sözcü Kâtip 
Ankara Kastamonu Sivas Bitlis 
T. Ceibe M. Çamlıca H. Öztürk O. Kürümoğlu 

C. Bşk. S. Üye Elâzığ Samsun Tabiî Üye 
II. Dener C. Ertuğ F. Tevetoğlu S. Karaman 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 26 . 1 . 1970 

Esas No. 2/276 
Karar No. 18 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 22 . 1 . 1970 tarihli 29 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde, Üniversiteler Kanunu gereğince 
doçent kadrosunda profesörlüğe yükseltilmiş bulunan öğretim üyelerine profesörlük kadrosu veril
mesi hakkında kanun teklifi, Komisyonumuzun 26 Ocak 1970 tarihli Birleşiminde, ilgili Hükümet 
temsilcileri ile Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Dekanı da hazır bulundukları halde tetkik ve 
.müzakere olundu. 

I - Teklif, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fabültesimde doçent kadrosunda pro
fesörlüğe yükseltilmiş bulunan öğretim üyelerinin ihtiyacını karşılamak üzere 13 aded profesör kad
rosu tahsisini ön görmektedir. 

•Gerekçede de ifade edildiği üzere, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde, 4936 sayılı Üniversite
ler Kanununun 24 noü maddesinin (b) fıkrası uyarınca seçilmiş 13 kadrosuz profesör bulunmak
tadır ve bunlar, Fakültenin yirmi yıl önceki ihtiyaçlarına göre hazırlanmış elan kadrolar tamamen 
kullanılıp bittiğinden, bugüne kadar kadroya geçirilememişleridir. Diğer taraftan, sözkonusu pro
fesörler halen doçent kadrolarını işgal ettiklerinden bu yüzden doçentlik kadrolarında da suni ola
rak bir tıkanıklık meydana gelmekte ve doçentliğe hak kazanımış asistanlara doçentlik kadrosu: 
verilememektedir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1359) 



Fakültenin gelişmesini engelleyici nitelikte tesir yapan bu durumun ortadan kaldırılması ve 
mağduriyetlerin önlenmesi maıksadiyle hazırlanmış bulunan kanun teklifi, Komisyonumuzca da uy
gun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

I I - Teklifi daha önce tetkik etmiş olan Millî Eğitim Komisyonunun 1 nci maddede teknik bir 
zaruret sonucunda yapmış bulunduğu değişiklik Komisyonumuzca da yerinde görülmüş, Millet 
Meclisi metninin 2 nci ve 3 ncü maddeleri ise aynen kabul edilmiştir. 

III - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 
^kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

[Başlkan 
Ankara 

T. Köker 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. Tiner 

Taıbiî Üye 
Söz hakkım mahfuz 

S. Özgür 

Sözcü 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Kütahya 
/ . E. Erdinç 

Kâtip 
Konya 

0. N. Canpolat 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu İ. E. 

Ankara 
î. Yeti§ 

Maraş 
A. Karaküçük 

Urfia 
Karakaptcı 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesinde, Üniversiteler Kanunu 
gereğince doçent kadrosunda 
profesörlüğe yükseltilmiş bulu
nan öğretim üyelerine profesör
lük kadrosu verilmesi hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Ankara Üni
versitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna 
bağlı 2 sayılı cetvelin Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fakültesi kıs
mındaki cetvele, ilişik cetvel
deki 13 kadro ilâve edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Millet 31 edişinin kabul ettiği 
metne bağlı cetvel) 

CETVEL 

Memuriyet 
D. nev'i Aded Aylık 

1 Profesör 4 2 000 
2 » 9 1 750 

_ 4 _ 

Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesinde, Üniversiteler Kanunu 
gereğince, doçent kadrosunda 
profesörlüğe yükseltilmiş bulu
nan öğretim üyelerine profesör
lük kadrosu verilmesi hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Ankara Üni
versitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna 
bağlı 1 sayılı cetveli değiştiren 
7221 sayılı Kanuna bağlı 2 sa
yılı cetvelin Dil ve Tarih - Coğ
rafya Fakültesi öğretim üye
leri kısmına ilişik cetveldeki 13 
kadro ilâve edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 3 ııcü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı 
cetvel aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesinde, Üniversiteler Kanunu 
gereğince doçent kadrosunda 
profesörlüğe yükseltilmiş bulu
nan öğretim üyelerine profesör
lük kadrosu verilmesi hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Millî Eğitim 
Komisyonunca kabul edilen 1 
nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ııcü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metne bağlı cetvel) 

CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı 
cetvel aynen kabul edilmiştir. 
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