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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci oturum 
Dışişleri Bakanı thsan Sabri Çağlayangiî'in 

Irak Hariciye Nazırının memleketimizi ziyareti 
sebebiyle, 17 . 2 . 1969 Pazartesi günü görüşü
lecek olan Dışişleri Bakanlığı bütçesinin, 
19 . 2 . 1969 Çarşamba günü görüşülecek olan 
Ticaret Bakanlığı, bütçesi ile yer değiştirmesi
ne dair önergesi Genel Kurulun bilgisine sunul
du. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi üze
rinde bir süre görüşüldü. 

Birleşime saat 13,18 de ara verildi. 
İkinci oturum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı bütçeleri kabul olundu. 

Verilen bir önerge üzerine Anayasa Mahke
mesi Başkanlığı bütçesinin bitimine kadar gö
rüşmelerin devam etmesi ve ondan sonra birle
şimin yarın saat 10,00 a bırakılması hususları 
kabul olundu. 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesi kabul 
olundu. 

15 . 2 . 1969 Cumartesi günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20,35 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çorum 
Atıf ŞoJıoğhı Ab dur rahman Güler 

Kâtip 
Afyon K. 

Mehmet Göbekli 

Kâtip 
Sakarya 

Murtihittin Gür er 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
TEKLİFLER 

1. — Adana Milletvekili Kemal Sanibrahim-
oğlu'nun, Türkiye Sosyal Sigortalar Kurumu ve 
Türkiye tşçi Sendikaları Türk Anonim Ortak
lığı kanun teklifi (2/834) (Ticaret, Çalışma ve 
Plân komisyonlarına) 

2. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
20 Aralık 1939 tarihli ve 3573 sayılı Kanuna 
bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi 
(2/835) (Tarım, Maliye ve Plân komisyonları
na) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Fehmi Baysoy ve 8 arkadaşının, Devlet ve ikti
sadi Dievlet Teşekküllerinde çalışan memur ve 
müstahdemlerin intibaklarına ait kanun teklifi 
(2/836) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, 
ıher dereceli öğrenim kurumlarında okuyan öğ
rencilere verilecek kurs ve parasız yatılı imti
hanları hakkında kanun teklifi (2/837) (Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

TEZKERELER 
5. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1967 büt

çe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi (3/1087) (Sayıştay Komisyonuna) 

6. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce 
1965 ve daha önceki yıllar rayiçlerine göre iha
le edilip tasfiye olunan işler hakkında raporun 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi. (3/1088) (Sayıştay Komisyonuna) 

RAPORLAR 

7. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
1964 bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/924, 
1/248) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1969) (Gündeme) 

8. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesabma ait 
genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üret
me Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/947, 1/325) (S. Sayısı : 
817) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1969) (Gündeme) 

9. — istanbul Milletvekili ismail Hakkı Te-
kinel'in, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ils Cumhuriyet Se
natosu Bolu üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ve 9 
arkadaşının, 4 Teşrinievvel 1927 tarih ve 1086 

— 96 — 
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sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
288 ve 290 ncı maddelerinin değiştirilmesine 
dair Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Ek
rem özden'in, 5464 sayılı Kanunla değiştirilen 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu-

1. — 1969 yılı Bütçe kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1969 yılı Bütçe 
kanun tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/567; 
Cumhuriyet Senatosu 1/955) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 800; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1162) 

A) BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Başbakanlık Bütçesi üzerinde 
gruplar adına söz almış olan arkadaşların isim
lerini arz ediyorum : 

Güven Partisi Grupu adına Sayın Ahmet 
Üstün, Türkiye İşçi Partisi Grupu adına Sa
yın Tarık Ziya Ekinci, Yeni Türkiye Partisi 
Grupu adına isim bildirilmemiş, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına Sayın Kemal Satır, 
Millet Partisi Grupu adına ıSaym Seyit Faruk 
önder, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ce-
vat önder. 

İkinci defa gruplar adına istenen sözü bilâ-
hara arz edeceğim. 

Grupların sırası şudur : Cumhuriyet Halk 
Partisi, Güven Partisi, Adalet Partisi, Millet 
Partisi, Yeni Türkiye Partisi. 

nunun 8 nci ve 438 nci maddesinin birinci fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun teklif
leri ve Adalet Komisyonu raporu (2/812, 2/147, 
2/588, 2/589) (S. Sayısı : 816) (Dağıtma tari
hi : 12 . 2 . 1969) (Gündeme) 

r ^ » ı 

Şimdi, söz sırası Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Ahmet Üstün'ündür. Buyurunuz Sayın 
Üstün. 

Sayın Ahmet Üstün saat 10 u 3 geçiyor. 

G. P. GRUPU ADINA AHMET ÜSTÜN (An
kara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Anayasanın 105 nci maddesine göre Başba
kan, Bakanlar Kurulunun Başkanıdır. Baş
bakan, bakanlıklararası işbirliğini sağlar ve 
Hükümetin genel politikasını yürütür. Ana
yasanın açık hükmünün ışığı altında Başba
kanlık Bütçesi münasebetiyle Hükümet politi
kasını Güven Partisi Grupu adına eleştireceğiz. 

Sayın milletvekilleri; 
Demokratik nizam içinde hükümetlerin oto

ritesi, sözlerinin topluma vereceği güvenle 
sağlanır. Esasen başarının sırrı da buradadır. 
Bir Hükümet kendi içinde tam bir görüş birli
ğine sahibolmazsa, Hükümetin güçlü olmasına 
ve başanlı olmasına imkân yoktur. 

Bâzı Hükümet üyelerinin dışa taşan beyan
ları ve davranışları, Hükümetin genel politika
sında, Hükümet üyeleri arasında farklı görüş
ler bulunduğunu ortaya koymaktadır. Hükü
met içinde bir koordinasyon olmadığı, her alan-

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkaııvekili ismail Arar 
KÂTİPLER : Muzaffer Şamiloğlu (Kars), Mehmet Ersoy (Kütahya) 

• • 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 52 nci Birleşimini açıyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 97 — 
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da ve her gün değişik sebeplerle ortaya çık
maktadır. Bu gibi hallerin önlenmesi, hem iş
lerin sürati, hem de Hükümet otoritesi bakı
mından önemlidir. 

Sayın Demirel Hükümeti üç yılını doldur
muş, dördüncü hizmet yılına girmiş bulun
maktadır. Gerek 1965 genel seçimlerinde ilân 
ettikleri seçim beyannamelerinde, gerekse Hü
kümet programında yer alan vaitlerine bakın
ca görürüz ki, Adalet Partisi İktidarı bu va-
itlerini gerçekleştirememiştir. 

İktisadi ve sosyal hizmetlerde, maarif ve 
sağlık işlerinde köy ve köylü sorunlarında, 
pahalılık ve işsizliğe çare bulmada ve özellikle 
millî huzuru sağlamada Sayın Demirel Hü
kümeti başarılı olamamıştır. 

İmkânlarımız sınırlı, ihtiyaçlarımız çoktur. 
Eline milletin imkânları teslim edilen Cumhu
riyet hükümetleri gösterişten uzak olarak, sa
delik içinde, milletin bu dar imkânlarını yine 
milletin hizmetine en iyi şekilde sarf etmeli
dir. Sayın Başbakanın bu konuda her bütçe 
müzakereleri sırasında verdiği teminata rağ
men, tatbikat kendi sözünün aksi istikame
tinde gösterişçi ve israfçı şekilde devam et
mektedir. Araba saltanatı, masraflı gösteri
ler, geziler, dairelerdeki lüks temayülü ve kad
roların alabildiğine kabarıklılığı bunun açık 
delilidir. 

iSayın milletvekilleri, Hükümet programında 
mer'i Anayasanın ruhu ve metniyle hâkim kı
lınacağı ve millet hizmetinde, kanunların em
rinde bulunan memur kütlesine hizmet emni
yeti getirileceği ve memurların millet sevgisi 
ve hizmet şevki içinde vazife görmeleri ve ta
rafsız idarenin sağlanacağı açıkça vazedilmiş
tir. Ancak, bu açık ve güzel vaitlere rağmen 
partizanlık şikâyetleri azalmamış, hattâ artmış
tır. Vatandaş, tarafsız ve güler yüzlü idareye 
hasrettir. Çok kere en haklı işlerinin sürünce
mede kalmasından veya köyüne, kasaba ve il
çesine va'dedilen hizmetlerin bir türlü yapama
masından dolayı ümitsizlik içindedir. 

Sayın milletvekilleri, memleket huzurunun 
sağlanması ve iç barışın korunması tedbirleri
nin başında tarafsız idare gelir. Bugün taraf
sız idarenin teessüs etmesi şöyle dursun, her 
hizmette partizanlık kendisini göstermekte
dir. 

Vatandaşlar, Devlet kapısında eşit muamele 
görmemektedir. Üzüntü ile ifade edelim ki, be
lediye hizmetlerinden köy hizmetlerine, toprak 
tevzi işinden kredi tevziine, köy yolundan ca
milere verilen din görevlisi kadrolarına kadar 
her alanda partizanlık örneklerine şahidolmak-
tayız 1968 da yajpılan mahallî seçimlerde Dev
let imkânlarının tarafsız bir hizmet anlayışı
nın dışında, siyasi çıkar hesaplariyle nasıl 
bir propaganda ve baskı vasıtası haline getiril
diği kimsenin meçhulü değildir. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye Plânlı bir 
kalkınma çabası içerisindedir. Plân, bir Ana
yasa müessesesi olarak artık münakaşa mev
zuu olmaktan çıkmıştır. Ancak, plân tatbika
tının başarılı olabilmesi için, her şeyden önce 
idari ıslahata zaruret vardır. Esasen bu hususu 
birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânla
rında yer almıştır. Mevzuubahis idari ıslahat 
konusunda, daha önce kurulan ilmî heyetin ça
lışmaları hâlâ neticelendirilememiştir. Bize göre, 
idari ıslahat perakende tedbirlerle yapılamaz. 
idari ıslahatı bütünüyle ele almak lâzımdır. 
Dikkate alınması gereken hususu, Devlet Per
sonel rejimimizin tam bir keşmekeş içinde olu
şudur. Sathi görüşlerle ve geçici tedbirlerle 
bu keşmekeş elbette giderilemez. Bu hal bütün 
kamu hizmetlerini ve hizmetlilerini zarardide 
etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, vatandaşlarımızı ilgi
lendiren bir önemli konu hayat pahalılığıdır. 
Hayatı ucuzlatmada da Hükümet, programın
daki va'di ile tezat halindedir. Büyük vatan
daş kütlesinin cebine giren para miktarında 
bir artış olmadığı halde, artan fiyatlar karşı
sında geçim sıkıntısı her gün daha fazla ağır 
laşmaktadır. Yeni zamlar ve bu zamların akis
leri, geçim sıkıntısını daha da artıracaktır. 
Devlet hizmetlileri, emekli, dul ve yetim aylık
larına yapılan yeni zamlar, ihtiyaç maddele
rindeki zamlar karşısında hiçbir ferahlama ge-
tirmiyecek, dar gelirli vatandaşların yaşayışla
rını daha da güç hale getirecektir. 

Sayın milletvekilleri, Türk Milletinin unsu
ru aslisi kdylüdür. Bu söz hep tekrar edilmiş, 
ancak hizmet tevziinnde köylünün kayrılması 
şöyle dursun, hakkı olan dahi verilmemiştir. 
1969 Bütçesinde de durum maalesef farklı ol
mamıştır. Köylümüzü müstahsil hale getir-
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mek, iş gücünü değerlendirmek için Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetlerinin âzami çaba gös
termesi ve Devletin bunu temin için gereken 
fedakârlığı yapmasının lüzumuna inanmakta
yız. 

Sayın milletvekilleri, iktidarın millî huzuru 
tahakkuk ettirme va'dine gelince; 

Cemiyetimizin ciddî bir huzursuzluk için
de olduğu meydandadır. Hiç şüphesiz bunda 
kusur, tek başına Adalet Partisi iktidanna 
veya Başbakana yükletilemez. Yıkıcı solcu kış
kırtıcıların ve bütün macera heveslilerinin oir 
anarşi ortamı yaratmada elbette büyük sorum
luluğu vardır. Ancak, bir memlekette huzuru 
sağlamak ve kanunları hâkim kılmak konula
rında başlıca sorumluluğun iktidara terettübet-
tiği de inkâr kabul etmez bir gerçektir. Bü
tün iyi niyetli uyarmamalarımıza rağmen, Hü
kümetin mütereddit ve ürkek davranışalrı, aşırı 
akımların hızlanmasına ve suçluluk hallerinin 
yaygınlaşmasına sebebiyet vermiştir. Millî iti
barımızı zedeleyici, millî huzuru bozucu kanun 
suz davranışlar birbirini kovalamıştır. Mâ
nevi inancı, mülkiyeti ve hürriyeti reddeden 
milletlerarası komünizm propagandası, açık
tan açığa fiilî saldıralarla bir arada yürütül
mektedir. Anyasamızla teminata kavuşturul
muş olan ve her medeni insan topluluğunun ka
bul ettiği ve vazgeçemiyeceği temel hak ve 
hürriyetler, yer yer kötüye kullanılmakta ve 
hür düzenin yıkılması aracı haline getirilmek 
istenmektedri. (G. P. sıralarından «Bravo» ses
leri.) Unutmamak lâzımdır ki, hür düzenin sağ
ladığı hiçbir hürriyet, hür düzenin yıkılmadı 
vasıtası yapılamaz. 

Bu konuda Güven Partisi Grupunun bir te
mel inancını belirtmek isterim : Medeni bir top
lulukta ve bir hukuk Devletinde, Devletin 
düzeni ve milletin huzuru ancak ve ancak ka
nun hâkimiyeti ile sağlanır. Huzuru sağlamak 
için yasakları veya cezaları artırmak, çok kere 
ters neticeler verir, önemli olan, her alanda 
kanunu hâkim kılma iradesinin za'fa uğrama
ması ve kanuna saygı duygusunun canlı tutul
masıdır. Trafik kurallarından, Devlet emni
yeti aleyhine işlenen suçları cezalandıran ku
rallara kadar pervasızca suç işlenirse ve suçla
rın takibi ve tecziyesi gevşerse, kanuna saygı 
fikri azalir ve hattâ yok olur. Cemiyetin mâ
ruz kaldığı tehlikeleri görmemezlikten gelerek, 

umursamaz görünmek, soğunkanlılık ve basi
ret değildir. 

Sayın milletvekilleri; 
Bir cemiyetin düzenini sağlama ve koruma

da, hukuk kadar ve hattâ hukuktan evvel ah
lâk gelir. Üzülerek ifade edelim ki, ahlakı 
bozucu yayınlar alabildiğine genişlemektedir. 
Trük Milliyetçiliği şuuru söndürülerek, Mil
leti birbirine düşürmek ve mânevi değerlerden 
yoksun hale getirmek faaliyetleri artmaktadır. 
Bugün Türkiye'de üstü kapalı şekilde veya 
açıktan millet iradesine düşman olanlar var
dır. Bunlar, kendilerini Türk Vatandaşından 
üstün farzederek, millet üzerinde vesayet kur
maya kalkışmaktadırlar. Bunlar kendilerini bi
linçli ve aydın, halkı tamamiyle bilinçsiz sa
yarlar. 1969 Türkiye'sini, çoktan iflâs etaniş 
olan Kari Marx'ın veya Lenin'in hürriyet, hay
siyet, mülkiyet, şahsi teşebbüs ve dinî inancı 
tanımıyan, sapık nazariyesi ile idare etmek 
istiyenler, kendilerini ilerici saymaktadırlar. 
Milletlerarası komünizm, dünyanın başka kö
şelerinde olduğu gibi, Türkiye'de de boş dur
mamaktadır. Bunlar; siyasi, gayrisiyasi kuru
luşlara, kürsülere, sütunlara, sahnelere, kilit 
noktalarına sızıp yerleşmeye çalışıyor. 

Anayasa dışı olan ve Ceza Kanunumuzca 
ağır suç sayılan bütün bu faaliyetler karşısın
da Hükümeti kararsız ve aşırı çekingen buluyo
ruz. Bütçenin tümü üzerindeki müzakereler 
sırasında Grupumuz adına Sayın Genel Baş
kanımız Turhan Feyzioğlu'nun da belirttiği 
gibi, kanun hâkimiyetinin sağlanması, tarım 
ve sanayileşme politikası, idari teşkilâtın ıslahı, 
hayat pahalılığı, hayat pahalılğı ile mücadele, 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin yeniden dü
zenlenmesi, Devlet Personel Kanunu, eğiti
min millî ihtiyaçlara uygun hale gttirilme3İ, 
petrol politikası ve yabancı sermaye kanun
larında iktidarın tutumunu beğenmiyoruz. Ge
lişmeye muhtaç yurt bölgelerinin kalkınması, 
köyün ve köylünün dertleri, zirai mahsullerin 
değerlendirilmesi, orman köylerinin özel ihti
yaçları, zirai ve ticari kredi politikası, dış ik
tisadi ilişkiler ve ihracat dâvasının halli, işçi, iş
veren ilişkileri ve çalışma hayatımızda ilgili 
noksanlar, esnaf ve sanatkârların meseleleri 
ve daha pek çok konularda bugünkü iktidarın 
icraatını yeterli bulmuyoruz. 

Sayın milletvekilleri; 
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Güven Partisi, bu memleketin insanlarının 
insan haysiyetine sahibolarak yaşamalarını ko
rumak ve demokratik hayatı devam ettirmek 
azmi ile kurulmuştur. Güven Partisinin bu hü
viyeti ile bu bütçe müzakerelerinde de ivi ni
yetli uyarmalarımızı tekrarlıyor ve Büyük Mil
letimizin huzurunda Hükümete, kanunları 
hâkim kılma görevinin bütün görevlerin ba
şında geldiğini, vatansever ve milliyetçi bir 
partinin vazife duygusu ile bir kere daha hatır
latıyoruz. 

Bütçenin hayırlı olmasını diler, Yüce Mec
lisi Güven Partisi Grupu adına saygı ile se
lâmlarım. (G. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Gurupu 
adına Sayın Tank Ziya Ekinci, buyurunuz 
efendim. Saat : 10,20 

T. 1 P. GRUPU ADINA TARIK ZlYA 
EKlNCÎ (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri. 

1969 yılı Başbakanlık bütçesi üzerinde T. î. 
P. grupunun görüşlerini ve eleştirilerini arz 
edeceğim. 

Çok partili demokratik bir düzende parlö-
manter sistemde yönetilen toplumlarda, yürüt
menin başı olarak Başbakanlık son derece önem
li bir müessesedir. 

Bu müesseseyi temsil eden, yani yürütme
nin bütün sorumluluğunu omuzlarında taşıyan 
Başbakanın, toplum hayatına yön veren Ana
yasa düzeninin, bu düzenin dayandığı temel, 
hukukî, sosyal ve ekonomik kurallan çok iyi 
değerlendirmesi ve bu kurallar arasındaki iliş
kileri iyice kavraması gerekmektedir. Bu de
ğerlendirme kâmil mânada yapılamadığı ve geç
mişteki devlet yönetimli örneklerine özenerek 
hareket edildiği takdirde, toplum hayatında 
büyük çalkantılara ve huzursuzluklara sebebi
yet verileceği hepimizin bildiği bir gerçektir. 

Bugün Türkiye'de mevcut sosyal ve siya
sal huzursuzluğun başta gelen sebepleri ara
sında, Başbakanın ve onun Hükümetinin toplu
mumuzun bugünkü tarihsel aşamasını tam an-
lamiyle değerlendirememeleri ve Anayasamı
zın kurallannı bu açıdan mânalandıramama-
ları yer almaktadır. 

Hep bildiğimiz gibi, 1961 Anayasası kuvvet
ler aynlığı prensibine dayanmaktadır. Ege-
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menlik hakkının kullanılması, yalnız genel se
çimle iş başına gelen yasama meclislerinin ve 
bu meclislerden çıkan yürütmenin tekelinde 
değildir. Anayasanın gösterdiği bütün yetkili 
organlar, sorumluluklarının hudutları içinde 
kalmak üzere, bu yetkiyi birlikte kullanırlar. 
Filhakika 1961 Anayasasının 4 ncü maddesi, 
«Egemenlik kayıtsız, şartsız Türk Milletinin-
dir. Millet egemenliğini Anayasanın koyduğu 
esaslara göre, yetkili organlar eliyle kullanır» 
demek suretiyle 1924 Anayasasından farklı ola
rak hukuka bağlı devlet şeklini en geniş bir 
tarzda benimsemiştir. 

Keza, Anayasamız yasama görevini, yürüt
me görevini, yargı görevini ayırmakla kalma
mış; yürütme yetkisi gibi, yasama yetkisini de 
egemenlik hakkının kullanılmasında yetkili bu
lunan bağımsız yargı organının, yani Anayasa 
Mahkemesinin denetimine vermiştir. 

Ayrıca bu hukukî teminat müesseselerinin 
yanı sıra, Anayasamız, üniversite ve TRT gibi 
özerk kuruluşlara yer vermiş, siyasi partileri, 
iktidarda veya muhalefette olsunlar, demokra
tik siyasal hayatın vaz geçilmez unsurları sa
yarak belirli haklar ve dokunulmazlıklarla do
natmış, basma ve sendikalara da geniş haklar 
tanıyarak plüralist bir toplum düzeni yarat
mıştır. 

Zamanımızın plüralist toplumlannda bu ku
ruluşların, kamu oyunun oluşmasında ve geliş
mesinde birinci derecede rolleri vardır. Bu top
lumlarda iktidar yetkisinin kullanılışı yalnız 
parlâmentonun ve yargı organlarının denetimi 
altında bulunmakla kalmaz, aynı zamanda ka
mu oyunun gözetimi ve kontrolü altında da bu
lunur. Bizim Anayasamız da, mitingler ve gös
teri yürüyüşleri düzenlemek suretiyle, basın yo
lu ile veya bildiriler yaymlıyarak kamu oyu
nun etkilenmesine imkân vermişttir. 

Yürütme ile görevli Bakanlar Kurulu ve 
onun başında bulunan bir Başbakan icraatın
da, bütün bu kurallan göz önünde tutmak ve 
kamu oyunun değişme olanaklarını da hesaba 
katarak hareket etmek zorundadırlar. Diğer bir 
deyimle, iktidar ve onu temsil eden Başbakan, 
attıklan her adımda toplumun nabzını ellerin
de bulundurmalı, yargı organlarına, onlann ka-
rarlanna saygılı olmalı ve bütün Anayasa ku-
ruluşlannın kendi yetki alanlan içinde görev-
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lerini yapmalarına en uygun ortamı hazırkya-
rak özerk kuruluşların bütün tasarruflarına 
saygılı olmalıdırlar. 

Halbuki Başbakan ve onun temsil ettiği 
A. P. Hükümeti uygulamada Anayasanın bu 
açık esprisine ters düşen bir eylem içindedirler. 
Bizzat Başbakan, yükselk yargı organlarının 
kararlarını uygulamamakta, bazen de bu yargı 
organlarının kararlarına gölge düşürecek be
yan ve davranışlarda bulunmaktadır. Danış-
tayın yürütmeyi durdurma kararları yanında, 
kesinleşmiş kararlarının da uygulanmadığı ve 
bu kararların hiçe sayıldığına dair pek çok ör-
nekler vardır. Başbakan, Anayasa Mahkemesi
nin son Seçim Kanununu iptal eden kararını 
bir polemik konusu yaparak, yasama yetkisi
ni denetlemekle görevli bu Yüksek Mahke
menin itibarını zedeliyecek bir davranış içine 
girmiştir. Keza bir yüksek yargı organa olarak 
kurulan, seçimleri yürütmek ve denetlemekle 
görevli Yüksek Seçim Kurulunun 1968 Ge
nel ve mahallî seçimleri münasebetiyle aldığı 
bir karar, bizzat Başbakan tarafından günler
ce tartışma konusu yapılmış, açık veya ka
palı tehditlerle bu müessesemiz aleyhinde ka
mu oyunda tereddütler yaratılmak istenmiş
tir. 

Özerk bir Anayasa kuruluşu olarak kendi 
özel kanunlarına göre yönetilen TRT, bizzat 
Başbakanın ve Hükümetinin devamlı saldırı ve 
tehditlerine mâruz kalmış, 1960 öncesi yöneti
mine doğru zorlanarak, yalnız iktidarın görüş
lerini yansıtan bir organ durumuna getirilmek 
istenmiştir. TRT Kanununu değiştirmek, Beş 
Yıllık Plân gereğince kurumun gerçekleştirmek 
istediği yatırım projelerinin ödeneklerini kıs
mak ve tktisdi Devlet Teşebbüsü olarak büt
çesini onaylamamak gibi tehditler yapılmış ve 
bu tehditler devam ettirilmiştir. 

Esefle müşahede ediyoruz ki, TRT nin bu
günkü yöneticileri Başbakanın ve onun Hükü
metinin bu devamlı baskılarına dayanamıya-
rak, kurumun özerkliğini zedeliyecek şekilde 
bir taviz politikası içine girmiş bulunmakta
dırlar. Artık bakanların turistik gezileri ve A. 
P. sözcülerinin önemsiz beyanları radyo haber 
bültenlerini uzun uzun işgal etmektedir. Bu
na karşılık, Anayasanın iktidar partisiyle eşit 
haklara sahibolarak tanıdığı bâzı muhalefet 
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partilerine, özellikle iktidarın tam karşısında 
bulunan Türkiye İşçi Partisine radyolarımızın 
haber bültenleri kapalı tutulmaktadır ve par
timizin haberlerine yer verildiği zaman da, ço
ğu kez bu haberler iktidarın görüşlerine uy
gun şekilde tahrif edilerek verilmektedir. 

Bütün bunlar, Başbakanın 1961 Anayasasını 
lâyik olduğu şekilde değerlendirememesinden, 
Anayasanın kuvvetler ayrılığı prensibini kav-
nyamamış olmasından ve 1960 öncesi uygula
maların özlemini çekmesinden ileri gelmekte
dir. Yürütme görevinin böyle bir anlayışla ya
pılması, iktidarı Anayasa ile çatışır duruma 
getirmekte ve bu da toplumsal huzursuzlukların 
kaynağı olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; 
Bugünkü Anayasamızın demokrasi anlayışı 

da A. P. İktidarı ve onun Sayın Başbakanı ta
rafından gerçek anlamiyle değerlendirileme
diği anlaşılmaktadır. Bu konunun da iyice bi
linmesinde ve gereği gibi değerlendirilmesinde 
Anayasa düzeninin devamı bakımından büyük 
yarar görmekteyiz. 

Demokrasi, sermayeci sınıflarla emekçi sı
nıflar arasında ve tarihî gelişimle boyuna emek
çi sınıflardan yana oluşan oynak bir denge re
jimidir. Politik alanda bu denge, ancak emekçi 
sınıfların bağımsız siyasi bir güç olarak, ser
mayeci sınıflar karşısında çıkıp sömürüye, hor
lanmaya, ikinci sınıf vatandaş muamelesi gör
meye son vermek için mücadele etmesiyle ku
rulur. Yani, toplum hayatında bu dengenin ku
rulması, sosyalist partilerin, sendikaların, sos
yalist basının ve sosyalist gençlik kuruluşla
rının kanun teminatı altında serbestçe faali
yet göstermeleriyle mümkündür. 

Anayasamız 12 nci maddesinin son fıkrasın
da, «Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sını
fa imtiyaz tanınamaz» demek suretiyle bu hu
susu pek açık şekilde belirtmiştir. Yalnız var
lıklı sınıfların menfaatlerini temsil eden siya
si partilerden kurulu bir düzen, bu sınıflara 
imtiyaz veren bir nitelik arz ettiği için Anaya
saya aykırı düşmektedir. Böyle bir imtiyazın 
son bulması, ancak varlıklı sınıflar karşısın
da emekçi sınıf ve tabakaların da teşkilâtla
narak siyasi parti kurma olanaklarına kavuş-
masiyle mümkün olur. 

Diğer yandan Anayasamızın 2 nci madde
sinde, «Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına 
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ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere daya
nan, millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk 
Devletidir.» denilmektedir. Bu maddenin ge
rekçesinde, sosyal Devletin, iktisaden başkala
rına bağlı olan işçilerden, hizmetlilerden, dar 
gelirlilerden yana, onlan koruyucu tedbirler 
almak, reformlar yapmakla yükümlü ve gö
revli bir yönetim olduğunu açıklamaktadır. 
Ekonomik ve sosyal reformlarla fukara halik 
sınıflarına mensup vatandaşlarımız ekonomik 
alanda güçlendirilmedikçe, temel insan hakla
rının kâğıt üzerinde kalmaya mahkûm gü
lünç yetkiler olacağı önemle belirtilmektedir. 
Üretim araçlarını ve iktisadi gücü elinde tutan 
varlıklı sınıfların kendiliklerinden; işçi, müs
tahdem ve hizmetlilerle topraksız köylüleri kal-
kındıramıyacaklarma göre bu Anayasa hükmü
nün gerçekleşmesi, yani sosyal Devlet anlayı
şının toplum hayatında yaşanta haline gelebil
mesi, ancak bütün bu emekçi sınıf ve tabakala
rın bağımsız siyasi partiler halinde teşkilâtla
narak ağırlıklarını hissettirmeleri ve iktidar 
için mücadele etmeleri ile mümkün olur. Bu da, 
varlıklı sınıfların partileri, yani kapitalist par
tiler karşısında işçi, müstahdem, esnaf ve fakir 
köylülerin kendi partilerini, yani sosyalist par
tileri kurmaları ile gerçekleşebilir. 

Toplumumuzu teşkil eden sosyal sınıfların, 
siyasi partilerarasında fark gözetmeden her bi
rine karşı eşit muamele yapmak, başta Başba
kan olmak üzere Hükümet ve idareye yüklenmiş 
bir Anayasa ödevidir. Bu husus, Anayasamızın 
56 ncı maddesinin ve 12 nci maddesinin açık 
emridir. Sayın Başbakan başta olmak üzere, 
Başkanlık ettiği Hükümetin bütün üyeleri ve 
Adalet' Partisinin sözcüleri Anayasamızın bu 
demokrasi anlayışını kavrayamadıklarından, bu
gün Parlâmentomuzun ve siyasi hayatımızın 
tek sosyalist partisi olan Türkiye İşçi Partisine 
karşı takındıkları tavırlardan dolayı son derece 
güç duruma düşmektedirler. Bu hatalı anlayış
tan dolayı, dört yıllık iktidarı süresince Sayın 
Demirel ve onun forumhıluğu altında konuşan 
mesai arkadaşları her vesile ile Türkiye îşçi 
Partisine karşı aşın tahammülsüzlüklerini orta
ya koymuşlardır. Seçimler arifesinde vatan
daşları şaşırtmak için, Türkiye tşçi Partisini 
her an kapatılacak bir partiymiş gibi göster
mek istemişlerdir. Toplumumuzun eriştiği bu

günkü tarihî aşamadan habersiz ve Anayasa
mızın getirdiği demokrasi anlayışını kavramak
tan nasipsiz olmanın sebebolduğu bu durum 
gerçekten hazindir. 

Bir Başbakan, sorumluluğunu müdrik ve id
dia ve isnatlannı ispata muktedir olmalıdır. 
Yaptığı değerlendirmeler gerçeğe uygun ve 
bunlardan çıkardığı hükümler geçerli olmalı
dır. Aksi halde işgal ettiği mevkiin adamı ola
maz. Türkiye Cumhuriyetinin bir Başbakanını 
bu durumda görmek bize eza vermektedir. Sa
yın Başbakan ve onun Hükümeti Anayasayı 
ters yorumlamaktan ve uygulamaktan doğan 
hatalı davranışlanndan dolayı müşkül duru
ma düşmenin verdiği ruh haleti ile kaba kuv
vete, kanunsuz mücadelelere başvurmaktadır
lar. Türkiye tşçi Partisine karşı düzenlenen 
saldınlar, oynanan oyunlar, Türkiye İşçi Par
tililere reva görülen haksızlıklar, hep bu ruh 
haletinden gelmektedir. Üçgün evvel partimi
zin Eskişehir il binasının gece sabaha karşı 
saat 03,00 te polis kordonu altına alınarak, 
orada çalışmakta olan partililerin nezaret altı
na alınması, bir hafta evvel Kütahya'da Değir-
menözü'de, «İşçi Partiliyim» diyen vatandaşla
rın jandarma karakollannda tehdidedilmesi, ke
za 10 gün evvel merkez yürütme kurulu üyemiz 
kalorifer işçisi Abbas Uğurlu arkadaşımızın 
elektrik etüt işletmesindeki işinden sebepsiz 
olarak atılmak suretiyle çoluk çocuğu ile bir
likte açlığa mahkûm edilmesi ve benzeri eylem
ler hep bu sıkıntıdan gelmektedir. 

Artık bu duruma bir son vermek gerekir. 
1961 Anayasasının getirdiği toplum düzeni fel
sefesini kemali ile anlamak ve Türkiye İşçi Par
tisinin varlığına tahammül etmeyi öğrenmek 
gerekir. Türkiye İşçi Partisi bugünkü Anayasa 
düzeninin önemli bir rüknüdür. Siyasi hayatı
mızın bugün vardığı aşamada partimiz yapı
cı ve ilerletici bir faktör olarak büyük rol oy
namıştır. 

Sayın milletvekilleri Anayasa Mahkemesi 
kurulduktan sonra muhalefet saflannda olan 
bir partiyi, Hükümetin, gayrimeşru imiş gibi 
göstermesi, gayrimeşrudur, Hükümet yetkisini 
kötüye kullanmaktır. Başbakan şunu iyi bil
melidir iki, menfaatlerini temsil ettiği özel sek
törün emekçi halkımızı soymasına izin vermi-
yeceğiz. Türkiye'nin demokratik rejiminde Tür
kiye işçi Partisi, emekçi sınıfların soyulmasına 
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göz yummayan demokratik, bağımsız, sosyalist 
bir kuruluş olarak Başbakanın temsil ettiği zih
niyetin karşısındadır ve daima karşısında ola
caktır, demokrasi de budur. 

Sayın milletvekilleri; Anayasamız açısından; 
yapılan işler, yürütülen politika, iktidar par
tisinin başı sıfatiyle Başbakanlık mevkiini irş-
gal eden zatın siyasi sorumluluğu kavramı 
içinde mütalâa edilir. Bu böyle olduğu içindir 
ki, biz bütün olup bitenlerden Sayın Başbakanı 
sorumlu tutuyoruz. Bugün Türkiye'nin içine 
girdiği çıkmaz yolun, emekçi halkımızın boyu
na daha ağır şartlar altında yaşamasının baş so
rumlusu, işgal ettiği mevkii itibariyle Sayın 
Başbakandır. Türkiye milyarlarca dolar dış 
borç yükü altında ise ve her yıl yeni borçlar 
altına giriyorsa, sorumlusu Sayın Başbakan
dır. İhracatımız bir türlü beklenen seviyeye 
ulaşmıyor ve boyuna açık veren dış ödeme 
dengesinden dolayı yeniden borçlanıyorsak, 
sorumlu Sayın Başbakandır. Türkiye hâlâ ge
ri bir tarım memleketi olarak yabancı serma
yenin at oynattığı bir alansa, sorumlusu Sayın 
Başbakandır. Türkiye bugün montaj sanayii 
ile büsbütün bağlı hale geldiyse, sorumlusu 
Sayın Başbakandır. Bugün topraksız köylü 
aileleri kendilerine Anayasaya göre dağıtıl
ması gerekip de dağıtılmıyan toprakları işgal 
zorunda kalıyorlarsa, sorumlusu Sayın Başba
kandır. Milyonlarca köylü ailesi Orta Çağ ka
ranlığı içinde, yolsuz, susuz, ışıksız yaşıyorsa, 
sorumlusu Sayın Başbakandır. Türkiye'de eko
nomik, sosyal hiçbir reform hareketi yapılma
mış ve yapılamıyorsa, sorumlusu Sayın Başba
kanıdır. Vergi yükü, yeni yeni zamlar hep fu
kara halkın sırtına biniyorsa, hep fukara hal
kın lokması ağzından alınıyorsa, sorumlusu 
Sayın Başbakandır. Küçük esnaf, küçük köylü, 
küçük işletmeci yüzde 200 ü, 300 ü faizle tefe
ciden borç almak zorunda kalıyorsa, sorumlu
su Sayın Başbakandır. Türlü hileli yollarla iş
çi hakları çiğneniyor ve işçiler işgalci grevle
re zorlanıyorsa, sorumlusu Sayın Başbakandır. 
Ülkemizin Doğu ve Güney - Doğu bölgeleri ile 
Batı bölgesi arasında bunca fark var iken, Do
ğu bir mahrumiyet bölgesi olarak devam etti
ği halde hâlâ bir tedbir alınamıyorsa, sorum
lusu Sayın Başbakandır. Türkiye'de milyonlar
ca fukara çocuğu eğitim göremiyorsa, sorum
lusu Sayın Başbakandır. Gençlerimiz özel yük

sek okullarda derme çatma bir eğitim görme 
zorunda kalıyorlarsa, sorumlusu Sayın Baş
bakandır. Memurlarımız ağırlaşan hayat yü
kü altında ezilirken adaletli ve geçerli bir üc
ret sistemine kavuşmalarını sağlıyacak bir per
sonel rejimi bugüne kadar getirilmemiş ise, so
rumlusu Sayın Başbakandır. 6 nci Filo kanlı 
olaylara yol açan ziyaretlerine devam edebi
liyorsa, sorumlusu Sayın Başbakandır, ama sa
nılmasın ki, bugüne kadar bu böyle gitti diye 
hep böyle gidecektir. Hayır, bu bozuk düzen, 
bu emekçileri sömüren, horlayan kapkaççı dü
zen değişecektir. Hem de yakında değişecek
tir. Halktan yana Anayasamız, raftan indiri
lecek ve halkın hayatını yaşantı haline geti
recek maddeleri ile ve özü ile tam anlamiyle 
uygulanacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Başbakanlık bütçesi münasebetiyle birkaç 

kelime de Sayın Başbakanın ve Hükümetinin 
millî birlik, millî bütünlük anlayışından bah
setmek istiyorum. 

Bugün gazetelerde metnini okumuş olduğu
muz nizamı koruma kanunu, bu zihniyeti pek 
açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Muhte
rem arkadaşlar, bir toplumda, özellikle sınıf
lı bir (toplumda, sosyolojik bir vakıa olarak 
bir toplumsal meselenin tartışılması halinde, 
yalnız bir görüş doğrudur dediğiniz takdirde 
ve herkesi bu görüşte ittıbaa mecbur ettiğiniz 
takdirde, bu kurduğunuz düzenin ve yürüt
mek istediğiniz yönetimin adı faşizm olur. 

Simidi, Sayın Başbakan getirmiş oldukları 
kanun tasarısında, bir millî bütünlük kavra
mını ortaya koymaktadır. Bu millî bütünlük 
kavramından da kesinlikle neyi kasdettiğini 
açıklamamaktadır. Toplum yapısındaki bir sos
yolojik vakıa olan sınıflardan bahsetmiyecek-
siniz, yani bir tarafta patronların toprak ağa
larının, öbür tarafta bunların emrinde çalış
maya mecbur ve mahkûm olan işçilerin ve top
raksız köylülerin var olduğundan bahsetıniye-
ceksiniz; bundan bahsettiğiniz takdirde millî 
birlik ve bütünlüğü zedelemiş olacaksınız. Ar
kadaşlarım bu görüş, toplumda herkesi bu şe
kilde düşünmeye mecbur eden bu görüşün adı 
«faşizm» dir. 

PETHt ÇELtKBAŞ (Burdur) — Sizinki 
de komünizmdir. 
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T. t. P. GRUPU ADINA ZİYA EKİNCİ 
(Devamla) — Bunu bu şekilde temenni eden 
de büyük sermaye sahipleridir, büyük toprak 
ısahipleridir. 0 halde, demokratik bir düzende 
görüşler karşılıklı olarak serdedilir. Siz bir 
görüş getirirsiniz, bu görüşü savunursunuz; 
ısizin karşısında olan; millî birlik ve bütünlü
ğü Anayasa çerçevesi içinde Türkiye'nin Yü
ce menfaatlerine uygun şekilde değerlendire
cek başka bir siyasî parti de başka bir görüş 
ortaya atacaktır. Türkiye'de 5 milyon vatan
daş işsiz iken, Türkiye'de 330 bin topraksız 
köylü ailesi varken «Bunlardan bahsetmeyin» 
demek ve herkesi Türkiye'de eşit, tek bir sı
nıfın mensubu gibi görmeye zorlamak, faşizm
dir. arkadaşlarım. 

O halde, millî birlik ve beraberlik, işsizli
ğin son bulması, topraksız köylülerin toprağa 
kavuşması, Türkiye'nin sanayileşmesi Türk 
toplumunda yaşıyan bütün insanların misakı 
millî hudutları içinde insanlık haysiyetine uy
gun bir yasama düzeyine gelmesi; temel insa
ni hakları elde etmesiyle mümkündür. Yoksa, 
polisiye tedbirlerle, zoraki tedbirlerle bunun 
gizlenmesi ve inkâr edilmesi millî birlik ve 
bütünlüğü sağlıyamaz. İşçilerin, köylülerin 
hakları savunulacak, sömürülmesine mâni ola
cak tarzda hükümetler ikaz edilecek ve serma
yenin, sömürücü gücünün karşısında, bunların, 
emekçi sınıfların teşkilâtlanması için çaba sarf 
edilecektir. Millî birlik ve beraberlik ancak 
bu şekilde kurulur. Bunun dışındaki millî bir
lik ve beraberlik anlayışının tek başına geçer
li bir anlayış olduğunu iddia etmek, başka 
hiçbir görüşe hak ve hukuk tanımamak, arka
daşlarım, bizim Anayasamızın kabul ettiği es
priye aykırı bir görüştür. Bu yolda ısrar edil
memesini temenni ederim. 

Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Söz sırası Y. T. P. Grupun-
dadır. Sayın Ali Karahan, buyurun. Saat 10,42. 

Y.T.P. GRUPU ADINA ALÎ KARAHAN 
(Hakkâri) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; 

A.P. iktidarının dördüncü malî yıl bütçesin
de Başbakanlık kısmını Y.T.P. Grupu adına 
eleştirmeye çalışacağım. 

«Başbakanlık» dendiği zaman âdeta bütçe
nin tümü üzerinde muhterem arkadaşlarımızın 

yaptığı konuşmalar gibi insan kendi kendini 
bir bütçe daliyle değil de, tümüyle karşı kar
şıya görmektedir. Zira, Hükümet teşkilâtının 
başı olan bu makamın bütçesi ve icraatı tüm 
Hükümet icraatının kendisi gibi görülmektedir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bütçenin tümü üzerinde - ki görüşmelerde 

şuna şahidolduk ki, muhalefet topyekûn Hükü
metin muvaffak olmadığı kanısı - içindedir. Bu
na karşılık iktidar kanadı, büyük bir serinkan
lılıkla Türkiye'nin dert ve ıstıraplardan arın
mış, halkı müreffeh, toz pembe bir diyar gibi 
göstermektedir. Bu iki zıt iddianın telifini kim
se düşünmemiştir. 

Tabiîdir ki Türkiye, düzensiz, raydan çık
mış, ekonomisi müflis bir sefiller diyarı değildir, 
ama, Türkiye'nin gelir dağılımında adaletin 
sağlamlığı, ücret ve emek politikasının işçi ve 
işvereni memnun edecek şekilde ayarlandığı, 
Hükümet disiplininin çarkın her vidasında ken
dini gösterdiği, vatandaşın mal ve canından 
emin, huzur içinde olduğu, Devlet sektöründeki 
memur ve hizmetlilerin mahrumiyetsiz bir ha
yat sürdükleri, yaşama ve iskân politikasının 
normal düzenlendiği, rahat ve müreffeh bir Tür
kiye de değildir. 

Bütçenin tümü üzerinde Y.T.P. adına konu
şan Sayın Alican'm ustaca çizdiği, neyin eksik, 
eksiğin nasıl tamamlanacağı hakkındaki Hükü
meti sarsmadan yapılan tenkidin Hükümet tara
fından bir vatanperverlik göstergesi olarak de
ğerlendirilmesi ve buna göre hareket etmesinde 
memleket için fayda görmekteyiz. İşte, Y.T.P. 
bu felsefe ve anlayışın sonuna kadar müdafii 
olacaktır. Y.T.P. camia ve Meclis Grupu, şu 
gerçeğe gönül vermiştir : A.P. iktidarının mu
vaffak olması Türkiye'nin parlömanter rejimin 
teminatıdır. Bu felsefe iledir ki., bizim tenkid-
lerimiz bazan dozunu taşırsa bile iktidarın, bu
nu, «Dost acı söyler» darbı meseline uygun te
lâkki etmesini faydalı görmekteyiz. 

Y.T.P. 1961 Anayasasının getirdiği düzen ve 
müesseselere saygılıdır. Hükümetlerin de buna 
saygılı olmasını ister, fakat maalesef iktidarı
mızın, bu gerçeğe uygun hareket ettiği hakkın
da müspet bir tutumu görülmemektedir. 

Bizce, 1968 yılının büyük hâdiselerinden 
biri, İstanbul Belediye seçimlerinin iptalidir. 
Kendi tüzüğünü dahi okumadığı anlaşılan bir 
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iktidar yönetici kadrosunun var ettiği hukukî 
açıklıktan, muhalefet ustaca istifade etmiş ve 
îstanbul mahallî seçimleri belediye seçimleri 
Yüksek Seçim Kurulunca iptal edilmiştir. En 
ufak bir hukuk nosyonu taşıyan vatandaşın da
hi, bu iptal kararına saygıdan başka bir tedbir 
olmadığını bilmesine rağmen, Sayın Başbakanı
mızın birbirini tutmıyan (Bu haksızlığı düzelte
ceğiz), (Seçilmiyeni seçilene tercih ettirmiyece-
ğiz) gibi beyanlarla, seçim denetimi ve emniyeti 
kendine tevdi edilmiş adalet mekanizması ka
rarlarına karşı pek de uyanık davranmadığı 
görülmüştür. Bu gibi, hukuk düzeninin var etti
ği muhataralara karşı peşinen tedbirli tahaddü-
sünden sonra saygılı olmayı herkesten evvel 
Y.T.P.; Adalet Partisinin başından bekler. 

Bunun gibi, Sayıştay kararlarını da hafife 
almak itiyadının başlangıcı Sayın Başbakanın 
müşavir ehil heyetlere işi inceletmeden geçmişte 
verdiği beyanatlardır. 

Boykot meşru, işgal değil, grev haklı, tah
rip değil; bu güzel hakikatleri tersine çeviren 
faaliyetler, Hükümetin hakkın müdafii olmak 
bigâneliğinden doğmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; Osmanlı impara
torluğu gibi teokratik bir devlet nizamı içinde 
dahi, Hükümetlerin halkı hoşnudetmesi politi
kası en başta gelen birinci mesele idi. Bir Sadrı-
âzam, yurt içinde yaptığı seyahatlerde uğradığı 
her kentte âmme hizmetine muhasisas ya bir ha
mam, ya bir cami, ya bir han inşa etmek sure
tiyle o kente Devletin hizmet anlayışına önayak 
olmuştur. Hükümet disiplini, kanunlar dışında 
talebedilemez, bu zulüm olur. Fakat mer'i ka
nunları tatbikte ihmal gösteren Hükümetler de, 
Devlet mekanizmasının atalete şevkine sebe-
bolur. 

Sözcülerin, Hükümetin güçsüzlüğü üzerinde
ki iddiasını sayın iktidarın ciddî kabul etmedi
ğini görmekteyiz. Sayın Başbakandan şu nok
talarda hassas olup olmadığını sormayı, muha
lif bir partinin sözcüsü olarak kendimizde hak 
görmekteyiz : 

1. Yerli sanayi, sanayii koruma nizamna
me ve hükümlerine göre kontrol edilebilmekte 
midir? 

2. Hazine arazisini bâzı nüfuz tacirlerine 
peşkeş çeken memurlar, bütün ikazlara rağ
men tecziye edilmiş midir? 

3. Gıda nizamnamesini alt üst eden, sıhha
timizi tehlikeye koyan piyasadaki gıda madde
leri üzerindeki spekülatif bozukluk hakkiyle 
kontrol edilebilmekte midir? 

Yerli mamullerin evsaf ve kalitesi tüzük ve 
kanunlarca tesbit edildiğine göre, bu müessese
ler kanunun emrettiği disiplinli kontroldan ge
çirilebilmekte midir? 

Şunu samimiyetle itiraf edelim ki, bu soru
ların tamamının cevabı maalesef menfidir. Zira, 
yerli sanayii teşvik edeyim derken, birtakım çı
karcıların piyasayı nasıl alabora ettiğini Sayın 
Başbakan isterse misalleriyle vermeye hazırız. 

Saym milletvekilleri, bu disiplinsiz gidişatın 
sorumluluğu belki de Hükümetin içinde bulun
duğu maddi imkânsızlıktır. 

Denebilir ki : «Devlet memur ve hizmetlile
rinin aldıkları ücret ve maaşlar, bâzı kadro ye
tersizliği bu ciddî kontrolü yapmamıza imkân 
vermemektedir,» 

Bu ciheti her zaman muhterem Başbakana 
hatırlatmaktayız. Devlet personel rejimi mutla
ka ıslah edilmelidir. 

Devlet sektöründe çalışan maaşlı ve ücretli 
vatandaşların perişan durumunu gördüğümüz
de A. P. İktidarı veya ondan başka bir iktida
rın güçlülüğüne inanmakta mazuruz. Zira fiyat 
istikrar politikası gütmiyen, Sakarya Cadde
sinde 160 kuruşa olan patatesin, üreticinin elin
den 20 kuruşa alındığı Başbakanca bilinen bir 
memlekette, bu 100 kurunş, 140 kuruş farkın ki
min veya kimlerin hangi yollarla cebine girdi
ğini tesbit edemez ve bunun tedbirlerini Hükü
met olarak düşünemezse, Devlet sektöründeki 
sabit gelirli zavallı vatandaşın bu fahiş fiyat 
oynaklığı karşısında kalacağı müşkülâtın hak
kiyle tedbiri bulunamaz. 

Muhterem milletvekilleri : Biraz da Sayın 
Başbakanın içinde bulunduğu sosyal vasatı eleş
tirelim : 

Saym Başbakan 1961 senesinden sonra çal
kantılı bir hale gelmiş Türk sosyal hayatının 
kritik bir anında partisi, parlömanter rejimin 
devamı taahhüdüyle işbaşına gelmiştir. IVJİllet 
1965 te kendisine güvenini bildirmiş ve o da ge
rek seçim beyannamesi, gerek Hükümet prog
ramı ile yaraları saracak sosyal tedbirlere te
vessül edip, basiretli bir ekonomi politikasiyle 
mesut ve müreffeh bir Türkiye var edeceğim, 
demiştir. 
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Biz, Sayın Başbakanın içinde bulunduğu 
müşkülâtı anlamıyor değiliz. Bir tarafta 1961 
Anayasasının dibacesinde ve metindeki ruhu 
zedelemeden icrai hükümet edecek, bir taraftan 
da küskünleri sosyal yaşantının icaplarına uy
mak için tatmin edici tedbir alacak... Çetin bir 
mücadelenin içinde olduğunu bilmekteyiz ve bu 
bakımdan da Sayın Başbakamn şahsında tak
dire değer bâzı meziyetlerin olduğunu da kabul 
ederiz. Şahsan mahrumiyet bölgelerinin kalkm-
masma matuf taleplerimiz, temsilcisi bulundu
ğum vilâyete hakikaten akmıştır. Yurt içi se
yahatlerde eserler vermek için samimî temenni
leri tarafımızdan da müşahede edilmiştir, ama, 
bu anlayışın, baş bulunduğu Hükümetin başka 
bir vekili, mahrumiyet bölgelerine tevdi olu
nan tenkidleri ve temennileri maalesef şu otur
duğu yerden başka türlü anlıyacak kadar küçük 
espriler yapmıştır. 

Muhterem milletvekilleri; Y. T. P. kurulu
şundan beri fakir Anadolu halkının ve geri kal
mış mahrumiyet bölgelerinin dâvalarının sami
mî savunucusu olmuştur. Asla vatan millet ede
biyatının paravanasında ne oy avcılığı ne de çı
kar politikası gütmüştür. Ben bir izmir Millet-
vekili veya Türk Parlâmentosuna kontenjandan 
gelmiş milletvekili veya senatör dahi olsaydım, 
bugün Hakkâri Milletvekili olarak söylediğimin 
aynısını daha samimî söylerdim. Zira, vatan bü
tünlüğü lâfla değil, eşit hizmetler politikasının 
tatbiki suretiyle girişilen faaliyetlerle mümkün 
olur. 772 bin kilometre arazi içinde 32 milyon in
sanın refahının seyyanen, hükümetlerce düşü
nülmesi şarttır. Bunu böyle düşüneceksin diye 
yol gösteren ve Muğla, Yozgat, Çorum, Çankırı 
gibi, hattâ Sivas, Tokat ve Doğu - Anadolu vilâ
yetlerimizin ekserisinin içinde bulunduğu sosyal 
dengesizlik, bizi, her zaman bunu telâfi etmek 
için hükümetleri ikaz etmeye zorunlu kılacaktır. 

Bu tenkidlerimizi başka türlü değerlendiren
ler, şahsımız ve partimiz hakkında başka küçük 
fikirlerin peşinde koşanlar; mutlak tarih onları 
ibretle haksız bizi de haklı gösterecektir. 

Muhterem milletvekilleri; Başbakanlık Büt
çesi eleştirilirken bu makama bağlı Millî İstih
barat Teşkilâtından da bir nebze bahsetmekte 
fayda görmekteyiz. 

Hükümetler gelip geçici, hükümranlık ebedi
dir. Amerika'da Johnson gider Nikson gelir, İn

giltere'de Adley gider, Vilson gelir ama, Ameri
ka Devletinin devamlılığını ve bu devamlılıkta 
en büyük rolü CİA denilen teşkilât yürütür. Te
okratik bir idarenin başı olan İran Şahı'nm da
hi, devlet hazinesine hükmedemediği göz önüne 
alınınca hükümet ve hükümranlık mefhumları 
içinde bir başka mefhumun mevcudiyeti kolayca 
anlaşılır. İşte bizde bu, Millî İstihbarat Teşkilâ
tıdır'. Devlet güvenliğini ve ebedî hükümranlık 
yollarının açılmasında en büyük hizmet bu teş
kilâtın getirdiği ha'ber ve bu haberlerin vatan-
perverane değerlendirilmesindedir. 

Y. T. P. bu teşkilâta özel bir hüviyet ve 
ehemmiyet verilmesini, özel bir bütçe tatbiki su
retiyle personelinin geçim sıkıntısından uzak 
bir yaşantı seviyesi teminini, burada istihdam 
edilecek vatandaşların da itinallı bir seçimden 
geçirilmek suretiyle ahlâk, fazilet, ve vatanse
verlik mefhumlariyle mücehhez kaliteli, bilgili, 
dürüst insanlardan seçilmesinde büyük fayda
lar müşahede eder. Bu yolda bütçeye tahmil edi
lecek külfet, inanmaktayım ki, herkesten evvel 
Türk Milletinin yegâne mümessilleri olan sizleri 
memnun edecek ve tasvibinize mazhar olacaktır. 
Gerek alet, gerek vasıta, gerek fennî teçhizat ba
kımından bu müessesenin modem çalışmasını 
temin için gereken hassasiyetin Sayın Başbakan
ca gösterileceğinden emin bulunmaktayız. 

Muhterem milletvekilleri; arzumuz odur ki, 
şahsına sempati duyduğumuz Sayın Başbakanın 
bütün faaliyetlerini Türkiye'de hürriyet içinde 
kalkınma sloganının tahakkukuna hasrederek : 

1. Devlet sektöründeki maaş ve ücretlilerin 
bu sefil yaşantıdan kurtarılması, 

2. İstikrarlı bir fiyat politikasının mutlak 
tesbiti, 

3. İşçi ve işveren hakkında bir ücret politi
kasının süratle tesbiti, 

4. Eğitim politikasının sağ - sol ilkel çatış
masından kurtarılarak vatan ve millet muhab
beti üzerine müesses bir düzene sokulması, 

5. Gelir dağıtımının vatandaşa intikalinde 
sosyal adalet ilkelerinin göz önünde bulundurul
ması, 

6. Hazineye ait ve talan edilmekte olan hâli 
arazilerin kredi ile tahkim edilmek suretiyle bu 
vatanın kurtuluşu için kanlarını döken sefil, fa
kir, işsiz ve topraksız köylüye süratle ve en kısa 
zamanda intikali. 
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7. Bölgeler arasındaki hizmet dengesizliği
nin özel bir plânla süratle giderilmesi için lâzım-
gelen önçalışmaların hemen yapılması. 

îşte, genç Başbakandan yukarda haMedilmiş 
dâvaları müspet mecraya ifrağ edilmiş bir Tür
kiye'nin mimarı olması temennisiyle 1969 yılı 
Bütçesinin Başbakanlığa ve ona bağlı müessese
leriyle personeline ve Türk Milletine hayırlı, 
uğurlu olmasını temenni eder, hepinizi Yeni Tür
kiye Partisi Grupu adına hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın Ke
mal Satır, buyurunuz efendim. Saat 11,00. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL SATIR 
(Elâzığ) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri, 

Geniş kütlelere dayalı siyasi partilerin başın
da bulunan liderlerin nüfuz ve otoritesi gittikçe 
genişlemekte, özellikle liderler iktidarda iseler 
kişilik, bilgi ve görüşleriyle toplumu ve Devlet 
düzenini çok yakından etkilemektedirler. 

Anayasamız, başbakanlara, Hükümetin genel 
siyasetini yürütmek ve bakanlıklar arasında ko
ordinasyonu sağlamak gibi iki önemfli görev ver
miştir. Bakanların bu görevleri yerine getirebil
meleri evvelâ temsil ettikleri temel görüşlere 
bağlı bulunmakta, sonra da politikalarını uygu
layacak yeterli bir idarî teşkilâtın mevcudiyeti
ni gerektirmektedir. Bu iki faktör arasındaki 
yakın ilişki sebebiyledir ki, Sayın Başbakanın 
siyasi görüşlerini eleştirirken idare ve personel 
reformu konusuna temas edeceğim. 

Başarılı bir devlet yönetiminin ve yurt kal
kınmasının gerçekleştirilmesinde, idari teşkilâ
tın özel bir önem taşıdığı muhakkaktır. Nitekim 
Prof. Berili tarafından hazırlanan raporda kök
lü idari reformlar yapıldıktan sonra plânlı dö
neme geçilmesi tavsiye edilmişti. O zamanki ik
tidar yani «A. P. - C. H. P. Koalisyonu» Türki
ye'nin âcil ihtiyaçlarını göz önünde tutarak sü
ratle plânlı döneme geçilmesine karar vermiş ve 
diğer taraftan da idarenin yeniden düzenlenmesi 
amaciyle Orta - Doğu Âmme Enstitüsü bünye
sinde «Merkezî Hükümet Teşkilâtı Araştırma 
Projesi Yönetim Kurulu» teşkil edilmiştir. 

üyeleri arasında Sayın Demirel'in de bulun
duğu bu kurulun hazırladığı raporun geliştiril
mesi maksadiyle, daha sonra «idareyi ve tdari 
Metotları Yeniden Düzenleme» Komisyonu adı 
altında ve Devlet Plânlama Müsteşarının Baş

kanlığında bir diğer komisyon kurulmuştur. Bu 
komisyonun hazırladığı teklifler 1966 yılı orta
larında Başbakanlığa verildiği halde bugüne ka
dar ciddî bir adım atılmayışının ve bu konuda 
her hangi bir kanunun sevk edilmeyişinin veba
lini bizzat Başbakan taşımaktadır. Bugüne ka
dar bir personel politikası tesbit etmek ve köklü 
tedbirler almak şöyle dursun, uygulamalar, Türk 
idaresinin mevcut düzeninin dahi alt üst olduğu
nu göstermektedir. 

istikrarlı sevk ve idareye en çok muhtacolan 
demiryolları, Ziraat Bankası, Etibank, Sümer-
bank, iller Bankası ve Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı gibi büyük ve kilit noktası teşkil 
eden birçok müesseselerde üç yılda üçer umum 
müdür değişmiştir. 

Bu aksamaların sebebini Hükümetin temel 
felsefesinde aramamız gerekmektedir. Bu amaç
la Sayın Demirel'in A. P. Kongresinde, özellikle 
idari reformun neden gerçekleşmediğini izah 
maksadiyle yaptığı açıklamalara değinmemiz 
faydalı olacaktır. 

Sayın Demirel hemen her konuşmasında yap
tığı gibi, bu defa da gerçeklerin üzerine gerçek 
dışı inşalarda bulunup dilediği yorumlara git
meye çalışmaktadır. Demirel «Bu hususta şümul
lü ve ölçülü hazırlık çalışmalariyle ihtiyaca uy
gun değişiklikleri Meclise getireceğiz. Biz, ida
redeki reform ihtiyacının genel mahiyetteki re
çetelerle gerçekleştirileceğine inanmıyoruz.» de
mektedir. 

Her hangi bir Başbakan 1963 te hazırlanmış, 
daha sonra geliştirilerek üç yıl evvel Hükümete 
verilmiş çalışmaları yetersiz görebilir, belki ge
nel mahiyette reçeteler olarak değerlendirebilir
di. Ancak, hazırlanan bu raporda emeği ve al
tında imzası bulunan zatın bu beyanı karşısında 
şu soruyu sormamak mümkün değildir : Acaba 
hazırladıkları bu eser amaçsız bir çalışma, genel 
mahiyette bir reçete midir? 

Hazırlayıcılardan birisi Başbakan olduğu za
man böyle bir eser, altındaki imzalariyle ayrı 
önem kazanır. Kamu oyunda, inanılarak hazır
lanan bir raporun gerçekleştirileceği inancı do
ğar. işte bundan dolayıdır ki, idare ve personel 
reformu Saym Demirel için iki defa talihsizlik 
olmuştur. Başbakan olduktan sonra Personel Ka
nununun malî hükümlerine temasla «Kanun çı
kacak ve 1966 Martından itibaren yürürlüğe gi-
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recektir. Sözüm senettir.» demişti. Başbakan ha
len hem rapordaki imzasının, hem de senet olan 
sözünün icaplarını yerine getirememiştir. Fakat 
avans namı altında verilen paraları alanların bir 
kısmı, kanun çıkmadan, vazifelerinden ayrılacak 
olurlarsa ne yazık ki, icra memurları asıl borçlu 
olan senet sahibi Başbakan yerine masum va
tandaşları takibedeceklerdir. (C. H. P. sırala
rından alkışlar.) 

Sayın milletvekilleri; 
Başbakanlar, gerek şahsi kabiliyetleri, gerek 

fikrî yapıları ile kendi memleketlerinde günün 
ve geleceğin şekillenmesinde söz sahibidirler. Bu 
itibarla Başbakanın görüşlerini yansıtan ve en 
azından idari düzen kadar önemi olan bâzı şikâ
yetlerini de dile getireceğim. 

Sayın Genelbaşkan A. P. Büyük Kongresinde 
idari reformun yapılamayışının sebebini bakınız 
nasıl izah ediyor : «Bu konuda en büyük güçlük 
kazanın engelleyici müda'haleleridir. Anayasanın 
105 nci maddesine göre, Bakanlar kendi yetkile
ri içindeki işlerden, eylem ve işlemlerden sorum
lu bulunmalarına rağmen, onları çalışma arka
daşlarını serbestçe seçmek imkânından mahrum 
bırakan bir hukuk anlayışının karşımıza çıktığı 
bir gerçektir. Hükümet reform yapacak, fakat, 
bütün karar ve tedbirlerini alırken, takdir yet
kisini hemen hemen hiç tanımıyan, bazan frenle
yici, bazan büsbütün engelleyici kazanın müda
haleleriyle karşılaşacak. Böyle bir durumun Hü
kümete idarede reform yapabilme imkânını sağ
ladığını düşünmek güçtür. Müsteşarlarını, genel 
müdürlerini seçmekten mahrum bir Hükümet..» 

Görülüyor ki, Sayın Demirel bir taraftan ba
kanlarının en yüksek memurlarını seçmek imkâ
nından yoksun olduklarını iddia ederken, öbür 
taraftan yukarda örneğini verdiğimiz ve düzenli 
bir yönetime gerçekten muhtacolan bu müessese
lerin, kendi iktidarları devrinde tâyin edildik
leri halde, yine kendi iktidarları tarafından bir
kaç defa değiştirilen genel müdürlerinin sayısın
dan habersiz görünmektedir. 

Başbakan Türk Danıştayım kınarken, önce 
kendi Hükümetinin takdir yetkisini hukuk ku
rallarına uygun bir şekilde kullanıp kullanmadı
ğını bilmesi lâzımdır. Hâkimler, ellerindeki ka
nunlara göre hüküm verirler. Öyle anlaşılıyor ki, 
Sayın Başbakan bu sözleriyle hâkimler üzerine 
baskı yapma sevdasındadır. Çünkü Başbakanın 
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I kazai denetime karşı rahatsızlığı sadece Danış-
taydan ileri gelmemekte, Anayasa Mahkemesini, 
Yüksek Seçim Kurulunu da kapsamaktadır. Ba
kınız ne diyor : «Anayasa Mahkemesi haiz oldu-

I ğu iptal yetkisini istimal ederken yasama orga
nının dışında, yeni bir seçim sistemi getirecek 

I şekil ve tarzda tasarruflara girişmiştir. Anayasa 
Mahkemesinin de yasama organının üstüne çık-

I ması gibi bir durum tecviz edilemez. Yüksek Se-
I çim Kurulu ise kazanamıyanları seçilmiş göster-
I mek suretiyle Anayasamıza, hukuk esaslarına ve 

millî irade mefhumuna uymıyan bir karar almış-
I tır. Yüksek Seçim Kurulunun Anayasayı aşan bu 

nevi tasarruflarını önliyecek kanun değişikliği 
I hazırlanmıştır.» 
I Sayın Başbakanın bu sözlerindeki hırçınlığın 

sebebi nedir? istanbul seçimleri münasebetiyle 
Yüksek Seçim Kurulunun verdiği karar, bizzat 
Genel Başkanın keyfî hareketlerinden ve kendi 

I tüzüklerine uymamasından ileri gelmiştir. 
Aynı hal bir evvelki belediye seçiminde Elâ

zığ'da da bir kere daha A. P. nin başına gelmiş
ti. Elâzığ gözden uzak olduğu için hatalarını 

I kabul edip susmuşlardı. Kaldı ki; Büyük Meclis
ten çıkan bir kanunda aksıyan veya eksik yön-

I 1er varsa, bundan dolayı Yüksek Seçim Kurulu
nu sorumlu tutmak akim ve mantığın kabul et-
miyeceği bir davranıştır. Türkiye'nin en yüksek 
ve faziletli hâkimlerinden kurulu bu organların 
Anayasaya ve hukuka aykırı kararlar aldığını 
Sayın Demirel hangi ciddî ölçülere ve yetkiye 

I dayanarak söylüyor. Bunları ilim adamları eleş
tirir. Bu eleştirme ve tartışmalar sonunda şayet 
eksikler varsa zaman içinde tekâmülleri sağla
nır. 

Totaliter bir devlette bile hükmedenler huku
ka saygılı olmazlarsa halkın hak duygusunun 
tahribine ve anarşinin doğmasına sebebolurlar. 
Demokratik.bir devlette ise, bir Başbakanın ka
zai kararlara saygılı olmayışı ve böylesine bir 
rahatsızlık içinde bulunuşu çok endişe vericidir. 

Sayın milletvekilleri; 

Sayın Başbakanın şikâyeti kazai denetimi de 
aşmakta, özerk kurumlar da dâhil bütün Ana
yasa müesseselerini içine almaktadır. Bakınız 
üniversite ve radyo konulannda ne diyorlar : 
«Siyasi sorumluluğun Anayasamıza göre yegâne 
sahibi olan iktidarı, bu müesseselerle irtibatsız 

I hale getirmek veya öyle farz etmek mümkün de-
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ğildir. Kurum işlerini malî, idari ve teknik ba
kımlardan tesirli şekilde murakabeye tâbi tut
mak, tıkanan murakabe yollarını açmak, sorum
luluk anlayışımızın icabıdır.» 

Yani, Başbakan, Hükümetin murakabesi al
tında bir özerklik ve tarafsızlık düşünmektedir. 
Radyolarda tarafsızlığın, üniversitelerde düşün
me ve araştırma görevlerinin icabı olarak tanı
nan özerklik sayesinde, bu kurumların icranın 
etki sahasından ve murakabesinden uzak tutul
mak istendiğini bilmezlikten geliyor. 

Hükümet kontroluna tâbi olarak idari hiyer
arşinin dışında ve özerk kalmak ne kadar im
kânsız ise, Hükümet kontroluna tâbi olmadan 
idari hiyerarşi içinde bulunmak ve tarafsız kal
mak da o kadar imkânsızdır. Başbakan, bir nam
lunun ağzından aynı anda iki ayrı istikamete 
ateş etmenin imkânsızlığına benziyen bu duru
ma, birtakım hayalî tasavvurlarla vakit harca
makta İsrar ederlerse, korkarız ki, özerklikle 
Hükümet kontrolünü bağdaştırmak için bula
cakları sihirli formülden ötürü Anayasa Mahke
mesinden tekrar şikâyet etmek zorunda kalacak
lardır. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

İktMarın TRT den şikâyetleri soyut iddia
lar halinde sürgelirken, aynı zamanida bu kuru
ma tahakküm etmek ve bu kurumun yönetimi
ni ele geçirmek isteği gözle görülür hale gel
miştir. Burada çalışanları bezdirmek ve tes
lim almak amacını güden yoğun bir çalışma 
başlamıştır. Bir taraftan millî güvenlik mülâ-
hazalariyle murakabe zaruretinden bahseder
lerken, diğer taraftan yabancı yayınların din
lendiği bölgelerimizde millî bütünlüğümüzü 
takviye edici yayın yapabilmek için TRT riin 
Hükümetten istediği imkânı rahatça reddede
bilmektedirler. Hattâ bu maksatla kurulmuş 
bakanlıklararası bir komisyon olumlu raporu
nu dalhi dikkate almamışıdır. A. P. yöneticile
ri böylelikle TRT nin (millî menfaatler icabı 
bile olsa) hizmetini aksatmak ve onu başarı
sız göstermek gibi sakat bir yola sapmışlardır. 
Diğer taraftan kadrolar, tahsisatlar ve yönet
melikler voliyle de çalışanların kişilik hakları
nı kısıtlıyarak baskı yapmaktadırlar. Bu ma
dalyonun bir yüzüdür. 

Diğer yüzünü de çevirdiğimiz zaman, TRT 
nin tarafsızlığını ortadan kaldırmak amacını 
güden Anayasa dışı baskının, maalesef meyva-
larını vermeye başladığını görürüz. Bu kuru

mun istediği ödeneğin, yönetmeliğin ve kad
rolara verilmemesi, e^ki bir deyim ile terbiyet-
kâr tesirini göstermiş ve böylelikle radyo ve te
levizyon neşriyatında A. P. lehine tarafsızlık 
dengesi bariz bir şekilde bozulmuştur, fakat 
Sayın Demirel bu kadarcık, bir gelişme ile ikti
fa edeceğe benzemiyor. Yaylım ateş, eski şid
detinde olmamakla beraber devam etmektedir. 
Artık TRT nin özerkliğinin ve tarafsız kalma
sının iki teminatı kalmıştır. Birisi TRT yi ida
re edenlerin sıkı sıkıya Anayasaya saygılı ve 
özerkliğin korunmasında kararlı olmaları, diğe
ri de, seçmen vatandaşın, Anayasa müesseseleri
ni teker teker çökertmeye çalışan A. P. İktida
rına dur demesidir. (O. H. P. sıralarından al
kışlar) Aslında Hükümetin TRT den talebi ta
rafsız olması değil, her halde kendinden yana 
olmasıdır. Bu ise düpedüz partizanlık arzusu
nun hortlama alâmetidir. 

Sayın milletvekilleri; 
Partizanlığın, Devlet hayatında vatandaşı 

bezdiren, ümitsizliğe düşüren, hizmete mües-
rJirliği bozan ve böylece âmme düzenini için için 
çörüten çok kötü bir hastalık olduğunu söyle
meye lüzum görmüyorum. Maalesef A. P. ikti
darını yönetenler kendilerini bu habis illetten 
kurtaramamışlardır. Elimizde çok misalleri 
bulunan şahıslarla ilgili konulardan bahsetmi-
yeceğim. Kamu düzenini etkiliyen bir iki ör
nekle yetineceğim. 

Son mahallî idareler seçimlerinde yurdu bir 
baştan diğer başa kadar kaplayan, Hükümet 
üyelerinin ve A. P. sözcülerinin partizanca 
tutum ve halkı tehdideden propagandalarını he
pimiz gördük. A. P. ye oy verirseniz bütün im
kânlar buraya gelecek. Vermezseniz hiç hiz
met yapılmıyacaktır.» sözlerini hepimiz işittik. 
Filhakika, Başbakan tekzibettiler, fakat pro
paganda yürüdü. 

Diğer bir şikâyet konumuz da, bâzı Sayın 
bakanların kendi intihap dairelerinde valiler, 
kaymakamlar ve hemen bütün daire amirleriy
le beraber gezmeleri ve onların yanında seçim 
ve parti propagandası yaparak Devlet otoritesi
ni bir parti lehine partizanca kullanmalarıdır. 

Başka bir partizanlık örneği de, yaygın bir 
hale gelme istidadında olan eski bir hastalıktır. 
Birçok yerlerde kredi müesseselerinin müdür 
odaları, iktidar partisi başkanlarının ve nüfuz-
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lu üyelerinin daimî ikametgâhı haline gelmiş
tir. Bu, kredi dağılımına müessir olmanın en 
güçlü silâhıdır. 

Sayın milletvekilleri; 
Tekrar Başbakanın şikâyetlerine dönüyo

rum. Bir Hükümet Başkanının tüm Anayasa 
organlarından yalanıp, halkın güvenini zedeîi-
yecek ithamlarının özel bir anlamı varadır. Ar
tık Demirel'in gerçek şikâyetlerinim Anayasa
dan olduğu anlaşılmış, bugüne kadar aramız
da süregelen düzen tartışmasının düğümü çö
zülmüştür. 

Biz C. H. P. olarak hukukî düzenimizi ketsin 
kurallara bağlayan Anayasamızın, ekonomik ve 
sosyal alanda kurulması gereken bir düzen em
rettiğini daima ifade etmliş, yani bizzat Anaya
sanın mevcut sosyal ve ekonomik düzenden şi
kâyetçi olduğunu, topraksız köylünün toprak-
landırılmasmı, sağlık ve güvenlik tedbirleri
nin alınmasını, Sosyal adaleti, çalışma şartla
rının düzenlenmesini, öğrenimde fırsat eşitli
ğini, ücret adaletini, çalışanların korunmasını, 
plânlı, kalkınmadan ve yatırımların toplum ya
rarın?, yönelmesinden bahsettiğini ve nihayet 
insanın insanca yaşaması şartlannı hazırlamak 
üzere Devlete görevler verdiğini her fırsatta 
söylemiş'izdir. 

Bu açık izahlarımıza rağmen Başbakan, ku
rulu düzenle kurulması gerekli düzeni ısrarla 
karıştırmakta «Anayasayı mı değiştirmek isti
yorsunuz? Şikâyetiniz Anayasadan mıdır?» gi
bi sorularla Anayasadan şikâyet edildiği gö
rüntüsünün yaratılmasında özel bir fayda um
maktadır. Sayın Demirel'in çelişmelerle dolu 
beyanlarının tek olumlu yönü, kimin Anayasa
dan şikâyetçi olduğunu ve kimin hangi düzeni 
değiştirmek istediğini ortaya koymuş olması
dır. 

C. H. P. olarak biz, Anayasamızın getirdiği 
ve kesin kurallara bağladığı, insan haklarını ve 
kurumların özerkliğini mutlaka muhafaza et
mek kararındayız. Yine biz, Anayasamızın sos
yal ve ekonomik alanlarda kurulmasını em
rettiği, bugünkü dünya ve insanlık anlayışına 
en uygun düzenin gerçekleştirilmesi mücade
lesini yapıyoruz. A. P. iktidarının ise, Anaya
samızın öngördüğü sosyal ve ekonomik dü
zenden hoşnut olması şöyle dursun, hukuk dev
letinin gereği olan bütün kurumlardan bile 

tedirgin olduğu anlaşılmaktadır. Sayın De-
nirel'e açıkça soruyoruz : Siz Anayasamızın, 
Türk Milletini koruyucu hükümlerini, yani 
sosyal haklarının, vergi adaletinin, millî geli
rin âdil ölçülerle dağılmasının yanında mı
sınız; karşısında mısınız? Büyük üretici ve 
;üketici çoğunluğun, kanunlarımızın yasakla
dığı gayrimeşru yollardan sömürülmesini ön
leyici ne gibi tedbirleri aldınız? Açıkça söyle
yiniz, millet önünde tartışalım. 

Kısacası bugüne kadarki uygulama ve gö
rüntüsüyle düzen anlayışlarımız farklıdır. Biz, 
Anayasanın kurduğu düzeni muhafaza, ve halk 
yararına kurulmasını emrettiği, sosyal ve eko
nomik hakları koruyan düzeni istiyoruz. Bu 
maksatla bugünkü Anayasa dışı bozuk ve ada
letsiz düzene karşıyız. 

Sayın Demirel'in değiştirmek istediği ve 
i alca G gücünün asla yetemiyeceği düzen ise 
Anayasa düzenidir. Zaman kimin haklı olduğu
nu gösterecektir. Gönülden dileriz ki, Başba
kan ve arkadaşları, bir an önce kendilerini bu 
ters mücadele görüntüsünden ve vehimden kur
tarsınlar. Böylelikle, azgelişmişliğin baskısı al
tında bulunan milletimize zaman kaybettiren 
kısır çekişmeler devri sona ermiş olsun. Dün
yada insan hakları ve sosyal adalet mefhumu 
ortadan kalkmadıkça, bu hakları elde etmek 
için mücadele edenleri durdurmak mümkün 
olmıyacaktır. 

Sizleri C. H. P. adına saygılarla selâmla
rım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına 
Sayın Seyit Faruk Önder, buyurun. Saat : 11,21. 

M. P. GRUPU ADINA SEYlT FARUK ÖN
DER (Konya) — Muhterem Başkan, muhte
rem milletvekilleri, 

Millet Partisi Meclis Grupumın Başbakan
lık Bütçesi münasebetiyle Başbakanlıkla ilgili 
bâzı görüş ve temennilerini arz etmek üzere 
söz almış bulunuyorum. 

Bütçe müzakerelerinin bir gensoru nite
liğini taşıması ve Başbakanın da Hükümetin 
nâzımı durumunda olması dolayısiyle, bu ko
nuşmamızda daha çok memleketin umumî 
ihtiyaçlarını ve mesul bir heyet olan Hüküme
tin, şikâyetçi olduğumuz bâzı tutum ve davra
nışlarını dile getirmeye çalışacağım. 

Biz Millet Partisi olarak, muhalefetlerin va
zifelerinin yalnız dert ve dâvaları dile getir-
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mek ve Hükümet icraatının kusur ve noksan
lıklarını söylemekten ibaret olmadığı kanısın
da olduğumuz ve iktidarlara düşündüklerini 
söyliyerek bir nevi yol göstermeyi de muhale-
fştin vazifeleri cümlesinden saydığımız için, 
konuşmamızda yalnız tenkit etmekle kalmıya-
cağız, zamanın müsaadesi nisbetinde bunların 
bize göre çözüm yollarını da yeri geldikçe açık-
lıyacağız. 

Muhterem milletvekilleri, 
İktidarda bulunan bir hükümetin başbaka

nının tek düşüncesi memleketi iktisaden kal
kındırmak, güveni ve adaleti sağlamak olmalı
dır. Bize göre iktisadi kalkınma, sadece millî 
gelirin mutlak rakamının artması ile değil, ge
lirlerin fertler arasında adalet ölçülerine uy
gun bir şekilde dağılması ve bu yoldan büyük 
halk kütlelerinin insan haysiyetine uygun bir 
hayat seviyesine kavuşturulması ile mümkün 
olabilir. Plânını, programını ve bütçelerini tek 
başına yapıp Meclislerden geçirmek imkânına 
sahip bulunan bir iktadar, bu felsefenin ve bu 
inancın sahibi olmadığı için, bu hususta bu
güne kadar hiçbir tedbir getirmemiş ve hiçbir 
davranışta bulunmamıştır. Komünizmin; dev
leti patron, halkı da onun azatsız kölesi sayan, 
hürriyetlerimize kasdeden diğer bütün rejim
lerin karşısında olan Millet Partisi, bunlar
dan korunmak ve bu tehlikelerden masun kal
mak için Hükümetimize daima millî servetin 
dağılımında, adaletin sağlanmasını esas almasını 
tavsiye etmekte ve bunun için de isçi, memur, 
köylü, esnaf, sanatkâr, hulâsa bütün küçük ta
sarruf sahiplerini müşterek patron yapmak ve 
bövleoe medeni milletlerin ba^vurduoıı h*Ok ka
pitalizmi yoluna gitmeyi salık vermektedir. 

Hükümet; zengini fakiri bir tutan ve bilâkis 
yaratacağı hayat pahalılığı ile fakirin aleyhine 
olarak geçim şartlarını daha da güçleştiren 
gayriâdil vasıtalı vergilere iltifat edecek yerde, 
seçimden çok memleketi düşünerek, vergi dışı 
kalmış gelirlere, bilfarz, büyük zirai gelirlere el 
atsa, vergi kaçakçılığını önliyecek tedbirle al
mak yoluna gitse, kavli ile fiili bir olur. Bugün 
ise, programı ve seçim beyannamesi ile hareket 
tarzı arasında uygunluk yoktur. 

Servetin adilâna bir şekilde dağılmasını ga
ye edindiğini gösterir bir ümit kıvılcımı dahi 
belirmemiştir. Daima vurguncu, tefeci ve bun
larla Hükümet arasında vasıtalık yapan parti 
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simsarı cebini doldurmakta, fakir fukaranın aç
lıktan nefesi kokmakta ve her geçen gün lok
maları biraz daha küçülmektedir. 

Biz Millet Partisi olarak bunun nasıl sağla
nabileceğini ve büyük halk kütlelerinin nasıl 
biraz, daha ferahlıyacağını ve çocuklarının ben
zine, Hükümet ne şekilde hareket ederse, biraz 
daha kan gelmesinin mümkün olacağını söyle
dik ve bu büyük fakir halk ve köylü kütlesinden 
aldıkları oyları helâl ettirmeleri gerektiğini ifa
de ederek, bunun için gidilmesi gereken yolu da 
defaatle ifade ettik. 

Bunun için, meselâ liderimiz Sayın Osman 
Bölükbaşı'nm da her fırsatta işaret ettiği gibi, 
Hükümet şu veya bu imtiyazlı kuruma veya 
sahsa otomobil sanayii verecek yerde, Avrupa'
da otomobil sanayiinde çalışan işçilerimizin ar
zularını nazara almak suretiyle onlarla bir or
taklık kurarak bu işi yapmış olsaydı, her hal
de sosyal adalete ve millî icaplara çok daha uy
gun hareket etmiş olurdu. Türkiye, üzerinde aç
lıktan ve de çok fazla tokluktan ölenlerin bu
lunduğu bir hale gelmek istidadındadır. Bu,. 
hürriyet nizamı içinde önleyici tedbirler alın
madığı müddetçe, sadece millî gelirin artışı mü
him bir mâna ifade etmez ve bir refahın delili 
de sayılamaz. Kanaatimizce bu âkideye inanıl-
madıkça da mamur ve müreffeh Türkiye de ku
rulamaz. 

Millet Partisinin görüşü şudur ki, iktisadi 
kalkınma topyekûn kalkınma olarak kabul edil
medikçe, kazançlar arasındaki, âmme vicdanı
nın tasvibedemiyeceği aşırı farklar yan ted
birlerle ve hürriyet nizamı içinde mâkul hadle
re ulaştırılmadıkça, emek ve sermaye arasında 
adaleti hâkim ve millî menfaatleri nâzım kılan 
münasebetler kurulmadıkça ve karşılıklı sö
mürmeler önlenmedikçe, ne toplumda sulhu sü
kûn sağlanabilir ve ne de mamur ve müreffeh 
Türkiye hayali tahakkuk edebilir.. 

Bilhassa sömürüldüğüne inanan ve «yarın» 
endişesi içinde kıvranan bir işçinin görevine 
dört elle sarılması ve verimli olması nasıl bek-
lenemezse, sermayeyi mutlak bir kötülük kay
nağı sayan ve ona düşman olan bir zihniyetin 
tahriklerinin ağır bastığı bir ortamda da özel 
teşebbüs kendisinden bekleneni yapamaz. Bu 
itibarla, bir taraftan emek sahibini insanca bir 
hayata kavuşturmak ve diğer taraftan da özel 
teşebbüse emniyet ve huzur içinde çalışma im-
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kânını vermek lâzımdır. Bu sebeple Hükümet 
programında yer aldığı halde, bugüne kadar bir 
türlü gerçekleştirilemiyen işsizlik sigortasının 
süratle kurulmasını ve mevcut ağır geçim şart
ları muvacehesinde sembolik bir rakam mahiye
tinde olan işçilerin emeklilik ilişkilerinin de 
Devlet memurlarınmki gibi, ihtiyaca cevap ve
recek ve adalet esaslarına uygun düşecek bir 
ayarlamaya tabi tutulmasını Hükümetten ta-
lebediyoruz. 

Bundan başka, son zamlarla daha da artmış 
olan ve büyük memur kütlesine hayatı çekilmez 
bir yük haline getirmiş bulunan hayat pahalı
lığının «ezen ve yakan» baskısını hafifletmek 
ve onları işlerine ve hayata bağlamak için, Hü
kümet, haysiyetini de kefil göstermek suretiyle 
üç sene evvel verdiği sözü artık yerine getir
meli ve Personel Kanununu çıkarmalıdır. Aksi 
takdirde 1969 da iktidardan düzeceği için bu 
borcu kefiline ödetmek mevkiine düşecektir. 

Adalet Partisi İktidarının bu sözünü tutma
masının mağduru yalnız birkaç yüzbin Devlet 
memuru ve onun aile efradı değil, topyekûn 
Türk Milletidir. Bu durum, dışarda iş bulabile
cek kabiliyetli elemanların Devlet kadrosun
dan uzaklaşmasını ve dolayısiyle Devlet kadro
larının iş yapamıyan birçok aceze ile dolmasını 
ve bununla müteradif olarak memur adedinin 
çoğalmasını intacettiği gibi, geçim sıkıntısı 
içinde bulunan memurların ahlâkan bozulmala
rını ve altında ezildikleri hayat yükü ve duy
dukları huzursuzluk sebebiyle de çalışma heve
sini ve dolayısiyle verimin azalmasını intacet-
tiğini söylemek isteriz. 

Maddi ve mânevi kalkınmamız elbette ki 
Devlet işlerinin aksamadan yürütülmesi ile ka
bildir. Bu ise, memur kütlesinin huzur içinde 
bulunması ile yakından ilgilidir. Memur kütle
sini huzursuz kılan her hâdise, çeşitli yollarla 
mületo intikal eden zararlar ve ıstıraplar doğu
rur. Bir taraftan geçim sıkıntısı, diğer taraftan 
aldatılmanın acısı içinde yaşıyan huzursuz Dev
let memurlarından, çalışmalarında tam randı
man ve güler yüzlü bir Devlet idaresi elbette 
beklenemez ve dolayısiyle kendine olan güveni
ni bizzat sarsmış olan Hükümet de, Devlet me
murları üzerindeki otoritesini kaybeder. Bu 
halde bütün bir millet zarar görür, böylelikle 
gittikçe ahlâkı bozulan memur kütlesini ıslah 

etmek de imkânsızlaşabilir. Binnetice memur 
kütlesinde bir güvensizlik ve millete intikal 
eden umumi bir huzursuzluk memlekete hâkim 
olabilir. Bu sebeple iktidarın en kısa bir zaman
da va'dini yerine getirerek bu kötü ihtimalleri 
önlemesi lâzımdır. 

Iktisaden geri kalmış memleketlerde iş hac
mini genişletmek, yeni iş sahaları açıp iktisadi 
kalkınmayı sağlamak için, hükümetlerin iç ve 
dış istikrazlara başvurmasını biz de zaruri bu
luruz. Ancak, bilhassa dış borçların haddini 
aşmamasına bilhassa itina göstermek ve geçici 
ve yalancı bir bolluk yaratarak iktidarını mu-
rafaza etmek için, memleketin iktisadi istiklâ
linden ve dolayısiyle millî egemenliğinden mah
rum edebilecek bir dış borç belâsının altına 
da sokmamak lâzım. Osmanlı İmparatorluğu 
devrinde bunun çok acı misallerini görmüş olan 
Türk Devleti bu hususta çok hesaplı davran
maya mecburdur. Bugün dış borçlarımızın ye
kûnu o kadar kabarmıştır ki, bunun taksit ve 
faizlerini normal ihracatımızla karşılamamız 
mümkün olmamakta, eski borçların taksit ve 
faizlerini ödiyebilmek için Hükümet gene ya
bancılara avuç açmak ve yeni borç altına gir
mek mecburiyeti karşısında kalmaktadır. İk
tidarlarının devirlerine cazip bir bolluk yarat
mak için, bir memleketin ve bir milletin istik
lâlini ve istikbalini tehlikeye sokmaya ve müs
takbel nesilleri iktisadi bir darlığa mahkûm 
etmeye haklan yoktur. 

Bugün yurtta Hükümete bir güven de kal
mamıştır. Gençler, talebeler, öğretmenler, din 
adamları, işçiler ve basın, hattâ millet grupla
ra ayrılmış ve Hükümetin yanlış ve isabetsiz 
davranışları yüzünden âdeta sivri uçlara itil
mişlerdir. Bu grupların, âdeta her gün kamun 
dışıma çıkmaya müheyya bir hal aldığı ve bun
ları uzlaştırıp milliyetçilik, Türkçülük, Müs
lümanlık, Atatürk ilkeleri ve Anayasaya bağlı 
demokratik rejim ve ülküleri etrafında topla
maya gayret etmesi gerekon hükümetin de, za
man zaman bu gruplardan bir kısmını besliye-
rek veya kışkırtarak aradaki husumeti artır
dığı ve anarşi yaratacak durumlar ihdas ettiği 
bir vakıadır. Bu sebeplerle dün de Konya Ereğ-
lisinde iki vatandaş ölmüş, polis memurları ya
ralanmış, bir çok binalar tahribedilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri; bir mevzua daha 
dönmek isterim; 
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Türk - Rus Kültür Anlaşmasını tatbik mev
kiine koydurmamak şerefinin münhasıran M. P. 
ne ve onun 25 seneden beri hürriyet ve fazilet 
mücadelesi yapan, en koyu muhalif ve hattâ 
düşmanlarının dahi namus ve iffetine lejke sü-
rülemiyeceğinde ittifak ettikleri; iffetlerinden 
şüphe edilenlerin dahi müdafaasını yapan şe
refli liderine aidolduğunu bütün Türkiye bil
mektedir. 

O günlerde, bu anlaşmanın reddedilmesi ve 
imzalanmaması için alman ve anlaşmaları imza-
lamıyan bakanları tebcil eden parti genel idare 
kurulu kararları; bugün yeni liderine ve 
hemşehrisine yaranmak için aksi beyanlarda 
bulunan Bayındırlık Bakanının kendi el yazı
ları ile yazılmıştır. Bugün saflarınızda bulunan 
İsmail Hakla Akdoğan ve muhterem pederleri
nizi dahi karıştırarak sizlere söven ve muhte
rem Başbakanı hırsızlıkla itham ettiğinden ta
rafımızdan takbih edilip, partiden atılacağını 
hissedince de istifade eden Memduh Erdemir'-
in imzasını taşımaktadır. O zaman kendilerinin 
takıbettirdikleri bu anlaşma ile ilgili hâdiseleri 
anlatan broşürler ve kararların fotokopileri 
basma dağıtılmıştır, sıralarınıza konulacaktır, 
şimdi de Hükümete takdim edeceğim. 

Çocukluğundan ve gençliğinden beri tutum 
ve durumunu yakinen bildiğimiz bu bakanın 
grup kararma rağmen hükümet programına boş 
zarf atarak oy verdiği, müseccel mason olduğu 
halde bunu yazan gazetecileri korku, belâsı 
tekzip ettiği gibi, bu kararlara rağmen sonra
dan kararnameyi imzalamış olması da çok müm
kündür. Bugün gazetelerde intişar eden beyan
ları da bir menfaat hesabına müstenittir. Ken
disini yakinen tanıyanlar, bu davranışını da 
her halde kıymetlendirecek ve kendisine çok 
görmiyeceklerdir. 

Bugün, bütün basında hakikatler açıklan
mıştır ve Türk Milleti kimin ahlâka daha çok 
bağlı olduğunu anlamıştır. Hiç bir parlâmen
toda, hiç bir Başbakanın, değil bir lidere, bir 
milletvekiline dahi reva görmediği '.kötü sözle
ri, işte bu sebeplerle bütün Türk Milleti, söy
lenirken aynaya bakılarak söylenmiş sözler ola
rak kabul etmekte ve söyl i yenleri de ona göre 
değerlendirmektedir. Hal böyle olduğu halde; 
komünizm ile, faşizm ile, sosyalizm ile hülâsa 
bütün aşırı kötü cereyanlarla ve hürriyete, de-

j mokratik nizama karşı olan bütün rejimler 
ve memleketin aleyhine olan diğer bütün şer 
kuvvetlerle mücadele eden, mazisi temiz ve sır
tında kamburu olmıyan vatansever bir partiyi 
ve onun bayrağı olan şerefli liderini karşısına 
alan bir parti ve onun liderinin dâvaya sadaka
tinden artık yalnız muhalifleri değil, bütün 
memleket haklı olarak şüphe etmektedir. 

A. P. nin ve bilhassa hükümetin bu zaafın
dan ve bölücü hareketlerinden yüz bulanlar ve 
böyle fırsatları kollıyanlar, bundan sonra asır
lık ihtilâfları daha çok sömürmeye çalışacak, 
ırk ayrılığı, mezhep farkı, din, dil ve inanç 
değişiklikleri daha çok tartışılacak, vatanı 
bile parçalamak ve Türkü Türke kırdırmak 
gayreti ve cüreti daha da artacak ve dolayı-
siyle rejim ve hürriyetlerimiz tehlikeye düşe
cektir. 

Asıl telâşımız, memlekette bütün bu kötü 
cereyanlar at oynatır ve kötü hareketler olur
ken ve Kürtlük, Türklük, Alevîlik, Sünnilik, 
gericilik, ilericilik, Nurculuk, Süleymancılık 
mücadeleleri yapılırken, hattâ bol bol Hıristi
yanlık propagandaları yanında Yahudi oyun
ları oynanırken, gaflet içinde bulunan ve se
çim sathı mailinde gözü oydan başka bir şey 
görmiyen mevcut iktidar, hâlâ basit ayak oyun
ları ile oy almanın, tek başına iktidarda kal
manın hesabı içinde bütün bu tehlikeli hallere 
seyirci kalmaktadır. Elbette ki, bunları gören 
namuslu insanlar, bunun hesabını bu iktidara 
günü gelince soracak ve hakikati anlamış olan 
millet ona lâyık olduğu cezayı 1969 da sandık 
başında verecektir. Çünkü, bugün artık ne 
memurun, ne işçinin ve ne de halkın A. P. 
iktidarına ve mevcut Hükümete itimadı kal
mıştır. Nasıl kalsın ki, bir parti liderini da
hi kaba kuvvetle ve İçtüzük oyunları ile sus
turmaya kalkışan bir iktidar, eline fırsat ge
çerse hürriyet mi kalır? Muhaliflerine yaşama 
hakkı mı tanır? Şunu iyi biliniz ki, Millet 
Partisi demokrasi mabedimizin anaduvan ve 
temel taşı, cami duvarıdır. (M. P. den «Bra
vo» sesleri) Biz iktidarın bu taşkınlıklarını 
can çekişen bir kurbanın çaresiz çabalamaları 
olarak vasıflandırıyoruz. 

Bu iktidarda adalet hissi de yoktur. Mese
lâ, iktidara mensubolanlar bol bol kredi alır, 

İ Hükümetten her türlü yardımı görürken muha-
I liflere âdeta zulmedilmektedir. Krediler ikti-
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dar yaranma peşkeş çekilip, her mahallede 
binbir yoksul yanında, bir mantar gibi yeni 
vurguncu milyonerler yaratılırken, büyük halk 
kütleleri yapılan zamlarla pahalılığın girdabı
na atılmaktadır. 

Memleketimizde Doğu ile Batı, köy ile şe
hir, hattâ dağ ve orman içi köylerle, ova köy
leri arasında, gerek ekonomik ve gerekse sos
yal ve kültürel bakımlardan... (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

Umumi konuşuyorum, yarası olan gocunsun. 
KASIM ÖNADIM (Bursa) — Yalancı. 
M. P. GRUPU ADINA S. FARUK ÖNDER 

(Devamla) — Yalancı sensin. 
BAŞKAN — Efendim, bu şekilde konuşa

mazsınız. (A. P. sıralarından «Edepsiz» sesle
ri) 

M. P. GRUPU ADINA S. FARUK ÖNDER 
(Devamla) — Edepsiz sensin. 

BAŞKAN — Efendim, bu şekilde hitabede-
mezsiniz. Sizi lisan nezaketine davet ediyorum 
Sayın Faruk önder. (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

M. P. GRUPU ADINA S. FARUK ÖNDER 
(Devamla) — Kültürel bakımlardan personel 
farkı mevcuttur. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Senin ağzına... 
(M. P. sıralarından «Yuh» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kasım önadım, bu ne 
biçim lâf efendim, istirham ediyorum. Bu ne 
biçim lâf efendim, istirham ediyorum. (Gü
rültüler) Bu şekilde hitabedemezsiniz bu Mec
liste. Bu hesaplan dışarda görün efendim, is
tirham ediyorum. 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Sayın Başka
nım, çok terbiyesiz bir söz söyledi. Siz ise susu
yorsunuz. 

BAŞKAN — Nasıl susuyorum efendim? Ona 
da ihtar ediyorum, lisan nezahetine davet edi
yorum. İhkakı hakka hakkınız yoktur burada. 

Sayın Faruk önder, siz de bu şekilde konu
şamazsınız efendim, 

M. P. GRUPU ADINA S. FARUK ÖNDER 
(Devamla) -r- Sebebiyet verdi Başkanım. 

BAŞKAN — Hiçbir şeye sebebiyet vermedi 
efendim, istirham ediyorum, lisan nezaheti için
de konuşun. 

M. P. GRUPU ADINA S. FARUK ÖNDER 
(Devamla) — Bana suç isnadında bulundu efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, ihkakı hak yoktur. 
şikâyetiniz varsa Başkanlığa bildirirsiniz, biz va
zifemizi yapıyoruz. 

İSMET KAPISIIZ (Konya) — Başkanlığa 
bildiriyorum o halde, burada çok terbiyesiz bir 
söz söylenmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Kapısız, oturunuz efen
dim. 
M. P. GRUPU ADINA S. FARUK ÖNDER 

(Devamla) — Bu geri kalmış bölgelere Devlet, 
iktisadi gücü ile, yapacağı yatırımlar ile gitmez
se hiçbir şekilde gidemez. Bu dengesizliklerin 
giderilmesiyle ilgili tedbirler alınmazsa, umumi 
refah ve huzur sağlanamaz. Şarkta ve Orta -
Anadolu'da toprak altındaki höyüklerde veya 
yamaçlarda, kovuklarda hâlâ taş devrini yaşı-
yan veya orman içinde en düşük hayat seviye
sinde bulunan ve geçim imkânları yok denecek 
kadar az olan milyonlarca yurttaşlarımızın ha
yat seviyesini yükseltecek, mevcut dengesizliği 
giderecek sosyal adalet tedbirlerini, bunun lü
zumuna inanmış olan bu Hükümetin alabileceği
ne inanmıyoruz. 

Bu arz ettiğimiz hususlar ve alınmasını şid
detle istediğimiz tedbirler, bugünkü iktidara ya
bancıdır ve bu iktidarın işine de gelmemektedir. 
Bu iktidar, kuru lâfla ve gösteriş için komüniz
min karşısında görünüyor ve kendisini yalmz oy 
almak için halkın yamnda gibi gösteriyor. Hal
buki yeni Anayasamızda Devlete bir vazife ola
rak verilmiş bulunan ve komünizm zehirinin bir 
panzehirinin bir panzehiri olan bu fikirler, asır
larca evvel ve daha Avrupa'da bunların adı bile 
duyulmamışken ecdadımızca düşünülmüş ve tat
bik edilmiş kaide ve anadevlet prensipleridir. 
Büyük Selçuk hükümdarlarından Melikşah'm 
Devlet bütçesinde; fakirleri, yoksulları, ilim ve 
sanat adamlarını korumak için bugünkü para ile 
500 milyon liralık bir tahsisat vardı. Hattâ, bir 
sene bu tahsisatı Harbiye Bütçesine aktarmayı 
düşünen zamamn Harbiye Nâzın Kumlu Tacil-
mülk bir gün Sultana bu tahsisatın ordu bütçe
sine ilâve edilmesi halinde Bizans surlarını aç
manın mümkün olacağını söyleyince, sosyal ada
let ve sosyal güvenliğin Devletin temeli olduğu
na inanan Sultan Melikşah, «Muhtaçların ve 
âlimlerinin korunması, Bizans surlarım açmak 
kadar mühim bir Devlet işidir.» cevabım vere
rek kumandamm susturmuştur. 
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Asırlarca evvel bu zihniyette olan Türk'ün 
20 nci Asırda Cumhuriyet Hükümetinin bu ha
kikatleri anlamamazlıktan ve bilmemezlikten 
gelmesi cidden çok acıdır, iktidara şu hususu ha
tırlatalım ki, tuttuğu bu sakim yolda devam 
eder, söylediğimiz mânada bir umumi refah ve 
kalkınmayı sağlayamaz, yurda güvenliği getire
mez ve hak ve adalet havasını estiremezse, mil
let sırtından zengin ettiği bir avuç dost ve ya
ranı ile parti simsarının kahkahası, umduğu
muz... 

BAŞKAN — Sayın Seyit Faruk önder, in
kıta sebebiyle bir dakika sözünüzü uzattım, 
iki dakika geçti. Lütfen bağlayınız efendim. 

M. P. GRUPU ADINA SEYİT FARUK ÖN
DER (Devamla) — iktidar, aldatılan ve ezi
lenlerin 1969 da sandık yolu ile verecekleri ce
zadan ve daha sonra da millet hayatında bo
şa götürdüğü dört senenin hesabını bu dünya
da vermekten kurtulamıyacaktır. 

Baş olmak kolay değildir. Şeref insanın 
kendisindedir. Koltuktan şeref alanlar değil, 
ancak oturduğu koltuğa şeref verenler ikti
darda kalmaya lâyık olurlar. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

1. — Bursa Milletvekili Kasım, Önadım'la 
Konya Milletvekili S. Faruk Önder'e birer tak
bih cezasının verilmesi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; İç
tüzüğün 137 nci maddesinin 4 ncü fıkrası ar
kadaşlarımdan bir veya bir kaçını tahkir ve 
kavlen tehdideden milletvekiline takbih ceza
sı verilmesini âmirdir. Sayın Kasım önadım 
ile Sayın Seyit Faruk önder bu Meclisin me
habetine yakışmıyacak ve İçtüzüğün yine âmir 

XI.'—. \1969 \yılı Bütçe \kanun tasarısı \ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/567; Cumhuriyet Senatosu 1/955) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 800; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1162) 

A) BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ (Devam) 

Sözlerimi Büyük Türk Şairi Mehmet Akif-
in bir ibret ve hikmet taşıyan birkaç beyiti ile 
bitireceğim. Başbakanın Hazreti Ömer gibi 
davranmasını ve onun duyduğu mesuliyet his
sini aynen duymasını temenni etmekteyiz. 

«Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyu
nu, 

«Gelir de adli ilâhi sorar Ömer'den onu, 
«Bir ihtiyar karı bikes kalır, Ömer mes'ul, 
«Yetimi giryeyi hüsran alır, Ömer mes'ul, 
«Bir âşiyanı sefalet bakılmayıp göçse, 
«Ömer kalır yine altında, hiç değil kimse. 
«Zemine kadr ile bir damla kan akutsa biri, 
«O damla bir koca girdap olur, boğar 

Ömer'i. 
«Ömer'den isteniyor, beklenen Muhammet'

ten, 
«Ömer, Ömer nasıl aldın bu bârı duşuna 

sen?..» 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuzdan 
dolayı teşekkürlerimi sunar, Yüce Meclis'i 
grupum adına saygı ile selâmlarım. (M. P. 
sıralarından alkışlar) 

KURULA SUNUŞLAI 

olduğu lisan nezaheti dışında birbirlerine kar
şılıklı hakarette bulunmuşlardır. Her iM mil
letvekiline de takbih cezası verilmesini yük
sek oylarınıza arz ediyorum. Bu hususu kabul 
edenler... (M. P. sıralarından müdahaleler) 
Kabul etmiyenler... 

Müsaade buyurun efendim. Her iki millet
vekilini de takbih cezası verilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir, efendim. 

BAŞKAN — Şimdi söz sırası Adalet Par
tisi Grupu adına Sayın Oevat önder'indir. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

A. P. GRUPU ADINA OEVAT ÖNDER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım, senelerdir Başbakanlık Bütçesinde alı
şılan bir usul tatbik edilmektedir, âdet halini 
almıştır. 

BAŞKAN — Saat 11.45 Sayın Cevat ön
der. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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A. P. GRUPU ADINA CEVAT ÖNDER 
(Devamla) — Teşekkür ederim. 

Başbakanlık bütçesinde muhalefete mensup 
sayın hatipler Başbakanlık, Başbakanlığın ku
ruluşu üzerinde ekseriya durmazlar, daha ziya
de genel politika meselelerinden söz açarlar. 
Bu âdet, bu bütçe döneminde de gerek Sena
toda, gerek Karma Komisyonda ve gerekse 
Yüce Mecliste tatbik olunmuştur. Bu itibarla 
Adalet Partisi Grupunun tabiî Başkanı olan 
Sayın Başbakana bu sebeple Adalet Partisi ik
tidarına yöneltilmiş olan tenkidlere kısaca, 
zamanın müsaade ettiği nisbet içerisinde ve 
Adalet Partisinin takibettiği usul ve prensip 
içerisinde cevap arzına gayret edeceğim. 

Değerli arkadaşlar; bugün Başbakanı ve si
yasî iktidarı üç metin bağlamaktadır. Bu me
tinlerden bir tanesi parti programı, bir tanesi 
seçim beyannamesi, bir tanesi ise Hükümet 
programıdır. Parti programı ile Başbakan ve 
siyasî iktidarımız parti teşkilâtına, grupları
na, partiye oy veren seçmenlere, yani bizi ik
tidara getiren çoğunluğa bağlı bulunmakta
dır. Diğer taraftan seçim beyannamesi ile de 
topyekûn bütün milletimize bağlı bulunmakta
dır. Hükümet programı ile ise Meclislere bil
hassa güven oyu vermeniz hasebiyle Yükseli 
Meclisinize bağlı bulunmaktadır. 

Bu metinler yakın ve uzak hedefler ihtiva 
öderler. Yakın hedeflere hemen varmak müm
kündür. Uzak hedeflere ise varmak bir zaman 
meselesidir, bu zamanın yolları anılır. Kanaati
miz odur ki, Adalet Partisi siyasi iktidarı yakm 
hedeflere varmış, uzak hedöflere varmanın da 
yollarını açmış vaziyettedir. Bunu, çok defa 
yapılan; «Adalet Partisi iktidarı, Başbakan; se
çim beyannamesine, Hükümet programına, par
ti programına sadık kalmıyor» gibi afaki be
yanları karşılamak maksadiyle arz ediyorum. 

Biz seçim beyannamesinde, her şeyden ev
vel bir hususu hedef olarak Türk Milletine arz 
ettik. O husus; millî huzur, güvenlik ve iç ba
rıştır. Bugün Türkiye, «Yarın ne olacak» en
dişesi içerisinde bulunan bir memleket olmak
tan çıkmıştır. Bugün Türkiye, silâhlı ayaklan
malar, silâhlı sopalı saldırılar, gazete idarehane
leri basılan memleket, parti idarehaneleri bası
lan memleket olmaktan çıkmış vaziyettedir. 
Bugün memleketimizde huzur ve sükûnu, 1961 

Anayasasının espirisi içerisinde ve bu Anaya
sanın getirmiş olduğu tolerans içerisinde müta
lâa etmek gerekir. İntibaksızlık, bâzı hususlarda 
hıısıirsıızlujk, bu Anayasanın meydana geiirmüş 
olduğu ortamı anlamamaktan ileri gelmektedir. 

Bir de değerli arkadşiarım; hürriyetlerin 
suiistimalinin yaplıdığı bir gerçektir. Bunu biz 
de kabul etmekteyiz. Anayasamız hürriyeti 
taihribetıme hürriyetini kabul etmiş değildir. Bu 
itibarla, kanunlardaki boşlukları doldurmak 
maiksaıdiyla, mevcut Anayasa nisanımı korumak 
maksadiyle tasarılar sevk edilmektedir. Bir 
yandan huzursuzluktan, hürriyetlerin suiistimal
lerinden bahsedenler, bu tasarılar sevk edilir 
edilmez, bu tasarıların kanunlaşması halinde 
hürriyetlerin boğulacağından söz açmak sure
tiyle, kendileriyle tenakuza düşmektedirler. 

Değerli arkadaşlarım.; bunu Güven Partisi
nin sayın sözcüsüne cevabolarak arz etmekte
yim. Güven Partisi sayın sözcüsü köy ve köylü 
meselesinde, okul meselesinde Adalet Partisi ik
tidarının yeterli olmadığını ifade etmiştir. 
Kanaatimizce, kölü ve köylü meselesinde şim
diye kadar gelmiş geçmiş hiçbir iktidar, Adalet 
Partisi kadar bu konulara eğilmiş vaziyette de
ğildir. Rakamları dile getirdiğimiz takdirde gö
rürüz ki, köy yollarına vâki tahsisat 1953 te 
45 milyon lira iken, 1968 de 203 milyon liraya, 
nihayet cari bütçede de müzakeresini yap
mış olduğumuz bütçede de 330 milyon liraya 
yükselmiştir. 

Diğer taraftan içmesuyu bakımından 
1963 te tahsisat 86,05 milyon lira iken, 
1968 de bu miktar 235 milyon liraya 
yükselmiş, şimdi ise 1969 bütçesinde 290 mil
yon lira para mevcuttur. 

Elektrik konusunda 1963 te tahsisat sıfır 
iken, 1968 de 40 milyon konulmuş, 1969 büt
çesine ise 80 milyon konulmuş vaziyettedir. Bu 
mudur köy ve köylü sorununa lâyık olduğu 
veçhile eğilmemek, değerli arkadaşlarım? Tak
dirlerinize arz ederim. 

Muhterem arkadaşlar, okul konusu da öyle. 
1964 -1965 ders yılında topyekûn Cumhuriyetin 
açmış olduğu ortaokul adedi 630 iken, bu mik
tar bir misli artarak 1968 - 1969 döneminde 
1 258'e yükselmiştir. Diğer taraftan lise adedi 
yine 1963 te 140 iken bu miktar 1963 - 1969 da 
bir misli artmak suretiyle 270'e yükselmiştir. 
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Yani, bu suretle Cumhuriyetin şimdiye kadar 
yapmış olduğu okullar adedi kadar okul, zamanı 
idaremizde açılmış, faaliyete geçirilmiş vaziyet
tedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu itibarla söylenen 
sözlerin mesnedi olmak gerekir. Yoksa burada 
bu sözler rakamlarla çürütülür. 

Diğer taraftan, her devirde vo hsr iktidara 
beyan edilen yuvarlak ithamlar, bugün buradan 
Başbakanlık Bütçesi münasebetiyle bu kürsü
den de dile getirilmiştir. Partizan idare, suiisti
maller, hayat pahalılığı, gericilik v.s. Bu itham
lardan hiçbir iktidar kurtulmamıştır. Her ik
tidara bu ithamlar yapılmıştır. «Suiistimal var» 
diyen delilini ve vasıtasını ortaya koymalıdır. 

Partizanlığa gelince; biz parti olarak, da
yandığımız kütle olarak partizanlıktan çok çek
miş bir partiyiz ve kütleyiz. Bu itibarla bizde 
partizanlık aramayın. Bunun için 1968 mahal
lî ve kısmî Senato seçmıleıünden, bu yana Ada
let Partisi hakkında, hizmetler dolayısiyle bas
kı, yapıldığı ithamı, aradan 7 - 8 ay geçmesine 
rağmen yapılmamıştı, ilk defa burada yapıl-
maktadır. Bunu şiddetle reddederiz. Adalet 
Partisi plânına koyduğu, programına koydu
ğu hizmetleri yapmıştır. 

Beri taraftan, hatırlatmak gibi olmasın ama. 
Sayın Saıtır gayet iyi hatırlıyacaklar, Artvin'de 
tekrarlanan Senato seçimlerinde hizmetler do-
by.s'iyle Artvin'de ve VanJda nasıl basla yapıl
dığını gayet iyi bilmektedirler bizzat kendileri. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye işçi Partisi 
Sözcüsü, Adalet Partisi iktidarının Anayasa 
kuruılıışlarma, yüksek yargı organlarına, özerk 
kuruluşlara saygılı olmadığı şeklindeki, daha 
evvel yapılmış olan yersiz ve mesnetsiz bir id
dia ve ithamı burada tekrarladılar. Şunu be 
lirtmek isteriz ki, hiçbir kuruluş Türkiye'de ta
bu değildir. Yargı organlarından; hukuka, 
vicdana aykırı bir karar çıktığı takdirde, bu 
krvrnn tenkid etmek her Türk vatandaşının 
hakkıdır. Yargı organları kendilerine saygı 
duyulma ısını istiyorlar ise, hukuka, kanuna uy
gun kararlar versinler. Bununla şunu demek 
fetiyorum: Evet, değerli arkadaşlarım, her za
man söyledik, bu anda da ifade edeceğiz, Ana
yasa Mahkemesi, Seçim Kanununun iptali dola-
yısiyle kendisini yasama organının yerine koy
muştur. Barajlı D'Hondt sistemi bizim ica
dımız değil. Bizzat Anayasayı yapan, 1900 da 

toplanan Kurucu Meclisin icadıdır. Seçim sis
temiyle sizler oynamıştınız; biz, hali sabıka ir
ca etmişiz, Barajlı D'Hondt'a dönmüşüz. O za
man Barajlı D'Hondt Anayasaya uygun, biz 
hali sabıka irca ettiğimiz zaman Bartajlı D'Hondt 
Anayasanın hukuk devleti olma niteliğine ay
kırı. Böyle mantığı hiçbir hukukçu, hiçbir vic
dan saMbi kabul edemez. (A. P. sıralarından 
alkışlar) Anayasa Mahkemesine, saygısızlık de
ğildir bu. Bunu her yerde söyledik ve söyli-
yeceğiz. 

Anayasa Mahkemesinin Kuruluş Kanunu 
baklanda bu kürsüden ifadede bulunan arka
daşınızım. Lüzumuna inanmaktayım. Adalet 
Partisi iktidarı Anayasa Mahkemesine saygılı
dır. Ancak, Anayasa Mahkemesinin yapmış 
olduğu bu hâdise, kendisini yasama organı 
yerine koymaktır. Ben arkadaşlarımdan bek
lerdim ki, «Anayasa Mahkemesinin hakkı yok
tur, yasama organının hakkidir bu, Anayasa 
Mahkemesi ye i iki gasbı icerüslinde olamaz» diye 
beyanda bulunsunlar. 
' Elbette ki hukuku hislerine âlet edenler bu 

beyanları anlayamazlar. 

Beri taraftan değerli arkadaşlarım, Yük-
ısk Seçim Kurulunun kararları hakkındaki Sa
yın Başbakanın tenkidleririi de, burada, yine 
Yüteek Seçim Kuruluna saygısız bir davranış 
olarak nitelediler. Hâdise aşikârdır. Adalet 
Partisi, tüzüğüne uygun hareket etmiştir. Yük-
-JSık Seçim Kurulu, İstanbul seçmeninin oylarını 
iptal etmiştir, millî iradeyi gasbetmiştir. Her 
yeıde söyledik, her yerde söyliyeceğiz. (A. P. 
aralarından «Bravo» sesleri) Yüksek Seçim 
Kurulu üzerinde durmak mecburiyeti vardır. 

Ankara seçimlerini bizzat parti adına ben
deniz idare etmişim'dir. Ankara seçimlerinde 
••de ölçüsüz beyanlar olmuştur Halk Partisi ta
rafından. Ankara seçimlerinde, «oylar açık tas
nifle yapılır» hükmüne rağmen Yüksek Seçim 
Kurulu almış, kapalı odalarda oyları saymış 
ve fakat Adalet Partisinin oy çoğunluğunu da 
neticede kabul etmek mecburiyetinde kalmıştır. 
Aynen böyle cereyan etmiştir. Bu itibarla 
Yüksek Seçim Kurulunun da Anayasa Mahke
mesinin de, Yargıtayın da, Danışmayın da, 
her türlü hukuka, hürriyete, vicdana aykırı ka
rarı tarafımızdan tenkid edilecektir. Bu, hu
kuk devletinin, adalet idaaline bağlı olmanın 
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bir neticesidir, bir vecibesidür. Bunu böyle 
biliniz. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın ikinci 
maddesinin gerekçesinden Sayın Türkiye İşçi 
Partisi Sözcüsü söz açtılar. Keşke dün Sayın 
Çelikbaş'ı burada dinlemiş olsaydılar. Sayın 
Çelikbaş ne güzel ifade etti. Dedi ki: «Mad
de komisyondan bir başka türlü geldi. Geliş 
şekliyle, madde taraf tutar nitelikte idi. Ge
rekçe de buna göre yazılmıştı. Maddeden o 
hava çıkıyordu ki, Türk Devletinin vasfı sos
yalist devlet olmaktır. Biz buna kıyam ettik, 
(Türk Devleti, millî, hukuka bağlı, sosyal bir 
devlettir) şekline koyduk. O itibarla madde 
ile gerekçe arasında irtibat kalmadı.» 

Biz yine iddia ettik; bizim anlayışımız bu
dur, Anayasa sosyalizme kapalıdır, Anayasa 
komün'isone kapalıdır, Anayasa ne pembedir, 
ne kızıldır; Anayasa millî Devlet niteliğini va-
detmiştir, hukuk devletidir. Sosyal devlet de
mek sosyalist devlet demek değildir. Bunu her 
yerde ifade ettik, yine de ifade edeceğiz. T.Î.P. 
nin Sayın Sözcüsü Başbakanın ve onum Hükü
metinin zor kullanmakta olduğunu veya zoru 
teşvik ettiğini beyan etmektedir. Bizden zor 
beklemeyin. Aksine biz kanunu hâkim kılmak is
tiyoruz. Eğer zoru teşvik etsek T.Î.P. nin hiç
bir yerde vatan sathında olmaması gerekirdi, 
tarumar edilmesi gerekirdi. (A.P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Beri taraftan diyorlar ki : «T.Î.P. nin varlı
ğına tahammül etmeyi öğrenmeniz gerekir.» 

Biz öğrendik, üc senedir tahammül ediyoruz. 
Yalnız size Türk Milleti tahammül etmiyor ve 
etmiyecektir. bunu bilesiniz. (A.P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

îkincisi, dediler ki : «Her şeyin sorumlusu 
Başbakandır.» 

Cidden ben de Genel Başkanımı ve Başbaka
nımızı bir konuda itham edeceğim ve ben de 
sorumlu addedeceğim. O sorumluluğu da şudur: 
Başbakanımız hukuka ve kanuna değer vermesi 
sebebiyle, sizin devamınızı sağlamıştır. Sizin1 

devamınızı sağlama bakımından da cidden so
rumludur. 

Değerli arkadaşlarım, millî birlik görüşü
müzde elbette ki farklar olacak. Onlar bu Dev
leti, bu milleti parçalamak istiyorlar. Kimine 
«Etnik unsursun» diyorlar, kimine «Şu mezhep

tensin» diyorlar, kimine, «Bu mezheptensin» di
yorlar. Aynen Sovyet blokunda görülen ve tat
bik edilen uygulamayı burada da yapmak isti
yorlar. Elbette ki, millî birlik beraberlik gö
rüşümüzde başkalık olacaktır. Biz inanıyoruz ki, 
Anayasamız sınıflara dayanmamaktadır. Anaya
samız millî hâkimiyet prensibine müstenittir ve 
milleti bir bütün olarak ele almaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Karahan, 
'kısmen de olumlu karşılıyacağımız tenkitlerde 
bulundular. Gelir dağılımından ve buradaki 
adaletsizlikten bahsettiler. Gerçekten bunun 
doğruluğu şuradadır : Busfün gayrisâfi millî 
hâsılanın % 30 u tarımdan elde ediliyor, fakat 
nüfusun % 70 i tarım sektöründe bulunuyor. 
Sosyal adaletsizlik işte, burada. Yani tarımda 
çok nüfus var, fakat tarımın gayrisiâfi millî ha
sıladaki nispî yeri o nüfusu besliyecek derecede 
değil. îşte, bunun için Türk toplumunda meyda
na gelen tabiî bir yapı değişikliğini tahrik ve 
teşvik etmek gerekir. Bu tabiî gelişim nedir? 
Gayrisâfi millî hâsılada tarımın yeri uf aklaştırı-
lacak, hizmetler ve sanayi sektörünün yeri 
artırılacak. 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Düzen değişecek... 

A.P. GRUPU ADINA CEVAT ÖNDED (De
vamla) — Bunların düzen değişikliği ile ilgisi 
yok, bu mevzua da geleceğim. 

Köylerden şehirlere akın var, şehirleşme var. 
15 ilâ 20 sene sonra 55 milyona yükselecek olan 
Türkiye'de nüfusun yarıdan fazlası şehirlerde 
yaşıyacak. Bu itibarla îkinci Beş Yıllık Plân sa
nayileşmenin tesbitini, sanayi sektörünün ffavri-
sâfi millî hâsıladaki yerinin büyümesini derpiş 
etmektedir, tarımın modernleşmesini, tarım sek
törünü derpiş etmektedir. Tarım sektörünün bi
rim verimi artırılacaktır. Plân Komisyonunda 
bendenizin teklifi ile tarım sektörü plâna girmiş 
vaziyettedir. Diğer taraftan şehirleşmenin teş
viki vardır, turizmin teşviki vardır, ihracatın 
teşviki vardır. 

Değerli arkadaşlarım; sırası gelmiş iken şu
nu ifade edeyim : Düzen değişikliğinden bah
seden kıymetli arkadaşlarım, daha evvel Ulus 
gazetesinde «Batsın bu düzen, yıkılsın bu dü
zen» diyen manşetler attılar. Kendilerine hatır
latılınca; «Quovadis? Nereye... Batırmak, yık
mak demokrasinin metodu değildir. Demokra-
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sinin metodu yapmak, onarmaktır» denilince dü
zen değişikliğine başka bir izah tarzı buldular. 
Dediler ki, «Mevcut Anayasa ile mevcut düzen 
arasında intibaksızlıklar var, hedefimiz mevcut 
düzeni Anayasaya uydurmaktır.» 

Bu bir izah tarzıdır. Anayasa da bir hedef
ler beyannamesidir. Anayasada da hedefler var
dır. Anayasanın bu hedeflerine varmak için ıs
lahatçı olmak gerekir, ıslâhat yapmak gerekir. 
Bizim kanaatimize göre - zamanım az olduğu 
için detayına inemiyorum, özür dilerim, her hal
de başka bir münasebetle entellektüel bir müna
kaşa yapabiliriz - topyekûn düzen bozuk değil
dir. Eğer, düzen topyekûn bozuk ise, bunun 
mesulü de Cumhuriyet Halk Partisidir. Bizim 
kanaatimize göre düzen topyekûn bozuk değil
dir, düzenin Anayasaya uymıyan tarafları var
dır. Demin de söyledim, bu uymıyan tarafları
nın nasıl uydurulacağı ikinci Beş Yıllık Plân
da yer almıştır, yıllık programlarda yer al
mıştır, bütçelerde yer almıştır ve yer alacaktır. 

BAŞKAN — Sayın önder, vaktiniz doldu 
ve bir dakika geçti, efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA CE-
VAT ÖNDER (Devamla) — Toparlıyacağım. 

Çok değerli arkadaşlarım; burada birçok 
arkadaşıma yine cevap verecektim, ama sadece, 
Grupumuz bir itham altındadır, onu* cevaplan
dırmak istiyorum. 

Grupumuzu itham eden Sayın Faruk Ön
der'dir. Denilmiştir ki «Adalet Partisi içtüzük 
oyunlariyle, vâki beyana karşı cevap verme 
imkânını vermemiştir.» 

Böyle bir husus yok. Şunu sayın Millet 
Partili arkadaşlarımıza hatırlatmak isteriz; hir 
kimse her sözü söylemek, her türlü hareketi 
yapmak ihtiyazma sahip değildir. Sayın Bö-
lükbaşı burada her sözü söyliyecek, her devir
de söyleyecek, cevabını almıyacak... Böyle şey 
yok arkadaşlar. Söylenen sözün cevabı alına
caktır, cevabı verilecektir. Yapılan da bu
dur. 

Diğer taraftan, kifayet önergesinin kabul 
edilmesinin sebebi size söz vermeme maksa-
diyle ilgili değildir. Bütçenin tümü programa 
göre bitmelidir, bu sebeple kabul ettik. Bu
gün ayın zannediyorum 14 ü dür, ayın 26 sına 
kadar 11 gün müddet içerisinde bütçe bura
da görüşülecektir. Her türlü söz imkânı size 
açıktır. 

«Rus ve. Türk Kültür Andlaşmasını yürür
lüğe koymıyan biziz» diyorlar. Bunda gerçek 
yok. 4 ncü Koalisyonda biz de vardık. Eğer 
Türk Kültür Andlaşmasını yürürlüğe koymak 
gerekli ise, bugüne kadar konulmamış ise 
bunu kim yapmıştır? Bunu da Adalet Partisi 
İktidarı yapmıştır. 

Bu sözlere, bu ithamlara cevap vermeyi çok 
arzu edıyormdum, ama zamanım kısaldı, bu ba
kımdan bir cümle ile sözümü tamamlıyorum : 

Asıl mühim olan Rusya'da bulunan ve bu
gün esaret altında olan 90 milyon Türkün al-
febesini vermek, Türk kültürünü oralara soka-
bilmektir. Bunun çarelerini hep birlikte ara
mak mecburiyetindeyiz. Yoksa, şuna ve buna 
sığınarak seçim sloganları çıkarmak ve zamanı 
boşuna harcamak marifet değildir. 

Saygılarımı arz ederim, Sayın Başkana da 
teşekkürlerimiz sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yeterlik öner
gesi geldi, görüşücek misiniz? 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Yeterlik aley
hinde... 

DEVLET BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Evet. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Alp, buyurun 
efendim, bir şey mi arzu ediyorsunuz? 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
(Ankara) — Sayın Başkan, Millet Partisi Söz
cüsü Sayın Seyit Faruk Önder şahsımla il
gili bâzı beyanlarda bulundu. Müsaadenizle 
Sayın Devlet Bakanından sonra sataşma se
bebiyle söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sataşma sebebiyle söz istiyor
sunuz ; peki efendim. 

Buyurun Sayın Devlet Bakanı. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin muh
terem milletvekilleri; 

Mâruzâtıma başlarken muhterem Heyetinizi 
Hükümetim adına, şahsım adına hürmetle se
lâmlıyorum. 

Başbakanlıkla Başbakanlığa bağlı daire ve 
kuruluşların faaliyetleriyle ilgili olarak çeşitli 
tenkidler tevcih olunmuştur. Sebep ve saiki, he
def ve maksadı ne olursa olsun, Hükümet ola
rak bu tenkidlerden geniş surette istifade et
menin ciddî gayreti ve takibi içindeyiz. Bu 
anlayışımızın iki mânası vardır. 
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Bunlardan birisi hür ve demokratik nizam 
içinde tenkidin, gerek Parlâmento dâhilinde, 
gerekse Türk umumi efkârında en geniş su
rette yapılmış olması, yapılabilmesi imkânla
rının hazırlanması, hür nizam olan inanışı
mızın bir tezahürüdür. 

Diğer taraftan, A. P. iktidarı ve Hükümeti 
olarak açık, aydınlık ve berrak olan icraatı-
tımızla büyük milletimizin ve onun temsilcisi 
olan Yüce Heyetinizin her zaman huzurunda 
hesap vermeye amade bulunmamız, icraatımıza 
olan inancımızın da bir tezahürüdür. 

Muhterem arkadaşlarım, tenkidlerin şüphe 
' siz bir tasnife tabi tutulması gerekecektir. Bunu 
niçin söylüyorum? iyi niyetle yapılmış, ikti
darı uyarmak için veya kendi görüşlerine göre 
muayyen meseleler hakkında hal suretlerini 
dile getirmek maksadiyle belli istikâmetlere ve 
neticelere ulaşmak için, muhterem partile
rimiz sözcüleri çeşitli beyanlarda bulunuyorlar, 
ama bunun dışında tenkid kisvesi altında mü
cerret, gerçeklerden uzak, gayriciddî, hattâ 
itham ve bühtan hüviyetlerinin de ötesinde 
bir hareket vesilesi olarak, bir tahkir vesilesi 
olarak zaman zaman bâzı meselelerin Hüküme
te ve iktidara tevcih edilmesini hiç şüphesiz 
ayrı bir değerlendirmeye tabi tutmak gereke
cektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 

iktidara geldiğimiz günden beri çeşitli me-
hafil, çeşitli istikametlerden, muhalefette bu
lunan partilerimiz her vesileyi ittihaz ederek 
muhtelif yönlerden ithamlarda bulunmuşlar
dır, tenkidlerde bulunmuşlardır, bühtanlarda 
bulunmuşlardır. Bunlar hakkında genel olarak 
şunu söylemek istiyorum : 1961 Anayasasının 
tarsin ettiği düzenin ruh ve mânasını gayet 
açık olarak anlamak ve hareketlerimizi buna 
göre düzenlemek mecburiyetindeyiz. Hiç şüp
hesiz bu düzenlemede muhalefete düşen büyük 
sorumluluk, bilhassa kelâm sorumluluğu, id
dia sorumluluğu, tenkid sorumluluğu dediği
miz bir sorumluluk hissesi vardır. 

Şimdi, alışılmış şekil ve usuller içerisinde 
birtakım ithamlar bu kürsüye geliyor. Bunla
rı biraz sonra birer birer arz ve izah edeceğim, 
cevaplarını vereceğim. Partizanlık var, suiisti
mal var, vurgun var, soygun var... Bu iddia
lar yapılıyor muhalefet tarafından. 

Muhterem arkadaşlarım, bunlar ucuz ve 
muhalefet yollandır. Bugünkü Anayasa düze
ni içerisinde, bu tarz iddia ve ithamların he
men arkasından gelmesi lâzımgelen bir başka 
husus da vardır; o da şudur : Mademki iddia
nız var, ithamınız var, o halde delillerinizi 
irae ediniz, kanuni merciine delillerinizi sunu
nuz ve kanuni merciler eğer vazife yapmazsa, 
onun üzerinde münakaşa yapınız. Bunun ceva
bı budur. Binaenaleyh meseleleri dile getirir
ken daima arkasında ciddî, objektif ve resmî 
mercilerin kanun tatbikatında istinadedebile-
ceği delilleri ortaya koymak mecburiyeti var
dır, zarureti vardır. Bu rejim, her şeyden 
evvel şerefe ve haysiyetlerin teminat altında 
tutulması ve bu konuda bütün vatandaşları
mızın, müesseselerimizin ve siyasi kuruluşları
mızın ciddî bir hassasiyet göstermesi gereken 
bir rejim. Anahedef insan haklarıdır. Şahsın, 
kişinin şeref ve haysiyeti, insan haklarının 
içinde ve başta gelen bir unsurdur. Binaen
aleyh uluorta ithamla şeref ve haysiyetleri le
kelemek, bir iftira kampanyası açmak, bir 
itham kampanyası açmak, her şeyden evvel 
demokratik rejimin ruhuyla hiçbir şekilde bağ
daşamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, günlerden beri 
üzerinde durulan, daha doğrusu birkaç gün
den beri üzerinde durulan bir konu var. Bu 
konuyu hali hususinin dışında, Hükümetimize 
tevcih edilen tenkidlerin ne kadar haksız ve 
insafsız olduğunu ortaya koyan bir misal ola
rak, bir örnek olarak değerlendirme babında 
bir açıklamaya, bir tahlil ve münakaşaya tabi 
tutmak zaruretiyle karşı karşıyayım. Bu tah
lil ve münakaşalardan sonra ortaya koyacağı
mız delil ve vesikalar gösterecektir ki, Cum
huriyet Hükümeti bir siyasi hesap uğruna ger
çek dışı, tamamen tahrif edilmiş, hattâ «ten
kid» diyemeyiz, insafsız hareketlere, tecavüz
lere mâruz kalmaktadır. Bu, Hükümet etme
nin belki en. zor tarafıdır. Tahammül mesele
sidir. 

Büyük tahammüle, büyük anlayışla mese
leleri değerlendirmeye çalışıyoruz, ama şeref 
ve haysiyetlere tecavüz teşkil edecek mahiyet
teki davranışların karşısına hep beraber çık
maya mecburuz. Sadece Hükümetin vazifesi 
değildir. Çünkü bir kere mütecasir olan, mü-
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tecaviz olan, haksız olan, tecavüzünde cüret 
ve cesaret bulursa, iltifat ve itibar görürüse 
bunu tekrar eder, devam ettirir, bir gün bize 
olan yarın başkasına olabilir. Onun için siyasi 
ahlâk anlayışımızın içinde her haksız hareke
ti, her tecavüzü, her gerçek dışı davranışı 
mutlaka tarsin etmeye, tâyin etmeye, tesbit 
etmeye ve onun karşısına hep beraber çıkma
ya mecburuz. 

Mesele şudur arkadaşlar : Hükümeti ilgi
lendiren bir meseledir ve bütçenin tümü üze
rinde olan görüşmeler, Sayın Başbakanımıza 
tevcih edilmiş ağır bir itham ve isnatla başla
mıştır. 

Dördüncü Koalisyon Hükümeti; yüksek 
malûmlarınız veçhile tarafsız bir Başbakan, 
dört siyasî teşekkülün bir araya getirdiği ve 
yine hariçten tarafsız bir Dışişleri Bakanının 
vazife aldığı, kendi özelliği içerisinde muay
yen süre hizmet görmüş bir Hükümet terti
biydi. Bu Hükümetin icraatı kendisinden ev
velki hükümetlerin icraatlarının devamı, onun 
temadisi mahiyetindedir. 

Aslında, devletin temadiyeti esasdır, bir 
noktada başlayıp bir noktada bitmez. Hükü
metler, hükümetlerden muayyen vazifeleri 
devralırlar. Bu bir bayrak yarışıdır, emaneti 
muayyen noktaya götürür, sahibine teslim 
eder, milletin teveccühü ve itimadına tekrar 
lâyık olurlarsa, Hükümet olmaya devam eder
ler. 

Şimdi Dördüncü Koalisyon Hükümeti za
manında cereyan etmiş bir hâdise var. Türki
ye ile Rusya arasında Üçüncü inönü Hüküme
ti zamanında imzalanmış olan bir Türk - Rus 
Kültür Anlaşması mevcut; imzalanmış anlaş
ma. Bu anlaşmanın yürürlüğe konulması mese
lesi, Dördüncü Koalisyona intikal etmiş bir 
meseledir. Bir kararname hazırlanmıştır, çün
kü, yüksek malûmlarınız olduğu üzere anlaş
maların Yüce meclislerce onaylanması lâzım
dır. Yüce meclisler onaylamazsa, anlaşmalar 
meriyete girmez. Anlaşma onaylanmak üzere 
bir kararnameye bağlanmış. O gün Heyeti Ve-
kilede bulunan dört siyasî parti kanadına men
sup M. P., Y. T. P., C. K. M. P., A. P. ve ha-
hariçten tarafsız Hariciye Vekili olmak üzere 
tamamı bu kararnameyi imzalamıştır. Şimdi 
huzurlarınızda cereyan eden münakaşa ve id
dia nedir? Buradan başlıyalım. 
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Bütçenin tümü üzerinde görüşme yapılır
ken Millet Partisi Sayın Genel Başkanı ko
nuşmasında; Türk - Rus Kültür Anlaşmasına 
yürürlüğe koyan, onaylanmasını derpiş eden 
kararnameye, o zamanki Millet Partili bakan
ların imza koymadığını iddia etmiştir. 

Sayın Başbakanımız kürsüye gelmişler ve 
cevaplarında, aynen «Sayın Bölükbaşı burada 
Rus Kültür Anlaşmasını söylediler. İzmir'de 
1985 seçimleri öncesinde de bunu söylemişler
di, başka yerde de söylemişlerdir. 1965 seçim
lerinin sloganlarındandı, Sayın Bölükbaşı'nın. 

Bana, İzmir'de Konak meydanında miting1 

yaparken sordular,' «Rus kültür anlaşmasını 
imzalamışsınız» dediler. Rus Kültür Anlaşma
sı da benim çantamda idi. İmzalamışsınız da 
Bölükbaşı durdurmuş, öyle mi diye sordular.. 
Anlaşıldı, Bölükbaşı buralardan geçmiş dedim, 
çıkardım anlaşmada, Bölükbaşı'nın kanadını 
teşkil eden değerli bakan arkadaşlarımızın da 
imzaları vardı. Bu anlaşmayı biz sevk etme
dik, durdu, o mesele ayrı meseledir.» demişler
di.-. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Sayın Baş
bakanımızın vâki cevabı üzerine tekrar söz 
alan Millet Partisi Genel Başkanı, zabıtlara 
geçen ithamlarda bulunmuşlardır ve Cumhuri
yet Hükümetinin Başbakanını en ağır şekilde 
suçlamışlar, Başbakanın hilafı hakikat konuş
tuğunu, yalan söylediğini ifade etmişlerdir. 
Millet Partili bakanların bu kararnamede ina
mlarının olmadığını ısrarla ifade etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu mütaakıben 
Millet Partisi Grup Başkanvekili Sayın Hüse
yin Ataman dün Millet Meclisi bütçesinde bir 
konuşma yaptılar. Konuşmalarında şu pasajlar 
var, onu da aynen okumak itsiyorum. Daha 
doğrusu, doğru bir hükme varmak için bunla
rı, vesikalardaka ifadelere sâdık kalarak oku
mak, sonra da mütalâamı arz etmek istiyo
rum. 

«Dördüncü Koalisyonda Sayın Başbakanla 
birlikte sorumluluk almış şerefli bir asker ola
cak ifade edeyim ki, Başbakanın burada söyle
dikleri tamamen yalandı.» 

Yani, Millet Partili dört sayın bakanın o 
kararname altında imzaları bulunduğuna dair 
layın Hükümet Başkanının sözleri yalandı, di
yor. Ben şerefli bir askerim, şahadet ediyo
rum, diyor. 
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Devam ediyor: «Millet Partili bakanlar, | 
Türk - Rus Kültür Anlaşmasını yürürlüğe gir
mesini temin için hazırlanan kararnameyi im
za etmemişlerdir ve bu anlaşmanın daima kar
şısında olmuşlardır.» 

Anlaşmanın karşısında olmak meselesi mü
nakaşanın dışında, o münakaşa buraya dâhil 
değil. Anlaşmanın yanında mı, karşısında mı, 
o ayrı mesele. Yalnız iddia edilen mevzu; 
Türk - Rus Kültür Anlaşmasını yürürlüğe ko
yacak kararnamede, Millet Partisine mensup, 
o kanada mensup sayın dört arkadaşımızın 
imzası var mı, yok mu? Millet Partili Grup 
Başkanvekili Sayın Ataman; sureti katiyede, 
Genel Başkanlarının beyan ettiği hususa da 
sâdık kalarak, dört bakanın imzasının bulun
madığını ifade ediyorlar. Bu bir iddia tabia-
tiyle. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, avrıca Mil
let Partisi Meclis Grupunun da bir tebliği var. 
O tebliğde de; - icabederse onu da okurum -
Millet Partisi Genel İdare Kurulu tarafından 
7 . 8 . 1965 tarihinde alınmış olan bir kararla, 
bu kararnameye imza koymıyan bakanların 
tasvip gördüğü ve umumi efkâra da bunun 
açıklanması gerektiğine dair, fotokopisini de 
biraz evvel aldığım bir genel idare kurulu ka
rarını, beyanlarına esas yapmak suretiyle açık
lama yapıyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım; bu açıklamada Sa
yın Orhan Alp'ten bahsediyorlar, Sayın isma
il Hakkı Akdoğan'dan bahsediyorlar, onları 
da şahidolarak gösteriyorlar m bunun altında 
da; Dışişleri Bakanlığına yetki verilmesi için 
Hükümetçe hazırlanan kararnamenin Millet 
Partili bakanlar tarafından parti kararma uy
gun olarak imza edilmemesinin tasvip gördü
ğünü, bildiriyorlar. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, meseleyi 
vuzuha götürmek için iki hususu birbirinden 
ayırmamız lâzım. Bir defa Türk - Rus Kültür 
Anlaşması imzalanmış; 5 Kasım 1964 tarihin-
da imzalanmış, bunu kimler imzalamış onu da 
arz edeyim: Üçüncü İnönü Hükümeti zamanın
da Dışişleri Bakanlığı görevini yapan o zaman
ki Dışişleri Bakanımız Sayın Feridun Cemal 
Erkinle, SSCB Dışişleri Bakanı Andrea Gro-
miko imzalamışlar. Millet Partisinin tebliğin- I 
de anlaşmayı yürürlüğe koyacak kararname- I 
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yi imza keyfiyetini bir tarafa bırakıyor, o bi
raz daha başka türlü yazılmış, diyor ki; «Dış
işleri Bakanına, andlaşma imzalamak üzere 
yetki vermeyi derpiş eden kararnameyi bakan
larımız imza etmemiştir.» 

E, ama muhterem arkadaşlarım, Dışişleri 
Bakanına yetki vermeye Dördüncü Koalisyon 
Hükümeti zamanında lüzum yok ki... Üçüncü 
Koalisyon Hükümeti zamanında zaten Sayın 
Dışişleri Bakanı yetkiyi almış, gitmiş imzala
mış. Şimdi müsaade ederseniz anlaşmanın 
metnini okuyayım. 

«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Feridun Cemal 
Erkin'i, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli
ği Hükümeti, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği Dışişleri Bakanı Andrea Gromiko'yu 
yetkili temsilci tâyin etmişlerdir. 

Adı geçen yetkili temsilciler gerekli şekle 
uygun olan yetki belgelerini teati ettikten son
ra aşağıdaki hususları imzalamışlardır.» 

Demek ki, anlaşma imzalanmış. Dışişleri 
Bakanına yetki vermek için Dördüncü Koalis
yon Hükümetinin bir kararname hazırlaması
na lüzum yok; Üçüncü Koalisyon Hükümeti 
zamanında yetkiyi almış, anlaşmayı imzala
mış. 

Şimdi yapılacak iş, bu anlaşmanın onay
lanması için bir kanun teklifi yapmak... Nere
ye yapılacak? Yüoe Meclislere. Hazırlanmış 
bu arkadaşlar. Bu hazırlanmış ve işte, dört 
Millet Partili bakanın imzasının bulunmadığı 
ifade edilen, bu yüzden Sayın Başbakanımız 
yalancılıkla, - ki, bugün gazetlerde de var. -
çok ağır şekilde, görülmemiş şekilde itham 
edilen, bu müessif hâdiselerin cereyanına se-
bebolan kararnamenin aslı elimizde muhterem 
arkadaşlar. Bakınız, okuyorum: 

O zaman Millet Partisine mensup dört ar
kadaşımızdan bugün Millet Partisi Genel Baş
kanvekili olan Sayın Hüseyin Ataman Paşa
mın imzası. Her halde imzasını inkâr etmez, 
şerefli bir asker olduğuna göre. Bu bir. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İkinci husus şu:.. (A. P. sıralarından: 
-<Dinle Bölükbaşı, dinle.» sesleri) ~ 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, müdaha
le etmiyelim. 
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DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, isterseniz 
tekrar edeyim. 

Millet Partisinin Sayın Genel Başkanvekili, 
kendi ifadelerine göre - ki, biz de aynen tanı
rız. - Şerefli, muhterem asker, Dördüncü Koa
lisyon Hükümetinin Devlet Bakanı Hüseyin 
Ataman'm imzası. 

Yine şehadetine müracaat ettikleri, imza 
atmadığını söyledikleri çok değerli, çok sayın, 
o zaman Millet Partisi saflarında bulunan Ba
yındırlık Bakanı Orhan Alp'le, Sayın Dahiliye 
Vekili İsmail Hakkı Akdoğan'ın imzaları. Onun 
da dışında, yine Millet Partisinde bulunan, 
- Bugün ebediyete intikal etmiş, ruhu şâdol-
sun. Zekâi Dormen paşanın imzası. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kararnameyi 
ben buraya bırakacağım. Bu işin arkasını kova-
lıyacağız. Bu meselede bir haysiyet mücadelesi 
meselesi var. (A. P. sıralarından bravo sesleri, 
alkışlar) Bunu buraya bırakacağım. Meclis re
isimize takdim edeceğim. Arzu eden her arka
daş kimin yalancı olduğunu, kimin müfteri ol
duğunu görecektir. (A. P. sıralarından bravo 
sesleri, alkışlar) 

Bununla yetimmiyorum. Fotokopilerini çı
karttık, buradadır. Bunları da kürsüden iner
ken Millet Partili arkadaşlarımızın hepsine 
'dağıtacağız ve görecekler. 

Millet Partisi grupu adına konuşan Seyit Fa
ruk Önder arkadaşımız şöyle bir beyanda bu
lundu, dedi ki: «Sonradan bu imza atılmış ola
maz mı?» Muhterem arkadaşlarım, sonradan 
imza atma meselesinde, Zekai Dormen Paşayı 
mezardan çıkarmamıza imkân yok. İkincisi aca
ba Hüseyin Ataman paşa ile gizli bir anlaşma 
yapıp da bu kararnameye Sayın Genel Başkanı
na da haber vermeden imza attırmak gibi bir 
vaziyet mi var ki? Onu Sayın Hüseyin Ataman'-
dan, «Sonradan imza ettin mi?» diye sorarlar... 

Muhterem arkadaşlarım bu mevzuda, bir 
başka hususa da temas edeyim. 7 Ağustos 1965 
tarihimde Genel Kurulları bir karar almış. Bu 
kararlar alınalbilir, parti iç hukukudur, çalışma-
'dır. Karar ne zaman alınmıştır, kimler ne za
man imza etmiştir, bunları bilmeyiz. Kendi me
seleleridir bunlar. Yalnız, Devlet arşivinde bu
lunan bu derece müdellel resmî bir vesika kar
şısında Genel Kurulun vermiş olduğu bir kararı 

vesika diye göstermek, elbettıeM ağırlık taşimaz, 
değer de taşımaz. O kadar değer taşımaz ki, ba
kınız bu imzaların altında Ulaştırma Bakanı 
Mitat San var. 

Şimdi geleceğim başka noktaya: içişleri Ba
kanı İsmail Hakkı Akdoğan var, Adalet Bakanı 
irfan Baran var. Anayasamın hükmüne gör© 
3 Ağustos 1965 tarihinde bu bakamlar bakanlık
tan ayrılmıştır. Bunların yerine başka bakanlar 
gelmiştir. Demek ki, Genel Kurul kararları hiç
bir zaman vakıaya uygun değil. (A. P. sırala
rından, «Bravo» sesleri) Bunu seçimlerde bir 
slogan olarak kullanmak için kendileri yazmış
lar, kendileri okudular; 1965 seçimlerinde din
ledik. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bakınız ne 
kadar müsamahakâr bir hükümet anlayışımız 
var, iktidar anlayışlımız var. Şurada olan iki 
gün evvelki hâdiseleri hatırlıyorsunuz. Dün 
Meclisin kürsüsünde oldu: «Başbakan yalan 
söylemiştir, dört tane bakanım imza etmemiştir», 
dediler. E, kararname burada. Bunu tahrife im
kân yok. 

Muhterem arkaJdaşlarım, çıkmaz sokağa gir
diniz. Bunun bir tek yolu var. Biz kimseyi çık
maz sokakda da bırakmak istemeyiz, kurtara
lım sizi. Bunun bir yolu var. Bunun yolu şu: 
Fazileti... 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Sağ olun, es
ki dostuımuzsunuz... 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Ben size söylüyorum, dostumuz oldu
ğunuz için söylüyorum. 

Faziletli yolu şu: «Hata etmişiz, özür diliyo
ruz.» dersiniz, bunun başka yolu yok. (A. P. 
sıralarımdan alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, bunu dün burada 
dile getirmemiş olsalardı, bugün matbuatta in
tişar eden bâzı yazılar umumi efkârı teşviş et
memiş olsaydı, bendeniz böyle bir konuşma yap
maya lüzum görmezdim. 

Şimdi, bugünkü gazeteler, (Tabiî ki, gazete
ci arkadaşlarunız haklı olarak Sayın Millet Par
tisinin Genel Başkanı ne demişse onu aynen yaz
mışlardır.) şöyle diyor: «Bölükbaşı itham etti: 
Başbakan Türk - Rus Kültür Anlaşmasını Mil
let Partili bakanların da imzaladığını söyleme
sini yalan olduğunu bildiren Millet Partisi lideri 
Demirelİ istifaya davet etti.» Yani, Türkiye'-
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de tenkid hakkının nasıl kullanıldığını ve bu 
tenkildlerden ne gibi neticelere varıldığını ifade 
liçin bu tipik bir örnektir. Bu kadar tiptik örnek 
bulmak kolay değildir. Hem yalan söylliıyecek-
ısin, hem gerçek dışı konuşacaksın, hem de bu
nu alıp iktidara söyleteceksin, yönelteceksin, 
sonra da Başbakan istifa etsin diyeceksin... 

Muhterem arkadaşlarım vakıa bu. Şimdi sa
yın arkadaşınuz kürsüden inerken bana bir ve
sika verdi. Bunlardan bir tanesi genel kurul 
kararıdır. Muhteremdir, kendi iş hukuklarıdır. 
Bu tarzda karar vermiş olabilirler. Gösterdiği
miz vesikalar Devlet arşivine aittir. Bu karar 
hiçbir şekilde hâdiseye uygun değildir, onu izah 
ederler kendileri, dinleriz. 

ikinci mesele; yine bir broşür verdiler, Mil
let Partisinin Türk - Rus Kültür Anlaşmasını na
sıl önlediğine dair. Şimdi bu mesele kahraman
lık meselesi olarak çıkıyor. Yani kimse basiret
li değil, herkes Rusya ile dost olabilmek için 
elinden geleni yapmış. Olurdu, olmazdı ayrı dâ
va, ayrı münakaşa mevzuu, ama bir arkadaş çı
kıyor, Türkiye'yi bir felâketten kurtarıyor... 
Böyle bir eda içinde yazılmış. 

Şimdi burada enteresan olan bir nokta var. 
Siyasette fazilet, siyasette dürüstlük, ahlâk ve 
saire gibi sözler bu kürsülerden çok söyleniyor 
arkadaşlar. Bunu tahlil iein söylemiyorum, çok 
söyleniyor bu ve hattâ dün Millet Partisi Grupu 
adına yapılan konuşmanın son kısmında, şeref
li mücadeleye devam ederken daima faziletli ve 
ahlâklı yolda olunacağı söyleniyor. Tabiî, nor
maldir, söyliyeceklerdir. Yalnız meselelere ba
kalım, kavli ile fiili meselesi bu. Yani, sözü 
ile hareketi uyuyor mu, uymuyor mu? 

Şimdi, burada* Millet Partisi Genel Başkanı 
Osman Bölükbaşı'nın Türk - Rus Kültür Anlaş
masının yürürlüğe konması ile alâkalı beyanatı 
var. 13 . 5 . 1968, sayı 204. Bu beyanatı koy
muşlar, bu broşürü de bana verdiler. Beyanatın 
en son satırı şöyle: «Ayrıca mevzuun önemi ve 
mahiyeti de bu yola baş vurulmasını icabettirir.» 
diyor, nokta, orda tntiyor. Halbuki orada bit
miyor. Onun altı var. Şimdi altını da ben oku
yayım. Onun altı şu: «Partimiz yetkili organ
larınca karara bağlanmıyan her meselede oldu
ğu gibi, bu meselede de (Hangi meselo o? Türk -
Rus Kültür Anlaşmasiyle ilgili mesele, yukarda 
öyle çünkü metin başlığı) Bakan arkadaglarımı-

I zm kendi hukukî ve siyasi takdirlerine göre ha
reket edecekleri tabiîdir.» 

işte, Millet Partili sayın bakanlar genel ku
rul kararma geçmemiş, genel kurul kararı ol-
ımyan şu meselede kendi hukukî ve siyasi tak
dirlerini kullanmışlar, imzayı atmışlar. Bu ka
dar açık, bu kadar doğru, bu kadar isabetli bir 
husus. İtiraf edilmiş, belli... 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu beyanatın 
alt kısmından bunun çıkarılması, aslında gayri-
samimi olduğunu gösteriyor. 

Bir başka şey söyliyeyim: Dördüncü Koalis-
I yon Hükümeti Yüce Meclisin teveccüh ve itima

dına mazhar olarak vazife görmüştür. Koalisyon 
protokolünde, parti merkezlerinin Hükümetle 
olan münasebetleri hassasiyetle düzenlenmiştir. 
Sayın Anamuhalefet Lideri o zaman bu konu 
üzerinde hassasiyetle durdu, «ittihat ve Terak
ki devrinin parti merkezi umumilerine döndür-
miyelim bu işi. Yani, merkezden idare edilen, 
partiden idare edilen Hükümet olmaz. Hükü
met, Cumhuriyet Hükümetidir.» Bunun üzerin
de tartışma yaplıdı ve o zaman da biz Hükümet 
olarak karşıladık bunu ve o zaman Başbakan 
bulunan Sayın Ürgüplü, «Böyle bir şey yoktur, 
Hükümet Cumhuriyet Hükümetidir, parti mer
kezi umumileri ve liderleri kararlarla bakanları 
idare etmez.» dedi. Böyle olunca, Sayın Bölük
başı'nm Dördüncü Koalisyon Hükümetindeki 
yeri meselesini de dikkate almak gerekir. Ku
rulup itimat oyu alan Hükümet, artık şu parti
nin, bu partinin Hükümeti değil, Cumhuriyet 
Hükümetidir, Meclislerin Hükümetidir. Bu nok
tayı, da belirtmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi meselenin bir 
başka yönü var. Bu, Türk - Rus Kültür Anlaş
ması meselesi ortaya atıldığına göre ortada kay
bolmuş bir hak, ihlâl edilmiş bir millî menfaat 
de bulunmadığına nazaran, ki, Adalet Partisi 
Grup Sözcüsü Sayın önder belirttiler, 40 küsur 
aydan beri Adalet Partisi iktidardadır, böyle bir 
anlaşmayı kanım haline getirmek için kararna
meyi tanzim edip Yüce Meclise sunmaya mâni 
yok, ama 40 ay Sayın M, P. Liderinin tahaffuz 
fikrinin de dışında olsak böyle bir şey getirme
mişiz. Demek ki, bizi de idare etmelerine im
kân olmadığına göre bu mesele hakkındaki gö-

I rüşümüzü de ortaya koymuşuzdur. 
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Şimdi ben ikili kültür anlaşmaları mevzuun
da Yüce Heyetinize kısa malûmat arz etmek is
tiyorum.. 

Milletlerarası hayatta kültür alanında yapı
lan anlaşmaların karşılıklı anlayış yaratmaya 
ve bu yoldan dünya barışını takviye etmeye yar
dımcı olduğu herkesin malûmudur. Stalin'in 
ölümünden sonra, Sovyet dış siyasetinin değiş
tiği devre zarfında Doğu ve Batı blokları ara
sında barışa müstenit münasebetlerin geliştiril
mesi umumi bir gayret konusu olmak temayülü
nü gösterince, kültür anlaşmaları da bu vadide 
alınacak tedbirlerden birisi olarak gittikçe alâ
ka gören bir tatbikat şeklini almıştır. Hiçbir me
selede an^aşamıyan, aralarında derin münaferet 
hisleri, menfaat farklılıkları bulunan devletler 
dahi, ideolojik farklar da olsa, kültür münase
betlerinde gayrisiyasi mahiyette, ideolojik olmı-
yan mahiyetteki bu münasebetlerde bir anlaşma 
noktası bulabiliyorlar. Bu. detant politikasında 
önemli bir vasıtadır. Meselâ, Cenevre toplantı
sında Amerika ile Rusya hiçbir zaman bir an
laşma zemini bulamamıştır, ama her iki memle
ket aralarında yaptıkları 1962 tarihli bir Kültür 
Anlaşması ile yaklaşma zemini aramışlar ve böy
le bir Kültür Anlaşmasını yürürlüğe koymuşlar
dır. Meselâ, ispanya ile Rusya arasında ideolojik 
balamdan büyük farkları var, fakat aralarında 
aynı mahiyette bir anlaşma olmuş. Bunlar; esas 
itibariyle, birçok hallerde anlaşma olmaksızın da 
milletlerarası temaslardan doğan, karşılıklı ola
rak heyetlerin gidip heyetlerin geldiği ve fiilen 
cari olan münasebetlerin kâğıt üzerine dökülme
linden ibarettir. Tiyatro grupları gelir, gider, 
opera, orkestra, bale ve saire gibi; sportif temas
lar olur, takım gider, takım gelir, atletizm mü
sabakaları olur. Buralarda ideolojik meseleler 
bahis mevzuu olmaz. Standart bir anlaşmadır. 
Bunun uygulanması hükümetlerin mutabakatı
na bağlıdır. 

Ayrıca, anlaşmanın başka bir hususiyeti, bu 
giM anlaşmalarda müeyyide ve aynı zamanda 
vecibe teşkil edecek mahiyette hükümler olmaz, 
yani zorlayıcı, emredici hükümler olmaz. Onun 
için anlaşmaların metnindeki ibarelerde «Gay
ret sarf edilecektir, çalışılacaktır, teşvik edile
cektir.» giT:i iki memleket arasındaki münasebet
leri bu alanda olsun geliştirmeye, teknolojik im
kânlardan yararlanmaya matuf bir mutabakatı 
derpiş etmektedir, 

Üçüncü inönü Hükümeti zamanında Sovyet
lerle olan münasebetler bir noktaya gelmiştir. 
Heyetler gekmştir, Yüce Parlâmentodan heyet
ler gitmiştir. Sayın Sovyet Başbakanı gelmiş
tir, sayın başbakanlarımız gitmiştir. Binaena
leyh, bu münasebetler arasında sportif alanda, 
kültürel alanda opera, bale vesaire gibi temaslar
la ilgili ve tatbikatı pek çok olan, halen yürür
lükte 21 tane bu tarzda anlaşmamız var. 

Bir anlaşma yapılmış, biz de imsa atanları 
kınıyoruz ve bu anlaşma üzerinde bir tartışma 
açıyoruz, ama vaka bütün bu münakaşaların dı
şında, bir siyasi partimizin his plâtformunda me
seleyi kendi menfaatine istismar etmek istemesi 
ve 1965 seçimlerinde bunu memleketin her ta
rafında âdeta «Rus işgalinden Türkiye'yi biz 
kurtardık» tarzında, oraya kadar varan bir eda 
içerisinde söylenmesi hem umumi efkârı bulan
dırmış, hem tereddütlere yol açmıştır; Devlet 
ciddiyetiyle bağdaşmıyan, siyasi parti ciddiye
tiyle bağdaşmıyan bir iddia olarak ortaya çık
mıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, ben hiç kimseye ta
riz etmeden konuşuyorum, samimiyetle söylüyo
rum; uluorta söyleniyor, alışılmıştır ama. herkes 
bu kürsüde ne söyliyeceğini düşünürken bir şey 
daha düşünmeye mecburdur; «Ne söylememesi 
lâzım?» Bunu da düşünmek mecburiyetinde. «Ne 
söylememesi Hazım?» hususunu düşünmeden her 
ağzınıza geleni söylerseniz, o zaman siyasi haya
tımızı tahammül edilir ve meselelerimizi diyalog 
içerisinde konuşur halden çıkarırız. Lüzumsuz 
çatışmalara girer ve bu, Parlâmentonun itibariy
le oynar. Bu kadar önemli bir konudur. 

Muhterem arkadaşlarım, dün temas ettim, 
tekrara mecburum; içimizde bir yaradır, Riyaset 
mevkiine oturan zat Yüce Meclisin temsilcisidir. 
Biz seçiyoruz... Onun muhterem yardımcıları, 
tdare Âmirleri, Kâtipleri... Divan, Meclisi idare 
eden mümtaz kadro. En muhterem yerde oturu
yor arkadaşlarımız. Bundan bir süre önce gene 
aynı siyasi partinin Genel Başkanı, Millet Par
tisi Sayın Genel Başkanı burada yapılan konuş
maların zabıtlarda tahrif edildiğini, sahtecilik 
yapıldığını bu kürsüde dile getirdiler. Tahkikat 
Encümeni gibi bir encümen teşkil ettik, her par
tiden mevcut içinde; Sayın Millet Partili âza da 
orada. Arkadaşlar tetkik ettiler, neticede Diva
nın böyle bir fiili ika etmediği, sahtecilik yap-
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madiği, meselenin Sayın Bölükbaşı'nm bir zeha
bından, bir vehminden, bir yanlış anlamasından 
ileri geldiği anlaşıldı. Ama, bu büyük özrü bu 
büyük kabahati dolayısiyle bir siyasi partinin 
lideri veya mensubu bu kürsüye gelip, söze baş
lamadan «Muhterem Riyasetten özür diliyorum» 
demedikçe hiçbir tebliğin aJTtma ahlâk ve fazilet
ten bahsedip kayıt koyamaz arkadaşlar. (A. P. 
sıralarından : «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, tenkidlerin mihra
kını teşkil eden birkaç anamesele üzerinde dur
duktan sonra, sayın muhalefet sözcülerinin serd 
ettikleri her hususa arzı cevabedeceğim. 

Türkiye işçi Partisi sözcüsü soygun düzenin
den bahseder, soyulandan bahseder. Ne gariptir 
ki, hüviyeti ve felsefesi ayrı bir başka siyasi te
şekkül, Sayın Millet Partisi sözcüsü, o da soy
gun düzeninden bahseder, ezilenden, soyulan
dan, vurgundan bahseder. Belki benim için ta
lihsizlik, ama bende değil talihsizlik, arkadaş
larımın talihsizliği, yanyana geliyorlar. 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Başkanlık Di
vanında da sıra ile oturuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kapısız, sizi sükûnet için
de tutmak için Başkanlık Divanmdaki vazifeni
ze alacağım, başka çare yok. (Gülüşmeler) 

DEVLET BAKANI SEYFl ÖZTÜRK (De
vamla) — Cümlelerin arasında, vatandaşın ho
şuna gitmek için ara sıra «Allahsız komünistler» 
falan demek tabiî iyi bir şey, ama «kahrolsun 
komünizm» demekle de kahrolmuyor. Bütün me
sele tedbirleri almak, hukukî tedbirleri, iktisadi 
tedbirleri, bütün tedbirleri almak, ama yıkıcı 
ve gellişen (kimin sayesinde? işte himaye gören 
birtakım ölçüsüz konuşmalar ve davranışlar sa
yesinde) sloganlarını Türkiye'ye yerleştirmek 
istiyenlere bir ölçüde yardım edilmektedir. 
«Soygun düzeni, vurgun düzeni...» 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bunu bir vuzu
ha götürelim : Kim kimi soyuyor? Bu tasnif ya
pılıyor; Türkiye'de iki sınıf var, birisi soyan, di
ğeri soyulan... Bunu bu kürsüde, bundan sonra 
söylemeye devam ederseniz, her seferinde çıkıp 
size şunu söyliyeceğim : 

«Muhterem sözcüler, muhterem sözcülerin 
bulunduğu partiler; soyan kısmına mı dâhilsi
niz, soyulan kısmına mı?» Evvelâ bunu söyliye-
yim, bunu size soracağız. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri) 
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«Soyuyor kısmına dâhiliz» derseniz, bu iti
barınızla oynamak olur, buna gönlümüz razı ol
maz. «Soyulan kısma dâhiliz» derseniz, «soyulan 
sınıfa dâhiliz» derseniz, o zaman da - tabiî Tür
kiye'de iki sınır var, başka sınıf yok, o sınıflar
dan birine gireceksin - vatandaş size bakar. Va
tandaş bakar, der ki : «Siz soyulan sınıfa dâ
hilsiniz».. Evet, o zaman Nasreddin Hoca'nm 
«Hoşaf hikâyesi» ni hatırlar. Hikâye malûm : 
Ağustos sıcağında, tası kaşıklıyan Hoca, arada 
bir «oh öldüm» dermiş. Karşısındaki dayanama
mış, «hoca tası bırak da biraz da biz ölelim» de
miş. Vatandaş sizi soyulan kısımda gördü mü, 
«müsaade et de biz de biraz soyulalım» der. (A. 
P. sıralarından gülüşmeler) 

Onun için, bunları hiçbir zama bu tarzda 
ortaya koymayın. Türkiye'de tarihi gelişim için-
do, hakikaten igr.is, fakir, unutulmuş, terk edil
miş vatan köşeleri, insanlar mevcuttur, ama bun
lar, 1961 Anayasa düzeni içerisinde derlenmiş, 
toparlanmış. Herkes kafasına göre bir düzen, 
herkes kendi düşüncesine, felsefesine göre bir ik
tisadi gidişim içinde değil, olamaz. Çünkü Ana
yasa bağlamış bunu, diyor ki : «Plânla ola
cak» Plân içerisinde şu ağırlık olabilir, bu 
ağırlık olabilir. O, iktidarların siyasi tercihi
dir, fakat, plânın dışında bir kalkınma yolu ve 
usulü yoktur. 

Sefalet istismarı, fakirlik edebiyatı, rey 
toplamanın bir vasıtası haline gelmiştir, ama 
görüyorsunuz vatandaş itibar etmiyor. Vatan
daş «sözü ile özü bir adam» arıyor, o düşüncede 
insan arıyor. Buraya oturan arkadaşlarımız 
o vatandaşlarımızın temsilcileri değil mi? On
lar bu memleketi düşünmüyorlar mı? işte dü
şünüyorlar ve o kadar düşünmüşler ki, üç se
nede Türkiye büyük hizmetlere muhatabolmuş, 
arkadaşlar. Plânlama Bütçesinde bu mevzuda 
saatlerce konuşacağız. 

Adalet Partisi iktidarı 12 500 köye su gö
türüyor. Kimse alınmasın. Bu, ekonomideki bü
yümeyi gösterir. Bir senede 1 500 köye elek
trik gidiyor, arkadaşlar. 1950 senesinde 12 kö
yün elektriği vardı, 1964 te 270 köyün elektri
ği var. Gidiyor, görüyorsunuz ki Türkiye bü
yüyor. Susuz topraklar suya kavuşuyor. Taf-
silâtiyle anlatacağım, rakamları vereceğim. 300 
bin insana yeniden iş bulundu. Sanayileş
memizin hedefi bu : İstihdam politikası, her-
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kese iş fabrika yapmadan vatandaşı işsizlikten 
kurtaramayız ki... Fabrika yapıyoruz. Hem 
kendi imkânlarımız ile, hem özel sektörün im-
kâniyle yapıyoruz, hem de yabancı sermayenin; 
ürkütmek istediğiniz, içeri sokturmamak için 
gayret sarf ettiğiniz.. Her türlü engele rağmen, 
Türkiye'nin dış itibarının yüksek olmasından 
istifade ederek, her imkânı Türk Milletinin 
sefaletine son vermek, işsizliğine son vermek 
için onun emrine amade kılıyoruz. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Güven Par
tisi Sözcüsü arkadaşımız, Hükümetin huzuru 
temin bakımından umursamazlığı olduğuna do
kundu ve kararsızlık içinde bulunduğunu, ileri 
sürdü. 

Bu konu defaatle Yüce Meclislerde ve umu
mî efkârda tartışılmıştır . Bütçenin tümü üze
rinde de Sayın Başbakanımız Yüce Heyetiniz
de ariz ve amik bu mevzuu ifade etmişlerdir, ben 
tekrar etmek istemiyorum., Ancak, hiçbir za
man Hükümet umursamazlık içinde değildir. 
Bütün bu iddialar bugün içinde bulunduğumuz 
Anayasa düzeninin gerçek mahiyetine nüfuz 
edememekten ileri geliyor. 

Hangi mesele karşısında kararsızız? Daima 
bunu soracağız. Artık Türkiye'de yepyeni bir 
devir açılmıştır. Hesap devri, mantık devri, 
gelir devri, rakam devri; bu devirler açıldı. 
Uluorta bir lâf söyleyip gidemezsiniz : «Hükü
met kararsız» Hangi meselede? Herşey ortaya 
konacaktır, ama, ortaya konulduktan sonra, 
onun dayanağı olan delilleri de ortaya kona
caktır. Yalnız lâf ortaya konulmaz. Umursa
mazlığın içinde olduğuna dair misal söyleyin. 
Misali vermedikçe cevap veremem. Buna vere
ceğimiz cevap «umursamazlığın içinde değiliz, 
takibin, hareketin içindeyiz» olacaktır. Misal 
verdiğiniz zaman, her misalin hususiyeti var
dır onun üzerinde münakaşa yaparız, fakat, 
uluorta söylenirse, meselenin içerisinden çık
maya imkân yok. 

Yine yüksek huzurlarınızda yapılan tartış
malar arasında, C. H. P. Sayın Sözcüsü Kemal 
Satır, G. P. Sayın Sözcüsü Ahmet Üstün ve 
T. 1. P. Sözcüsü Sayın Tarık Ziya Ekinci ar
kadaşımızın iddialarının müşterek noktası ola
rak; Adalet Partisinin, hususiyle Sayın Başba
kanımızın beyanlannı çeşitli konuşmalarını 

ele almak suretiyle, Anayasa müesseselerinin 
karşısında olduğumuz, bunlara karşı saygılı 
davranmadığımız noktasında bir itham ve büh
tan var. 

Sayın Kemal Satır ayrıca, partizanlık ko
nusunda da iddialarda bulundular. Bunların 
üzerinde de bir nebze durmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Partisi hiç
bir millî kuruluşumuza ve Anayasa müessesele
rine karşı değildir. Bugün bunun defalarca bu
rada münakaşasını yaptık. Neden Anayasa mü
esseselerine karş olsun? Büyük halk çoğunlu
ğunun oyu ile- iktidara gelir, millete lâyık ol
mak için geceli gündüzlü çalışır, çırpmır, hiz
met götürür. Ağustos aynda bu memlekette her
kesin bir tatil mevsimi vardır, plajda dinlenir, 
köyünde dinlenir, evinde dinlenir, ama, Cumhu
riyet Hükümetinin, Başbakanı Ağustos sıcağın
da Hakkâri'dedir, (Sayın Karahan biraz evvel 
takdirkâr sözler söylediler) Urfa'dadır, Kı
zıltepe'dedir, Viranşehir'dedir, köyün derdi ile 
beraberdir. Ağustosun sıcağı 43 - 44 derece; 
köylüye bir bardak götürmenin ıstırabı için
den yanmış kavrulmuş memleket çocukları, 
onun temsilcileri, Hükümetiniz. Bu çalışmaların 
karşılığı, her halde bu tarzdaki iddialar, it
hamlar değil. Biz hiçbir müesseseye karşı deği
liz. Gücümüzü halktan alıyoruz, burada hizmet 
ediyoruz. Yine halkın önüne gideceğiz, hizmet
lerimizle gideceğiz. Büyük milletimiz ne takdir 
ederse, onu başımızın üzerine taç yapacağız. Bu 
kadar da demokrasiye yürekten bağlıyız. Ne
den Anayasa müesseselerine karşı olalım? Ama, 
müsaade ederseniz, bâzı şeyleri tetkik edelim, 
derununda olan mânayı çıkaralım. 

Şimdi söylenen şudur: Anayasa Mahkemesi 
kararlarına karşı Sayın Eaşbaikanımızm vâki 
beyanı.. Bundan çıkan netice, Anayasa Mah
kemesi kararları, Danıştay kararları, Yargıtay 
kararları münakaşa edilemez. Kısacası, yargı 
organlarının kararları münakaşa edilemez. Ha
yır arkadaşlarım, bu fikirde olan arkadaşlar, 
fikirlerini tashih için biraz daha tetkikat ve 
tetebbuat yapsınlar. Ben müsaadenizle, bu ko
nuda kısa bir izahat vermek istiyorum: 

Anayasa Mahkemesi dâhil.. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı 

rica edeoeğim. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De

vamla) — Buyurunuz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Saat 13,00 oldu efendim. Tah
min ediyorum sizin görüşmeniz uzun sürecek
tir. Bu takdirde öğleden sonraki oturumda de
vam etmek üzere müsaadenizi alsak. 

DEVLET BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (De
vamla) — Hayhay Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, saat 14,30 da tekrar 
toplanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,00 

a4*^k> 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma satai : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili ismail Arar 
" KÂTİPLER : Muzaffer Şanıiloğlıı (Kars), Mehmet Ersoy (Kütahya) 

BAŞKAN — 52 nci Birleşimin ikinci oturum unu, ağıyorum. 

Söz sırası Sayın Devlet Bakanı öztürk'te-
dir. Buyurun, Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; C. H. P. gTupu adına konuşan Sayın 
Kemal Satır, vâki beyanlarında, Anayasa mü
esseselerine karşı iktidar olarak saygılı bulun
madığımız noktasına matuf bir tenkid tevcih 
etmişlerdi. Bu mevzu hakkında Yüce Huzurla
rınızda tartışma, gerek bütçenin tümü üzerin
de, gerek Anayasa Mahkemesi Bütçesi vesi
lesiyle yapılmıştır. Madem ki, tekrar tartışma 
konusu olarak açılmıştır, mütalâalarımızı arz 
©delim. 

Evvelâ bir yanlış anlamayı tashih etmek za
rureti vardır. MaJhkeme kararları münakaşa edi
lebilir mi, edilemez mi meselesinde bir vuzuha 
varmak zorundayız. 

«Mahkeme kararları münakaşa edilemez» 
Eğer bunu söylüyorlarsa, bunu tescil edelim 
ve ondan sonra da noktayı nazarımızı altına 
koyalım. 

Biz diyoruz ki, mahkeme kararları münaka
şa edilebilir. Mahkeme kararlarının münakaşası 
hiç kimsenin inhisarında da değildir - ki bâzı 
mahafil, bunlar sadece ilmî seviyede münakaşa 
edilebilir, der. - her zaman münakaşa edilebilir. 

Bu, bizim kanaatimiz değil, bu tarihten geliyor, 
insanlık; varolduğu günden beri her fiilî, her ha
reketi, her kararı daima lehte, aleyhte takdir ek
miştir, münakaşa etmiştir. Burada mühim olan 
mesele, kasıt ve niyet meselesidir. Eleştirilen 
mevzu bir karar mı, yoksa bu karar vasıta itti
haz edilerek müesseseye hakaret mi edilmek is
teniyor? 

Şimdi tetkik edersek, Sayın Başbakanımı
zın kongredeki beyanlarına temas buyurdu
lar, Sayın Başbakanımızın beyanını aynen oku
yacağım : 

«Anayasamızın kurduğu müesseselere hür
met ve itibar asıldır.» 

Birinci cümle böyle. 

«Anayasamızın kurduğu müesseselere hür
met ve itibar asıldır. Bununla beraber hiçbir 
zaman bu müesseselerin işleyişıindeki aksaklık
larla kararlarının eleştirilemiyeceği söylene
mez.» 

işte kanaatimiz, bu. Bunu ifade ediyoruz. 
C. H. P. nin görüşü başka olabilir. 

Bir defa mevzuatımız bakımından dayan
dığımız noktaları söyliyelim : 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasa kuvvet
ler ayrılığı prensibine göre, yumuşak kuvvet* 
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ler ayrılığı prensibine göre, teşriî organı, kasa 
organını, icrayı birbirinden ayırmış ve hapsi
nin ayrı fonksiyonları var. özerk kuruluşlar da 
var, Anayasanın içerisinde. Farzımuhal Cunı-
hurbaş'kanı, misal olarak arz edeceğim, yüksek 
mehabet mevkii, Devletin başı olan o mevkide 
oturan Sayın Cumhurbaşkanımızın beyanları 
dahi zaman zaman insafsızca tartışma ve müna
kaşa konusu edilmektedir. 

Yine Yüce Meclis, Anayasa müessesesi ola
rak, dışarda ulu orta, ten'kid edilmekte hattâ 
dün burada tahıl pazarına benzetti bir arka
daşımız, (mebuslar alınıyor, çatılıyor, dedi) bura
da bulunan arkadaşlarımız dahi bu kürsüler
den Yüce Meclisi, Anayasa müessesesi olan 
Meclisi istediği gibi tartışmakta, münakaşa et
mekte, eleştirmekte, hattâ itham, bühtanlar yap
maktadırlar. 

İcra; yalnız tenkide muhatap demiyecağim, 
taarruza muhatap, iftiraya muhatap, isnada 
muhatap, hattâ hakarete muhatap, har rün sa
bahtan akşama. Bunlar yapılıyor, memleket sat
hında yapılıyor. Seçimlere girdiğimiz zaman ne
ler yapıldığını, nöler söylendiğini, samanının 
işgal etmemek için burada sloganları okurnejk 
istemem, her şoy söylenmiştir. Hiy bir kayda 
tabi olmaksızın insafsızca söylenmiştir, O da bir 
Anayasa müessesesi. Ftlki, bunlar ha/k!kmda 
C. H. P. den bîr arkadaşımız çıkıp da «Bunlar 
söylenemez» demiyor. Söylenebilir, ele^tirüc" i-
lir. Anayasa Mahkemesi kararı neden eleştirile-
mez? Yani Anayasa Mahksmesi bir Anayasa 
müessesesi olarak teşrii organın dışında, Ü3:"lm-
de, Cumhurbaşkanlığının elamda, üstünde, ic
ranın dışında, üstünde ayn bir varlık mı? H*v 
yır. Anayasa kuruluşları arasımda o '!?. ye ini 
almış. Bizim yaptığımız, müessesenin varlığına 
müteveccih tenkid değil, bizim yaptığımız, çı
kan kararlar üzerinde eleştirme, 

Bakınız tatbikat nasıl olacak vo olmakta
dır, aslında. Olacağı da var, gelecek önümüse 
bâzı kanunlar, savcılar kanunu bunlardan .bibi
si, burada tartışma yapacağız. 

Anayasa Mahkemesi Yüce Meclisin bir ta
sarrufunu iptal etti, «Boşluğu doldurun, diyor. 
«Kanuni şekline uygun olarak» 

Teklif yapıldı, burada tekrar müzakereye 
başladık. Bu müzakere içerisinde ister istemez 
Anayasa Mahkemesinin karan eleştirilecek. 
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Eleştirilmesi lâzım. Bâzı arkadaşlarımız diye
cek ki; kararın şurasındaki gerekçe şu genel 
hukuk kaidesine aykırı, ve yahut şu meseleyi 
Anayasa bakımından tetkike muhtaç hale getir
miştir. 

Bilfarz Yüksek Seçim Kurulunun kararları... 
Biraz sonra ona da geleceğim. Bunlar daima 
münakaşa edilecek. Doğruyu, iyiyi bulmanın 
yoludur, demokrasi. Hakikati bulmak için meş
veretle beraber tartışma da yapacağız, ama sevi
yeli yapacağız. Haysiyetlerimizi, şereflerimizi her 
şeyin üstünde tutarak, şahsi çekişme şeklinde 
değil, birbirimize sen şöyleydin, ben böyley
dim, bu tarzda değil, fikirleri ortaya koymak 
suretiyle, kanaatleri ortaya koymak suretiyle, 
burada fikri hâkim kılmanın yolunu bulacağız. 
Bunun dışında yol yok, kaosa gider, anarşiye 
gider. 

Şimdi, meseleyi bu açıdan tetkik ediyoruz 
ve münakaşa mevzuu olan kararlar üzerinde 
de noktayı nazarımızı söylüyoruz. Bizim msv-
s'i.atımızda, muhterem arkadaşlarım; bir mah
keme kararının münakaşa edilmesinin mahke
meye hakaret, saygısızlık teşkil ettiğine dair 
hiçbir hüküm olmadığı gibi, aksine hüküm var. 
Meselâ evvelâ bizim mevzuatımız adlî hatayı 
kabul etmiştir. Diyor ki : «Beşer şaşar, hata 
eyler.» Hâkim de insandır,- hata eder. Hata in
sanlığın, var olduğu günden beri her zaman 
yapması mümkün olan bir husus. Hâkim de 
hata yapabilir. Bu nasıl anlaşılacak? Tartışıla
cak anlaşılacak. 

Muhterem arkadaşlarım; adlî hatayı düzelt
mek için Ceza Usulü Muhakemeleri Kanunu, 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hüküm 
koymuştur. 

Meselâ açalım; Ceza Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 327 nci maddesinde, Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 445 nci maddesinde 
diyor ki : «Katiyen verilen ve katiyet iktisa-
betmiş olan kararlar hakkında kanunda yazılı 
sebeplere binaen iadei muhakeme talep edilir.» 

Bilfarz iadei muhakeme dilekçesini eline 
alımş olan bir vatandaşımız, kendi aleyhinde 
kesin karar verilmiş, kesin karara ulaşmış olan 
bir mevzuu mahkemeye, hâkime götürdüğü za
man, C. H. P. nin mantığı içinde değerlendirir
sek; hâkimin söyliyeceği söz şu : Mahkemeye 
hakaret mi ediyorsun, nedir bu saygısızlığın, 
al dilekçeni git işine... 
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Böyle düşünmüyor, mevzuat, Mevzuat di
yor ki, gelecek dilekçe yeni deliller tetkik ede
ceksin. 

Mevzuatımız tolerans içinde karşılamış hep
sini. Hukuk mantığımız böyle işliyor. Neden? 
Hakkı en yüksek seviyeye götürmek, adaleti 
en mümtaz şekle götürmek için. Bizim eleştir
melerimizin hiçbirisinde Anayasa Mahkemesi
nin mânevi şahsiyetine tecavüz teşkil edecek 
bir isnad, hattâ en ufak bir suizan davet ede
cek îma yoktur, sadece kararlar üzerinde nok
tayı nazar beyan edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarını; âmme vicdanı is
ter istemez bu tartışmayı yapar, buna mâni 
olamazsınız. Bunu yalnız Sayın Başbakana ve 
A. P. Hükümetine tevcih ederek meseleyi halle
demezsiniz. 

Şimdi meselâ bakmız «Andiko Feri» nin bir 
sözünü burada tekrar edeyim. Feri diyor ki : 
«Bir mahkemenin kararının sadece şekli huku
ka uygun olması kâfi gelmez, adalete uygun 
olduğuna dair maşeri vicdanda kanaatin de ta-
hassül etmesi lâzımdır.» 

Bu nasıl olacak? Bir sakfm altında görülen 
mahkemenin verdiği karar, beşerî vicdanda hiç 
bir zaman tasvip görmemişse, tarih ve millet 
hükmünü verirken tartışma içinden geçirecek 
bunu. Binaenaleyh Anayasanın düşünme hür
riyeti, kanaat hürriyeti dediğimiz şeyi ortaya 
koyduğumuz anda, kanaat hürriyetinin, düşün
me hürriyetinin içinde bu gibi kararların tar
tışılması mevzuu vardır. Bunu bir teknik hu
sus olarak arz ediyorum. 

Şimdi Yüksek Seçim Kurulunun meselesine 
geliyorum. Sayın A. P. sözcüsü arkadaşım üze
rinde durdu, fakat müsaade ederseniz ben 
de Hükümet açısından meseleyi eleştirmek isti
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Yüksek Seçim Ku
rulu Anayasanın 75 nci maddesine göre kurul
muş, vazife gören, adlî teminat anlayışımızın 
müesseseleşmiş, Anayasa bünyesinde teminatını 
bulmuş bir yüce heyet, bir yüce hâkimler kuru
ludur. Tabiatiyle bu kurul da birçok karar
lar vermektedir. Bu kararlar lehte olur, aleyhte 
olur. Mesele, yine mahkemenin mânevi şahsi
yetinin dışında, objektif açıdan kararların 
münakaşası meselesidir. 

Yüksek Seçim Kurulunun verdiği karar 
hakkındaki münakaşa şuna istinadediyor : Di

yoruz ki, A. P. Hükümeti olarak, (Bunu yalnız 
istanbul seçimlerine bağlamak doğru olmaz. 
Bu, Giresun seçimlerine de bağlıdır, başka se-
şimlere de bağlıdır, Haymana seçimlerine de 
bağlıdır.) Seçilmemiş insanları seçilmiş gibi 
göstererek millet iradesi dışında, tâyinle iş 
başına adam getirmeyi biz Anayasa esprisi 
içinde, Anayasanın metinleri ve muhtevası için
de tasvibetmedik. Neden? Anayasanın 55 nci 

: maddesi der ki, seçim tek dereceli olacak. 

i Misal olarak İstanbul'u arz ediyorum; 300 
! bin rey almış olan insanlar, tutanakları iptal 

edilip seçilmemiş sayılacak ve aslında seçil
memiş, yani millet iradesinin temsilcisi olmı-
yan insanlar; (iki demokratik rejimin temeli 

j millet iradesine dayanır.) Yedi kişilik bir heyet 
j kararı ile, tâyin suretiyle milleti idareye me-
ı mur edilecek. 

{ Bu görüşü benimsiyorsanız, o zaman siyasi 
! tartışmamızın çehresini değiştiririz. Yani der-
I seniz, ki, seçimlerde millet iradesi bir tarafa 
i tâyin usulü ile yürüsün; o zaman hukukî açı-
' dan oturur meseleyi tartışırız. 

j Muhterem arkadaşlarım, bizim Anayasamız, 
I temelinde millet iradesine yer verir. Hâkimi

yeti milliye kayıtsız ve şartsız milletindir. Şim-
I di mesele şu : Bakınız o tartışmadan istifadeli 

bir noktaya geldik. Şimdi bir kanun hazırlanı
yor, Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel 

j Başkanının da beyanları var, diğer partilere 
j mensup arkadaşlarımızın da zannediyorum 

Adalet Bakanımız mütalâalarını almıştır; Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
hakkındaki Kanunun aksıyan taraflarından yal
nız biz değil, hepiniz şikâyetçisiniz. Bu şikâ
yet umumileşmiştir. Bunun arasında Yüksek 
Seçim Kurulunun iptal kararları da var. Biz 
diyoruz ki, adayların kişiliklerine taallûk eden 
her türlü itirazlar kesin şekilde halledilme
den kesin aday listesi ilân edilmesin. Başka 
bir deyişle, kesin aday listesi ilân edildikten 
sonra, hiçbir adayın şahsına vâki itirazlar tet
kik mevzuu olamaz. Çünkü vatandaş da, seçe
ceği kimse üzerinde bir şüphe ve tereddüdü 
olmaksızın, reyinin rahatlıkla tercihini yapsın. 

Şimdi, bunu beyan eden, Adalet Partisi ik
tidarı Hükümeti ve Sayın Başbakan. Bakmış, 
Yüksek Seçim Kurulunun vermiş olduğu ka
rarların tahlilinden, münakaşasından, tatbikat-
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taki büyük bir açığı kapamak için, hukuk hayatı
mızda mâkul bir merhaleyi ortaya koyuyor, neti
ce istihsal ediyoruz; sayın arkadaşımız da bu 
işi tasdik ediyorlar, « tamamdır, doğrudur» di
yorlar. 

İşte, doğruyu bulmanın yolu bu arkadaşlar. 
Şimdi, buradan hiçbir zaman seçim kurullarına, 
Anayasa müesseselerine tecavüz mânası, mahi
yeti çıkarılamaz. 

Bir başka açıdan meseleyi değerlendirmek 
istiyorum. 

Biz diyoruz ki, Seçim Kurulu eğer iptal ede
cekse, tutanak iptali ile beraber seçimlerin ye
nilenmesine karar versin. Çünkü aldanan irade 
milletin iradesidir. Milletin ne günâhı var? Bir 
adamın şahsına taallûk eden bir hata varsa, onu 
tahkik edip bilmek mevkiinde olmadığına göre, 
seçmeni mahkûm etmeye imkân yok. Aslında ip
tal kararı, seçmen iradesini mahkûm ediyor. 
Onun için diyoruz ki, Yüksek Seçim Kurulu se
çimlerin yenilenebilmesine karar verebilir ama, 
seçilmemiş insana, «Al tutanağını git otur, mil
leti temsil et» diyemez. Bu demokrasi anlayışına 
sığmaz. 

TRT müessesesi hakkında yine Sayın Ana-
muhalefet Sözcüsünün noktai nazarı vardır. Bu 
noktai nazarını yine bir vuzuha götürmek ıstı
rarı içindeyim. 

Çok muhterem arkadaşlarım; meseleleri bir 
siyasi plâtform içinde çekişme mevzuu olarak 
değerlendirirseniz, hiçbir zaman anlaşmamıza 
imkân olmaz. Siz dersiniz ki, TRT kemali ile 
vazife görüyor, biz deriz ki, eksiği, hatası, nok
sanı var; ama yine anlaşılsın ki, gayet açık ola
rak söylüyorum, müessesenin kendisiyle mese
lemiz yok, müessesenin işlemesi ile meselemiz 
var. O da şu : 

Denetim mevzuu çıkmış, TRT diyor ki; «Ben 
denetim yaptırmam.» Maliye mevzuatı var, bu
na göre Hazinenin her kuruşunun girdiği yeri 
Hazine denetler, aksi halde Sayıştay tasdik et
mez. Denetimin dışında milletin parasını şuraya 
buraya veremeyiz. Kanun, tatbikat böyle. Ka
rar almış Danıştaydan, «Hayır denetliyemez» di
yor. Yapacağımız iş 357 sayılı Kanunu tadil et
mek. Bunun tadili için yaptığımız tartışma ve 
münakaşa haklı olarak hepinizin vicdanında 
mâkes bulacak. Bu sözlerim, neden TRT ye kar-
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şı Hükümet şu veya bu şekilde baskı yapıyor, 
mânasına gelsin. Bu bir. 

Şimdi ikinci konu : Diyor ki, Anayasaya gö
re TRT nin fonksiyonu tarafsız olmak, yani va
zifesini ifa ederken tarafsız davranmak. Muhta
riyet, özerklik, tarafsızlığı temin eden bir güven 
vasıtasıdır. Kimseden korkmadan, kimseye bo
yun eğmeden vazifesini tarafsızlıkla görebilmesi 
için konulmuş güven müessesesi, ama tatbikata 
bakıyoruz, hepinizin şikâyetleri var. 

Şimdi, döndü dolaştı, çok Sayın Cumhuriyet 
Halk Partisi Sözcüsü de bir noktaya geldi, de
di ki : «TRT bu baskılardan alınmışa, eğilmişe 
benziyor; son zamanlarda Adalet Partisi iktida
rına çok yer vermeye başladı.» 

işte biz bundan da şikâyetçiyiz muhterem 
arkadaşlar. Biz tam tarafsızlık istiyoruz. (A.P. 
sıralarından alkışlar) 

Şimdi, TRT nin kuruluşu kanunla oldu. Tat
bikat var. Kanunlar ihtiyaçlardan doğar, ihti
yaçlara cevap verir. Yeni ihtiyaçlar belirince de 
kanunlar tadil edilir. TRT Kanununun tadil edil
mesi keyfiyetini bir siyasi tartışma mevzuu yap
mak zaittir. Nitekim bizim getireceğimiz kanun 
tasarısının esprisini Sayın Başbakanımız yine 
beyanlarında gayet açık olarak ifade buyurmuş
lardır. Beliren ihtiyaç karşısında mevcut kanu
nu her türlü şikâyeti - Sayın Satır'm da şikâyeti 
dâhil - bertaraf edecek, tam tarafsızlığı sağlıya-
cak tarzda, Anayasaya uygun olarak ıslâh ve 
tadil eden yerii bir tasarı hazırlanmıştır. Ana
yasaya uygun olacak mı, olmıyacak mı? Bu me
seleyi burada tartışamayız. Kanun çıkar, çoğun
luğun reyi ile çıkıyor derseniz, Anayasa Mah
kemesi var, gider orada işinizi halledersiniz. Ya
ni bu bir tariz, tâviz vasıtası olacak durumda 
değildir. Bunu da böylece belirtmekte fayda 
görmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Anamuhale-
fet Partisi Sözcüsü bir başka konuya temas bu
yurdu. Dediler ki, «TRT nin malî bakımdan kay
nakları kurutuluyor, daha doğrusu Hükümet 
malî bakımdan gereken alâkayı göstermiyor, bu 
itibarla TRT yatırımları yapılamıyor, yabancı 
radyoları dinliyen bölgelerimize radyolar gide
miyor, neşriyat yapılamıyor.» 

Yeni istasyonlar açılamıyor demek istiyor. 
Adalet Partisi iktidarı zamanında milyonlarca 
lira harcamak suretiyle yeni yeni istasyonlar aç-
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(tığımız meydanda. izmir istasyonunu Sayın Baş
bakanımız açtı. Televizyonu, bütün tenkitlere 
rağmen (Malûm macera Plânlama Bütçesinde 
arz edeceğim) yaymaya çalışıyoruz. Maalesef, 
radyo Türkiye'nin her tarafından ancak yüzde 
68 nisObetinde dinleniyor. Her tarafından dinle
necek hale gelmesi için yüksek frekanslı radyo 
istasyonları kuruyoruz. Mersin faaliyet halinde
dir, Diyarfaakır öyle, Erzurum büyütülmüştür. 
Karma Komisyonda Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına zannediyorum Bosuter ar
kadaşımız konuşmuştu ve o da temas etmişti, 
TRT nini dış yakınlar meselesi var, zannediyo
rum Sayın Satır'm endişesi bu noktada. Dış ya
yınlar mevzuunda 32 milyonluk bir istekle gel
miş TRT, 'bu isteği karşılanmamıştır. Neden kar
şılanmamıştır bunu arz edeyim; bir baskı vası
tası değil, vehminizi izale için, varsa bir hata 
tashih için ifade ediyorum. 

Arkadaşlar, TRT Kanununda bir hüküm var. 
TRT nin dış yayınlar konusunda Millî Eğitim 
Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlıktan 
gelecek temsilcilerle birlikte TRT bir komisyon 
teşkil eder, bu komisyon bir protokol tanzim 
eder, bu protokol çerçevesinde dış yayınlar ya
pılır. Eğitim meselesi vardır, dış politika mese
lesi vardır. Hemen arza mecburum, TRT nin dış 
politikası yoktur arkadaşlar; bâzı şeyleri ayık
lamaya mecburum. TRT nin millî eğitim politi
kası olmaz. Devletin - Hükümetin dış politikası 
olur, Hükümetin eğitim politikası olur. TRT 
kendi kendine memleketi idare edemez ki. O za
man Anayasayı ortadan kaldırmış oluruz, temeli 
bu. Binaenaleyh, dış yayınlar meselesinde mut
laka bu protokolün yapılmış olması lâzımdır. 
Su komisyonu olarak Dışişleri Bakanlığından, 
Millî Eğitim Bakanlığından ve Başbakanlıktan 
arkadaşlar gitmişler, demişler ki : «Şu esaslar 
dâhilinde bir protokol yapılması lâzımdır» im
zalamışlar. Sayın Satır bunu, kanunun anladığı 
mânada maJbihülicra bir protokol olarak te
lâkki etti ve bize terikid tevcih etti. Aslı, böyle 
bir protokol yok. Şimdi durum nedir? 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet hiçbir hiz
metten kaçmaız. Hiçbir hizmetin görülmesi sıra
sında da hissî bir davranış içine girmez. Bu 
binlerce misali ile meydanda, 

Şimdi şu anda olan vaziyeti söyliyeyim: Şu 
anda TRT den bir temsilci, Başbakanlık, Millî 

Eğitim Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı temsil
cilerinden kurulu komisyon TRT nin dış yayın
larının hangi espri ve sınır içinde olacağına dair 
çalışma yapıyorlar. Bu çalışma biter bitmez - ki, 
bahis buyuru] an protokoldür, imza edilecektir -
derhal Hükümet bir aktarma ile 30 - 32 milyon, 
neyse, 70 milyon, verir bunu. Gayet açık. Bunu 
Maliye Vekilimiz de ifade etti, ama meseleleri 
ortaya koyarken işi sonundan tutarsak, temelin
de olan meseleyi ortaya koymazsak, yanlış hük
me varırız. Bunu tavzih için arz ediyorum, tariz 
için değil. 

Muhterem arkadaşlarım, partizanlık mevzu
unda da CELP.. Sayın Sözcüsünün beyanı var 
"Bu partizanlık konusunu bir aydınlığa götürme 
miz lâzım, bu da aydınlığa muhtaç mevzulardan 
birisi. 

Nereden çıkıyor bu partizanlık iddiası? Tek 
parti devrinde partizanlık iddiası yapılamazdı 
Kimi kime şikâyet edeceksiniz? Tek parti... Şi
kâyet 'Inkkı yok, şikâyeti dinliyen merci yok, 
^T.ondi siyasi otoritemi kendi tabiatı içinde işli-
ror, ama çok partili hayat ballar başlamaz; ikili 
•""».nnakasa başladı. Yani hasım olmak için de 
dost olmak içi de iki kimiye ihtiyaç var. Tek ba-
••nna bir şey olmuyor. Mutlaka iki kişi konuşa
cak. Çok partili hayat bu. 1946 da başladı bu 
is. Partizan idare, rozete gö?e muamele... Bunun 
örnekleri 1946 da verildi. Şimdi ben o örneklere 
bakıyorum, acaba bizim de böyle bir şeyimiz 
var mı? örneği ortaya koymadan bir şey yapa
mayız. Ben bir örnek vereyim 1946 nm partizan
lığına ait, Sayın Satır da buna benzer bir ör
nek getirirse münakaşa ederiz. 

«-•Sayın Fuat Arna, Akçakoca Kaymakamı.» 
(C. H. P. sıralarından «bayatladı» sesleri) Ta
rih bayaîlamaz, tarih daima canlıdır. (C. H. 
P. sıralarından «1950 - 1960 arasından bahset» 
sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin. 

DEVLET BAKAITI SEYFİ ÖZTÜRK (De 
vamla) — «Mahallin jandarma komutanı ile 
işbirliği yaparak Cumhuriyet Halk Partisine 
seçim kazandırmanızı rica ederim. 

C. H. P. Genel Sekreter 
Yardımcısı 

Tevfik Fikret Sılay» 
Yani, kaymakam jandarma komutanı ile 

işbirliği yapıp Akçakoca'da Cumhuriyet Halk 
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Partisine seçim kazandıracak. Bu partizanlık.. 
İşte partizanlık dediğiniz bu. Şimdi bunun 
dışında idarenin partizanlığı olarak, arkadaş
larımız getirirler, derler ki, Dahiliye Vekili
niz filân tarihinde şu tamimle bu tarzda bir iş 
yaptı, ölçüsünü bulduğumuz için rahat söyle
riz. Bu partizanlık olduğuna göre bu da par
tizanlıktır. Ama ölçüsü yok. Muhterem arka
daşlarım, bunların çok münakaşasını yaptık. 

SÜLEYMAN ONMAN (Kırşehir) — 1969 
Türkiye'sindeki tutumu söyle. 

BAŞKAN — Sayın Onan müdahale etmeyin 
lütfen, istirham ederim. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Bir defa 1969 Türkiye'sinde parti
zanlık yapılamaz. Basın hür, Allaha çok şü
kür yedi muhalefet partimiz Mecliste mevcut, 
efkârı umumiyede her şey rahat görüşülüyor, 
siyasi partilerin hiçbirisi baskı altında değil, 
hem kalem, hem kelâm hürriyetine sahip. 
Bunun dışında da dört senede bir seçim yapıl
mıyor, her sene bir seçim yapılıyor. Her sene 
bir seçim yapılıyor, milletin huzuruna çıkıyo
ruz. Büyük milletimizin, en büyük hakem ve 
hâkim olan büyük milletimizin hükmüne itibar 
etmezsek, ba^ka hükme itibar edemeyiz. Asıl 
hüküm onun. Bütün bu meseleleri tartıyor. 

Sonra, dediler ki : «Adalet Partisi partizan
lık ve tehdit yolu ile iktidarda kalmak isti
yor.» 

Bu ağır bir isnat arkadaşlar. Bunun tatbi
katını tarihte gördük. Yakın tarihte gördük. 
Eğer tehditle iktidarda kalmak mümkün ol
saydı Cumhuriyet Halk Partisi iktidardan hiç 
gitmezdi. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Sayın Satır soruyorlar; kimden yanaşınız, 
diye. Milletten yanayız, Anayasadan yanayız, 
kanunlardan yanayız. Memleketteki düzen me
selesi hakkında bu münakaşaları çok yaptık, 
Anayasanın 129 ncu maddesi ekonomik, sos
yal ve kültürel kalkınmayı «plâna bağlamış, 
Plân Yüce Meclislerin kararı haline geldi. 
Tetkik buyurulursa; sosyal politikalarımız, ge
lir dağılımındaki adaletsizliği giderici istika
metteki politikalarımız, köy, kasaba hizmetle
ri, esnaf hizmetleri, orman içi köylere yaptığı
mız, yapacağımız hizmetler, hulâsa eğitim dâ
vası dâhil Türkiye'nin her sorununun ne yol
dan halledileceği orada belli. 

Sayın Kemal Satır, «Her şeyin üzerinde 
Anayasa var» dedi. Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Satır sayın genel sekreteri ile çelişme 
halinde. Çünkü Sayın Kemal Satır'm sınırı 
Anayasada bitiyor ama, genel sekreter «Ana
yasanın üzerinde bir doğal yasa var» diyor. Bir 
de bu çıktı şimdi. Tabiat kanunu.. (A. P. sı
ralarından gülüşmeler) 

LEBÎT YURDOĞLU (izmir) — Anlamıyor
sunuz onun ne demek olduğunu. Anlıyabilse-
niz memleket düzelecek ama anlamıyorsunuz. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, huzur mev
zuunda da Cumhuriyet Halk Partisinin ve Tür
kiye işçi Partisinin Hükümete müteveccih ten-
kidleri var. 

Huzur meselesi üzerinde de söyliyeceğimiz 
hususlar şunlar : Her vatandaşın, her siyasi 
kuruluşun tam bir mesuliyetle, vazife şuuru 
içinde, Anayasa ve kanunların çizdiği sınır
lar içinde serbest hareketi, meşruiyet içinde 
hareketi daima makbuldür ve muhteremdir. 
Bunun dışına çılkan fiil ve hareketler huzursuz
luğun sebebi olmaktadır. Maalesef meşru ni
zamın dışında legal, illegal faaliyet olarak bir
takım mihraklar Türkiye'nin huzurunu boz
mak, vatandaşın huzurunu bozmak için ka
sıtlı bir hareketin içindedir. Aziz arkadaşlarım, 
Siyasi Partiler Kanunu, siyasi partilerin ku
ruluşunu, çalışmalarını ve faaliyetlerini niza- -
ma bağlamış, ama görüyoruz ki, siyasi parti 
olmadığı halde Türkiye'de dernek namı altın
da siyaset yapan ve her gün huzursuzluk unsu
ru olan birtakım teşekküllerin faaliyetleri var. 
Muhterem arkadaşlarımız bunlar hakkında bu
rada beyanda bulunmadılar, ama müsaadeniz
le ben, evvelâ bâzı kanun maddelerini okuduk
tan sonra bu konuda biraz izahat arz edece
ğim. 

Bakınız Cemiyetler Kanunu, 3512 sayılı Ka
nun ne diyor? 13 ncü maddesi: «Talebe cemiyet
leri her ne şekilde olursa olsun siyasetle iş
tigal edemezler. Bu cemiyetler bulundukları 
mektep ve müesseselerin idarelerine karşı bir 
harekette bulunamazlar». Bu cümleyi bir daha 
okuyayım: «Bu cemiyetler bulundukları mek
tep ve müesseselerin idarelerine karşı bir hare
kette bulunamazlar». Yani işgal ve boykot ya
pamazlar, diyor, yani siyaset yapamazlar, di-
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yor. Ama, görüyoruz ki, Türkiye'de talebe ce
miyeti adı altında kurulmuş fikir kulüpleri 
federasyonu, sosyal demokrasi dernekleri fede
rasyonu gibi birtakım kuruluşlar. (C. H. P. 
sıralarından «Komandolar» sesleri) Hepsi dâ
hil, biz her kanunsuzluğun karşısındayız. Hepsi 
adlî mercilere verilmiştir. Bütün bunlar, daha 
ne kadar hatırınıza gelen varsa, memleket hu
zurunu bozmak için kasıtlı bir hareket içinde
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, bununla yetinilmi-
yor. Bakınız 788 sayılı Memurin Kanununun 
9 ncu maddesi; «Memurların siyasi cemiyet ve 
kulüplere intisap ve devamları, her nevi inti-
habata müdahaleleri ve siyasi neşriyat ve beya
natta bulunmaları memnu ve bilmuhakeme su-
butu. halinde tardları muciptir.» diyor. 

TÖS. diye bir derneğimiz var, kurulmuş. 
Kimler başında, kimler içinde, kimler ne der, 
bunu bilmiyorsunuz.. TÖS. meselesine gelme 
den, memur meselesi üzerinde yapılan tartış
malara gelmeden, bir maddeyi daha müsaade
nizle okuyayım. Devlet Personeli Sendikası 
Kanunu; 624 sayılı, madde 14: «Devlet perso
neli teşekkülleri her. hangi bir suretle siyasi 
faaliyette bulunamazlar.» 

Günlerden beri Ulus Gazetesi, Ankara'da 
Devlet memurlarının politika yapması için de
vamlı bir tahrikin içindedir. Ulus da burada
dır. 

Şimdi, tabiî huzur meselesi deyince, Huzu
run mesuliyetini iktidarın sırtına yüklemek 
doğru değil. Huzuru tesiste herkese düşen va
zife var. Hepimiz beraber huzuru temin edece
ğiz, tesis edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, siyasi partinin yan 
kuruluşları olur, ama Partiler Kanunu bunu 
göstermiş. Kadın kolları olur, gençlik kolları 
olur, fakat sosyal demokrasi dernekleri fede
rasyonu. Dernek, Cemiyetler Kanununa göre 
kurulmuş C. H. P. nin yan kuruluşu.. Olmaz iş
te bu, kanunsuzluk. Ne yapıyorsunuz?.. Savcı
ya verdik tabiî... Sayın Genel Sekreter gidiyor, 
orada, doğan yasadan bahsediyor ve daha sonra 
bir kısım insanların toprak reformunu kendi
lerinin gerçekleştirdiklerini, bu böyle devam 
ederse, Hükümetin yapmadığını işgal suretiyle 
köylünün yapmaya devam edeceğini bildiri

yor. Balcınız, huzursuzluğu tahrik mihrakları 
nereden geliyor? 

Muhterem arkadaşlarım, Haziranda cereyan 
eden hâdiselere tekrar değinmek istemiyorum. 
Burada gözüme ilişen bâzı resimler var, T. i. P. 
sözcüsü arkadaşım da konuştu, elinde iki tane 
sopalı, hücum yapıyor, bunun hemen yanmda-
da Sayın Şaban Erik. Bunu verebilirim. 

Şimdi, başka bir resim. Bakıyorum yine C. 
H; P. li iki arkadaş, talebe gençlik kolundan 
Celâl Kargılı bir tanesi, Bilâl Mor, onun yanın
da Mucip Ataklı arkadaşımız. Onun güzel bir 
fotoğrafı var, ellerinde sopa, polis kordonunu 
aşmaya çalışıyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, huzur meselesi üze
rinde biz hakikaten fevkalâde hassasız. Hassa
siyetimizi meşruiyet sınırı içinde görmiyenler 
için hassas değiliz. Meşruiyet sınırı içinde gö
renler için çok hassasız. Çünkü biz, kanunlar 
neyi emrediyorsa onu tatbikle mükellefiz, ka
nun dışına da çıkmayız. 

Muhterem arkdaşlarım, geçmiş mücadeleleri 
burada dile getirmek istemiyorum. Yalnız, bu
gün anarşist hareketlerin içinde bulunan ve 
herkesin tanıdığı bir zat için C. H. P. nin Sa
yın Genel Başkan vekili, (Tariz için söylemi
yorum, gayet açıktan bir kanaate delil ola
rak söylüyorum) Meclisimizin huzurlarında 
aynen şöyle demişlerdir: «Arkadaşlar, ben de 
vaktiyle üniversite hocalığı yapmış bir insan 
olarak iftihar duydum. Dikkatinizi çekerim, 
bir makale yazmış bu zat, bu yazıyı okumanı
zı rica ederim. Bu genç; üniversitelinin dertle
rini,, öğrencinin dertlerini, isteklerini o kadar 
güzel ifade etmiş, o kadar vakarlı, ağır başlı 
bir tarzda ortaya koymuş (Eli sopalı olan genç) 
ki, bunun üzerindeki imzayı kaldırıp (Bu so
palı arkadaşın imzasını kaldıracaksınız) or-
dünaryüs profesör falanca da deseniz ve o ya
zıyı okusanız hiç yadırgamazsınız.» 

Şimdi, sokaklarda eli sopali, anarşi hareket
lerine giren insanları, Meclisin kürsüsünden 
anamuhalefet partisinin Sayın Profesörü Nihat 
Erim, «Ordinaryüs Profesör» yaparsa, kendisin
den de bir kademe yukarıya çıkarırsa... (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Yazıdan bahset, 
yazı ne diyor? 
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LEBİT YURDOĞLU (izmir) — Yazıyı ten-
kidet. Kötü bir yanı var mı? Resmî değil ya
zıyı göster. Eğer yazı kötü ise hakinsiniz, şayet 
yazı kötü değilse haksızsınız. 

DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (De-
vamla) — Yazının mahiyeti, bunun dışına çıka
mayız arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım, Devletin hizmetle
rini büyük cefa, büyük mihnet, büyük çile için
de yürüten, omuzlamış yüzbinlerce şerefli Dev
let memurumuz var. Öğretmen ordusu, maarif 
ordusu gözbebeğimiz, bizi yetiştiren hocaları
mız şükran duyarız hepsine. Bu memleketin ge
leceğine istiklâline hâkim olacak çocukları on
lar yetiştiriyorlar, onların elinde büyüyor fidan 
gibi hepsi. Arkadaşlar, hepimizin çocuğu var, 
verdik büyütüyorlar, yetişecekler. İyi ama, hu
susi siyasi menfaatine alet etmek istiyen, belli 
mihraklarla irtibatlı, bir avuç da olsa, bir ca
mia var. Biliyorsunuz TÖS onların başında. Ba
şında bulunan, içinde bulunan belli. Bunlar hak
kında bir takibat yaptığınız anda, «Öğretmen 
kıyımı» diye karşımıza çıkıyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlar, ben size şimdi C. H. P. 
Sayın Genel Başkanının, Cumhurbaşkanı olarak 
verdiği bir nutkun pasajını okuyacağım. Bakı
nız çok manidar. Yani, herkes için ibret alına
cak sözler : 

«Vatandaşlarım, gençliği yetiştirmenin ve 
millî terbiyenin en tehlikeli hastalığı, öğretme
nin vazifesini politika vasıtası yapmasıdır. 
Bir cemiyet içinde hiçbir emniyetin kötü
ye kullanılması, bir öğretmenin kendisine ema
net edilen vatan evlâtlarına kendi hususi poli
tikasını telkin etmeye çalışması kadar vicdan
sız ve zararlı olamaz.» Bu, C. H. P. Genel Baş
kanı... (0. H. P. sıralarından «doğru», «yalan 
mı?» sesleri) Şimdi anlaştık, bu doğru. Demek 
ki, hususi politikasını talebeye aşılamak istiyen, 
politika yapan, Memur Sendikaları Kanununa 
aykırı, Memurin Kanununun 9 ncu maddesine 
aykırı.,. 

ÎBRAHÎM SITKI HATÎPOĞLU (Ankara) 
— Memurin Kanununun 9 ncu maddesi mülga
dır. 

DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (De
vamla) — Cemiyetler Kanununa aykırı faali
yetlerde bulunan kişi hakkında takibat yapı
yoruz, «Öğretmen kıyımı» diye karşımıza çıkı

yorsunuz. Ne alâkası var 120 bin öğretmenin, 
birkaç tanesinin hususi maksada alet olması key-
fiyetiyle? Onları tenzih ederim, Maarif ordusu 
münezzehtir. Maarif ordusundan ümidinizi ke
sin. Senelerce ihmal ettiğiniz dertlerine biz 
deva olduk. 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Han
gi derdine deva oldunuz? Onu söyleyin. 

DEVLET BAKANI SEYFl ÖZTÜRK (De
vamla) — Cumhuriyetin açtığı okul kadar okul 
açtık. (A. P. sıralarından alkışlar ve «Bravo» 
sesleri) Onların maddi refahını biz düşündük. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi personel me
selesi üzerinde de söyliyeceğimiz bâzı şeyler 
var. Bilindiği gibi Üçüncü Koalisyon Hükümeti 
zamanında «Personel rejiminin esasları» adı al
tında bir kararname çıkarılmış ve bu kararna
meye göre, bir kanun hazırlanması öngörülmüş, 
Devlet Personel Dairemiz çalışma yapmış, bu 
çalışmanın sonunda 657 sayılı Kanun yürürlüğe 
girmiş bulunmaktadır. Bu kanunun malûm 
maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 
edilince, boşluğu doldurmak için yeni bir ça
lışmanın içine girildi. Bütün mesele, Memurin 
Kanununun 3 ncü maddesindeki unsurlara gö
re, Devlette hizmet gören tekmil vazifelilerin 
Devlete kattıkları değere göre bir tasnif yapma 
keyfiyetidir. Bu husus bugüne kadar yapılama
mıştır arkadaşlar. Çünkü, 3 ncü maddenin (A) 
bendi aynen; «Devlet kamu hizmetleri görevle
rini ve bu görevlerde çalışan Devlet memurla
rını görevlerin gerektirdiği niteliklere, meslek
lere ve Devlet için taşıdığı değere göre sınıflara 
ayırmalıdır.» der. Bu sınıflandırma yapılama
mış. Personel Dairemiz burada, çalışıyorlar. 
Onun üzerine, bir muvakkat rejim çalışmaları 
yapılmış, bu arada da 819 sayılı Kanunla, sı
kıntıları nazara alınan Devlet memurlarının sı
kıntısını izale için % 10, % 15 avans, oranlara 
göre verilmiş, Adalet Partisi iktidarı zamanın
da Bu bir. 

Ayrıca, il özel idaresi ve belediyeler için 
Yüce MedM'slenmizin kabul buyurduğu kanunla 
bu avans onlara da teşmil edilimişitir. kâfi miıdir? 
Değil. 

Elimizdeki imkânlarla ve süratle, teknik'he
yetin hazırlıkları bitinceye kadar, emeklilerin 
mevzuunu ele almışız. En fazla üzerinde cnıemle 
durulması lâzımgelen bir konu. Değişik zaman-
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larda değişik emeklilik rejimleri, değişik kanun
larla aynı hizmeti görenlerin emekli olması ha
linde aldıkları değişik ücretler. Büyük bir ada
letsizlik, teadülde bir adaletsizlik var. Hizme
tim ifasında memurun şevkini kıran bir durum, 
bunu tashih etmek lâzım, işte Adalet Partisi 
olarak, memurun sosyal güvenliği bu, bunu 
% 70 e çıkarmışız, değişik senelerdeki değişik 
emeklilik rejimlerini bir baza irca etmişiz, en 
yukarı seviyede. Ve bundan sonra da eş el mobil, 
olarak, bütün Devlet memurlarının, hizmet gö
renlerinin ücretlerinde bir değişiklik olursa ay
nen inikası hususunda yine adaletsizliklere im
kân vermemek için kanuna hükümler koymuşuz. 
Bunu getirmişiz, 465 milyon lira. Bunun üzerin
de kimse durmuyor. 

Muhterem arkadaşlar, bunların da üzerinde 
durmak lâzım. 

Bekçi, efendim sosyal hizmet. Sosyal hizmet
lerin yanında öyle hizmetler vardır ki, seneler
dir Devlette hizmet eden bu insanlar bir fukara 
vaziyetinde el açan, avuç açan insan vaziyetin-
deydi. 8 bin imam kadrosunu getirdik. Onlar da 
böyleydi. El açan din görevlisi. Hizmet görü
yor, ama kimse birşey vermiyor, el açmış. Bu
nu getirdik Adalet Partisi olarak. Milyonlar tu
tar bu. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Bekçiler var, 120 milyon lira. Hazine ödetmi
yor mu bunu? Bekçiler eskiden nasıl alıyordu, 
nereden alıyordu parasını? 

Muhterem arkadaşlarım, bunu da Devlet Ha
zinesine bağladık. 

Ondan sonra geçim indiriminin hadlerini yük
selttik, bono muafiyeti tanıdık. 800 milyon lira 
çalışanlar için, işçi de dâhil, bunu da her sene 
Hazine ödüyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bunların dı
şında, bu sene bütçe takdiminde Sayın Maliye 
Vekilimizin ifade ettiği gibi, izin süreleri 30 gü
nle uzatıldı. Sağlık hizmetlerinden istifade hu
susunda hükümler konuldu. Şimdi çalışmalar 
yapılıyor, ümidederiz ki, arkadaşlarımız bu ça
lışmayı kısa zamanda bitirirler. Bütün mesele 
bir kanunu çıkarırken, yani bir haksızlığı gide
rirken, yeni haksızlıklara sebebolmamaktır, bu
nun ıdikkati içindeyiz. 

Tasnif yapılmıştır, 42 sınıfa ayırdılar, muh
terem arkadaşlarım bir yığın dosyam var. Size 
getirip burada bâzı mektupları okumak is/ter

dim. Tabipler diyor ki: «bu tarzda çıkarsa biz 
vazife göremeyiz», teknik personel diyor ki: «Bu 
hükümler içerisinde bizim Devlete hizmet ver
memize imkân yok.» Falan dernek şöyle, filân 
şahıs böyle, dengelenmiyor. Çünkü, aslında te
vekkülleri bütün olarak değil, her şahsın Dev
lete kattığı değere göre âdil ücret vermek lâzım. 
Aynı işi görene aynı ücret vermek lâzım. 

Baitı memleketlerine bakalım. Arkadaşım, 
«4 sene» diyor, her halde bu işi iyi biliyor. Mü
saade ederseniz Degoulle'ün başdanışmanı olan 
Greguar 40 senede 50 senede Fransanm bu işi 
başardığını söyledi. Sayın Hâtipoğiu, «dört se
nede yapamm» diyor. Buyurun Personel Daire
sine yardımcı olun. 

idari reform üzerinde de bir kaç hususa te
mas etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, idare hayatımızı 
güçleştiren, işleri geciktiren, çok masraf, büyük 
gayret sarfiyle az verim temin eden formalite
leri gidermek ve kuruluş hatalarını düzeltmek, 
idarenin müessiriyetmi ve iş görme kabiliyetini 
artırmak, idari ıslahat çaiışmalarimızın anahe-
defini tenkil eder. idarenin ağır ve pahalı iş
leme zarflarını ve alışkanlıklarını bertaraf et
mek, vatandaşın günlük hayatına, Devletle olan 
temaslarına ferahlık getirmek için, «kırtasiyeci
likle savaş» programının uygulanması kesin ola
rak yürütülmektedir. 

Bunun yanı sıra, idarenin yeniden düzenllen-
mesi konusunda yapılan çalışmalar, eldeki im
kânlarla kademe kademe ilerlemektedir. 

Bu arada şunu bilhassa söylemek istiyorum; 
bir idari danışma merkezi kurulmuştur. Faali
yetleri var. KoOTİnaısyon mevzuunda 1969 prog
ramında müessir tedbirler vardır. 933 sayılı Ka
nun, brokrasliyi ortadan kaldıran, kırtasiyecili
ği önliyen pek çok hükümler getirmiştir, ki o 
kanunun da adını koydunuz, «Yetki Kanunu» 
olarak. Aslında bu, bir reform kanunudur, ida
ri ıslahatın en önemli parçasını teşkil eden bir 
kanundur. Plânlı devrede, plân hedeflerine 
süratle ve sıhhatle yürüyebilmek için, ulaşabil
mek için böyle bir kanuna ihtiyaç vardır, çıka
rılmıştır. 

«Anayasaya aylarıdır» diye Anayasa Mah
kemesine müracaat edilir bir taraftan, sonra da 
«idari ıslahat neden yapmadınız, idari ıslahat 
çalışmaları ne oldu» diye tariz edilir, ikisini 
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bağdaştırmıya, daha doğrusu bu mantaiiteyi 
anlamıya imkân yok. 

Muhterem arkadaşlarım, 440 sayılı Kanunun 
14 ncü maddesine göre, İktisadi Devlet Teşek
küllerinin Teşkilât kanunları, tamamen hazır
lanmışın', birkaç güne kadar Yüce Heyetinizin 
tetkiklerine sunulacaktır. 

Bunun yanı sıra, Bakanlık bütçelerine değer
li arkadaşlarımız, hiç şüphesiz kendi meselele
rini izah ederken, idari reform açısından kendi 
birimleri içinde yaptıkları çalışmaları da anla
tacaklardır. Ben, tipik iki misal vereyim: idari 
ıslahat devamlılık istiyen bir protezdir. Bir 
noktada başlamaz, bir noktada bitmez. Yani bir 
noktada başlayıp, bir noktada bitmez. Tekâmül, 
ıslahatın içinde devamlı olarak her yeni ihtiyaca 
göre tekibi gereken, üzerinde revizyon yapıl
ması gereken bir husustur. Yani, biz idari ıs
lahata başladık, şu noktada bitirdik, dersek 
doğru olmaz. Çünkü modern Devlet telâkkisi 
içinde tekâmül esas olduğuna göre, bu tekâmü
lün içersinde değişik kademelerde aksıyan ta
rafların ıslahı zarurettir. Bu idari ıslahatı çalış
maları bu kadar kolay görünmüyor, sayın arkada
şımızın ifadesine göre, e yapılamamış 40 küsur 
senedir. Diyor ki; 1966 ela Başbakanlığa veril
miş raporlar, bu raporlara göre muamele neden 
yapılmadı? Bakınız ben size «1966 da verildi 
raporlar, ona göre muamele neden yapılamadı» 
diyen Sayın C. H. Partisi Grupu sözcüsüne bir 
misal vereyim: 

7 Cemaziyellahir, 22 Mayıs 1327 tarihli, Adli
ye ve Mezahip Nezareti Nizamnamesi Dahilisi, 
Adliye Vekâletini bugüne kadar hizmette bu
lundurmaya imkân veren, ayakta tutan, kuru
luşunu teşkil eden bir nizamname, Osmanlı Dev
letinden kalmış. Adliye Vekâletinin Teşkilât 
kanunu yoktu. Daha ilk defa biz bunu hazır
ladık, Adalet Partisi iktidarı olarak, Yüce Mec
lislerin tetkikine sunduk. 

Dâhiliye Vekâleti bakımından nazara alalım; 
137 kanunu var, Dahiliye Vekâletinin, 19 tanesi 
Osmanlı devrinden kalma. Bunu, idari ıslahat 
meselesinin ne kadar zor bir mesele olduğunu 
ifade için arz ediyorum. 19 tanesi Osmanlı dev
rinden kalma. 44 senelik kanun var, Köy Ka
nunu. idarei Vilâyatı Umumiye Kanunu 50 kü
sur senelik. E, bunların yapılması kolay ise he
men yapılabilirdi 30 küsur senedir? Kolay iş 
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değil. Ama, bu hiçbir zaman bir mazeret man
zumesi değildir. Biz idari ıslahatı, Devletin di
namizmi için birinci derecede ve önplânda tu
tuyoruz. Bu yapılacaktır. Ümidederiz ki, ida
reyi ıslah için getireceğimiz tedbirleri «rejim 
elden gidiyor, yeni bir otorite nizamı kurulu
yor» diye za'fa uğratacak tarizlerle, tenkidler-
le karşımıza çıkmayın. 

Şimdi bu noktadan, son defa Meclise sevk 
edilmiş olan «Anayasa nizamını koruma Kanu
nuna» geçiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, kanun Yüce Heye
tin huzuruna geldiği zaman, tabiatiyle encümen
lerden geçip, üzerinde ariz, amik münakaşa açı
lacaktır. Yalnız şu kadarını ifade etmek iste
rim ki; bu kanun hayatî bir ihtiyaçtan doğmuş
tur. «Bu kanun hayatî bir ihtiyaçtan doğmuş
tur» sözünü ben söylemiyorum, bunu ikinci Ko
alisyon Hükümeti zamanında, hattâ Birinci Ko
alisyon Hükümeti zamanında Cumhuriyet Halk 
Partili Adliye Vekillerinin ifadesi olarak, hazır
lığı olarak dosyamızdan sizlere takdim ediyo
rum: «Anayasa Nizamını Koruma Kanunu» 
Ama bugün Ulus Gazetesine bakıyoruz: «Hür
riyetler elden gidiyor, yeni bir baskı rejimi, fa
şist rejimi geliyor« diye manşet. Bu ne pehriz? 
ötesini söylemiyeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, «Anayasa nizamını 
ihlâl edenlere karşı ciddî tedbir alınmıyor, fer
yadı içindesiniz, Güven Partisinin Sayın Lide
ri, sözcüleri söylüyor. Bir boşluğun olduğu da 
anlaşıldı. Onun için bu boşluğu doldurmamız 
lâzım. Yeni Türkiye Partisinin Sayın Lideri ay
nı şekilde söyledi. Bu boşluğu başka türlü dol
duranlayız. Bu kanun gelmiştir. Bu kanun ga
yet açık söylüyorum, faşizmi önlivecektdr arka
daşlar. Bu kanun karşısına çıkıldığı zaman ne
ler söyliyeceğimizi şimdiden söyliyelkrı size. 
Faşizme taraftar olanlar bu kanunun karşısına 
çıkar, Komünizme taraftar olanlar bu kanunun 
karşısına çıkar. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, sürekli ve şiddetli alkışlar) Teokratik 
Devlete taraftar olanlar bu kanunun karşısına 
çıkar. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri) Ga
yet açik söylüyorum: Bu, Anayasa nizamını 
koruma kanunudur, Komünizmi'de, Faşizmi de, 
teokratik Devleti de, anarşizmi de her şeyi 
ortadan kaldıracak, kesin emniyet sınırlarını 
tatbikatçıya işaret edecek, gösterecek yollan, 
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hükümleri bünyesinde getiren bir kanun olarak 
takdim ediyoruz. 

Onun için ben istiyorum iyi niyetle söylü
yorum, bu kanunun etrafında Sayın Muhalefet 
gruplarımız bir anlayış göstersinler. Maddeler 
üzerinde münakaşa olabilir, şöyle olsun, böy
le olsun denilebilir, ama, kanunun genel esprisi 
üzerinde daha münakaşa açılmadan «Ibu kanun 
bir faşist kanunudur» diye peşin hükümle çı
karsanız, o zaman iyi niyet münakaşasını bu
rada yapmamıza imkân yok. Çünkü biz, sizin 
iyi niyetinizden şüphe ederiz, etmekte de hak
lıyız. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Bu iyi niye
tinizi kendinize saklayın. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, vaktiyle 141 
ve 142 nci maddenin tadili sırasında Meclisde 
söylenmiş bâzı sözler var, ben onlara temas et-
miyeceğim. Bazan insan aldanabiliyor. Görüyor
sunuz, iyi niyetle o zamanın iktidarı 1950 - 1960 
arasında 141 ve 142 nci maddelerin unsurlarını 
daha berrak hale getirmiş, daha ağır cezalar 
koymuş, o zaman karşısına çıkılmış denmiş ki, 
«Bu kanunla iktidar, muhalefeti ezmek isti
yor.» Ama tatbikatta gördük, 141, 142 nci mad
deler muhalefeti ezmedi, komünistleri ezdi. 
Onun için getireceğimiz kanundan kuşku duy
maya, şimdiden huzuru bozacak birtakım hare
ketlere lüzum yoktur.* Hepimiz Vatanperveriz, 
yüreğimiz vatan sevgisiyle dolu, memlekete 
hizmet etmek istiyoruz ve milletin yüce itima-
diyle hizmet arzına gayret ediyoruz. 7 ay son
ra da büyük milletimizin huzuruna açık alınla, 
ve ak hüviyetimizle çıkacağız, milletimiz-hüküm 
verecektir. Bâzılarının dediği gibi millet al
danır, bunlar boş. Milleti hiçbir şeyle aldatmak 
mümkün değil, aldatmak mümkün olsa hile ile 
hud'a ile aldatanlar olurdu, aldatamamışlardır, 
sanat edinenler de aldatamamışlardır. Bunun 
için önümüzdeki seçimlerde bütün bu mesele
leri mileltimize takdim edeceğiz. Millet büyük 
bir hassasiyetle huzur bozucu faaliyetleri ta-
kibetmelktedir. Bunların müsebbiplerini ergeç 
bir kısmını mahkeme, bir kısmını da siyaset sah
nesinde ve sandık başında tecziye etmekten farı 
olmıyacaktır. 

Huzurlarınızdan ayrılırken Hükümetim, adı
na ve şahsım adına beni sabırla dinlediğiniz için 

hepinize şükranlarımı sunarım efendim. (A. P. 
sıralarından şiddetli alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir milletvekili 
arkadaşımız soru sormak istiyor efendim. 

istanbul Milletvekili Sayın Orhan Birgit, 
buyurun sorunuzu sorun. 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakan beyanlarında 3 ncü inönü 
Hükümeti zamanında ve bu Hükümet tarafın
dan imzalanmış bulunan Türk - Rus kültür an
laşmasını 40 aydan beri yürürlüğe koymadıkla
rını beyan ettiler. Bu beyan karşısında, şu an
da Ankara, istanbul ve diğer beldelerimizde sa
tış mağazalarında satılmakta olan Rus müzik 
plâkları yurda kaçak mı girmektedir? 

Karşılıklı, müzik, tiyatro, sanat ve spor iliş
kilerinden Hükümetin haberi yok mudur? Sov
yet Rusyadan gelen bu tip ekipler pasaportsuz 
ve kaçak mı girmektedir? Türkiyeden gönderi
len ekipler aynı şekilde Hükümetin müsaade
sine tabi olmadan mı gönderilmektedir? Böyle 
ise, bunu izah etsinler. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Sayın Başkanım, arz edeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Birgit'in en
dişesini anlıyorum. Şunu ifade edeyim, ideolojik 
farklar ne olursa olsun, iyi dostluklar, iyi kom
şuluklar kurmak, iyi münasebetler kurumak an
layışı içinde olan Hükümet, daha doğrusu hü
kümetler birtakım temaslara girerler. Temaslar 
yaparlar, bunlar müsadei muhsasa ile olur. Fa
raza bir futbol takımı gelecek, müsaade edilir, 
gelir. Millî maçlar, bunları milletlerarası mü
nasebetler olarak değerlendirir. Turistler ge
lir, turistler gider. Hava anlaşması yapılır. Yal
nız, bütün bunların içerisinde kültür anlaşma
sı, hukukî olarak iki memleket arasındaki mü
nasebetlerin o anlaşmada yazılı olan sınırı ve 
çerçevesini tâyin eden, hukukilik veren bir ya
zılı bölge olarak değerlendirilmesi bahis mev
zuudur. Bu belge, 40 aydan beri Hükümetimiz 
tarafından işletilmesi için kanun teklifi olarak 
Yüce Meclislere sunulmamıştır. 

Arz ederim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sual iki. 
Yine 3 ncü inönü Hükümetinin getirdiği 

ve Sayın Bakanın da burada anlattığı Türk -
Rus kültür anlaşması esasen bundan başka hiç
bir şey değildir. Bu böyle olduğu halde Sayın 
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Bakanın temsil ettiği siyasi parti 1965 seçimle
rinden bu yana bu anlaşmayı da bahane ederek 
Samsunda bizzat Sayın Başbakanın ağzından 
birtakım ithamlara C. H. P. ni hedef... (A. P. sı
ralarından «Bu soru mu, böyle soru olur mu?» 
sesleri). 

BAŞKAN — Sayın Birgit, lütfen soru soru
nuz. 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — Soru soruyo
rum, efendim. 

Sayın Bakan, şu izahatiyle ve partisinin 
liderinin o tutumuyla siyasi ahlâk kaidelerini 
bağdaştırabiliyor mu? 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Arz edeyim, Sayın Birgit. 

Sözlerimin başında söyledim, bizim verilmi-
yecek cevabımız, görülmiyecek hesabımız yok
tur. 

Sayın Birgit, Sayın Başbakanın sözleri evve
lâ sizin anladığınız gibi değildir. Burada Sayın 
Başbakan kendisi söyledi, dedi ki; Bir 4 ncü 
Koalisyonu, iktisadi bakımdan resesyon halin
de bulunduğu için, 3 ncü koalisyon Hükümeti 
iktisadi bakımdan durgunluk içinde bırakmış
tır. Ayrıca, sol'un gelişmesine müsamaha gös
termiştir, tavizkâr davranış içinde bulunmuştur. 

Nitekim, bunu hissiyatımla söyl'iyeyim: Ko
münizmi tel*in için, - madem açtınız söyliyeyim, 
«ayın arkadaşıma - bir miting yaptık. Bu miting 
Tandoğan meydanında oldu. Türk - iş katıldı 
bütün sendikalar katıldı, bütün partiler ka
tıldı. Biz bu mitingde muayyen meseleleri or
taya koyduk. Ama, akşamleyin radyoyu dinle
diğimizde Sayın Başbakanın Sayın inönünün 
bu konuda, solcu olduğunu ilân eden T. i. P. 
Genel Başkanını çağırarak «güven içinde ça
lışmasını, emniyet içinde çalışmasını, bunlardan 
alınmamasını» ifade etmiştir, bunlar da vardır 
bizde. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başbakanı
mın söylediği şudur; 

«4 ncü Koalisyona intikal ederken, intikal 
sebepleri arasında 3 ncü Koalisyon zamanında 
0. H. P. nin sol'a tâviz verdiği noktasıdır». 
Sol'a tavizin de ötesinde kendiniz solculuğunu
zu ilân ettiniz. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 
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ORHAN BİRGİT (istanbul) — Solculuktan 
kaçınmıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, son söz 0. H. P. gru-
punundur. 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Söz sıramızı 
M. P. grupu ile değiştiriyoruz efendim. 

BAŞKAN — Söz sıranızı Millet Partisine 
devrediyorsunuz. 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Hayır efen
dim, yer değiştiriyoruz. 

BAŞKAN — Yer değiştiriyorsunuz. 
Sayın Bölükbaşı, gruplar adına ikinci defa 

yapılan konuşmadan istifade ederek konuşa
caksınız. Bu konuşma süresi 15 dakikadır. 

M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜK
BAŞI (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, şair 
şöyle der, «Sorsalar gaddara mağdurun, ken
din gösterir.» Birtakım derslere fazlasiyle muh-
taoolan kimselerin, böyle derslere hiç ihtiyaç 
hissetmiyecek kadar hüviyetleri belli insanlara 
ders vermeye kalkışması anlaşılıyor ki, kaderin 
bir oilvesidir. Hakikatları tahammülle dinle
mek insanlığın ilk şartı olduğuna göre, yalan 
söylemişise, «yalan söyledi» dersem, yumruğu 
çekip yürümeyin. Ben, vesikasız, delilsiz hiç
bir şeyi ortaya atmam ve öyle bir adam de
ğilim. Yalanın eskisini bırakıp tazesinden baş-
lıyacağım. 

Arkadaşlar, Sayın Devlet Bakanı, burada 
Dışişleri Bakanlığına yetki verilmesine dair 
bir kararnamenin hazırlanması üzerine Millet 
Partili Bakanların bunu imza etmediğini, ka
rar defterimizden çıkararak dün açıklamıştık, 
bunu külliyen inkâr etti, «Dışişleri Bakanlığı
na yetki vermeye ihtiyaç yoktur ki» dedi. 

Müsaade buyurursanız fotokopi dağıtan 
Sayın Bakanın burada fotokopisini dağıtma
dığı, altında kendi imzasının da bulunduğu bir 
kararnamenin fotokopisini size okuyacağım. 

Şimdi arkadaşlar, dumanı üstünde bir ya
lan tesbit ettiğim için konuşuyorum. 

Kararname «Sovyetler Birliği ile kültür 
alanında yapılacak olan temas ve mübadeleleri 
düzenlemek üzere hazırlanan, 1965 yılında 
Türkiye Cumhuriyetiyle Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliği arasındaki kültür mübadele
lerini tanzim eden protokolün imzalanması 
hususunda Dışişleri Bakanlığının yetkili kılın
ması, adı geçen bakanlığın 26 . 7 . 1965 ta-
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rihli ve 400/71 - 0 - 81,6/2 -388 sayılı yazısı 
üzerine 31 Mayıs 1963 tarihli ,ve 244 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesi gereğince Bakanlar Ku
rulunca filân - tarihte kararlaştırılmıştır». 

Şimdi aranızda bulunan iki muhterem Ba
lkandan birisi bu fotokopiyi bana getirmişti, 
teşekkürlerimi arz ederim. 

Arkadaşlar, bir arkadaş bu kürsüye geli
yor, ahlâk ve fazilet dersi veriyor, altında im
zası bulunan bir kararnameyi gayri mevcut 
gösteriyor ve bunu da mantıkî delillerle ispat 
etmek için «lüzum mu var ki, böyle birşey ol
sun» diyor. 

Bir arkadaş gelsin, göstersin gruplara ve 
Sayın Bakana, imzasını taşıyan kararname
nin fotokopisini. 

(Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan fo
tokopiyi almak üzere kürsüye geldi.) 

Arkadaşlar, üç defa teşebbüs ettiler. Mü
saade buyurursanız,. (A. P. sıralarından alkım
lar, gülüşmeler.) 

Vakit almak için uğraşıyorlar. 

Sayın Bakanı dinlerken aklıma bir hikâye 
geldi. Adamın birisi, oğlunu deve hırsızlığına 
göndermiş, arkasından da şöyle dermiş : Al
lah doğrunun yardımcısıdır, bizim oğlana bir 
şey olmaz.. (Gülüşmeler.) 

Sayın Seyfi öztürk de; bizim eski dost mu 
dersiniz, şakird mi dersiniz, böyle dua eden ba
balara benzedi. (Gülüşmeler.) 

Arkadaşlar, üç defa teşebbüs ettiler : Hü
kümet kararnamesi ile yürürlüğe koymak iste
diler, durdurduk, kanun tasarısı sevk etmek 
istediler, durdurduk. En son teşebbüs de, Sayın j 
Suad Hayri Ürgüplü Moskova'ya hareket etmek 
üzere iken, şimdi bahsettiğim kararname ile 
yapıldı, o da Millet Partisi tarafından durdu
ruldu. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es-
kişehoir) — İmzalar kimin? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) - - Şimdi 
arkadaşlar, hepsine sıra gelecek. Benim 15 da
kikalık vaktimi elimden almak için insafsızlık 
yapmayın. (Gülüşmeler.) 

Fotokopiden bahsediyorlar. (Elindeki foto
kopiyi göstererek.) Şu da şimdi dağıttıracağı
mız fotokopilerden birisidir. Bu fotokopinin 
ifade ettiği karar, Sayın Orhan Alp'in el ya
zısı ile yazılmıştır. Altında imza; Orhan Aalp, 
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İsmail Hakla Akdoğan. Bu arkadaşlar şimdi 
sizde oldukları için, her halde onların imza
larına itibar edersiniz. 

«Bir partinin dahilî meselesiymiş» diyor. 
«Böyle bir protokol için Dışişleri Bakanlığına 
yetki vermek düşünülmemiş, bir partinin da
hilî meseleleri olarak bakanlar böyle bir şey 
imza etmedik» demişler, «parti de bunu ka
rar defterine geçirmiş ve kendilerini takdir 
eden tebliğ neşretmiş.» 

Arkadaşlar, böyle bir şeyi yapmak ahlâk
sızlığın en büyüğüdür. Bu ahlâksızlık bize hiç 
izafe edilemez, ama «imdi aralarında bulunan 
insanlara bu ahlâksızlığı nasıl izafe ediyorlar. 
(A. P. sıralarından «biraz terbiyeli konuş» -es
leri.) 

Arkadaşlar, benim vaktimi almak için sarf 
edeceğiniz gayretler neticesiz kalacaktır. 

Sovyet Rusya'ya giderken Sayın Suad Hayri 
Ürgüplü basma ve radyoya bir demeç vermiş. 
«Türk Rus Kültür Aanlaşmasının yürürlüğe 
konmasına Millet Partisi Lideri Osman Bölük-
başı mâni olmuştur», demiştir. Ve bir gazete
de çıkan beyanatı da; 9 . 8 . 1965 te; «Erkin 
tarafından Moskova'da imzalanmış Kültür An
latmasına M. P. kanadı itiraz ettiği gibi, kabi
nedeki bâzı arkadaşların da tereddüdü olmuş
tur. Tereddüt noktası tesbit edilmiş ve yeni bir 
karraname hazırlanmışken bu kararnameyi de 
M. P. kanadı kabul etmemektedir.» 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Bölük-
başı'nm ismi yok mu? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) —Arka
daşlar, Hükümet azaları elbette kendi vicdani 
takdirleri ile hareket ederler ama, bir partinin 
mensubudurlar, onun grupuna karşı da so
rumluluğu vardır, onun programı ile, karar
lan ile de mukayettirler. O grupun, o parti
nin başı olan insanla meseleler hakkında isti
şare eder, fikir teatisinde bulunurlar, 
onun tecrübesinden istifade etmeye kalkışır
lar. Demokraside tahakküm yok ama, isti
şare vardır, irşat vardır. 

Benim bakanlara tâyinlerinden evvel, grup
ta karar almak suretiyle, imza ettirdiğim pro
tokolü içinizde bulunanlar bilirler, hepsinin 
imzası var. 

Arkadaşlar, Millet Partisi Türk - Rus Kül
tür Anlaşmasının başından beri karşısmdadır. 
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4 ncü Koalisyon Hükümetinin programı burada 
görüşülürken, müsaade buyurursanız, Meclis 
kürsüsünde bakınız ne demişiz? 

Sayfa 9. «25 seneden beri manen alâka
mız kesilmiş bulunan Sovyet Rusya ile yeni 
bir münasebet devri açmayı düşünen C. H. P. 
Hükümetinin bu meselede muhalefetle istişa
rede bulunmadan harekete geçmesi ve işe kül
tür anlaşması ile başlaması, basiret icapları
na uygun olmamıştır.» 

Daha başında bu fikri beyan etmiş.. (A. P. 
sıralarından gülüşmeler.) (C. H. P. sıraların
dan itirazlar.) 

Şimdi arkadaşlar, benim bu Türk - Rus 
Kültür Anlaşmasının karşısında olduğumu söy
lemem, yeni bir şey midir ki, «sen de mi 
Bürütüs?» diye âlemi birbirinin aleyhine tahrik 
ediyorsunuz. Bilinen bir şey. Ama altına imza 
koyup, kararname hazırlayıp da «böyle bir şey 
yoktur» diye bu kürsüde söylemek ayıptır. 

Arkadaşlar; bunun fotokopisini yarın dağıt -
tıracağız, bugün mümkün olmadı. (Gülüşme
ler.) 

Şimdi arkadaşlar, daha 4 ncü Koalisyon Hü
kümetinin programının müzakeresinde Millet 
Partisi, Türk - Rus Kültür Anlaşması hakkında 
fikrini söylemiş. Bir gün beyan ettiler, sor
dular; sizin bakanlar imza etmiyormuş? Be
nim malûmatım tahtında imza etmemişlerdir, 
Etmemişlerdir. Karraname hazırladılar. (A. P. 
sıralarından «Ooo» sesleri, gülüşmeler.) Dinle
yiniz, Hükümet kararnamesi ile yürürlüğe koy
mak istediler durdurduk.. (A. P. sıralarından 
«İmzalar kimin?» sorusu.) 

Müsaade buyurrusanız, hakikatleri dile ge
tirelim, hükmünüzü sonra verin, «imza kimin?» 
diye benim 15 dakikamı yemek için gırtlağıma 
sarılmanın mertlikle alâkalı tarafı yoktur. (Gü
lüşmeler.) 

Arkadaşlar, Sayın Orhan Alp'in el yazısı ile 
yazılan karanda hareketlerinin takdirle karşılan
dığı belirtildikten sonra, bu hususun bir tebliğ 
ile umumi efkâra açıklanması da derpiş olunmuş 
ve o da imza edilmiştir. Bakınız o tebliğde ne 
deniyor. 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Size ne?.. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Size mi 
ne? Anlayacaksınız.. 

«Türk - Rus Kültür Anlaşmasının bir Hükü
met Kararnamesi ile yürürlüğe konulmasına te

şebbüs olunmuştu, koalisyonun diğer kanatları
nın imzaladıkları bu kararnamenin yürürlüğe 
girmesi Millet Partili bakanların bunu hukuka 
aykırı bulmaları ve imza etmemeleri ile önlene
bilmiştir.» 

Bu da aranızda bulundurduğunuz insanların 
imzasını taşıyor. «Bilâhara Hükümetin bu an
laşmanın tasdiki için Meclise bir kanun tasarısı 
sevk. etmesi teşebbüsü, yine Millet Partisi tara
fından gelen bir itiraz üzerine durdurulmuştu. 
Hükümet Balkanının Moskova seyahati arifesin
de Türk - Rus Kültür Anlaşmasını dolambaçlı 
yoldan yürürlüğe sokmak için, 1965 yılında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri arasındaki kültür mübadelelerini 
tanzim eden bir protokolün imzalanması huşu
nu nida Dışişleri Bakanlığına yetki verilmesi için 
Tmr kararname hazırlanması yoluna gidilmiştir. 
Parti kararlarına uygun olarak hareket eden 
Millet Partili balkanların bu davranışları Umumi 
idare Heyetimiz tarafından tasvip ve takdirle 
karşılanmıştır.» 

Ayrıca, Demirel Hükümetinin programının 
"burada müzakeresinde Meclis kürsüsünde Mil
let Partisi aynen şunları söylemiştir: 

«Millet Partisi 4 ncü Koalisyonda Türk -
Rus Kültür Anlatmasının bir kararname ile 
yürürlüğe konmasını önlemiştir. Şayet Hükü
met bunu yürürlüğe koymaya teşebbüs ederse 
şiddetle karşısında bulunacağız», demiştir. 

O zamanın Başbakanı, 4 ncü Koalisyon Baş
kanı Sayın Suat Hayrı Ürgüplü'ye bir muhtıra 
verilmiştir Ahmet Bilgin imzası ile. Sayın Or
han Alp'in, Sayın İsmail Hakkı Akdoğan'in ve 
aranızda bulunan diğer zevatın imzalarını da 
taşıyan o muhtırada da aynen şöyle söylenmiş
tir: 

«Sizin ve size uyanların ga.yretİerine rağmen 
Türk - Rus Kültür Anlaşmasının yürürlüğe 
konmasını tek basma Millet Partisinin önleme
si, Hükümetteki mevcudiyetinizin millî men
faatler için bir teminat olduğunu ortaya koyan 
en son ve en açık misaldir.» 

Ne söylemiş Bölükbaşı bu kürsüde? De
mirel'e dönmüş, demiş ki; «inönü Hükümeti 
zamanında imzalanan Türk - Rus Kültür Anlaş
malını yürürlüğe koymak için siz imza koydu
nuz, biz durdurduk» demiştir. Hakikatin ta 
kendisini söylemiştir, durdurmuştur. (A. P. 
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sıralarımdan «imzalar kimin?» soruları) O im
zalar muteber olsaydı, neden Hükümetin o im
zaladığı şeyler Meclise sevk edilmemiştir On
dan sonra, neden Ağustos ayında tekrar Dışiş
leri Bakanlığına yetki veren ve Bakanınızın 
inlkâr ettiği Kararname imzalanmıştır? (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

Reis Bey; bunlar böyle bağıracak, bu da mı 
dakikalara dâhil? 

BAŞKAN — Lütfen sükûneti muhafaza ede
lim efendim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ede
mezler, edemezler. Çünkü, M. P. M vekiller im-
z!a etmişler meselesi değil, mesele... (A. P. sıra
larından gürültüler) Dinle, müsaade buyur. 
M. P. önlemiştir, «Biz önledik» diyoruz. 

Ne sormuşlar Başvekile izmir'de? «Siz im
za. etmişsiniz de Bölükbaşı mâni olmuş» demiş
ler, Doğru söylemlhler. Başvekil niye bunu 
burada söylemiyor da, ben imza ettim, ama 
onlar da imza etti... Neden sevk edilmemiş o ta
darı? Çünkü, M. P. yetkili organı 15 Mayısta 
toplanıp, «Meclise bu tasarı gelirse karşısına 
çıkacağını» bir tebliğ ile açıklamış. Tekriri 
müzakere yapmışlar, vazgeçmişler. 

Yalnız Sovyet Rusya'yı ziyarete giderken 
Sua*; Hayri bir nevi düğün' hediyesi götürür 
gibi, dostlarının da imzası ile bir Kararname 
Iha.zTrlatrnış, bunu Bölükbaşı haber almış, ar
kadaşları söylemiş ve bunu imza etmemeleri 
'kendilerine telkin edilmiş, onlar da imza et
memişler. Allah razı olsun, fotokopisini de 
çektirip Böüükbaşı'ya getirmişler, simidi çok 
ise yaradı. (M. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, bir dakikanız 
kaldı efendim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bun
ların müdahalesi de mi dâhil? (A. P. sıraların
dan gülüşmeler) 

BAŞKAN — Efendim, o zaman zaten ko
nuşmuyordunuz zatıâliniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Şu 
kürsüde dumanı üstünde, Hariciye Vekâletine 
yetki verilmesine dair bir Kararnamenin hazır
landığını inkâr etmiş olan bir Hükümetin diğer 
beyanlarına mantık ve mâna ile blir değer ver
mek mümkün değildir. Taze taze yalan söyle
yenlerin, eski söyledikleri de yalanıdır. (A. P. 
Hıralarından «imzalar kimin, imzalar kimin» so
ruları) 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Hükümet adına söz istiyorum, Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, Sayın Bölükbaşı konuşurken bendenize 
de sataşmıştır. Bana da söz verilmesini rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Bir dakika, müsterih olunuz, 
size söz vereceğim efendim. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — SÖz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sataşma üzerine mi söz isti
yorsunuz. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eski
şehir) — Hükümet adına ef emdim. 

BAŞKAN — Hükümet adına söz istiyorsu
nuz, buyurun efendim. O takdirde tekrar 
milletvekilleri için son söz hakkı doğar. G. P. 
sıradadır. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eski
şehir) — Çok muhterem arkadaşlarını; iki gün 
evvel Yüce Meclislin huturunda cereyan eden 
ve tarihin zaptıma, geçen iddia ve isnatlardan 
sonra bizim yaptığımız cevaplar muvacehesin
de Sayın M. P. Genel Başkanının içine düştüğü 
dar ve çıkmaz sokaktan kurtuluş için bir vazi
yet; değişmesi yaptığını, bir değişiklik yaptı
ğını görüyoruz. Meselenin üzerine gitmeye 
mecburuz. 

İddia ne idi? İddia şu: 5 Kasım 1964 te 2 nci 
inönü Hükümeti zamanında Dışişleri Bakanı
mız Feridun Cemal Erkin Andre Gromlyko ile 
Moskova'da Türk - Rus Kültür Anlaşmasını 
imzalamış. Bu yetki o zaman verilmiş. Çün
kü fesn burada aynen okudum, Sayın Bölük
başı her halde dikkat etmediler. Aynen me
tinde şu yazılı: «Yetkili temsilci tâyin edilmiş
lerdir» diyor, her iki taraf «Adı geçen yetki
li temsilciler gerekli şekle uygun olarak yet
ki belgelerini teati ettikten sonra aşağıdaki hu
suflarda anlaşmışlardır.» 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Baş ta
rafını dıa okuyun. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De-
vamla) — Baş tarafını da okuyayım. «Türki
ye Cumhuriyeti Hükümetini temsilen Dışişleri 
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Bakanı Feridun Cemal Erkin'i, Sovyet Sosya
list Cumhur>iyetler!i Birliğini temailen Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Dışişleri Ba
kam Andre Gromiko'yu yetkili temsilci tâyin 
etmişleridir. Adı geçen yetkili temsilciler ge
rekli şekle uygun olarak yetki belgelerini te
ati ettikten sonra aşağıldaki hususlarda anlaş
maya varmışlardır.» 

Şimdi mulhiterem arkadaşlarım; iddia şu: 
- mecrasından çıkarmıyalım iddiayı - Meclisin 
zabıtlarında var, kendi partilerinin bildirisin
de var, aynen okuyalım. «Osman Bölükbaşı'ya 
cevap veren Başbakan Demirel; Türk - Rus 
Kültür Anlaşmasının yürürlüğe konulması için 
hazırlanan kararnameyi M. P. li bakanların da 
imza ettikleri şeklinde bir yalana başvurmuş
tur,» 

Sayın Hüseyin Ataman'm dün yapmış ol
duğu, zapta geçen beyanı. 

Şimdi diğer bir beyan, yine zapta geçen 
«M. P. li bakanlar Türk - Rus Kültür Anlaş
masının yürürlüğe girmesini temin için hazır
lanan kararnameyi imza etmemişlerdir.» 

Biz diyoruz ki, Türk - Rus Kültür Anlaş
masının yürürlüğe girebilmesi için Meclisle
rin onayı şarttır. Meclislerin onayı kanun de
mektir. Bu bir kararname ile Meclise sevk edi
lir. Kararname budur, altında Sayın Hüseyin 
Ataman'ın - fotokopisini dağıttım - imzası var
dı:*, Zekâi Dormen'in imzası vardır - ebediye
te intikal etti - ve eski içişleri Bakanı ile es
ki Bayındırlık Bakanı arkadaşlarımızın imza
sı mevcuttur. Ayrıca bütün bakanların imzası 
var. 

Şimdi, Sayın Bölükbaşı'nın temas ettiği 
noktaya geleceğim. Diyorlar M, «Bir kararna
me ile Hariciye bunu yürürlüğe koymak iste
di, bunu engelledim.» Bir de fotokopi göster
diler. Pek iyi g-öremedim, çabuk geçti. Gali-
(ba Sayın Başbakanımız Süleyttıan Demirel'in 
de imzası yok orada. 

OSMAN BöLüjKBAŞI (Ankara) — Mâni 
oldular bizimkiler de onun için. 

DEVLET BAKANI SEYFt ÖZTÜRK (De
vamla) — Yalnız sizin değil, onun da imzası 
yok. (A. P. sıralarından, gülüşmeler, «Sanayi 
Bakanı Mehmet Turgut'un da yok» sesleri) 
Yok, yani görebildiğim kadar. Hakikati görü
yoruz demek ki... 

Başka arkadaşlarımızın da yok, Sanayi Ba
kanı Mehmet Turgut'un da yok, güzel. Demek 
ki, bu meselede Sayın Suad Hayri Ürğüplü'-
nün beyan ettiği gibi, yalnız Bölükbaşı, Rus 
işgalinden vatanı kurtarmış değil. Bir anlaş
manın yapılmasında Koalisyonda ortak olan
ların çeşitli endişeleri, düşünceleri olmuş, bu
nu bu tarzda önlemişler. 

Şimdi, Sayın Bölükbaşı'nın basın toplantı
sında bir beyanı var; ben kendi metnini oku
yacağın için hiç endişeye lüzum yok. Burada 
metin. Sizin, zatıâlinizin verdiğiniz, bana sa
bah emanet olarak verdiğiniz metin. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı gö-
rüşmiyelim, çok istirham edeceğim. 

DEVLET BAKANI SEYFt ÖZTÜRK (De
vamla) — Bu, üzerinde «Kartal» işareti olan 
Ve bize takdim ettikleri vesika. Orada diyor 
ki; «Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi an
cak bir kanunla onaylanmasına bağlıdır. 244 
sayılı Kanunun 5 nci maddesinde sayılan istis
nalar arasımda ise kültür anlaşmaları yoktur. 
Kanaatimizce, Sovyet Rusya ile yapılan kül
tür anlaşması bir kanunla onaylanmadn Hü
kümet krarnamesi ile yürürlüğe konamaz.» 
Ve devam ediyor. O kısmı yazmamışlar, onu 
da sabah okudum: «Partimizin genel kurulu 
(bu konuda bir karar almaz, kanaatte bulunan 
bakanlarımız kendi hukukî ve siyasî takdirle
rine göre mukteza tâyin ederler» diyor. 

Ondan sonra ne olmuş muamele? Muamele, 
işte Sayın Bölükbaşı'nın 244 sayılı Kanunun 
5 nci madıdesine göre mutlaka bir kanunla 
onaylanması lâzımdır dediği kararname. 

HASAN LATİF SARIYÜCE (Çorum) — 
Tarihi nedir ? 

DEVLET BAKANI SEYFt ÖZTÜRK (De
vamla) — Tarih, yürürlüğe girince atılır. Nu
marası vardır. (T. 796) Devlet arşivinde kay
dı vardır, tarihi almak mümkündür. 

Bu hazırlanmıştır ama, Meclis tatilde oldu
ğu için, - Temmuz sonlarına doğru - tatbike 
konulmamıştır. Yani, tatbikata konulmaması 
Sayın Başbakanımızın çantasında mahfuz kal
masının da bir gerekçesi vardır. 

HÜSEYİN ATAMAN (İstanbul) — Tekrar 
konuşuldu. 

DEVLET BAKANI SEYF1 ÖZTÜRK (De
vamla) — Mesele şudur, bütün mesele şudur: 
M. P. li 4 bakan imza etti mi, etmedi mi? As-
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knda bu, tilkinin kuyruğu suya değdi, değme
di hikâyesi. Sayın Bölükbaşı Meclis Reisimi
zin de vaktiyle sahte zabıt tuttuğu, tahrif et
tiği, daha doğrusu - af buyurun - zabıtları 
tahrif ettiğine dair ithamda bulundu; o itha
mın sonu ne oldu ise bunun da sonu, o. 

Muhterem arkadaşlarım; ben kendilerine 
bir çıkış yolu gösterdim. İnsan hata edebilir 
- gayet açık söylüyorum - İnsan hata eder, 
dalgınlığa da gelir, Sayın Bölükbaşı saatinizi 
unutmuşsunuz. (Gülüşmeler, A. P. sıralarından 
alkışlar,) 

Dar sokaktan, çıkmaz sokaktan tek kurtu
luş yolu vardır. Resmî belgeyi buraya koy
duk; aslını Meclis Reisimize takdim ediyoruz. 
Giderler, görürler. Tek çıkış yolu özür dile
mektir. Hata ettiniz, Cumhuriyet Hükümeti
nin Başbakanına reva görülmemesi lâzımgelen 
ıbir isnadı yaptınız. Bu, çirkin oldu, doğru ol
madı. Benim şahsım için de bir şeyler lütfet
tiniz, ama ben burada şahsım için konuşmuyo
rum, Hükümet adına konuşuyorum. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından «Bra
vo sesleri, şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz Güven Partisi Grupu 
adına Sayın Feyzioğlu'nun, buyurun. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZ1-
OĞLU (Kayseri) — Çok muhterem arkadaşla
rım; izin verirseniz Sayın Bakanın ikinci defa 
söz alması sebebiyle sıra tekrar Güven Parti-
tisine gelmişken, bu imkândan faydalanarak 
Yüce Meclisin dikkatini günümüzün olaylarına 
ve Türkiye'mizin bugün çözüm yolu bekliyen 
meselelerine çekmeye çalışacağım. («Bravo» 
sesleri) 

Değerli arkadaşlarım; Sayın Güven Parti
si sözcüsü arkadaşım Ahmet Üstün konuşma
sında Devlet Personel Kanunu ile ilgili, köy 
hizmetleriyle ilgili, partizanlıkla ilgili ve ka
nun hâkimiyeti ile ilgili şikâyet ve dileklerde 
bulunmuş idi. Bu mevzudaki beyanlarımızın 
Sayın Bakan tarafından cevaplanışı sırasında 
bir yanlış anlamanın doğmuş olduğu meydana 
çıkmaktadır. Çünkü, Güven Partisi Grupu hiç
bir gerçeği inkâr etm'iyen ve her şeyi olduğu 
gibi görüp, göstermeye çalışan bir anlayış için
de, «köyde hiçbir hizmet yapılmıyor» demedi. 
Bu, mümkün de değildir. Her bütçe köye bir 
hizmet götürür, her Hükümet köye bir hizmet 
götürür. Güven Partisi Grupu, çilekeş Türk kö-
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yüne biraz daha fazla hizmet götürülsün, ar
zusunu burada ifade etmiş, «Köye yapılan hiz
metler artırılsın» demiştir. Nasıl daha çok ar
tırabilir? Bunu her vesile ile belirtmeye çalış
maktadır. Bu itibarla, yapılmış olan işleri say
mak değil, daha fazlasını yapmak hususundaki 
arzumuzu, anlayış ile karşılamak yerinde olur
du, sanıyorum. Yapılanı inkâr etmiyor, daha 
fazla yapılmasını istiyoruz. 

Devamlı olarak, misal istenen partizanlık ko
nusuna gelince; bütçenin tümü üzerinde yaptı
ğımız konuşmada bunun ret ve cerh edilmesi 
mümkün olmıyan bir misalini arz ettim. Bu arz 
ettiğim misal matbudur, altında, bir ilin Adalet 
Partisi teşkilâtının imzası vardır, üstünde par
tinin amblemi vardır. Muhtevası itibariyle Dev
let bütçesinden sarf edilen paranın veya sarf 
edilecek paranın «filân şahıs seçilirse sarf edile
ceği, filân şahıs seçilirse bu paranın o vilâyete 
tahsis edilemiyeceği» anlamı çok açık olarak ifa
de edilmiştir. Daha o zaman, Güven Partisi adı
na radyoda yaptığımız konuşmalarda «Devlet 
parası ile vatandaş vicdanı satmalınamaz, Dev
let parası ile vatandaş reyi satmalınamaz; bu 
ters anlayıştan kesin olarak vazgeçmek lâzım
dır» demişizdir. 

Değerli arkadaşlarım; «Türkiye'de partizan
lığın sökmiyeceği, partizanlığın hiçbir netice 
vermiyeceği» yolunda söylenen sözlere de katılı
yoruz. Basının hür olduğu, murakabenin işleme
sine kimsenin engel olamıyacağı, muhalefet par
tilerinin haklarını arıyabilecekleri bir memle
kette biz şuna inanıyoruz ki; partizanlık teşeb
büsleri akim kalmaya ve sahiplerini yaralamaya 
da mahkûmdur. Sahiplerini yaralamaya mah
kûm olduğunun bir delilini, geçen hafta parti 
idarecisi olarak yaşadığımız bir hâdisede bizzat 
gördük. Zaman zaman belediye başkanlarına, 
muhalif partiden seçilmiş olan bir belediye baş
kanına, «ne uğraşıyorsunuz efendim, falan işi
nizin halledilmesi için yapılacak basit bir şey 
vardır, bunun çaresi parti değiştirmektir» tar
zında sözler söylendiği bir vakıadır. Bunun im
zalı fotokopisini getirecek halde değilim. Çün
kü, sözün fotokopisi alınmıyor, ama bu bir va
kıadır; inanmanızı rica ediyorum. Bunlardan 
vazgeçilmelidir. Bunu yapan insanlar, belki en 
sorumlu insanlar değildir. Belki sorumlular bu-

j na muttali olsalar, üzülürler, fakat bu gibi taz-
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yiklerin yapıldığına şahidiz. Bu gibi tazyikler 
karşısında verilen cevaplara muttaliiz, yapılan 
işlemlere mutaaliiz. Bunun canlı bir misali, bel
ki de şimdi bizi dinliyenller arasındadır. Üzerin
de fazla durmuyorum, bir ricada bulunarak söz
lerimi bitirmek istiyorum. 

Bu çeşit partizanlık teşebbüslerinden vazge
çelim, Türkiye'de bütün vatandaşların, hangi si
yasi inanca sahibolursa olsun, hangi partiye 
mensubolursa, olsun, kanun içinde çalışmak şar-
tiyle, kanunların kendisine verdiği hak ve im
kânlardan yararlanacağını kabul edelim ve bir 
kasabanın, bir köyün, bir ilin hakkını alacağını, 
reyine göre değil, hakkına göre muamele göre
ceği inancını vatandaşa yerleştirelim. Türkiye 
Cumhuriyetine yakışan anlayış budur ve bunun 
aksine her hangi bir tutum, bu tutumun sahip
lerine fayda vermez. Çünkü Türk vatandaşı 
hiçbir bedel karşılığında vicdanını, inancını dev
retmez ve bundan vazgeçmez. Bunu, demokrasi 
tarihimizde binlerce defa ispat etmiştir. 

Türkiye öyle memlekettir ki, muhtar seçil
dikten sonra mührü devrin bir partizan valisi 
tarafından - hangi devrin olduğunu, lüzumsuz 
tartışma açmamak için söylemiyorum - alman 
bir muhtar, gitmiş tekrar seçilmiş, tekrar müh
rü alınmış, tekrar seçilmiş, tekrar mührü alın
mış, tekrar mührü alındığı zaman valinin karşı
sına çıkmış; «Vali bey, boşuna uğraşıyorsunuz, 
99 defa benim seçimimi iptal etseniz, 99 defa bu 
millet beni seçer ve her iptal edişinizde biraz da
ha fazla reyle seçer» demiştir. Böylesine mert 
bir milletin temsilcileriyiz, böylesine asil bir mil
letin temsilcileriyiz. (G. P. ve M. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar.) 

Mazide sökmemiştir, bundan sonra da sök
mez. Hep beraber bu demokrasi mertebesine 
erişmiş olan Yüce Milletin seviyesine lâyık ola
rak, her birimiz iktidarda, muhalefette bu sevi
yeye lâyık olarak, bu çeşit davranışların dışında 
olalım, temennisini sözcümüz izhar etmiştir ve 
bunu izhar ederken inanınız ki, partizan düşün
celerin çok ötesinde bir vatani hizmet yapmak 
endişesi ile ve uyarıcı bir üslûp içinde söylemiş
tir. 

Değerli arkadaşlarım; biraz evvel tartışılan 
konu ile ilgili olarak Güven Partisi Grupu adına 
söylemeyi vazife saydığım bir husus vardır. Bu 
kürsüde karşılıklı söylenen ağır sözlerden son
ra, bizi son derecede üzen vaka, bir muhalefet 

partisi liderine karşı kolla, elle hücuma geçil
miş olmasıdır. Ne olursa olsun bu kürsüde kar
şılıklı söylenen sözlerin, karşılıklı ortaya atılan 
tartışmaların sandalye, kol ve yumruk konuş
ması haline getirilmemesi, bu çatı altında dille
rin konuşması, fakat kol ve yumruğun konuş
maması, fiilî kuvvet manzarasının yaratılmama
sı, yine Yüce Milletimizin arzusuna uygun olur. 
Bunu da bu vesile ile ifade ettikten sonra bir te
mennide bulunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; geçmişin olaylarını ne 
kadar didiklesek, ne kadar geçmişin olayları 
üzerinde tartışsak, bugünün meselelerinden o 
nisbette uzaklaşmış olduğumuzu görüyorum. 
Çünkü, Hükümet kontrolü altında yapılacak 
olan bir spor temasının çok ötesinde, bundan 
binlerce defa daha fazla vahamet arz eden açık, 
yarı açık, gizli, yarı gizli komünizm propagan
dası faaliyetleri bu memlekette maalesef cereyan 
etmektedir. 

Çok değerli arkadaşlarım; asıl yapılacak 
olan şey budur. Kültür Anlaşması kanalı ile de
ğil, fakat anlaşma olsun veya olmasın, milletler
arası komünist emperyalizminin kendine has me-
totlariyle Türkiye'ye sokulan fesat kaynakları 
üzerine beraberce yürüyelim, dikkatlerimizi, bu 
noktada toplıyalım, diyorum. 

Çok rica ediyorum; adında bu kürsüde te
mel inançları itibariyle komünizmin karşısında 
millî bir direnişin öncüsü olarak konuşmak ar
zusunu izhar eden değerli arkadaşlarım; hepi
nizden çok rica ediyorum, bir temel dâvaya gi
relim. Bugünün Türkiye'sinde cereyan eden va
him hâdiseler karşısında takınacağımız tavrı, 
gönül birliği içinde ve milleti tehlikelerden kur
tarma azmi içerisinde anyalım ve bulalım. Yüce 
Milletimizin bizden beklediği budur. Komünizm 
dâvası, bir rey dâvası olmanın çok ötesinde, 
eminim ki, bütün parti liderleri, eminim ki, bü
tün milliyetçi arkadaşlarım, parti farkı ayırma
dan, komünizmin karşısında olan bütün değerli 
arkadaşlarıma hitabediyorum, eminim M, mil
letin bu temel arzusunun farkındadırlar ve emi
nim ki, bu konuda benden zerre kadar farklı 
düşünmeden, komünizme karşı mücadeleyi bir 
seçim meselesi değil, fakat milletimizin varlığı 
meselesi, milletimizin hür yaşaması meselesi ve 
binlerce yıllık Türk Devletinin - binlerce yıllık 
diyorum, çünkü, Türk'ün daima devleti olmuş-
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tur - zeval bulmaması dâvası olarak görmekte
dirler. Bu hakikaten bizim için sadece bir rejim 
dâvası, sadece bir hürriyet dâvası değildir. 
Türkler için komünizme karşı mücadele dâvası, 
aynı zamanda bir millî mevcudiyet davasıdır. 
Yüzde 85 i Türk olan şehMer, bugün yüzde 85 i 
Slav ve Ermeni, yüzde 15 i Türk haline getiril
miştir. Türk Anadolu'yu, «Türk olarak» koruya
cağız. Komünizme; hep beraber, bütün milliyet
çi partiler el ele, «dur!» diyeceğiz, arkadaşla
rım. 

Güven Partisi olarak bunu arz etmeye gel
dim. Teşekkür ederim. (A. P., G. P., M. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeterüik önergesini okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 

Başbakanlık Bütçesi üzerinde yeteri kadar 
görüşmeler olmuştur. Müzakerelerin kifayetini 
arz ve teklif ederim. 

Tokat 
Osman Saraç 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde Sa
yın Kapısız göz istemişti. 

ÎSMET KAPISIZ (Konya) — Sayın Başka
nım, Sayın Satır lehine feragat ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Satır. 
KEMAL SATIR (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Başbakanlık Bütçesinin konuşulması sırasın

da, muhalefet görüşlerini beyan etti. Buna kar
şılık iktidar partisinin sayın sözcüsü ve Saym 
Devlet Bakanı Öztürk arkadaşımız da mukabil 
konuşmalarda bulundular. 

Başbakanlık Bütçesi, aslında bir iktidarın te
mel görüşlerini ihtiva eden, politikasını yörün
geye sokan bir bütçe olduğu için, bu konuşma
lar kifayetsizdir. Çünkü, Adalet Partisi Sözcüsü 
Sayın Cevat önder arkadaşımız bizim konuşma
larımıza cevap verirken, bilhassa yargı organ
larına karşı Adalet Partisinin davranışını 
terikid ettiğimiz hususlara cevap verirken, üzü
lerek ifade edeyim kî, görüşflerimizin doğrulu
ğunu takviye etmiştir. Çok temenni ederdim ki, 
Saym Önder böyle konuşmasınlar. 

Sayın Önder, bakınız ne diyor ve bunun tav
zihi için... 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Kifayetle ne 
alâkası var bu sözlerin!., 
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KEMAL SATIR (Devamla) — Bunun tav-

I zihi için konuşmanın zaruretini söylüyorum. 
Bakınız, ne diyor Saym Önder : «Başbakan, 

hukuka ve kanuna saygılı olmakla bir partinin 
devamına imkân vermektedir. Bunun için de so
rumludur, kusurludur.» 

Şimdi, işçi Partisi, Ahmet Partisi, Mehmet 
Partisi meselesi bahis konusu değildir arka
daşlar. Bir siyasi partinin görüşü meselesidir. 
Bir espri de değildir. Millet huzurunda böyle 
espri yapılmaz. Bir iktidar partisinin grupu 
adma konuşan sözcüsü, kendi Başbakanlarının 
hukuka saygılı olduğundan dolayı kusurlu ol
duğunu söylüyor. 

Şimdi bu meseleler aydınlığa çıkmadan bir 
Başbakanlık bütçesinin burada bırakılıp ta he
men geçilmesi tabiatiy!© mümkün değildir. 
Çünkü bir siyasi teşekkülün görüşü meselesi 
mühimdir, bu bir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Söz hamlanı
zı Bölükbaşı'na neden verdiniz Sayın Kemal 
Satır, onu da söylesenize. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Onu da söy-
liyeceğim, müsaade buyurun, niçin verdiğimi. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Sizin
le koalisyon kurduk sevap ta, bir söz hakkı 
verdiler, günah mı? 

KEMAL SATIR (Devamla) — Hükümet 
adına konuşan Saym Seyfi Öztürk arkadaşımı
za hakikaten teşekkür ederim. Haniya Türlkçe-
de bir söz vardır : (Ağzından bal akıyor) der
ler. Sayın Öztürk «bâtılı» o kadar güzel müda
faa etmeye çalıştı ki, kendisinin bu güzel ko
nuşmasına, maharetine ve lisan nezaketine hu
zurunuzda teşekkür ederim. Ama, konuşmaları, 
metni itibariyle, şüphe yok ki bizim tasvip ede
ceğimiz bir şekilde değildir. Biz, iktidar parti
sinin radyoya, hâkimlere tesir yapmak ve bu 
istikamette bir partizanlığın yeniden hortlama
sını teşvik etmek yolunda olduğunu söyledik. 

Sayın Öztürk, 1950 den evvelki partizanlık
lardan bahsetti. Doğrudur. Biz, çok partili ha
yata yopyeni olarak girdik. Hiçbirimiz anamız-

I dan doğduğumuz zaman «Türkiye'de demokra
tik rejim» diye bir şey yoktu. Bunu bilmek lâ
zımdır. 

Meselenin ruhu şuradadır : Tek parti reji
minden inkişaf edarek, Avrupa memleketlerini 

I dahi imrendirecek, böyle iyi bir istikamete git-
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mek, bir de iyi istikametten tekrar geriye doğ
ru gelmejk meselesi var. Meselenin ruhu bura-

. dadır. Arlkada^m - 1950 don evvel öyle olma
dığı halde farzedelimki dediği doğrudur. Bir 
partizanlık örneği veriyor. Canım, partizanlık 
örneklerinin dün ve bugün misalleri çok. 

1950 den sonrasını, yorgunluğunuzu gider
mek için bir kelime ile söylemek isterim. Za
manın Erzincan valisi - 1950 - 19,60 arasında -
eshabı mesalih geldiği zaman, göğsünde o za
manki iktidar partisinin rozetini görmeyince 
geleni tersliyor. Derken valinin odacısı espriyi 
anlıyor, bir rozet alıp herkesin göğsüne taktığı 
zaman işleri yürüyor. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Bunun 
kifayetle ne alâjkası var. 

ALÎ RIZA ÇETÎNER (Ankara) — 1964 ün 
Ankara valisi de aynıydı. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Şimdi arz 
edeyim size. Cumhuriyetimiz, yarım asırlık bir 
ömre dayanan maziye sahiptir. Bütün Cumhuri
yet idaresi zarfında, Mecliste vazifesini gören 
Milletvekillerine son bütçe konuşmaları za
manında Devlet Demir Yolları Umum Müdürü 
gibi tecavüz eden bir umum müdüre rastlanma
dı. Bu neyin ifadesidir, biliyor musunuz? 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) Bu çeşit insan
ların, partizanlığa dayanan bir idareden cüret 
ve cesaret almalarının ifadesidir. (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) İşte bun
dan dolayıdır ki bu görüşmeler kâfi değildir. 
Bunlara vuzuh vermek lâzımdır. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Adana Va
lisi Mukadder Öztekin'e, bir petrol istasyonu 
için yazdığınız mektubu okur musunuz... 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşma
yın lütfen. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Bana mı söy
lüyor sunuz?.. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Evet, size 
söylüyorum. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Sureti kati-
yede doğru değildir. İşte Mukadder Öztekin 
buradadır. Cevabıma... 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, istirham ediyo
rum. Sayın Satır sizden de rica ediyorum, kar
şılıklı konuşmayın ve lütfen kifayet önergesi 
hakkında daha muhtasar olarak beyanda bu
lununuz. 

I KEMAL SATIR (Devamla) — Arz edeyim 
efendim, peki. 

Niçin kâfi değildir bu konuşmalar? Sayın 
Bakan arkadaşımız, Profesör Erim'in bundan 
evvelki celselerde bir konuşmasını ele alarak, 
dedi ki - bir resim gösterdi buradan, görme
dik tabi, olabilir de - eli sopalı bir genç varmış, 
bu genç bir gazetede makale yazmış ve Sayın 
Erim de, «Bunu yazan bir ordinaryüs profesör 
kadar doğru söylüyor» demiş. 

Şimdi mesele, (bir gencin eli sopalı olarak 
resminin bulunması meselesi değil, bir gen
cin gazetede yazdığı yazının muhtevasının, bi
zim arkadaşımız tarafından t&svibedilmesi me
selesidir. Bununla, Sayın Bakanın, «Bizim 
partizanlık örneği» diye gösterdiğimiz mesele
lerle, Sayın Bakanın verdiği cevap arasında 
bir münasebet kuramadım. Bir münasebet bel
ki mümkündür; o münasebet de o genç, Mec
listeki ağabeylerinin elindeki sopayı görerek 
imrenmiş, o sopayı taşımış olabilir. Başka 
türlü bunun münasebeti olur mu? (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) ( A . P. sıralarından 
«Sayın Başkan, nasıl kifayet bu?» sesleri) 

KEMAL İBAĞCIOĞLU (Maraş) — Esas hak
kında konuşuyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Satır, tekrar istirham 
ediyorum, efendim. Yeterlik önergesi aleyhin
de, müzakerenin neden kifayetsiz olduğunu arz 
edin. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Onun için 
konuşuyorum, Sayın Başkanım. Sayın Baka
nımız, Anayasa nizamını koruma Kanunun
dan bahis buyurdular. Meclise gelmiş, henüz 
birçoğumuzun malûmatı olmıyan bir kanun ve 
bu kanunu 1961, 1962 senelerinde Halk Partili 
koalisyonlar devrinde Halk Partili Adalet ba
kanlarının hazırlattığını ve kendilerinin o dos
yadan alarak Meclise sevk ettiklerini söylediler. 

Arkadaşlarım; Halk Partisi İktidarı veya 
Koalisyon devirleri böyle bir zarurete inanmış 
olsaydı, hazırladığı bu kanunu dosyada mı bı
rakır, yoksa Yüksek Meclise getirerek bunun 
biran evvel çıkmasını im sağlardı? Bu neye 
benziyor, biliyor musunuz? 1957 senesinde... 
(A. P. sıralarından «Kifayet hakkında konuş» 
sesleri) 

ARDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Sa-
| yın Başkan, partizanlık yapmayın. 
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BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale et
meyin. (A. P. sıralarından «Bu nasıl kifayet 
hakkında konuşma?» sesleri) 

KEMAL SATIR (Devamla) — Bitiriyorum, 
Reisim. 

BAŞKAN — Efendim, size göre kifayet 
önergesi aleyhinde bulunmak nedir? Ben onu 
bilmiyorum ki. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Ben de onu 
söylüyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Çıkıp, bir kelime ile, «Yeter
lik önergesinin aleyhindeyim» deyip aşağı in
mek, maksadı hâsıl eder mi? Yetersizliğini izah 
ediyorlar efendim. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Par
tizanlık yapıyorsun. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Bunun ay
dınlanması için müzakerenin devamı lâzımdır. 

Bu neye benziyor, biliyor musunuz? 1957 
senesinde Halk Partili Milletvekili Ubeyde 
Elli isminde bir arkadaşımız, milletvekili ma
aşlarının 1 500 liraya indirilmesini teklif et
mişti. O zamanki iktidar bu teklifi aldı ve Millet
vekili maaşlarını 4 500 liraya çıkardı, kanu
nun adı da «Ubeyde Elli ve arkadaşlarının Ka
nunu» kaldı. (O. H. P. sıralarından gülüşme
ler) Sizin getireceğiniz «Anayasa nizamını 
koruma Kanunu» da öyle anlaşılıyor ki, bun
dan ibarettir. 

Değerli arkadaşlarım; netice olarak şunu 
arz ediyorum; bu konuşmalar kâfi değildir. 
Misallerini, sabrınızı suiistimal etmemek için, 
kesiyorum. «Niçin görüşmeler kâfi değildir?» 
diyerekten daha çok söz söylemek mümkündür, 
ama bu misaller ümidediyorum ki, Yüksek 
Meclisi ve bilhassa Adalet Partisi Grupu ar
kadaşlarınızı uyarır ve bunların aydınlanması 
için müzakerelerin kâfi gelmediği hususunda 
reyinizi kullanırsınız. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Başbakanlık Büt
çesi üzerindeki görüşmelerin kifayetini oyunu
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... JKabul edilmiştir. 

Şimdi, bölümlere geçmeden evvel, sayın Ba
yındırlık Bakanı Orhan Alp, sabahki görüş
mesinde Millet Partisi Grupu Sözcüsü Sayın 
Seyit Faruk Önderin kendisine sataştığını ileri 

sürerek, içtüzüğün 95 nci maddesine göre söz 
istemiştir. Başkanlığın kanaati de tataşmanm 
vâki olduğu merkezindedir. O itibarla Sayın 
Orhan Alp'a söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Alp. 
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 

(Ankara) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
lar ; mezuu şahsiyata dökerek tamamen maksatlı 
şekilde ve şahsımı kötülemek maksadiyle konu
şan Millet Partisi Sözcüsüne cevap vermek için 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Cevabım kı
sa olacak ve aynı üslûp ile de mukabele etmiye-
ceğim. 

Bugünkü gazetelerin bir kısmında, bir soru 
üzerine verdiğim cevap yer almış bulunmaktadır. 
Bu ctvap aynen şöyledir. 

«Türk - Sovyet Kültür Anlaşması ile ilgili 
kararname mevzuunda Sayın Bölükbaşı'nın be
yanları yanlış ve hakikate aykırıdır. Sayın 
Başbakanın kürsüden vâki beyanları hakikatin 
ifadesidir.» 

Muhterem arkadaşlarım; bu kürsüde Sayın 
Başbakana karşı hakikaten çok büyük itham
larda bulunuldu. Dördüncü Koalisyon Hükü
metinin bir üyesi olarak ve mevzuu yaşamış ve 
yakînen bilen bir arkadaşınız olarak hakikatleri 
ifade etmek mecburiyetindeydim. Çünkü, bu
rada imzalar olduğu halde, imzaları tamamlan
mış olan bir kararname mevcudolduğu halde, 
bunun «yalan» olduğu açıkça ifade edilmiştir. 

LEBİT YURDOĞLU (tzmir) — Kendi im
zalarınızdan bahsedin, ondan değil. 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
(Devamla) — Ona geleceğim, geleceğim. 

Hakikatin bu şekilde ifade ve teyidine kızan 
Millet Partisi yetkilileri, bugün burada, bir 
parlömantere yakışmıyan bir şekilde mesnetsiz 
iddialar ileri sürmüşlerdir. 

Sayın Seyit Faruk önder mezkûr kararna
menin tarafımdan sonradan imzalanmış olabile
ceğini beyan etti. 

SEYİT FARUK ÖNDER (Konya) — Ge
nel İdare Kurulu kararından sonra, tavzih edi
yorum. 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
(Devamla) — Lütfen, eski Devlet Bakanı Hü
seyin Ataman Paşaya sorsunlar, imzası doğru 
mudur, değil midir? Kararname elimizdedir, 
fotokopisi de sizlere takdim edilmiştir. Benim 
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ve arkadaşlarımın böyle bir yolda gitmiyeceği-
mizi bütün arkadaşlarım gibi, Millet Partisinin 
milletvekillerinin de bilmeleri lâzımdır ve bunu 
da gayet iyi bilirler. Ancak, Millet Partisi yet
kilileri, içinde bulundukları müşkül durum do-
layısiyle, bu yola tevessül etmişlerdir, fakat bu
na kimseyi inandıramıyacaklardır. 

Devlet Bakanı Sayın Seyfi öztürk bu konu
da Yüksek Heyetinize kâfi maruzatta bulundu. 
Onun için ben vaktinizi fazla israf edecek deği
lim. Yalnız, bilâhara söz alan Sayın Bölükbaşı 
benim yazım ile yazılmış bir karardan bahset+i; 
göstermiş olduğu fotokapiyi de benim çektirdi
ğimi sözlerine ilâve etti. 

Muhterem arkadaşlar; bir partinin Genel 
Başkanı imzası dolaşmakta olan başka bir karar
namenin fotokopisini istiyebilir. Benim Bayın
dırlık Bakanlığım teknik bir bakanhk, fotokopi 
makinalan fazla^iyle mevcut. Onun arzusu üze
rine bu fotokopiyi çektirip başka bir kararna
menin kendisine vermiş olmamda bir şey olmasa 
gerek. 

Sonra, partilerin iç bünyesine temas etmek 
olmaz, fakat mevzu bu kadar ehemmiyetli bir 
safha alınca tabiî beyan etmek lâzım. Türk-Sov-
yet Kültür Andlaşmasında esas kararname, ta
mamen imzalan tamamlanmış olarak sizlere da
ğıtılmış olan kararnamedir. 

Muhterem arkadaşlarım, ben Sayın Faruk 
önderi de mazur görüyorum. Çünkü, M. P. içe
risinde böyle konuşmaların kimin tahrik ve 
teşviki ile yapıldığını gayet iyi bilmekteyim. 
O, sadece eline verileni okumuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer bir itham ve 
iftiraya gelince, sıkılınca ve mevzu bulunma
yınca muhatabını kötülemek için, «Masondur» 
demek âdet haline geldi, siyasi hayatımızda, 
milletvekili seçimlerini mütaakıp bâzı gazeteler
de bu konuda benim hakkımda da kasıtlı bir 
haber neşredilmişti. Bunu o zaman katiyetle 
tekzibetmiştim. Benim «masonlukla» hiçbir 
ilgim yoktur. Bu itibarla Sayın Faruk önder 
ve arkadaşlarının, bu ve buna benzer itham
ları hakikate aykırı ve kasıtlıdır. Hiçbir mes
netsiz itham, bizi millete hizmet yolundan 
ayıramıyacaktır. 

Saygılarımı arz ederim. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Memduh Erdemir, sizin 
talebiniz nedir, anhyamadım efendim. 

Seyit Faruk önder benim ismimden bahsetti, 
dediniz. Mücerret isminizden bahsetmiş olmak 
bir sataşma değildir, ben hatırlamıyorum nedir 
efendim? 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Benim 
partiden ihraçedilmem meselesini, haysiyet di
vanına sevk edilmem hususunu, Meclis müzake
releriyle alâkalı bir konuya bağladılar. Gerçek 
dışı söz söylemiş, hakikatleri tahrif etmişlerdir. 
Bu itibarla sataşmadır. İsmimden bahsedil
miş olması söz istemem için kâfidir. Israr edi
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erdemir, bu
yurun. 

Yalnız Sayın Erdemir, sizden bir istirhamda 
bulunacağım; sataşmaya cevap verirken sa
dece doğruyu, kendi beyan ve hareketinizin 
ne olduğunu ifade edeceksiniz, yeni bir sataş
maya lütfen meydan vermeyin, müzakereler bu 
yüzden hayli uzuyor. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; M. P. Grupu adı
na konuşma yapılmamış, Sayın Faruk önder 
kendi adına konuşma yapmış olsaydı, şüphesiz 
tenezzül edip cevap vermiyecektim. Fakat, 
M. P. Grupu adına yapılmış olduğu cihetle, 
kendisini idare edenlerin talimatına uygun ola
rak bizleri efkârı umumiyenin nezdinde, Yüce 
Meclisin nezdinde küçük düşürebilmek için bâ
zı gerçek dışı beyanlarda bulunmuşlardır. 

Burada, başkalarının yalan söylediği şeklin
deki beyanlarını ispat edemedikleri ve gerçek
lerin gün gibi Yüce Meclis huzurunda mey
dana çıktığı bu günlerde, yeni yeni yalanlar 
uydurmaya tenezzül etmişler, başvurmuşlar ve 
bir tanesini de burada benim hakkımda ifade 
etmişlerdir. 

Biz, Millet Partisinden güya ihraç edileceği
mizi anlayınca Meclis müzakereleriyle alâkah 
bir konudan dolayı takbih edilmişiz, ihracedile-
ceğimizi de anlayınca istifa edip gitmişiz. Zinhar 
yalandır. Hacca giden Sayın Faruk önder, ya
lan söylememek için Beytullah'ta dua eden Fa
ruk önder, burada bir yalan söylemiştir. 

SEYİT FARUK ÖNDER (Konya) — Gözden 
düşmenin sebeplerinden bir tanesi de odur. 

BAŞKAN — Sayın önder, istirham ediyo
rum, istirham ediyorum. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Benim 
M. P. den ihracım hakkında beş satırlık, Sayın 
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Hüseyin Ataman Paşanın imzasiyle, tarafıma bir 
tebligat gelmiştir, o zaman muhterem basınımıza 
da bu teblig-atm aynısı verilmiştir. Hatırımda 
kaldığına göre ben Sayın Faruk önder'in bu şe
kilde konuşacağını hesaplamadığım için mühür
lü, imzalı yazıyı alıp yanımda getirmedim. Sayın 
basma da gerekirse, aksini beyan ederlerse, açık
larım, gösteririm. 

Sayın Hüseyin Ataman Paşa yazısında şöyle 
diyor: «Millet Partisi Genel idare Kurulu ile 
Grup idare Kurulunun müştereken yaptıkları 
toplantısında parti için zararlı, kasıtlı tutum ve 
davranışınız dolayısiyle Tüzüğün 40 ncı madde
sinin, bilmem ne bendine göre, Haysiyet Diva
nına şevkinize, parti ile ilişiğinizin kesilmesine 
karar verilmiştir. Tebliğ olunur.» Hâdise ay
nen böyledir. Hal böyle olunca, bunun nere
sinde Meclis müzakerelerinden dolayı takbihim 
yazılı, suç neresinde yazılı? Niçin ihracedildiğim 
dahi belli değildir, Belli, bizce malûm. Bir hu
zursuzluk mevzuu vardır. M. P. de. Bu huzursuz
luk devamlıdır. Hiçbir zaman M. P. ni ve yö
neticilerini huuzrsuzluktan kurtarmaya imkân 
yoktur. Bir «mevhum şeref ve haysiyet» telâkki
leri vardır. Bu «mevhum şeref ve haysiyet» te
lâkkilerinin arkasına sığınmak ve bütün şeref 
ve haysiyetlerin inhisarını yedlerinde tutmak su
retiyle başkalarını itham etmek, iftira etmek ve 
münhasıran kendi bünyelerinde partilerine şe
refle hizmet etmiş insanları dahi bu ithamların 
hedefi yapmak» bunların adetidir. Arkadaşları
nız kendileri de iyi bilirler, biz de bunu iyi bili
rim. 

NAZMİ OĞUZ (Mardin) — Senin yaptığın 
gibi, Sayın Başbakana iftira ettin sen. 

BAŞKAN — Sayın Nazmi Oğuz, siz ne ka
rışıyorsunuz bu münakaşaya? istirham ederim 
efendim. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Sayın 
Başkanım, Nazmi Beyin müdahale etmekte hak
kı vardır, çünkü, şu anda M. P. ile C. H. P. koa
lisyon halindedir. (A. P. sıralarından gülüşme
ler) O itibarla, koalisyonun bir icabı olarak ar
kadaşlar vazifelerini yapıyorlar. Çünkü, M. 
P. nin söz sırasında C. H. P. konuşuyor, C. H. 
P. nin söz sırasında M. P. konuşuyor. 

OSMAN BöLüKBAŞI (Ankara) — Reis 
Bey, sataşma var, grup adına söz istiyorum. 

NAZMİ OĞUZ (Mardin) —- Sen kendin if
tira etmiştin Saym Başbakana, şimdi onlarm 
içinde bulunuyorsun. 

BAŞKAN — Saym Nazmi Oğuz, Saym Naz
mi Oğuz, istirham ediyorum efendim, siz karış
mayın bu münakaşaya. 

Saym Erdemir, lütfen kendinize vâki sataş
maya cevap verin efendim. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler) Müsaade buyurun. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Ben 
«söz istediğinizi, birbirinizin yerine konuştuğu
nuzu» söyledim, «niçin konuşuyorsunuz» diye 
itham etmedim. Bu da gerçektir, Meclisin gözü 
önünde olmuştur. (C. H. P. sıralarından «Doğ
ru mu söylüyorsun» sorusu) 

Biz, ne söyliyeceğimizi biliriz,- çukura tas atıp 
üzerimize sıçratmak âdetimiz değildir. 

Muhterem arkadaşlar, Millet Partisinden biz
lerin ayrılmasının anasebebi, ayrılan arkadaşla
rın her birisi hakkında gerçek dışı dedi - kodu 
ve beyanda bulunulması, yalanlar uydurulması, 
Millet Partisinin asıl gayelerinden uzaklaştırıl
mış olmasıdır. Millet Partisi bir yandan sola 
taviz veren parti haline getirilmiş, öte yandan 
o partinin mensuplarına «beğenilmedi» diye ifti
ralar edilmiştir. Asıl «iftira ve yalanlar» bu su
retle devam ettiği içindir ki, bizler, ayrıldık. Bu
nun bir tahammül haline geldiği, Millet Parti-
tisinde bir mihrak haline geldiği de Yüce Mec
lisin müzakereleriyle sabittir. Millet önünde bu
nu tescil etmek için söz aldım. Saygılar suna
rım. (A. P. sıralarından alkışlar). 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Saym 
Başkan, sataşma var, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika Saym Bölükbaşı. 
Saym Hüseyin Ataman bir önerge veriyor 

efendim, bir dakika müsaade ederseniz okuya
lım. 

Sayın Başkanlığa 
Sayın Seyfi öztürk, «imzalanan kararname

nin sonradan M. P. kanadından yapılan bir iti
raz üzerine hükümsüz kılındığı» gerçeğini gizli-
yerek Meclis tatile girdiği için Meclise sevk 
edilmediğini söyledi. Gerçek bu değildir. Alâ
kalı eski bir bakan olarak kürsüde ifade ettiği
miz bir hususu bize izafe etmiştir ve böylece bi
zi gerçek dışı konuşmakla suçlamıştır. Bu se
beple Tüzüğe dayanarak söz istiyorum. 

İstanbul 
Hüseyin Ataman 

— 150 — 



M. Meclisi B : 52 15 . 2 . 1969 O : 2 

BAŞKAN — Ne zaman vâki oldu bu kürsü
deki beyan, Sayın Ataman? 

HÜSEYİN ATAMAN (istanbul) — Dün 
efendim. 

BAŞKAN — Dünkü beyanınız. Buyurun Sa
yın Ataman. Yalnız dünkü beyanınızın Bakan 
tarafından yanlış aksettirilen ve ifade edilen 
kısmını tavzih etmek üzere size söz veriyorum, 
Sayın Ataman. 

HÜSEYİN ATAMAN (istanbul) — Sayın 
arkadaşlar, size fotokopisi dağıttırılmış olan im
zalı. kararname, neden yürütülmemiştir? imza 
yapılınca, tamamlanınca o yürür. 

İHSA,N ATAÖV (Antalya) — Paşa, imzan 
var mı yok mu? Onu söyle. 

BAŞKAN — Efendim, hatibin konuşmasına 
fırsat verin. 

Sayın Ataman lütfen devam buyurun ve 
arz ettiğim şekilde size izafe edilen yanlış beya
nı tavzih için söz söyleyin efendim. (A. P. sıra
larından: «imza Paşa, imza..» sesleri.) 

HÜSEYİN ATAMAN (Devamla) — Karar
namenin sevk edilmesinin sebebi, akabinde der
hal Millet Partisi kanadı tarafından müracaat 
edilmesinden ve bunun üzerinde tekriri müza
kere edilerek bu kararnamenin yürütülmemesin-
clen ileri gelmiştir. Hükümsüzdür. Binaenaleyh, 
hükümsüz bir kararname üzerinde «imza varmış, 
yokmuş» diye bir şey bahis mevzuu olamaz. Bir. 
(A. P. sıralarından, gülüşmeler) 

ikincisi, bu iş tekrar ortaya konunca ikinci 
bir kararname ortaya konmuş ve burada size 
gösterilmiştir - bu kararname üzerinde imza ol
mamıştır, imza yoktur. (A. P. sıralarından «aslı 
orada» sesleri,) 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyin ha
tibe. 

HÜSEYİN ATAMAN (Devamla) — Yarın 
elinize verilecek ve göreceksiniz. Bu kararname, 
ikinci kararname külliyen sizden saklanmıştır. 
Burada Saym Böl akbaşı bunu size izah etmiştir. 
Durum budur, ikinci kararname imza edilme
miştir ve Millet Partisi kanadı tarafından bu gö
rüşme, bu anlaşma mevkii meriyete konmamış
tı.-. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
Allah aşkına, bir emekli general imzasını in
kâr ediyor bu kürsüden. 

I BAŞKAN — Efendim istirham ederim, imza-
i sini inkâr ediyorsa, bunun bir mesuliyeti varca 
I bu Başkanlığa terettübetmez. İstirham ediyo

rum, yani beni niye itham ediyorsunuz? 
Sayın Bölükbaşı, talebiniz nedir efendim?.. 
OSMAN GÖLÜKBAŞI (Ankara) — Sataş

ma vâkidir. Millet Partisine isnatlar vâki oldu. 
BAŞKAN — Sataşma yok, Sayın Bölükbaşı. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Nasıl 

yok?.. Her türlü iftira yapıldı, koalisyon var 
dendi, neler söylendi... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Bu, 
politik münakaşa ve polemik arasında karşılık
lı söylenir. Bu Meclis, Millet Partisi içindeki 
ihtilâfları görüşmek ve halletmek üzere toplan
madı. istirham ediyorum. Niye ayrıldı, niye ay
rılmadı?.. istirham ediyorum. 

(A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkıîşar) 
Direniyorsanız oya sunarım efendim. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Biraz 

evvel Millet Partisine isnatlarda bulunulurken, 
niye bu mantığınız işlemiyordu? 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, direniyor mu
sunuz efendim sataşma olduğunda?.. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Evet. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Bölükbaşı Sa

yın Erdemir'in konuşmasiyle partisine ve ken
disine yeniden sataşma olduğu hususunda dire
niyor. Başkanlığın kanaati, böyle bir sataşma ol
madığı, merkezindedir. 

Sataşma olduğu hususunu kabul edenler lüt
fen işaret buyursun... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir, efendim. 

Başbakanlık bütçesinin bölümlerine geçilme
sini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ 

(A/l) ÖARİ HARCAMALAR 
Bölüm Ödeneğin çeşidi Lira 

11.000 ödenekler 778 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 62 535 232 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri . 2 898 089 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 
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Ödeneğin çeşidi Lira 

Hizmet giderleri 10 575 879 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 11 599 463 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderleri 25 325 143 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 
21.000 Etüd ve proje giderleri 11 700 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 11 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 18 024 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ 
VE TRANSFER HARCAMA

LARI 
31.000 Kurumlara katılma payları 2 000 000 
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Bölüm ödeneğin çeşidi Lira 

32.000 

33.000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kamulaştırma ve satmalma-
lar 2 210 000 

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

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

34.000 Malî transferler 16 800 001 

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

35.000 Sosyal transferler 281 732 

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

36.000 Borç ödemeleri 1 

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

Efendim, Başbakanlık bütçesi Meclisimizce 
kabul edilmiştir. Saat 16,50 de toplanılmak üze
re oturuma on dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 16,40 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 16,50 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER — Muzaffer Şamiloğlu (Kars) Mehmet Ersoy (Kütahya) 

BAŞKAN — 52 nci Birleşimin 3 ncü oturumunu açıyorum 

b) Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesi 

BAŞKAN — Sayın komisyonunun, Hüküme
tin ve Plânlama Teşkilâtı ilgililerinin yerlerini 
almalarını rica ederim. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı üzerine grupları 
adına söz almış olan arkadaşların isimlerini arz 
ediyorum: 

Güven Partisi adına Sayın Coşkun Karca, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
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Kudret Bosuter, Türkiye İşçi Partisi Grupu 
adına Sayın Şadım Aren, Millet Partisi Grupu 
adına Sayın Hasan özcan, Yeni Türkiye Par
tisi Grupu adına şu ana kadar isim bildirilme
miş. Adalet Partisi Grupu adına Sayın Erol Yıl
maz Akçal. 

İkinci defa grupların sırası şöyle: Cumhuri
yet Halk Partisi, Güven Partisi, Adalet Parti
si, Millet Partisi ve Yeni Türkiye Partisi. 

Şahıslan adına şu arkadaşlar söz almış: Sa
yın Ahmet Üstün, Sayın İsmail Boyacıoğlu, Sa
yın Muzaffer Şamiloğlu, Sayın Faik Kırbaşlı, 
Sayın İbrahim Sıtkı Hatipoğlu. 

Söz sırası Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Coşkun Kırca'mndır. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Ben konu
şacağım. 

BAŞKAN — Siz mi konuşacaksınız? Buyu
run Sayın Solmazer. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA İRFAN 
SOLMAZER (Tokat) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, 

Meclis grupumuzun bir temennisiyle söze 
başlamak istiyorum-

Devletimizin imkânlannın en iyi şekilde na
sıl kullanılmasının gerektirdiğini tanzim eden 
bütçe görüşmeleri sırasında «Demiştik, demiş
ti, bizim zamanımız, sizin zamanınız, sen ben» 
münakaşalannın çok üstünde daha gerçekçi, 
milletimizi daha iyi bir geleceğe yöneltmenin 
yollannı aramak üzerinde görüşlerimizi bir
leştirirsek daha faydalı bir hizmette bulun
muş oluruz, kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlanm; görüşlerimize hâ
kim olacak hava eğer his plânının ötesine geçe-
mezse gerçeklerin söylenmesinden çoğumuz 
mahrum kalabiliriz. Daima arkamıza bakacak 
olursak, önümüzdeki çukuru görmiyebiliriz de. 
temennimi söyledikten sonra Devlet Plânlama 
Teşkilâtı bütçesi üzerindeki Güven Partisi Mec
lis Grupunun görüşlerini sunuyorum: 

Kamu oyumuza hâkim kılınmak istenen ideo
loji tartışmalan, bundan önce plânlama konu
sunda yapılan bütün görüşmelerde olduğu gi
bi, bugün de önce iktisadi sistem konusuna gir
meyi bizi mecbur etmektedir. Gerçekten Plân
lama şekilleriyle iktisadi ve siyasi sistemler 
arasında yakın ilişkiler vardır. 1969 yılı Dev
let Plânlama Teşkilâtı bütçesi üzerindeki Gü-

I ven Partisinin görüşlerine işte bu noktadan 
başlamak istiyorum: 

Muhterem milletvekilleri, plânlamanın var 
olan üç şeklini şöyle sıralıyabiliriz: Bunlardan 
biri merkezî plânlamadır. Merkezî plânlamada 
kişilerin hür tercihleri ve kararlan ekonomiye 
hâkim olan kuvvet değildir. Merkezî plânlama
da ^^m*^İ«Kwlerıni ı ı birleşimine ve gelir 
dağılımına hâkim olan başlıca unsur, merkezî 
siyasi iktidarın emrindeki plânlama dairesi
nin tercihleridir. Şu halde, merkezî plânlama 
metodu, piyasa mekanizmasını esas kabul eaen 
^Ktisadi sistemlerle bağdaşamaz. Merkezî pıân-
ıama metodu bundan ötürü sadece marksizm, 
Leninizmden yana olan sosyalist ülkelerde uy
gulanabilir. Bu ülkelerde piyasa mekanizması
nın mevcut olmayışının sebebi, üretim araçla
rımı üzerinde özel mülkiyet ve miras hakla

rının ve özel teşebbüs kurma hürriyetlerinin 
tanınmamış olmasıdır. Bu ülkelerde üretim araç
ları üzerinde özel mülkiyet, bâzı hallerde hafif 
janayi alanında kooperatiflere tanınmış olmak
la beraber bu kooperatifler fiilen Devletin em
ri ve tasarrufu altında bulundurulmuştur. Ay
nı ülkelerin çoğunda mülkiyeti devlete aidolan 
ufak toprak parçalan üzerinde kendi hesap-
lanna zirai faaliyette bulunmalarına imkân ve
rilen çiftçiler ise ekonominin bütünü içinde 
lâşey kabilinden yer tutar. Markstan önce sos
yalist nazariyecilerden prüdon bile hayatının 
sonlarına doğru «özel mülkiyet hakkının si
yasi iktidarı sınırlamakta ve böylece istibdadı 
önlemekte başlıca vasıtalardan biri olduğunu» 
belirtmiştir. 

Gerçekten üretim araçlan üzerinde mülkiye
ti reddederek belli bir sınıf nâmına iktidan 
ele geçirenler, ferdin, iktidarın ölçülerine göre 

I sınıf yararına kendisini vakfetmesi için çalış
ım ve sözleşme hürriyetlerine de bu hürriyet-

I lerin özünü yokedecek ölçüde müdahale etmiş-
I irdir. Bu çeşit sosyalist sistemlerde üretim 
I araçlan toprak ve saire gayrimenkuller üzerin-
I de özel mülkiyet ve miras hakkı tanınmadığı 

gibi, işçinin, tek iş veren durumuna girmiş si-
vasi iktidar karşısında çalışma ve sözleşme hür
riyetleri, özellikle toplu sözleşme ve grev hak
lan tanınmamıştır. Böylece işverenin iktidannı 

I yıkmak amaciyle harekete geçen komünist ih-
I tilâlcilerin kendileri bugüne kadar görülmemiş 
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bir istibdadın temsilcisi durumuna girmişler
dir, piyasa mekanizmasının hukukî temellerini 
teşkil eden özel mülkiyet çalışma, sözleşme ve 
özel teşebbüs kurma hürriyetlerinin özünden 
zedelenmesi bu çeşit sosyalist ülkelerde mer
kezî plânlamayı mümkün kılmıştır. Fakat ay
nı sebeplerden ötürü kişi karşısında siyasi ik
tidar, hudut tanımıyan mutlak bir kudrete sa-
hibolmuştur. 

Türk Anayasası, Bata'nın asırlardan beri ge
liştirdiği siyasi iktidarın kişi karşısında sınır
lanması gerektiği temel inancına dayanır. Bu 
sebepledir ki, Türk Anayasası, piyasa mekaniz
masının hukukî temellerini teşkil eden özel mül
kiyet ve miras haklarını, çalışma ve sözleşme 
hürriyetlerini, toplu sözleşme ve grev hakları
nı, özel teşebbüs kurma haklarını tanımıştır. 
Böyle olunca, Türkiye'de ancak komünist ül
kelerde örneği görülen merkezî plânlama me
todunu uygulamaya imkân yoktur. Bu takdir
de, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerine 
dayanan demokratik rejimden, hukuk Devletin
den söz etmek mümkün değildir. 

Elbette Türk Anayasası bütün bu temel hak 
/e hürriyetleri,, toplum yararına olmak üzere 
sosyal bir muhteva içinde tanınmıştır. Fakat, te
mel hak ve hürriyetlerin düzenlenmesiyle kul
lanılmasında bu genel direktifi verirken, hiçbir 
gerekçe ile aynı temel hak ve hürriyetlerin özü
ne dokunulmamasını da emretmiştir. 

Bir diğer plân metodu, yol gösterici plânla
madır. Bu metoda göre, Devletçe yapılan plân, 
ekonominin belli bir devre içindeki gelişme eği
limlerini ve Devletin dolaylı yulardan alacağa 
tedbirlerin, bu eğilimler üzerindeki etkilerini 
tahmin eden tutarlı bir belge halindedir. Ge
rek özel teşebbüsler, gerek bu çeşit plânlama
nın uygulandığı ülkelerde, genellikle özel sek
töre nisbetle, hayli küçük bir yer tutan kamu 
teşebbüsleri, söz konusu devre içindeki iktisa
di kararlarını ekonominin bütününü, değişik 
sektörlerin birbiri arasındaki karşılıklı ilişkileri 
ve Devletin iktisadi siyasetini, belli bir süre 
içinde bilerek, bilinçli bir tarzda almak im
kânına kavuşurlar. Bu çeşit bir plânlamanın 
demokratik olduğu şüphesizdir. Fakat, böyle 
bir plânlama usulünün başarı kazanabilmesi, 
bâzı içtimai davranışların, geleneklerin toplum 
içinde yaygın bir hal almış olmasına bağlı

dır. Gerek özelsektörde, gerek kamu sektörün
de, gerek Devlet idaresinde görev yapan kim
selerde, toplum yararı kavramının, samimî ve 
açık bir işbirliği yapma alışkanlığını ve hattâ 
çalışma zihniyet ve metotları beraberliğinin çok 
geniş ölçüde yerleşmiş olması, yol gösterici plân
lamanın başarılı olması için şarttır. İleri Batı 
memleketlerinde bu çeşit plancılığın başarısı 
bundandır. 

Güven Partisi Grupunun memleket gerçek
leri hakkındaki teşhisi odur ki, yukarda tarif 
ettiğimiz tarzda yol gösterici plânlama, Türki
ye'nin kalkınmasının, ekonomik ve sosyal şart
larına uygun düşmez. Bir- kere Türkiye, gelişme 
halinde bir memlekettir. Bizim gibi bir mem
lekette, millî tasarrufu artırmakta ve yatı
rımların toplum yararının gerektirdiği öncelik
lere yöneltmekte, Devletin ve kamu teşebbüsle
rinin çok büyük rolü vardır. Bu rolün önemi, 
Türkiye gibi bir memlekette, ileri sanayi mem
leketlerinde olduğundan çok daha fazladır. An
cak, Güven Partisi, kamu sektörünün bütün 
teşebbüs alanlarını istilâ etmesinin demokra
tik hürriyetleri ortadan kaldıracağını bilir. 
Bunun gibi, partimiz, aşın derecede gelişmiş 
bir Devlet sektörünün ve bu durumun gerek
tireceği merkezî plânlamanın, sanayileşmenin 
belli bir aşamasından sonra mallarda çeşitlili
ğin göz önünde tutulmasını, verimliliğin artı
rılmasını ve israfın önlenmesini ziyadesiyle 
güçleştirdiğini de müdriktir. 

Bu sebepledir ki, Güven Partisi, kamu sek
törü ile özel sektörün elele çalışacağı, özel sek
tiril:? yeni iş sahaları bulmasını engellemiye-
ceğini ve özel teşebbüsün kişiye, aileye ve hal
ka aidolmakta prensip kısıtlamalarına uğratıl-
mıyacağı bir karma ekonomiyi, devamlı bir sis
tem olarak benimsemiştir. Bu, sistem bakımın
dan en uygun olan plânlama metodu, kanaati
mizce, kamu sektörü için emredici, özel sektör 
için piyasa mekanizmasını kaideten dolaylı ve 
istisnaen dolaysız Devlet tedbirleriyle düzel
ten, yön gösterici olduğu kadar, yön verici bir 
plânlama metodudur. Türkiye'de bugüne ka
dar yapılan plânlar bu ilkeye dayanmaktadır. 
Böylece, hem demokratik ilkeler saklı tutulmak
ta, hem de plânın başarılı olması sağlanabilmek
tedir. 

Sayın milletvekilleri, hiç şüphesiz bir kal
kınma plânının, bu açıdan doğru ilkelere da-
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yanması, o plânın her noktasının doğru olması
nı gerektirmez. Nitekim, ikinci Kalkınma Plânı
nın görüşülmesi sırasında Güven Partisi, bu 
plâiun pek çok tedbirlerine iltihak ederken, 
plânı bâzı noktalardan eksik ve kusurlu bul
muştur.Güven Partisi Grupunun ikinci Kalkın
ma Plânının nihai oylamasında, ret oyu verişi
nin sebebi budur. Biz bu plânın, millî tasarruf 
hesaplarının dayandığı esaslardaki belirsizlik 
bakımından, insan ve toprak ilişkilerini düzen
leme ve çiftçiyi topraklandırarak, tarımda ve
rimi artırma konusundaki eksiklikleri bakımın
dan, memleketimizin az gelişmiş bölgelerini ye
teri kadar dikkate almayışı bakımından ve 
sanayimizin çok uzun vâdede alacağı bünye 
konusundaki ütopik temaları bakımından ve 
diğer bâzı noktalardan kusurlu bulduğumuz 
için, aynı plânda yer alan diğer bâzı tedbirle
ri tasvibetmekliğimize rağmen, bütünü ile onay-
layamamıştık. 

Bugün görüyoruz ki, bu plân beğendiği
miz taraflariyle dahi, Hükümet tarafından tam 
olarak uygulanamamaktadır. Bugüne kadar eri
şilen ortalama kalkınma hızı sevindiricidir. Bu 
da gösteriyor ki, plân bütün tedbirleriyle tat
bik edilse, bizim yetersiz bulduğumuz tarafları
na rağmen, daha yüksek bir kalkınma hışma 
erişmek mümkündür. Plânda, partimizin eksik 
ve yetersiz bulduğu hususlar düzeltilirse ve 
plân böylece düzeltilip tam olarak tatbik edi
lirse, hiç şüphesiz daha üşütün bir kalkınma 
hızına ulaşabileceğiz. 

Şu noktayı özellikle belirtmek isterim. 
Memleketimizde komünizm sevdalılarının, ay
dınlar ve gençlik arasında yaymak istedikle
ri başlıca yalan, komünist ülkelerin çok daha 
hızlı bir kalkınma hızına sahibolduklarıdır. 
Bilimsel gözlemler göstermiştir ki, kişinin dü
şünce ve teşebbüs hürriyetinin mevcudolmadı-
ğı memleketlerde, ceberut plânlama metotları 
ancak bir noktaya kadar başarılı olmaktadır. 
Sanayileşıne belilri bir safhaya eriştikten son
ra ise oeberut plânlama metotları, kalkınma 
hızının artmasına değil, düşmesine sebebolmak-
tadır. Şu halde, hürriyetsizlik, hızlı kalkınma 
uğruna sırf ekonomik bakımdan dahi katlanı
lacak bir yük olamaz. (G. P. sıralarından «Bra
vo.» sesleri) Ancak, Türkiye'nin kalkınma h^ı 
potansiyeli odur ki, eğer kusursuz plân yapsak 

ve bunu kusursuz uygulasak, demokratik plân
lama ile elde edilecek kalkınma hızının, ko
münist memleketlerde erişilmiş oranları arat-
mıyacağını kolaylıkla ispatlıyacaktır. işte bu 
ispatlama suretiyle komünizmle ve onun karşı 
tepkisi olarak yarattığı diğer aşırılıklarla mü
cadele, en kuvvetli silâhın sahibi olmuş olu
ruz. 

Sayın milletvekilleri, global kalkınma hızı
nın memnuniyet verici bir şekilde seyretme
sine rağmen, başlıca sektörlerdeki gelişme hı
zı bakımından aynı şeyi söyliyemeyiz. Konut 
inşaatı ve hizmetler alanında gelişme hızı nor
mal olmıyan bir büyüklüktedir. Buna karşılık 
tarımda gelişme hızı, hâlâ iklim şartlarına ta
bi olmaktan kurtarılmış değildir. Tarımda 
bu gayeye erişmenin birkaç yılda mümkün 
olamıyacağım da belirtmek isteriz. Bu sek
törde, söz konusu gayeye erişmek için yapılan
ları yetersiz buluyoruz. Bu bakımdan, biraz on
ca arz ettiklerime ilâveten, toplum kalkınması 
konusundaki çalışmaların yerinde sayışma de
ğinmek isterim. 

Sanayide birkaç yıldan beri, hedefin altın
da kalsa bile görülen memnuniyet verici artış, 
simdi bir gerileme kaydetmeye başlar gibi
dir. Kalkınmamızın motorunu teşkil eden sana
yi konusunda, bu durum endişe vericidir. Ay
nı hal, ihracat alanında da mevcuttur. 

Plân uygulaması bakımından endişe veren 
bir durum da kamu harcamalarında, gelişme 
cari harcaması niteliğinde olmıyan cari har
camaların, kendi artış hedeflerini aşan ölçüde 
çoğalma eğilimi göstermesidir. Hükümet, bu 
konuda tedbir almak şöyle dursun, bizzat ken
di getirdiği bütçe ile bu eğilimi körüklemek
tedir. Bu durumda, yatırıma ayrılması gere
ken kaynaklarda nispî bir azalma kaçınılmaz 
olacak, bu da maalesef global kalkınma hızının 
düşmesi sonucunu doğuracaktır. 

Hükümetin, Kamu îktisadi Teşebbüslerinin, 
merkezî Devlet idaresinin ve mahallî idarelerin 
yeniden teşkilâtlanması reformu konusundaki 
ciddî bir davranış içerisinde olmadığını görü
yoruz. Bu da plân uygulamasını aksatıcı bir 
davranıştır. Genellikle sosyal plânlama ve eği
tim plânlaması esaslarına uyulamamaktadır. 

Konuşmanın bu noktasında Hükümetten şu 
soruyu soracağız : İkinci Kalkınma Plânında 
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yer alan tedbirlerden hang'iler'i bugüne kadar 
uygulanmıştır? Hangileri, hangi sebepten uygu
lanmamıştır ve bunlar hangi safhada bulun
maktadır? 

Kalkınma Plânının getirdiği en önemli ted
birlerin ancak bâzılarının gerçekleştirilmiş ol
masını endişe ile karşılıyoruz. Meselâ; sadece 
turizm sektöründe Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın yayınladığı kitaptan öğrendiğimiz şudur : 
1963 yılında programda yer alan onbir tedbir
den sekizinin, 1964 te onaltı tedbirden altısının, 
1965 te yirmi tedbirden sadece üçünün, 1966 da 
da otuz tedbirden sadece sekizinin uygulandığı 
anlaşılmaktadır. Bu hale göre, sadece turizm 
sektöründe yüzde 30 nisbetinde bir uygulama 
yapılabilmiş durumdadır. 

Hükümetin plancılık anlayışı dahi plân uy
gulamasını güçleştirir niteliktedir. Bira;z evvel 
Sayın Devlet Bakanının, Devleti kurtaracak 
idareyi güçlü kılıp, ıslâh edeceğini beyan ettiği 
933 sayılı Kanun hakkındaki görüşlerimizi sun
mak isterim. 

933 sayılı Kanunda, o zaman grup sözcümü
zün belirttiği gibi, çok yanlış olarak Başbakan
lığın bir dairesi halinde kurulan «Yatırımları ve 
îhracatı Geliştirme ve Teşvik Bürosu» bir yeni 
daire halinde Devlet Plânlama Teşkilâtı Müste-
şarlıpına bağlanmıştır. Bir kere bu durum. 933 
sayılı Kanuna dahi aykırıdır. Bu dairenin Dev
let Plânlama Teşkilâtına ballanması başka sey. 
Başbakanlığa başlı olması başka şeydir. G.P. 
Grupu, belirli konularda ihtisaslarına dair işlem
lerde bulunmak zorunda olan çeşitli bakanlık
lardan kendilerine ait yetkilerin alınması sonu
cunu doyuran bu büronun kurulusu ile. aslında 
gerekli tedbirlerin uygulanımalsmda ihtisastan 
uzak. kevfî davranışların hâkim olmasından en
dişe etmektedir. 

Tekrar edelim: bövle bir büronun Başbakan
lıkta, sırf kolavlık gösterici ve koordinasyonu 
safrlavıcı bir daire olarak kurulmasına aleyhtar 
deliliz. Aleyhtar olduğumuz husus; diğer ba
kanlıkların görevlerini tam olarak yerine getir
meleri bakımından zaruri olan yetkilerden mah
rum bırakılmalarıdır. 

BARKAN — Sayın Solmazer, bir dakikanız 
kaldı, efendim. 

ÎRFAN SOLMAZER (Devamla) — Efendim, 
üç dakikada bitiririm, izin verirseniz. 

BAŞKAN — Peki, buyurun efendim. 
ÎRFAN SOLMAZER (Devamla) — Fakat bu 

büronun Devlet Plânlama Teşkilâtı içerisinde 
yer alması daha da vahîm durumlar doğurmuşa 
benzer. Devlet Plânlama Teşkilâtı, Kalkınma 
plânlarını, yıllık programları yapmakla ve bun
ların uygulanmasını gözetmek ve denetlemekle 
görevli bir uzmanlık dairesi olarak kalmalı idi. 
Devlet Plânlama Teşkilâtına plancılık görevleri
nin yanısıra bâzı icracılık görevlerinin veril
mesi, bu dairenin plancılık görevini unutup ken
disini bütün Devlet teşkilâtının yerini almış 
farz ederek uygulama işlemleri içerisinde bu
nalması sonucunu doyuracaktır ve doyurmuştur 
da. Bu vesile ile Devlet Plânlama Teşkilâtına 
bağlı olarak kurulmuş bulunan bu yeni dairenin 
görev ve yetkilerinin neler olduğunu sarahatle 
açıklamasını Hükümetten rica ediyoruz. 

öğrenmek istediğimiz di#er bir husus da : Bu 
dairenin başının 91 sayılı Kanunda zikredilme
sine rağmen, Yüksek Plânlama Kurulunda nasıl 
bir rolü olduğu noktasıdır. 

Yine bu vesile ile Hükümetten sormak istedi
ğimiz bir die-er husus : 933 sayılı Kanunun yü
rürlüce girmesinden itibaren Devlet Plânlama 
Teşkilâtında hangi kategorilerde ne kadar per
sonel artışı olduğu ve bu yeni personelin tahsil 
ve uzmanlık niteliklerinin neler olduğudur. 
Devlet Plânlama Teşkilâtı, uzman plancılık 
meslekine dayalı bir kuruluş olarak dolmuş
tur. Bugün ise artık belli diplomalara sahibola-
»•ak ve belli sınav ve staj sahalarından seçtik
ten sonra plâncı uzman vasfım kazanan kimse
ler değil, keyfî kıstaslara göre, kabiliyetleri her 
nasılsa teşhis edilerek dışardan alınan kimsele
re itibar edildiğini görmekle üzülüyoruz. 

Bizde hayret uyandıran bir husus da; kul
landığı personelin sayısının hayli artmış olma
sına rağmen Devlet Plânlama Teşkilâtının belli 
konuların araştırılması için dışarıya verdiği 
projelerin sayısındaki artışlardır. Hükümetten 
bu konuda öğrenmek istediğimiz husus; 933 sa
yılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ve 
sonra her yıl bu tarzda ne kadar projenin yap
tırıldığı ve bu projelerin kimlere tevdi edildiği 
noktasıdır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtında görülen bu 
eğilimler durdurulmadığı takdirde G. P. Gru
pu, plancılığımızın geleceği bakımından ciddî 
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endişeler izhar etmeyi yerine getirilmesi ge
rekli bir görev sayar. 

Sayın milletvekilleri; belirli sektörlerde, be
lirli nitelikler taşıyan özel teşebbüslere kamu 
fonlarından, özellikle kredi şeklinde sübvansi
yon verilmesi bazan toplum yararına uygun ola
bilir. Bugün İngiltere'deki İşçi Partisi İktidarı 
dahi nisbeten az gelişmiş bölgelere yatırımları
nı sevk etmek ve teknolojik ilerlemeyi teşvik 
etmek gibi amaçlarla özel teşebbüslere kamu 
fonlarından yardımda bulunmaktadır. Bu se
beple G. F. bu konudaki tek taraflı demagojik 
sloganlara itibar etmemektedir. Toplum yararı 
varsa bu çeşit yardımlar yapılabilir, yoksa ya
pılmaz. Mesele ideolojik değil, fakat programa-
tik ve bilimsel bir konudur. 

İkinci Kalkınma Plânı ve 933 sayılı Kanun 
görüşülürken grupumuz sözcüleri, kamu fonla
rından özel sektöre yapılacak yardımların kamu 
sektörüne dâhil bankalar eliyle olması zorunlu
suna işaret etmişti. Yine grupumuz sözcüleri, 
özel kuruluşların sermayesine iştirak şeklinde 
kamu fonlarından yapılacak yardımların ancak 
sermaye ve idare hâkimiyeti mahdut sayıda özel 
kişilere aidolmıyan kuruluşlara yapılabilmesi 
ilkesini savunmuşlardı. Bu sonuncu ilkeyi, 933 
sayılı Kanuna grupumuz ithal ettirebilmişti. 
Fakat bugün bu ilkenin uygulama ölçülerinin 
neler olduğunu tamamiyle ve sarahaten teşhis 
edemiyoruz. 

Hükümetten, bu konularda teferruatlı ve sa
rih açıklama bekliyoruz. 

öte yandan bütün çabalarımıza rağmen Hü
kümeti, bir özel yatırımları teşvik bankası ile 
biraz gelişmiş bölgeler bankası kurmaya yanaş-
tıramadık. Bunun sonucu olarak, özel müteşeb
bislere 933 sayılı Kanun gereğince yardım ya
pılması Devlet Plânlama Teşkilâtı bünyesi için
de yeni kurulan, biraz önce bahsettiğim daireye 
ait bir yetki olmuştur. Bu sistemin ne kadar 
keyfî sonuçlara yol açabileceğini, bu dairenin 
gümrük ve sair ithal vergilerine dair kolaylık
larla ilgili olarak verdiği kararlar sonucunda 
bu vergilerde görülen pek önemli gelir azalışla
rından iyice anlaşılmaktadır. Belli bir alanda 
vergi bakımından teşvik tedbirleri alınması, sa
dece o teşvik tedbirlerinin teşebbüs ve sektör 
açısından sonuçlarının değil, aynı zamanda ver
gi varidatı, global kamu gelirleri, bütçe ile ve 

ekonomi dengesi bakımından mütalâa edilmesi 
gereken bir konudur. Halbuki şimdi, koordinas
yonu gerçekleştirmek şöyle dursun, koordinas
yon vahîm bir şekilde zedelenmiş olmaktadır. 
Yetkilerini bu tarzda kullanmaya temayül eden 
bir dairenin, genellikle teşvik siyaseti açısından 
ne yaptığı konusunda şüpheci olmamak elden 
gelmiyor. 

Bu bakımdan G. P. her şeyden önce açıldığa 
ihtiyaç duymaktadır. Grupumuzun kanaatine 
göre, 933 sayılı Kanun gereğince özel teşebbüs
lere kredi, vergi ertelemesi veya iadesi ve sair 
şekillerde yapılan teşvik ve yarımların kimlere 
yapıldığı ve her yardım miktarının her ay Res
mî Gazetede yayınlanmasıdır. Böylece bu yar
dımların ciddî bir denetlenmesi sağlanmış olur. 

Şimdiki halde Hükümetten talebimiz; 933 
sayılı Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bu kanun gereğince bu çeşit yardımların hangi 
miktarlarda kimlere yapıldığının bu kürsüden 
açıklanmasıdır. 

Sayın milletvekilleri; G. P. Grupunun Dev
let Plânlama Teşkilâtı bütçesi hakkındaki gö
rüşleri burada sona eriyor. 

Grupumuz adına hepinizi sevgi ve saygılarla 
selâmlarım. (G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Bosuter, buyurunuz. 

O. H. P. GRUPU ADINA KUDRET BOSU
TER (Giresun) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

Başlangıçta sadece kollektivist ekonomilere 
özgü kabul edilen plânlama faaliyeti, Cihan 
Harbinden bu yana piyasa ekonomisine daya
nan Batılı ülkelerde de geniş bir uygulama 
alanı bulmuştur. Bâzılarına göre sistemlerin 
taassuptan kurtularak birbirlehinden en iyi 
ışıyan aletleri almıya başlamaları üzerine eko
nomilerde ortak bir zihniyet belirmiş, bu ge
nelleşmeye paralel olarak da, bir kısım ülke
ler her iki sistemin de en başarılı yönlerini 
birleştirerek ideal modeli bulmak istemişler 
dir. 

Türkiye'de bu ihtiyaç Anayasa düzenlenme
sini etküiyecek kadar şiddetli olmuş, gerek
çede yaşama için zaruri gelir kaynaklarından 
ve varlıktan mahrum olan halk tabakalan için 
klâsik hürriyetlerin yalnız kâğıt üzerinde ka
lan boş, parlak lâflardan başka bir değeri 
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olmıyacağı belirtilerek kesin Anayasa direktif
leri halinde adalet, tam çalışma esası ve her
kes için insanlık haysiyetine yaraşır bir hayat 
düzeni sağlıyacak bir düzen kurulması amaç 
tâyin edilmiş, bunun için Devlet, kalkın
mayı gerçekleştirmekle yükümlü kılınmış, gö
revin hangi yollarla yapılacağı belirtilerek 
kalkınma plânlarının bütünlüğünü sağlayıcı 
tedbirler öngörülmüştür. 

Demek ki, Türk Anayasasının seçtiği plân 
geniş anlamda, yani gelişmiş bir ekonominin 
güçlü, tahmin ve tavsiyelerini alt alta sıralı-
yan bir plân olmayıp gerçek bir kalkınma plânı
dır. Toplumda geri kalmışlığın nedenlerine eğilen 
mevcut sosyo - ekonomik ilişkilerin yarattığı çem
berleri yıkan ve yatırımları buna göre dü-
zenliyen reformcu bir plândır. Bu gerçeğe 
kısaca değinmenin sebebi; izlenen kalkınma 
politikasının, Anayasanın plân anlayışına ve 
emrettiği amaç düzenine ne ölçüde dönük 
olduğunu tesbit etmek, plânlama çalışmaları
na bu açıdan bakabilmek, Sayın Devlet Ba
kanının öğleden evvel belirttiği bir başka 
noktaya da bu vesile ile temas etmek, yani 
siyasi partilerin seçim beyannamelerinden si
yasi tercihlerinden önce Anayasa tercihleri 
olduğunu hatırlatmaktır. 

Anayasada sadece kalkınmanın plâna bağ
lanması değil, aynı zamanda millî tasarrufun 
artırılması ve .yatırımların toplum yararının 
gerektirdiği önceliklere yöneltilmesi de şart 
koşulmuştur. Böyle olduğu için de Devlet Plân
lama Teşkilâtı, Devlet Plânlama politikasının 
plânlaması ile ilgili, fakat millî tasarrufu artır
mak ve yatırımları toplum yararına yönlet-
mek yönündeki Anayasa tercihleri ile sınırlı 
bir kuruluştur ve çalışmalarının bu çerçeve 
içinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Oysa, 
gelişmeler, Plânlama Teşkilâtının, plânlama 
fonksiyonunu gittikçe yitirerek, Hükümet poli
tikasının icra haline girmiş olduğunu göster
mektedir. Mahiyeti itibariyle tarafsız ve ob
jektif müşavirlik görevi ifa etmesi gereken bir 
kuruluşun, yürütmeye ait fonksiyonları yüklen
mesinin çeşitli sakıncalarına geçmeden önce, 
bu faaliyetleri ekonomik yönden eleştirmemiz 
gerekli bulunmaktadır. 

933 sayılı Kanuna dayanılarak yatırımları 
ve ihracatı geliştirme bürosu kurulduktan sonra 
Devlet Plânlama Teşkilâtı, kamu, sektörünün nis

pî payını azaltıp özel kesimin nispî payını geniş
letme yolunda önemli uygulamalara girişmiş, 
başarılı bir uygulayıcı olmuştur. Ne var ki, Hü
kümetin eğilimini izlemekteki bu başarı, eko
nominin başarısı demek değildir. Gelişmekte 
olan memleketlerde özel fayda ile kamu fay
dasının farklı olduğu hallerde özel teşebbüsü, 
kamu faydası yüksek yatırımlara sevk etmek 
için mâkul ölçüde bâzı teşvik tedbirleri kul
lanılabilir. Teşvik tedbirlerinin amacı özel sek 
törü ticari kârlılığı az, buna karşılık sosyal 
faydası yüksek olan yatırımlara itmek olmalı
dır. Oysa, uygulama bu yönde olmamış, alı
nan tedbirler beklenen sonuçları vermemiş, 
aksine zararlı olmuştur. Bizzat programda ve 
uygulama raporlarında yer alan rakamlar ted
birlerin isabetsizliğini ve israfın büyüklüğünü 
ortaya koymaktadır. Milyar seviyesindeki 
teşvik tedbirleri karşılığında Türk ekonomisi
nin hiçbir şey kazanmadığı, hattâ 1967 sevi
yesine dahi erişemediği, kiritik sektör yatı
rımlarında 1967 yılma kıyasla tarım ve sanayi
de yüzde 2, enerji de yüzde 7 oranına yakın bir 
gerileme olduğu anlaşılmaktadır. Bu tedbirlerin 
getirmiş olduğu sonuçları böylece ortaya koy
duğum anda bir noktaya değinmek istiyorum. 

Sayın Başbakan, Başbakanlık bütçesinde ko
nuşan Sayın Devlet Bakanı ısrarla «delil, de
lil verin» buyururlar. Muhalefet, dedektiflik de
ğildir arkadaşlar, muhalefeti dedektif kabul 
etmek mümkün değildir; ama delil, demin anlat
tığım rakamlardır. Şimdi Sayın Devlet Bakanı 
bu kürsüye gelecekler ve yapılan projeleri 
uzun uzun, «filân yerde filân fabrika, filân yer
de filân temel, filân yerde filân» diye anlat
maya başlıyacaktır. Önemli olan atılan temeller 
ve kurulan fabrikalardan önce, yapılanlardan 
önce yapılması gerekenlerdir. 

Şimdi biz diyoruz ki, sizin vermiş olduğu
nuz rakamlarla, yani sizin emrinizde bulunan 
teşkilâtın 6 aylık uygulama raporu ve program 
rakamları ile tesbit edilen gerçek budur. Mil
yar seviyesindeki teşvik tedbirlerine rağmen ih
racatta gerileme olmuş ve bunun yanı sıra kri
tik sektörlerde, tarımda, sanayide % 2, enerji
de % 7 oranında bir gerileme, 1967 senesine kı
yasla bir gerileme vâki olmuştur.. Tedbir, de
lil... Bu tartışmaya lüzum yok. 

Sayın Hükümet sözcüleri buraya gelir ve 
derler ki; Hayır sizin baktığınız gözlük yanlıs-
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tır, sizin verdiğiniz rakamlar yanlıştır, bu geri
leme olmamıştır, 6 aylık uygulama programla
rında bu yoktur, 1969 programında da bu yer 
almamıştır, yanlış görmüşsünüz. 

Tartışma budur, eğer Aristo mantığına gir
mek istemiyorsak. 

Şimdi bunu bir tarafa bırakıyorum, rakam
ların sonucu budur, ama bütün bu söyledikle
rinden daha önemlisi sektörler arası dengenin 
bozularak kamu kesiminin zayıflamasına yol 
açan böyle bir politikayı, yani kamu sektörün
den özel sektöre kaynak transferlerini, Anaya
sanın öngördüğü plânlama modeline sığdırmak, 
özellikle yatırımların, toplum yararının gerek
tirdiği önceliklere yöneltilmesi ilkesi ile bağdaş
tırmak mümkün değildir. Az gelişmiş ülkele
rin kalkındırılmasında Devletin önemli rolü ve 
karma ekonomi kuralları uyarınca kamu sektö
rüne düşen görevin büyüklüğü, İkinci Kalkınma 
Plânının stratejisinde dahi belirtilerek, ikti
sadi teşebbüslerin finansman ve işletme sorun
larının süratle çözüleceğinden bahsedilmiş iken, 
kamu kaynaklarının bu suretle israfına ve ay
rıca 1969 yılı için 740 000 000 lira tahsisat ko
nulmuş bulunmasına gerçekten ciddî bir gerek
çe bulmak son derece güç bulunmaktadır. Bu 
transferlerin bir diğer sakıncası ise, Anayasa
nın sosyal adalet ilkesi uyarınca plânda gelirin 
fertler arasında daha âdil bir dağılımından 
söz edildiği halde, halktan toplanan ihti
yaç maddelerinden vergiyi ancak alabilen 
kalkınmış memleketlerde, vergilerle sağlanan 
zorlama tasarrufların halkın en önemli ihtiyaç
larını kısmak pahasına toplamlabildiğini bile bile 
bu transferi yapabilmektir. Bununla zengin
ler yaratmak, bir çok liberal iktisatçı tarafın
dan bile reddolunmakta, kalkınma yürüse bile, 
bunun halk kütlelerini ilgilendiren bir zengin
leşme olmıyacağı belirtilmektedir. Şahısları 
zengin etme yolundaki bu eğilimin, Devlet Plân
lama Teşkilâtının araştırma çalışmalarını dahi 
etkilediğini üzüntü ile görüyoruz. 1968 yılı özel 
araştırma fonundan 25 milyon lira sarf edilerek 
muhtelif projeler yaptırılmıştır. Bu harcamala
rın teşkilâtı gereksiz dedikodulara itmesinin za
rarını bir tarafa bırakarak, sadece gerektiğini 
tartışabilmek için bir iki örnek verelim: 

Kooperatifçiliğin geliştirilmesi, konulu bir 
araştırma vardır. Türkiye'nin kalkınmasında 
önemli bir sorun olan bu konuda yapılan araş

tırmalar bir araya getirilse bir kütüphane teş
kil edebilecekken, bakanlıklarda kurulu teşki
lâtlar mevcutken, üniversitelerde bu konuda 
çalışan ve konunun gerçek uzmanı olan kürsü
ler mevcutken, arşiv imkânları ve araştırma 
yetenekleri bilinmiyen kişilere ihale yolu ile 
araştırma yaptırılmasına neden ihtiyaç duyul
muş olduğunu gerçekten anlamak güçtür. 

Bir diğeri, mevcut mermer yataklannı araş
tırma konulu bir diğer araştırmadır. Bunun 
lüzumsuz ve israftan öteye gitmediği, 8 yıl 
önce İhracatı Geliştirme Merkezince yapılmış, 
hazırlatılmış, İGEME araştırmasını kopye et
mekten ibaret kalındığı ileri sürülmektedir. 
Aslında bu türlü araştırma çalışmalarını bün
yesinde toplıyacağı plânda ve hattâ bizzat Baş
bakanın altında imzası bulunan «Mehtap Pro
jelinde» belirtilen, Başbakanlık Bilimsel Araş
tırma Kurumunun yeni elemanlarla güçlendi
rilmesi yerine, özel araştırmacılığa gidilmesi
nin her halde bulunabilecek tek gerekçesi, ka
mu fonlarını özel kesime süratle aktarma po
litikası olacaktır. 

- Bu yönlü bir başka konu; ikinci Plânı dış 
ülkelere tanıtmak üzere bir ödeme yapılmış 
olduğudur. Bu takdirde ya Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığının dışarda temsilcileri olduğu 
unutulmuştur ya Devlet Plânlama Teşkilâtı 
kamu hizmeti niteliğinde bir görevi özel şa
hıslara gördürürken, dış temsilcilerimizin ye-
t3rliğini tes'bifc ve denetleme yetkisini kendi
sinde görmüştür. Fakat her halde teşkilâtın 
bütçesindeki fondan karşılanmasına rağmen 
Sayın Başbakanın, bahsettiğimiz harcamalar
dan haberi olmadığını kabul etmek zarureti 
vardır. 

Nitekim, 1967 müzakerelerinde, o tarihte 
vâridolmadığı halde, kendilerine bu konuda 
yapılan bir şikâyete cevaben; «Birtakım araş
tırmalar yaptırılıp ücret ödeniyormuş, denili
yor..» Aynen Başbakanın ifadesini okuyorum; 
«İlgililere sordum, 1961 den bsri muayyen bir 
konu muayyen uzmanlara verilip yaptırılıyor 
dendi..» Başbakan diyor bunları. «Bunun dı
şında bakıyorum etrafıma, düşünüyorum, kim
senin para verip araştırma yaptırdığı yok. 
Hiç kimseye ne para verilip bilgi alındığı var, 
ne araştırma yapıldığı var.» beyanında bulu
nan Sayın Demirel'in bu ödemelerden bilgisi 
olduğunu düşünmek gerçekten güçtür. Zira sa-
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dakatle naklettiğim beyanları, kesin bir ta
leple, şöyle tamamlanmaktadır : «Bunlar doğ
ru değildir. Bu şekildeki sözlere inanmamanı
zı rica edeceğim.» Gayet kesin.. Her halde Sa
yın Başbakan, Başbakanlık bünyesi içinde bu
lunan Plânlama Teşkilâtının Bütçesine göz 
atarlarsa, şimdi bu fonların, bu araştırma kar
şılıklarının mevcudolduğımu görüp bu işe el 
koyacaklardır. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Plânlama Teş
kilâtı 1963 yılı çalışmalarının ikinci büyük özel
liği; özel yabancı sermayeye dayalı bir sana
yileşme politikasını yeterince yansıtmakta olu
şudur. Bu konuda bir genel görüşme açılma
sı amaciyle verdiğimiz önergenin düşündükleri
mizi belirtmek imkânını vereceğini sanıyor, 
vaktin darlığı sebebiyle sadece programdan 
iki rakam vererek konunun büyük önemine işa
ret etmekle yetinmeye çalışıyoruz. 

Programın 51 nci sayfasında; yabancı ser
maye yatırımlarının yıllık kâr miktarının top
lam yatırımlarının yüzde 30 una yaklaşmış ol
duğu belirtildiği halde, yani 3 senede kendi
sini amorti ©dip, 3 sene sonra bu büyük kâr
ları devamlı dışarıya transfer edebilme gücü
ne sahibolacak bir durumda olduğu belirtildi
ği halde, 126 ncı sayfada; son yılda Türkiye'
de faaliyette bulunmalarına müsaade edilmiş 
veya müracaatta bulunmuş yabancı sermaye 
yatırımları toplam tutarının 2 milyar 800 mil
yon lira gibi, çok yüksek bir seviyeye erişti
ği, endişe verici bir memnuniyetle ifade edil
mektedir. 

Kaldı ki, bu konuya sadece ekonomik açı
dan bakılmaması icabettiği, programdaki mil
yar seviyesi ile Türkiye bakımından nispî 
önemi çok büyük olan bu yatırımların biran 
için gerçekten yararlı oldukları varsayımın
dan hareket edilse dahi, bu defa da konuya 
siyasî açıdan bakılmak lâzımgıeleceği muhak
kaktır. Acaba ekonomisinin önemli bir kısmı 
veya kilit noktaları yabancılar elinde olan 
bir ülkeye ne ölçüde gelişmiş, daha da önemli
si, ne ölçüde bağımsız gözü ile bakılması müm
kündür? Yabancı sermaye yatırımları teşvik 
edilirken sadece kalkınmanın değil, aynı za
manda neyin karşılığında kalkmılmakta oldu
ğunun da düşünüldüğünü zannediyoruz, yahut 
sanmak istiyorum, 

Sayın Başkan, Devlet Plânlama Teşkilâ
tında yürütülen bu çalışmaların plânlama fonk
siyonu ile hiçbir ilgisi olmadığı, diğer bâzı 
bakanlıklara ait görevleri yüklenmekten öte
ye gitmediği aşikârdır. Teşkilâtın plânlama 
çalışmalarını yürütmek için 91 sayılı Kanunla 
kurulan daire ve şubelerin fonksiyonu zayıf
lar, plânla ilgili gerçek görevleri yapılamaz 
hale itilirken, doğrudan doğruya icrayı ilgi
lendiren faaliyetleri yürütmek için kararna
me ile kurulan bölüm ve daireleri gereksiz ve 
dengesiz bir büyüme içine girmiş, personel 
mJevcudu üç yıl içinde 119 dan 434 e çıkmış
tır. Bu durum, plânı ilgilendiren tüm gelişme
leri yurt çapında izleyip gözetmesi, aksamala
rı teknik ve bilimsel yönden değerlendirmeısi 
gereken plânlamanın, taraf durumuna girme
sine yol açmakta, daha da vahimi, bu konuş
mamızda ve eleştirimizde olduğu gibi, yerme 
ve kınamalarla, milletçe inanç duymamız ge
reken «plân» kavramının yıpranmasına yol aç
maktadır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının icrai faaliyet
lerini genişletme eğiliminin bugünkünden de 
ibaret kalmıyacağını anlatan birtakım ibare
ler de mevcut bulunmaktadır. Bu gelişimin, 
teşkilâtın temel fonksiyonu olan plânlama ça
lışmalarının zayıflamasına, en azından Hükü
met karşısında kişiliğini yitirip, minareye kı
lıf hazırlıyan biir kuruluş haline girmesine yol 
açacağı, yerli ve yabancı bütün plânlama uz
manlarınca kabul edilmektedir. 

Fransız Plânlama Teşkilâtı Başkanı Piyer 
Masin'in, Paris'te yayınlanan aylık bir dergi
nin Ocak 1963 sayısında, yayınlanan makale
sinde belirttiği gibi, Fransız Plânlama Daire
si Başkanı aynen şöyle söylüyor: «Fransız 
Plânlama Daireisnde 40 uzman vardır. Bütün 
personelin toplamı 100 dür. Onun böyle ufak 
tutulmasının sebep ve faydası, dairenin idari 
islere el atma hevesine kapılmaması ve üze
rindeki tartışmaların asgariye indirilmesi için
dir. Daire, plânlama çalışmalarını koordine 
edebilir, fakat her çalışmayı yapamaz. Tek 
basma har hangi bir gücü olmadığı gibi, em
rinde ekonomik faaliyetlere müdahaleye im
kân verecek her hangi bir fon da yoktur. An
cak. çok geniş bir entellektüel serbestiye ve 
kişiliğe sahiptir. Büyük kuvveti, fikir üreti
mi sayesindeM otoritesindedir. 
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Aslında plânlamayı bir karar organı hali

ne getirmenin sakıncaları Hükümet tarafından 
da reddedilemiyecek kadar aşikâr bulunduğu 
içindir ki, siyasî terminolojiye, teşkilâtlanma
mış kredi piyasasına benzer yeni bir uydurma 
denemesi kazandırılarak, aktiv müşavirlik, de
yimi ile icrai yetkiler tanımanın anlamsızlığı 
örtülmek istenmektedir. Ne var ki, bütün ya
kıştırmalara rağmen plânlamanın gerçek fonk
siyonunu yitirmekte olduğunu gizlemek müm
kün değildir. 

Dünyanın hiçbir yerinde yerli, yabancı 
farkı gözetmeksizin, kamu kaynaklarının özel 
esktöre aktarılmasına plânlama adı verile
mez. Buna bir başka ad bulmak gerekir. Bu 
durum Hükümetin, özellikle Sayın Demirel'in 
plân anlayışının kaçınılmaz sonucudur. Baş
bakan, nasıl bir plândan yana olduğunu sık 
sık tekrarlamış bulunmaktadır. Konuşmaların
da daima «seçmenlere plânlama uzmanlarının 
değil, politikacıların hesap verdiğini, plâncı
ların yanlış tavsiyelerde bulunduklarını» söy-
liyerek, «seçmen önünde sorumluluktan kur-
tulunamıyacağını» belirtmişler, «Devlet Plân
lama Teşkilâtı seçim beyannamemizi ve pro
gramımızı esas almaya mecburdur» demişler
dir. 

Biz de biliyoruz ki, plân, elbette iktidarla
rın siyasî tercihlerini yansıtacak, buna göre 
hazırlanacaktır. Ancak bir şartla: Anayasada 
emredildiği üzere, millî tasarrufu artırıcı ve 
toplum yararına yatırımları yöneltici nitelikte 
bulunmak sartiyle. 

Boğaz köprüsü örneği; önceden ' verilmiş 
kararlar plân gerçeğine uygunluğu araştırıl-
maksızın plâna konacak olursa, plân yapma
nın lüzumu da kalmamış olacaktır. 

Sayın Başbakanın, plânlama konusunda 
fark etmedikleri husus, çağdaş devlette hükü
metlerin siyasî tercihlerinin teknik ve bilim
sel icaplara bağdaştırılması gerektiği, kalkın
ma plânının seçim, beyannamelerinin hazır re
çeteleri olmadığı, Hükümet programlarından 
önce Anayasa tercihlerinin mevcudolduğudur. 

Türk Anayasasının kabul ettiği plânın, ge
niş anlamda plân değil, kalkınma plânı oldu
ğu, Hükümetlerin dağınık, plânla uyuşmaz bir 
politika yürütmelerini önleyici ve istikrar 
sağlayıcı kurallar düzenlediği, hattâ Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinin gider artırı-

I cı, gelir azaltıcı teklifleri engellemek ve kal-
lanmayla ilgili yatırım ve hizmetler için özel 
süre ve usuller konmasına izin verilmek sure
tiyle Parlâmentonun klâsik bütçe hakkının 
dahi bir ölçüde sınırlanıp plân disiplini içine 
alınmış olduğu unutulmuş görülmektedir. 

Bu gerçeklerle, kendi plân anlayışı arasın
daki farkı ıgörmeyişi sebebiyledir ki, yahut bu 
fark sebebiyledir ki, Sayın Başbakan, iktidarın 
başlangıcında istişari bir kuruluş olduğunu 
ısrarla belirttiği plânlamaya uzunca bir süre 
ilgisiz kalmış, daha sonra birden plânlamanın, 
plansızlığı plânlama aracı olabileceğini keş
fetmiştir. İşte Devlet Plânlama Teşkilâtının 
içinde bulunduğu durumu ve icrai yetkilerle 
rbmVıIıp bir karar dairesi haline getirilmiş 
olmasının gerçek sebebi ve Saayın Demirel'in 
Adalet Partisi Genel kongresinde, plânlama
nın yeni, hüviyetini 933 sayılı Kanunda ger
çekleştirilen idari reform örneği olarak tak
dim etmesinin nedeni budur. Ancak gerçek, 
gerçekten ortaya konulmak istenirse Devlet 
Plânlama Teşkilâtının temel fonksiyonunu yi
tirdiği, Türkiye'nin artık pdânlı kalkınma dö
neminde olmadığı söylenebilecektir. 

Sayın milletvekilleri, zaman birçok hatala
rı silebileceği gibi, hata sayılan birçok şeyle
rin de, hata olmadığını ortaya koyabilir. Ge
lecekte, her başbakan gibi Sayın Demirel'i de 
övenler ve yerenler olacaktır. Dileğimiz övül-
rüesidir. Ama inancımız, hiçbir başka sebebe 
ihtiyaç duyulmaksızın, sadece Devlet Plânla
ma Teşkilâtının içine itildiği bugünkü durum
dan ötürü, taşıdıkları sorumluluğun kendileri
ne yeterince yeteceğidir. 

Saygılarımla. (O. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — T. t. P. Grupu adına Sayın 
Sadun Aren, buyurunuz efendim. 
T. t. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 

'i^-anîbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
l i , Devlet Plânlama Teşkilâtının bütçesi hak
kında T. t. P. nin görüşlerini sunmaya çalışa-
vağım. 

Burada çeşitli vesilelerle ve defaatle T. t. P. 
nir. pRn anlayışı ile A. P. nin plân anlayışı 
arasımda temelden fark olduğunu söylemiştim. 
"Bu farkın nedeni, ekonominin yapısı hakkın-
d3ki düşünce farkından öıtürüdür. Plancılık, 
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plânlama esas itibariyle kamu sektörünün hâ
kim olduğu bir ekonomi için bahis konusu
dur. özel sektörün hâkim olduğu bir ekonomi
de plânlamanın yapacağı fazla birşey yoktur. 
Çünkü, müteşebbis ne yapacağını plâncıdan 
daha iyi bilir. Ve ona yol gösteren bir piyasa 
mekanizması vardır. Bundan ötürü bir ekono
mi esas itibariyle özel sektöre yaslanırsa, o 
ekonomide plancılığın gelişmesi, diye birşey 
bahis konusu olamaz. 

A. P. nin kalkınma anlayışı, kalkınmayı 
özel sektörün bir görevi haline sokmak oldu
ğumdan ötürü, A. P. nin iktidara gelmesinden 
beri Plânlama Teşkilâtı, plâncı olmak aslî gö
revinden uzaklaşmış, icrai bir daire halini al
mıştır. Plân denilen vesika plân olmaktan, 
gerçek mânada bir plân olmaktan çıkmış, yol 
gösterici politikaları derliyen toplıyan bir ve
sika derecesine inmiştir. Çünkü, gayet tabiî 
olarak özel sektör için plân ancak yol gösteri
ci olabilir. Gerçekten plânlıyamaz. Plân, ancak 
kamu sektörü hâkim olursa emredici olur, 
merkezî olur ve gerçekten plân hüviyetine bü
rünür. Bunları daha evvelce de buradan ve 
çeşitli vesilelerle ifade etmiştik. Fakat bugün
kü. haliyle de plânın ve Plânlama Dairesinin 
çalışmaları hakkında bâzı şeyler söylemek 
mümkündür. Ve buralarda da bâzı anlaşılma
sı güç kifayetsizlikler gördüğümüzü söyle
mek isteriz. 

Bunları, miktar olarak önemli olduğu için 
değil, faka,t tutum olarak önemli olduğu için 
bftr örneğini, bir misalini vermek istiyorum: 

BilirJdiği gibii, Meclise sunulmuş olan büt
çede konsolide bütçe harcamaları yekûnu ile, 
1909 yılı programındaki konsolide bütçe harca
maları. yekûnu arasında bir milyar lirayı aşan, 
1 112 000 000 lira kaJdar bir fark vardır. Bu 
farkın 000 milyonunun, Hükümetin belirttiği 
ğM, bütçe tasarrufları ile karşılandığını farz 
ediyorum. Gerçekten bir kısmı karşılanacak
tır, bu 000 milyon mudur, daha az mıdır, onu 
bilmiyorum ama, 000 milyonunun bütçe tasar
ruf lan ile karşılandığını farz ediyoruz. Bu 
takdirde plân vesikasmdaki, yani programda
ki toplam harcama ile bütçedeki toplam harca
ma arasında 500 küsur milyon liralık bir fark 
vardır. Yani, Plânlama Dairesi, konsolide büt
çe dışındaki yatırımlara 500 milyon lira da faz

la bir tahsisat ayırabileceğini düşünmüştür, 
plânı ona göre yapmıştır. Plândaki rakam da
ha küçüktür; bütçedeki rakam daha büyük
tür. Yani, Plânlama Dairesi bütçe karşısında 
elinlien s'anki 500 küsur milyon liranın alındığı
nı görmektedir. 

24 milyar- yatırım yapan bir plânda 500 
milyon liralık bir azalma veya artma, plânı 
altüst etmez, bunu demek istemiyorum, uygu
lama esnasında tahminler yanlış çıkabilir. 500 
milyondan da fazla hatalar yapılabilir. Ama, 
bu, en basında ve bile bile yapılmış bir hata
dır. Bu balamdan önemlidir, bu batandan tu
tarsızlık bahis konusudur, bu balkımdan Plân
lama, DairesinÜn en az artık kenJdisdne bırakıl
mış olan iş, bir koordinasyon yapmaktır. Mak-
ro ekonomik plânda, bunu biile yapamadığını, 
Rahmin edilebilecek en önemli, en kolay bir 
'harcama nevinin, yani bütçe harcamalarının bi-
1Ö plân vesikasında yanlış heısabedildliğfinin 
bir delili olduğu için söylüyorum. Yoksa, tek-
r?? ediyorum; zaten bir plân bahis konusu ol
madığı için, 500 milyon liralık bir hata yapıl
dığı için, bu plânın aksaması bahis konusudur, 
demek istemiyorum, öyle bir şey zaten yok. 

Plân, Adalet Partisinin elinde, geçen sene-
fîbıı beri özel sektörü, bütçeden yapılacak ak
tarmalarla, desteklemenin, geliştirmenin ve bu 
yolla sözde bir sınai sınıf yaratmanın aracı 
haline gelmiştir. Bilindiği gibi, bu yıl bütçeye 
5Î?5 milyonu teşvik fonları adı altında, 190 mil
yon lirası da karma teşebbüslere Devletin işti
rak hassesi adı altında, toplam olarak 715 mil
yon lira bu istikamette tahsisat konulmuştur. 
Geçen yıl bu tahsisatın, bu iki kalemin yekûnu 
452 milyondu. Biliyorsunuz, Beş Yıllık Plân
da da zaten bu miktar beş yıl için 2 800 000 000 
olarak tahmin edilmiştir. Aşağı - yukarı yan
sı konulmuştur. 

özel sektörün, vergi yolları ile, çeşitli yol
larla teşviki meşru olabilir bu düzen içinde. 
Ama şu şartla,; bu teşvik her hangi bir işletme
yi, her hangi bir yatırımı, aksi halde ğitmiye-
ceği, kâr etmiyeceği bir yola sürmek ve normal 
kâr etmesini sağlamak için vergi indirimi yapı
lır, bir şeyler'yapılır. Fakat, böyle açıktan ve 
bütçeden kendisine yatırım yapması için çok 
ehven şartlarla, ödemesiz devreleri olan faizi 
düşük, vâdesi uzun krediler veremez. Bunu her 
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vesile ile, yani ikinci Beş Yıllık Plâna bu tah
sisat konulduğundan beri bu kürsüden söylüyo
ruz, başkaları da söylediler. Bu, vergicilik pren
siplerine, Anayasaya aykırıdır. 

Anayasamızın 61 nci maddesinin birinci fık
rası aynen şöyledir : «Herkes kamu giderlerini 
karşılamak üzere, malî gücüne göre vergi öde
mekle yükümlüdür.» 

Bu demektir ki; vergi hasılatı, ancak kaimi 
giderleri için sarf edilebilir. Çünkü, Anayasa, 
«Ancak kamu giderlerini karşılamak üzere ver
gi alınabilir» diyor. Hiç kimse bâzı müteşebbis
lere, büyük müteşebbislere çok ehven şartlarla 
kredi vermeyi kamu gideri, yani kamu hizmeti 
sayamaz. Bu tatbikat, Anayasaya kesin olarak 
aykırıdır. 

Ayrıca, başka türlü özel sektörü teşvik ted
birleri vardır ve plânın ruhu, esası budur. Za
ten özel sektörü teşvik plânıdır, plân. Vergi in
dirimleri, gümrük indirimleri gibi. Eğer bütün 
bu, Devlet kasasından fert zengin etme demek 
olan bütün bu işler, gerçekten bir sanayileşme
ye imkân vermiş olsaydı veya böyle bir ihtimal 
olsaydı, gene de belki göz yumulabilirdi. Fakat 
bu, çok denenmiş bir yoldur. Ta Tanzimattan 
beri, en son Cumhuriyetten beri çeşitli yollarla 
özel sektör teşvik edilmiş, bir sanayici sınıf, bir 
sınai burjuvazi yaratılmak istenmiş, fakat müm
kün olmamıştır. Ama hiçbir devrede, şu son iki 
senedir yapıldığı gibi, Devlet bütçesinden özel 
sektöre kredi verilmemiştir. Başka teşvikler ya
pılmıştır. Bu, yeni bir usuldür ve son iki seneye 
mahsustur. Bunca çabalara rağmen yetiştire
bildiğimiz sanayiciler ancak montajcılık merte
besine yükselebilmişlerdir, ambalâjcı olabilmiş
lerdir. Çünkü, Türkiye'nin şartlan, dünyanın 
şartları artık özel sektör eliyle, yani kapitalist 
bir yöntem içinde Türkiye'nin kalkınmasına ka
palıdır. Bu yolla kalkınmanın imkânım biz, 150 
sene evvel kaybetmiş bulunuyoruz, o zaman baş-
lasaydık belki kalkınırdık, ama o yol artık ka
palıdır. 

Sayın milletvekilleri, plân vesikasını, dokü
manını değerli ve tecrübe kazanmış olan arka
daşlar hazırlamaktadırlar. Bu vesikaları okudu
ğumuz zaman, gerçekten birçok memleket mese
lelerine vukufla parmak basıldığını, değerli 
tavsiyeler yapıldığını görüyoruz. Ama ne var 
ki, Adalet Partisinin zihniyeti plânın kritik 

noktalarına hâkim olduğu için, bu tutarlılık, 
bu mantık yer yer kopmakta, ya plân içinde çe
lişmelere, ya plânla uygulama arasında çelişme
lere düşülmektedir. Bunlardan bir iki örnek 
vermek istiyorum. 

Bilindiği gibi, ekonomimizin dışa bağlılığını 
azaltmak, plânın başlıca hedeflerinden birisidir. 
Plân kendisi böyle der. Ama böj'le diyen plân 
birçok yerlerinde, 1969 programında birçok 
yerlerinde, yabancı sermayeye çok büyük yer 
vermektedir. Meselâ orman ürünlerinin değer
lendirilmesi işinde, yaş meyva ve sebzeciliğin 
ihracatını geliştirme işinde, madenciliğin geliş
tirilmesi işlerinde - ki, bunlar çok temelli işler, 
çok önemli işler - bir yabancı şirkete, bir ya
bancı sermayeye öncülük, önderlik vazifesi ve
rilmektedir. 

Yabancı sermayenin zararları, faydaları, 
üzerinde burada tekrar duracak değilim, bu ko
nudaki fikirlerimiz, argümanlarımız malûm. 
Sözlerimi bitirirken zaten bir temennimi de tek
rar edeceğim. 

Fakat şu kadarını söyliyeyim, yabancı ser
maye, bir memleketin dışa bağlılığını artırmak
la kalmaz, bundan ibaret değildir. Yabancı ser
maye bir memleketi dışarının bir parçası haline 
sokar, bağlılığın da ötesindedir. Bu tatbikata 
muhakkak son verilmelidir. 

Değinmek istediğim ikinci nokta şudur; çe
lişme ile ilgili olarak, 1969 programının 1 nci 
cildinin 125 nci sayfasında, yatırım projeleri
nin değerlendirilmesinde «Genel ilkeler» başlığı 
altındaki (e) maddesi aynen şöyledir; «tç ta
sarruf güçleri göz önünde tutularak yeni pro
jelerin özel tüketim eğilimini kamçılayıcı yön
de olmamaları sağlanacaktır.» Bu gayet iyi, 
doğru bir prensip. Yeni yapılacak şeylerde, ye
ni projelerde bÖ2/le insanların o projenin üret
tiği malları almak için büyük bir iştiyak uyan-
mamalıdır. 

Şimdi uygulamaya bakıyoruz, gene bu prog
ramdaki başlıca projeler arasında yer almasın
dan da anlıyoruz ki, uygulama devam etmek
tedir. İki tane önemli binek otomobili projesi 
var, birisi Fiyat, birisi Volvo. Bunların her bi
risinin kapasitesi 20 şer bin otomobil. Deminki 
prensple bu nasıl bağdaşıyor? Bir proje yapa
caksınız, program diyor ki, proje yapacaksınız 
özel tüketimi tahrik etmesin. Halbuki otomobil 
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özel tüketimin en büyük maddesidir, mesken
den sonra en pahalı özel tüketim raaîı otomobil
dir. Biz bugünkü kalkınma seviyemizde iki tane 
büyük binek otomobili montaj tesisi kuruyoruz. 
Bunu nereden alıyoruz? Aynı program, aynı 
plân bize şunu tavsiye ediyor; diyor ki; «Ser
maye piyasasını geliştireceğiz, Bunun için mut
laka bir plân çıkarılmalıdır. Buna uygun ola
rak, bu plânın sözlerine uygun olarak Hükümet 
bir tasarı getiriyor, tasarı komisyonlardan da 
geçmiş bulunuyor. Bu tasarı ile istenen şey ne
dir? Özel müteşebbisler, biraz tasarruf yapa
bilen insanlar, küçük tasarruf sahipleri, yani 
orta gelir sahipleri) 20 bin, 30 bin lira geliri 
olan insanlar bunu hisse senedi almaya harca
sınlar, sanayie sevk etsinler, Düzünce de bu. 
Bir de tavsiye ediliyor : Pityaıaya senetler çı
kacak, otomobilleri taksitle vermek için bir sürü 
gayretler sarf edilecek. 

Şimdi o zat ne yapacak? Senedi mi satmal-
sm, otomobili mi satmalsm, ne yapsın? Hükü
met her ikisini de teşvik edecek, gayettabiî 
kurulmuş bir sanayii devam ettirebilmek için 
yapılmış olan otomobilleri satmak lâzımdır, sa
tılması için de ne lâzımgelirse o yapılacaktır. 
Siz hem bu otomobilleri alın, hem de hisse sene
di alın denilecektir. Demek ki, bir tutarsızlık 
vardır. Türkiye henüz otomobil alamaz, yani 
sanayiini kuramaz, bunu dışardan ithal etmeli
dir, kısıtiıyarak ithal etemelidir ve bu gibi kay
naklarını çok daha başka yerlere vermelidir ki, 
ilerde daha çok otomobil yapmak mümkün ol
sun. Daha çok binek otomobili yapmak müm
kün olsun, 

Ayrıca, tabiî bu otomobil tesisleri montajcı 
olmak gibi ve yabancı sermaye ile ortak olmak 
gibi kusurları vardır, Zannediyorum Fiyat için 
yabancı sermaye ile ortaklık var, Volvo için 
yoktur. Bu bakımlardan da mahzurludur. De
mek ki, gayet güzel tavsiyeler yapılıyor, uygu
lamalar olmuyor, plânda. Çünkü, bir tutarsız
lık içinde, 

Değinmek istediğim diğer bir konu, bölge-
lerarası yatırım meselesiyle ilgilidir. 1968 prog
ramını icraya koyan kararnamede, Doğa illeri
ne özel yatırımları teşvik için faiz bakımından 
kredi bakımından, yatırım indirimi bakımından 
bâzı kolaylıklar sağlanmıştır. Bu yeterlidir, ye
tersizdir, başka mesele, fakat niyet olarak iyi 
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bir doğrultudadır. Ama 1969 programının 146 
ncı sayfamna ^akıyoruz, 3 noü paragraf p'aliba, 
aynen şöyle diyor : «Yatırım projelerinin de
ğerlendirilmesinde önemli ekonomik ve toplum
sal zorunluluklar olmadıkça alternatif sanayi 
kuruluş yerleri arasından altyapı ve yardımcı 
tesisler bakımından elverişleri olanların seçil
mesi prensibi benimsenmiştir.» 

BAŞKAN — Sayın Aren, 20 dakikalık süre 
doldu efendim. 

SADUN AREN (Devamla) — Efendim, bir 
iki dakika. 

BAŞKAN — Bir iki dakika ise buyurun, 
efendim. 

SADUN AREN (Devamla) — Bu normal bir 
prensiptir, ama Doğu.'ya yatırım yapılmıyacak-
tır, demektir. Çünkü Doğu'da altyapı tesisleri 
yoktur. Eğer Doğu'ya gerçekten yatırım yapıl
mak isteniyorsa o zaman bu prensip böyle yazıl. 
maz veya bu prensip yazılır, altına da şöyle bir 
prensip ilâve edilmek gerekir, «Doğu'nun az ge
lişmiş illerine sınai yatırımlar yapabilmek için 
altyapı tes'i'sleri öncelikle bu bölgelerde yapılır» 
denir. Hakikaten altyapı tesisi olmıyan yere 
sınai yatırım yapılmaz. Eğer Doğu'ya yatırım 
yapmak istiyorsak, altyapı tesislerinin oraya 
yapılmasına bir öncelik verilir. Tabiî asıl ifade
deki ekonomik ve sosyal zorunluluklar olmadık
ça bu Doğu şeyini kapsamıyor, o başka bir şeyi 
kapsıyor. Çünkü, Doğu'yu kapsamış olsaydı, de
min söylediğim tarzda bir ilâve yapılmak ge
rekirdi. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi iktisadi 
(kalkınma yalnız elde mevcut, hareket halinde 
bulunan kaynakların en verimli oldukları yer
lerde kullanılması suretiyle sağlanmaz. Bu, mu
hakkak yapılmalıdır. Fakat ayrıca, âtıl kaynak
ları harekete getirmek de lâzımdır. Plânın, bel
ki birincisinden daha önemli olan görevi budur. 
Bunun için sosyal yapısında değişiklikler yap
mak, istinadedilen kaynakları israf ettirmemek 
lâzımgelir. Bu bir toprak reformunu, üretim 
kooperatifleri kurulmasını, hem tarımda, hem 
küçük sanatlar kesiminde kurulmasını, ihraca
tın yeniden reorganize edilmesini plân gerekti
rir. Ve bu konulara el atması lâzımgelir Plân
lama Dairesinin. Yoksa yabancılardan şu kadar 
kredi alacağız, bu kadar vergi alacğız, bankalar-
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da bu kadar tasarruf olacak, bunlar şöyle ya
pılır... Bunlar bu işin sadece yarısıdır. Asıl önem
li kısmı, asıl hız verecek kı'sımı âtıl kaynakları 
harekete getirmektir, buna yönelmek lâzımge-
lir. Talbiî bu , bir organizasyon meselesidir. Asıl 
plancılık buralara girer, fakat bunlara Plânlama 
Dairesi el atmamakta, çünkü, Hükümet yanaş-
mamaktadır. 

Sözlerimi, eskiden de yapmış olduğum, bir 
temenniyle bitirmek istiyorum. Yabancı serma
ye, Türkiye'nin bağımsızlığı, Türkiye'nin kalkın
ması bakımından son derece vahîm bir durum 
almaktadır. Kaldı ki, bu konuda memlekette 
şiddetli bir tartışma da vardır.. Plânlama Daire
sinden daha evvelce de rica etmiştik. Bu konu
da ciddî bir araştırma yapsın, durum nedir? 
Bize gelen yabancı sermaye, bunların dayandık
ları dış sermaye hangi şirketlerin kollarıdır, ne 
kazanırlar, memlekette yaptıkları iş nedir, tek-
niolojilerli nedir, ne götürürler, imalât sanayii
mizin yüzde kaçını kapsamaktadır? Bu konular
da temayülü ne olursa olsun, fakat rakamları 
doğru verecek bir insana - maden fonları da 
vardır - bu araştırmayı yaptırsınlar. Bu araştır
ma zannediyorum, herkesi yabancı sermayenin 
vahameti konusunda ikna edecektir. 

Saygılarımla. (T.Î.P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa

yın Hasan özcan. 

M. P. GRUPU ADINA HASAN ÖZCAN 
(Bolu) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri: 

Millet Partisi Meclis Grupu adına Başkan
lığa bağlı Devlet Plânlama Teşkilâtının 1969 yı
lı Bütçesi münasebetiyle görüşlerimizi ifade ede
ceğiz. 

1962 yılında meriyete giren Anayasanın ge
tirmiş olduğu yeni müesseselerden birini teşkil 
eden Devlet Plânlama Teşkilâtı memleketimizde 
yavaş yavaş yerleşmeye başlamış ekonomik yön
den millî gelirin artmasına en büyük yardımcı 
durumuna yükselmiştir. 

Geri memleketlerin kalkınmasında büyük 
hizmetleri olan Devlet Plânlama Teşkilâtının 
bizde zamanla daha da iyi bir hale geleceği ka
naatini taşımaktayız. 

Anayasamızın 41 nci maddesinde yaralan ik
tisadi ve sosyal hayat adalete, tam çalışma esa
sına ve herkes için. insanlık haysiyetine yaraşır 
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bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre 
düzenlenir. 

İktisadi sosyal ve kültürel kalkınmayı de
mokratik yollarla gerçekleştirmek bu maksatla 
millî tasarrufu artırmak, yatırımları toplum ya
rarına gerektirdiği öncelikle yönetmek ve kal
kınma plânının yapmak Devletin ödevidir. 

işte bu ödev, yine Anayasanın 129 ucu mad
desiyle iktisadi ve sosyal ve kültürel kalkınma 
plânına bağlanır. Kalkınma Plânına göre ger
çekleştirilir. Demekte bu yönü ile Devlet Plân
lama Teşkilâtı hemen hemen her sahada kal
kınmanın bir plânla mümkün olacağını kabul 
etmiş bulunmaktadır. 

Anayasa ilkelerine, sosyal hayat düzenine en 
iyi şekilde cevap verecek olan devletlerin kal
kınması, işte bu teşkilâtın yapacağı plânla müm
kün olacaktır. 

Hiçbir parti, tüzüğünde Dtevlet Plânlama Teş-
kilâtiyle ilgili bir kayıt yok iken 1948 tarihli 
Millet Partisi Tüzüğünde Devlet Plânlama Teş
kilâtının yer alması partimizin bu müesseseye 
olan inancının en büyük delilidir. 

Plânlamadan maksat, memleketin kendi bün
yesinde yeralan gerçek ârizî pürüzleri gider
mek, fertler arasında ekonomik dengenin -sağ
lanması yanında, esas olarak memleketin böl
geleri arasındaki eşitsizliği giderecek plânlar 
tanzim etmek, memleketin tabiî ve beşerî ve 
iktisadi her türlü kaynak ve imkânlarını yine 
memleket gerçeklerine göre tesbit ederek hükü
metlerin takibedecekleri ekonomik ve sosyal po
litikayı ve hedefleri bulmada Hükümetlere yar
dımcılık yapmaktır. 

Yalnız hemen hemen ifade edelim ki, Devlet 
Plânlama Teşkilâtının kuruluş ve görevleri, 
plânın hazırlanmasında, yürülüğe konmasında, 
uygulanmasında ve değiştirilmesinde gözetilecek 
esaslar ve plânın bütünlüğünün bozacak deği
şikliklerin önlenmesini sağlıyacak tedbirleri özel 
kanunla düzenlenir, kaydını da unutmamak lâ
zımdır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı sadece millî eko
nominin artması yönünde her türlü kaynakların 
en iyi şekilde tesbit ve kıymetlendirilmesi ile 
değil, ayrıca çeşitli bakanlıkların faaliyetlerin
de koordine vazifesi görmek, Hükümetlerin ar
zuladıkları kısa ve uzun dönemli plânların ha
zırlanmasını yapmak, plânlarda basarı sağlıya-
bilmek için daireler arasındaki dengeyi temin 
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etmek, Devlet sektörü ile özel sektör faaliyet
lerini plânın hedef ve gayelerine uygun bir 
şekilde teşvik ve tanzim edecek tedbirleri tav
siye etmek gibi görevi de üzerinde taşımakta
dır. 

İşte bütün bunları Devlet Plânlama Teşkilâtı 
kendi organları ve teşkilâtını iyi şekilde orga
nize etmekle mümkündür. 

Muhterem milletvekilleri, 
Yurdumuzun ekonomik gücü malûmdur. 

Yurdumuzun kalkınmasını sadece tarım sektö
rüne bağlamak mümkün değildir. Her yıl ar
tan nüfusa karşılık toprağın sabit ve veriminin 
muayyen olduğu düşünülürse sanayie kaymanın 
ve Türkiye için tek ümit kaynağının yeraltı 
servetlerinin kıymetlendirilmesine bağlı kalaca
ğı gerçeği ortaya çıkmaktadır. 

Köylerimizin dağılış şekilleri, su, elektrik, 
kanalizasyon ve yıl bakımından irtibatları, kül
tür yönünden okul münasebetleri, bugüne ka
dar düzensiz, plânsız bir şekilde büyük bir prob
lem olarak askıda kalmış ve bu yönden Devlet 
plânsız ve programsız çalışmalarından gereği 
kadar köylerimize istenilen âmme hizmetlerini 
götürememişlerdir. 

Bu yönden Plânlama Teşkilâtının görevleri 
bugün için çok daha ağır bir durum arz 
etmektedir. Belki daha beş, on senelik bir zaman 
içinde Plânlama Teşkilâtı istenilen ' yerini al
makta güçlük çekecektir. 

Sayın milletvekilleri, 
Devlet Plânlama Teşkilâtının mânasını an-

lıyabilmek için geri kalmış ülkelerden en güçlü 
ekonomik düzen kurmuş olan Avrupa memleket
lerinden birini ele almak suretiyle kendi ülke
mizin mukayesesini yapmak fert başına düşen 
millî gelirden faydalanma payını dikkate almak 
kâfi gelecektir. Şurası muhakak ki, Devlet 
hayatında bir ilerleme vardır. Bu tabiatın akı
şından ve oluşundan ileri gelen tabiî bir olaydır. 
Fakat Devlet Plânlama Teşkilâtı tanzim edecek
leri plânlara göre Devletin gelirini sağlıyan her 
türlü vergilerin harcanmasında sosyal adaleti 
sağlıyan sosyal bir politika izlemek mecburiye
tindedir. 

Bugün için Devlet Plânlama Teşkilâtının ça
lışmasını kâfi görmüyoruz. Çalışmalar yetersiz 
olduğu kadar sosyal dengeyi sağlayıcı tedbirleri 
almaktan da uzaktır. 

Bizim gibi servetlerin dalışmdaki dengesiz
liğin çok olduğu bir taraftan ikiyüz lira maaş 
alan memurların yanında bir yandan temettü 
hisseleriyle birlikte çeşitli nam altında ayda 
yirmi bin - kırk bin lira ücret alan Devlet me
murlarının bulunduğu, diğer taraftan ahnteri, 
emeğinin karşılığını zor alan insanların ya
nında kazandıkları kazançlar bir yana bir gece 
için 75 000 - 100 000 lira tuvalet parası veren 
insanların yaşadığı Türkiye'de Türk köylüsü
nün sigortadan mahrum mevsimlik yaşayışla
rı, elbette ki siyasi felsefesi ne olursa olsun, 
iktidarların ve onların sosyal, politikasını ger
çekleştirecek durumda plânları yapmakla gö
revli Devlet Plânlama Teşkilâtının dikkatin
den kaçmamalıdır. 

Sosyal denge, sosyal adalet ve sosyal gü
venlik sadece Anayasanın sayfalarında ve ga
zetelerin sütunlarında siyasi bir kelime olarak 
kalmamalıdır. Biz bugün maalesef Devlet Plân
lama Teşkilâtının 1969 yılı Bütçesini tetkik et
tiğimiz zaman her sahada yapılması lâzımge-
len hususlara temas edildiği halde, 32 milyon 
nüfus içerisinde 9 milyonunu teşkil eden orman 
içinde yaşıyan ve taş devri hayatındaki ilkel 
şartlarla başbaşa kalan orman içi köylülerinin 
durumu ele alınmamıştır, 

Nüfus artışımızın hızı yüzde 2,6 ve gelişme 
hızı yüzde yedi olarak kabul edildiğine göre 
orman içerisinde yaşıyan insanların nüfus ar
tışı daha da yüksek ve fert başına gayrisâfi 
millî hâsılada yüzde itibariyle artış şöyle dur
sun, tahmin ederiz ki, bir gerileme vardır. Ve-
levki 1969 fiyatlariyle plânda gösterilen 1969 
yılında fert başına gayrisâfi millî haşıla 3226 
liraya yükselse de bir mâna ifade etmiyecek-
tir. Mesele, millî hâsılanın artması ve artan mil
lî hâsılaya oranla fertlere düşen payı tesbit de
ğil başka bir deyimle millî hâsıla muayyen şa
hısların ceplerine akıtılan bir çeşme olmak
tan kurtarılmadıkça rakam üzerinde ifade edi
len gerçekler fiiliyata uymıyacaktır. 

Orman içerisindeki köylülerin her türlü 
medeni imkânlardan mahrum yaşamaları ya
nında işsizliğin sefalete varan yönünde üzerin
de durulması icabederdi. Maalesef plânda biz 
bunlara tesadüf etmemekteyiz. 

Orman Kanununun 13 ncü maddesinde yer 
alan orman içerisinde yaşıyan sefil insanlara 
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kalkınmaları için destek olsun diye her yıl 
konulması zorunlu olan 50 milyon liralık fon 
da bugüne kadar konulmamıştır. Devlet Plân
lama Teşkilâtı bu konuda her nedense durma
mıştır. 

Bir milletin millî geliri fertlere göre yayıl-
madıkça, fertler arasında âmme vicdanının 
tesvibedeceği şekilde gelir dağılımı yapılma
dıkça, o memlekette Devlet Plânlama Teşkilâ
tından bir bakıma bahsetmek de acı olur. 

Biz özel sektörün aleyhinde değiliz. Yalnız 
özel sektöre Devlet elinin uzatılmasının zaman
la ilgili olduğuna kaaniiz. Devletin tâbiiyetin
de olan vatandaşlar aç ve sefilken, işsizlik 
açık ve gizli devam ederken ücret adeletsizliği 
gelir dağılımındaki uçuruma varan adaletsiz
lik mevcut iken bâzı bölgelerde tabiatın bon
kör yaratısı yanında bâzı bölgelerin her türlü 
imkândan mahrum bulunması düşünülürse Dev
letin evvelâ zayıfı, fakiri ve ihtiyaç sahibi 
olan işsizi himaye etmesi, koruması ve ona 
imkânlar vermesi icabeder. Çalışma herkesin 
hakkı olduğuna göre Anayasasının 42 nci mad
desinde yeralan çalışma hakkı ve ödevi husu
sunda Devlet vazifesini yerine getirmelidir. 
Devlet çalışanların insanca yaşaması, çalışma 
hayatının kararlılık içinde gelişmesi için sosyal 
iktisadi ve malî tedbirlerle çalışanları koruma
sı, çalışanları desteklemesi ve işsizliği önleyici 
tedbirleri alması Devletin en büyük vazifesidir. 

Muhterem arkadaşlarım; Devlet sıfatını ta
şıyan Devlet Plânlama Teşkilâtı da hiç şüphe 
yok ki, Anayasasının ruhuna uygun çalışma 
yapmak zorundadır. 

işte bu yöniyle Millet Patisi olarak görüşü
müz özel sektörü de olsa zaruretler devam et
tiği müddetçe Devletin müdahale hakkında yer 
vermek zorundayız. Evvelâ özel sektör duru
muna ve seviyesine fertleri ulaştırmak Devlete 
ve Devlet babaya düşen en büyük vazifedir. 

Gerek Makro ve gerekse Mikro plânlar va 
pılırken yurdun jeolojik yapısiyle beraber be
şeri, iktisadi, sosyal ve kültürel durumları da 
dikkate alınmak suretiyle en geri durumda 
olan bölgelerin kalkınması için plânlar tanzim 
edilmeli evvelâ bu geri kalmış olan bölgeler 
de yaşıyan insanlara hayat hakkı tanınma
lıdır. 
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Geçen sene bütçe görüşmeleri münasebe
tiyle işaret ettiğimiz gibi Türkiye'nin kalkın
ması her sahada dengenin kurulmasına bağ
lıdır. Devlet Plânlama Teşkilâtı ücretler ara
sındaki adaletsizliği, kazançlar arasındaki vic
danların kabul etmediği fahiş farkı giderici 
malî reforma el atmak zorundadır. 

Bundan sonra Türkiye'yi bölgelere ayırmak 
suretiyle her bölge için asgari üçbeş vilâyeti 
içine alan bir bölge kalkınma plânı tanzim 
edilmeli; nerede, ne zaman, ne gibi tesis ye 
müesseseler kurulacak ise bunlar yapılmış olan 
bölgesel plânlarda gösterilmelidir. Demokrasi 
açıklık rejimi olduğuna göre her bölgenin va
tandaşı kendi mıntakasma yapılacak tesisleri 
bilmek ister. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı siyasi baskılar
dan tamamen uzak bir görüş içinde çalış
makla yükümlüdür. Böyle plânlar yapıldığı 
zaman hem bölgeler arasında sosyal denge ku
rulmuş olur ve hem de Plânlama Teşkilâtı ger
çek mânada vazife görmüş olur. Devlet Plân
lama bütçesini bu görüş altında mütalâa et
tiğimiz zaman bunun olmadığını görüyoruz. 

Bu hususu belirtmek için sadece bir noktaya 
temas etmek kâfi gelecektir. Basına intikal eden 
zaman zaman münakaşalara konu olan tersa
nelerle ilgili projeler. Bunu teyideden canlı bir 
misal. Pendik mıntakasmda tersanenin kurul
masının uygun olmadığı imar ve Mühendisler 
Odasının bildirisiyle ortaya çıkmakla beraber, 
ayrıca şehircilik uzmanları ve Pendik halkı 
da burada bir tersanenin kurulmasını uygun 
görmemişlerdir. Hattâ harb ekonomisi yönün
den de bütün sanayi tesislerinin bir arada in 
şasi mahzurlu telâkki edilmesine rağmen, Dev
let Plânlama Teşkilâtının burada öyle bir ter 
sane projesinin tatbikina nasıl müsaade edip 
plâna almış olmasını anlamakta güçlük çek
mekteyiz. Sosyal dengeyi bozan çeşitli mahzur-
lariyle ortaya konan bu tersane işi Plânlama 
Teşkilâtı çalışmaları hakkında bize bilgi veren 
tipik bir örnektir. 

Muhterem milletvekilleri; Devlet istatistik 
Enstitüsü tarafından 15 Kasım 1968 yılında, 
gayrisâfi millî hâsıla % 6,6 oranında bir artış 
göstererek, 1961 fiyatlariyle, 84 milyar liraya 
ulaşmıştır. Gayrisâfi millî hâsıla. Birinci Plân 
Devresinin son yılı olan, 1967 yılında, 79 mil
yar lira olarak gerçekleşmişti. 
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Fert başına düşen millî gelir, Birinci Beş 
Yıllık Plân Döneminde, yılda ortalama % 3 
oranla artarak, 1968 de 2 500 liraya yaklaş
mıştır. 

1968 kalkınma hızı, Birinci Plân Döneminin 
ortalaması olan % 6,6 lık kalkınma hızı se
viyesindedir. 

Birinci dönem sonucunda olduğu gibi, plân 
hedefine ulaşmamış olmakla beraber, 1968 de 
sağlanan bu neticeyi de memnuniyetle karşı
lıyoruz. Bununla beraber bilhassa tarım ve sa
nayi gibi üretken sayılan sektörlerde, plân 
hedeflerinin gerisinde kaimmiş olması, bu ba
şarıyı biraz gölgelemiştir. Tarım ve sanayi 
sektörlerinin eksiği, kısmen inşaat, ulaştırma, 
konut gibi sektörlerin fazlaları ile kapanmış
tır. Gerçek budur. 

Tarımda, plân hedeflerine ulaşılamamasmm 
sebebi açıktır. Tarımımız, geniş ölçüde hava 
şartlarına bağlı kalmakta devam etmiştir. 
İkinci Kalkınma Plânı ile ağırlık verilmesi ön
görülen sanayi sektöründe plân hedefInni al
tında kalınmış olması üzüntü ile karşılanacak 
bir neticedir. 1967 yılında, % 12 ye ulaşmış 
olan sınai sektör büyüme hızının bir yıl için
de % 10,3 e düşmüş olmasının sebepleri üze
rinde durulmak lâzımdır arkadaşlar. Sayın 
Başbakanın son basın toplantısında yaptığı 
gibi bu düşmenin, tanmsal ürün noksanına 
bağlanmasının doğru bir teşhis olmıyacağı ka
nısındayız Bu düşme, daha çok, hammadde 
bakımından dışa bağlı sanayiimizin, döviz kıt
lığı, transfer gecikmeleri sebebiyle, yeteri ka
dar hammadde tedarik edememesinden ileri gel
mektedir. Yapılan incelemeler bunu açıkça gös
termektedir. 

Uygulama sonuçlarına gelince : Bütçe Ko
misyonunda verilmiş olan bilgilere göre, 1968 
yılında yatırımların % 93 oranında gerçekleşe
ceği anlaşılmaktadır. Bu sonuç, plân hedefi
nin ve % 97 ye varan 1967 rakamının geri
sinde kalmakla beraber, Birinci Plân Dönemi 
uygulama oranının üsündedir. Bu bakımdan 
bunu memnun olunacak bir sonuç olarak mü
talâa ediyoruz. Buna karşılık, Birinci Plân 
Devresinde olduğu gibi, son yılda da yatırım
ların tarım, sanayi, ulaştırma, konut gibi sek
törler arasında dağılmasında plân hedeflerini 
aksatan, kaymalar olduğuna işaret etmek ya
rinde olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; nisbeten olumlu sa
yabileceğimiz bu gelişmeler yanında, geçen yıl 
içinde ekonomide, yer yer duraklamalar ol
muş ve ekonominin genel görünüşünde endişe 
yaratan bâzı belirtiler başlamıştır. İç ve dış 
ödemelerde zorluklar ve tıkanıklıkların başgös-
termesi bunun ilk işaretleri olmuştur. 

Kamu sektöründe harcamaların kaynaklar
dan daha hızla artması sonucunda meydana 
gelen açıklar, ödemeleri zorlaştırmaya başla
mış ve tıkanıklıklara yol açmıştır. Zamanla 
Hazine, istihkakları ödeyemez bir duruma gir
miştir. Bütçenin çok büyük bir açık devredece
ğinin kesin surette anlaşılması üzerine de, 
Hükümet, harcama taahhütlerini ve kısmen 
ödemeleri durdurarak, çok sert tedbirlere baş
vurmaya mecbur kalmıştır. 

ihracatın gelişmemesi ve hattâ bir yıl ön
ceki seviyenin altına düşmesi, dış yardımların 
azalması, dış ticaret ve ödemeler dengesi açık
larının büyümesine ve transfer güçlüklerinin 
artmasına sebebolmuş, ithalâta olumsuz etki
ler yapmıştır. 

Biraz önce de işaret ettiğim gibi bu yüzden, 
bâzı sanayide hammedde darlığı çekilmiş ve 
bunun sonucu olarak da, üretimde yer yer 
azalmalar kaydolunmuştur. 

Bâzı sanayi kollarında ise, dokuma gibi, 
stoklar artmış taksitli satışlarda vâdeler uza
mış ve işletme kredileri ihtiyacı büyümüştür. 

Zirai mahsullerin, tahminlerin altında kal
ması, hububat ithal ihtiyacını doğurmuştur. 

Ve nihayet, toptan eşya fiyatları ile bir
likte hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı biraz 
daha artmış ve büyümüştür. 

Tereddüt ve güvensizlik yaratan bu geliş
meler bir yandan da, paranın, devalüe edi
leceği şayialarının çıkmasına sebebolmuş ve bu 
durum da ekonomide hassasiyeti artırmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 
Bütün bunlara rağmen yeni kurulmuş bir 

teşkilât olan Devlet Plânlama Teşkilâtı her yö
nüyle keyfî hareketlere siyasi baskılara karşı 
az da olsa bir sigorta durumundadır. Devlet 
Plânlama Teşkilâtı plânlarını ve programlarını 
yaparken her şeyden evvel gerçek bilgilere ve 
donelere ihtiyaç vardır. Bunun için de her 
türlü anketlerle resmî, gayriresmî, sivil ve as
kerî sanayii dallarının her koluna ait tanzim 
edilecek anketlerle bilgi toplıyacak Devlet is-
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tatistik Enstitüsü ile sıkı sıkıya işbirliği yap
mak zorundadır. Gemide pusula ne İSG plân ve 
programın tanziminde de istatistikî malûmat 
odur. Bunları dikkate almak suretiyle tanz'.m 
edilecek plân, hedeflerine daha iyi ulaşacak
tır. Yeri gelmişken bir noktaya daha temas et
mek suretiyle sözlerimizi bitirmek istiyorum. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının çalışmaların
da en büyük hedef yurdun berçeklerini en iyi 
şekilde dile getirip ona göre plân yapmak 
tır. Bunu da kendi elemanları yapacaktır. 
Burası Başbakanlığa bağlı olarak çalışmala
rını yaparken emirlerini Anayasadan ve kanun
lardan almak suretiyle hizmet ifa edecektir. 
Biz Millet Partisi olarak Devlet Plânlama 
Teşkilâtının daha da güçlenmesini ve her dalda 
ihtisaslaşmaya doğru gidilmesini istiyoruz. 
kalkınmasında anadâvaların hallinde dikkate 
alınacak konuları Devlet Plânlama Teşkilâtı 
re'sen seçmelidir, seçebilmelidir. Devlet Plân
lama Teşkilâtı bütçesi münasebetiyle görüşle
rimizi burada bitirirken bütçenin Büyük Türk 
Milletine ve Devlet Plânlama Teşkilâtı men
suplarına hayırlı olması dileğiyle saygılarımı, 
sevgilerimi sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Nihat Diler. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Tabiî canım alkışlarsınız, kır 
atın gölgesinde durup alkışlarsınız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

Y. T. P. Meclis Grupu adına Devlet Plân
lama Teşkilâtı Bütçesi üzerinde görüşlerimizi 
açıklıyacağım. 

Tarihî hâdiselerin menfî ve makûs seyri için
de ekonomik balamdan geri kalmış az gelişmiş 
bir ülke haline gelmişiz. Nüfusumuzun tahmi
nen % 75 i ziraatle meşguldür. Üretilen zirai 
mahsuller ihtiyacımızı karşılıyamamalktadır Me
deni âlemle aramızdaki mesafe çok fazladır. 
Gerilik çemberinden memleketiim'izi kurtarmak, 
medeni âlemle aramızdaki mesafeyi katetmek, 
ideal olarak çağdaş medeniyetin önüne geçe
bilmek için tabiî ve beşerî kaynaklarımızı bu 
maksada uygun kullanmak mecburiyetindeyiz. 
Tabiî ve beşerî kaynaklarımızı kullanırken de
mokratik düzen içinde demokrasinin baskı 
groplarının tesiriyle değil, fakat ilmin verile

rine göre kullanmak mecburiyetinde kalmamız
dan dola,yı Devlet bünyemize plân fikri girmiş
tir. 

Anayrsamızın 129 ncu ve 41 nci maddesi 
plânın tanzim seklini ve hedefine ulaşma yol
larını göstermiş bulunmajktiadır. Anayasanın 
bu hükümlerinin ışığı altında Devlet Plânlama 
Teşkilâtının kurulmasına dair 91 sayılı Kanun, 
usun vadeli plânın yürürlüğe konulması ve 
bütünlüğünün korunması 'hakkında 77 sayılı 
Kanun ve bunlara ek kanunlar ile ayrıca Kal
kınma plânının uygulaması esaslarına dair 933 
nayılı Yetla Kanunu da çıkarılmış bulunmakta
dır. 

'Sayın milletvekilleri; Birinci Beş Yıllık Plâ
nın uygulanması bitirilmiş, İkinci Beş Yıllık 
Plânın da bir dönendik tedbiri uygulanmış ikin
di yıl uygulamasına bu bütçe yılı ile girmiş bu
lunuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, medeni ilerleme ve re-
fpifcı ekonomik ölçülere göre tarif edenler, bâzı 
}YJ:M,el:"ilmiyeeeık kriterler ortaya atmışlardır, 

Bir memlekette ziraat ve sanayi sektörlerin
ize çalışanların sayısı % 50, sosyal ve kültürel 
hizmetler sektöründe çalışanların sayısı da % 
50 ise, o memlekette ekonomÜk bakımdan mede-
râyet ve sosyal refah vardır demektedirler. En 
medeni memleketlerde ise ziraatle meşgul olan
ların % 10, sanayide çalışanlaınn % 10, sosyal ve 
kültürel hizmetler sektöründe çalışanların riis-
"rtâi de % 89 ise o memlekette meldemi ve sos
yal refah en yüksek derecededir. Binaenaleyh, 
ekonomik balamdan en ileri bir memlekettir di
ye tarif etmişlerdir. 

istatistikî rakamlara göre, memleketimizde 
çalkan şahısların umumi nüfusa göre nisbeti 
% 47. Bu durumda 5 veya 8 milyon nüfusu
muzun zirai sektörden sanayi sektörüne, ora
dan da sosyal ve kültürel hizmetler sektörüne 
kaydırılması gerekmektedir. Her yıl artan, 
arttıkça ihtiyaçları da artmış bulunan nüfusu
muz, köylerden şehirlere akın etmekte, bunun 
neticesi gecekondu problemlerini ve buna bağ
lı diğer sosyal problemlerin ortaya çılkmasma 
r.ekebolmaktadır. işte bu durumu önlemek için, 
süratli sanayileşme hamlesi yapmak medburiye-
tin- .̂eyis. Süratli sanayileşme hamilesini yapma 
zaruretini daha evvelki bütçe müzakerelerinde 
gerek bütçenin tümü üzerinde ve gerekse Dev
let Plânlama Bütçesinin Yüce Mecliste görü-
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şülmesi sırasında defaatla tekrarlamış, usul ve 
esastan gidilecek yolları da göstermiştik. 

Sayın milletvekilleri, İkinci Beş Yıllık 
Plân, süratli sanayileşme hamlesine yer verme
di dolayısiyle partimizin, üzerinde titizlikle 
durduğu bir fikri paylaşmış bulunmaktadır. 
Bundan dolayı memnunuz. Ancak, plânlı kal
kınmanın en mühim özelliği ortaya konmuş 
olan tedbirlerin titizlikle, ciddî bir şekilde ye
rine getirilmesi lâzımdır. Aksi halde hastala
nıp doktora hastalığının giderilmesi için başvu
ran bir hastaya doktorun verdiği ilâçları ve 
tavsiyeleri nasıl hasta yerine getirmediği za
man hastalığının iyileşmesi mümkün değilse, 
plânın tavsiye ettiği tedbir ve disipline de uyul
maması halimde ekonomimizi sıhhatli bir bün
yeye plânın hedefleri istikametinde geliştirme
mize imkân yoktur. 

Sayın milletvekilleri, Birinci ve ikinci Beş 
Yıllık Plânların müşterek tarafları vardır. Ve 
temel prensip şu şekilde tesbit edilmiştir : De
mokratik düzen içinde sosyal adalete uygun, 
iktisadi ve fiyat istikrarını koruyarak % 7 
kalkınma hızına ulaşmak, ikinci Beş Yıllık 
Plân, Birinci Beş Yıllık Plânın uygulanma
sından geniş çapta istifade ederek hazırlan
mış, sanayi sektörüne kalkınmada öncelik ve 
iticilik rolü verilmiştir, ikinci Beş Yıllık Plâ
nın genel amaçları şu şekilde tesbit edilmiştir: 

1. % 7 gayrisâfi millî hâsılanın artış hızı
nı devam ettirmek, 

2. Türk ekonomisini yapısal güçlüklerden 
kurtarmak, 

a) Tarım metotlarını modernleştirmek, 
ileri bir teknolojik uygulamaya gitmek, 

b) Gayrisâfi millî hâsıla içinde sanayi sek
törünün payını artırmak, 

3. Ekonomimizin genel yapısını tarımsal 
karekterden çıkarıp sanayi sektörünün hâkim 
olduğu bir düzene sokmak, tarımda hava şart
larının etkisini azaltmak veya asgari haddine 
indirmek, toplumun hayat standardını yük
seltmek, tasarruf ve tüketim arasında denge 
kurmak, tasarrufu artırmak, tüketimi kısmak, 
veya tüketim hızını azaltarak tüketim meylini 
sosyal adalet ve fırsat eşitliği istikametine yö
neltmek, kalkınmamızda dış yardımların tesi
rini azaltmak. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Plânlama Teş
kilâtı Bütçesi üzerinde Bütçe Komisyonunda 
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hazırlanan rapor gayet itina ile hazırlanmış, 
mufassal, sistemli bir rapordur. Bu bakımdan, 
raporu hazırlıyan sayın arkadaşlarıma teşek
kür etmeyi borç bilirim. Bu rapora göre, muh
telif yıllarda üretken durumda bulunan tarım 
ve sanayi sektörlerinin hızlarının mukayesesi 
yapılmış, tarım sektöründe gayrisâfi millî hâ
sılanın artışında ilerleme ve gerilemeler oldu
ğunu ve istikrarsız bir durum arz ettiğini, bu
na mukabil sanayi sektöründe plân hedefleri
nin gerisinde bulunmakla beraber plân hedefle
rine doğru muntazam, istikrarlı bir gelişme ol
duğunu, bu meyanda 1968 yılı programının 
9 aylık uygulama sonuçlarına göre yıl sonun
da kalkınma hızının cari fiyatlarla % 9,6, sa
bit fiyatlarla % 6,8 bir gelişme kaydedildiğini 
ifade etmişlerdir. Sanayi sektöründe ise % 12 
olan plân hedeflerinin yıl sonunda % 10,5 
olarak gerçekleşeceğini Devlet istatistik Ens
titüsünce yapılan hesaplara göre tahmin et
tiklerini, sonraki gelişmelerle 1968 yılı kalkın
ma hızının % 7 ye ulaşacağını ifade ve beyan 
etmişlerdir. Ancak, tabiî bu kalkınma hızını 
sabit fiyatlarla değil, cari fiyatlarla olduğu
nu beyan buyurmuşlardır. 

Sayın milletvekilleri, geçen yılki bütçe mü
zakerelerinde de belirttiğimiz üzere plân, sis
temli bir dokümandır. Plânın sosyal, kültürel ve 
ekonomik hedefleri vardır. Anasektörler ve tâli 
sektörler vardır. Plânın sürekli ve ekonomik 
bünyeye sağlamlık verebilmesi için % 7 kalkın
ma hızını mücerret olarak nazarı dikkate almak 
kâfi değildir. % 7 kalkınma hızı, bir muhassa-
ladır. Diğer sektörler meyanmda tarım ve sana
yi sektöründen ayn inşaat, ulaştırma hizmet 
sektörlerinin de artış hızlan bu muhassalaya dâ
hil edilerek hesabedilmektedir. Tanm ve sanayi 
sektörleri gibi ana ve üretken sektörlerin plân 
hedeflerinin gerisinde kalması, inşaat ve ulaştır
ma sektörleri gibt üretken olmıyan sektörlerin 
plân hedeflerini aşması ve bu aşan hızların % 7 
kalkınma hızını hesabederken esas alınması sağ
lam bir ölçü değildir. Ölçüyü bu şekilde aldığı
mız takdirde kalkınmamızın sürekli ve sıhhatli 
olduğunu ifade etmek hem bizi hem de kamu 
oyunu yanıltır. Yatırımlarda da yatınm nisbet-
leri ve yatınmlann gerçekleşme nisbetleri orta
ya konmalıdır. Kontrolü mümkün kamu sektörü 
yatırımlarının yanında kontrol ve tesbiti müm
kün olmıyan özel sektör yatıranlarını da sektör-
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ler içinde hızların hesahedilmesinde muhassala 
olarak esas alınması bizi yanıltabilir. Plânın en 
mühim tavsiye ettiği tedbirlerden biri de üreti
mi artırmak, tüketimi azaltmaktır. Tüketimin 
gayrisâfi millî hâsılaya oranının 1963 yılında 
% 87,4 iken 1967 yıllında % 80,6 ya düşmesi 1968 
yılında da bu düşüş temposunun devam etmesi 
memnuniyetimizi muciptir, ancak, reel tüketim 
hacminin artışı plân gereklerine aykırı bir du
rumdur. 

Sayın milletvekilleri, % 7 kalkınma hızını 
biz de Y. T. P. Meclis Grupu olarak, hem mede
ni âlemle aramızdaki mesafenin katedilmesi, hem 
de artan nüfusumuzun ihtiyacını karşılamak 
bakımından uygun bir kalkınma hızı olarak ka
bul etmekteyiz. Ancak, bu kalkınma hızının sü
rekli ve sıhhatli olması için; 

1. Tanm sektörünün mümkün mertebe ha
va şartlarının menfi etkisinden korunmasını ve 
.hedefine ulaştırılması tedbirlerinin alınmasını 
bu hususta modern teknolojinin bütün icapları
nın tarımımızda kullanılmasını araç, gereç, suni 
gübre, tohum, sulama, yeterli derecede kredi 
sağlanması suretiyle tarımın hedefine ulaştırıl
masını, temin etmek, bu meyanda hava şartları
nın tesirinden uzak ve fevkalâde gelişme potan
siyelini haiz hayvancılığın gelişmesinin tedbir
lerini de almak mecburiyetindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, ekonomi ilminin her
kesçe bilmen ve fakat maalesef bizim politika
mızda uygulanamıyan bir gerçeği vardır. O da 
bir memleketin zirai potansiyeli işba haline geti
rilmeden sanayi hamlesine gidilmesi birtakım 
mahzurları tevlidedeceği, ayrıca bütün dünya 
milletleri arasında filen jeolojik ve coğrafî şart
lara göre ekonomik bakımdan bir iş bölümü 
mevcudolduğu, her hangi bir devlet kendi mem
leketinin jeolojik ve coğrafî şartlarını jeolojik 
ve coğrafî şartlarına göre dünya piyasalarında 
beynelmilel pazarlarda rekabet edebileceği ko
lay ve ucuz üretilmesi mümkün mahsulleri üret
me yoluna gitmez ve sanayimi de bu kolay ve 
ucuz elde ettiği hammadde üzerine tesis etmezse 
teknolojinin en üstün tekniğini uygulamak sure
tiyle elde edeceği mahsul ve mamuller dünya pi
yasalarında beynelmilel pazarlarda fiyat ve ka
lite bakımından satışı mümkün olmıyacak, istih
sal edilen mahsul ve mamuller ancak iç istihlâk 

mevzuu olabilecektir. Bu ise, ekonomimizin ge
lişmesini değil, gerilemesini intacedecektir. 

Sayın milletvekilleri, tarım sektörü içinde 
dünya piyasalarında bizim kolaylıkla rekabet 
edebileceğimiz duruma getirecek canlı hayvan
cılıktır. Canlı hayvancılığımıza önem verilme
miştir. Canlı hayvancılığın geliştirilmesi hem ye
terli beslenmemizin hem de zirai sahada hava 
şartlarının menfi etkisinden uzak, istikrarlı ve 
verimli gelişmeyi hem de hayvan mahsullerine 
dayanan sağlam bir sanayinin kurulmasına im
kân verecektir. Toprak Mahsullerine tanınan ta
ban fiyat politikası hayvancılığa tanınmamıştır. 
Hayvan müstahsıllan yeteri nisbetinde krediden 
istifade edememektedir. İhracatta toprak mah
sullerine ve sanayi mamullerine tanınan çeşitli 
himaye tedbirleri ve primler hayvancılığa tanın
mamıştır. Bütün bunlara rağmen, bir vakıa göz
lerimizin önünde cereyan etmekte, hepimizi üz
mekte, ve vicdanlarımızı sızlatmaktadır. O da, 
hayvan kaçakçılığıdır. Bunun nedenlerini nazarı 
dikkate aldığımız takdirde, bir tarafta Devletin 
bütün gücünü kullanarak takviye edip ihracına 
çalıştığımız mallarımız ihracedilmemekte, öbür 
tarafta beslenmemizi temin eden millî gelirimizi 
süratle artıracak olan ve ihracı teşvik edilmediği 
halde tarlalara mayın koymak suretiyle önlenen 
hayvancılığın istihsal gelişmesini ve ihracının 
desteklenmemesi açıkça kalkınmamıza cephe al
mak gibi bir durum yaratmaktadır. Y. T. P. 
Meclis Grupu olarak zirai sahada hayvancılığın 
gelişmesi ve ihracı için gereken tedbirleri alma
lıyız. Zira, ihracı kolay olan hayvansal mahsulle
rimiz fiyat ve kalite bakımından dünya piyasa
larında rekabet edebilecek duruma getirilebilir, 
kalkınmamız için muhtacolduğumuz döviz ko
laylıkla temin edilir, dış ticaret açığımız süratle 
kapanır, dış ödeme dengesinde lehte bir gelişme 
olur. 

2. Sanayi hamlemizi coğrafi ve jeolojik 
şartlar içinde en kolay, en ucuz şekilde elde ede
ceğimiz mahsul ve maden cevherleri üzerine 
oturtmamız lâzımdır. Sayın Sanayi Bakanının, 
Sanayi Bakanlığının Bütçesinin Senatoda görü
şülmesi sırasında : Şeker pancarını 110 kuruşa 
malediyoruz. Beynelmilel piyasalarda şekerin 
kilosu 55 kuruşa satılmaktadır, demesi, yukar
dan beri arz ve izah etmeye çalıştığımız ekono
mik kaidenin nazarı dikkate alınmayışının ha
zin bir gerçeğidir. 
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Sayın milletvekilleri, % 7 kalkınma hızının 
sıhhatli bir gelişme ölçüsü olabilmesi için, şu 
hususların yerine getirilip getirilmediğini sor
mayı zaruri bulmaktayım. 

1. Biliyorsunuz, çok yakın zamanlarda 
üniversitede bâzı hâdiseler oldu ve «Gençlik 
bunalımı» diye hepimizi üzen bu hâdiselerin 
nedenlerini tetkik ettiğimiz zaman gördük, bâ
zı fakültelerden mezun olan öğrenciler, hayat
ta iş bulmak için sıra beklemektedirler. Dev
let bünyemizde plânın hedeflerine ulaştırılma
sı için elemana ihtiyacımız vardır. Bir taraf
tan fazla eleman çıkarıyoruz üniversitelerden, 
öbür taraftan Devletimiz eleman sıkıntısı çek
mektedir. Devlet Plânlama Teşkilâtiyle üniver
site iarasında bir işbirliği sağlanmış mıdır? Ve
ya Devlet Plânlama Teşkilâtı «Devletimizin 
bünyesinin şu elemanlara ihtiyacı vardır» diye 
üniversite ile teşriki mesei etmiş midir? 

Bize diyecekler ki, efendim, üniversite muh
tardır, özerk bir müessesedir, özerkliğin de, 
her şeyin de mevcudiyeti Türk Milletinin haya
tının refah ve saadet içinde temadisi, içindir. 
Yoksa özerklik bizatihi üniversitede keyif ve 
zevk sürmek için değildir. 

Acaba Devlet Plânlama Teşkilâtı bu yolda 
üniversite ile işbirliği yapmış mıdır? Veya üni
versitenin bu husustaki görüşleri nedir? 

Ayrıca Hükümet, burs, kredi v.s. yollarla 
hedeflerine uygun bir eğitim sisteminin ger
çekleşmesi için çaba sarf etmiş midir? Bunu 
öğrenmek istiyorum. 

2. Kamu gelirleri plân hedeflerine ulaş
mış mıdır, kamu gelirleri ve cari harcamaları 
plân hedeflerinin sınırlan içinde kalmış mı-
dırî 

3. Plânın uygulanması için yeterli proje 
hazırlanmış mıdır? 

4. Eölgelerarası dengesizliğin giderilmesi 
için kabul edilen prodüktif olmıyan enfras-
türktûr yatırımlarda bu bölgelere bir öncelik 
tanınmış mıdır, dağ köyleri ve orman işi köy
lülerin yol, su, elektrik ihtiyaçlarının karşılan
masında bir öncelik verilmiş midir, kredi da-
ğılımmda Bütçe Komisyonunda temas edildiği 
gibi gerek zirai ve gerek sınai kre
dilerde geri kalmış bölgelere öncelik 
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I verilmesi gerekir iken bunun hilâfına 
bir yol izlenmiş midir, ezcümle, geri kal
mış 22 ilimizde Doğu, Güney - Doğu - Anado
lu ile, Doğu - Karadeniz ve Orta - Anadolu'da 
yaşıyan çiftçi ve esnaflara artan kredi hacmi 
içinde kredileri artırılmadığı gibi gelişmiş böl
gelerimize nazaran fert başına onda bir nis-
betindc bir kredi verildiği hususu doğru mu
dur? 

5. Yatırımcı daire ve kuruluşların yatırım 
güçleri artırılmış mıdır? 

8. Yatırım harcamalarını zorlaştıran ve ak
saklıklar yaratan mevzuat değişikliği yapılmış 
mıdır? 

Burada 933 sayılı Kanundan bahsedilecek
tir. Bugün 933 sayılı Kanunun çıkarılması bâzı 
ihtilâf ve iltibaslara meydan vermiştir. 933 sa
yılı Kanuna göre dağıtılan krediler, doğrudan 
doğruya Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Hükümet 
marifeti ile dağıtıldığı için kontrolü imkânsız 
hale gelmiştir ve kredilerin suiistimal edilmesi 
halinde Devlet Plânlama Teşkilâtının ve Hükü
metin bu hususta yapacağı her hangi bir işlem 
olmıyacaktır. Sayın raportörler de bu mevzua 
dokunmuş, bunun bir banka marifeti ile dağıtıl
masının zaruri olduğunu ifade etmişlerdir. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Zaten öyle. 

NÎHAT DİLER (Devamla) — Acaba bu hu
sustaki Hükümetin kanaatleri nedir? Öğrenmek 
isterim. 

DEVLET BAKANI SEYFl ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Banka dağıtıyor. 

NÎHAT DİLER (Devamla) — Biz Bütçe Ko
misyonunda tetkik ettik, bu hususta bir cevap 
verilmemiştir, öbür arkadaşlarda hep bu yolda 
«bir banka marifeti ile değil de, doğrudan doğ
ruya Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından 
dağıtıldığı» ifade edilmiştir. Bütçe Komisyo
nundaki şey bu. Bilmiyorum, hangi banka ma
rifeti ile dağıtıldığını? Ben tetkik ettim, bir 
cevap alamadığım için bu sebepten sormak za-

I ruretini hissettim. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Millî bankalar. 

NİHAT DİLER (Devamla) — : 

7. Yatırımlarda dış kredilerin sağlanma
sında gerekli sürat ve kolaylık tedbirleri alm-

I mamıştır, 
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8. Plân uygulamasının izlenmesinde etkin 
bir sistem kurulabilmiş midir, 

9. Millî ekonomimizin % 60 mı teşkil eden 
kamu sektörünün plân hedeflerine uygun geliş
mesini engelliyen güçlükler giderilmiş midir, 

10. Yatırım mallarının artışını sağlamak, 
buna mukabil tüketimi asgari plân hedefleri 
içinde tutmak müminin olmuş mudur? 

11. Kamu gelirlerinde kalkınma hamlesinin 
gelişme ve güçlenmesi nisbetinde elâstikî bir 
gelişme sağlanmış mıdır, yani vergilerde ıslahat, 
vergi idaresi reformu, vergi mahkemeleri gibi 
malî ıslahat tedbirleri alınıp vergi kontrol teş
kilâtı etken bir hale getirilmiş midir, 

12. Borç içinde kıvranan mensuplarının 
maaşlarını ödeme gücünü yitiren mahallî idare
lerin gelir reformu malî denkleştirme kanunu 
çıkarılmış mıdır, 

13. İktisadi Devlet Teşekküllerinin kârlı ve 
verimli çalışması, kaynak yaratma ve işletme 
masraflarını kendi bünyesi içinde karşılıyacak 
seviyeye getirilmiş midir, yoksa bütçeye bu yön
den yük olmaya devam edecek midir, 

14. Turizm endüstrisinin geliştirilmesi için 
plân hedeflerinin üstünde yatırımlar yapılmış 
olmasına rağmen aksine bir netice elde etmenin 
sebepleri araştırılıp bunun önüne geçmek için 
gerekli tedbirler alınmış mıdır, 

15. Bütün bu tedbirlerin alınması için, veya 
kalkınmamızı gerçekleştirecek plân dokümanı 
ve bu dokümandaki tedbirler ne kadar iyi ha
zırlanırsa hazırlansın bunu uygulamanın da plâ
nı başarıya götürebilecek aslî unsurlardan en 
mühimmi oduğunu, bu bakımdan topyekûn Dev
let mekanizmasını hak ve adalet esasları içinde 
çalışır hale getirmenin tedbirleri alınmış mıdır, 
yoksa kendi bünyesi içinde büyük haksızlıklarla 
dolu Devlet mekanizmasının bugünkü keşme
keş hali bürokrasinin israfçı ve Devlet hizmet
lerini pahalıya mal eden durumu devam edecek 
midir, % 7 kalkınma hızı sorduğumuz bu sual
lere müspet cevap verildiği takdirde ekonomi
mizin sıhhatli ve süratli bir istikamette gelişti
ğinin işareti olabilir. Aksi halde bizleri yanılt
manın bir vasıtası olur. Geçmiş yıllara nazaran 
sanayi sektöründe plân hedeflerinin gerisinde 
kalınmakla beraber, sanayi sektörünün munta
zam gelişmesinin millî hâsıla içinde payının 
gittikçe arttığını memnuniyetle kaydetmek is
terim. 

Sayın milletvekilleri, Y. T. P. Meclis Grupu 
olarak, sözlerime nihayet vermeden evvel şu te
mennilerimizin nazarı dikkate alınmasını dile
mekteyiz. 

1. Devlet Plânlama Teşkilâtının kendine 
düşen görevi yapabilmesi İçin bu teşkilâtın 
bir Bakanlığa bağlanması ve plânın yürütülme
sinde koordinasyon sağlanması, 

2. Bütçe ile program arasında bir ahenk 
sağlanması, 

3. Zirai ve sınai sektörlerin toplam kredi 
hacmi içinde nispetlerinin artırılması, Ziraat 
Bankasına borçlu düşüp aldığı kredileri sadece 
bu borçları kapatmak için kullanan çiftçi va
tandaşların müstahsil hale getirilmesi için kont
rollü krediye gidilmesi, bu borçlu çiftçi ve es
nafa da çalışmak ve kazanmak fırsatının veril
mesini, 

4. Memleketimizi Ortaçağ kapalı sistemin
den piyasa ekonomisine kavuşturmak için yolla
rın ve köy yollarının süratle yapılmasını, böl-
gelerarasındaki dengesizliğin özel bir tedbir al
maya hacet kalmadan sosyal, kültürel ve eko
nomik bakımdan farklarının en azından bu yol
dan giderilmesini, zirai ve sınai hamlemizin je
olojik ve coğrafî şartlarımıza uygun şekilde ge
liştirilmesini, büyük potansiyeli haiz hayvancı
lığın bu gelişmelerde özel öneminin dikkate alın
masını, 

5. Belediyeler ve mahallî idareler ve İkti
sadi Devlet Teşekkülleri reformunun gerçekleş
tirilmesi, 

6. Vergi sisteminde gerekli vergi ıslahatı
nın yapılması, ve fiyat istikrarının sağlanması, 

7. Artan hayat pahalılığı karşısında büsbü
tün durumları kötüleşen memurların hayat ve 
maişet endişesinden uzak, kendi vazifelerini bi-
hakkin görmeleri için, personel reformunun 
gerçekleştirilmesini temenni etmekteyiz. Bütün 
bunlar temin edildiği takdirde, temennilerimizin 
ışığı altında türlü medeniyetlerin mânevi de
ğerlerini aksettiren tarihî kalıntı ve eserleriyle 
eşsiz tabiat güzellikleri, hava ve suyu ile her 
faninin görmekle hayat ve yaşama duygularını 
tazeliyen mütesna, turistik önemi olan ve güzel
likler manzumesi bulunan aziz yurdumuzun âtıl 
işgücü ile beraber toprakaltı, topraküstü ser
vetlerini istihsale yönelttiğimiz takdirde, bizi en
gelliyen geriliği yerip, çağdaş medeniyete ulaş
mamız ve hattâ büyük Atatürk'ün ifade ettiği 
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şekilde bu medeniyetin üstüne çıkmamız müm
kün olacaktır. 

Hükümet bu yolda hareket ettiği takdirde 
kendilerine muvaffakiyetler diler, 1969 yılı 
Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesinin büyük 
milletimize ve Devlet Plânlama Teşkilâtının 
sayın mensuplarına, hayırlı, uğurlu olmasını 
diler, Yüce Meclisi saygı ve sevgi ile selâmla
rım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Erol Yılmaz Akçal. (A. P. sıralarımdan 
alkışlar) Saat 19,02. 

A. P. GRUPU ADINA EROL YILMAZ AK
ÇAL (Rize) — Muhterem milletvekilleri; 20 da
kikanın bana verdiği imkân çerçevesinde mâru
zâtıma başlamadan evvel, benden evvel konu
şan arkadaşların temas ettikleri birtakım mese
lelere değişik bir açıdan ben de temas efanek lü
zumunu hissediyorum. 

1969 senesinin dünyasında artık merkezî 
plân ile karma plân münakaşası eski kuvvetti ile 
muhafaza edilememektedir. Merkezî plânda, 
merkezî plân usulünü kullanan bâzı memleket
lerde, piyasa nizamının faydalarımdan istifade 
gayretleri bugünün dünyasında yer almaktaldır. 
Bunu şu sebeple söylüyorum; Merkezî plân tüm 
olarak özel sektörün bulunduğu karma ekono
minin hüküm sürdüğü bir memlekette tatbik 
edilemez. Merkezî plânın tatbiki için üretim 
araçlarının muhakkak ki, Devlete aiidolması 
şafttır, üretim araçları Devlete aidolunıca ve 
bir merkezî plân yaptığınız zaman o memleket
te ne olur? Gayet basit, siz o zaman tabiaitiyle 
istihlâkin bilhassa istihlâk maddeleri üretlimıi-
nin azalmasını sağlamak durumunda olduğunuz 
için, Devlet teşebbüslerinin arzını plânlıyacak-
sınız ve tüketicinin talebimi buna göne sınırlıya-
caıksmız. Yani tüketicinin talebi yerime Devlet 
teşkilâtının kararı geçecek. Taibiatiyle vesika 
usulleri ihdas edilecek, Devletle ferdin araısı bu 
suretle açılmış olacak. Devletle ferdin arası böy
le bir nizamda tabiî olarak açıldığı için, vatan
daş Devlete düşman olacak. Devlet kendi otori
tesini tesis etmek için sertliğe başvuracak ve 
o zaman sosyalist bir dikta gelecek, işte merke
zî plâna karşı olmamızın birinci sebebi budur. 
Bu bakımdan müttefik olmadığımız partilerin 
bulunduğu şüphesizdir, netice itibariyle merke
zi plânın bizi bu yola iteceğini biliyoruz. Kaldı 
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ki herkes tarafından demokratik olarak kaibud 
edilmiş bulunan hiçbir memlekette merkezî bir 
plânın var olduğu iddia edilemez. Ancak, mer
kezî plân tatbik ettikleri iddiasında bulunduk
ları birçok memleketlerde piyasa nizamıma yer 
verımek için bâzı değişikliklerin yapıldığı söyle
nebilir ve doğrudur. Misalleri vardır, verebili
rim de. 

Bir noktayı daha sarahate kavuşturmak lâ
zımdır. 

933 sayılı Kanunun Anayasaya aykırı oldu
ğu iddia edilmiştir. Bu ayrı bir iddiadır. Bir 
kanunun Anayasaya aykırı olup olmadığı hu
susunda karar verecek merci, Meclis değildir. 
Ancak, Anayasa Mahkemesi kararını verinceye 
kadar biz o kanunu Anayasaya aykırı şekilde 
telâkki edeuneyiz. Dolayiisiyle fikirlerimizi bu
nun üzertine bina edemeyiz. 

Anayasanın 61 nci maddesinden bahsettiler. 
Anayasanın bir de 40 ncı maddesi vardır. Mü
zakere zabıtlarını okuyarak vaktinizi almıyaca-
ğım. Ancak bu müzakere zabıtlarına inildiği tak
dirde Anayasanın 40 ncı maddesinin Devlete 
özel sektörü yönetme görevini verdiği görülmek
tedir. İşte 933 sayılı Kanunla Hükümetin sağ
lamak istediği husus budur. 

Sayın milletvekilleri; Birinci Plânın ilk tat
bik yıllarında hatttâ geçiş dönemimde dahi 1962 
senesinde dahi Devlet Plânlama Dairemizin kar
şılaştığı çok mühim bir güçlük vardı, uzun za
manlar bu güçlük devam etti. Tahmin ediyo
rum hepiniz haltırlıyacaksınız, Sayın Başvekil bu 
kürsüden ifade etti; proje noksanı meselesi. Bu 
eksikliğin tamam e'dildmiş olması, çok mühim 
bir husustur ve dolayısiyle Devlet Plânlama Da
iresinin Bütçesinde geçen sene sarf edilmiş bu
lunan 30 milyon liranın en faideli sarfiyatlar
dan birisi olarak kabul edilmesi icabeder kana-
atndeyiz. Çünkü beM biz, belki de bizden sonra 
gelecek olan iktidarlar karşılarımda 6 000 küsur 
projeyi hazır olarak bulacaklardır. 

Muhterem arkadaşlar; 1961, 1962, 1963 se
nelerini hatırlıyoruz. O zamm A, P. iktidarı 
plâna karşı olmakla ithamı ediliyordu. Senele
rim muhterem arkadaşlarımızı bir noktaya ge
tirdiğini memnunlukla müşahade etmek kabil. 
Şimdi plânlamayı çok fazla benimsediğimizi 
icranın içerisine soktuğumuzu söylüyorlar. Ne
tice itibariyle yedi senede yapabildiğimiz hiçbir 
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iş yoksa kendimizi tanıtma babında plâna inan
dığımızı kabul ettirmişiz demektedir ki bu nok
tada memnun olmak dcabeder. 

Muhterem arkadaşlar, küçük bir noktaya 
daha temas etmek istiyorum. Bu, ikindi Beş 
Yıllık Plânda ve 1969 senesi programında Ha
san özcan arkadaşımızın temas etmiş bulun
duğu orman köylerine yer verilmediği hususu
dur. Bunu bahusus seçmenin sebebi, orman köy
lerinin Türkiye'de ne derece mühim bir dâva 
olduğunu bütün arkadaşlarımızın bildiği için
dir, bu yanlışlığı tashih etmek babında söyle
mek ihtiyacını hissediyorum. 

Orman köyleri hakkında 1969 programın
da hükümler vardır ve 1969 programı gerçekleş
tiği takdirde orman köyünde yaşıyan ailelerin 
hepisi, meselâ Sosyal Sigortanın faidelerlnden 
istifade edeceklerdir, meselâ orman köylerinde 
yaşıyan her aileden bir fert ayda 450 lira gibi 
bir meblâğa kavuşacaktır. Küçüktür, kâfi değil
dir, fakat hiç yoktan çok iyidir, verebildiğimi
zin âzâmisîdir. 

Muhterem arkadaşlar, bugün dünya bir kal
kınma meselesiyle karşı karşıyadır. Gelişmiş 
memleketler kendi içlerindeki sosyal adaletsiz
liği yok etmek için çalışıyorlar, gelişmekte olan 
memleketler bir taraftan gelişme bir taraftan 
bünyelerini ıslâh etme meselesiyle karşı karşı-
yalar. Meseleyi tetkik ediyoruz; neticelere bak
tığımız zaman bir kısım memleketlerin değişik 
siyasi rejimlerinde değişik gelişme hızları ger
çekleştirdiğini görüyoruz. Aslında sağlanan ge
lişmenin rejimlerle bir alâkası yok, ama sağla
nan gelişmenin alâkası olduğu bir nokta var; 
muayyen bir seviyeye erişmiş olmak. Muayyen 
bir seviyeye eriştikten sonra kalkınma çok da
ha rahat, daha süratli bir şekilde oluyor. Vakti-
niizi almamak içlin uzun misâller vermiyorum. 
Kendi durumumuza bakıyoruz. 1960 - 1966 sene
leri arasını alıyoruz, bu seneler içerisinde gerçek
leştirilen kalkınma hızı çok düşük bir hız olu
yor. Bilhassa ilk senelerin bir düşüklüğü ortala
ma hıza tesir ediyor. Çünkü plân her ne kadar 
iktisatçılar tarafından hazırlanırsa hazırlansın 
muhakkak ki, ona istikamet veren politikacılar
dır ve plânın sosyoekonomik hadiselerle derin 
ilişkileri mevcuttur. Birinci Beş Yıllık Plân dev
resine geçmek işitiyorum. 

Bu devrede, ekonomimizde 6, 7 rakamı ile 
lifade edilen bir gelişmenin sağlandığı hepinizin 
malûmudur. Mühim olan nokta maalesef geniş 
çapta zirai istihsale ve dolayısiyle hava şartları
na bağlı olan bir Türk ekonomisinde tarım için 
öngörülen hedefin gerisinde kalınmasına rağmen 
bu kalkınma hızına erişilmiş olmasıdır. Eğer ta
rım hızı normal bir şekilde gelişmiş olsaydı mu
hakkak ki öngörülen hedef geçilecekti. Muhterem 
arkadaşlar, gelişme hızının mücerret olarak çok 
mühim bir mâna ifade etmediği bu kürsüden 
söylenmiştir. Önün için bunun ayrıntılarına bak
mak lüzumu vardır. Bu dönemde Birinci Kalkın
ma Plânının ağırlık vermiş olduğu sektör olan 
sanayi kolunda ve bilhassa imalât sanayiinde ilk 
yıllardaki gecikmeye rağmen bu kalkınma hızı 
sağlanmıştır. 1963 te % 8 olan hız, 1965 te 8,9 a 
1967 de 12,3 e çıkartılmıştır. 

Ayrıca değişik bir inceleme daha yapmak 
zannediyorum ki zaruridir. Bu da istihsal edi
len maddelerin değerlendirilmesi bakımından ya -
pılması icabeden incelemedir. Çünkü mühim 
olan nokta sanayiin kendi içerisinde değerlen
dirilmesidir. Bu mesele bizi tabiatiyle fert başı
na düşen gelir mevzuuna getiriyor. Çünkü ser
best bir ekonomik nizam içerisinde gelir bakı
mından kifayetsiz ve henüz ihtiyaçlarını temin 
edememiş sınıfların ellerine geçen meblâğları 
tüketim maddelerine yatırmalarında,n ve bu du
rumda tüketim mallarının istihsâlinin kamçılan
masından daha tabdî hiç bir şey olmaz. 

Birinci Beş Yıllık Plân devresine bakıyoruz, 
1965 fiyatlariyle, 1960 senesinde 1 830 Tl. olan 
fert başına 1964 te 2 286 Tl. ma çıkıyor, 1967 
de 2 604 Tl. na baliğ oluyor. 

Muhterem arkadaşım, daha evvel birtakım 
rakamları verdiği için, rakamlar vererek vakti
nizi yeniden israf etmek istemiyorum. Ancak, 
Birinci Beş Yıllık Plânın tatbiki sırasında Tür
kiye'de sosyal politika bakımından sağlanan 
mühim bâzı hususlar vardır. Bunlar; her şeyden 
evvel en büyük sosyal adaletsizlik olan işsizliği 
giderici yönde tedbirler alınması olmuştur. 
1963 yılında Sosyal Sigortalara tâbi faal iş
yerleri sayısı 23 000 ilken 1965 senesinde 
41 000, 1967 senesinde 71 000 e çıkmıştır. 

Yine işe yerleştirilenlerin adedinde iki mis
line yakın bir artış olduğunu görüyoruz, 
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Muhterem arkadaşlar, 1968 senesinin tatbi
katı plân bakımından başarılı olmamıştır deni
lemez. 1963 yılında kamu yatırımlarından bir
çokları; madencilik, imalât sanayii, sağlık, eği
tim yatırımlarında geçen seneye nazaran daha 
üstün gerçekleşme niabetleri temin edilmiştir. 
özel sektör yatırımlarının ise bu devredeki du
rumu, elimizde olan donelere g'öre, biz ancak 
şimdiye kadar yapılmış en yüksek yatırım se
viyesi olarak değerlendirmek imkânına sahibiz. 
Çünkü aksi halde 6,8 lik bir tahmin, zannedi
yorum ki beklenememiş olsa gerektir. 

Huzurunuzda 1969 yılı programı ve ona 
uygun olarak hazırlanmış bir bütçe vardır. 
Bu program 24,7 milyar liralık bir yatınım, 
Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımını 
öngörmektedir. Bunun hakkında tahmin ediyo
rum Sayın Hükümet bizlere geniş malûmat ve
recektir. Ancak, maruzatıma son vermeden ev
vel bizim de Devlet Plânlama Dairesinden, in
celemesini grup olarak rica ettiğimiz bâzı hu
susları söylememize izin vermenizi rica edece
ğiz. 

Bunlardan bir tanesi, her memleket ekono
misinde bir plânlama yapılır iken, bu memle
ket sanayiinin, komşu Devletlerle ve ilişkisi 
bulunan devletlerle beraberce nazarı itibara 
alınması mecburiyetidir. Bizde sanayi plânla
masında önümüzdeki devrelerde bu hususa çok 
dalıa fazla önem verilmesi icabettiği kanaatini 
muhafaza ediyoruz. 

Yine incelememizde güçlük çıkartan bir 
noktayı daha Devlet Plânlama Dairesinin dik
katine arz etmek durumudayım. Bu da, özel 
sektörün takibi gibi fevkalâde güç bir mese
ledir. Bâzı plânlama daireleri bunun için özel 
bürolar kurmuşlardır. Devlet Plânlama Daire
mizin bu hususu ne şekilde gerçekleştireceğini 
bilemiyorum ama, tahmin ederim ki, bu husus
ta kendileri takip meselesini kolaylaştıracak 
birtakım sualleri bizlerden çok daha iyi bile
ceklerdir. 

Muhterem arkadaşlar, 1968 senesi uygu
lamasını ayrmtılariyle huzurunuza sermiyece-
ğim gene. İtiraf etmek durumunda olduğu
muz nokta, öngördüğümüz şekilde Devlet ge
lirlerinin artmamış olması, dengeyi muhafaza 
etmek için Hükümetin çok titiz hareket etmiş 
bulunması ve buna rağmen de 6,8 tahmin edi-

I len bir gerçekleşme hızına erişilecek bulun
masıdır. Bu bizler için istikbâle ümitle bakma
nın ve fevkalâde normal olarak seçilmiş olan 
% 7 kalkınma hızının yakm senelerde hedef 
olarak daha büyük bir hız ile değiştirilmesi lü
zumunun tetkikini bizlere ilham etmektedir. 

Türkiye, - mâruzâtımın başında da ifade et
miş olduğum gibi - kalkınmasının güç senele
rini arkada bırakmıştır kanaatindeyiz. Şimdi 
sıçrama senelerine gelmiş bulunuyoruz ve 3 
seneden beri alınan neticeler bizleri bu ümide 
sahibolmaya sevkediyor. 

Mâruzâtıma burada son verirken beni sa
bırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, 
A. P. Meclis Grupu adına hürmetle selâmlarım 
efendim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim yeterlik önergesi 
var. 

Sayın Bakan görüşecek misiniz? Sayın Ba
kan: Saat 19,27, acaba konuşmanız ne kadar 
sürecek? 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkanım, 15 dakika içinde 
Yüce Heyeti fazla sıkmadan toparlıya'bilırim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜBK (Es

kişehir) — Sayın Başkan, çok muhterem mil
letvekilleri, aziz arkadaşlarım; Devlet Plân
lama Teşkilâtının Bütçesi vesilesiyle parti gö
rüşlerini aksettiren sayın sözcülere teşekkür 
ederek, temas buyurdukları hususlara cevap 

4 arzına çalışacağım. 
Muhterem arkadaşlarım, ilk konuşmayı 

G.P. Grupu adına Sayın irfan Solmazer yaptı
lar ve plân fikrimizi, hür ve demokratik plân 
fikrimizi, millî plân fikrimizi demokratik plân 
fikrimizi ariz âmik izah ettiler. Bu görüşlere 
tabiatiyle aynen iştirak ediyoruz, paylaşıyo
ruz. Aslında Türkiye de hazırlanmış olan plân 
bu espri içinde hazırlanmıştır ve uygulanmak
tadır. Bu arada siyasi partiler olarak ortaya 
atılan birtakım plân fikirleri var; sosyalist 
plân kolektivist plân, merkezi plânlama, emre
dici plân gibi.. Bizim, insan haklarına dayanan 
'hür ve demokratik rejime olan inancımiEJİır ki, 
bu plân fikirlerinin tamamiyle reddini istihdaf 
eder. Bu anlayışımız Anayasanın metninden ve 
ruhundan doğmaktadır. 

Türkiye'de, mülkiyet, miras, özel teşebbüs 
| olacaktır. Ferdin her türlü teşebbüsü rahat-
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lıkla itibar görecek, revaç bulacak, netice 
alabilecektir. Bu, kamu sahasında, kamu sek
törünün tamamen fonksiyonunu kaybettiği an
lamına da gelmez. Onun için bizim demokra
tik millî plân anlayışımız, karma ekonomi 
düzenine dayanır. Kamu sektörü için emredici, 
özel sektör için yol gösterici, teşvik edici ma
hiyette bir plândır. Bu itibarla sayın Güven 
Partisi grup sözcüsü arkadaşımın beyan ettiği 
kıymetli fikirlere huzurunuzda teşekkür ederim. 

Aslında kalkınmamızı, başka sebeplere, baş
ka mesnetlere, başka ideolojilere istinat ettir
mek isteyen görüşler vardır. Tabiatiyle bu gö
rüşlere Anayasa hükümleri muvacehesinde hiç 
bir şekilde itibar etmemize imkân yoktur. 

Sayın arkadaşımız, kalkınma plânında öngö
rülen tedbirlerin uygulanmasında bâzı aksaklık
lar olduğunu, bir miktarının uygulandığını, 
bir miktarının uygulanmadığını söylediler, doğ
rudur. Birinci Beş Yıllık Plân ilk tatbikat dev
resini geçiriyor. Bir çok dar boğazlar meydana 
çıkmıştır. Aksaklıklar olmuştur. Tedbirlerin 
tesbitinde de hatalar olmuştur. Uygulama ka
biliyeti olmayan tedbirler programlara geçmiş
tir ve tabiatiyle uygulanmamıştır. Plânlama teş
kilâtımız, ciddî bir tahlile, tetkike tabî tuta
rak uygulama kabiliyeti olan tedbirleri gayet 
samimî şekilde programlara intikal ettirmekte
dir. Buna göre de daireler gerekli çalışmayı 
yapmaktadır. Yalnız, ifade edeyim ki, ne kadar 
titizlikle tedbir tesbit edilirse edilsin, yine dar 
boğazlar olacaktır. Mevzuattan doğan dar bo
ğazlar vardır. Mevzuatın tadilini gerektiren ted
birler var. Bunlar teşriî meclislerimize ait bir 
faaliyettir. Tabiatiyle uygulanmaması halinde 
bunun Plânlama Teşkilâtımıza atfı mümkün ol
muyor. 

İdarenin bünyesindeki bâzı bürokrasi, alışıl
mış usuller, kırtasiyecilik, gecikmelere sebep 
oluyor Uygulamayı aksatıyor. Ayrıca, finans
man meselesi bazen ölçülerin gerisinde kalmak
tadır, hedefin gerisinde kalmaktadır. Bu sı
kıntılar tedbirleri uygulamakta başlıca engel
lerdir. Bunun yanısıra Birinci Beş Yıllık 
Plân devresinde proje sıkıntısı vardı. Büyük 
proje sıkıntısı vardı. Daireler plân fikrine he
nüz ünisiye değildi. Onun için projelerin yap
tırılması, bunların fizibilite raporlarının hazır
lanması ve tatbikata intikali hayli zaman al
mıştır. Geçenlerde yine arz etmiştim; Bütçe 

Plân Encümeninde, Senatoda, Birinci Plân 
devresinde, Adalet Partisi iktidara gelmeden 
evvelki ilk 1963 -1964 -1965 tatbikatında 2 400 
aded proje mevcut iken bugün 6 200 e ya
kın proje elde mevcuttur. Tabiatiyle ikinci 
Plân devresinde, yani ikinci Beş Yıllık devre 
ikmal edildikten sonra, üçüncü plân devresin
de, bu devrelerde kazanılan tecrübelerin ışığı 
altında tatbikattaki sıkıntılar, dar boğazlar 
aşılmaktadır, kolaylık sağlanmaktadır. 

Sayın arkadaşımız, 933 sayılı Kanunun tat-
bikatiyle ilgili olarak kurulan dairelerden bah
settiler. Bu daire, 933 sayılı Kanunun tahmil 
ettiği vazifeleri ifa etmek için Plânlama Teş
kilâtı bünyesi içerisinde vazife görmektedir. 
Bu vazifenin icabı olarak, hizmetin icabı ola
rak, yeni tekabbül edilen iş ve külfetin icabı 
olarak teşkilâtta bizzarur bir büyüme olmuş
tur. Fakat bu büyüme anormal bir seviyede 
değildir. 300 civarında personel mevcut iken, 
933 sayılı Kanunun meriyete girmesi ile kuru
lan yeni teşkilât 439 civarında - ki, hademe, 
kâtip, kadroları da dâhil - yükselmiş bulunmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlarım, sektörler itibariyle 
sayın arkadaşımız bilhassa konut, ulaştırma 
ve inşaat sektöründe hızlı bir gelişme olduğu 
noktasına işaret ettiler. Konut ve inşaat sek
töründeki hız, büyük bir ihtiyaçtan ileri gel
mektedir. Medeni bir cemiyettir; o sahada 
hakikaten arz ve talep arasında yeter ölçüde 
denge de kurulamamaktadır, kiraların yük
sekliğinden de şikâyet ©dilmektedir, mesken 
sahibi olmak hususunda büyük temayül vardır. 
Sosyal bünyede, sosyal yapı niteliğinde yapı
lacak inşaatlar için de hususi teşvikler Vardır, 
icra programı içerisinde. Ve bu önümüzdeki 
program tatbikatı içerisinde bir ölçüde vergiler 
girecektir, nisbet indirilecektir. Böylece zan
nediyorum ki bu sahadaki gelişmelere hudut
suz ve şumulsüz olması keyfiyeti bertaraf edil
miş olacaktır. 

Sayın Adalet Partisi Grup Sözcüsü arkada
şım, izah ettiler, ben aynı konuya temas etmi-
yeccğim. Sanayide büyük bir gelişme vardır. 
imalât sanayii bilhassa büyük bir gelişme kay
detmiştir ve bu gelişme bu sene plân hedefinin 
biraz gerisinde görünmekle beraber, % 10,5 ci
varındadır, bu geride kalma aslında sanayi
leşmenin durduğu mânasına gelmez. Gerçek-
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ten girişmen büyük teşebbüsler birkaç sene geç
medikçe, inşaat ikmal edilmeffikçe neticeye 
müessir olamıyor. Bu devreler aslında plânın 
öngördüğü hedefe ulaşma baJkımından üzerinde 
önemle durulacak devrelerdir. Dikkatimiz, ça
lışmamız bunun üzerindedir. Bir defa, bir ya
pısal değişme oluyor. Ekonomi tarıma bağlı, 
kalkınma tarıma bağlı, anasektör, çekici sek
tör o. Tarım da hava şartlarına bağlı. Bizim 
irademizin dışında, müsait mevsimlerde mah
sul fazla. Gayrisafî millî hâsılaya tesiri büyük. 
Bunun dışında mevsim müsaidolmaJdığı zaman 
istihsalde büyük ölçüde düşüş oluyor. Bu dal
galanmaları ortadan kaldırmak için yine Plân
da geniş bir tedbirler manzumesi var. Sulama
ya önem veriyor. Her yıl artan nisbetlerde 
büyük gübre istihlâki balhis konusu. Türk köy
lüsü alışmıştır buna. Bu gübreyi karşılamaik 
için bir taraftan gübre kompleksleri fabrikala
rın inşaatına girerken, diğer taraftan da it
halâtla bunu karşılamak mevkiindeyiz ye her 
sene 60 milyon dolar civarında para ödüyoruz. 
Halen Sivrice Gübre Fabrikası inşa halinde, 
Mersin Gübre Fabrikası inşa halinde, Samsun 
Gübre Fabrikası inşa halinde ve Kütahya Fab-
rikas1. ikmal edilmiştir. Bu sene de, bîr mil
yar küsur liraya çıkacak büyük Marmara güb
re kompleksinin inşaatına başlanacaktır. He
def dört milyon ton gübreyi bir yılda Türki
ye'de istihsal edebilmektir. 1972 de ulaşılacak 
bu hedef yine de ihtiyacı karşılayamıyacaktır. 
Tarımda geleneksellikten kurtulmak, hava şart
larına bağlı olmaktan kurtulmanın yolu, şüphe
siz arazinin sulanır halde bulunması, zirai mü
cadelenin müessir yapılabilmesi, gübrenin yeter 
miktarda, ekipmanın yine yeter miktarda temin 
edilebilmesidir. Bu sene Ferguson firması ile 
Türkiye'de ortaklaşa bir sanayi kurulacaktır. 
Senede yirmi bin aJded traktör imal edilecektir 
Ayrıca mevcut montaj dediğimiz sanayi, kapa
sitesi geliştirilmek suretiyle, Sayın Sanayi 
Vekilimiz burada teferruatı ile açıklıyaJcaklar, 
yılda 2 500 - 3 000 traktör yaparken bu mik
tar senede 10 000 - 12 500 e kadar çıkarılmış
tır. Böylece, tarımdaki gelişmeyi teknoloji ile 
beraber yürütürken sanayii çekici sektör ola
rak önplânda tutuyoruz ve bu sahada da bü
yük yatırımlara girmiş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 1969 programı 
içerisinde belli başlı sanayi hareketleri arasında 

Karadeniz Rafinerisi, İzmir Rafinerisi, Trakya 
Rafinerisi, beş yeni çimento fabrikası ve ay
rıca beş çimento fabrikasının tevsii, on yem 
fabrikası, on süt fabrikası, alüminyum komp
leksi, Samsun bakır kompleksi, Akdeniz, Sam
sun, Marmara gübre kompleksleri, elektrik, su, 
bununla ilgili diğer sanayiler, ayrıca tabi'a-
tiyle otomobil sanayii, motor sanayii, dişli kutu, 
difransiyel ve bununla ilgili fabrikaların ve 
daha buna müteferri diğer fabrikaların kurul
ması için geniş bir yatırım yapılmaktadır. 

Tabiatiyle bunların neması birkaç sene 
sonra sanayi sektöründe ekonomiyi etkiliyecek-
tir. 

Sayın arkadaşımız bu dağıtılan fonların lis
tesini istediler. Bendeniz bu listenin bir sure
tini kendilerine takdim edeceğim. Derhal ifa
de edeyim ki, bu fonlar objektif kriterler için
de dağıtılmaktadır. Yıllık programlarda bunla
rın dağıtılma şekil ve suretleri de objektif öl
çülere bağlanmıştır. Her şey bültenlerle neşre
dilmesi keyfiyeti teknik bir müşkilât arz etmi
yorsa bunu teinin etmek mümkündür. Her ay 
almaz ama, 6 ayda bir, kimlere ne miktar veril
diği, bunlar ilgili arkadaşlarımızın ıttılaına her 
zaman arz edilebilir. 

O. H. P. Grupu adına konuşan Sayın Kudret 
Bosuter konuşmalarında, O. H. P. sinin ekono
mik anlayışını, kendi felsefelerini, siyasi gö
rüşleriyle beraber ekonomik görüşlerini ortaya 
koydular. Aslında, tabiatiyle, bizim ekonomik 
felsefemizle C. H. P. sinin ekonomik felsefesinin 
bağdaşmasına, uzlaşmasına imkân yok. Biz ken
di programımızda, kendi düşüncelerimize ve bizi 
buraya getiren büyük milletimizin arzu ve te
mayüllerine göre bir iktisadi kalkınma anlayı
şının içindeyiz, bunu tatbik ediyoruz, Bu ba
kımdan kendilerinin görüşlerini nazari olarak 
mütalâa etmek icabedecektir. icraya intikali
ne imkân yoktur. Tabiatiyle icraya intikali bü
yük milletimizin takdirine mevdu bir keyfiyet
tir. İktidar olur! arsa o tarzda mütalâa ederler. 

ihrasata tesir mevzuuna gelince; muhterem 
arkadaşlarım, ihracata teşvik tedbirlerinin bü
yük tesiri olacaktır. Bu sene ihracatın düşük 
seviyede olduğunu söylediler. 510 milyon do
lar civarında bir ihracat realize ediyoruz, 540 
milyon dolar civarında olması lâzım bir miktar 
plân hedefinin gerisinde olduğu anlaşılıyor ama 



M. Meclisi B : 52 15 . 2 . 1969 O : 3 

bu, hiçbir zaman teşvik edilen ihraç maddeleri
nin bünyesinde değil, geleneksel ihraç madde
lerinin bâzıları ihraç imkânı bulamamıştır. Dün
ya pazarlarındaki fiyat hareketleri, talepler, bu 
sene bâzı maddelerin ihraç imkânını vermemiş
tir; zeytin yağı gibi, maden ihracı gibi. Bun
lardan mütevellit bir gerileme vardır, yoksa 
teşvik mevzuu olan imalâtla ilgili, diğer ihraç 
maddeleriyle ilgili olarak bir gerileme bahis 
mevzuu değildir. Saniyen, alınmış olan tedbir
lerin de derhal tesiri görülmez. Bunu bilhassa 
belirtmek istiyorum; yatırım kısmında da arz 
edeceğim. Farzı muhal bir sene üç ay zarfında 
9 milyar liralık müracaat gelmiş Plânlama Teş
kilâtına yatırım mevzuunda, ondan evvelki dev
rede üç dört senelik bir devre içersinde 3,5 mil
yar civarında bir müracaat var. Bir sene üç 
ayda 9 milyar. Bu, ekonomideki büyümeyi, is
tikrarın yarattığı büyük müracaatı ortaya ko
yan en kıymetli ve kuvvetli bir delildir. 

Enerjide gerileme yoktur, sayın arkadaşımız 
bunu izah ettiler. 

Sektör arasında denge meselesi; plânda 
gösterilmiştir. 

Kamudan özele kaynak aktarma mevzuu; 
bu yine plânın temel fikridir. Kaynak aktarma 
mevzuu bir başka şekilde de ifade ediliyor; 
Devlet eliyle fert zengin etme şeklinde. Aslın
da yine ekonomik felsefenin temelindeki anla
yış meselesidir. Adalet Partisinin ekonomik fel
sefesi topyekûn kalkınma, millî hedef, ferdin 
refahı. Az gelişmiş ülkeler olmaktan tamamen 
kurtularak kalkınma halinde olan bir ülke hü
viyeti içindeyiz. Ekonomimiz yıldan yıla geliş
mektedir. Elde ettiğimiz ekonomik refahın 
gayrisâfi millî hâsıla olarak fertlere inikasının 
sosyal adalet ölçülen içinde gelir dağılımındaki 
adaleti temin edici istikamette tedbirleriyle be
raber uygulamanın yolunda bulunuyoruz. Bu 
bakımdan özel teşebbüsün elindeki imkânları 
tahsisen iş sahalarına intikal ettirmesi, kamunun 
gücünü ortaya koyması, karma teşebbüslerin, 
ekonomide bir başka yoldur, ondan yeteri dere
cede istifade edilmesi, ve yabancı sermayenin de 
millî menfaatlere uygun olan her sahada isti
fade konusu yapılması bizim temel inancımız-
dır. 

Vatandaşlarımızın işsiz kalması, fıkara kal
ması bir müddet daha beklemesi bahis konusu 

olamaz. Biz her imkândan yararlanmak istiyo
ruz. Bizim politikamızın temeli istihdama mü
teveccihtir. Çünkü Adalet Partisinin seçim be
yannamesinde gayet açık olarak ifade edilmiştir; 
biz işsizliği en büyük adaletsizlik ve eşitsizlik 
sayıyoruz. Herkesin bir işe sahibolmasını isti
yoruz. Bu, istihdam imkânlarının yaratılması
na bağlıdır. Nasıl yaratacaksınız? Devlet gü
cüyle sanayileşmeye gidecek, iş sahaları açacak, 
özel sektör iş sahaları açacak, yabancı serma
yeden istifade edilecek, karma teşebbüsler kuru
lacak, ekonomimizin bütün potansiyeli hare
kete getirilecek. Böylece vatandaşlarımıza iş 
imkânları, refah imkânları sağlanacak. Nitekim, 
tatbikatta 300 bin vatandaşımız 1968 yılında 
yeni iş imkânlarına kavuşturulmuş bulunmakta
dır. 

Muhterem arkadaşımız Boğaz köprüsü üze
rinde durdular. Bunun tartışması çok yapılmış
tır. Boğaz köprüsü üzerinde söyliyeceğimiz 
şeyler gayet açıktır. Plânın hazırlanması sıra
sında da üzerinde durduk. İsmi yanlış konul
muştur, Boğaz köprüsü değildir. Çevre yoluyla 
beraber bütün sistemi ortaya koyan, Asya'yı 
Avrupa'yı bağlıyan bir bağlantıdır. Boğaz ge
çişi ve çevre yolu olarak plânda yer almıştır. 
Yeşilköy Hava Meydanından başlar; 250 milyon 
lira harcıyoruz. Oradan itibaren yüksek stan
dartlı otobanyol İstanbul içersinden geçecektir, 
Haliç'te bir köprü yapılacaktır. Boğaz ve onu 
mütaakiben de İzmit'ten İskenderun'a kadar 
sürat yoluyla memleketin ekonomik yapısına 
müessir stratejik, turistik her yönden bizim için 
topyekûn milletimiz için refah vadeden kıymet
li bir yatırımdır. Bunun rantabilitesi hesap
lanmıştır. Bu yatırımın realize edilmesi için 
Dünyada ün yapmış, belli - başlı sanayide ge
lişmiş memleketler bir yarışmanın içerisindedir, 
biz ama içerde biz çekişmenin içindeyiz. 

Plânlamanın icra durumuna geldiği hususun
daki iddiaya şunu arz edeyim: 

Plânlama aktif müşavirlik vazifesi yapmak
tadır. Hükümetin müşaviridir. 91 sayılı Kanun
daki hükme göre müşavirlik vazifesinin anla
yışı meselesi karşımıza çıkıyor. Müşavir var
dır; tavsiye eder bırakır, no yaparsan yap. Mü
şavir vardır, tavsiye ettiği şeyin ne netice ver
diğini takip eder ve tavsiyelerine devam eder. 
Çünkü bir işin yapılması nihayete erinciye ka-
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dar hattâ nihayete erdikten sonra çalışma sı
rasında dahi daima müşküller çıkarabilir. Mü
şavir odur ki, bu müşkülleri ânında hükümete 
bildirmek suretiyle gerelkli tedbirlerini ve tav
siyelerini yapar. Biz buna aktif müşavir diyo-
ruz, arkadaşlarımız icra diyorlar. İcra değildir. 
Anayasanın 105 nci maddesine göre mesuliyeti
miz vardır, mesuliyet Hükümete râcidir ve hü
kümete bağlı olarak bu teşekkül kıymetli bir 
vazife ifa etmenin içindedir. 

Türkiye İşçi Partisi Sayın Sözcüsü Sadun 
Âren ile, yine temelde görüş ayrılığı içindeyiz, 
kendi doktrinlerini izah ettiler, Bütçe Plân 
Karma Komisyonunda bu konuda geçen sene
ler de dâhil, enine boyuna tartışma yaptık. Ta-
biatiyle sosyalist görüşlerle emredici plân, özel 
sektörü de kapsıyor. Merkezi plân kendi gö
rüşleridir, biraz evvel arz ettim; bizim hürriyet
çi ve demokratik plân anlayışımız bu görüşler
le bağdaşmaz. 

«Ambalaj Sanayii,>nden bahsettiler. Muhte
rem arkadaşlarım, bu, Türkiye'deki gelişmeyi 
küçümsiyen bir tavsif şeklidir. Ambalaj Sana
yii, elbetteki montaj sanayiinin başlangıcında 
belki bu söylenebilirdi. Biz iktidara gelmeden 
evvel, yüzde 27 döviz tasarrufu sağlıyan bir 
montaj sanayiini mevcut, kurulmuş gördük. 
Sayın Sanayi Vekili arkadaşımız gece gündüz 
bir çalışmanın içerisinde, bütün Sanayi Bakan
lığı teşkilâtı, millî kaynaklarımızı daha istifa
deli hale nasıl getiririz, diye bir çalışmanın içe
risinde tedbir almışlardır. Bunu yakından mü
şahede ediyoruz. Sanayi Bakanlığı Bütçesinde 
bunlar görüşülecektir. Bugün döviz tasarrufu
muz yüzde 60 çıkmıştır. Bunu yüzde 27 den al
dık, 40 aylık Adalet Partisi iktidarı yüzde 60 a 
çıkarmıştır. «Montaj Sanayii» deniyor. Şimdi 
ben müsaade ederseniz, buna iki misal vere
yim. Eskişehir'de Dizel Lokomatif Fabrikası, 
lokomatif imaline başladı. Lokomatif «paketle
me sanayiine» girer mi? «Montaj sanayiine 
girmez, imalâta başladı. Gölcük'te 12 400 det-
roit tonluk bir gemiyi kendi mühendisimiz, iş
çimiz, teknisyenimiz yaptı, denize indirdi. Bu 
da «paketleme sanayii» ne girmez. Bir ikinci 
gemiyi indiriyoruz. Bunun yanı sıra, Türkiye'
de şeker fabrikalarının yüzde 70 i yerli yapı
lıyor. Çimento fabrikalarının yüzde 70 - 80 i, 
Karabük'e gittiğiniz zaman göreceksiniz, Klin-

ger kazanları orada dökülüyor. Erzurum Çi
mento Fabrikasının, Van Çimento Fabrikası
nın, simidi yeni yapılacak çimento fabrikaları
nın, kendi fabrikalarımızda o fabrikaları yapı
yoruz. Bunları «paketleme sanayii - montaj sa
nayii» diye, içinde belki çok esjkiden kalmış 
olanlar vardır, biz tasfiye muamelesini yapan, 
millî menfaatler nerede ise oraya koşan bir ik
tidarız. Devraldığımız noktadaki iddiaları, bu
gün bize tevcih etmeniz doğru olmaz. Çünkü 
biz, her hastalığı tedavi için Yüce7 Milletimizin 
menfaati için, millî menfaatler istikametinde 
revize etmeye, ıslah etmeye, tekâmül ettirmeye 
gayret ediyoruz. 

Muhterem Yeni Türkiye Partisi sözcüsü ar
kadaşım, fonların dağıtımının Plânlama Teşki
lâtı tarafından yapıldığını söylediler. Plânlama 
Teşkilâtı fonları dağıtmamaktadır. Bu konu ka
rarnamede gayet açıktır. Kararnamenin 6 ncı 
sayfasında, millî bankalarımızın aracılığı ile 
dağıtılmaktadır ve bir banka kendi muamele
lerinde hangi şartlarla ve hangi teminatlarla 
kredi veriyorsa, o şartlar ve o teminatlar içe
risinde plânlamanın realize edilmesini söyledi
ği projeler için değerlendirme yapmaktadır. 
Buna göre, fonlar yine banka bünyesinde top
lanmaktadır. Yani, bunlar için efkârı umumiye-
de şöyle bir intiba var; Devlet bu parayı bâzı 
kimselere dağıtıyor ve o kişilere «Besleme özel 
sektör» deniyor, besleniyorlar. Böyle bir şey 
yok arkadaşlarım. Karma ekonomiyi kabul et
mişsiniz. özel sektörün mevcudiyetini kabul et
mişsiniz, siz değil, Anayasa kabul etmiş. Ana
yasanın müzakereleri sırasında 40 ncı madde 
Kurucu Mecliste müzakere edilirken, Sayın Ku
rucu Meclis azaları arkadaşlarımız burada, Sa
yın Çelikbaş da buradadır, gayet açık konuş
malar var: Devlet özel teşebbüsü teşvik eder, 
diye Anayasaya hüküm koymak istemişiz. Den
miş ki, özel teşebbüs de karma ekonomi içinde 
olacağına göre, Devlet teşvik eder, diye bir şey 
söylemeye lüzum yok. Çünkü özel teşebbüsü ha
liyle Devlet muayyen istikametlere yöneltmek 
için teşvik edecek. Binaenaleyh, Anayasa ha
zırlanırken bu meseleleri tartışımışız, Anayasa
nın bünyesine girmiş. 

Şimdi, özel teşebbüsü nasıl teşvik edeceğiz? 
İkinci Koalisyon Hükümeti zamanında, Cumhu
riyet Halk Partisi Ticaret Vekili, Maliye Ve
kili arkadaşlarımız, o zaman hükümet progra-
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mında, özel teşebbüsün nasıl teşvik edileceği ya
zılı, para ve kredi politikasiyle, maliye poli
tikası ile ve gerekli yardımları, teknik yardım
ları yapmak suretiyle teşvik edeceğiz, deniyor. 
Şimdi biz gelmişiz, plânımız, programımız mey
danda, Hükümet Programı meydanda : Özel Te
şebbüsü teşvik edeceğiz. Ne yapacağız? Elbet
te malî kaynaklardan destekleyici birtakım 
yardımlarda bulunacağız. Kaldı ki, özel te
şebbüsün bu tarzda teşviklerle, ekonominin ve 
ana hedeflerine yöneltilmiş olması, millî kal
kınma içerisinde müessiriyet teşkil eder. Ken
di başına istediğini yapan özel teşebbüs elbet
te; ama Hükümetin hazırladığı plân esprisi 
içerisinde ekonominin müsait noktalarına, ya
hut gelişmesini öngördüğü noktalara daha 
doğrusu onları teşvik etmiş olmasında yurt 
kalkınması bakımından esaslı faydalar var. 

Muhterem arkadaşlarım, Doğu kalkınmasın
da bu görüldü. Doğu'da özel teşebbüs ne yapar? 
Başlamıştır arkadaşlar, özel teşebbüs Doğu'da 
yatırım yapmaya başlamıştır. Tedbirini nasıl 
alıyoruz? Muhterem arkadaşlarım, evvelâ 
enfrastrüktürü yapıldı. Yolsuz, susuz, elektrik
siz yatırım yapmaz gidip özel teşebbüs, ya
pıldığını görecek. O bölgelerde enfrastrüktürü 
tamamlamak için birkaç senedenberi büyük ya
tırımlara girilmiştir. Bunların detayını, zama
nınızı almamak için arz etmiyorum. 

ikincisi; organize sanayi bölgeleri kuruldu. 
Sanayi mihrakları yaratmak istiyoruz. Ve özel 
teşebbüse de diyoruz ki; şu şu muafiyetler var, 
şu şu teşvik tedbirlerimiz var, kararnamede gös
termişiz, 22 vilâyette. Buralarda, kamu sektörü
nün yanı sıra siz de bir kalkınma unsuru olarak 
hizmet görün ve o bölgelerde bir kalkınma ham
lesine girin; Bu sahalarda alman tedbirler iyi 
bir inkişafın içindedir, önümüzdeki senelerde 
daha belirli görüntüleri olacaktır. 

Sayın Millet Partisi Grupu adına konuşan ar
kadaşımız, köy ve köylü mevzuunda, bilhassa 
orman köyleri için programda gerekli bilgi ol
madığını söylediler. 

Yıllık icra programının 112 nci sayfasında, 
köy ve köylü sorunu orman köyleriyle beraber 
teferrüatiyle izah edilmiş ve tedbirleri gösteril
miştir. Bu tedbirler, bugün kısa vâdede bu köy
lere büyük ferahlık getirecektir. Sayın Başba
kanımız, bütçenin tümü üzerinde yapılan müna

kaşalarda "da ifade ettiler. Ormaniçi köylerde 
yaşıyan vatandaşlarımızın geçim imkânlarını ar
tırmak üzere, ormanların ıslah, işletme, ağaçlan
dırma faaliyetleriyle, yol yapımı, tahmil, tahliye 
ve nakliye işlerinde, ormaniçi köyde oturan her 
aileden hiç olmazsa bir kişiye çalışma imkânının 
verilmesi programlanmaktadır. Ve bu pro
gramla her aileye bir kazanç sahası açılacaktır. 
Bunun yanı sıra, ormanların daha verimli işletil
mesi konusu, tarımda ve ormanda endüstriye da
yanıyoruz, hayvancılıkta da endüstriye dayanı
yoruz, bizim felsefemiz bu. Bugüne kadar sene
de 200 milyon lira vermek suretiyle kâğıt ithal 
etmişiz, önümüzdeki senelerde bu miktar arta
caktır. Yeniden 3 fabrika yapıyoruz; Çaycuma'
da, Aksu'da, Dalaman'da. Bu sene 3 fabrika
nın daha temelini atacağız; Balıkesir, Afyon, 
Antalya. Bunlarla 6 tane kâğıt fabrikası olmak
tadır, bunlar orman metrukâtını işliyecektir. 
Artvin'de suni tahta fabrikası yapılıyor. Bolu'-
daki Formika Fabrikası hizmete girdi, yenileri 
devam edecek. Böylece, orman mahsullerini, or
mana dayalı bir sanayi içerisinde daha verimli 
hale getirmek için, programa göre gerekli çalış
malar yapılmaktadır. Orman içinde bulunan 
köylerde, hiç şüphesiz bulunanlara da yeni iş 
sahaları bu fabrikalar bünyesinde açılmaktadır. 

Hayvancılık mevzuunda Sayın Nihat Diler'-
in bir noktai nazarları var. Hayvancılık mev
zuunda da hazırlanmış çok güzel projelerimiz 
mevcuttur. Bu projeler 1968 senesinde hazırlan
mıştır. önümüzdeki senelerde daha etkili ola
rak, daha yaygın olarak uygulanmaya başlana
caktır. Dünya Bankası ile mutabakata varılan 
400 milyon dolarlık büyük kredi içerisinde 6 - 7 
projeden bir tanesi de bu projedir. Doğu'nun 
kalkınmasında son derecede müessirdir arkadaş
lar. Biz bir taraftan bu araştırmayı ve geliştir
meyi yaparken, diğer taraftan da - biraz evvel 
arz ettim - enfrastrüktürü tamamlıyorum,. Hay
vancılıkta mühim olan mesele, neslin ıslâhı, ürün
lerin değerlendirilmesi, muhafazası gibi birçok 
unsurları var. Bir koanJbina zinciri kuruyoruz; 
Kars'ta temelini attık, 20 küsur milyon lira. Ağ
rı'da temelini attık, büyüik bir kombina. Diyar
bakır öyle. Tatvan'da temelmi attık. Urfa^da 
bizmetıe soktuk. Elâzığ'da hizmete soktuk. Er
zurum tevsi «dildi. Böylece, Doğumda bir kom
binalar zinciri meydana geliyor muhafaza bakı-
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nıından. Ayrıca, hayvan neslinin ıslahı ile bera
ber, yem fabrikaları ve hayvan mahsullerinin 
değerlendirilmesi için süt fabrikaları, benzeri 
fabrikalar kurularak, hayvancılığa dayalı bir 
sanayii, tarıma dayalı bir sanayii Türkiye'ye 
yaymak istiyoruz. Şeker fabrikalarının bulun
duğu başlıca şehirlerimizde demonstrasyon yapı
lacaktır, demonstratif bir çalışma olacaktır, ara
larda nüve olarak başlıyacak ve yayılacaktır, 
hayvancılık mevzuu. Böylece Türkiye'de büyük 
bir ihraç potansiyeli mevcudolan yaş meyva ve 
sebze gibi hayvancılık konuşumda da ciddî ve, 
netice verici tedbirlerin içindeyiz. 

Bu sene, Sayın Ticaret Bakanımızın lütfet
tiği bilgiye göre, 1 Marta kadar 23 milyon do
larlife Libya'ya, Irak'a ve İran'a hayvan ihra-
cetanek üzere bağlantı yaptık. 23 milyon dolar, 
arkadaşlar, 100 milyon dolar olmaması itfin hiç
bir sebep yok. Yaş sebze, meyva mevzuu da böy
ledir. 157 tane frigorifik treyler alınmıştır, bir 
filo kuruldu. Şimdi, istihsal bölgelerimizde koo
peratifler, şirketler teşkil ediyoruz. Bunlar bir 
holdinge bağlanacak, ulaştırma ve muhabere ba
kımından ve ayrıca Sayın Aren'in tenkid ettiği 
konudur; gıda sanayiine, Sayın 0. H. P. Genel 
Sekreteri de temas etti; gıda sanayiine yabancı 
sermıayeyi sokmıyalım, turizm sahasına yabancı 
sermayeyi üofcmıyalım, yaş meyva ve sebze ih
racı /meselesine yabancı sermayeyi sokmıyalım, 
dediler. 

Muhterem arkadaşlarım; millî menfaatimiz 
nerede varsa yabancı sermayeyi oraya sokarız. 
Mühim olan millî menfaattir. Bakınız bunun 
izahını yapayım; merkezî bir şirket kuruyoruz, 
bu holdingleri bağlıyoruz bu merkezî şirkete. 
Bu şirkete... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. 

Efendim görüşmeniz uzun sürecekse yemek 
arası için müsaadenizi rica edeyim, saat 21,00 de 
toplanacağız, eisasen. 

DEVLET BAKANI SEYFt ÖZTÜRK (De
vamla) — Sayın Başkanım iki dakikada bağla
rım. 

BAŞKAN— : Peki, efendim. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De

vamla) — Bu şirkete yabancı sermaye olarak 
dış pazarlarda tecrübesi olan, o pazarlarda orga
nizasyon sahasında, diğer sahalarda tecrübesi 
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olan ve sevk ettiğimiz malın müşteriye intika
linde gerekli organizasyonu yapabilecek kıy
mette, farzımuhal Hamburg'ta yahut Berlin'de 
bu işle uğraşan, iştigal eden dünya çapında ün 
yapmış şirketlerden yabancı sermaye gelmiş, 
bizdeki millî şirkete iştirak ettirmek suretiyle 
yaş meyva ve sebzemizin muntazaman ihracını 
sağlıyacağız. Türkiye'de çürüyüp gitmesin, pa
zarlarda yeter parasını bulamasın, bunlar ol
maz arkadaşlar, ihracedeceğiz. Bunlar ihracedi-
lecektir ve 100 - 150 milyon lira önümüzdeki 
senelerde bu sahalarda millî ekonomimize gelir 
sağlıyacağız. 

Ben sözlerimi daha fazla uzatmıyacağım. As
lında bu konular detaylı olarak Bütçe ve Plân 
Karma Komisyonunda tarafımızdan açıklan
mıştır. Senatoda da uzun boylu açıkladık. Aynı 
hususlar yine Yüce Heyetinizde bize soru ola
rak, meselle olarak intikal ettiği için ben telhi-
san, iomalen arz etmiş oluyorum. 

Sabırla dinlediniz, hepinize teşekkürlerimi 
sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Bir cümle
lik bir sorum var; müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Soru varmış, Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Solmazer. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş
kan, sorularım çok, ama vaktin geçmiş olması
nı hesabederek yalnız bir tanesiyle iktifa edi
yorum. 

Bütçenin son konuşmalarına hazırlanabilmek 
için sorduğumuz soruların cevaplarının bu za-
manJdan evvel verilip verileimiyeceğini Sayın Ba
kandan 'öğrenmek isterim. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Soruların cevabını Sayın Plânlama 
Teşkilâtımız arzu ettiğiniz zamanda verecekler
dir. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Üniversiteyle 
Plânlama Dairesinin münasebetleri hakkındaki 
sorumuz cevapsız kaldı. 

DEVLET BAKANI SEYF1 ÖZTÜRK (De
vamla) — Üniversite ile Plânlama Dairesi ara
sında devamlı irtibat vardır. Halen üniversite
den altı profesör plânlama içerisindedir, çalış-
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maktadır, işbirliğimiz vardır. Ben zaman alma
mak İçin teferruata girmedim. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

Muhterem arkadaşlarım, biraz önce ara ve
rilen birleşimde Devlet Plânlama Bütçesinin tü
mü üzerinde görüşmeler bitmiş, Sayın Bakan 
görüşmeleri cevaplandırmış bulunmakta idi. 

Son söz milletvekiliriindir, hükmüne göre, 
sıradan bir milletvekiline söz vereceğim, onun 
takiben verilmiş bulunan yeterlik önergesini 
oylarınıza sunacağım. 

Söz sırası O.H.P. Grupu adına Sayın Kudret 
Bösuter'in, buyurun. 

Sayın Bosuter, iklmci konuşma olduğu cihet
le 15 dakika ile kayıtlıdır. Saat 21,00. 

C.H.P. GRUPU ADINA KUDRET BOSU
TER (Giresun) — Sayın arkadaşlarım, âdetim 
olmadığı halde konuşmama bir nakille, ufacık 
bir hikâye ile başlamak istiyorum. 

İngiliz Parlâmentosunda Churchill Başbakan. 
Churchill son günlerinde, yani son bir senesi 
içlinde, muhalefet sözcülerinden biri diyor ki; 
eğer seneye bu vakitler Churchill kürsüde ise 
ben dıişarda portmantoda duran şapkamı, hasır 
şapkamı - yazın da sıcak bir günü - yerim hu
zurunuzda. Aradan bir sene geçiyor, Churcill 
dş başında. Aynı günü yakalamış geliyor kür
süye. Arkadaşlarım, bir sene geçti, arkadaşımın 
bir senelik bir taahhüdü var, inanıyorum ki, 
mutlaka hasır şapkayı yiyeceklerdir, - aslında 

BAŞKAN — Efendim, saat 21,00 de tekrar 
toplanmak üzere Birleşime araveriyorum. 

Kapanma saati: 19,58 

burada kastedilen başka bir hâdise, İngiliz ka
mu oyunda ördek diye devamlı nitelendirilen 
Churchill 1in davranışının; hasır şapkayı yiyecek 
dendiği zaman ördeğin hasıra olan merakı an
latılıyor - sözüne bağlı olduğunu ve mutlaka bu 
taahhüdünü yerine getireceğine inanıyorum, 
ama, herkesin dondurma yediği bugünlerde be
nim arkadaşıma hasır şapkasını yedirmeye ni
yetim yok, bu kadar insafsız değilim, sözünü 
iade ediyor, diyor. 

Şimdi arkadaşlarım belki, en ağır ithamla
rı, takibedebildiğim kadarı ile konuşan arkadaş
larımın yaptıklarını gördüm ve bu arada ben de 
yaptım. Ama bugünkü konuşmalar çileden çık
malı. En ağır tenkidlerin yapılmış olduğu bir 
Plânlama Bütçesi üzerindeki tenkidlerin bu ha
le girmiş olmasından duyduğum memnuniyeti 
olumlu bir gelişmie olarak ifade etmek isterim. 

Şimdi bir iki konuya değinmekle, vaktin 
darlığı dolayısiyle, sözlerimi bitireceğim. 

Sayın Adalet Partisi Grupu Sözcüsü çok de
ğerli arkadaşım Akçal'la ayrıldığımız bâzı nok
talar var, bütçeden gelen bir alışkanlığımızdır; 
daima kendisiyle devamlı tartışma halinde olu
ruz. Pek de sevişiriz ama devamlı tartışma ha-
lirideyizdlir. Şöyle buyurdular; proje noksanı 
Türk ^ekonomimizin başlıca dar boğazlarından 
biridir. Tesbit edebildiğim kadarı ile 6 000 pro-

DÖRDÜNOÜ OTURUM 
Açılma saati : 21 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 
KÂTİPLER : Muzaffer Şâmiloğlu (Kars), Mehmet Ersoy (Kütahya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 52 nci Birleşiminin 4 ncü oturumuna devam ediyoruz. 

— 183 — 



M. Meclisi B : 52 15 . 2 . 1969 O : 4 

je hazırdır ve hangi iktidar gelirse gelsin bun
ları kullanacaktır. Bundan şikâyetçi olmak için 
sebep yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, bizim karşı olduğumuz 
proje yaptırılması değil. Projemin yaptırılışının 
ciddiyeti ve usulüdür. Bir sayın arkadaşım Plân
lama mensubu, Plânlama uzmanlarından, hangi 
görevi işgal ettiklerini bilmiyorum, benim ko
nuşmamdan sonra kooperatifçilik mevzuunda 
söylediğimin gerçekleri gereğince aksettirmedi
ğini ve kooperatifçilik mevzuunda sadece yaptı
rılan araştırmaların bir üniversite mensubuna 
verilmiş olandan ibaret kaldığını, bunun dışın
da teşkilât ihtilâfının halledildiğini söylediler, 
teşekkür ederim. Yalnız bu dahi bir meseleyi 
gösteriyor. Demek ki, nasıl yaptırılıyor, kime 
yaptırılıyor ve alman 'sonuçlar nedir, bunun açık 
açık bildirilmesi ihtliyacı vardır. Ama her halü
kârda bir projenin taş'arona bir sıra yaptırır gi-
Mi, bina yaptırır, ihale eder gibi bir proje iha
lesi mümkün değildir. Projenin ciddiyeti ile bağ
daştırılması mümkün değildir, araştırma fonksi
yonuna uygun değildir. 

Bir diğer mesele; şurada, yine değerli arka
daşım; Adalet Partisi plâna karşıdır, diyenler 
bugün plânı icranın içine soktuğumuzdan ve 
fonksiyonlarını genişlettiğimizden şikâyetçi bu
lunmaktadırlar, dedi. Biraz evvelki konuşmada 
uzun uzun anlatmıştım. Ağırlrjk noktasını teş
kil eden konu buydu. Bizim şikâyetimiz ağırlık 
kazanmasından değil, bunun için uğraştık de
vamlı olarak. Bizim şikâyetimiz fonksiyonunu 
yitirmesindendir. Fransız Plânlama Teşkilâtı 
Başkanı Piyer Masin'in konuşmasını anlatmış
tım. En ucuz ve en kolay yol budur. îcrai gö
revler vereceksiniz ve icrai görevler verdiği
niz zaman bir teşkilâtı [kapıkulu haline getir
menin yollarını bununla kolaylıkla bulacaksı
nız. Arkadaşımızla ayrıldığımız nokta bu. 

Ağırlık kazanmasında beraberiz. Hattâ da
ha çok ağırlık kazanmasında beraberiz. Ama 
icrai fonksiyonlar yü'kliyerek mevcut ağırlığını 
yitirmesinin ve plânlama fonksiyonunu kay
beden bir kuruluş haline girmesinin ve C. H. P. 
Grupu olarak şu kürsüde plânlamayı eleştir
mek zorunluğunda kalmış olmamızın üzüntü
sünü belirtiyoruz. Üzüldüğümüz budur ve bu 
kaçınılmaz. Bunu şu parti, bu parti yapmazsa 
başka bir parti yapacaktır. Eğer taraf haline 

girmişseniz, uygulayıcı haline girmişseniz mut
laka tartışacaklardır. 

Çünkü plân arzuya göre biçilecek kılıf de
ğildir. 

Sonra plânlamanın ağırlık kazanmasında ve 
icrai yetkilerinin genişletilmesi yolundaki şikâ
yet. Bu v^rit değil. Ağırlık kazanmasından 
memnunuz sadece, ama icrai yetkilerinin ge
nişletilmesi ile bunu bağdaştırmak mümkün 
değil. 

Şimdi, zaman zaman anlatırım; meseleyi 
gerçeği ortaya koyduktan sonra, gerçeğin üze
rine gerçe'k dışı inşalarda bulunmaya lüzum 
yoktur. Konuşmamda söyledim; Sayın Başba
kan ısrarla istişari organ olduğunu savunuyor. 
Tutanaklar burada. Ne zaman arzu buyurulur-
sa bunu gösteririm. Sayın Başbakan derler M; 
istişari organdır. Ama bunu söyledikleri zaman 
istişari organ olduğu için benim emrimdedir, 
demek için söylerler, cümlelerinin devamı bu
dur; tutanaklar burada. Zaman geçer, bu de
fa biraz evvel bahsettiğim Piyer Masin'in dedi
ği gibi, gerçek fonksiyonunu yitirtmek için 
en kestirme yolun icrai görevlerle teşkilâtı yük
lemek olduğu anlaşıîır, sonra istişari organdır, 
ama aktif müşavirdir, deriz. Arkadaşlar, bunun 
izahı yok. Bugün şurada program var. Prog
ramda ve programın dışında gayet kesinlikle 
belirtilen Başbakanlık Devlet Plânlama Teşki
lâtı malî bütçe raporu var. Bu raporların na
sıl hazırlandığını hepimiz biliriz arkadaşlar. 
Bütçe komisyonunda çalışmış olan arkadaşla-
r:.n:z özellikle bilirler. Bu raporlar genellikle 
teşkilâtın eğilimini belirtir. 

Şimdi, teşkilâtın içinde şurada dilekler bö
lümünde öyle görevler var ki, meselâ bütün dış 
topluluklarla yapılacak olan temaslarda kesin 
karar yetkisi ve Hariciye Bakanlığının aradan 
çıkarılması isteniyor. Bir diğer istenen, yaban
cı sermaye yatırımları gibi belirli konularda 
Bakanlar Kurulu kararma ihtiyaç olmaksızın 
münhasıran Devlet Plânlama Teşkilâtı kararı 
ile yetki verilmesi isteniyor. Demejk ki, Devlet 
Plânlama Teşkilâtının yetkilerini genişletme ve 
bir karar organı haline girme özlemi alabildi
ğine geniştir, hattâ bir noktada Bakanlar Ku
rulunun fonksiyonlarını kapsıyacak kadar ge
niştir. Anlattığımız bu. 
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Plân ne kadar iyi hazırlanırsa hazırlansın, 
ona politikacılar yön verir, dediler. Doğru yi
ne. Değerli Adalet Partisi Grupu sözcüsü ar
kadaşımın söylediği bu nokta da doğru. Ama 
bunun önünde başka bir şey var. Kalkınma plâ
nı ile genel anlamda plânın farkını bilmek ve 
Anayasanın kalkınma plânı istediğini te'sbit et
mek var. Yani siyasi tercihlerin önünde Anaya
sa tercihlerinin mevcudolduğunu kabul etmek 
zorundayız. Eğer böyle bir zarureti kabul et
mek durumunda değilsek o zaman demek ki, 
seçim beyannameleri - her hangi bir partinin, 
A. P, yi kasdetmiyorum, sadece C. H. P., 
Y. T. P., T. İ. P. V3 M. P. seçim beyannamele
rinde birtakım dağınık ve program gerçekleri, 
plân gerçekleri ile uyması, Anayasa tercihleri 
ile uyması mümkün olmıyan taahhütlerde bu
lunur, iktidara gelir ve plân ona göre ya
pılır. 

Değerli arkadaşlarım, plân her halü
kârda seçim beyannamelerine göre ha
zırlanacak bir reçete değildir. 1968 yı
lında plân başarılı olmuştur deniyor. Şimdi, 
hangi başarıdan bahsediyoruz, bunu anlaya
mıyorum. Yani iktisatçı arkadaşlarımın bunu 
•anlatması lâzım. Bakıyoruz tarım ve sanayi 
sektörlerine, temel sektörlere, üretimin sağlan
dığı sektörlere, 1969 programındaki itiraf şu; 
erişilememiş plân hedeflerine. Şimdi bu sek
törlerde, bunun aksini söylemek zannediyorum 
ki, mümkün değil, bu sektörlerde plân hedef
lerine eriişilemediği halde yüzde 6,8 başlangıçta, 
sonra yine bir resmî açıklamaya göre yüzde 
7,7 oranındaki kalkınma nasıl sağlanmıştır? 
Hizmetler sektöründeki gelişme ile denecek.. O 
zaman arkadaşlarım bu söylenildiğinde alına
cak cevap şudur; eğer hizmetler sektöründeki 
artışla -diğerlerinde gerileme olmasına rağ
men - bu sağlanıyorsa bunun anlamı, ikinci 
Plândaki var sayımların ve temel ilişkilerin yan
lış olduğudur. 

Değerli arkadaşlarım; Adalet Partisinin sa
yın sözcüsü 40 ncı maddeden bahsettiler ve özel 
teşebbüs özgürlüğünü söylediler. 

Şimdi, ilk önce söylenecek olan özel teşeb
büs özgürlüğünün kamu kaynaklarını özel sek
töre dağıtımında yani, 26 milyon özel teşebbüs 
r>dı altında birkaç düzine insana, birkaç yüz 
insana devretmek olmadığıdır. Birincisi bu. 

İkincisi; söylenilen özel sektör özgürlüğü 
gerekçede başka türlü anlatılıyor, Anayasanın 
gerekçesinde. Her halde Anayasanın en ya
kın şahidi gerekçesidir. Bizlerden önce en ya
kın yorumcusudur. Aynen okuyorum: «Top
lumun refahını gkye edinmiş olan sosyal dev
letin özel teşebbüs alanındaki bu düzenleyici 
rolünü ifade eden ikinci cümleye -biraz evvel 
değerli arkadaşımın burada* değindikleri me
sele - modern anayasalarda Taşlanmaktadır. 
Memleketimiz gibi iktisaden az gelişmiş ve an
cak plânlı bir iktisat sayesinde açığını kapama 
zorunlda olan bir toplumda ise bu hükmü Ana
yasa prensibi halinde ilân etmek bir zaruret 
teşkil eder.» Yani, özel teşebbüsü düzenleme 
yetkisini Devlete vermeyip Anayasa kuralı ile 
ilân etmek, Anayasa için bir Zarurettir. Buna 
göre meselenin düşünülmesi ve yorumlanması 
gerektiğine inanıyorum. 

'Sayın Devlet Bakanı Seyfi öztürk, sözleri
min başımda da belirttiğim gibi, Churchill'den 
baJhsettiğlim zaman gerçekten demek ki, en ağır 
tenkiıdlerin dahi çığırından çıkarılmadan Par
lâmentoda ve sopalara sarılmadan tartışılabi
leceğini ortaya koyan bir davranışın içinde ol
muştur. Ben kendilerine pek çok teşekküf 
©derim. Aynı tartışmayı Bütçe Komisyonun
da da yaptık kendisiyle, ama güzel bir şey söy
ledi; «Felsefelerimiz ayrı, iktidara geldiğiniz 
zaman uygularsınız» dedi. Tekrar teşekkür 
ederim. Yalnız hemen ilâve edeyim; biraz ev
vel de söyledim, arkadaşlarımın anlamadıkla
rı veya bizim anlatamadığımız taraf şudur: Si
yasi partilerin tercihlerinden önce gelen Ana
yasanın tercihleridir. Ve Anayasa maddelerini 
alt alta sıralamakla bu mesele hallolmaz. Bütün 
olarak bakacaksınız, gerekçeleriyle bakacak
sınız, tutanaklarına bakacaksınız ve ruhuna 
ineceksiniz, inmek isteyeceksiniz. Bu arzuyu 
duyacaksınız önce. 

Meselâ bir örnek vereyim ve sözlerimi bu
nunla tamiamlıyayım muhterem arkadaşlarını; 
Balkanın sabrını tüketmemek için. ls5 milyar 
lira aşağı - yukarı önümüzdeki sene için, prog
ramda burada çıkardık, huzurunuza getirile
cek rakamlarla anlaşıldığı üzere Hazinenin 
kaybı var. Yani, 1,5 milyar liralık kamu sek
töründen özel sektöre bir aktarma var. Buna 
mukabil son zamlarla sağlanan Hazineye, gelir 
de bu. Şimdi değerli arkadaşım derler ki; par-
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tilerin görüş farkı plâna intikal eder. Doğru. 
Ama biz deriz ki, önce Anayasa tercihleri var. 
Sonra, ekonominin bütün potansiyeli harekete 
geçirtilip, kalkınma sosyal adalet içinde sağla
nacaktır. 

ıŞ'imıdi, insafınıza bırakıyorum. Yani, öngö
rülecek bu zamlarla Hazineye sağlanacak olan 
1,5 milyar lirayı Türkiye gibi son derece ya-
Ihütta âzami ölçüde ancalk ihtiyaç maddelerine 
inikas etmek suretiyle toplayabileceğini zorla
ma tasarruflarla sağladıktan sonra bu 26 mil
yon özel teşebbüs edebiyatı içinde, birkaç düzi
ne insana intikal ettirmenin özel teşebbüsçülük-
le ilgisi ve ilişkisi nedir? Ve Anayasanın an
ladığı özel teşebbüsle ilgisi nedir? 

Vaktimin dolduğunu sanıyorum. 

Sayın Başkana, birkaç dakika en azından 
geçirdiğimi sandığım vaiktime sabır gösterdik
leri için ayrıca teşekkür eder, saygılarımı su
narım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Devlet Plânlama Teşkilâtı büt
çesi üzerinde görüşmenin yeterli olduğuma dair 
önergeyi okutuyorum. 

Saym Başkanlığa 
Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesi üzerinde

ki müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede
rim. 

Kars 
Lâtif Aküzüm 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesinin bölüm
lerine geçilmesi hususunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... KaJbul etmiyenler... Kabul ediî-
miştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

b) Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 11 765 840 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 960 325 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

14.000 Hizmet giderleri 57 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 142 506 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 823 650 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje gidenleri 49 600 000 

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

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.;. 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000 Malî transferler 30 000 001 

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

35.000 Sosyal transferler 25 00O 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekliyle Devlet Plânlama Teşkilâtı Büt
çesi Meclisimizce de kabul edilerek sona ermiş
tir. Hayırlı oüsun. 

e) Danıştay Bütçesi 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, prog
ram gereğince Danıştay Bütçesi üzerindeki gö
rüşmelere başlıyoruz. 

Danıştay Bütçesi üzerinde şimdiye kadar 
grupları adına söz almış arkadaşlarımın isimle
rini okuyorum : 

O. H. P. Grupu adına Reşit Ülker. Y. T. P. 
bildirmemiş. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Bendeniz ko
nuşacağım. 

BAŞKAN — Y. T. P. adına Nihat Diler. M. 
P, Grupu adına Seyit Faruk Önder. T. î. P. Gru
pu adına Yunus Koçak. G. P. Grupu adına Sa
lih Yıldız. A. P. Grupu adına Kemal Yılmaz., 
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İkinci defa söz almış bulunan arkadaşlarımın 
isimlerini okuyorum : 

BAHRÎ YAZIR (Bursa) — G. P. Grupu adı
na ilk söz istiyen Sayın Yıldız yerine ben konu
şacağım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
İkinci defa söz alan arkadaşlarımın isimleri

ni okuyorum : 
G. P. Grupu adına Salih Yıldız. M. P. Grupu 

adına Hilmi İşgüzar. 
Y. T. P. Grupu adına Sayın Nihat Diler, bu

yurunuz efendim. Saat : 21,22. 
Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 

(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 1969 yılı Danıştay Bütçesi üzerinde Y. T. P. 
Meclis Grupunun görüşlerini açıklıyacağım. 

1868 yılında Şûrayı Devlet olarak kurulmuş 
olan Danıştay, 1964 yılında 521 sayılı Kanunla 
bir bünye değişikliğine tabi tutularak bugünkü 
halini iktisabetmiştir. 

Sayın milletvekilleri; 

Anayasamızın ışığı altında tedvin edilmiş 521 
sayılı Kanuna göre Danıştay; idari ihtilâfları, 
dâvaları çözmek, Bakanlar Kurulunun gönder
dikleri kanun taşanları hakkında veya bakan
lardan birinin her hangi bir mevzu üzerinde sor
duğu hususlarda mütalâalarını bildirmek, tüzük 
tasarılarını, imtiyaz sözleşmelerini, şartnamele
rini incelemekle görevlendirilmiştir. 521 sayılı 
Kanunla Danıştay üç idare, dokuz dâva dairesi 
'haline getirilmiştir. Verilen bilgilere göre gerek 
dâva dairelerinin ve gerekse idari işlere bakan 
dairelere gelen iş miktarı, kuruluşun takatinin 
üstündedir. Bu haliyle Danıştay, kendine düşen 
görevi bihakkın ifa edememektedir. Bu sebepler
den dolayı işleri Danıştaya düşen vatandaşlar 
mağdur ve perişan olmakta, sızlanmaktadırlar. 

İş miktarının fazlalığına misal olarak şu 
rakamları verebilirim 1968 yılında dâva dai
relerine yeni gelen iş miktarı 30 143, çıkan 
iş miktarı ise 28 289 dur. İdari dairelere ise 
1968 yılımda yeni gelen iş miktarı 3 372, çıkan 
iş miktarı ise 3 194 tür. Kalan işleri de naza
rı dikkate aldığımız takdirde, gelen ve çıkan 
işlerde ıri'sbeltsizlik vardır. Ve Danıştayın bü
yük bir yük altında olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu sebepten Anayasamızda emredilen ilk de
receli idare mahkemelerinin kurulması bir za
ruret halindedir. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 114 ncü 
maddesinin âmir hükmü; idarenin hiçbir ey
lem ve işleminin yargı mercilerinin denetimi 
dışında bırakılamayacağı merkezindedir. Bu 
husus, hukuk devleti fikrinin üstün bir pren
sibidir. Ancak, Anayasanın bu hükmünün ışı
ğı altında çıkarılan 521 sayılı Danıştay Kanu
nunun 95 nci maddesi uygulamada ve tefsirde 
ihtilaflı görüşlere sebebolmuştur. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet veya ba
kanlardan biri, kendisiyle beraber teşriki me
sai edemiyeceği, idarenin üst kademesinde gö
rev almış memurlardan birini bir başka yere 
nakledince ilgili zat Danıştaya başvurup tehi
ri icra -talebinde bulunmuş ve bu yolda karar 
istihsal etmiştir. Ancak Hükümet ve ilgili ba
kanlık, ilgili zatı aynı vazifede değil, başka 
bir yerde görevlendirmiştir. Hükümetin bu du-
numunu Anayasanın 114 ncü maddesine aykı
rı bulmaktadırlar. Hükümet ise, muhtelif ve
silelerle açıkladığına göre, deruihde ettiği va
zifenin sorumluluğunun icabını yerine getir
mek için daha doğrusu vazifesini bihakkın 
yapması için Devlet mekanizmasında dilediği 
kimse ile teşriki mesai etme bakımından bir 
tercih yapabileceğini, böyle olmadığı takdirde 
Danıştayın icranın yerine kaim olacağı fikri
ni ileri sürmüştür. 

Nitekim, geçen yılki bütçe müzakereleri sı
rasında bu konuda yapılan tartışmalarda, Sa
yın Devlet 'Bakanı Sadık Teklin Müftüoğlu ay
nen: «Eğer Danıştay bir vatandaşımızın aley
hine idare tarafından yapılan bir tasarrufu ip
tal etmiş ise o takdirde o demek değildir ki; 
bu vatandaş illâ gelecek daha evvel bulundu
ğu. yere oturacak.» Anayasamızın 5, 6, 7 nci 
maddeleri kuvvetler ayrılığı prensibini kabul 
etmiştir. 

Danıştay kazai bir kuvvettir. Lehine karar 
verdiği bir vatandaşın hakkının mahfuz tutul
ması anlamına gelir. Aksi halde Danıştay, icra 
yerine kaim olur.» demişlerdi. 

Sayın Milletvekilleri, Danıştay Kanununun 
95 nci maddesi yukarda arz ve izah ettiğim 
üzere, partilerin, şahısların çeşitli tefsirlerine 
tabi tutulmuştur. Hükümetin ve bakanlığın, 
sırf partizanlık yapmak maksadiyle bir memu
ru vazifesinden alıp, bir yerden başka bir yere 
nakletmesinin aleyhindeyiz. Bu durum topye-
kûn Anayasamızın hukuk devleti prensipleri-
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ne muhalif olduğu kadar, demokrasinin de iğ
renç bir hastalığıdır. Ancak, tecrübeler gös
termiştir ki, birinci derecede Devleti idare 
eden siyasi şahıslar*, kendi Vazifelerinde mu
vaffak olamadıkları takdirde, bunlar yalnız 
hukukî ve siya,sli sorumluluklarla karşıkar'şı-
ya kalmamaktadırlar, cezai sorumluluklarla 
da karşıkarşıya kalmaktadırlar, öyle bir so
rumluluk bahis mevzuu oluyor ki; bu birinci 
derecede siyasii şahıslar için, hunlar hayatları
nın sonunu idam sehpalarında veriyorlar. E, 
idam sehpasında son nefesini verecek derece
de büyük sorumluluk taşımış olan bir kimse
nin kendi görevinde muvaffak olması lazım
dır. Eğer görevinde muvaffak olması için ken
disine bir ihtiyar hakkı tanınmazsa bu takdir
de onun hem vazifesinde muvaffak olmaması 
gibi hazin bir akıbeti, hem de memleket için 
hazin bir akıbeti hazırlamış olacağız demekte
dir. 

Binaenaleyh bu. yönden de Yeni Türkiye 
Partisi olarak, birimci derecede siyasi sorum
luluğu taşımış olan kimsenin kendisiyle teşri
ki mesai edebileceği mesai arkadaşlarını seç
mesi lâzımdır. 

Biz Yeni Türkiye Partisi olarak, bu yolda 
95 nci maddeyi tefsir edenlerin fikirlerinin 
telif edilmesi taraftarıyız, 95 nci madde ma
dem ki, bugüne kadar çeşitli şekilde yorum
lanmıştır; Hükümetin, memurun müktesep 
hakkım ihlâl etmemek kaydiyle teşriki mesai 
edeceği kimseleri seçmesinde ihtiyar hakkı ol
malıdır. Nitekim yüksek malûmlarınız olduğu 
üzere Amerika'da bir iktidar değişikliği oldu. 
İktidar değişikliği olduğu vakit Devletin bi
rinci kademesinde görev almış memurlar ilgi
li Cumhurbaşkanına nezaketen kendi istifala
rını bildirdiler ve dediler ki, «Bizimle çalışa
cak mısınız, çalışmıyacak mısınız?» Ve onun 
üzerine ilgili Cumhurbaşkanı bunların içinden 
kendisiyle teşriki mesai edeceği kimseleri bı
raktı ve teşriki mesai edemiyeceği kimseleri 
de tabiatiyle Devlet mekanizmasında başka 
bir yere verdi. 

Şimdi bu durum karşısında, biz Yeni Tür
kiye Partisi olarak memleketin işlerinin sürat
le ve emniyetle görülmesi bakımından, birinci 
derecede siyasi şahısların beraber teşriki me
sai edeceği kimseleri seçmekte ihtiyar hakkı 
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sahibi olması lâzımıdır, kanaatindeyiz. Bunu 
vuzuha kavuşturmak için kanun teklifini ya
pıp kanunu vuzuha kavuşturmaktan başka bir 
çare yoktur. Aksi halde leh ve aleyhteki mü
nakaşalar, spekülâsyonları nahoş hâdiselere se-
bebolabilir. 

'Sayın milletvekilleri; Danıştayın kendisi
ne intikal eden iş adedinin fazlalığı, daha ev
velden intikal etmiş işlerin çokluğu dolayısiy-
le bugünkü kadrosu ile bu işleri normal şekil
de tedvir edemiyeceğini yukarda izah etmiş
tik. Bunun önüne geçm'ek için ilk dereceli 
mahkemelerin kurulmasının zaruri olduğunu 
ifade etmiştik. Danışjtayın kendisine düşen 
görevi bihakkın ifa etmesi bakımından şu te
mennilerde bulunmaktayım: 

1. — İlk dereceli mahkemelerin süratle ku
rulması. 

2. —i lk dereceli mahkemeler kuruluncaya 
kadar, kadrosunun genişletilmesi. 

3. — Danıştayın çalışıma imkânlarını ko
laylaştırmak için muhtacoldiiğu bina inşasının 
süratle ikmalini ve yeni binasına taşınmasının 
teminini teımenni eder, 1969 yılı Danıştay büt
çesinin Büyük Milletimize, Danıştayın muhte
rem mensuplarına hayırlı, uğurlu olmasını di
ler, Grupum adına hepinizi saygı ile sevgi ile 
salamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. Partisi Grupu adına, 
Sayın Ülker. Buyurun. 'Saat 21,32. 

O. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(İstanbul) — Değerli arkadaşlarım, C. H. P. 
Grupu adına Danıştay bütçesi üzerinde görüş
lerimizi arz edeceğiz. 

Danıştay, Anayasamızın yargı bölümünde 
yüksek mahkemeler başlığı altında yer almış 
bir Anayasa kuruluşudur. Anayasamızın 140 
nci maddesi; «Danıştay, kanunların, başka 
idari mercilere bırakmadığı konularda ilk de
rece ve genel olarak üst derece mahkemesi
dir.» hükmünü Vaz'etmiştir. 

Kanunların Anayasaya aykırı olup olmadı
ğını denetlemek, nasıl Anayasa Mahkemesinin 
görevi ise, Hükümet icraatının ve idarenin de
netim yeri de Danıştaydır. Anayasamızın 114 
ncü maddesi «idarenin hiçbir eylem ve işlemi, 
hiçbir halde, yargı mercilerinin denetimi dı
şında bırakılamaz. 

idare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan 
zararları ödem'ekle yükümlüdür.» esasını ge-
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tirmekle, idarenin bütün tasarruflarının yargı 
organlarınca denetlenmesini sağlamıştır. 

Bu, hukuk devleti olmanın bir sonucudur. 
Artık klâslik anlamda Hükümet tasarrufları ya
da hakimiyet tasarrufları diye yargı dışında 
bırakılmış ve keyfiliğe yol açan bir alan orta
da kalmamıştır. Bunun yanında, kanunlarda 
kesin karar adı verilen, aleyhine hiçbir kanun 
yoluna başyurulamıyan karar çeşidi de tama
men tarihe karışmıştır. 

Danıştayın görevini bu Anayasa yenilikleri 
ile birlikte değerlendirmek gerekmektedir. 
Danıştay, idare karşısında vatandaş hakları
nın korunacağı son yargı katıdır. Danıştay ül
kede keyfiliğe kaçmak istiyen hükümetlerin 
ve idarelerin karşısına çıkan ve keyfiliği ön
lemek suretiyle ve hukuk devletinin gerçek
leşmesini sağlıyan yüksek bir mahkemedir. 
Bütün bunlar, bu esaslar geçmiş yakın tarihi
mizin ibret dolu sayfalarından ders alınarak 
getirilmiştir. Bu nedenle de tamamen millî ni
telikte tepki hükümleridir. Kuruluşunun 100 
ncü yılını idrak eden Danıştayımız ilim âlemi
nin ve gelecek kuşakların şerefle hatırlıyacak-
ları nitelikte üstün kararlariyle, hukuk ve de
mokrasi tarihindeki yerini şimdiden almış bu
lunmaktadır. Hukuk devletinin bir teminatı 
olarak görevine şerefle devam etmektedir. 

Anayasamızın 4 ncü maddesinde; «Egemen
lik kayıtsız şartsız Türk Milletinindir» dendik
ten sonra, «Millet, egemenliğini, Anayasanın 
koyduğu esaslara göre, yetkili organlar eliyle 
kullanır. 

Egemenliğin kullanılması, hiçbir suretle 
belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakıla
maz. Hiçbir kimse veya organ, kaynağını 
Anayasadan almıyan bir devlet yetkisini kul
lanamaz,» hükmünü getirmiştir. Anayasamızın 
7 nci maddesinde ise, «yargı yetkisi, Türk Mil
leti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır,» 
denmektedir. Ne yasama organı, ne de yürüt
me organının yasama yetkisi yoktur. Millet 
adına yargı yetkisini kullanmak hakkı bağım
sız mahkemelerindir. Bu, 1924 Anayasasında 
da böyle idi. 1924 Anayasasının 8 nci madde
sinde; «hakkı kaza, millet namına usulü ve 
kanunu dairesinde müstakil mehakim tara
fından istimal olunur» hükmü vardı. Yeni 
Anayasamız 1924 Anayasamızdan farklı ola-
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rak Parlâmentonun üstünlüğü yerine Anaya
sanın üstünlüğü ilkesini getirmiştir. Yeni Ana
yasamız hukuka bağlı devlet ilkesini getirmiş
tir. Hukuk devleti yasama, yürütme organı 
dâhil bütün devlet kuruluşlarının hukuka ve 
Anayasaya bağlı olduğu bir devlettir. Hukuk 
devletinde hukukun temel kurallarının dikta
törlüğü vardır. Hukuk devletinin temeli ve 
dayanağı ise bağımsız mahkemelerdir. Bağım
sız mahkemeler kararlarını Türk Milleti adını 
verirler. Mahkemelerin kararları millet adına 
verilmektedir. Mahkeme kararları da millî 
iradedir. 

Sandıktan çıkanların Türk Milleti adına 
verilmiş olan mahkeme kararlarına saygı 'gös
termeleri, onları yerine getirmeleri gereklidir. 
Verilen mahkeme kararlarının uygulanmadığı, 
mahkeme kararlariyle alay edildiği, 'hüküm 
veren yargıçların tahkir, tezyif ve tehdidedil-
diği bir yerde hukuk devletinden 'bahsedile
mez. Sokrat yüzyıllarca önce, «Zanneder misi
niz ki, verilen hükümlerin bir itibarı haiz ol
mayan, şu veya bir kimse tarafından hüküm
süz kılınan ve hiçe indirilen bir devlet yaşı-
yabilsin ve daha doğrusu mahvolmasın» diye 
mahkemelerin, mahkeme kararlarının önemini 
belirtmiştir. Bu, bugün de gücünü muhafaza 
eden bir gerçektir. Uygar toplumlar Sokrat'm 
bu sözlerini benimsemişlerdir. Bizim Anayasa
mızın 132 nci maddesi de aynı görüşü şöyle 
ifade etmektedir. «Yasama ve yürütme organ
ları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zo
rundadır; bu organlar ve idare, mahkeme ka
rarlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunla
rın yerine getirilmesini geciktiremez.» 132 nci 
madde mahkeme hükümlerine karşı beslenme
si ve muhafazası lâzıımgelen saygıyı devletin 
en önemli temel düzeni olarak kabul etmiştir. 
Bir ülkede yürürlükte olan kanunların emni
yeti o ülkenin mahkemelerinde verilecek hü
kümlere nihayet bir kesinlik tanımakla müm
kündür. Yargılama usulleriyle elde edilebilen 
bir gerçek insanların erişebileceği bir gerçek
tir. Bunu kesin olarak kabul etmek zorunlu-
ğu vardır. Mahkeme kararlarının sayılmadığı 
uygulanmadığı yerde anarşi egemen olur. 

Bütün bu gerçeklere rağmen A. P. iktidarı 
başta Danıştay kararları olmak üzere Yargı
tay, Anayasa Mahkemesi, Yüksek Seçim Ku-
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rulu gibi Anayasa kuruluşlarının, yüksek yar
gı organlarının kararlarım saygı ile karşılama
makta ıbu kararlara, karan veren yargıçlara 
ağır şekilde (hücum etmekte, onları tehdidet-
mektıe, onları tahkir ve tezyif etmekten çekin
memektedir. 

Öyle anlaşılmaktadır ki, iktidar, yargı or
ganlarından sıkılmakta, onları istememekte
dir. ilk fırsatta bunlardan kurtulmanın özle
mini çekmektedir. Başlbakan bir söylevinde 
şöyle demektedir, «Şayet Türkiye'de teşriî or
ganın vazifelerini bir hakimler heyeti derulh-
de ederse o zaman Türkiye'de bir yargıçlar 
devleti olur. Türkiye bir yargıçlar devleti de
ğildir.» Adalet Partisi iktidarı, Danıştay ka
rarlarını uygulamamaktadır. Bütün uyarma
lara rağmen bu direnişinde devam etmekte
dir. Anayasamızın 132 nci maddesine göre, 
«yasama ve yürütme organları ile idare, mah
keme kararlarına uymak zorundadır, bu or
ganlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir 
suretle değiştiremez ve bunların yerine geti
rilmesini geciktiremez» esası bir tarafta du
rurken, 24 . 12 . 1964 tarih ve 521 sayılı Da
nıştay Kanununun 95 nci maddesi; «Dâva da
ireleriyle, dâva daireleri genel kurulu kararla
rı kesin olup muhkem kaziyenin bütün huku
kî sonuçlarını hâsıl ederler. Bu kararlar aley
hine ancak bu kanunda yazılı kanun yolları
na başvurabilir, idare, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 132 nci maddesi gereğince Da
nıştay ilâmlarının icaplarına göre işlem ve ey
lem tesis etmeye mecburdur. Tam yargı dâva
ları hakkımda Danıştaydan çıkan ilâmlar ge
nel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur. 
Danıştay ilâmlarının icaplara göre, eylem ve 
işlem tesis etmiyen idare aleyhine Danıştay-
da maddi vie mânevi tazminat dâvası açılabi
lir,» hükmünü koymuş bulunmaktadır. 

İktidar, 95 nci maddenin son fıkrasını teş
kil eden, Danıştay ilâmlarının icaplarına göre 
eylem veya işlem tesis etmiyen idare aleyhine 
Danıştayda maddi ve mânevi tazminat dâvası 
açılabilir, hükmünü tamamen kendine göre bir 
yoruma tabi tutmakla işin içinden sıyrılmak 
istemektedir. Ve demektedir ki, Danıştay ilâ
mım istersem uygularım, istersem uygulamam 
ve tazminat öderim. İktidarın kökten sakat 
bu. görüşü ortadadır, önce şunu açııklıyalım 
ki, Anayasamızın 8 nci maddesinde; kanun-
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lar Anayasaya aykırı olamaz, Anayasa hüküm
leri yasama, yürütme ve yargı organlarını, 
idare makamlarını ve kişileri bağlıyan temel 
hukuk kurallarıdır, esası mevcuttur. Bu mad
de 132 nci maddedeki - tekrar tekrar okuyo
rum - yasama ve yürütme organları ile id'are 
mahkeme kararlarına uymak zorundadır, bu-
organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir 
surette değiştiremez ve bunların yerine geti
rilmesini geciktiremez, hükmü ile birlikte in
celenimle lidir. 

Anayasa, ilâmların mutlak surette uygu
lanmasını emrederken Danıştay kanunu ida
reye, istersen ilâmları infaz edersin, istersen 
tazminat ödersin, diyemez ve dememiştir. Bu 
akla ve mantığa ye hukuka tamamen aykırı 
ibir iddia olur. Gerçekten Danıştay Kanunu
nun; Meclis tutanakları bunu açıkça göster
mektedir, bu fıkra tasarıda mevcut değildir. 
Bu fıkrayı Çanakkale Milletvekili Burhan 
Arat teklif etmiştür. Ve şöyle konuşmuştur; 
zabıttan aynen alıyorum: «Bir son fıkra daha 
arz ediyorutm, fıkra 5 olarak. O da şu şekilde
dir: Danıştay ilâmlarını icaplarına göre ey
lem. ve işlem tesis etmiyen idare maddi ve mâ
nevi. tazminatla sorumludur. Bu şekilde bu 
hüküm Demoklesin kılıcı gibi, idarenin başın
da aşılırsa idare (bunu icra ve infaz mecburi
yetinde kalır.» 

Yani bunu infaz ve icra etmek için demokle
sin kılıcı gibi idarenin başına asmak için ge
tirilmiş bir fıkra «Bunlar yapılmadıkça da be
nim vicdanıma göre, benim düşündüğüme göre 
bu madde açık kalır ve Danıştay müessesesi 
işliyemez ve Anayasamızın öngördüğü kontro
lü yapamaz. Bunu desteklemenizi saygılarımla 
rica ederim.» 

Aynen Meclis zabtı. 

Burhan Arat maddeyi Danıştay kararlarının 
yerine getirilmesini sağlamak için teklif etmiş
tir. Komisyon sözcüsü İstanbul Milletvekili 
Sabri Vardarlı; «Bunun ilâve edilmesi umumi 
hukuk prensipleri bakımından bize yeni bir şey 
getirmemektedir. Bugünkü tatbikat tamamen 
bu merkezdedir, binaenaleyh aslında var olan 
bir hususu yeniden ilâve etmek sadece madde
yi şişirmekten, büyütmekten ibaret kalacaktır. 
Ama yine bir şey getirmiyecektir. Biraz son-
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ra Yüksek Heyetiniz bunun ilâvesine lüzum 
gördüğü takdirde ısrar edecek değiliz.» demek
tedir. 

Bu konuşmanın açık anlamı ise şudur; Da
nıştay ilâmları Anayasa gereğince uygulanır. 
Uygulanmadığı takdirde uygulamıyanlar bir 
taraftan suç işlemiş olurlar, diğer taraftan da 
maddi ve mânevi zarar vermiş olurlar. Umumi 
hükümlere göre suçlar için ceza tertibedilmesi 
talebedilir. Zarar ve ziyan için de maddi ve mâ
nevi tazminat dâvası açılır. İşte bu fıkra Da
nıştay Kanununun 95 nci maddesinde yer alsın, 
isterse yer almasın, bu kadar açık bir hükmü, 
bu kadar açık teklifi ve konuşmaları tahrif 
ederek kimsenin hakkı yoktur ve bunu böyle 
anlatmaya da güçleri yetmez. 

Değerli arkadaşlarım, evvelâ şunu ifade et
mek isterim ki, burada söylenen tez hiçbir hu
kukî dayanağa sahip değildir. İlâm gelir, biz 
tazminatı öderiz, tazminatı ödedikten sonra bu 
ilâmı tatbik etmeyiz. Böyle bir şey bahis mev
zuu değildir. Anayasanın 132 nci maddesine kök
ten aykırı bulunmaktadır. 

Danıştay kararlarının uygulanmaması için,, 
yani tazminat ödemek için ileri sürülen belli 
başlı nokta şudur: Kiminle nasıl çalışılacağını 
ve bu işleri nasıl göreceğini kendisi tâyin et
mek durumundadır. İktidar kiminle çalışacağı
nı tâyin etmek istiyor.. Böyle bir düşünceye sa
hiptir. Muhtemeldir ki, bir kısım eski malûmata 
sahip ve iktidarlara hoş görünmek istiyen hu
kukçular da iktidarın bu türlü tutumunu des
tekleyici sözler söylemişler. Ben yazı olarak, 
fikir olarak bir tek kişiyi hatırlıyorum, ama 
onun dışında böyle fısıldıyanlar, söyleyenler, 
haklısınız, diyenler vardır ki, iktidarın da işi
ne geldiği için hukukî bir iş yaptığı inancı ile 
devam etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir defa şunu ka
bul etmek lâzımgelir ki, Türk Anayasası, yep
yeni bir sistem yaratmıştır. Kendisine has bir 
sistemdir, Türk Anayasasının memurlar için ve 
Danıştay için getirdiği sistemi Fransa ile ve
ya başka bir yerle mukayese etmekle çözümle
yenleyiz. Kendi şartlarımızdan çıkmış hüküm
ler getirilmiştir. Bu hükümlere göre Anayasa
mızın 117, 118, 119 ncu maddelerinde memur 
teminatı getirilmiştir, memur güvenliği sağlan
mıştır. Memur güvenliği zaten 1924 Anayasa

sı zamanında da azil mülgadır, diye Memurin 
Kanununun o hükmü öyle anlanmıştır, Türki
ye'de memur tâyini, birkaç özellik taşıyan me
mur hariç, diğer bütün memurlar kanun çerçe
vesi içinde tâyin edilirler, nakledilirler, işten 
el çektirilirler, işlerine son verilir. Sistem bu
dur. Nitekim, Devlet Memurları Kanununun 
18 nci maddesinde de «Memur güvenliği» baş
lığı altında bu esas kabul edilmiştir. 

Şimdi, Türkiye'de her hangi bir memurun 
değiştirilmesi iktidarın veya iktidarların key
fine bağlı değildir. Kanunların gösterdiği esas
lar içerisinde bir memur yerinden alınabilir. 
Yoksa, biz iktidara geldik, bütün bu memur-
larşı değiştireceğiz, kendimize uygun memur 
getireceğiz. Bu Anayasa ile bunu yapmanıza 
imkân yoktur, öyle ise ortada açık bir hal var
dır, Anayasaya aykırı olarak iktidar mahkeme 
ilâmlarını icra etmemektedir, bu, bugün Türk 
Ceza Kanununa göre vazifeyi ihmal veya vazi
feyi suiistimal suçunu teşkil ettiği gibi ki, bu
nun cezası 6 aydan 3 seneye kadardır, ayrıca 
bu haksız fiili yapanlar da; ister 95 nci mad
denin son fıkrası olsun; Danıştay Kanununda, 
isterse olmasın, hukukun genel prensiplerine 
göre maddi ve mânevi tazminat talebetmek 
hakkmdadırlar, ama başka bir noktanın üze
rinde daha durmak lâzımgelir, bunlar mün
ferit olarak ihmal suçunu veya vazifeyi suiisti
mal suçunu teşkil etmekle beraber, bir ikti
dar tüm mahkemelerin kararlarını seri ola
rak, bütün olarak tatbik etmemeye kalktığı za
man Danıştayı ilga etmiş olur. Anayasayı tağyir 
etmiş olur. Bu noktanın üzerinde de dikkatle 
durmak lâzımdır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — M. P. Orupu adına Sayın Se
yit Faruk önder. Buyurunuz efendim. Saat : 
22,54, 

M. P. GRUPU ADINA SEYİT FARUK ÖN
DER (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem 
milletvekilleri; bir asırlık şerefli bir maziye 
sahibolan, demokratik nizamın temel taşların-
nan birisi bulunan en yüksek idari mahkememiz 
Danıştayım bütçesi münasebetiyle gerek bu mü
essese ve gerekse iktidarın bu müesseseye kar
sı olan tutum ve davranışları hakkında Millet 
Partisi Meclis Grupunun bâzı görüş ve temen
nilerini, zamanın müsaadesi nisbetinde, arz 
etmeye çalışacağım, 
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Çok partili demokratik hayata girdiğimiz
den beri edindiğimiz tecrübe ve yakın tarihi
mizden aldığımız ibret dersi, yeni Anayasamı
zı hazırlıyan Kurucu Meclisi, rejimin istikbalini 
garanti altına alabilmek için çok tedbirli ha
reket etmeye sevk etmiş ve bu bakımdan yeni 
Anayasamızda demokratik rejimle idare edilen 
birçok memleketlere nispetle iktidarlara ve hü
kümetleri daha sıkı bir şekilde kontrol altına 
alabilecek kısmen sert teminat hükümleri yer 
almış bulunmaktadır, işte Danıştayımızm yet
kilerini belirten 114 ncü maddedeki hüküm de, 
bunlardan birisidir. 

Anayasamızın 114 ncü maddesiyle idarenin 
hiçbir eylem ve işleminin yargı mercilerinin de
netimi dışında bırakılmaması esası kabul edil
miş ve idarenin kendi eylem ve işlemlerinden 
doğan zararları ödemekle yükümlü tutulacağı 
prensibi de ayrıca Anayasamızda yer almıştır. 
Bu durum gösteriyor ki, Anayasayı yapan Ku
rucu Meclis geçmişteki acı tecrübelerin ışığı al
tında yalnız yürütme görevinin kanunlar çer
çevesinde yapılacağını emreden 6 ncı madde
sindeki hükmü kâfi görmüyerek hukuk dışına 
çıkabilecek olan bir idarenin her türlü sakat 
muamelelerini bertaraf etmek için bütün idari 
eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi ol
duğunu sarahatle belirtmek lüzumunu hisset
miştir. 

tşte bu eylem ve işlemleri kanunlara uygun 
olup olmadığı bakımından denetliyecek olan 
ve demokratik rejimin ve hürriyetlerimizin bel
li başlı teminatlarından ve koruyucularından bi
risi bulunan bu idari mahkeme Danıştaydır. 
Vatandaş hukukunu korumak için idarenin se-
bebolabileceği zararları bile ödemekle yüküm
lü olduğunu en ince teferruatına kadar metin-
leştirmiş bulunan Anayasamız Türk Milletinin 
doğrudan doğruya oylariyle kabul edilip yü
rürlüğe konduğuna göre hakiki ihtiyacımıza 
cevap vermekte ve çekilen ıstırapların bir ted
biri olarak da bu salâhiyetlerle teçhiz edilmiş 
bulunan bu eıı yüksek idari mahkememize yeni 
Anayasamız ve Danıştay Kanunu ile büyük so
rumluluklar ve görevler tahmil edilmiş bu
lunmaktadır. 

Millet Partisi Meclis Grupu olarak şu husu
su iftiharla kaydetmek isteriz ki, bu en yüksek 
İdari mahkememiz vazifesini kamali ciddiyet

le ve büyük bir dürüstlük ve bitaraflıkla yap
manın gayreti içindedir. Anayasamızın 2 nci 
maddesi, Türkiye Cumhuriyetinin bir hukuk 
Devleti olduğunu kabul ve ilân etmiştir. Biz Mil
let Partisi olarak devirler boyunca böyle bir 
devrin gelmesi ve Türk Milletinin lâyık oldu
ğu hürriyet ve rejime kavuşması için mücadele 
etmiş ve çift Meclis, Anayasa Mahkemesi, Yük
sek Hâkimler Kurulu, hâkim teminatı gibi bu
gün Devletimize temel olan modern ve demok
ratik fikirleri ilk defa programına alıp bun
lara inanmamış olan, iktidarlarla cenkleşe cenk-
leşe ve bunun bütün ıstırap ve çilelerine gö
ğüs gererek bu fikirleri herkese kabul ettir
miş ve nihayet yeni Anayasamızla bunların 
Devlete temel olduğunu görmek bahtiyarlığına 
ermiş, fikirleriyle iktidarda olan bir partiyiz. 
Bize göre bir müessesenin itibarı, başta Hü
kümet ve parlâmento olmak üzere bütün Dev
let teşkilâtının o müesseseye verdiği değer, o 
müessesenin icraatına verilen kıymet ve ka
rarlarına gösterilen inkiyad ile artar ve geniş
ler. 

Kanun hâkimiyeti ve hakkın üstünlüğü ol-
mıyan veya sağlanamıyan bir memlekette de
mokrasinin yaşama şansı da yok demektir. Hak, 
iktidarın veya kaba kuvvetin elinde bir oyun
cak haline geldiği gün artık o memlekette de
mokrasiden bahsedilemez ve günün birinde da
ha kuvvetlileri de çıkarak böylelerine lâyık ol
dukları dersi verebilirler. 

Bizler hürriyete âşık kimseler olarak ve de
virler boyunca hürriyet uğruna bütün kahre 
ve zulme göğüs germiş çilekeş bir partinin 
mensuplan sıfatiyle bundan sonra hiçbir dik
taya intibak edemeyiz. Bu sebeple, bu mevzu
lara sık sık dönerek iktidarı ikaz ediyoruz. 
Hakka, hukuka riayetkar olmasını ve bu hu
susta çok hassas bulunmasını hatırlatıyoruz. En 
halisane niyetlerle iktidara diyoruz ki, «Aman 
geçici ekseriyetinize değil, hakka ve hukuka 
güvenin, bu kudreti orada arayınız». Hak uğru
na oğlunu asan Nuşirvanı Âdillerin asırlar son
ra bile isminin hayırla yadedildiğini ve Zem
zem kuyusunu kirletenlere de asırlardır küfre-
dildiğini katiyyen hatırdan çıkarmayınız. 

Dostça söylenmiş bu umumi sözlerden mak
sadımız, iktidarın bâzı ahvalde Danıştay ka
rarlarını infaz etmemek veya infazı geciktir-
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mek gibi hakkın zıyaına sebebiyet verebile
cek davranışlarda bulunmasını bâzı kere hak
tan ayrılmaya mütemayil olduğu hissini uyan
dırmaya meyilli gibi görünüşünün doğurabilece
ği. tehlikelere işaret etmek içindir. Bi2 ikti
darı suçlamak istemiyoruz. Teşebbüs halinde 
bile olsa bâzı hareketlerinin uyandırabileceği 
sui tefehhümlere nazarları çekecek dostça ikaz
larda bulunmak istiyoruz. Demokratik nizamın 
Anayasa prensibi ahlâklı olmaktır. Bu münase
betle ve Millet Partisi de politikanın ahlâklı 
esaslara uygun yapılmasını savunan bir par
tidir. Bu münasebetle bugün bana ahlâksız di
yen milletvekiline şu hususu bildirmek isterim 
ki, kürsüdeki arkadaşımız 27 Mayıs İhtilâlinin 
en sert kanunları tatbik ettiği ve herkesin ka
çacağı delik aradığı günlerde 6 ve 26 sayılı Kâ
nun hükümlerine göre. 

BAŞKAN — Sayın Faruk önder, bunun ah
lâkla münasebeti var ama Danıştayla münase
beti yok. 

M. P. GRUPU ADINA SEYİT FARUK ÖN
DER (Devamla) — 26 sayılı Kanun hükümle
rine göre valilikçe tevkif edilen bugünkü Baş
bakanımızın kardeşinin mâruz kaldığı kanun
suzluğu bir müfettiş olarak tesbit ve kendisini 
tahliye ettirmek ve Adalet Partisi taşlandığı 
zaman hâdisenin suçlusunun zamanın Dahiliye 
Vekili olduğunu keza tesbit edip idare tarihin
de ilk defa olarak buna göre hazırladığı ve bu 
hususu tescil eden raporu Bakanlığına takdim 
etmek salâbeti ahlâkiyesini göstermiş olan 
bir arkadaşınızdır. 

Bakanlık arşivlerindeki raporlar bu hâdise
lerin canlı şahitleridir. 

Muhterem milletvekilleri; bu hususları böy
lece tesbit ettikten sonra şimdi de bu idari 
mahkemenin durumuna ve bizatihi kendisini 
ilgilendiren hususlara müteallik görüşlerimizi 
arz ctmiye çalışacağım. 

İdari rejimi kabul etmiş olan memleketlerde 
Danıştayla birlikte çalışan ve onun işlerini ha
fifletmek için kurulmuş bulunan bölge idare 
mahkemeleri de mevcuttur. Maalesef seneler
dir bizde bölge idare mahkemeleri kurulmadı
ğı için Danıştayın bâzı dairelerinde işler tera
küm etmekte ve halkın tecellisi gecikmektedir. 
Danıştaya ancak mevkii ile mütenasip dâvala
rın gelmesi ve dolayısiyle bu müesesenin işleri 

hafifliyerek mevzuların derinliğine inebilmesi 
imkânına kavuşturulması ve adaletin tecellisin
de süratin sağlanması için bölge idare mahke
melerinin en kısa zamanda kurulması en hali
sane temennimizdir. 

Maliye Bakanlığının taşrada vergi dâvala
rına bakacak bölge mahkemelerini kurmayı dü
şündüğünü haber almış bulunuyoruz. Bu, ka
naatimizce çok yanlış bir yoldur. Nihai olarak 
vergi dâvalarına nasıl hâlâ Danıştay 
bakıyorsa buna muvazi olarak taşrada 
kurulacak bölge idare mahkemelerinin taşrada
ki /ergi dâvalarına da birinci derecede bakma
sı en ilmî ve mâkul yoldur. 

Bugün Danıştayda bir kadro sıkıntısı baş 
göstermiş bu yüzden Danıştayın en mühim yü
künü çeken yardımcılar ve kanun sözcüleri 
terfi edemiyecek bir durumla karşı karşıya kal
mışlardır. Geçen yıl bütçe müzakerelerinde de 
bahsettiğim gibi, Danıştaydaki bilcümle işle
rin görülmesinde, bilhassa dâvaların çözülme
sinde en mühim rolü oynamakta olan, verilen 
lilekçelerin tetkikinden, kararın yazdırılıp im-
zalatılmasma kadar bütün işlerden sorumlu 
olan ve işleri yürüten böylelikle bu müessesenin 
sn ağır yükünü taşıyan bu memurlara çektik
leri zahmetin karşılığı tam olarak verilmemek
tedir. Bu feragatkâr ve fedekâr memurların 
görevlerini lâyiki veçhile başarabilmek ve işle
mini gününde bitirerek, adaleti vaktinde tecelli 
ettirebilmek için istisnasız hepsinin mesai dı
şında çalışmak zorunda kaldıkları ve geçen yıl 
la tekrarladığım gibi, evlerinde daha çok dos
yalarla hembezm oldukları bilinen bir keyfiyet
tir. Bunları bu emeklerine ve fedakârlıklarına 
ınukabil terfi imkânlarından mahrum bırak
mak, mülkün temeli olan adalete yüz çevirmek 
olur. Meclis komisyonlarında bulunan kadro ka
nunlarının bu bakımdan en kısa bir zamanda 
Yüce Meclise sevk edilip kanunlaşması, en sa
mimî dileğimizdir. 

Söz yardımcılardan iaçılmışken, bunlarla il
gili diğer bâzı temennilerimizi de arz etmeden 
^eçemiyeceğiz. Bu kadar mühim iş gören bu 
memurların kanaatimizce memuriyet ıınvanla-
nnı değiştirip, bunlara Danıştay Tetkik Hâki
mi adını vermek, gördükleri vazifeye çok daha 
uygun düşecektir. Yardımcılarla kanun sözcü
lerinin iyi bir şekilde yetiştirilmeleri ve bilhas-
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sa lisan öğrenmeleri ve üyelerin de garp mem
leketlerindeki tatbikatı yakından izliyebilmele-
ri için zaman, zaman idari rejimin uygulandığı 
Batı memleketlerine gönderilmesi de sağlanma
lı ve her sene verilip, sene sonunda imha edi
len tahsisat artık kullanılmaya bağlanmalıdır. 

Yardımcıların ve kanun sözcülerinin sınıf 
terfilerinde de daha çok liyakat ve ehliyet aran
malıdır. Barem Kanunumuz üç üst derece maaş 
terfüne imkân verdiğine göre ehliyet ve liya
kati olmıyanlara üst kadro tahsis edilmemeli 
ve böylelikle yarın üye olmaya namzet olanlar 
üst kadrolara daha faydalı olabilecekleri çağ
larda erişmek imkânına kavuşturulmalıdır. 

Kanun sözcülerinin, yardımcıların ve hattâ 
üyelerin görüş ufuklarının genişlemesi, idari 
icap ve zaruretleri takdir edebilmeleri ve ida
renin zamanla değişik şekiller alan özellikleri
ne yakından aşina olabilmeleri için Danıştaya 
olan intisapları baki kalmak üzere zaman, za
man faal idare hizmetlerinde çalıştırılmaları 
da kanaatimizce çok lüzumludur. Bu olmadığı 
takdirde idari mahkememiz dar ve tamamen ki
taba bağlı ve usul hükümlerinin sert kalıpla
rında gittikçe daralmaya mahkûm bir duruma 
gelebilir. 

Danıştay üyelerinin de Garp memleketlerine 
gönderilerek modern idari kazanın çalışma şe
killeri üzerinde tetkiklerde bulunmalarına im
kân verilmesini lüzumlu bulmaktayım,. 

Bundan başka, Danıştay üyeliği profesörle
re açık olduğu halde hiçbir profesörün bu gö
reve iltifat etmediği de bir gerçektir. Halbuki, 
tatbikat ile nazariyatın birleşmesinde bu idari 
mahkeme karalarının isabetli olması ve ilmî 
terakillerin takibolunabilmesi için mutlak zaru
ret vardır. Üniversite öğretim üyelerinin Danış
tay üyeliğine iltifat etmemesi, elbette ki kürsü
yü daha cazip bulmalarındandır. Bu itibarla ka
naatimizce profesörlerin kürsülerini muhafaza 
etmek kaydı ile Danıştay üyesi olabilmelerine 
imkân verilmelidir. 

Üyelerle ilgili son bir teklifimiz de üyele
rin seçimi ile ilgilidir. Bugün üyelerin dışarıdan 
veya içeriden seçilmesini tanzim eden bir hü
küm yoktur. Halbuki, meselâ Fransa'da bu hu
sus tanzim edilmiş, idari icaplarla usul hüküm
lerinin birlikte yürütülebilmesi için bu nisbe-
tin yarıyarıya olması kabul olunmuştur. Da-
mştayımızda da gok iyi bir şekilde yetişmiş 

yardımcılar ve kanun sözcüleri mevcuttur. Hem 
onların terfilerine imkân verip şevklerini ve 
müesseye, dolayısiyle adalete hizmet fikrine 
bağlılıklarını artırmak ve hem de usul hüküm
leriyle idari icapları müştereken nazara ala
bilmek imkânlarını hazırlamak için bizce de 
üye seçimleri için muvafık görülecek bir nis-
betin muhafazası kanaatimizce hüküm altına 
alınmalı ve Danıştaya başkanlarını bizzat seç
mek imkânı da tanınmalıdır. 

Personel durumu ile ilgili olarak Danıştay-
daki kâtip ve şef kadrosunda çalışan memur
ların durumundan da bir nebze bahsetmek is
terim. Bunların durumu da maalesef üzücü
dür. Bu memurların yaptığı görevler de adale
tin tecellisine yardımcı olmakla yakından ilgi
lidir ve dolayısiyle nevama adli hikmetlerden 
sayılır. Bu itibarla bunların da en kısa bir za
manda Sayıştay memurlarında olduğu gibi ve 
kendilerine o seviyede bir tazminat verilmek 
suretiyle terfileri sağlanmalıdır. 

Hulâsa; bütün bu ihtiyaçlara cevap verecek 
Danıştay personelinin topyekûn özlük hakla-
riyle ilgili kanun biran evvel Yüce Meclise sevk 
edilmelidir. 

Danıştay Kanunu meriyete gireli dört sene
yi mütecaviz bir zaman olduğu halde, kanu
nun çıkarılmasını emrettiği Danıştay Tüzüğü
nün halen tedvin edilmemiş olması cidden üzü-
lünecek bir olaydır. Bu yüksek mahkememiz 
halkın işlerini görmekten kendi işlerini gör
meye her halde vakit bulamamış olsa gerektir. 
Ancak, kanaatimiz odur ki, halkın işini daha 
iyi bir şekilde görebilmeleri için biran evvel 
kendi işlerini de ele alıp tüzüklerini de çıkar
malıdırlar. Danıştayımız tüzüklerim çıkarmak
ta nasıl ihmalkâr davranıyorsa çıkardığı yö
netmeliği de tatbik etmekte maalesef aynı ih
mali göstermektedir. 521 sayılı Kanuna göre 
hazırlanmış ve neşredilmiş bulunan Kıyafet 
yönetmeliğini de biran evvel tatbik etmesini 
ve bu en yüksek idari mahkememiz hâkimleri
nin kendilerine hasrettiği elbiselerle kendi şah
siyetlerine bu elbiselerin vereceği vakar ve me
habeti de katarak vazife ifa etmelerini görmek 
isteriz. 

Bundan başka, Danıştayda lüzumlu kitap 
ve kanunların yeteri kadar mevcut bulunma
dığı, kütüpanesinin şanına lâyık ve tasnif 
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edilmiş bir durumda olmadığı, hattâ Başba
kanlık Matbaasında basılan ve bütün il ve il
çelere gönderilen kanunlardan bile Danıştaya 
miktarı kâfi gönderilmediği, bina inşaatının 
çok ağır yürüdüğü tesbit edilmiştir. Danıştay 
üye ve yardımcılarının daha emin ve daha ra
hat vazife yapmalarını sağlamak için birkaç 
minübüs alınması ve yüksek dereceli hâkimle
rimizin huzur içinde vazife görecek imkânlara 
biran evvel kavuşturulması temenni ve dilekle
rimiz arasındadır. 

Bu samimî dilek ve temennilerimizin Hükü
metçe nazara alınacağını biran için hayal et
mek bile Millet Partilileri tatmin etmeye kâfi 
gelecektir. 

Danıştaym Yüce Türk Milletine ve bütçesi
nin de Danıştaya hayırlı ve uğurlu olması te
menni ve niyazı ile sözlerime son verir, beni 
dinlemek lûtfunda bulunanlara teşekkürlerimi 
ve Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu 
adına Sayın Yunus Koçak buyurun efendim. 
Saat 22,10. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Danıştay Bütçesi üzerinde Türkiye tşçi 
Partisi Grupunun görüşlerini arz etmek üzere 
söz almış bulunuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti, Anayasamızda de
mokratik, lâik, sosyal hukuk Devleti olarak 
nitelenmiştir. Danıştay, Devletimizin bu nite
liklerinin, özellikle demokratik Hukuk Devleti 
olma ilkesinin bekçisi ve teminatıdır ve millet 
egemenliğine Anayasanın kendisine ayırdığı 
alanda kullanan yüksek yargı organlarından 
birisi ve aynca yüksek danışma organıdır. Bi
lindiği gibi Anayasanın 4 ncü maddesi : «Ege
menlik kayıtsız şartsız Türk Milletinindir.» der 
ve ilâve eder; «Millet, egemenliğini, Anaya
sanın koyduğu esaslara göre, yetkili organlar 
eli ile kullanır.» İşte Danıştay ile Hükümet ve 
fert arasında veya Hükümçt tasarruflarından 
menfaatleri haleldar olan ilgililer arasında ih
tilaflı muamelelerde Türk Ulusu adına karar
lar vererek, kendi alanında millet egemenliği
ni kullanır. İktidar mensuplarının bu maddenin 
2 nei fıkrasını yok farz etmeleri, «Egemenlik 
kayıtsız şartsız Türk Milletinindir.» denildiği

ne göre ve biz de Türk Milletinin seçmiş oldu
ğu iktidar olduğumuza göre, millet egemenli
ğini kullanmak bizim inhisarımızdadır, zihni
yeti ile ve felsefesi ile hareket etmeleri ve mil
let egemenliğinin Anayasanın koyduğu esasla
ra göre yetkili organlar eliyle kullanılacağını 
dikkate almamış olmaları, zaman zaman sür
tüşmelere ve demokratik Hukuk Devleti ilke
sinin geçerliği hakkında ciddî şüphelere zemin 
yaratmış bulunmaktadır. Bugüne kadar Da
nıştay, özellikle kamu oyuna önemi dolayısiy-
len yansıyan konularda süratle ve isabetle ha
reket etmiş olayın kamu oyunda yarattığı 
tepkiler dolayısiyle meydana gelen gerginliği 
demokratik Hukuk Devleti ilkesini hâkim kı
lan kararlariyle gidermesini bilmiştir, ama 
Danıştaym bu konularda ittihaz ettiği yürüt
meyi durdurma ve iptal kararları, ben millî 
iradeyim, ben istediğimi yaparım, istediğim 
memuru tutar, istemediğimi atarım zihniyeti 
ile hareket eden iktidar mensuplarının hoşuna 
gitmemiş ve Devlet ileri gelenlerinin bu yüce 
yargı organına karşı ve genellikle iktidarın 
doğrultusunda olmıyan kararlar alındığı za
man diğer yüksek yargı organlarına karşı ulu
orta konuşmalarına ve Hukuk Devleti ilkesine 
güveni ve saygıyı azaltan ve ilmî olmıyan po
litik amaçta tenkid, tehdit, hattâ hakaretleri
ne sebebolmuştur. 

Demokratik Hukuk Devleti ilkesinin ve bu 
ilkelere dayanması gereken hukuk düzeninin 
teminatı olan yüksek yargı organlarına bu şe
kilde siyasi maksatlarla ve sindirme amacına 
matuf hareketler çoğalınca vatandaşta Hu
kuk Devletine, hakkının kanun yolundan alı
nabileceğine dair itimat, güven sarsılır. İşte 
anarşi o zaman başlar. Bizzat yetkililerin ken
di hareketleriyle Hukuk Devleti ilkelerini ye
tersiz hale getirmeleri halinde polisiye tedbir
lerle ve toplum polisinin sayışını artırmakla 
Hukuk Devletinin varlığı ve devamı sağlana* 
maz. Bu bakımdan iktidar mensuplarının Hu
kuk Devleti ilkelerine ciddiyetle bağlı olması 
ve Danıştay kararlarını kendilerine rehber it
tihaz ederek ona göre idari tasarrufta bulun* 
maları her yönden şayanı tavsiyedir. 

Bakanların ve iktidar mensuplarının zaman 
zaman söyledikleri gibi, Danıştay, idarenin 
karşısına dikilmiş bir husumet organı değil
dir. İdarenin verdiği kararlar Anayasaya ve 
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Hukuk Devleti ilkelerine uygun olmadığı 
takdirde, Danıştay tarafından bu kararların 
durdurulması ve iptali, vatandaşın ve hukuk 
düzeni teminatlarından birisidir, idarenin ka
rarlarının hukuk ilkelerine uygun olması ve 
tasvip görmesi şayanı temennidir. Ancak, bu 
temenninin gerçekleşme yolu idarenin Hukuk 
Devleti teşkiline, sosyal adalet ilkelerine, Ana
yasanın belirttiği sosyal haklar kavramına sı
kı sıkıya uymak istemesine bağlıdır. Oysa ida
re bu zihniyetten uzak olduğu için, toprak 
reformu gereksiz diyen, yer altı ve yer üstü 
kaynaklarımızın yabancılara peşkeş çekilmesi 
gerektiğini savunan, fikir özgürlüğünü savu
nan vatandaşlar ve görevliler, A. P. İktidarı
nın başlıca hasmı ve mağduru haline gelmiş
lerdir. Bu vatandaşların bu haksızlıklar karşı
sında tek sığınacakları yer, Danıştay ve diğer 
yargı organlarıdır. 

Diğer bir noktaya gelince; genellikle Da-
nıştaya intikal eden ihtilâfların sonucunun çok 
geç alındığı, her zaman şikâyet konusu olur. 
Bilindiği gibi Danıştayımız ilk ve üst derece, 
yani tek idari yargı organıdır. Bu yüzden 
kendisine intikal eden işlerin sayısı kabarık, 
bu yüzden de ilk dereceli idari yargı organla
rının biran evvel teşkili gerekir. Bu hususta 
gerekli tasarının hazırlandığı bilinmektedir. 
Ancak, Anayasanın 7 nci maddesinde belirtilen; 
«Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız 
mahkemelerce kullanılır.» ilkesine dikkat etmek 
ve ilk dereceli mahkemelerin teşkilinde bu 
Anayasa ilkesinden taviz vermemek gerekir. 
Yine bir kuruluşun yargı organı olması için 
bizim Anayasamıza göre, o kuruluş bağımsız 
mahkeme niteliğinde olması gerekir. Böylece 
bağımsız yargı organı teşkil edecek şekilde, 
ilk dereceli idari mahkemelerin teşkili hususu 
Danıştayın işlerinde daha dikkatli ve daha 
süratli olmasını sağlamaya yarıyan bir unsur 
olacaktır. 

Yine Danıştay kararları ile iktidarın zihni
yeti arasında meydana gelen çatışmanın bir 
sonucu olarak, zaman zaman bu kürsüden ba
kanların, «Efendim, Danıştay yürütmeyi dur
durmaz, iptal kararları verebilir. Fakat idare 
bu kararlan uygulamıya mecbur değildir. Hak 
sahibinin bu gibi hallerde hakkı tazminat iste
meye münhasırdır. İdare de bu tazminatı ver

meye hazır olduğuna göre, idarenin Danıştay 
kararlarına uymaması tenkid konusu yapılamaz 
ve idarenin Danıştay kararlarına uymaması 
bu sebeple Anayasayı ihlâl sayılamaz» zihniyeti 
asla tecviz edilmemek gerekir. 

Yine Anayasanın 132 nci maddesinde belir
tildiği gibi, yasama ve yürütme organlariyle 
idare, mahkeme kararlarına uymak zorunda
dır. Bu Anayasa emrine rağmen, ben parasını 
verir, istediğimi yaparım, zihniyeti Anayasa 
hükümlerini savsaklamak, yargı organlarının 
kararlarını para karşılığında hükümsüz say
mak zihniyetinin ifadesi olur. Bu bakımdan ba
kanların Danıştay kararlarına uymıyarak mil
let kesesinden para ve tazminat ödemeye 
kalkmaları kayfî harcamadan başka bir şey 
değildir. 

Bu ciheti burada, bundan önce olduğu gibi, 
belirtmekte fayda mütalâa etmekteyiz. Yüz 
yaşını dolduran Danıştayımız bugüne kadar 
verdiği yürütmeyi durdurma ve iptal kararla-
riyle demokratik Hukuk Devleti ilkesine ve 
esprisine bağlılığının güzel örneklerini vermiş 
ve Anayasa düzeninin, demokrasinin teminatı 
olmak gibi kutsal bir görevi başarı ile ifa et
miştir. 

Bu nedenlerle bütçenin bütün Danıştay 
mensuplarına ve halkımıza yararlı olmasını te
menni ederim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bahri Yazır, Güven 
Partisi Grupu adına, buyurunuz efendim. 

G. P. GRUPU ADINA BAHRİ YAZIR 
(Bursa) — Millet Meclisinin saygı değer üyeleri; 

Danıştay Bütçesi üzerinde G. P. nin gö
rüşlerini arz etmeye çalışacağım. Geçen Mayıs 
ayında 100 ncü hizmet yılını ikmal etmiş bulu
nan Danıştayın, Türk Milletinin hayatında ifa 
ettiği şerefli hizmetin takdirkârı olarak, bu 
yüce müessesenin muhterem mensuplarına say
gı ve başarı dilekleriyle söze başlamak istiyo
rum. 

Ümidederiz ki, Danıştay gibi, sayıları mah
dut millî müesseselerimiz üzerinde, değişik si
yasi kanaatlere partiler arasında esaslı ve de
rin görüş farkları yoktur. 

Bu bakımdan Danıştayın aziz milletimizin 
gelişen hayatında mutlakıyet devrinden beri 
devam eden bir şerefli yeri olduğunu, hele bu
gün, Danıştayın içinde bulunduğumuz de
mokratik düzenin muhtaoolduğu teminat 
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müesseselerinden biri olduğunu kabul et-
miyen bir teşekkülün şu çatı altında mevcut 
bulunmadığına inanıyoruz. 

Bu inancımız, Danıştaym her geçen gün da
ha iyiye doğru hızla ilerl'iyeoeğine dair ümidi
mizin kaynağını teşkil etmektedir. 

Bilindiği gibi Danıştay, idareyle ferd ara
sında husule gelen anlaşmazlıkların yüksek se
viyede hal merciidir. Bu vasfı ile Danıştay, için
de bulunduğumuzu demokratik hürriyetler dü
zeninin muhtaçolduğu istinad noktalarından bi
ridir, bir Anayasa kuruluşudur. Anayasamız. 
114 ncü maddesi ile idarenin hiçbir eylem ve 
işlemi, hiçbir halde, yargı mercilerinin deneti
mi dışında bırakılamaz» hükmünü vaz 'etmiş
tir. Bu hüküm, Danıştaya açılan dâvaların kısa 
zamanda birkaç misline çıkmasını intacetmiş, 
artan iş hacmine göre büyütülen teşkilât da, 
işlerin süratle neticeye bağlanması için yeterli 
olmamıştır. Ayrıca, Danıştay, Bakanlar Kuru
lunca gönderilen kanun tasarıları hakkında gö
rüşlerini bildirmek, tüzük tasarıları, imtiyaz 
sözleşme ve şartnamelerini incelemek, Hükü
met tarafından gönderilen çeşitli işler hak
kında mütalâa bildirmekle görevli bir danışma 
ve inceleme merciidir. Bu kadar şümullü işle
ri yürütmeye, bugünkü Danıştay teşkilâtının 
yetişemediği bir gerçektir. Bu gidişle artan 
iş hacmine göre, Danıştay bünyesinde yapılacak 
genişleme tedbirlerinin sonu yoktur. Danıştay-
dalki iş hacminin bu derece kabarık olmasının 
en büyük mahzuru verilen kararların birçoik 
ahvalde gecikmiş olmasıdır. 

Bir mânada adalet, zamanında iktisabedil-
miş hak şeklinde tarif edilebileceğine göre, ge
cikmiş olarak verilen hakkın adaletle ilgisini 
bulmaya imkân yoktur. Çok hallerde, gecikmiş 
olarak verilen bir hakkın sahibi, hakkı elinden 
alınmış bir şahıstan farksız duruma düşmüş de
mektir. 

Danıştaya başvuran kimselerin bu durum
dan kurtarılmasının çaresi, birçok yabancı mem
leketlerde bulunmuştur. Bizde de, Anayasanın 
140 ncı maddesinden ilham alarak, Danıştaym 
altında idari mahkemeler kurulması, kaçınılma
sı mümkün olmıyan bir zaruret halini almıştır. 

Esasen Anayasa gerekçesinde «ilk derece 
idari mahkemelerin kurulması yolunun açıik 
olduğu» belirtilmiştir. Yüksek İdari Kasa Mercii 

I olan Danıştaym bugünkü mevzuat muhacehesin-
I de uhdesine verilen görevleri yerine getirmesi 

mümkün değildir. Teferruat sayılan işlerle iş
tigal yerine, yüksek mahkeme fonksiyonu ifa 
etmesine imkân verecek şekilde tedbirler alın
ması ve Danıştaya bir içtihat mahkemesi hü-

I viyeti verilmesi genellikle benimsenmiş bir key
fiyettir. Memnuniyetle öğrendiğimize göre, Da
nıştay Başkanlığınca hazırlanmış bulunan ilk 
derece idare mahkemeleri kanun tasarıları 
24 . 4 . 1968 de Hükümete verilmiştir. Uzun 
emeklerle hazırlanmış birçok tasarı ve teklif
ler gibi, bunun da, çeşitli sebeplerle gecikme
mesi ve biran evvel kanunlaşması Güven Par
tisinin halis temennisi olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Danıştay, haksız ve yetki dışı tasarrufları 

önlsmek suretiyle Devlet karşısında ferdin 
hakkını korumak, bu suretle hukuk devleti 
fikrinin tatbikatta da yerleşmesini sağlamak 
maksadiyle kurulmuştur. Danıştaym bu kanuni 
yeiMsini kullanarak verdiği iptal ve yürüt
menin ertelenmesi kararları muvacehesinde çe
şitli fikir mihraklarında ve parlâmento kürsü
lerinde, bu müessese kararlarının haklılık dere
celi münakaşa konusu olmaktadır. İptal ve yü
rütmenin ertelenmesi hakkındaki kararlar, Da-
nıştayla icrayı karşı karşıya getirmekte ve bu 
hal, birçok vatandaş indinde, taraflardan han
gisinin haklılık plânı içinde olduğu hususunda 
tereddütler husule getirmektedir. 

Güven Partisinin bu konudaki görüşü sarih
tir : 

I Herkesten evvel kanunların tatbikçisi oldu
ğu halde kanunlara saygılı olmıyan Hükümet
ler bir taraftan vatandaştan ve teşekküllerden 
kanunlara saygılı olmalarını isteme gücünü 

I kaybeder, diğer taraftan kendisine vücut ve-
j ren kanunlar manzumesinin zedelenmesine va

sıta olurlar. Değişik bir ifade ile kanuna uy
ması gereken Hükümetler, bu vecibeyi yerine 
getirmedikleri hallerde bindiği dalı kesmiş du
ruma düşerler. Bu bakımdan Danıştay kararla
rına icranın hassasiyetle riayetkar olması lü
zumunu belirtmekte fayda umarız. 

Güven Partisi olarak, aynı zamanda, Hükü
metin, politikasına uygun programlarını, mil
lete vadettiği hususları tatbik edip gerçekleşti
rebilmek için muıhtacolduğu elemanları iş ba
şına getirmesini de Hükümet etmenin tabu bir 
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icabı sayarız. Aksi halde, çalışma düzenine ayak 
uyiduramıyan personelle başarıya ulaşmıyan 
mümkün olmıyan zayıf Hükümetlerin zararını 
iktidarlardan evvel Türk Milleti çekecektir. 

Danıştaym iptal ve yürütmeyi erteleme ka
rarlarını infaz etmdyen ve bir tazminat formü
lüne sığınan icrayı tenkid ederken, aynı icra
nın müsteşarını bile süçemliyecek duruma düş
mesini uygun mütalâa edemiyoruz. 

Görüşümüzü özetlemek gerekirse; ne hükü
metler kasıtlı veya kasıtsız, ferdin haklarını 
çiğneme imkânına sahibolabilsin, ne de icra, 
hizmetinden fayda duyduğu kimselere vazife 
verme imkânından mahrum hale getirilsin. 
Bu sonuncu husus tabiî olarak, Danıştaym yet
kilerini kısarak değil, idarenin tâyin ve nakil 
imkânlarına elastikiyet veren kanun değişik
likleriyle sağlanmalıdır. 

Yürütmenin ertelenmesi kararlarının alın
masında Fransız Danıştaymm uyguladığı kıs
taslara nazaran, Türk Danıştaymoa uygulanan 
kıstaslar çok daha geniş görülmektedir. Yürüt
menin ertelenmesi, nihayet, mahiyeti icabı, 
İstisnai bir yetkidir ve tok güttüğü gaye, bir 
hakkında kaybolmasını kamu yararını zedele
meksizin önlemekten ibarettir. 

Bu itibarla yürütmenin ertelenmesi karar
larının kamu yararını zedelemeden hangi şart
lar içerisinde alınabileceği, özellikle Fransız 
Danıştaymm içtihatları esas alınarak, yeni bir 
kanuni revizyona tabi tutulmalıdır. 

Danıştay Bütçesinin milletimiz için hayırlı 
ve uğurlu olması dileğiyle Yüce Meclis üyele
rine Güven Partisi adına saygılar sunarım. (Al
kışlar) . 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adma 
Sayın Mustafa Kemal Yılmaz, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA KEMAL 
YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; Danıştay 1969 bütçesi hak
kımda Adalet Partisi Meclis Grupu adma gö
rüş ve düşüncelerimizi arz etmek üzere huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. 

Sözlerime başlamadan önce bir hususa bil
hassa işaret etmek istiyorum. Sayın Cumhuri
yet Halk Partisi sözcüsü Reşit ülkeri'n, san
dıktan çıkanların yargı kararlarına karşı saygı 
göstermedikleri, tezyif ve tahkir edenler diye 
bahsetmesi hakikaten teessüfe şayan olduğu 

gibi, Yahudi misaline benzer. Yahudi bir taraf
tan hem vurur, bir taraftan da, niye vuruyor
sun, diye bağırır. Bir mevzuun tartışılması ha
kikatlere erişilmek bakımından şart ve zaruri
dir, ama arkadaşımızın ifade ettiği tezyif ve 
tahkir bir suçtur. Binaenaleyh; bu kelimeleri 
ifade edenler hakkında gerekli işlemin yapıl
ması gerekir. Bu bakımdan zamanlannda bin
lerce memurun sürülmesi, tâyin edilmesi hattâ 
hattâ ihbar edilmesini unutuyorlar, şimdi mah
keme kararlarının medeni ölçüler içerisinde 
tartışılmasına dahi tahammül gösteremiyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım; milletçe üzerine 
'titrediğimiz müesseselerden birisi olan Danış
tay oldukça uzun bir geçmişe sahiptir. 101 nci 
kurulş yılını idrak etmiş bulunmaktadır ve ni
hayet Danıştay 521 sayılı Kanun ile son şeklini 
almış bağımsız bir Anayasa müessesesi haline 
gelmiştir. 

Bir ülkede demokratik nizam yerleışmiştir 
diyebilmemiz içim üç anaş artın tahakkuku lâ
zımdır. 

Bir; mileltçe demokratik nizamın en iyi re
jim olduğuna inanmak. 

îki; hukuk ııizamlariyle, kanunların üstün
lüğünü hâkim kılmak. 

Üç, Anayasa müesseselerini yaşatıp geliştir
mek. 

Hakikaten bu prensipler benimsenmiş ve 
samimiyetle yürütülmekte ise o memlekette 
demokratik nizam mevcut demektir. Bu güzel 
prensiplerin hâkim kılınması yerine müessese
lerin kararları politika sermayesi yapılmak is
tenirse, müesseseleri geliştirmek yerine başka 
maksat ve gayelere çekilmiş olur. Bu hareket 
tarzı ise Anayasa müesseseleri aleyhine olur. 

Anayasamızın 140 nci maddesi gereğince 
kurulan Danıştay, kanunların başka idari yar
gı mercilerine bırakmadığı konularda ilk dere
ce ve genel olarak üst derece idare mahkemesi
dir. 

521 sayılı Danıştay Kanununun 1 nci mad
desi; Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sı ile görevlendirilmiş Yüksek idare Mahkeme
si Danışma ve inceleme merciidir, der. Bu ba
kımdan Danıştaym vazifeleri üç anabölüme 
ayrılmaktadır. 

Birisi; Yüksek idare Mahkemesi olarak 
idari uyuşmazlıkları ve dâvaları görmek ve 
karara bağlamak. 

— 19C — 
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ikincisi; Danıştay mercii olarak Bakanlar 
Kurulunca gönderilen kanun tasarıları bak
landa düşüncelerini bildirmek. 

Üçüncü ise, inceleme mercii olarak tiisüik 
tasarılarını ve imtiyaz şartlaşma ve sözleşmele
rini incelemek. 

Bu bakımdan Danıştaya yüksek mahkeme 
olarak verilen vazifeler yanında danışma ve 
inceleme görevleri de verilmiş bulunmakta
dır. Asıl vazifesi ile adalet tevzi edici, yön ve
rici ve içtihat yapıcı olmasıdır. Kuruluş mak
sat ve gayesi bu olan yüksek idare mahkeme
mize Anayasanın 114 ncü maddesi de, «idare
nin hiçbir eylem ve işlemi, hiçbir halde, yar
gı mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz» 
hükmü ile de ne gibi dâva ve mevzulara baka
cağını tarif ve tesbit etmiş bulunmaktadır. Bu 
da hukuk devletinin en güzel örneklerinden bi
risidir. 

Anayasamızın 6 ncı maddesi de yürütme 
görevinin kanunlar çerçevesinde olacağı hük
münü, 114 ncü maJddesi ile de nasıl muraka
be edileceğini göstermiş bulunmaktadır. Ke
za, Anayasamızın 5, 6 ve 7 nci maddeleri teşriî, 
icrai ve kazai kuvevtlerin tariflerini yaparak 
kuvvetler aynmı prensibini koymuştur. 

Yürütme organı vazifesini kanunların tâyin 
ve tahdidettiği sınırlar içerisinde yapacak
tır. 

Bu sebeple kanunlarımızın tâyin ve tesbit et
miş olduğu hudutlar içinde kaldığı müddetçe 
yüksek idare mahkemesi ile mühatabolmıyacağı 
muhakkaktır. Bu bakımdan teşriî, kazai organ
lar gibi yürütme organımız da kanunlarımızın 
tesbit ve tahdidettdği sınırlar içinde vazifesini 
yaparken bu kanunların verdiği takdir hakkını 
kullanacaktır, işte buna idare hukukunda tak
dir ve tasarruf hakkı diyoruz. İdare, bu tasar
ruf hakkını kullanırken buna müdahale etmek 
veya kullandığı şekilde değil de arzuladığnmız 
yönde kullanmasını istetmekle onun yetkisine 
müdalhale etmiş oluruz. İkincisi, bir kanunsuz
luk yolu açmış oluruz. Bu tarz bir şekilde ha
reket ettiğimiz takdirde idareyi kendi takdir öl
çülerine göre değil, istediğimiz tarzda harekete 
mieobur kılmış oluruz. Bu da idareyi, mesul kim
seler değil, gayrimesul kimseler yürütüyor de
mektir. Diğer bir bakımdan da kanunlarla sa
lâhiyet verilen makamların kanunların hududu 

I içerisindeki tasarruf haklarına, takdir hak
larına müdahale olur. Bu, hukuk nizamına ay
kırı hareketin tâ kendisidir. Yani kanunlara 
riayetsizliği temine matuf icranın yerine kaim 
olan icra organının dışında, icrai bir organ var 
demek olur. Aslında, Danıştay idarenin kanun
lara aykırı işlemlerini murakabe ederken yetki, 
sekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden tetkik 
eder, idarenin hususiyetlerini, icap ve zaruret
lerini nazarı itibara alarak yalnız işlemi iptal 
eder. Yoksa bizatihi tasarrufta bulunamaz. Fiilî 
durum yaratamaz. Aksi takdirde, fiilî durum 
yarattığı, takdirde icra olur. 

Bundan şuna gelmek istiyorum muhterem 
arkadaşlarım, son senelerde idarenin takdir ve 
tasarruf haklarına taallûk eden, yani kanunlar
la idareye yetki olarak verilen işlerde aldığı ka
rar, tâyin, terfi, nakil gibi tasarruflarda Yük
sek Mahkemece verilen tehiri icra kararları ni
çin infaz edilmiyor diye bir fincan suda kopanla 
mak iotanen fırtınalar içindir. Bir taraftan ka
nunlarla salâhiyet vererek ona tâyin, terfi, na
kil, tahkikat vaaifesini vereceksiniz, bir taraf
tan da işlerin süratle yürütülmesini, aksamatma-
sını, diğer taraftan da bu işlerin yürütülmesi
ni en iyi ve mükemmel şekilde olması maksa-
diyle yapacağı tasarruflarda salâhiyetini kula
nınken bunu yapma, buna dokunma veya o şe
kilde değil de arzuladığımız şekilde yap diye ta
limat veya direktif vereceksiniz buna muhterem 
arkadaşlarım, dolayısiyle sevk ve idare denir, 
güdümlü sevk ve idare demir. 

Muhterem arkadaşlarım, misalimize • biraz 
daha canlılık vermek istiyorum. Yüksek Meclis
lerden çıkan bir kanunla bir bakan veya umum 
müdüre verdiğiniz tâyin, terfi ve nakil yetkisi 
ile bakan veya umum müdür bu salâhiyetini 
kullanarak işlerin görülmesinde imtizacediemfe-
'diği ve devaımilı surette işleri aksatan bir me
muru başka bir yere veya göreve tâyin ettiğin
de, ilgili memur derhal Danıştaya müracaatla 
alınan karara durdurma kararı alırsa bu tem 
mânasiyle takdir ve tasarruf hakkına müdahale 
olur. Buna aksi bir mantıkla gidersek, yüksek 
mahkemelerce verilen ve tamamen kanunların 
tâyin ve tesbit ettiği salâhiyete istinaden veri
len kararlara niçin bu şekilde değil de şu tarz
da karar verdiniz gibi bir müdahale hakkı do
ğar. Bu bakımdan ya kanunlarla takdir ve ta-

I sarruf hakkına taallûk eden salâhiyeti verme-

199 — 



M. Meclisi B : 52 15 . â . 1969 Ö : 4 

mek Lâzım veya verlilldiğıi hallerde de o tasarruf 
hakkına hürmet etmek, müdahale etmemek lâ
zımdır. Yetki verilince verilen yetki hudutları 
içinde kalındığı müddetçe ona saygı göstermek, 
inanılmış hukuk düzeninin ilk şartıdır. 

Çok muhteremi arkadaşlarım, her karanım 
hürmet ettiğimiz ve hakikaten üzerine toz kon
durmak isitem'eidiğimiz Yüksek Mahkememizden 
hukuk, mantık ve izan ölçülerine sığdıramadı
ğımız bâzı kararlar çıkmıştır. Cumartesi günü 
saat 12 de hiçbir vesika eklemeden, bir dilekçe 
ile tahkikatın selâmeti bakiimindan yetkili mer
cilerce lüzum görülerek işten el çektirilen bir 
müracaatçıya aynı gün saat 13,15 te elden dur
durma kararı verilmiştir. Hattâ çok muhterem 
arkadaşlarım, idare hukuku tarihinde hiç Tas
lamadığımız durdurmanın durdurma kararı çık
mıştır. Senelerdir, Devlet ve Hazine Menfaat
lerini ilgilendiren hayatî ehemmiyeti haiz dâva 
dosyalan beklerken ehemmiyetsiz bir mevzuda 
gösterilen hassasiyet ister istemez efkân umu-
mliyede birtakım istifh'aiml'ar yaratmaktadır. 
Kaldı ki, 521 sayılı Kanunun 94 ncü maddesi, 
Danıştayda idari dâva açılması ve kanun yol
larına başvurulması, itiraz olunan idari işlemle
rin veya yargı kararının yürütülmesini durdur
maz, prensibini koymuştur. Ancak, istisnai ola
rak, teminat karşılığında yürütmenin durdurul
masına karar verilebilir, hükmünü getirmiştir. 
Verilebilir, bir istisnai haldir. Halbuki son se
nelerde istisnai hal, mûtat blir usul haline gel
miştir. Milletçe üzerinde titrediğimiz müessese
leri ayakta tutacak şahısların tutum ve ideal 
hareketleridir. Daha başka bir ifade ile, müesse
seler ye kuruluşlar tutum ve kararlariyle inki
şaf eder, gelişir ve saygı duyar, gerçek benliği
ni bulur. En güzel ve örnek müesseseler aşın ha
reketlerle 'zedelenebilir. Onu zedelememek için 
bütün ilgililerin âzami dikkati göstermesi bir 
vatan borcudur. Hukuk düzenine ve kanunlara 
saygı, karşılıklı ve tam anlamında olması gere
kir. Esasında teşriî, kazai ve icrai kuvvet birbi
rinin tamamlayıcısı ve yardımcısıdır. Tüm ola
rak, Devlet varlık ve otoritesini teşkil eder. 
Âmme müesseseleri bir ahenk içerisinde, birbiri
ne yardımcı ve tamamlayıcı olarak çalıştıkları 
müddetçe Devlet nizamı mükemımelleşir. Devlet 
otoritesi varlık ve kuvvet kazanır. Devletin var
lığının en büyük ve mühim sebeplerinden birisi 

de budur. Bu gayeye yardımcı olma her Devlet 
müessesesinin asli görevlidir. Temennimiz bu 
görevim en titiz ve mükemmel bir şekilde yerine 
getirilmesidir. 

Muhterem milletvekilleri, Danıştay Bütçesi 
hakkında bundan önceki yıllarda olduğu gibi 
muhtelif görüş ve temenniller ortaya atılmıştır. 
Bunlardan bir kısmı gerçekleşmiş, bir kısmı da 
temenni olarak kalmıştır. Bilhassa Adalet Par
tisi Grupu olarak bu yılfci bütçeye ödeneği kon
muş olan Danıştay binasının süratle bitirilme
sini temenni ediyoruz. Danıştay mensuplannm 
aylık ve tazminatlarının, adliye mensupları se
viyesinde yeniden tanzimini zaruri görüyoruz. 
Danıştay, iş bakımından işba haline gelmiştir. 
Bu ağır yükün hafiflemesini temin edecek olan 
ilk dereceli idare mahkemelerinin teşkil olun
ması en halisane temennilerimizdendir. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Yılmaz. 

A.P. GRUPU ADINA MUSTAFA KEMAL 
YILMAZ (Devemla) — Bitiriyorum Sayın Baş
kan. 

Zira her yıl sonu yeni yıla devredilen dosya 
adedi devamlı surette artmaktadır. İlk dereceli 
İdare mahkemeleri kurulurken en yüksek idari 
kaza mercii olan Danıştay ile, yetki, görev ve 
denetim bakımından iyi bir ahenk kurulması 
gereğine bilhassa işaret etmek istiyorum. İlk de
receli mahkemeler Danıştaya eleman yetiştirme 
kademesi olacaktır. Diğer taraftan yüksek yar
gı organı ilk dereceli idare mahkemeleri bir iç
tihat mercii olacak ve Danıştay da asıl gayesine 
vönelmiş olacaktır. Dolayısiyle benzeri hâdise
lerde ve dâvalarda çeşitli kararlar çıkmıya-
caktır. Bu mevzudaki çalışmaların süratle bir 
netiöeye vardırılarak Yüksek Meclise şevkini te
menni ediyoruz. 

Danıştay Kararları dergisinin daha yeterli 
hale gelmesi idare bakımından en mükemmel 
ve güzel bir mehaz olacağına inanıyoruz. Da-
nıştayın sıkıntı çekmekte olduğu kadro mesele
sinin halli için çalışmalar olduğunu memnunluk
la karşılıyor ve en kısa zamanda gerçekleşeceği
ne inanıyoruz. Arz ettiğimiz hususların tamam
lanması ile yüksek idare mahkemesinin daha iyii 
ve randımanlı çalışacağına ve memleket ve re
jimimize en iyi teminatlar getireceğine inanı
yoruz. 
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1969 Danıştay Bütçesinin memlekete ve yük
sek yargı organına hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenna eder, beni dinlemek lûtfunda bulundu
ğunuz için gruptun adına saygılar sunarım. 
(A.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı buyuru
nuz efendim. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Grupları adına Danıştay bütçesi üzerinde 
görüşlerini ifade eden arkadaşlarıma, yer yer 
fikirlerine katılmamakla beraber, sebk eden me
sailerinden ve Danıştaya karşı gösterdikleri alâ
kadan dolayı teşekkürlerimi arz ederim. 

Haddizatında vâki. tenkidleri, birbirinden ayır
maya, hattâ bu sene yapılan tenkidleri, Bütçe 
Komisyonundaki tenkidleri, Meclisteki tenkid
leri, aynı şekilde geçen sene Senatoda, Karma 
Komisyonda ve Mecliste yapılan tenkidlerden 
ayırmak mümkün değil. Hepsine aynı çerçeve 
içerisinde ve hepsine de gerek Mecliste, gerek 
Karma Komisyonda ve gerekse Senatoda muay
yen cevaplar verilmiş, mesele kanaatimizce vu
zuha varmış idi. Ancak, arkadaşlarımız neden
ce görüşlerinde ısrar ettikleri için, biz de bizza-
rur cevap verme babında tekrar mahiyetinde de 
olsa, aynı şeyleri söylemek lüzum ve zaruretiy
le karşı karşıya kalıyoruz. Ancak, bir hususu 
burada şükranla belirtmek ve kaydetmek iste
rim. Bu münakaşalar ve müzakereler haddiza
tında faydasız olmamış bulunmaktadır. Şöyle-
ki, bugün huzurunuzda konuşma yapan Sayın 
Güven Partisi sözcüsü arkadaşımız bilfarz mü
şahhas bir hâdiseyi dile getirmek suretiyle de
miştir ki; bakanların kendi en yakın yardımcıla
rı olan müsteşarları değiştirebilme yetkilerinin 
bulunması lâzım. Aynı görüşü Senatoda Millî 
Birlik Grupu adına konuşan M. Şükran özkaya 
arkadaşımız da ifade etmişlerdir ve yine huzu
runuzda bugün Yeni Türkiye Partisi Grupu adı
na konuşan arkadaşımız da bu noktada fikrini 
izhar etti. Bununla demek istemiyorum ki, Ada
let Partisi iktidarı müsteşarları değiştirebilmek 
için muhalefetten kendisine destek bulmuştur. 
Haddizatında bizim böyle bir niyetimiz yok. Bi
zim söylemek istediğimiz şey şu: idarenin daha 
müessir ve daha iyi bir şekilde işliyebilmesi için 
icra, zaman zaman birtakım tasarruflar yapmak 

mecburiyetindedir. Bu icra, bu iktidar, ister 
Adalet Partisi iktidarı olsun, ister » partisi ol
sun, isterse partiler iktidarı koalisyon hükü
meti olsım, buna mecburdur muhterem arkadaş
lar. Bütün mesele, bu tasarrufta bulunurken 
aleyhine tasarrufta bulunulan kişi, yani memu-" 
run veya her hangi bir vatandaşın meşru ve 
müktesep haklarını ihlâl etmemektir, işte bu 
noktada bâzı fikir ihtilâfları ortaya çıkıyor. Bil
farz Sayın Reşit Ülker arkadaşımız memurların 
teminatından bahsettiler. Doğru. Anayasanın 
114, 116, 117 ve 11.8 nci maddelerinde memurlar
la ilgili hükümler getirilmiştir. Bunlardan 118 
nci maddenin matlabı memur teminatıdır. Bura
da aynen Anayasa şöyle der: «Memurlar ve ka
mu kurumu niteliğindeki meslek teşekkülleri 
mensupları hakkında yapılacak disiplin kovuş
turmalarında, isnadolunan hususun ilgiliye açık
ça ve yazılı olarak bildirilmesi, yazılı savun
masının istenmesi ve savunma için belli bir sü
re tanınması şarttır. 

Bu esaslara uyulmadıkça disiplin cezası ve
rilemesi.» 

Şimdi, Anayasanın matlabı olarak memur te-' 
minatma aldığı 118 nci maddesinin açık hük
mü bu. Yani, bir memuru cezalandıracağınız 
zaman Anayasa buraya gerek disiplin olsun, ge
rek diğer cezalar olsun açık bir hüküm koymuş 
ve matlabma da «memur teminatı» demiş. Yani 
hangi ahvalde memurun teminatının olduğu 
Anayasanın 118 nci maddesinde sarih olarak ifa
de edilmiş. Ama bu demek değildir ki, Anaya
sanın diğer maddelerini ihmal edelim. Onlar da 
var. Hangileri, bilfarz yargı denetimi. Yargı de
netimini de tabiî ki, memurların teminatının dı
şında olan bir müessese olarak nitelendirmeye 
veya değerlendirmeye imkân yok. Ama özel te
minat olarak 114 ncü madde var. Ne diyor 
114 ncü madde: «idarenin hiçbir eylem ve işle
mi, hiçbir halde, yargı mercilerinin denetimi dı
şında bırakılamaz.» Gerekçeyi açıp okursanız, 
bu, «hiçbir halde» tâbirinin, örfi idare zamanın
da dahi memurların Danıştaya başvurabilecek
leri hükmünü getirmiş olduğunu görürsünüz. Ve 
devam ediyor, «idarenin işlemlerinden dolayı 
açjlaoak dâvalarda süre aşımı, yazılı bildirim ta
rihinden başlar.» Bu da bir teminattır. Çünkü 
açılan birçok dâvalarda geçmişte, süre aşımı se
bebiyle birçok memurun hakkının ihlâl edildiği 
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veya muhtel olduğu ortaya çıkmıştır. Bu se
beple zaman aşımı nerden başlar, süre aşımı ne
reden başlar, Anayasa vâzıı bunu Anayasaya 
koymakta fayda mütalâa etmiştir. İşte bu da, 
memurun hakkının zayi olmaması bakımından 
diğer bir teminattır. Arkadaşlarımız maddeyi 
buraya kadar gayet güzel okuyorlar da bundan 
sonra gelen son fıkrayı okumak zahmetinde bu
lunmuyorlar. Bu fıkra da şu: «İdare, kendi ey
lem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yü
kümlüdür.» diyor. Diğer taraftan Anayasanın 
132 nci maddesi var. Onu da okuyalım, itiraza 
mahal vermemek için. Son fıkrasında «Yasama 
ve yürütme organları ile idare, mahkeme karar
larına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, 
mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez 
ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.» 
Şimdi, meseleyi vuzuha kavuşturabilmek için ve 
sadece 114 ncü maddenin son fıkrasına isnat 
ederseniz doğru bir sonuca varamazsınız. Ama 
yine sadece 132 nci maddeye isnat ederseniz yi
ne bir doğru sonuca varamazsınız. Binaenaleyh 
ne yapmaya mecbursunuz; 132 nci maddenin bi
raz evvel okuduğum son fıkrası ile 114 ncü mad
denin son fıkrasını birlikte mütalâa etmeye mec
bursunuz. öyle tahmin ediyorum M, 521 sayılı 
Danıştay Kanunu Yüce Parlâmentoda müzake
resi sırasında, bilhassa 95 nci maddenin müzake
resi sırasında bu husus, bu şekilde anlaşıldığı, 
hattâ tasarıyı Parlâmentoya sevk eden Hükü
metçe de bu şekilde anlaşılmış olacak ki, her ne 
kadar 95 nci madde çıkan şekli ile, gelen tasa
rıdan ayrı ise de tasarıda şöyle demektedir: 
«Danıştay kararlarının sonuçları madde 95 - Dâ
va daireleri ile Dâva Daireleri Genel Kurulu ka
rarları kesin olup muhkem kaziyenin bütün hu
kukî sonçlarını hâsıl eder. Bu kararlar aleyhine 
ancak bu kanunda yaaİL kanun yollarına başvu
rulabilir.» Yani Dâva daireleri ve Dâva Dairele
ri Genel Kurulu karar veriyor, kesinleşiyor bu 
karar, muhkem kaziyenin bütün hukukî netice
lerini hâsıl ediyor, ama diyor, bu kararlar aley
hine de, hangi kararlar; «Muhkem kaziyenin bü
tün hukukî neticelerini kapsıyan Dâva Daire
leri kararı veya Dâva Daireleri Genel Kurulu
nun kararı için de» diyor. «Bu kanunda yazılı 
yollara başvurulabilir.» diyor. Nerede? Hükü
metten gelen tasarıda. Evet, «Bu kararlar 
aleyhine ancak bu kanunda yazılı kanun yolları
na başvurulabilir.» Devam ediyor; «idare, Tür

kiye Cumhuriyeti Anayasasının 132 nci maddesi 
gereğince Danıştay ilâmlarının icaplarına göre 
işlem ve eylem tesis etmeye mecburdur.» Bu iş
lem ve eylem ne olacaktır? Danıştay kararları
nın icaplarına göre olacaktır. Bu madde huzu
runuza geliyor. Zabıtlara göre, Meclisteki mü
zakere esnasında daha çok bu madde üzerinde 
durulmuş. Nitekim, bunun sonuou olarak yapı
lan müzakereler sırasında, Sayın Reşit Ülker 
arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, hâlen Danış-
tayda bulunan ve o zaman C. H. P. milletvekili 
olan Sayın Burhan Arat arkadaşımız diyor M, 
«Bu madde böyle çıkarsa bu, Danıştay kararla
rının icrası için, infazı için hiçbir şey getirmez, 
Danıştay kararlarını muallâkta bırakır.» Bunun 
için bir teklifte bulunuyor, diyor ki; «Danıştay 
kararları da icraen infaz edilir» Sayın Reşit Ül
ker arkadaşımız burada ifade ettiler, dediler ki; 
«Bu kadar açık hükümleri tahrif ederek anlat
maya kimsenin hakkı yoktur.» Bunu da bura
daki müzakere zabıtlarını söylerken ifade etti
ler. Kendisiyle aynı kanaatte ve aynı görüşte
yim. Ancak, tahrifatta bulunmamaya hepimizin 
aynı derecede dikkat etmesi lâzım. Mesele sade
ce Burhan Arat arkadaşımızın beyaniyle bitmi
yor. Bundan sonra uzun münakaşalar ve mü
zakereler oluyor. Bu arada Komisyon sözcüsü 
ve İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi Milletveki
li Sayın Sabri Vardarlı bu müzakereler sırasın
da söz alıyor ve şu konuşmayı yapıyor; Sayın 
Ülker bunun bir kısmını okudular, «idarenin bir 
idari tasarrufu neticesi her hangi bir şahıs hak
kında alman bir karardan dolayı hukuku muh
tel olan bu şahsın Damştaya müracaatı ve iptal 
dâvası sonunda lehine karar alması halinde bi
zim kanaatimizce,» yani Komisyon Başkanının 
kanaatince, «burada idari tasarruf kendiliğin
den ortadan kalkar. Ama netayicinin ortadan 
kalkması bu hususta dâva açan şahsın işini ta-
kibedip neticeye varmasiyle mümkündür. Yani 
tasarrufun kendisi ortadan kalkar ama bütün 
netayiciyle birlikte ortadan kalkmasına imkân 
yoktur.» Söylenmiyen husus bu. «Bütün netayi
ciyle birlikte ortadan kalkmasına imkân yok
tur.» ... Söyliyen kim? Komisyon Başkanı 

Mesele burada bitmiş mi muhterem arkadaş
larım? Hayır, bu müzakereler üzerine komisyon 
maddeyi takrirlerle beraber geri almış. Tutmuş, 
yeniden bir madde tanzim etmiş. Yüce Mecli-
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sin huzuruna gelmiş, bu madde üzerinde de yi
ne Burhan Arat arkadaşımız bidayetteki görüşü
nü tekrarlamış. Ancak, bu görüş Sayın Atalay 
Akan'in konuşması ki, o zaman C. H. P. millet
vekili idi ve Sayın Coşkun Kırca'nın konuşmala-
riyle Mecliste iltifat görmemiş. Niye iltifat gör
memiş? Çünkü Atalay Akan arkadaşımız şunu 
diyor; «Eğer Burhan Bey arkadaşımın dediği 
yola gidersek idari kazayı faal idare yerine ika
me etmemiz lâzımgelir ki, bu, hukukun anapren-
sipleriyle kabili telif değildir. İdare bir memu
ru Vekâlet emrine alır, memur Vekâlet emrine 
alındıktan sonra onun yerine başkası tâyin edil
miştir. Vekâlet emrine alman memur Danıştaya 
gider. Danıştay bu kararı iptal eder. Bunun 
iptali demek onun yerine konması demek değil
dir. İdare, hukukun esaslarına uygun olarak 
onun durumuna uygun olarak yeni bir yere onu 
tâyin eder.» 

Sayın Kırca arkadaşımız; «Komisyon metni
nin dışında bir metni kabul etmek öteden beri 
Fransız sistemine uygun olarak kurulmuş olan 
sadece Danıştaya mütaallik sistemimizi değil, bü
tün idare hukuku sistemimizin alt üst edilmesi 
mânasına gelir. Danıştay tarafından arzu edilmi-
yen bir keşmekeşi yaratmamak maksadiyle ka
bulü gereken tek sistem Komisyon metninde yer 
alan sistemdir. Aksini kabul etmek idare huku
kumuzun bütün esaslarını inkâr etmek mânasına 
gelecektir.» diyor ve konuşmasının diğer kısım
larında da, Anayasamızın kabul etmiş olduğu 
kuvvetler ayrılığı prensipleri içerisinde ne yar
gının teşriî organın yerini alabileceğini ne icra
nın yargının yerini alabileceği hususlarında mü
dellel ifadeleri oluyor. Bunun üzerine Komisyo
nun bu metni Yüce Heyetinizce benimseniyor, 
Senatoya gidiyor, kabul ediliyor ve kanunlaşı-
yor. 

Muhterem arkadaşlarım; burada bir hususu 
vuzuha kavuşturmaya mecburum, bunu bir mü
dafaa kompleksi içerisinde söylemiyorum, bunu 
açık olarak ifade edeyim. Bunu sadece mer'i 
olan bir kanunumuzun 95 nci maddesi, nasıl an
laşılması lâzımdır ve bir madde üzerinde müna
kaşalar olduğu takdirde münakaşaların sıhhate 
ve müşterek bir görüşe varabilmesi için başvu
rulması lâzımgelen mehazlar hangisidir, onları 
ortaya koymak için söylüyorum. Hukukçu ar
kadaşlarım takdir ederler ki, bir metnin anlaşıl

masında ihtilâf varsa o metnin Meclislerdeki mü
zakeresi sırasındaki zabıtlara bakılır. Zabıtlar
dan metnin ruhu ve mânası çıkarılır. Zabıtlar 
bu. Ortaya çıkan metin de elimizdeki metin. 
Madde müzakere edilirken konuşmacıların ifa
deleri ortada. Bunun başka türlü anlaşılması
nın nasıl mümkün olabildiğini ve nasıl müdafaa 
edilebileceğini, samimî olarak ifade ediyorum; 
bendeniz izah edemiyorum. 

Mesele burada da bitmiyor. Bir de hakikate 
vâsıl olabilmek için 95 nci maddenin bizatihi 
kendi bünyesi içerisinde değerlendirilmesinin 
yapılması icabediyor. 95 nci madde ne diyor? 
«Dâva Daireleriyle, Dâva Daireleri Genel Kuru
lu kararları kesin olup muhkem kaziyenin bütün 
hukukî sonuçlarını hâsıl eder. Bu kararlar aley
hine ancak bu kanunda yazılı kanun yollarına 
başvurulabilir.» Yani, muhkem hâle gelmiş, muh
kem kaziye teşkil etmiş kararlar aleyhine de bu 
kanunda gösterilen yollara başvurulabileceği ya
zılı «İdare, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
132 nci maddesi gereğince Danıştay ilâmlarının 
icaplarına göre işlem ve eylem tesis etmeye mec
burdur.» İşte şimdi, iptal dâvalariyle tam kaza 
dâvaları arasındaki icra edilebilme bakımından 
ortaya hassasiyeti ifade eden fıkraya geliyoruz: 
Diyor ki; «Tam yargı dâvaları hakkında Danış
tay dan çıkan ilâmlar, genel hükümler dairesin
de infaz ve icra olunur.» Bunun mânası şu: Bu 
metnin müzakeresi sırasında Sayın Burhan Arat 
arkadaşımızın arzu ettiği husus; Danıştay, tam 
kaza dâvaları hususunda bir karar verdiği za
man davacı, dâvayı kazandığı takdirde ilâm ke-
sinleşince ilâmı alacak, icraya gidecek ve icra 
yoliyle bu ilâmını infaz ettirebilecek. Şimdi, 
Burhan Arat arkadaşımız tıpkı tam kaza dâva
larında olduğu gibi idari tasarrufların iptali dâ
vasında da aynı yolun ve aynı hakkın davacı
ya tanınması görüşünü müdafaa etmiş. Bu, 
Parlâmentoca şayanı kabul görülmediği için 
reddedilmiş ve elimizdeki bugün mer'i olan 95 
nci madde ortaya çıkmış. Sonunda da şöyle de
miş: «Danıştay, ilâmlarının icaplarına göre ey
lem veya işlem tesis etmiyen idare aleyhine Da-
nıştayda maddi ve mânevi tazminat dâvası açıla
bilir.» 

Aziz arkadaşlarım, iki hususu birbirinden 
tefrik etmeye mecburuz, o da şu: icra, elindeki 
kanunları tatbikle mükellef. Mütaaddit defalar 
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başta Sayın Başbakan olmak üzere, birçok Ba
kan arkadaşım bunu söyledi. «Bir kanunu niye 
tatbik ediyorsunuz» diye tahmin ediyorum, bi
zi sorumlu tutamazsınız. Bizi sadece «bir kanunu 
niye tatbik ediyorsunuz» diye sorumlu tutabilir
siniz. Arkadaşlarımız diyorlar ki, «Anayasa bü
tün kanunların üzerinde.» Doğru, ama Anayasa, 
anaprensipleri getirir. Bu prensiplerin nasıl iş-
liyeceğini ve tatbikatta nasıl bir muamele göre
ceğini ise Anayasaya uygun çıkarılan kanunlar 
tesbit eder. Anayasa teferruata ve tatbikata in
mez. Umumi kaideler vaz'eder. işte tatbikatı 
gösteren ise kanunlar olduğuna, mevzuumuz da 
521 sayılı Kanunun 95 nci maddesi olduğuna gö
re, icra sadece 521 sayılı Kanunun 95 nci madde
sini tatbik etmektedir. Derseniz ki; «bu madde 
Anayasaya aykırıdır» o takdirde bunun müza
keresini yapabiliriz. Belki sizinle/ ayın görüşe 
varırız. Belki aynı görüşe varmayız. Ama bu 
mesele bu tartışmanın dışındadır. Konumuz 521 
sayılı Kanunun 95 nci maddesine göre icranın 
yapmış olduğu muamele doğru mudur, yanlış 
mıdır? Konumuz bu. Bu maddenin Anayasaya 
aykırılığı veya aykırı olmaması meselesi konu
muzun dışında ve iş o naktaya gelirse onun mü
zakeresini ve onun münakaşasını açmak istiyor
sanız onu rahatlıkla yapabiliriz. Şayanı şükran 
olan husus mu diyeyim, yahut şayanı dikkat 
olan husus mu diyeyim, bu madde üzerinde bu
güne kadar ne parti grupları, ne de tasarruflar
dan hakları muhtel olan ve bunun için dâva açan 
arkadaşlarımız Anayasa Mahkemesi Kuruluş 
Kanununun kendisine verdiği hakka istinaden 
bu maddenin Anayasaya aykırı olduğundan bah-
sile ne Devlet Şûrasında bir defide bulunmuş, 
ne de bu defi sonucunda bu maddenin iptali için 
Anayasa Mahkemesine iptal yolunda bir müra
caatta bulunmuştur. Demek ki, bunun zımmi ifa
desi, bütün partilerin ve haklarının muhtel oldu
ğu iddiasiyle Danıştaya giden bütün vatandaş
larımızın bu maddenin Anayasaya uygunluğu 
hususunda her hangi bir itirazları olmadîğmı 
açıkça söyliyebiliriz. 

Meseleyi hukukî yönden bu şekilde izah et
tikten sonra biraz da sayın arkadaşlarımızın 
vâki tenkidlerindeki hususlara gireyim. 

Sayın Diler, «Birinci derecede teşriki mesai 
yapacağı kimselerin seçmesinde hiyar hakkı ol
malıdır,» buyurdular, Bu bir temennidir. 

Saym Reşit Ülker arkadaşımız; «Bu kadar 
açık hükümleri tahrif ederek anlatmaya kimse
nin hakkı yoktur,» buyurdular. Kendileriyle ay
nı kanaatteyiz. Yalnız lehteki mütalâaların de
ğil, kendi görüşünüze aleyhte olan mütalâaların 
da serdedilmesi ve ortaya konması lâzımdır ki, 
Parlâmento daha isabetli bir görüş ve kanaate 
varabilsin. 

Yine arkadaşımızın «Memur teminatı getiril
miştir» dediler. 117 ve 118 nci maddelerden bah
settiler. Ben de 118 nci maddeyi söyledim ve 
memur teminatının 118 nci maddede ne olduğu
nu ifade ettim. 

Saym arkadaşımız buraya bir hüküm daha 
getirdi; icrayı sorumlu tutmak için. Dediler ki, 
«Bunu yapanlar hukukun genel hükümlerine 
göre tazminat ödemekle yükümlüdürler» Tesbit 
edebildiğim bu, tahmin ederim, yanlış değil
dir, sayın arkadaşımızın itirazı olmadığına göra 
o zaman Anayasanın 114 ncü maddesinin son 
fıkrasını okumaya mecburum. 

«idare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan 
zararı ödemekle yükümlüdür» Anayasa bizzat 
bu gibi ahvalde bu zararı idarenin ödiyeceğini 
açık olarak söylüyor. Muhterem arkadaşım, 
«umumi hukuk hükümlerine göre bu zararı ya
pan kişiler öder.» diyor. Bu beyan Anayasaya 
aykırı oluyor. 

Sayın arkadaşımızın elimde bulunan yazılı 
metindeki başlıklarına kısaca cevap vermek is
tiyorum : «Sen istediğin memuru atamazsın» 
diye başlığı atmış ve demiş; «Türkiye'de azil 
mülgadır.» Zannediyorum bu bize müteveccih 
bir tenkid veya bir sitem olmaktan ziyade Tür
kiye'deki mevcut mevzuatın ifadesi. Ben bunu 
böyle kabul ediyorum. Eğer arkadaşım da 
böyle kabul ediyorsa beyanları doğrudur. Evet, 
bugün Türkiye'deki mevzuatta memurun azli 
diye bir müessese yoktur. Kendisiyle görüş 
birliğindeyiz. 

Saym arkadaşım; «A. P. iktidarı bu Yüje 
Mahkemenin kararlarını yerine getirmemekte
dir» dedikten sonra, Türk Ceza Kanununun 
240, 228 nci maddelerini... lütfetmiş, «Anaya
sayı tağyir ve iptal olur» demiş, orada kal
mış, aynen okuyayım; «Anayasayı tağyir ve 
ilga etmek anlamına gelir» demiş orada kal
mış. Lûfetmişler,, oradaki maddeyi sıralamış
lar. Ben söyliyeyim; 146 dır. Yani bizi ipin 
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ucuna kadar götürmüştür. Zannediyorum, 
kendisiyle yaptığım konuşmada, böyle bir it
hamda yahut tenkidde değil de, böyle olabilir, 
şeklinde bir uyarmada bulunduklarını ifade 
ettiler. Tabiî ki, bunu bu şekilde anlamak da 
icabediyor. Haddizatında gerçek, şu; biraz ev
vel arkadaşımdan aldım, 1965 ten 1968 in 11 nci 
ayına kadar Danıştaym dâva daireleriyle 
dâva daireleri Genel Kurulundan, idare daire
leri hariç, 1965 te 27 808, 1966 da 44 832, 1967 
de 40 481, 1968 in ilk 11 ayında da 29 730 ka
rar çıkmış. Topluyorsunuz, 142 851 karar edi
yor. Tabiî ki, bunun içinde reddedilenler 
de vardır, müspet olarak lehte bağlananlar da 
vardır. Şimdi, bu 142 851 kararın hepsinde 
idare karşı taraftır, dâvâlı durumdadır. Bu
raya gelip de Adalet Partisi iktidarı Danışta
ym kararlannı infaz etmiyor, Yüce Mahkeme
nin kararlarını infaz etmiyor demek, eğer va
kıa söylenirse, vakıanın ağırlığı ortaya konu
lursa bir mâna ifade eder. Ben söylüyorum 
beyler, bâzı imkânsızlıklar sebebiyle, fiilî ve 
hukukî imkânsızlıklar sebebiyle bu 142 851 
karar içerisinden 3 veya 4 tür, tatbik edilemi-
yen. 5 veva 6 ncısmı bulup gösteremezsiniz. 
Yine bu 3 veya 4 ün içinde de tamamen icraya 
ait değil, teşriî organa aidolan yargı organına 
yani Yüksek Hâkimler Kuruluna aidolan ka
rarlar da vardır. Şimdi, bu kadar bir karar 
büyüklüğü içerisinde 2 veya 3 kararın, hukukî 
veya fiilî, imkânsızlıklar sebebiyle... 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Tehiri icra 
kararlan da dâhil. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Devamla) — «Kesinleşmiş karar
lar...» imkânsızlıklar sebebiyle yerine getirile
memiş olmasını, iktidara matuf bir kasdm içe
risinde mütalâa etmenin haklı ve hakşinas bir 
görüş veya tenkid olduğuna kaani değilim. 

Sayın Faruk önder arkadaşımız, hakka ve 
hukuka riayetkar olunmasının, tatbik edilmi-
yen kararlarda da haktan ve hukuktan ayrı-
lmmamasmın telkin ve tavsiyesinde bulundu
lar. Haktan ve hukuktan aynlınmadığına ben 
kaaniim. Biraz evvel verdiğim rakamlar da, 
haklı ve adaletli iş gördüğümüzün birer delili 
olduğunu zannediyorum. 

Sayın Yunus Koçak, «Gidiyorlar, Danıştay 
kararları infaz edilmiyor, edilmeyince tam kaza 
dâvası, maddi mânevi tazminat dâvası açılı-
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yor. Bunun sonuncunda da idare, tazminata 
mahkûm ediliyor. Bu, bakanların keyfî harca
maları oluyor.» diyor. 

Arkadaşımızın biraz Anayasa okumasını tav
siye edeceğim. Eğer kendileri burada olsaydı, 
belki de bunu okumaya lüzum kalmıyacaktı. 
Çünkü, biraz evvel okuduğum 114 ncü madde
nin son fıkrasını, kendileri dinlemiş ve öğren
miş olacaklardı. Şimdi tekrar okursam, bulun
madıkları için okumamın da bir faydası olmı-
yacaktır. Onun için sadece Anayasayı her ci
hetten biraz iyi okumasını tavsiye edeceğim. 

Sayın Bahri Yazır arkadaşımın mütalâaları
na teşekkürlerimi arz ediyorum. Görüşlerinde 
ileri sürdüğü bâzı hususların kanun mevzuu ol
duğunu ifade buyurdular. Kanun mevzuu da 
ola'bilir. Bir anlayış, bir içtihat değişikliği içe
risinde bu arzularının yerine gelmesi de müm
kündür, zannediyorum. 

Sayın Mustafa Kemal Yılmaz arkadaşımızın 
da görüşlerine teşekkür ediyorum. Tenkidlerin-
den ve ikazlarından yararlanmaya gayret sarf 
edeceğiz. 

Meseleyi şu şekilde bağlamak istiyorum : 
Danıştay, hepimizin itibarı üzerinde titredi

ğimiz bir Anayasa müessesesidir. Bu müesseseyi 
itibarlı tutmak, zannediyorum hepimizin görevi 
cümlesinden oluyor. Danıştayı nasıl itibarlı tuta
biliriz? Eğer Danıştayı şu veya bu şekilde kendi 
siyasi felsefelerimizin vatandaş üzerinde etkili 
olması için, kendimizi bir vasıta telâkki eder, o 
yolla karşı partilere taarruzu âlet haline geti
rirsek, neticesi şuraya varır : Vatandaş tarafın
dan itibar görmiyen fikirler, itibarlı müessese
ler bu itibar görmiyen fikirler içerisine sığdırıl
mak istendiği işin, itibarlı müesseselerin itiban 
münakaşa edilir hale gelir. Onun için muhterem 
arkadaşlarımdan ricam şudur; lütfetsinler, si
yasi münakaşalarımızı her sahada yapabiliriz 
beyler, saha geniştir ama, Anayasa kuruluşları
nı kendi siyasi iddialarımızın müstenidi yapmı-
yalım. Yaptığınız takdirde, bu vatandaş indin
de - geçen sene de söylemiştim - köy kahvelerin
de bile «doğru mu idi, yanlış mı idi» şeklinde, 
birtakım münakaşalara ve itibar zedeliyen du
rumlara sebeboluyor. Haddizatında, Hükümeti
nizle Danıştay arasında bir ihtilâf yoktur, ihti
lâf politikacılar arasındadır, açık söylüyorum. 

Sayın Reşit Ülker ve bir kısım arkadaşları
mız, Sayın Başbakanın yargı organlarını tenkid 
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ettiğini söylediler ve Sayın Reşit Ülker lütfet
mişler, metinlerinde, «Bunun tenkidini ancak 
ilim adamları yapabilir» diyor. O zaman Ana
yasanın 20 nci maddesini ne yapacağız? Dü
şünce ve kanat hürriyetini ne yapacağız? Yani, 
düşünce ve kanaat hürriyeti ilim adamlarına 
serbest de biz Bakanlara serbest değil mi? Veya 
sayın arkadaşımız veya başka arkadaşlarımız, 
bu kararların lehinde mütalâa serd ederken, 
bunlar için düşünce ve kanaat hürriyeti serbest 
de, bu kararlar şu şu yönlerden tashihe muhtaç
tır, diyen kişiler için düşünce kararı serbest de
ğil mi? Olmaz, o zaman sizin demokrasi anlayı
şınızdan şüphe ederler. Ben, arkadaşımızın de
mokrasi anlayışından şüphe ettiğim için bunu 
söylemiyorum. Yani, yaptığımız konuşmaları ve 
tenkidleri iyi tartmadığımız takdirde, sonucu
nun nasıl dönüp dolaşıp kendimize gelebileceği
ni, ifade için söylüyorum. 

Huzurunuzu fazla işgal ettim. Teşekkür eder, 
saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından alkış-
Qar.) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurunuz 
efendim. 

bunun Anayasa Mahkemesince iptali lâzımgelir, 
diyorlar. Bendeniz burada onun Anayasaya ay
kırı olduğunu iddia etmedim. Ama - şunu söyle
dim ; Sayın Bakanın dedikleri gibi bir anlamı ol
sa bu maddenin - o kadar açıktır ki, bu madde, 
fazla derin bir tefsire gitmeye lüzum yoktur -
eğer Sayın Bakanın anladıkları gibi ise ilâm 
getirilir, idare bakar, isterse parasını öder, 
tazminat eder, istense icra ©der, anlamına an-
lıyorlarsa, bu görüş Anayasaya aykırıdır. Yok
sa kanunun maddesi sarihtir ve Sayın Burhan 
Arat'm sözlerini zabıttan ileri sürmemin sebe
bi, teklifi yapan Burhan Arat'tır, maddeye gi
ren teklifi yapan Burhan Arattır Teklif sahibi
nin görüşü olarak if aide ettim. 

Kaldı ki, bugün böyle bir tefsir tarzı yok
tur. Meclis zabıtlarını açtığımız zaman çift 
mecliste, çift müzakere de mümkündür, bu 
müzakerelerde bir madde üzerinde muhtelif ha
tipler muhtelif fikirler söylemiş olurlar. Eğer 
bunların herbir isini alıp da bir tefsir yapmaya 
kalaba bir neticeye ulaşmaya imkân yoktur. 
Onun için gaitefsir dediğimiz, maddenin an
lamı, Anayasanın açık hükümleri ve aklın pren
siplerini blir araya getirerek tefsir yapmak lâ
zımıdır, ne söylenirse söylensin zabıtlarda. Bu
gün mahkemelerimiz böyle karar vermektedir. 
Anayasa Mahkememizin birçok kararlarında, 
zabıtlarda, şu kimse bunu söylemiş, bu kimse 
şunu söylemiş, diye bizi bağlamaz. Hattâ ge
rekçeli diahi bağlamaz. Eğer öyle bir gerekçe
ye bağlayarak bir tefsire gidersek Anayasayı 
dondurmuş oluruz, denmektedir, öyle ise gai 
tefsir diye bir teMr vardır, bu tefsire göre 
bunu yorumlamak lâzımdır. 

Şimdi ortada açık bir hakikat vardır; şu 
bunu söyledi, bu şunu söyledi, vaz geçtik bun
ların hepsünden. Bir ilâm geliyor, ilâm ne
dir? icra edilmesi lâzımgelen bir hükümdür. 
İptal kararı ise ilk hale avdet ettirir. Ve iptal 
kararına s'efoep, kanunlara aykırı olmasından 
dolayıdır. Kanuna aykırı olması ise, kamu ya
rarının olmaması demektir. Bir memuru, Dev
letin temelini teşkil eden, yıllarca milletlin eme
ği, milletin parası ile yetişen ve kendisine göre 
en yüksıek noktaya kadar gitmes'ini arzu eden 
bir memura; biz sana paranı sayarız, hakkını 
bir tarafa bırakırız, demek mümkün değildir 
prkadaşlar. Yani her şey para ile telâfi edile
mez. 

Lütfen 15 dakikalık kayda tâbi olunuz. 
C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 

(istanbul) — Değerli arkadaşlarım; Sayın Ba
kanın açıklamalarını dinledik. Eğer bu açıkla
malar şu anlama geliyorsa, yani biz Danıştaym 
ve yargı organlarının kararlarına saygılıyız ve 
huöîan tamamen uyguluyoruz, diyorflarsa, zaten 
ortada mesele yok. Ama, Türkiye'de Danıştay 
kararlarının, kesin kararlarının yürütmeyi dur
durma, yani tehiri icra kararlarının icra edilme
diği herkesçe biliniyor. Aynea Bütçe müzakere
lerini dikkatle takibedenler görürler ki, ısrarla 
Sayın Bakan arkadaşımız, 95 nci maddenin son 
fıkrası; «idareye tazminat ödeme yetkisini, yani 
bir ilâm getirildiği zaman, ben ilâmı icra etmem, 
al parasını, derim» fikrini savunmaktadırlar. 
Eğer tatbik etmiyorlarsa yani ilâmları tatbik 
ediyorlar da, tazminat yoluna gitmiyorlarsa, 95 
nci maddenin son fıkrasını, Bütçe Komisyonun
da, Senatoda, burada, geçen sene savunmaları
nın anlamı nedir? Bu savunma yapıldığına göre, 
anlayışlarının bu olduğu ortaya çıkar. 

Söylediklerinde bir gerçek vardır; eğer 95 
nci maddenin son fıkrası, Anayasanın 132 nci 
maddesine, yani mahkeme kararlarının mutlaka 
icra edffleceğine dair olan maddesine aykırı ise, 
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DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak) — Öyle bir şey yok, Sa
yın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Şimdi, böy
le olunca bu maddedeki durum ancak ilâmların 
infazını suiistimal suretiyle, ihmal suretiyle 
infaz edilmemesi halinde maddi ve mânevi 
tazminat istemesi anlamına gelir. Bunun dı
şındaki bir tatbik tarzı tamamen kanuna da 
aykırıdır, Anayasaya da aykınidır. 

Şimdi, memur noktasından da şunu ifaJde et
mek istiyorum; bugün 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 18 nci maddesi şunu söyler 
«Memurların Güvenliği» başlığı altında: «Ka
nunlarda yazılı haller dışında Devlet memuru
nun memurluğuna son verilemez, aylık ve baş
ka hakları elinden alınamaz.» 

Bu, memur güvenliğidir ve bugün bu Mec
lisler1:! en çıkmış bir kanuna göre yapılmakta
dır. Anayasada aynı esası tanımaktadır, öyle 
iss biz, arzularımız öyle olabilir, bir iktidar 
daha serbest hareket etsin, diye düşünebiliriz. 
Fransa'da tatbikat böyle olabilir, ama biz 
Türkiye Büyük Millet Meclisinldeyiz, Millet 
Meclisin deyiş ve konuştuğumuz, tartışmasını 
yaptığımız kanunlar bizim öz kanunlarımız dır, 
millî kanunlarımızdır, millî Anayasamızdır, bi
zin Anayasamız ne diyor; ona bakmaya mec
buruz. Fransa Anayasası şöyle der, başka bir 
ırvomleket anayasası böyle der.. Türk Anayasa
sı bu sistemi getirmiştir. Memurla oynanmaz. 
Memur kanunların temin a' ı altındadır. 

Değerli arteadaşlarını; A. P. Sözcüsü kıymet
li arkadaşım, benim burada konuşurken, mah
keme kararlarına A. P. nin saygısız olduğunu, 
tahkir, tezyiften bahsettiğimi ifade ettiler, 
üzüntülerini belirttiler. Ben de üzülüyorum, 
aslında biz de üzülüyoruz, üzüntümüzü ifaide 
ediyoruz. Muhalefetin vazifesi uyarmadır, bir 
başka açıdan meseleleri getirmedir ve bir mu
halefet ne kadar bir başka açıdan meseleyi ge
tirip iktidarı uyarırsa o kadar başarılı olur. 

Şimdi bakınız, Anayasa Mahkemesi, ki yük
sek bir mahkeme, baraj sistemini kaldırdı. Ba
raj sistemini kaldırmasının hemen ertesinde Sa
yın Başbakanın beyanları: «Seçim Kanunu ip
tal edilirse Meclis toplanır, yeni baştan kanun 
çıkarır.» 

Meclisler toplanıp Anayasa Mahkemesinin 
iptal ettiği noktada bir kanun çıkaramaz. Çıka

ramaz, mümkün değil, eğer Anayasaya bağlı 
isek, hukuk Devleti isek. öyle ise bu sözün an
lamı nedir? 

Bu sözün anlamı Anayasa Mahkemesine kar
şı bir çıkıştır. (A. P. sıralarından «yok böyle 
bir şey, siz yanlış anlıyorsunuz» sesleri) 

Bir çıkıştır, bunun başka anlamı yok. Biz 
böyle anlıyoruz. Siz de başka türlü anlıyorsa
nız, ifade edersiniz. 

Buna karşı denir ki; kesinleşmiş karardır, tar
tışma konusu olur. Evet arkadaşlar; kararlar 
tartışma konusu olur, ama ilmî tartışma konusu 
olur. Ciddî sebepler ortaya konur, şu maddeye 
aykırı olmuştur, denir, bu ifade edilir. 

Dâvanın tarafı olan%kanunu getiren, ikti
dardır. Kanun tasarılarını çok zaman iktidar 
getirir, bazan da milletvekilleri teklifler ya
parlar. Kanunu getiren, bahis konusu baraj sis
temini getiren iktidardır, iktidar bunu getirir 
ve sonra bunun eleştirmesini de Başbakan yapar. 
Anayasa Mahkemesinin veya diğer bir yüce 
mahkemenin kararlarının tenkidi Başbakana ve 
biz siyasilere düşmez. O, ilim adamlarına düşer. 
Onlar yaparlar. Bizim dikkatle kaçınmamız ge
rekir, böyle hallerden, böyle tenkidlerden. 

Şimdi tenkid mi yapılıyor? Arkadaşlar, şim
di okuduğum ifadenin tenkidle alâkası yok. 
Meclis toplanır, tekrar çıkarır.. Bunun ilmî ten
kidle bir alâkası yok. 

Bunun en güzel bir misalini bugün bir başka 
bütçede konuşan A. P. Sözcüsü Cevat önder ar
kadaşım verdi. En ağır şekilde bu karara sa
taştılar ve haksız olarak sataştılar, yersiz olarak 
sataştılar ve Meclisin hakkına tecavüz ettiğini 
ifade ettiler. 

O karar benim elimin altında, baraj siste
minin iptali hakkında. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Ülker o karar Ana
yasa Mahkemesinin kararı. Biz burada Danış
tay Bütçesini müzakere ediyoruz. Anayasa 
Mahkemesinin Bütçesini geçirdik. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Yargıtay do-
layısiyle bahsediyorum. 

Şimdi orada verilen karar, barajlı D'hontla 
ilgili fıkranın ilgasıdır. Hiçbir zaman Anayasa 
Mahkemesi kalkıp da orada bir hüküm tesis et
memiştir. 

ALİ RIZA ÇETİNER (Ankara) — Buz gibi 
etmiştir, ama öyle olsun, 
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REŞİT ÜLKER (Devamla) — Misali orta
da, karar burada, alıp okursunuz. 

Şimdi demek ki bu var, Yüksek Seçim Ku
ruluna da bu yapılmıştır. Yani yalnız Danış-
taya değil, Yüksek Seçim Kuruluna da yapıl
mıştır. Yüksek Seçim Kurulunun nasıl teşekkül 
ettiği hepimizin bilgisi altında. Anayasanın 
75 nci maddesine göre, seçimlerin, yönetim ve 
denetimi yargı organlarına bırakılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Ülker bir noktaya mü
dahale etmek mecburiyetindeyim; görüştüğümüz 
bütçe Danıştay Bütçesidir. Ne Yüksek Seçim 
Kurulu bütçesidir, ne de Anayasa Mahkemesi 
bütçesidir. Bu bakımdan vereceğiniz misalleri 
lütfen Danıştay kararlarından veriniz, rica ede
ceğim. 

O. H. P. GEUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(Devamla) — Sayın Başkanım, aynı şeyi konu
şuyorum; yargı organlarına saygı meselesi, Da
nıştay Yargıtay veya Yüksek Seçim Kurulu. 

Yüksek Seçim Kurulunun üyeleri Anayasaya 
göre, 6 sı Yargıtay ve 5 i Danıştay Genel Ku
rulları. arasından; yani bütün hâkimleri, arasın
da gizli oyla seçilir. Bu öyle kuruludur İd, 
Türkiye'nin en yüksek hâkimlerinden meydana 
gelmiştir. Şimdi, onun verdiği karar için 
söylenmedik söz, yazılmadık şey bırakılmamış. 
Misal vereyim size; egemenliğin kayıtsız şartsız 
millete aidolduğu bir ülkede, egemenliğini elin
den alındığını gören millet söz sahibidir. Yani 
Yüksek Seçim Kurulu milletin egemenliğini al
mış. Bütün bunlar... (Adalet Partisi sıraların
dan anlaşılmıyan müdahaleler) (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ülker. 

Arkadaşlar, lütfen müdahale etmeyiniz. . 
Sayın Ülker siz de bir taraftan sadet dışı 

beyanınıza, bana itaat etmeden devam ediyor
sunuz. Diğer taraftan arkadaşlar hakları yok
ken müdahale ediyorlar; bir diğer taraftan da 
kendi arkadaşlarından bir tanesi müdahale ede
ne müdahale ediyor. Lütfen, çok istirham ede
rim, Danıştay kararları ile ilgili mütalâanıza 
devam ediniz ve sadet dışına çıkmayınız. İstir
ham ediyorum. 

O. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(Devamla) — Kanunsuzluğa Yüksek Seçim Ku
rulu tevessül ederse mubah, başka biri tevessül 
ederse memnu addedilemez. Şimdi bunun ilmî 

tenkidle en ufak bir alâkası yoktur. 20 - 30 ta
nesini seçtim; burada size okumıyacağım. 

Şimdi arkadaşlarım, hem de bu ne zaman 
oluyor? Bir siyasi teşekkülün kanunlara göre 
adaylık müracaatini muayyen bir günde yap
ması lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, her halde Başkan
lığın zatiâlinize müteveccih beyanını duymu
yorsunuz veya duyduğunuz halde ittiba etmi
yorsunuz. Danıştay kararlarının, hakkında vü
cut bulan olaylar varsa onları anlatınız. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(Devamla) — Sayın Başkanım tamamen sadet 
içindeyim. Meclis kürsüsünde fikir izah eder
ken gerekçe kullanmak tabiîdir, binlerce, on 
binlerce bu yapılmıştır. Yani benim bir özelli
ğim mi var? Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü 
olarak bir özelliğimiz mi var? Zannediyorum 
ki bu özelliğimiz şu oluyor; doğru birtakım şey
ler söylüyorum, bu doğruların söylenmemesini 
istiyorsunuz, o zaman söylemiydim. 

FUAT AVCI (Denizli) — Doğru, doğru.. 
BAŞKAN — Zatiâliniz de biliyorsunuz, bu 

anlattıklarınızın sadetle bir ilgisi yoktur ama, 
konuşmakta ısrar ediyorsunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(Devamla) — Bitiriyorum. Sayın Başkanım. 

Şimdi arz ettiğim gibi, tamamen kanunlara 
göre müddetinde verilmesi lâzımgelen liste müd
detinde ve usulünde verilmemişti. Bir gürültü 
çıkarıldı; Yüksek Seçim Kurulu şöyle yapmıştır, 
böyle yapmıştır. Hiç alâkası yok. Müddetin
de verilmediği için böyle olmuştur. Oy iptal 
edemez. Sarih olarak Seçim Kanununda, «oy 
iptal edilir,» diye hüküm vardır. Oy iptal edi
lir hükmünü taşıyan kanun bizim zamanımızda 
çıkmış bir kanundur. Kusur varsa Meclisindir; 
kusur varsa zamanında müracaat etmiyenlerin-
dir. Fakat kusurları örtmek için bunu, Yüksek 
Seçim Kurulunun üzerine atıyoruz. Bu doğru 
değildir, bırakalım arkadaşlar bu usulü, bu me
todu terk edelim. Sayın Bakanın ifade ettiği 
gibi, yarjı organlarına saygı duyalım. Saygı
sızlık duyduğumuz zaman - yaptığımız da var -
me "ilekette anarşi doğar, o anarşinin nerede dur
durulacağını da hiç kimse kestiremez, saygıla
rımla. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Elmalı'daki hâkim kararma ama say
gılı olmuyorsunuz, 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; şayet 
Sayın Reşit Ülker Anayasa Mahkemesi kararını 
Anayasa Mahkemesi Bütçesinde, Yüksek Seçim 
Kumlu kararlarını da Adalet Bakanlığı Bütçe
sinde görüşmüş olsaydı sadetle ilgili beyanda 
bulunmuş olurdu. 

Yeterlik önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Danıştay Bütçesi üzerindeki müzakerelerin 

kifayetini arz ve teklif ederim. 
Kemal Çetinsoy 

Adana 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Bölümleri okutuyorum. 

r — DANIŞTAY BÜTÇESİ : 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel gidetrleri 13 110 712 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 118 088 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 32 035 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16 000 Çeşitli giderler 13 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 100 050 

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

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

BAŞKAN — Bu şekilde Danıştay Bütçesi 
Millet Meclisince de kabul edilmiş bulunmak
tadır. Hayırlı olsun. 

d) Devlet İstatistik Enstitüsü Genci Mü
dürlüğü Bütçesi : 

BAŞKAN — Devlet istatistik Enstitüsü 
Bütçesi üzerinde sos alan arkadaşlarımın isim-
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lerini okuyorum: Sayın Ahmet Üstün, yok. Sa
yın ismail Hakkı Boyacıoğlu, yok, Sayın Mus
tafa Akalın yok, Sayın Muzaffer Şamiloğlu 
yok. Sayın Faik Kırbaşhu... 

HİMMET ERDOĞMUŞ (Kütahya) — Grup 
adına konuşmak istiyorum, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Erdoğmuş, 
Güven Partisi Grupu adına. 

G. P. GRUPU ADINA HİMMET ERDOĞ
MUŞ (Kütahya) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin sayın üyeleri; 

Müzakeresini yapmakta olduğumuz Devlet 
istatistik Enstitüsünün 1969 malî yıh bütçesi 
üzerinde Güven Partisi Millet Meclisi Grupu-
nun görüşlerini sunacağım. 

Sayın milletvekilleri, 
Tercihte isabeti, çalışmada verimliliği ida

rede sıhhati sağlamak, imkânı ve kaynakların 
israfını önlemek bakımından istatistiğin önem 
ve değeri herkesçe kabul ve teslim edilen bir 
gerçektir. 

Az gelişmiş ve plânlı kalkınmaya yönelmiş 
ülkelerin süratle kalkınmalarını sağlamaları 
için istatistiğin önemi ve değeri bir kat daha 
artmaktadır. 

Bizde, istatistik, Cumhuriyetten sonra öne
mi takdir edilmiş, 1926 yılında Genel Müdür
lük halinde kurulmuş, plânlı kalkınma döne
mine geçildikten sonra değeri daha belirgin ha
le gelmiş, bunun icaplarına uygun olarak 1962 
tarih ve 53 sayılı Kanunla yeniden teşkilâtlan
dırılarak Devlet istatistik Enstitüsü adı ile 
yeni bir bünyeye ve imkâna kavuşturulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, 

Memleketimizin, iktisadi ve sosyal alanda, 
çağdaş ileri ülkeler seviyesine ulaşması gayret
lerine temel olan kalkınma plânları ve yıllık 
programlarının hazırlanması, bunların uygu
lanmasının devamlı olarak takibedilmesi ve 
plân hedeflerine ulaşmada başarı derecesinin 
tesbiti, yöneticilerin kararlarının esasını teşkil 
edecek verilerin isabetli ortaya konması için 
her şeyden önce sıhaatli ve güvenilir istatistik 
bilgilerin mevcudiyetine ihtiyaç vardır. 

Enstitünün, bu görevini yerine getirir
ken, her gün hızla gelişen istatistik metot ve 
tekniğin gereklerine titizlikle bağlı olduğu
nu büyük bir memnuniyetle müşahede ediyo-
ru.. Enstitünün, görevin gerektirdiği sıhhat, 
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sürat ve verimliliği sağlamak için hizmetin ge
reği olan vasıflı teknik eleman ihtiyacını ge
rek kendi bünyesi içinde, gerek dış memleket
lerde istatistik alanında vasıflı teknik perso
nel yetiştirmek için gösterdiği devamlı ve plân
lı çabalar ve en ileri istatistik metot, teknik 
aracı ve gereçlerinin, imkânlarımız ölçüsünde 
kullanılması için gerçekleştirdiği çalışmaları 
her bakımdan kıvanç verici bulmakta, bu ko
nuda enstitünün kendi içinde bir eğitim mer
kezi kurmuş olmasının, dış memleketlerde uz
man yetiştirme programını da başarı ile yürüt
mesinin çok faydalı sonuçlar vermiş olduğunu 
kabul etmekte ve takdirle karşılamakla bera
ber, halen vasıflı eleman ihtiyacını karşılıya-
mamış olması ve bunun darlığını çekmekte bu
lunması gerçeği karşısında, yeterli olmadığına, 
ileride daha ciddî bir problem olarak karşımı
za çıkmaması için şimdiden başkaca tedbirler 
alınması zorunluluğuna inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 

Kendilerine verebildiğimiz imkânlarla, olum
lu çalışmalarını gördüğümüz enstitünün, tam 
ve güvenilir istatistikler yapması bakımından 
karşılaştığı zorlukların başında, bilgi toplama 
konusunda enstitü dışı faktörler gelmektedir. 
Genel kültür seviyemiz yükseldikçe ve gerek 
kamu sektöründe ve gerkse özel sektörde ista
tistiğe önem verme itiyadı gelişip yerleştikçe, 
gerekli bilgileri ve verileri toplaması çok daha 
kolay olacaktır. Bunu sağlamak için enstitü
nün daha yaygın bir programda çalışması yap
masının faydalı olacağına kaanii bulunuyo
ruz. 

Sayın milletvekilleri, 

Çağdaş istatistik tekniğinin memleketimizde 
jerleşmesi ve gelişmesi amaciyle Devlet ista
tistik Enstitüsünün, üniversitelerimizle ve mil
letlerarası kuruluşlarla işbirliği çabaları, sa
yım, anket, yayım ve istatistik çalışmaları hak
kında kıymetli vaktinizi almamak için tefer
ruata girmek istemiyor, ciddî bir tetkik ve iyi 
bir emek mahsulü olan enstitünün bünyesini 
yansıtan Karma Bütçe ve Plân Komisyonu ra
portörlerinin raporunda ileri sürülen hususla
ra katılıyor. Güven Partisi Grupu olarak bu ça
lışmaların ve ortaya konan sonuçlan önemini 
ve değerini takdir ediyor, enstitü mensupları
nı, başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ve 
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başarılarının artan bir hışla devamını- temenni 
ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Enstitünün çalışma özelliği bakımından çok 

önemli gördüğümüz, Karma Bütçe ve Plân Ko
misyonu raportörleri raporunda da yer alan bir 
konuyu dikkat ve bilginize sunmak istiyoruz. 

Konu : Enstitünün kısa sürede tesisine mu
vaffak olduğu matbaanın normal inkişafı için 
gerekli yeni makina alma tekliflerinin, Devlet 
matbaalarının birleştirilmesi gerekçesiyle yeri
ne getirilmemiş olmasıdır. 

Diğer Devlet matbaalarına nazaran çalışma 
Özelliği bulunan enstitüsü matbaasının birleştir
me içine alınması halinde, çalışmanın büyük öl
çüde aksıyacak, kendisinden beklenen fayda
lım tamamen ortadan kalkacağı, çalışmalarının 
temeli sıhhat olduğu kadar, sürat unsurunun 
asla ihmal edilemiyeceği karşısında konuya 
önemle bakmakta ve tutumu endişe ile karşıla
maktayız. 

Nitekim Devlet Bakanı Sayın Seyfi öztürk 
1968 yılı Bütçesi üzerinde yapmış olduğu ko
nuşmasında,, endişemizi paylaşmış ve fakat bu
nu tamamen giderememiştir. 

Zabıtlara geçen bu konuşmasında aynen; 
«Matbaanın birleştirilmesi konusu üzerinde 
Başbakanlık olarak durduğumuz bir konudur. 
Birçok Devlet matbaaları vardır. Rasyonel bir 
çalışmayı temin etmek ve mevcut potansiyeli 
değerlendirerek verimi artırabilmek için bun
ların tevhidi meselesi tetkik edilmiştir. Yalnız 
bâzı matbaaların hususiyeti vardır, tevhit içe
risinde bunları mütalâa etmek mümkün değil
dir. Bunlardan birisi istatistik Enstitüsüdür. 
Ümidediyorumki, kesin karara ulaştıktan son
ra enstitünün makina ile teçhizi, tevsii, matbaa
nın daha verimli hale getirilmesi mümkün ola
caktır.» demiştir. 

Böyle denilmiş olmasına rağmen, aradan bir 
yıl geçmiş bulunduğu halde olumlu bir sonuca 
bağlanmamış olduğu raportörlerin raporunda 
endişenin yeniden yer alması ile anlaşılmak
tadır. 

Bu konuda Devlet Bakanı Sayın Seyfi öz
türk'ün endişelerimizi paylaşan görüşleri isti
kametinde enstitü matbaasının tevhit dışında 
bırakılacağını açık ve kesin olarak Yüce Mec. 
îıs önünde beyan etmesinden büyük memnuni
yet duyacağım. 
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Sayın milletvekilleri, 
Konuşmama son vermeden önce, bir konu

ya da değinmek istiyorum. 
Görevi bu derece geniş, sorumluluğu ağır, 

vasıflı ^eleman ihtiyacı belli, ihtisas istiyen çe
şitli hizmetleri yüklenmiş bulunan Devlet İs
tatistik Enstitüsünün, genel bütçeden ayrılan 
dar bütçe ile kalmaması ve çalışmalarının tam 
bir serbesti içinde yapılmasını sağlıyacak bir 
mevzuat hazırlığına girilmesi gerekliliğine ina
nıyor, temele inen bu görüşümüzün ilgi ile kar
şılanacağını ümidediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Devlet İstatistik Enstitüsünün 1969 malî yılı 

Bütçesinin aziz milletimize ve enstitüsü men
suplarına hayırlı ve uğurlu olmasını, tam bir 
başarı ile uygulanmasını en iyi duygularla Gü
ven Partisi Grupıı olarak temenni eder, saygı
lar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Gıyasettin Karaca, C. 
H. P. Grupu adına buyurunuz. 

Saat: 23,01 
C. H. P. GRUPU ADINA GIYASETTİN 

KARACA (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; C. H. P. Meclis Grupu adınla 1969 
maili yılı Devlet istatistik Enstitüsünün Bütçesi 
üzerindeki görüşlerimizi arz ve ifade etmek üze
re huzurlarınızdayım. 

Tarihî gelişimi içerisinde istatistik kelimesi 
Devlet anlamına gelmektedir. Zira bu iki keli
menin de kökleri birdir. Çünkü istatistik keli
mesi Lâtincede Devlet, yani durum, anlamına 
gelmektedir. Birçok devletler eski devirlerde 
istaltistikî bilgiler hazırlamışlar ve bunları de
ğerlendirmişlerdir. ilik bakışta gereksiz bir ra
kamlar manzumesi gibi görünen bu istatistikî 
bilgilerin derinliklerine iniMiğine, bu riyazi ra
kamların ifade ettiği mâna ve ruh daha büyük 
değer kazanmaktadır. 

istatistik verileri ferdin, cemiyetin, Devle
tin her türlü sosyal, ekonomik ve kültürel dav
ranırlarının hemen tümünde ve günlük yaşantı
mızda görülmektedir. Sosyal hayatımızın çeşitli 
tezahürleri istatistik konumuzun anasermayesini 
teşkil etmektedir. Meselâ doğum, evlenme, bo
şanma, hastalık, ölüm, intihar, gelir, iflâs, üre
tim, tüketim gibi birçok konuları sıralamak müm
kündür. Devlet ve millet hayatında bu ve bu
na benzer olayların neticelerinin çok mütenevvi 
bulunması ve dağınık bir ortamda meydana gel

meleri sebebiyle hafızalarda bunları yanlışsız ve 
tereddütsüz bir şekilde muhafaza etmenin müm
kün olmaması hasebiyle bunların doğurduğu so-
suçlar hakkında da istikbale muzaf yeni ted
birleri almak, tam ve isabetli neticelere varmak 
bu sebeplerle mümkün olmuyor. 

işte bu sebepledir M, modern, ve müterakki 
bir istatistik tekniğine dayanmadan kaba tas
lak rakamlar mecmuasından çıkarılacak netice
ler de o derece yanlış ve hatalı olur. Binnetice 
bu hal idarecileri yanlış ve hatalı karar ve ted
birler almaya sevk eder. Bundan toplumlar za
rar jgföriir. 

iyi bir istatistik bilgisi; hataları asgariye in
direrek, karar ve tedbirlerdeki isabet derecesini 
geniş ölçüde artırmaJktaıdır. 

Bu sebepledir ki; toplumları yürütme mesu
liyetini üzerine alanlar bu önemli nokta üzerin
de ciddiyetle durarak toplum içinde cereyan 
eden olayları istatistlilkî rakamların ışığı altında 
tetkik ve mütalâa etmeleri gerekir. 

İlk insanlar toplum hayatı yaşamaya başla
dıkları anıdan itibaren istatistik bilgisinin fay
da ve önemlini hissetmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın başında da 
arz ettiğim gibi, çok eski tarihlerde birçok dev
letler istatistikî bilgiler hazırlamışlar ve bun
lardan istifade çarelerini aramışlardır. Meselâ: 
Türkler, Çiniler, eski Mısırlılar, Yunanlılar ve 
Yahudiler, Romalılar, Araplar bunların arasın
dadırlar. 

Vaktinizi fazla israf etmemek için bu konu
da dış ülkelerdeki tarihî tekâmülü bir tarafa 
bırakanak. TüıkiyemizdeM gelişmeleri kısaca arz 
ve ifade etmeye çalışacağım. 

Türkiye Cumhuriyetinde anagayesi nüfus sa
yımı olan İstatistik Genel Müdürlüğü bir teş
kilât olarak ük defa 1927 yılında teşekkül et
miş, 1930 yılında ise bu müessesenin kuruluş 
görev ve yetki kanunları çıkarılmıştır. 

Ancak; Türkiye'nin değişen dünya şartları 
karşısındaki ekonomik, sosyal, kültürel, sanayi 
ve tarımsal gelişmeler karşısında tam ve yeterli 
tedbir ve kararlara varabihnşsi için, bu tekâ
mülü doğuran olayların mahiyetini, nedenlerini 
ye neticelerinin de modern ve müterakki usul
lerle tesbiti lâzımdır. 

C. H. P. Türkiye'nin hürriyet içerisinde hızlı 
ve plânlı bir kalkınma ile yüceleceğine ve yük
seleceğine inandığı için, Türkiye Devleti için 
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ekonomik bir kurtuluş yolu olarak plân fikrini 
ve tatbikatını memleketlimizde uygulamış ilk si
yasi ve tarihî bir partidir. 

Ve yine bu nedenlerledir ki, Plân devrinin 
Tmişladığı bu deVirde ekonomik, sosyal, kültü
rel, sanayi, tarım ve mümasili sahalarda tam ve 
başarılı müreffeh bir Türkiye'nin kurulması için 
lüzumuna binaen değişen çağımızın ihtiyaçla
rına cevap verecek şekil ve vüsat içinde modern 
ve ilmî esaslara uygun olarak çalışan millî mü
esseselerimizin, millî kalkınmasına ışık tutmak 
•için Batı ülkelerinde kurulmuş örneklerine uy
gun Devlet istatistik Enstitüsü Sayın inönü'
nün koalisyon hükümetlerinde Başbakan oldu
ğu bir zamanda çıkarılmıştır. 

53 sayılı Kanuna uygun olarak faaliyetini yü
rüten Devlet istatistik Enstitüsünün kuruluşun
dan bugüne övgüye lâyık tarafsız bir hizmet ifa 
ettiğini söyleımekle kıvanç duyduğumuzu arz 
etmek isteriz. 

Ancak; müessesenin daha verimli ve süratli 
bir hizmeti zamanında ve eksiksiz olanak yapa
bilmesi için henüz eksik kalmış ihtiyaçlarını 
karşılamak, noksanlarını tamamlamak kanunla 
kendisime tanınan haklara saygı duymakla müm
kün olacaktır. 

Geçen yıl bütçe müzakerelerinde de ifade 
edildiği gibi, Enstitünün tetkik ve araştırma 
sonuçlarını sihhatli ve süratli bir şekilde kamu 
oyuna sunabilmek için müstakil ve modern usûl
lerle çalışır fen ve tekniğin bütün imkânlarını 
camî yeni bir matbaa ile üstün vasıflı ve çeşitli 
elektronik makinalann temin edilmesi lüzumu
na inanmaktayız. 

Saniyen: Geçen yıllar bütçelerinde söyle
diğim giibi 53 sayılı Kanun gereğince başka dai
relerin i&tatistikî bilgileri toplamaları ve yayın
lamaları yasaklanmış olmasınla rağmen, bâzı ku
ruluşların henüz buna riayet etmedikleri görül
mektedir. 

Bu hal ise; resmî dairelerin kamu oyuna su
nacakları farklı sonuçların Devlet İstatistik 
Enstitüsüne karşı halkın güveninin yitirilmesi
ne seibebolacağı gibi, ayrıca resmî delillere kar
şı da güvensizlik duygusu yaratmaktadır. Bu 
hal aynı zamanda kırtasiyeciliğin ve cari mas
rafların artmasına, zaman israfına da sebebol-
maktadır. 

Bir diğer husus da, Devlet istatistik Enstitü
sünün Batı devletlerinde olduğu gibi yalnız is-
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tatistik tahsili yaptıran Yüksek seviyede bir 
tahsil imkânı yoktur. Bugünkü Hukuk Fakül
tesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, iktisat Fakül
tesi ve Yüksek Ticaret Akademilerinde verilen 
istatistik derişleri bu müessesenin gelişmesi ve 
büyümesi, yetkili uzman elemanların yetiştiril
mesi bakımından asla kâfi gelmediğini ifade et
mek isterim. 

Bu sebeple Devlet istatistik Eğitim Merke
zinin doktora verecek bir öğretim müessesesi 
haline getirilmesini temenni etmekteyiz. Keza 
gerek bu enstitüden yetişenlerim ve gerekse he
nüz müessesenin bünyesinde çalışan personelin 
yeteri kadarının dış ülkelere kendi branşları 
üzerinde meslek ve bilgilerini artırmak için staj, 
tahsil veya ihtisas yapmak üzere gönderilmele
rine taraftarız ve bunları temenni ediyoruz. 

1968 yılı içinde istatistik Eğitim Merkezinin 
35 mezun vermesi ve bunlardan 5 inin yurt dı
şına ihtisasa gönderilmeslini, keza enstitünün 
yine 1968 yılında 73 ortaokul mezunu, 120 lise 
mezunu ve 37 yüksek okul mezunu almak sure
tiyle kadrolarını takviye etmesini teşvikkâr bir 
davranış ve samimî bir gayret olarak vasıflan
dırıyoruz. 

Ancak 1970 genel nüfus sayımı, 1971 genel 
sanayi ve işyerleri sayımı hazırlıkları ile 1969 
yılı Bütçe kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporunun birinci cildinin 213 ncü say
fasında yapılması tâdadoiunan hizmetlerini ifa
sı için, yeterli geçici eleman kullanma imkânını 
güçleştiren 506 sayilı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun tatbikatı dolayısiyle ihtilâfın giderilerek 
yeteri kaldar geçici personel kullanma imkânı 
sağlanmalıdır. 

Bu bütçenin eleştirmesinden sonra enstitü
nün başlıca problem ve ihtiyaçlarını şu şekilde 
sıralıyacağız : 

1. 1970 ve 1971 yıllarıinlda uygulayacağı ge
nel nüfus, (genel tarım, genel mesken ve genel 
sanayi sayımlarının önem ve şümulü nazara alın
dığı takdirde bütçesinin yeter1!! olduğunu kalbul 
etmek güçtür. 

2. Her vesile ile enstitüden daha çok ve da
ha süratli yayın yapması istenmekte, ancak üç 
bütçe yılıdır müessesenin muhtaç olduğu maîibaıa 
makinaiarınm bugüne kadar hizmete konması 
maalesef sağlanamamış bulunmaktadır. Bu yılki 
bütçede de bununla ilgili her hangi bir ödenek 
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yoktur. Bu bakımdan matbaaların tevfh&di ile il
gili kararnamenin süratle ele alınması ve ensti
tü matbaasının tevMt dışı bırakılması gerekmek
tedir. 

3. Tetkiklerin sonunda enstitüde bugün pek-
çok eski maikinalar bulunduğunu öğrenmiş bu
lunuyoruz. Bunların modern makinalarla takvi
yesini zaruri görmekteyiz. Bugün istatistik hiz
metleri geniş ölçüde miakina imkânlarına bağlı 
hale gelmiştir. 

4. Yeni binası ile çeşitli problemleri olduğu
nu da Karma Bütçe Komisyonundaki müzake
releri vesilesiyle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Beynelminel konferanslar için bütün kamu 
sektörünün istifade ettiği modern salonu ile 
iftihar vesilesi olan enstitü binasının eksikleri
nin süratle giderilmesi zaruridir. 

5. Çahşmia ve hizmetlerini takdirle karşıla
dığımız enstitünün, İstatistik Eğitim Merkezinin 
doktora verecek bir öğretim müessesesi haline 
getirilmesinin uygun olacağı inancındayız. 

6. Modern istatistik metod ve tekniğinin uy
gulanması yönünden dış ve milletlerarası kuru
luşlarla devamlı ve müşterek çalışma yapan ens
titüye bu temasları sağlamak üzere verilen 
47 500 liralık tahsisatı toplantılara katılmak 
için sadece sembolik bir rakam olarak görmek
teyiz. 

Tamaımiyle ilmî esaslar içinde çalışan bu mü
essesenin milletlerarası kuruluşlarla çok daha 
yakım çalışma ve mesai imkânlarına kavuşturul
ması her şeyden önce istatistik tekniğinde ge
lişmenin genel şartıdır. 

7. 53 sayılı Kanunla Enstitüye sağlanan is
tisnai kadrolarım karşılığı miaaş ve tahsisat bu
gün bu kadroları işgal edenleri müesseseye hak
lı olarak bağlamak niteliğini kaybetmiş bulun
maktadır. 

Garp lisanlarmdam en aız birine bihakkın va
kıf, yüksek tahsil yapmış, dış ülkelerden istatis
tik iihtısaaı görmüş, iktisat ve yüksek matematik 
blilem bu elemanların enstitüde istihdam etme 
imkânlarını temin yönünden Enstitü yeni ele
manlara kavuşjturulmalıldır. 

8. Çok önemli mesafeler kaydedilmiş olma
sına ve 53 sayılı Kanuna rağmen bâzı kamu ku
ruluşlarının Enstitüden ayrı olarak istatistik 
toplama ve neşretme temayülünden kurtulama
dıklarını yine de zaman zaman müşahede et
mekteyiz. 

Kanuna tamamen aykırı olan' bu davranış
ları önlemeyi Hükümet için bir vecibe olarak 
görmekteyiz. 

Netice olarak arz ve ifade etmek isterim ki; 
Devlet istatistik Enstitüsünün değerli Başkanı 
ve mümtaz kadro elemanları ile birlikte 1969 
programında yapmak durumunda oldukları ağır 
ve yüklü programlarında belirtilen hizmetlerim 
gerçek tutarının karşılanmasının bile güç ola
cağını if aide ile, gelecek yıllarda beynelmilel sa
halarda yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerini daha 
rahat ölçüler içinde yapabilmesi için daha elve
rişli bir tahsisatın ayrılmasının lüzumunu arz 
eder, bu vesile ile Grupum adına Yüce Meclise 
saygılar sunarım. Devlet İstatistik Enstitüsünün 
mümtaz Başkanı ve değerli mesai arkadaşları
na yürekten başarılar dilerim. 

Bütçenin Yüce Türk Ulusu için hayırlı olma
sını Grupum adına temenni ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Karaca. 
Sayın Hilmi İşgüzar. Millet Partisi Grupu 

adına. 
Buyurun. Saat : 00,06. 
M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 

(Sinop) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; Millet Partisi Meclis Grupu adına Başba
kanlığa bağlı Devlet İstatistik Enstitüsünün 
1969 yılı Bütçesi münasebetiyle görüşlerimizi kı
saca izaha çalışacağız. 

Bilhassa her memleketin plânlı kalkınma dö
neminde rakamların ve çeşitli anketlerin netice
lerini alabilmek, plân hedeflerine en iyi şekilde 
varabilmek maksadiyle lâzımgelen tedebirlere 
malzeme yapmak için Devlet İstatistik Enstitü
lerine duyulan ihtiyaç büyüktür. Hangi milleti 
alırsak alalım, eğer o millet gerçek mânada bir 
kalkınmaya mazhar olmuş ise o milletin kalkın
masında başlıca temel unsurlar, Devlet Plânla
ma Teşkilâtı ile onun çalışmaları ve bu çalışma
lara müspet anlamda bir destek olan istatistik 
enstitülerinin çalışmaları olmuştur. 

İstatistik esasında tarihi seyri itibariyle ol
dukça eski maziye sahiptir. En ilkel cemiyetten 
en modern cemiyete kadar bilerek, ya da bilmi-
yerek ele alınmış ve sonra diğer bilimlerle bir
likte ahenkli bir gelişme göstermiş, şimdi içinde 
bulunduğumuz zamanın modern tarzda çalışan 
istatistik enstitüleri haline gelmiştir. 
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Geri kalmış ülkelerin kalkınmalarında, yatı- I 
rımların yerli yerinde yapılmasını, bölgeler ara
sında olduğu kadar fertler arasında da anormal 
servet dağılışlarını sosyal adalet ilkelerine uy
gun şekilde sağflamayı tahakkuk ettirecek plân 
ve programın yapılmasında istatistik verilerinin 
önemi inkâr edilemez bir hale gelmiştir. 

Bu vesile ile, yalnız bir noktaya işaret etmek 
lâzımdır ki, o da istatistik çalışmalarında, za
man kadar önemli, eleman, malzeme ve teçhizat 
imkânlarının iyi bir şekilde değerlendirilmesi
dir. Plânların zamana uygun bir şekilde yapıl
masında istatistik enstitülerinin çalışmaları ile, ı 
Devlet Plânlama Teşkilâtının ahenkli şekilde bu
lunması ve birbirleriyle işbirliği yapmaları lâ
zımdır. Bu husus yurdumuzda tam olarak henüz 
tahakkuk etmiş değildir. 

Milletlerin ekonomik hayatında olduğu ka
dar, sosyal kalkmmalarmdaki istatistik bilgile
rin değeri gerecekten çok büyük olmuştur. Son 
asırda artan dünya nüfusu karşısında devletle
rin kendi vatandaşlarını sevk ve idarede uğra
dığı her türlü zorlukları kısmen olsun giderebil
mek için istatistik teknik ve metodolojisindeki 
inkişaf işe yaramıştır. Devamlı artan nüfusa 
karşı toprak verimleri hemen hemen sabit kal
makta, zirai sahadan sanayi sahasına bariz bir 
şekilde kayma olmaktadır. Az imkânla çok iş 
prensibini hâkim kılmak için plânlı, bilgili ol
mak mecburiyeti ortaya çıkmıştır. Hizmetin ak
satılmadan yapılması, yatırımların nereye, nasıl 
ve en verimli şekilde kullanılması için hiç şüphe 
yok ki, kamu kuruluşları ile ilgili müspet ista
tistik bilgilerine ihtyaç vardır. Bu nedenledir ki, 
istatistik bilgilerine birdenbire rağbet artmış- j 
tır. 

Sayın milletvekilleri, Millet Partisinin öte
den beri müspet ilimlere karşı tutum ve davra
nışı ortadadır. Devletin kalkmmasındaı milletin 
ekonomik güce kavuşmasında plânlı kalkınmaya 
önem verilmesini her şeyden önce düşünen Mil
let Partisi Devlet istatistik enstitülerine önem 
verilmesi inancını da taşımaktadır. 

Devlet istatistik Enstitüsü Birinci Beş Yıllık 
Plân devresinde, genel tarım, genel sanayi, ge
nel nüfus, mesken ve personel sayımlarından 
maada, aile bütçeleri, işgücü ve istihdam anket
lerine başlamış; tarım alanında ekili saha ve is
tihsal tahmini ile, fındık üretim ve istihsal tah
minleri için memleketimizde ilk defa olarak ob- I 

| jektif metot uygulamasına geçilmiş ve endeks 
çalışmaları gibi birtakım yeni önemli konular 
kendi çalışma programlarına alınmıştır. Gelecek 
yıllarda çok daha büyük hizmetler yapacağın
dan emin olduğumuz Devlet İstatistik Enstitüsü, 
kuruluşundan bu yana çok büyük işler yapmış
tır. 

Yurdumuzda iş ve işsizlik durumu ile ilgili 
bilgileri elde etmek için 1966 yılında 8 büyük 
şehirde deneme mahiyetindeki işgücü ve istih
dam anketini; 1967 - 1968 yıllarında ise anaör-
nek plâna göre seçilen şehir ve köylerde, toplam 
olarak 100 bin civarında aile nezdinde uygulama 
yapmıştır. Tarım istatistiklerinde 1966 da kişisel 
tahminlere dayanan cari bilgiler yerine objektif 
metot denemelerine başlanmıştır. 

Sınai istihsal ve inşaat maliyet endeksleri te
sisi için yapılan hazırlık çalışmalarına da devam 
olunduğunu memnuniyetle görüyoruz. Su ürün
leri alanında, turizm konusunda, millî gelirin he
saplanmasında çalışmalar yapan istatistik Ens
titüsünün, bilhassa neticelerin daha kısa zaman
da, daha iyi bir şekilde alınması makasdiyle 
elektronik makinalarla çalışmalarım takdir et
mektedir. 

Bünyelerinde büyük istatistik kuruluşları 
olan yıllardır çeşitli konularda istatistikler top
lamakta bulunan Çalışma Bakanlığı, Maliye, 
içişleri, Adalet, imar - iskân, Turizm, Gümrük 
ve Tekel, Millî Eğitim bakanlıkları, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı, Tapu - Kadastro, Em
niyet Genel Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi 

I Odaları ve Borsaları Birliği ile çok sıkı bir işbir-
j ligi kurulduğunu da kaydetmek isterim. 

Bu arada yabancı memleketlerde çalışan iş
çilerin durumu, 1965 bina sayımı ve mesken şart
ları araştırmaları, mahkemelerin çalışmaları, se
çim istatistiklerinin devamlılığı, Gümrük ve Ge
lir Vergisinin beyannamelerinin ıslahı, mahallî 
idare ve belediyeler bütçe formlarının geliştiril
mesi ve saire gibi müspet çalışmalar enstitünün 
elindeki işlerdir. 

Enstitü kuruluş gayesine hizmet için 1964 
yılında, Adana ve izmir'de aile istatistiği anke
tinin devam etmekte olduğunu da müspet ola
rak karşılamaktayız. 10 ilimizde devam eden bu 
anketlerin daha da yaygın olarak bütün şehir-

I lere teşmil edilmeisfinde fayda ummaktayız. 
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Devlet İstatistik Enstitüsünün 1970 yılı için 
genel nüfus ve mesken ve genel tarım sayımları 
ile 1971 genel sınai ve işyerleri sayımı için şim
diden hazırlık çalışmalarına başlanmış olmasını 
yerinde görüyoruz. Yalnız bir noktaya işaret 
edelim ki, memleketimizde turistlerin daha iyi 
bir şekilde karşılanması ve yurdumuza daha çok 
verimli turistlerin celbini sağlamak maksadiyle 
turistlerin mâruz kaldıkları her türlü güçlükle
rin tesbiti ile birlikte en çiok arzu duydukları 
konuların da aydınlığa kavuşması için bu yönde 
anket açılmasının yerinde olacağına inanıyoruz. 

Bundan başka son yıllarda Avrupa'ya çalış
mak için giden işçilerimizin biriktirdikleri dö
vizlerin yurdumuza aynen intikalini sağlamak 
maksadyle işçilerimiz arasında geniş bir anket 
açmak yerinde olacaktır. Bu anketle işçilerimi
zin hangi sanayi dallarında mütehassıs oldukla
rı tesbit edilmeli ve hangi sanayi dallarına his
sedar olacakları araştırılmalıdır. Bu meyanda 
kadınların sosyal durumları ve bunların Avru-
pa'daki yarattığı buhranların sebepleri yine bir 
anketle öğrenilmelidir. Yurdumuzda suç işliyen 
vatandaşların çokluğu dikkate alınmak suretiy
le suç işliyenlerin suç işleme sebeplerini tesbit 
ederek bunlar hakkında çıkarılacak kanunlar 
îdin ışık olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri; 
Kamu oyunu işgal eden en önemli konula

rından bir tanesi de hiç şüphe yok ki, basın suç
larıdır. Basın ve mensupları bir milletin kalkın
masında ve demokrasinin yerleşmesinde en güç
lü bir organdır. Fikirlerin karşılıklı çarpışma
sından gerçeklerin doğacağı hakikatinden hare
ket edildiği zaman zararlı ve zararsız bütün fi
kir akımlarının bu mücadele neticesinde kanali-
ze edildiği bir gerçektir. Kanalize edilen bütün 
cereyanlara karşı alınması lâzımgelen tedbirle
rin tatbiki de kolaydır. Durum bu olduğuna gö
re, yurdumuzdaki basın suçlarının nevilerini ve 
sebeplerini tesbit için de mutlaka bir basın suç
larının tesibitiriin yapılmasını sağlıyan bir an
ketin açılmasını yerinde görüyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Hürriyetlerin zedelenmemesi, fertlerin sosyal 

haklarının kendilerine verilebilmesi, fertle Dev
let arasındaki münasebetlerin en iyi şekilde dü
zenlenebilmesi için gerek siyasi alanda, gerekse 

ekonomik, malî ve kültürel alanda çıkarılacak 
kanunların ihtiyaçlara cevap verecek şekilde 
tedvin edilmesi, cemiyetin temelinde yatan ne
denlerin iyi bilinmesine bağlıdır. işte bunları 
araştıracak, anket yollariyle bulacak, başka bir 
deyimle gizli kalmış sosyal olayların sebeplerini 
su yüzüne çıkaracak yegâne bilim dalı istatistik 
bilgisidıir. Bu bilgiyle donatılmış Devlet istatis
tik Enstitüleridir. 

Ne yazıktır ki, bütün bakanlıkların, Devlet 
Plânlama Teşkilâtı eliyle hedeflerine varabil
mesi içlin onlara gemi için pusula ne ise Devlet 
için istatistiğin de aynı şey olduğunu bilmeleri 
lâzımigelirken, bu bilim dalı daima unutulmuş 
cemiyet içinde basit bir müessese olarak kalmış
tır. Devlet Plânlama Teşkilâtı bile bütün ista
tistik verilerine dayanarak gerek Birinci ve ge
rekse İMnoi Beş Yıllık Plânını tanzim ettiği hal
de, Devlet Plânlama Teşkilâtı Dairesi daima 
Enstitünün 1967, 1968 ve 1969 yıllarında büt
çesini kısıtlamıştır. Temennimiz bu şekilde Dev
let Plânlama Teşkilâtının da kendisi için en bü
yük verileri veren, en büyük müspet bilgi kay
nağı ıolan Devlet İstatistik Enstitüsünün bütçe
lerini bundan daha toleranslı bir şekilde karşıla
mış olmasıdır. 

Devlet istatistik Enstitülerinin verimli çalış
malarında büyük payları olan teknik personelin 
eğitim ve öğretimiyle olan ilgilii konularda çok 
halssas davranılmasını, Yüksek istatistik Şûra
sının çalışmaları icabederse bir yılda bir defa 
toplantı yapmasını uygun germekteyiz. 

Modern istatistik sahasında her yeni gelişi
min yurdumuza da gelebilmesi için, milletler
arası münasebetlerin devamını biz de yerinde 
görüyoruz. Bir arkadaşımızın da temas eylediği 
veçhile yayında önemi olan matbaanın modern 
makinalarla teçhiz edilmesi lüzumuna inanıyo
ruz. 

Muhterem milletvekilleri, vazifesinin ağırlığı 
ve önemli hepimizin malûmu olan Devlet İsta
tistik Enstitüsünün 1969 yılı Bütçesi geçen se
neye nazaran 3 milyon 71 603 lira fazlasiyle, 24 
milyon, 836 bin 47 Türk lirasıdır. Bu, bütçemi
zin tümü içinde Enstitü çalışmaları için az bir 
rakamıdır. Buna rağmen mütevazi ve bilgili ça-
lışmalariyle istenilen neticeye vardıracakların
dan ışjüplıemlz olmıyan Devlet İstatistik Enstitü-
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sünün 1969 yılı Bütçesinin milletimize hayırlı 
olmam dileği ile Millet Partisi Meclis Grupu 
aldına başarı dileklerimle hepinize saygılar su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Y.T.P. Grupu adına Sayın Ni
hat Diler, buyurun. Saat 00,20. 

Y.T.P. GRUPU ADINA NlHAT DİLER (Er
zurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Devlet İstatistik Enstitüsünün 1969 malî yılı 
bütçesi üzerinde Y.T.P. Meclis Grupunun görüş
lerini açıklıyacağım. 

Sayın milletvekilleri, istatistik bir disiplin 
dalıldır. Sosyal hâdiseler araisınıda zarurilik ve 
illiyet münasebetlerinin ortaya konmasına im
kân sağlar. Sosyal hâdiseleri kendi ölçüleriyle 
değerlendirmeye imkân verdiği için, sosyal ilim
lerin vazgeçilmez bir unsurudur. Daha başka bir 
deyimle istatistik sosyal düzensiz bilgilerin dü
zenli ve sistemli bir bil^i haline konmasının 
mesnedidir. Devlet idaresinde görev alanlar, 
âlimler, özel sektörde çalışanlar hizmetlerini, 
tespit edilen gayelere uygun şekilde görebilme
leri için istatistik! bilgilerden istifade etmek 
mecburiyetindedirler. 

İstatistik bu haliyle bilginlerin araştırıcı
ların, özel sektörde çalışanların ve devlet adam
larının başvurdukları en emin bir rehberdir. 
Plânlı [kalkınmada gerek plânm hazırlanma
sında, gerek plânın uygulanmasında, uygulan-
knasmın kontrolünde sağlam istatistik! bilgi
lerin rolü büyüktür. Bu itibarla ttalyancada 
«statista» (devlet adamı), Yunancada (durum) 
anlamlarını taşıyan kelimelerden gelmesine 
rağmen, istatistik, bugün ne (durum), ne (dev
let adamı), ne de devletin bizatihi kendisi mâ
nasını taşımıyorsa da, istatistik sosyal ilimler
de ilmi hakikatlerin keşfinde devlet idaresin
de devlet adamına en isabetli yolu gösterme
sinde en iyi bir müşirdir. 

Bu bakımdan istatistikî bilgilerin en doğru, 
güvenilir olması lâzımdır Sağlam, doğru, gü
venilir bilgilerin de istenildiği zaman tetkike 
hazır olması gerekir. İstatistikî donelerin şüp
heli olması veya sağlam esaslara istinadetme-
mesi, onu rehber alan devlet adamını, müte
şebbisi, âlimi yanıltır. Kalkınma plânlarında 
kamu oyunu bir aldatma vasıtası olarak kulla
nılır. Demokraside, icraatında kusurlu olan ik
tidarlar sağlam olmıyan, çürük istatistikî ra

kamların himayesine sığınır. Demegoji sanatın
da rakamlar vasıta olarak [kullanır. Muhalefet 
ise rakamların çürüklüğünü, tutarsızlığını ve
sile ittihaz ederek iktidarın müspet icraatlarını 
dahi hiçe saymaya kadar gidebilir. İstatistikî 
bilgi sağlam ve güvenilir olduğu takdirde de
mokrasi demagoji hastalığının girdabına sap
lanmaktan kurtulur. 

Sayın milletvekilleri, 
İstatistik bilgilerin önemi 1926 yılında tak

dir edilmiş ve bu mevzu ile iştigal etmejk için 
bir İstatistik Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 
1962 yılında bu Genel Müdürlük 53 sayılı Ka
nunla teşkilât bakımından modernize edilerek 
Devlet İstatistik Enstitüsü haline çevrilmiş bu
lunmaktadır.. Modern ilke ve ölçülere göre 
kurulan Enstitünün makina, alet, malzeme ye 
eleman ihtiyaçlarının bir kısmı bugüne kadar 
temin edilmiştir. Ancak buna rağmen Enstitü
nün bütün ihtiyaçlarının giderilmiş olduğu da 
iddia edilemez. Devlet adamının gözü, kulağı 
ve demokrasinin en üstün ölçüsü olan istatis
tikî bilgilerin zamanında, süratle ve doğru şe
kilde hasırlanması için imkânlarımızı Enstitü
den esirgememeliyiz. Verilen bilgilere göre 
Devlet İstatistik Enstitüsünün kadrolarına 200 
eleman ilâve edilmiş ve ikinci bir elektronik 
beyin makinası alınmış, matbaası bir yılda 
37 000 000 sayfa baskı yapacak şekilde tevsi 
edilmiştir. Bu, memnuniyetimizi mucipttir. 

Buna mukabil raporda ifade edildiğine gö
re, ihtisas elemanları yönünden münhal kadro
ların fazla olduğu, orta seviyede istatistijk me-
:ci:irı:nnn yeteri kadar yetiştirilmediği, bina, 
yerleşme, matbaa, makina ve ihtiyaçlarının 
karşılanmadığı, yayınlarının zamanında yapı
lamadığı ifade edilmiştir. 

Y. T. P. Meclis Grupu olarak modern ölçü 
ve ilkeler içinde ileri istatistik metodolojisine 
uygun kurulan ve bu suretle çalışarak plânlı 
kalkınmamızın gerektirdiği bilgileri zamanında 
ve doğru şekilde verebilmesi için Enstitünün 
makina, malzeme, eleman ihtiyaçlarının, bütçe 
imkânları gözetilmeden, ihtiyaç nisbetinde öde
neğin konmasının taraftarıyız. Bu suretle ya
nılma ve yanıltılmalann önüne geçebiliriz. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün kendisine 
düşen görevleri yapması için şu temennilerde 
bulunacağız : 
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1. Devlet Plânlama Teşkilâtından ayrı 
olarak objektif bir şekilde istatistik! bilgilerin 
toplanmasının teminini, 

2. Bütün devlet dairelerinde bir istatistik 
şubesinin kurulması ve bu konuda çalışacak 
personelin eğitim vö kursa tabi tutulmasını, 

3. Halkın eğitimine önem verilmesini, 
4. İşgücü istihdam anketlerinin bütün ille

re teşmil edilmesini, 
5. Kara ve deniş taşıtları, su ürünleri ista

tistiklerinin hazırlan ması, ikmal edilmesini, 
6. Yabancı memleketlerdelki işçilerimizin 

durumları ile ilgili istatistiklerin hazırlanma
sını, 

7. Millî muhasebe hesaplarının yapılma
sını, 

8. Fiyat endekslerinde ve geçim endeksle
rinde birlik sağlanmasını, 

9. Kamu sektörü, özel sektöre ait sınai ve 
zirai işletmelerin durumlarının gerçeğe uygun 
şekilde hazırlanmasını, 

10. Zirai envanterin hazırlanmasını başarı 
dileklerimle temenni eder, bu görüşlerimizin 
ışığı altında 1969 yılı İstatistik bütçesinin mille
timize ve istatistik Enstitüsünün sayın Başkan 
ve muhterem mensuplarına hayırlı ve uğurlu 
olmağını diler, Yüce Meclisi Grupum adına say
gı ve sevgiyle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — TİP Grupu adına Yahya Kan-
bolat, buyurun. 

TİP GRUPU ADINA YAHYA KANBOLAT 
(Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Anayasamızın 129 ncu maddesline; «İktisaJdi, 
sosyal ve kültürel kalkınma plâna bağlanır. Kal
kınma bu plâna göre gerçekleştirilir» der. Kal
kınma ve plân demek bir bakıma kaynak ve bir 
bakıma da ralkam demektir. Plânlı kalkınma 
döneminde kalkınmamızın sıhhatli şekilde yürü-
tülelbilmesi ve siyasi iktidarın sağlam yargıla
ra varabilmesi için memleketlin çeşitli kesimle-
rinddki gerçeklerin rakamla ifadesinin zörunlu-
ğu ile karsı lrarşıya bulunmaktayız, 

Millî muhasebe ve kalkınmada gereken ra
kamları karar organına vermekle mükellef en 
önemli kamu kuruluşu şüphesiz Devlet istatis
tik Enstitüsüdür. Şu halde plân ve istatistik ku
ruluşları arasında gayet sıkı bir işbirliğinin doğ
ması bir zorunluk haline gelmiştir. Plânlı kal
kınma döneminin gereklerine uymak bakımın-

dan Devlet İstatistik Enstitüsü gerek genişli
ğine ve gerek derinliğine yayılma zorunluğu 
ile karşı karşıya bulunmaktadır. Devlet istatis
tik Enstitüsünün iktidarı gerek Meclis ve gerek 
millet önünde müşkül bir hale düşürmemesi için 
kullandığı metodu ve mevcut eksikliği yayınla
rında apaçık anlatmalıdır. 1865 yılında Devlet 
istatistik Enstitüsünün yayınladığı 1963 tarım 
sunuşlarını, sayın Başbakanın yüksek mühen
dis olmasına rağmen, nasıl kullandığını bu ku
rulda hiç kimse unutmamıştır, ikinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânında tarım istatistiklerinin 
nasıl yanlış kullanıldığını bu kürsüden esaslıca 
anlattık. 

TaMaten istatistikî rakamların gerçeğe doğ
ru yönelmiş yönleri vardır. Ama rakamlar mü
cerret alınırsa, gerçek istikamet göz önünde 
tutulmazsa sayın Başbakanın 1965 yılında ve 
îkinci Beş Yıllıik Kalkınma Plânında olduğu gi
bi, tarımla ilgili kesimlerde bilerek veya bilme
yerek rahatça ters yorumlara varmak mümkün
dür. 

Devlet istatistik Enstitüsünün zamanla, ge
rek yayın çeşidi ve gerek yayın kalitesi bakı
mından gelişme içinde bulunduğunu memnuni
yetle görmekteyiz. Fakat bunu yeterli bulmak
tan çok uzağız. Gelişmiş üllkelerin istatistik 
özetlerinde tasladığımız veya uluslararası kuru
luşların yıllık istatistik yayınlarında gördüğü
müz önemli konuları daha Devlet istatistik Ens
titüsünün ele alıp incelemesi, yayınlaması mu
tasavver bile değildir. Gerçekten bunu anlıyo
ruz. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün diğer dev
let kuruluşları arasında merkezi bir yer alması 
onlar arasında koordinasyonu ve istatistiki ra
kam disiplinini sağlamaya çabalaması yeterli 
değildir. Çünkü diğer devlet kuruluşlarının is
tatistik hizmetleri konusundaki yayınları dar
dır ve onlara muttali olmak çok defa tesadüf
lere kalmaktadır. Memlekette çok dar bir züm
renin bildiği bir yayın için istatistik rakam di
siplinini sağlamış olmak, hiç olmazsa kısa vâde-
balkımından önemli değildir. Devlet istatistik 
Enstitüsünün diğer kamu kuruluşlarının yap
tıkları istatistik hizmetlerini benimsemesi ve 
hiç olmazsa kaynak göstererek özetlerini ya
yınlaması araştırıcılar bakımından hayli önem
li bir merhale teşkil edecektir. 
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Memleketimizin içinde bulunduğu bu plân 
lı döneıride Devlet İstatistik Enstitüsünün ken
disine düşen hizmetleri gereği ile yapabilmesi 
her şeyden önce siyasi iktidarın bu Kuruma ve-
racaği öneme bağlıdır. Onun için 24,8 milyon 
lira bütçe ile Devlet istatistik Enstitüsünün ken 
tâlisinden beklenen hizmetler1! yerine getirebile
ceği inancında değiliz. Devlet istatistik Ensti
tüsü 1969 yılı içinde 24,8 milyon liralık bütçe 
ile ne yapabilir? Bu dar bütçe ile iktidarın an
cak günlük veya -aylık bâzı rakamı ihtiyaçlarını 
karşılamak istikametinde çaba harcıyacak de
mektir. Onun için yayın gecikmelerini normal 
karşılamak gerekir. Tabiaten böyle bir bütçe 
ile 1964 sanayi sayımı sonuçlarına ancak 1969 
yılında muttali olabileceğiz. Devlet istatistik 
Enstitüsünün plân dönemindeki hizmetlerini 
yeıine getirilmesini ciddiyetle istiyorsak bu dev
let kurumuna gereken önemi vermemiz gerek
mektedir. 

Devlet istatistik Enstitüsünün gerek gereç, 
gerek bildiğim kadarı ile eleman ve makina par
kı bakımından durumu tatminkâr olmaktan 
çok uzaktır. Kurum daha bu işlin başlangıcında 
[bulunmaktadır. Devlet İstatistik Enstitüsünün 
plânlı döneme yaraşır bir güce ve seviyeye var
masını ve özerk olmasını temenni ederiz. Ancak 
böyle dar ödeneklerle Kurumdan, süratli, yay
gın ve derinliğine bir hizmeti kimsenin bekle
memesi gerekir. 

TİP Grupu adına Yüce Kurula saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Balkanı; buyu
runuz. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım ; 

Devlet İstatistik Enstitüsünün faaliyetleri 
ile ilgili olarak sayın grup sözcülerimiz çe
şitli mütalâalar ileri sürmüşlerdir. Kendile
rine teşekkürlerimi sunarım. 

Kurulduğu günden beri her geçen günde bir 
ölçüde terakki kaydeden ve başarıları artan 
bu müessesemiz son yıllarda modern teçhizata 
kavuşturulmak suretiyle, elemanlarını takviyo 
etmek suretiyle istatistik konusunda arzu edi
len güvenilir ve yeterli bilgileri toplayıp ne
şir hususunda yeni bir merhale kat'etmiştir. 
Hiç şüphesiz plânlı devrede istatistik bilgile

rine büyük ihtiyaç vardır. Sevk ve idare kad
rosunda bulunanların, çeşitli mehafilin bu 
bilgilere dayanarak memleketin ekonomik geliş
melerini, sosyal gelişmelerini, kültürel gelişme
lerini yakından izlemeleri imkânı olur. Bu
nun dışında milletlerarası alanda da vâki ge
lişmelerin değerlendirilmesi, bunların kısa za
manda ve günü gününe mümkün olduğu tak
dirde umumi efkâra intikal ettirilmesi isabetli 
ve doğru karar vermekte herkes için faydalı 
neticeler doğurur. Böyle bir anlayış içerisinde 
müessese elindeki bütün imkânlarını tahrik 
etmek suretiyle çalışmaya başlamış ve çalış
malarını geliştirmiştir. G-eçen sene Yüce Mec
lislerin kabul buyurduğu şekilde 5 milyon li
raya mal olacak bir kompüter aleti alınmakta
dır ve önümüzdeki çalışma programı için bu 
modern cihaz kullanılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; İkinci Beş Yıllık 
Plânda millî muhasebe mevzuu yer almıştır, 
çok önemli bir konudur. Daha sıhhatli bilgi 
toplamak ve memleketin genel ekonomik gidişi 
hakkında tereddüt ve şüpheleri izale etmek için 
modern bir muhasebe sistemidir. Millî mu
hasebe hususunda çalışmalar yapılmaktadır ve 
önümüzdeki yıllarda bu çalışmalar biter bit
mez gerekli bilgiler intikal edecektir. 

Aslında istatistik Enstitüsünün güç mese
lelerinden birisi istatistik tekniğini bilen va
sıflı elemanların yetiştirilmesi ve bunların bün
yede muhafaza edilebilmesi meselesidir. Ens
titüsü bu bakımdan da hamle içerisindedir; ta
lebe yetiştirmektedir, Avrupa'da okutmakta-
d'.::, seminerler yapmaktadır. Bünyesinde mu
hafaza için de gerekli her türlü maddi imkân
lar esirgememektedir bu elemanlardan. Bir 
meslek aşkı içerisinde değerli arkadaş
larımız çalışıyorlar; özel bir ilim dalıdır 
üzerinde merak istiyen, meraklı bir çalışma isti-
yen, hususiyeti olan bir ilim dalıdır. Muhte
rem arkadaşlarımız büyük gönüllülükle, f era-
gatla böyle bir çalışmayı zevkle başarmakta
dırlar. 

En önemli olan husus, istatistik bilgileri
nin toplanması safahasıdır. Bu safhada psi
kolojik faktör başta gelmektedir. Zira vatan
daşlarımızın istatistikî bilgilerin toplanması 
mevzuunda yardımcı olmaları meselesi bir eği
tim meselesidir. Zira yanlış bilgi verildiği tak
dirde bu verilere dayanarak değerlendirmeler 
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de yanlış olur. Arazi sayımında, hayvan sayı
mında sair sayımlarda, sanayi sayımı da da
hil daima bu faktörü göz önünde tutarız vs 
bunun için de devamlı propaganda yaparız, 
broşür neşrederiz, çeşitli konferanslar veri
riz. Halkın ayağına kadar giderek broşürlerle, 
konferanslarla, telkinlerle, istatistik! bilgiler 
toplamanın faydaları üzerinde durarak, on
lara ürkmeden, çekinmeden" muayyen mesele
ler hakkında memurların, ilgililerin soracağı 
suallere doğru cevaplar vermeleri hususunda 
psikolojik bir ortam yaratmanın da çalışması 
içindeyim. Şayanı şükrandır ki, son senelerde 
büyük bir gelişme kaydedilmiştir; vaktiyle bu 
konuda bilgi vermekten çekmen veya doğru 
bilgi vermiyen kimseler dahi artık istatistik! 
alanda verilecek bilgilerin ne bir vergi tar
hına esas olacağını, ne bir külfet yükleyece
ğini düşünmemektedirler, endişeleri izale edil
miştir, takdir ediyorlar. Böylece bilgi topla 
makta daha sıhhatli, daha süratli bir anlayış 
teessüs etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarımızın temas ettikleri 
hususlardan birisi, 53 sayılı Kanunun 26 ı\r,ı 
maddesine göre bu bilgilerin yalnız enstitü bün
yesinde, onun inhisarında toplanması keyfiyeti
dir. Filhakika Cumhuriyetin ilk gününden beri 
nüfus sayımı değişik konularda sayım yapıl
ması için çalışmalar vardır. Hattâ bu çalışma
lar bidayetten değişik bakanlıklar bünyesinde, 
umum müdürlükler bünyesinde de kendi saha
ları içinde yapılmıştır. Tarım Bakanlığı is
tatistik toplar, Sanayi Vekâleti istatistik toplar, 
Millî Eğitim Bakanlığı istatistik toplar. Hu
lâsa her bakanlığın kendisine göre kendi sa
hası içerisinde topladığı bilgiler vardır. Bun
lar dağınıklık arz etmektedir, tenakuz ortaya 
koymaktadır. Bu bakımdan bu, başlı başına 
bir ihtisas mevzuudur. İşi koordone etmek için 
53 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi bunun inhi
sarını Enstitüye vermiştir. Ancak fiilî duru
nun kabul etmek lâzımdır ki, halen bugün bu 
•müesseselerde bu tarz çalışmalar yapılmak ta
dır. Biz mesele üzerine eğildik, ilgili kuruluş
ların dikkati çekilmiştir ve zaman içerisinde 
bu müesseselerin bünyesindeki birimi sr dağı
tılarak bilgilerin münhasıran İstatistik Ensti
tüsünde toplanması hususu karargir olmuştur. 

Ayrıca İstatistik Enstitüsünün Plânla ı>r.ı 
ile olan koordinasyonu önemli bir yer i-^al 

eder. Zira Plânlamanın her türlü tetkiki, isa
betle koyacağı teşhis herseyden evvel sağlam 
ve sıhhatli istatistik! bilgiye dayanması lâzım
dır. Bu koordinasyon sağlanamadığı takdirde 
büyük aksaklıklar meydana gelir. Anlayış var
dır, her iki müessese iç içe beraJberce mesele
ler üzerinde çalışmaktadırlar. Kendilerine tev
di edilen her resmî vazifeyi İstatistik Enstitü
sü kısa zamanda başarmakta ve topladığı bil
gileri değerlendirerek ilgililere vermektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; bütçenin az oldu
ğu üzerinde sayın grup sözcüleri ittifak ettiler. 
Bunu muhterem gruplarımızın Enstitüye olan 
itimatlarının, teveccühlerinin ve işleri ne ka
dar dar imkânlar içinde başarmaya çalıştıkla
rının bir tezahürü olarak telâkki ediyoruz. Şüp
hesiz biz de isteriz, daha büyük miktarlarda 
para aynlabilsin ve daha modern cihazlarla 
müessese geniş imkânlar içinde müreffeh bir 
hizmet yapabilsin. Fakat bütçe içerisinden ayı
rabildiğimiz, makro dengeye g*öre bu ölçüyü 
aşamıyor, önümüzdeki senelerde İnşallah im
kânlarımız genişlerse, müessesemizi faaliyetine 
uygun, çalışmalarına uygun cihazlarla teçhiz 
edebilmek için, imkânlarını genişletmek için 
tahsisleri de ona göre ayırırız. 

Matbaa meselesi üzerindeki endişe varittir. 
Matbaa mevzuunu biz Hükümet olarak, Plânla
ma olarak ele aldık. Yapılan etütlere göre bdr 
çok müesseseler bünyesinde kurulmuş matbaa
lar vardır. Bunlar % 17, % 25, % 30 kapasite 
ile çalışıyor. 1 Milyon, 2 milyon liraya, 3 mil
yon liraya har birisi çıkmaktadır. Bu kadar 
büyük yatırım yapılmış, Devlet parası harcan
mış, fakat kapasitesi % 20 nin altında veya 
% 3û un altında. Tabiî istatistik Enstitüsünün, 
Başbakanlık Matbaasının, T. B. M. M. Mat
baasının, Milli Savunma Vekâletindeki mat
baanın, Maarif Matbaasının durumları bundan 
ayrı. Onlar daha yukarı derecede bir kapa
site içinde çalışmaktadırlar. Bu matbaaların 
tevhidi meselesi hem millî serveti israf etme
mek, kapasiteyi yükseltmek, hem de işleri koor-
dine etmek hususumda bir temel fikre dayan
maktadır. Yalnız şunu ifade edeyim ki, ista
tistik Enstitüsünün durumu bir hususi hal or
taya koymuştur, bîr istisna vaziyeti ihdas 
etmiştir. Çünkü kendisine tahmil ettiğimiz vazi
feler, Plânın verdiği vazifeler, kuruluşların tev-
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lidettiği vazifeler çok büyüktür. Bunların al- I 
tından kalkması güçtür, matbaanın ful çalış
ması lâzımdır. Bu itibarla Sayın Erdoğmuş'un 
da endişesine cevap vermek için Encümende 
de arz ettim, istatistik Enstitüsünün matbaası- i 
nı istisna olarak bu tevhit kararının dışında 
tutacağız. Bu bir kararname mevzuu olacak
tır. Bunu takibediyoruz, ilgililere de gerekli 
talimat verilmiştir. 

Muhterem arkadşalarım, Enstitünün faali
yetlerini sayın grup sözcülerimiz takdirle or
taya koydular. Hususiyle Millet Partisi grupu 
adına konuşan Sayın Hilmi işgüzar, Yeni Tür
kiye Partisi grupu adına konuşan Sayın Nihat 
Diler ,T. i. P. Grup adına konuşan sayın ar
kadaşımız, Enstitünün faaliyetlerini telbrik et
tiklerini ifade ettiler. 0. H. P. grupu adına 
konuşan Gıyasettm Karaca arkadaşımız keza. 

Büyük bir iftihar duydum. Hakikaten Dev
let hizmetine feragatla eğilen, meseleleri hal 
yolunda iyi niyetle, büyük gönülle, gecesini 
gündüzüne katan bu hayırlı müessese mensup
larını sayın arkadaşlarımızın bu kürsüde, he
yecanlarını, fevklerini artıracak istikamete 
teşvik ve tasvibetmeleri ziyadesiyle memnun 
etmiştir. Kurumun başarılı çalışmalarının de
vamından emin olmanızı rica eder, hepinizi tek
rar hürmetlerimle selâmlarım efendim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı efen
dim? Sayın Kırbaşlı, buyurun A. P. Grupu 
adına. 

A. P. GRUPU ADINA FAİK KIRBAŞLI 
(Burdur) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 1989 malî 
yılı bütçesi üzerinde A. P. Meclis Grupunun 
görüş ve düşüncelerini belirtmek üzere huzu
runuz?, çıkmış bulunuyorum. 

Cümlenizin malûmları olduğu veçhile, ista
tistik hukukî, iktisadi, ticari, sosyolojik, tarihî 
ve a!kla gelebilen her türlü beşerî ve fizikî hâ
diseler arasındaki münasebetlerin rakamla ifa
desidir. Bu bakımdan istatistik her türlü beşe
rî ve fizikî vakıaları ve münasebetleri saya
cak, gruplara ayıracak, tahlil ve koordinas
yonlarla mütemadi hareketler hakkında bizleri 
tenvir edecektir. 

İstatistik bir taraftan araştırma metodu ola-
rajk kullanırken, diğer taraftan müşahedeyi | 

I evrensel ve metodik bir hale getirerek insan
oğlunun içinde bulunduğu hâdiselere ışık tut
mak suretiyle onları mânalandırılmasma hiz
met etmektedir. İstatistiğin ilim dallarındaki 
rolü ne kadar büyükse devlet idaresindeki mâ
na ve ehemmiyeti de kadar büyüktür. 

1920 yılında kurulan İstatistik Genel Mü
dürlüğü uzun müddet mahdut imkânlariyle, 
kendi sahasında genel mânada olumlu faali
yetlerine devam ettikten sonra, 1982 yılında, 
53 sayılı Kanunla yeni ve değişik hüviyetini ik-
tisabetmiştir. Bu yeni veçhesi ile Devlet İsta
tistik Enstitüsü, Plânlı devlet yönetimine ge
çişte en çok ihtiyaç duyulan, sıhhatli ve yeter
li istatistik malûmatının sağlanmasına hizmet 
edecektir. • 

Memleketimizin iktisadi ve sosyal alanda 
ilerlemesinin temel unsuru olarak kabul edi
len beşer yıllık kalkınma plânlarının hasırlan
ması ile plân ve programların uygulanmasının 
takip edilmesi, hedeflere ulaşma derecesinin 
tesbiti ve yöneticilerin kararlarına esas teşkil 
edecek hususların isabetle ortaya konması için 
sıhhatli istatistiklere ihtiyaç vardır. İşte 53 sa
yılı Kanunla bu müessesenin reorganiza edil
mesi belirtilen amacın gerçekeşmesi yolunda ilk 
büyük müspet adımın atılmasına sebep olmuş
tur. 

Kuruluştan bu yana geç^n altı, yedi yıl içe
risinde, enstitü yeni tarz çalışma ve araştırma
ları ile önemli hizmetler ifa etmiştir. Enstitü
nün değerli müktesiplerine ve idarecilerine 
takdir ve şükran borcu olarak bunların bir 
kaçını burada belirtmekte fayda mülâhaza edi
yorum : 

Enstitü memleketimizde bir rakam disipli
nin yaratılması için toplama, toplama ve de
ğerlendirme metodu bakımından kamu kuru
luşlarının istatistik malûmatı derlemelerini izi
ne bağlamış ve bu yönden murakabe de sağla
mak suretiyle istatistikle ilgili konularda müs
pet ve sıhhatli bir işbirliğinin geliştirilmesine 
çalışmaktadır. 

Geçinme ve fiyat endekslerine esas teşkil 
eden ve ilk defa 1964 de Adana ve İzmir'den 
başlanılan aile bütçeleri anketlerini 10 büyük 
şehrimize teşmil ederek sonuçlarının yayınlan
masına gayret etmiştir. 

1986 yılında iş ve işsizlik durumu ile alâ-
I kah işgücü - istihdam anketine başlanılmış ve 
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8 büyük şehrimizde bu anketler neticelendiril
miştir. 

1964 yılında sanayi ve işyerleri sayımları 
yapılmıştır. 

Yıllardan beri kişisel tahminlere dayandırı
lan zirai bilgiler enstitünün objektif metot de
nemeleriyle gerçeğe daha uygun bir hale geti
rilmeye çalışılmaktadır. 

Deniz taşıtları ile su .ürünleri alanında ilk 
defa 1968 yılında objektif ve fiilî bir sayımın 
gerçekleştirilmesine tevessül edilmiştir. 

1965 yılında yeni bir şube ihdas edilerek 
Türkiye'de Turism hareketleri mevzuunda an
ketler tertip edilmiştir. 

Bünyelerinde istatistik servisi bulunan; 
Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma, Maliye, 
içişleri, imar iskân, Adalet, Turizm, Gümrük 
ve Tekel, Millî Eğitim Bakanlıkları ile, Tapu 
Kadastro, Emniyet, Meteoroloji, Ticaret ve Sa
nayi Odaları Borsalar Birliği gibi kamu kuru
luşları ile işbirliği tesis edilerek demografi, 
yabancı memleketlerde çalışan işçiler, bina sa
yımı ve mesken şartları araştırmaları, mahke
melerin çalışmaları, seçim istatistikleri, Güm
rük ve Gelir Vergisi Beyannamelerinin ıslah 
edilme hususlarının tesbiti, malî idarelere ait 
bütçe standartlarının bulunması gibi daha bir 
çok hususlar hakkında çok faydalı çalışmalar 
yapılarak sonuçlar alınmıştır. 

1968 yılında motorlu kara taşıt vasıtaları 
ve sürücü ehliyetlerinin Türkiye çapında sayı
mına geçilmiştir. 

Hayvan ürünlerinden et, süt, yağ ve yapağı 
verimlerinin tesbiti için ilgili kuruluşlar ve 
üniversite ile müşterek çalışmalar yapılmakta
dır. 

Enstitü en önemli çalışmalarından birini 
de millî gelir hesaplanması mevzuunda yap
maktadır. Bu hususta bilgi toplamada kullanı
lan metot, serilerin teşkili, tasnifi ve değerlen
dirilmesine kadar bir hayli faydalı çalışmalar 
kaydedilmiştir. 

Enstitü bunların dışında da birtakım eğitici 
ve dünya istatistik kuruluşlariyle alâkalı ça-
laşmalar da yapmaktadır. 

Enstitü teşkil ettiği eğitim merkezinde ele
man yetiştirmenin dışında Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığında, Ticaret ve Sanayi Oda
larında istatistik işlerinde çalışan elemanların 

kurs mahiyetinde eğitimlerini sağlamakta ve 
ayrıca üniversitelerarası istatistikçileri bir ara
ya getiren konferans ve seminer çalışmaları 
da yapmaktadır. 

Enstitüsü milletlerarası alanda istatik ko
nusu üzerinde yapılan yeni metot ve uygula
malar yönünden çok faydalı olan senpozyum 
ve seminerlere da katılarak çalışmalarını de
ğerlendirmektedir. 

Meselâ bu yıl enstitü de üniversitelerarası 
istatistikçiler konferansının üçüncüsü akdedil
miş ve RCD zirai istatistikler semineri organi
ze edilmiştir. 

Yine Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Avrupa 
Eekonomik Komisyonu tarafından düzenle
nen, 1970 de yapılacak olan nüfus ve mesken 
sayımları, inşaat ve uzun vadeli plân modelle
ri için istatistikler, Gümrük Tarifesi fiyat ve 
hacim istatistikleri ve endeksleri konulu kon
feranslara iştirak edilmiş, elde edilen sonuçlar 
ve tavsiyelere enstitünün çalışmalarında istifa
de edilmek üzere ilgili seksiyonlara intikal et
tirilmiştir. 

Bütçe Karma Komisyonuna sunula,n rapor 
ile, müessese ile yaptığımız temaslar neticesin
de öğrendiğimize göre enstitünün 1969 yılı 
çalışma konularının başlıcaları şunlardır: 

1. 1970 genel nüfus, mesken ve tarım sa
yımı ile 1971 genel sanayi ve işyerleri sayım
ları için lüzumlu, numarataş kontrolü, öntest-
ler, soru kâğıtları hazırlanması gibi önçalış-
maların, ikmali, 

2. 107 şehir ve kasabada 1968 de kademeli . 
şekilde uygulanmasına başlanılan işgücü ve is
tihdam anketinin tekrarlanması, 

3. Aile bütçeleri anketlerinin Eskişehir ve 
Zonguldak il merkezlerine teşmili, 

4. Takriben 5 000 işyerinde işçi ücretleri 
anketi yapılması, 

5. 50 000 den fazla nüfuslu şehirlerde ti
caret ve hizmet işyerlerinin ekonomik faaliyet
lerinin tesbiti gayesiyle anket yaptırılması, 

6. Su ürünleri istihsalinin tesbiti, 
7. İnşaat sektöründe çalışanlar ile kullanı

lan malzemeyi içine alan inşaat maliyet endeks
leri ve bina inşaat anketlerinin yapılması, 

8. Yeni kavram ve metotlarla benzer ka
rakterdeki bölgelerde ayda iki defa toptan eş
ya fiyat endekslerine esas olmak üzere fiyat 
endekslerinin düzenlenmesi, 
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9. Kara, deniz vasıtaları sayımı ile bunları 
kullananların ehliyet ve vasıtalar ile hukukî 
münasebetlerine ait anketin bütün illere teş
mili, 

10. Objektif metoda göre anket yoluyla 
fındık rekoltesinin tesbiti, 

11. Daha şümullü bir turistik anketin ger
çekleştirilmesi, 

12. Yıllık ve üçer aylık yapılmakta olan 
sanayi üretim maddeleri için aylık bilgi top
lanması yanında makina, teçhizat, demir - çe
lik, tekstil ve bâzı madenler hakkında deneme 
anketlerinin hazırlanması, 

Yukarda genel mahiyette belirtilen Devlet 
istatistik Enstitüsünün çalışma ve faaliyetleri
nin ifası için huzurunuza getirilen 1969 malî 
yılı Bütçe tasarısı hakkında kısa da olsa malû
mat arz etmeyi faydalı mütalâa ediyoruz. 

Enstitünün 1969 yılı Bütçe tasarısı tüm ola
rak (A / l ) , (A/2), (A/3) cetvelleri toplamı 
geçen yıl bütçesine nazaran 3 071 603 fazla-
siyle 24 836 047 Tl. olarak hazırlanmış bulun
maktadır. 

Takriben % 14 olan bu artışın aşağı - yu
karı. 2 000 000 civarında olan büyük bir kısmı 
bu yıl anaüniteleri alınacak olan elektronik 
kompüterin ek üniteleri ile yenilenmesi zaruri 
olan delgi ve kontrol makinalarına ait yatırım 
giderlerinden ileri gelmektedir. 

Genel, mahiyette cari masraflardaki artış 
zaruri görülen yatırım bütçesindeki ödenek ile 
saymı hazırlıklarına ait ilâve tahsisatlar hariç 
tutulursa % 2 civarında bulunmaktadır. 

Şurası muhakkaktır ki, görülen hizmetler
deki gelişme, sadece cari harcamaları artır
makla elde edilmez. Kullanılan teknik metot 
kadar çalışan elemanların işini sever, çalışkan 
ve fedakâr olmalarının da burada çok büyük 
rolü vardır. İktisaden kalkınma yolunda olan 
memleketlerin en ucuz ve en verimli çalışma 
temposu ile hizmet görmeleri kaçınılmaz bir za
rurettir. 

Bu itibarla, Devlet istatistik Enstitsünün 
gayretleri çalışmalarında, cüz'i cari gider ar
tışlarının ötesinde bu prensiplerin de yar aldı
ğını tahmin ediyor ve bu yolda enstitü eleman
larına daha çok başarılar temenni ediyoruz. 

Şimdiden 1962 yılında çıkarılan 53 sayılı 
Kanunla Devlet yönetiminde lüzumlu bilgi ve 

doneleri hazırlamakta fevkalâde ehemmiyetli 
bir ödev yüklendiği kadar yetki ve faaliyet sa
hası da genişletilen Devlet İstatistik Enstitü
sünün çalışmalarını daha verimli kılacak bir
kaç temennimizi işaret ederek sözlerimizi bi
tirmek istiyoruz: 

Plânlı dönemde hesap ve rakam vaz'ınm 
önemi inkâr edilemez bir husustur. Bu itibarla: 

Evvelâ Devlet dairelerinde istatistiği bir 
yük ve angarya olmaktan kurtaracak bir or
tam yaratılmalı ve bu haliyle, Devlet dairele
ri içinde dağınık bir manzara arz eden ve çok 
defa değişik metotlarla derlenen istatistik bil
gilerinin enstitünün koordinatörlüğü altmda 
yürütülüp değerlendirileceğine göre, enstitü 
bu çalışmalarında yol gösterici ve mutlak de
netici görevini, memlekette rakam disiplinini 
gerçek mânada sağlıyacak bir tutum içinde, 
yerine getirmede daha hassas ve otoriter dav
ranmalı. ve enstitü bu yönden desteklenmelidir. 

İkinci Beş Yıllık Plânın yıllık olarak 
hazırlanması ve tatbikatı prensibolarak kabul 
edilmediğine göre, enstitü istatistiğin istihale 
devreleri olan hazırlık, tesbit, tetkik, baskı ve 
neşir gibi hususlarda sıhhat ve sürat sağlıya-
rak gerekli döneleri zamanında verebilecek ve 
her yönden mücehhez ve daha müsmir bir ça
lışma temposuna girmelidir. 

Enstitü, Birleşmiş Milletler Teşkilâtının 
tavsiyelerine uyarak belli tarif ve standartlara 
göre terim ve anlam farklarını kaldıracak tarz
daki çalışmalarına hız vermelidir. 

Enstitü yapmakta olduğu geçinme ve fiyat 
endekslerinin bu hususta istihdam ettiği ve et
mesi zaruri olan mütehassıs elemanlarla kemi
yet ve keyfiyet itibariyle daha şümullü ve ye
terli bir hale getirme yolundaki gayretlerini 
rakam derlemenin ötesinde birçok konularda 
analiz ve kompozisyon serileri düzenlenmesine 
teksif ederek hızlandırılmalıdır. 

Millî gelirin gelir yönünden hesaplanması 
üzerindeki çalışmalarını yıl içinde yapılan tah
minlerin ötesinde, muhasebe sisteminin ıslahı, 
malî akımlar analize, millî gelir seviyeleri pro
jeleri sonuçlarından istifade ederek Türkiye'
nin iktisadi ve sosyal bünyesine uygun metot
larla geliştirmenin ve yakın bir gelecekte millî 
gelirin istihlâk yönünden de tesbiti için aile 
bütçeleri anketi gibi gerekli malzemenin hazır-
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lanması ve değerlendirilmesi hakkındaki çalış
malarını kısa zamanda netice verecek bir sevi
yeye ulaştırmalıdır. 

Enstitü Türkiye'nin büyük eksikliğini his
settiği istatistik yıllığından daha muvassal ve 
manalı bir millî ekonomi envanteri hazırlanma
lıdır. Türkiye'nin iktisadi ve sosyal yönden kal
kınmasında baz olarak kullanılacak olan böyle 
bir envantere şiddetle ihtiyaç ve zaruret var
dır. 

Memleketlerin sevk ve idaresinde sıhhatli 
ve süratli malûmata duyulan ihtiyaç, İkinci Ci
han Harbini mütaakıp istatistiğin teknik ve me-
tedoloj isindeki inkişafla birlikte hizmetin ana-
karakterine uyularak, bir taraftan istatistik 
kuruluşlan yeni ihtiyaç ve icaplara uygun bir 
statüye kavuşturulurken, bir taraftan da tek
nik yönetim modernize edilmeleri de zaruret 
halini almıştır. Bu itibarla, bizim Devlet İsta
tistik Enstitümüzün de modernizasyon fikri 
ile hareket edilerek biran evvel kompüter ve 
elektronik beyin gibi gerekli teknik imkânlara 
kavuşturulması en samimî temennimizdir. 

Sözlerimi burada bitirirken enstitünün de
ğerli mensuplarını sebkettikleri mesai ve gay
retlerinden dolayı tebrik eder, 1969 yılı Bütçe 
tatbikatında çalışan ve faaliyetlerinde başarı
lar temennisiyle bu bütçenin millete ve memle
kete hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle Sayın 
Meclis üyelerine A. P. Meclis Grupu adına say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Devlet İstatistik Enstitüsünün 
Bütçesinin bölümlerine geçilmesi hususunu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

d) Devlet İstatistik Enstitüsü Genel Müdür
lüğü Bütçesi : 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 15 712 649 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 458 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 2 708 456 

Bölüm Lira 

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

16.000 Çeşitli giderleri 453 153 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

alımları ve onarımları 4 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000 Malî transferler 3 000 

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

35.000 Sosyal transferler 186 589 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Bu şekilde Devlet istatistik Enstitüsü Büt
çesi Millet Meclisince de kabul edilmiş bulun
maktadır. Hayırlı olsun. 

e) Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi : 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Diya

net İşleri Başkanlığı Bütçesi üzerinde müzake
reye geçiyoruz. 

Grupları adına beyanda bulunacak arkadaş
larımı işaret ediyorum : 

T. 1. P. Grupu adına Yahya Kanbolat, 
Y. T. P. Grupu adına Nihat Diler, 
G. P. Grupu adına İhsan Kabadayı, 
M. P. Grupu adına Fehmi Cumalıoğlu, 
O. H. P. Grupu adına Nuri Kodamanoğlu, 
A. P. Grupu adına Enver Kaplan. 
Komisyon yetkilileri lütfen yerlerini alsın

lar. 
Türkiye İşçi Partisi Grupu adına Sayın Yah

ya Kanbolat, buyurun. 
T. 1. P. GRUPU ADINA YAHYA KANBO

LAT (Hatay) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; gecenin bu geç saatinde bütçe üzerin
de ayrıntılı şekilde konuşmak olanaksız. Her
kes yorgun ve saat bir. Onun için özet konuşa
cağım ve sadece iki önemli konu üzerinde dura
cağım. 



M. Meclisi B : 52 15 . 2 . 1969 O : 4 

Sayın milletvekilleri, Kuran kurslarına de
ğinmek isterim. Tevhidi Tedrisat Kanununa gö
re Türkiye dahilindeki bütün müessesatı ilmiye 
ve tedrisiye Maarif Vekâletine merbuttur. Yine 
bu kanunun ikinci maddesine göre Seriye ve 
Evkaf Vekâleti veyahut hususi vakıflar tarafın
dan idare olunan bilcümle medrese ve mektep
ler Maarif Vekâletine devir ve rabtedilmiştir. 

Tevhidi Tedrisat Kanununun bu iki madde
sinden şu sonuçlar çıkmaktadır: 

1. Gerek lâik ve gerek dinî eğitim Millî 
Eğitim Bakanlığının tekelindedir. 

2. Millî Eğitim Bakanlığı dışında kamu ve 
gerek özel hiçbir kişi ve teşekkül dinî eğitim 
yapmak yetkisine sahip değildir. 

Tevhidi Tedrisat Kanunu her hangi bir ka
nun gibi rahatça rafa konulabilecek bir kanun 
değildir. Çünkü, bu kânun Anayasanın 153 ncü 
maddesinde yer almakla bir Anayasa müesse
sesi haline gelmiş ve bu durumu ile büyük bir 
önem taşımaktadır. Şu halde, Tevhidi Tedrisat 
Kanununa aykırı düşmemek ve Anayasayı bile
rek uygulamak gerektir. Bu Kuran kursları 

.hangi kanuna göre kurulmaktadır? Tevhidi 
Tedrisat Kanununa göre Kuran kurslarının Mil
lî Eğitim Bakanlığı tarafından kurulması gerek
mektedir. Millî Eğitim Bakanlığı bu Anayasa 
müstenit hakkını Anayasa değişmedikçe, değil 
özel kişi ve kurumlara diğer Devlet teşekkülle
rine dahi devir etmek yetkisine sahip değildir. 
Oysa, Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilât Kanunun
da ve gerek bütçe gerekçesinde Kuran kursları 
ile ilgili hiçbir bilgi mevcut değildir. Millî Eği
tim Bakanlığı Din Eğitim Genel Müdürlüğü, 
imam hatip okulları ve Yüksek tslâm enstitüleri 
ile meşgul bulunmaktadır. Burada dahi Ana
yasaya uypnn düsmiyen bir nokta vardır. 

MEVLÛT YILMAZ (Balıkesir) — Bu da mı 
Anayasaya aykırı? 

BAŞKAN — Sayın Mevlût Yılmaz, millet
vekilleri hatip konuşurken hiçbir surette en 
ufak bir müdahalede bulunma hakkına haiz de
ğil. Bu Mecliste zuhur eden bütün mücadele, 
kavga, gürültü ve patırtıların sebebi milletve
killerinin yerinden müdahalesinden doğmakta
dır. Hatip; her zaman söylüyorum; Başkanın 
himayesi altında konuşur ve ancak Başkana kar
şı sorumludur. 

Buyurun Sayın Kanbolat, lütfen arkadaşla
rım bu lâzimeye riayet edelim. 
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T. t. P. GRÜPU ADINA YAHYA KANBO
LAT (Devamla) — Çünkü, 633 sayılı Kanuna 
göre Millî Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Ge
nel Müdürlüğünü kendi bünyesinden tâyin et
mek yetkisine haiz değildir. 633 sayılı Kanunun 
20 nci maddesi bu tâyin yetkisini fiilen Diyanet 
işleri Başkanlığına tanımaktadır. Bu maddenin 
(c) bendine göre, Millî Eğitim Bakanlığı Din 
Eğitimi Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri bün
yesinde teşekkül eden Aday Tesbit Kurulu tara
fından fiilen tâyin edilmektedir. Bu duruma 
göre Din Eğitimi Genel Müdürlüğü Anayasaya 
şeklen uymak için Millî Eğitim Bakanlığı içinde 
bırakılmış, ama genel müdürlük fiilen Di
yanet işleri Başkanlığına bağlanmış du
rumdadır. Şu halde, imam - hatip ve yük
sek islâm enstitülerini gerçekte idare eden 
Millî Eğitim Bakanlığı değil, Diyanet işleri 
Başkanlığı olmaktadır. Oysa, bir Anayasa mü
essesesi olan Tevhidi Tedrisat Kanununa göre 
Millî Eğitim Bakanlığı dinî tedrisat hakkını de
ğil özel kişi ve kuruluşlara, diğer kamu kuru
luşlarına dahi devretmek yetkisine haiz değil
dir. Anayasa ile çelişen bu duruma son vermek 
gerekir. 

Sayın milletvekilleri; tekrar Kuran kursla
rının hukukî durumlarını incelemeye devam ede
lim. Milî Eğitim Bakanlığı Anayasa ve Tevhidi 
Tedrisat Kanununa göre Kuran kurslarını kur
ması gerekirken kurmadığını ve yönetmediğini 
yukarda açıkladık. Hatıra gelebilir ki, Kuran 
kurslarını kurmak yetkisi 633 sayılı Kanun ile 
Diyanet İşleri Başkanlığına verilmiştir. Burada 
da açık bir hüküm bulamadık. 633 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesine göre Din İşleri Yüksek Ku
rulu Diyanet İşleri Başkanlığının en yüksek ka
rar ve danışma organıdır. Bu maddenin (j) ben
dine göre Din Işüeri Yüksek Kurulu kuruluşa 
eleman yetiştiren okulların meslek dersleri ile 
diğer okullardaki din derslerinin kitap, müfre
dat ve programlan hakkında rapor hazırlamak 
ve gerektiğinde ilgililerle işbirliği yapmak ile 
görevlidir. Şu hailde bu maddeye göre îmam -
Hatip, Yüksek İslâm Enstitüsü ve diğer okullar
daki din derslerinin sistemini tâyin yetkisi Millî 
Eğitim Bakanlığına aittir. Diyanet îşleri Başkan-
lığı sadece dinî eğitim üzerinde rapor hazırla
mak ve Millî Eğitim Bakanlığı talebederse, bu 
alanda yardımcı olmak hakkına haizdir, Bu du-
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ruma göre Millî Eğitim Bakanlığı Anayasa hük
mü icabı ve Tevhidi Tedrisat Kanunu gereği ola
rak ve üstelik 633 sayılı Kanunun 5/j bendi ile 
de Kuran kursları ile ilgilenmesi mecburiyeti 
varken bu görevi ifa etmemekte ve Kuran kurs
larının eğitim sistemi ile de Diyanet İşleri Baş
kanlığı 5/j bendi ile sorumlu bulmadığına göre, 
bu Kuran kursları hangi kanuna göre kurulur 
ve tedrisat yaparlar; doğrusu açıklanması gere
ken bir mesele olarak karşımızdadır. Gerçi, 633 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 3/d bendi 
«Kuran kurslarının yönetim, eğitim ve öğretim 
işlerini ilgili bakanlık ile işbirliği yaparak yü
rütmek» demekle, Diyanet îşleri Başkanlığına 
muğlak bir hak tanımaktadır. Buna rağmen 
Kuran kursları hangi kanuna göre ve hangi ka
mu teşekkülü tarafından kurulur, beli değildir. 
Anayasanın ,153 ncü maddesi ve Tevhidi Tedri
sat Kanunu mucibince, Millî Eğitim Bakanlığı 
din okulları açmak ve din eğitimi yetkisini ka
mu olsun, özel olsun hiçbir kuruluşa devrede
mez. 633 sayılı Kanun da bu yetkiyi Diyanet îş
leri Başkanlığına tanımadığına göre, Kuran 
kursları hangi kanuna göre ve hangi bakanlık 
tarafından kurulmaktadır? Bunu öğrenmek Yü
ce Kurulun hakkıdır. 

633 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 3/d 
bendi Diyanet işleri Başkanlığına Millî Eğitim 
Bakanlığı ile işbirliği yaparak Kuran kurslarını 
yönetebileceğini ifade etmek gibi bir anlam çıkar 
gözükmektedir. Gerek Anayasa, gerek Tevhidi 
Tedrisat Kanunu ve gerek 633 sayılı Kanunun 
5/j bendi gayet açık şekilde din eğitimini Millî 
Eğitim Bakanlığının tekelinde bırakmaktadır. 
Bu durum muvacehesinde Diyanet îşleri Baş
kanlığı Kuran kursu kuramıyacağı gibi, 633 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesinin 3/d bendi de baş
kanlığa Kuran kursları yönetmek hakkını tanı
mamakta, sadece ilgili bakanlık ile yani Millî 
Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapmak ve ona bu 
alanda yardımcı olmayı yükümlemektedir. 

Anayasaya aykırı olan bugünkü tatbikata 
son verilmesi gerekir. Din eğitiminin Millî Eği
tim Bakanlığının sorumluluğu altında verilmesi 
bir Anayasa hükmüdür ve iktidarın buna uyma
sı ve gereğini yapması mecburiyeti vardır. 

Sayın milletvekilleri; değineceğim ikinci ko
nu şudur : Köy hocalarının durumu bugün pek 
çok ıstıraplara sebebiyet olmaktadır. Kadrolara 

vekâleten tâyin usulü pek çok şikâyetlerin temel 
kaynağını teşkil etmektedir. Sakarya ili mülha
katında bulunan vekil imam hatiplerden gelen 
bir şikâyet mektubunu Yüce Kurula okumak is
terim. 

Mektup şöyle başlamaktadır, tutanaklara 
geçsin : «Biz Sakarya ili vekil imam - hatipler 
olarak bâzı dilek ve temennilerimizi aşağıya serd 
etmiş bulunuyoruz. Şöyle ki, birinci vekil imam -
hatiplerin asaleten intibaklarının yapılması ve 
bu işin ivedilikle ele alınmasını istiyoruz. Çün
kü : 

A) 633 sayılı Teşkilât Kanunu ile köy ve 
kasabalara verilen 8 000 imam - hatip kadrosu
na tâyin edilecek imam - hatipler için aynı ka
nunun 22 nci maddesi (f) fıkrasındaki şartlar 
aranmaktadır. Daha önce verilen bilgilere göre 
6 000 kadrodan 25 adedi asaleten, 5 975 aded 
kadroya ise vekâleten tâyinler yapılmış idi. Res
mî istatistikler bir yana Sakarya ilinde ise 160 
tane imam - hatip hiçbir teminat olmaksızın ve
kâleten görev yapmaktadır. Bu manzara Türki
ye çapında imam - hatiplerin bir öksüzlük için
de bulunduğunu göstermektedir. Ne elimdir ki, 
şu günlerde 8 000 kadrodan ancak 50 imam - ha
tip asaleten görev yapma mutluluğuna erişmiş
tir. Türkiye'mizin şartları yanında teşkilât ka
nunumuzun derpiş ettiği esaslar gereğince daha 
yıllar yılı beklemek gerekmektedir. Düşünmek 
ve vicdan muhasebesi yapmak gerekirse faziletli 
birçok memleket evlâdı vekil imam - hatiplerin 
mağduriyet içinde olduğunu görürüz. Çoğunun 
aile nüfusu ortalama dörttür. Daha acısı bunlar 
300 liranın 2/3 ü üe hayat yaşamaktadırlar. 
Bu durum ne însan Haklan Evrensel Beyanna
mesindeki esaslara sığar, ne de cemiyetteki din 
adamının mânevi değeri ile ölçülür. 

Yukardaki durumları çok yönlü incelersek 
görürüz ki, birçok vekil imam - hatip istifa et
mekte ve hem kendileri mağdur olmakta, hem 
de halkımızda mânevi bir huzursuzluk başla
maktadır. Sayın ilgililer sizlere son olarak ses
leniyoruz; büyük Türkiye'nin vekarına, kaderi
ne, şanına göre hareket edip binlerce vekil imam 
hatibin vazife kutsiyetine, şerefine göre yardım 
ellerinizi uzatırsanız, Türkiye'mizin geleceğine 
hizmet etmiş olursunuz. 

Saygılar sunarken, hayırlı haberleri duyma 
sevinci ve güveni içinde olduğumuzu belirtmek 
isteriz.» 
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Mektup burada bitmektedir ve bizlere güven
mektedirler. Muhalefet olarak görevimi yaptım. 

Türkiye îşçi Partisi Meclis Grupu adına Yü
ce Meclise saygılar sunarım. (A. P. sıralarından 
«adını oku, adını oku, mektup kimin» sesleri) 

BAŞKAN — Milletvekilinin, milletvekiline 
sual sorma hakkı yok. 

HAMÎT FENDOĞLU (Malatya) — Bir imam 
îşçi Partiliye mektup yazar mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Yazmaz bazıları, Sayın Fen-
doğlu. 

Yeni Türkiye Partisi Grupu adına Nihat Di
ler, buyurunuz efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

Y. T. P. Meclis Grupu adına 1969 yılı Diya
net işleri Başkanlığı Bütçesi üzerinde görüşle
rimizi açıklıyacağım : 

Sayın milletvekilleri; 
Din insanla beraber var olmuş, var olmakta 

devam eden ve insan cemiyetlerinden her zaman 
içtimai bir müessese ve realite olarak tesirini 
hissettirmiştir. 

Saym milletvekilleri; 

Büyük mucit ve müelliflerin yetiştiği füze 
gibi harika keşiflerin yapıldığı asrımızda ilim 
ve fennin ulaşamadığı bilinmiyen birçok şeyler 
insan fikrini kurcalamakta devam etmektedir. 
İnsanların mahiyeti nedir? Nereden gelip nereye 
gitmektedirler? Dijnya ve kâinatın ötesinde gizli 
bir hakikat var mıdır ve bu hakikat nedir, gibi 
sorular insan oğlunun zihninden daima geçmiş, 
meydana getirilen bir eserin nasıl bir yapıcısı 
olduğu insana hatırlatıyorsa; dünya ve kâinat 
ve üzerinde yaşıyanlann da halikinin olduğu 
hususu bir iman ve inançla ortaya çıkmış bulun
maktadır. 

Sayın milletvekilleri; 
Din insanların üstünde yaşadığı ve tecrübe 

hudutlarını aşan dünya ve kâinat ötesinde üs
tün, ulvi, mânevi bir seziştir. İnsanların var 
oluşlarından evvelki durumlariyle yok olduktan 
sonraki boşluğu dolduran ve insanları dünya üs
tünde birbirinin şerrinden uzak, birbirinin yar
dımcısı olarak yaşamalarını sağlıyan, insanları 
yükselten ve yücelten temeli îman ve inançlara ı 
dayanan kaideler manzumesidir. 

Sayın milletvekilleri; 
Dinin böyle bir kaideler manzumesi haline 

gelmesi Allah'a inanmak ve onun peygamberleri 
vasıtasiyle gönderdiği emirlere itaat etmekle or
taya çıkmıştır. 

Cebrî müeyyidelere dayanan hukuk kaide
leri yalnız başına insanların bir arada birbiri
nin şerrinden uzak bir şekilde, birbirine yar
dımcı olmalarını teminde kifayetsiz kalmış
tır. Hukuk kaideleri ne kadar mükemmel se
kilide vazedilmiş olurlarsa olsunlar, din ve 
ahlâk kaidelerinden destek görmedikleri tak
dirde gayeye uygun şekilde müessirayetlerini 
devam ettirmedikleri tecrübelerle sülbuta er
miştir.. 

Alman hukukçusu Kelsen «Kanunların mü
eyyideleri binnetioe Allah korkusuna dayan
maktadır» deımiştir. Yine bir merhum ilim ada
mımız dinıin cemiyetlerdeki rolünü şu şekilde 
dile getirmiştir: «Din g"aybe imandır. İçinde 
bulunduğumuz maddi ve mahsus âlemin dışın
da birtakım hakikatlerin var olduğunu kabul 
etmek ve içten bir bağlanışla bu hakikatlere 
inanmaktır*. En baist mânas'iyle din dıştan gö
rünüşüyle imandır. 

İlim hem iyiliğe, hem de kötülüğe yarar. 
Tabancanın istimal hedefini ilim değil, onu 
kullanan kimsenin ahlâk maneviyatı tâyin 
eder. 

Mahdut ve mütenahii yer yüzünde namüte
nahi terakki bir hayalden ibarettir. İlmin te
min ettiği maddi imkân, pratik kolaylıklar 
içinde bile insan maneviyatının kuvveti, ruhu
nun disiplini sayesinde bahtiyar ve mesut ya-
şıyablilir.» 

Demek oluyor M, insan cemiyetleri, ferden 
ve cemiyet olarak ne kadar tekâmül ederler
se etsinler, istihsal edecekleri ekonomik kıy
metler insanların hudutsuz ihtiyaçlarını karşı-
lıyamaızlar. Hudutsuz maddi ihtiyaçlar! tam 
karşılanışa bile ruhlarını disiplin altında tu
tan mânevi inançları olmayınca huzursuz ve 
bedbaht olurlar. Semavi din kaidelerinde müş
terek taraflar vardır. Evamiri Esare, 10 emir", 
bu, on emiırin her biri cemiyetleri yükseltme
ye mahsus üstün mânevi ölçülerdir. Bir cemi
yette bu ölçüler kaybolursa, bu takdirde insa
nî münasebetler bellimi ve maddi ihtiyaçların 
karşılanması için mevki ve menfaat yarışma-
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sı halini alır. Bu yoldaki mücadeleler ise in
sanları birbirlerine yaklaştıracağı, birbirinin 
dostu kılacağı yerde mevki ve menfaat ihtıra-
siyle birbirinin düşmanı haline getirir. 

Cemiyette zulüm ve anarşi başlar. Suikast-
ler, isyanlar, katliamlar olur. Başkasına hak
sızlık yapmakta en zalim olanlar dahi, hakkın 
adaletin din duygularının, din emirlerine ria
yet etmenin zaruri olduğuna inanır. Bu duru
mu ingiliz filozofu, Hoşt, «insan, insanın kur
dudur.» şeklinde ifade etmiştir. İnsan cemi
yetlerinin bir nizam emniyet ve huzur içinde 
normal şekilde tekâmülünü sağlıyan en mü
him bir müessesedir. Bu yönüyle din insan ce
miyetlerinin asgari şartıdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Dinlerin tarih boyunca hale muzaf olarak 

bütün cemiyetler üzerinde bıraktığı tesirleri 
arza çalıştım. Şimdi de müntesübi olmakla bü
yük şeref, gurur ve huşu duyduğum Islâmiye-
tin, cemiyetimizdeki rolünü arza çalışacağım: 

Sayın milletvekilleri, 

islâmiyet semavi dinlerin içinde en mü
kemmel, en aklı, en tabiî, ve bugünkü modern 
cemiyetlerin ekonomik bakımdan üzerinde 
hassasiyetle durdukları sosyal adalet fikrini 
paylaşan beşeriyete Allah tarafından gönde
rilen en son bir dindir, insanı kâinatın en şe
refli bir varlığı olarak kabul etmiştir". Hakka, 
adalete, cömertliğe, ilme, âlime, tevazua, ça
lışmaya, sosyal adalet ve sosyal emniyet diye 
bugün ifade edilen mefhumlara büyük bir yer 
vermiştir. Hazreti Peygamber hadisi şeriflerin
de; «Çalışmak ibadettendir. Alimin kalemin
den dökülen mürekkep, şehitlerin kanından 
daha mukaddestir, ilmi beşikten mezara ka
dar tahsil ediniz, ilim Çin'de de olsa tahsil 
ediniz. Alimin uykusu ibadettendir. Bir saat
lik adalet, 75 yıl ibadete bedeldir.» diye en 
üstün prensiplerli vazetmiş, doğru söylemenin, 
ahde vefanın, emanete sadakatin, sabrın, ken
disine istemediğini başkalarına istememenin, 
kendisine istediğini başkasına da istemenin 
örneğini, kime vurdumsa işte sırtım, kimden 
laldımsa işte kesem» demek suretiyle İslâm ol
manın esaslarını ortaya koymuş bulunmakta
dır. Meşhur hukukçu Ülpiyasos'un, formüle 
ettiği: Namuslu yaşamanın, kimseye zarar 
vermemenin ve herkese lâyık olanı verdirme-
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nin daimî azim ve irade şartında birleştiren, 
adaleti ideâl olarak pürüzsüz hayatında yaşa
mış tek bir fânidir". 

İnsan oğlunun ve cemiyetlerinin varacağı 
en son adalet, ahlâk ve faziletin hedefini gös
termiştir. Cemiyetler bu hedefe ulaştıkları nis-
bette, mânevi seviyeye iktisabetmîş olacak
lardır. 

Sayın milletvekilleri, 
Muhtelif ideolojilerin çarpıştığı ve cemi

yetleri huzursuz kılan sistem haline konmuş 
fikir ve ekollerin, hiç birisi insana ve insan
lığa islâmiyet kadar büyük değer vermemiş
tir. 

islâmiyet; insanı ve insanlığın şerefini Haz
reti Peygamberin hadisi şeriflerinden teslbit 
ettiğimize göre; bilgiye ve öğrenmeye bağla
mıştır. insanlar arasında sınıflaşma ve merte-
beleşmeyi reddeden islâmliyet, ilmi bilgi ve 
düşüncesine göre insanlara mertebe tanımış
tır. İnsanlığın varlığını bilgi öğrenmeye baş
lamıştır. Bu sebepten dünyayı da bir imtihan 
mesabesinde kabul etmiştir. Diğer ideojilerin 
ve fikrî sistemlerin içinde islâmiyet bu yön
den bir güneş kadar parlak ve üstündür. 

Canlı tarihimize göz gezdirdiğimiz zaman 
bütün insanlığın hayranlığını celbeden Selâ-
haddin'i Eyyubi'ler, Fatihler, Mimar Sinan-
lar, Ebu Suud'lar, Zembili Aid Efendiler üs
tün başarılarını islâm dininin bu yüksek he
yecanından almışlardır. İslâmiyeti itikat ve 
ibadet bakımından bu yönleriyle benimsemiş 
olan milletimiz dünyaya ün salmış Osmanlı İm
paratorluğunu kurmuş, birçok bakımlardan 
dünyaya hakim olmuştur. 

Ancak, islâmiyetin ibadet ve itikata ait bu 
üstün prensiplerinden ve ideallerinden uzak
laşınca gerilemeye başlamış, islâm dininin bu 
yüksek prensiplerinin yerine gerçek dışı hu
rafeler hâkim olmuş, Osmanlı İmparatorluğu
nun parçalanmasına vesile olmuştur. Birinci 
Dünya Harbi sonunda Anadolumuz da elden 
gitmekte iken islâm dininin ulvi prensipleri 
halkımızın ruhunda şahlanmış, bu iman ve 
inançla mücadeleye girerek yurdumuzu düş
manlardan temizlemiştir. 

Sayın milletvekilleri, 
Dinin hurafat ve yanlış uygulanmasına ve

sile olan hilâfet ve saltanat ilga edilmiş, 1923 
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tarihli Anayasamıza lâiklik prensibi konmuş
tur. Büyük Atatürk'ün koyduğu lâiklik pren
sibinde itikat ve ibadet serbestisi tanınmıştır. 

Teokratik devletten modern devlet sistemi
ne geçilmiştir. 1961 Anayasamızın 2,19 ve 153 
ncü maddeleri din ve vicdan hürriyetini em
niyet altına almış bulunmaktadır. 

ıSayın milletvekilleri, 
Bugün memleketimiz insan hak ve hürri

yetlerinin kemâle eriştiği bir vasat içinde ida
re edilmektedir. Din ve vicdan hürriyeti iti
kat ve ibadette dilediği şekilde itikat ve iba
det etmek serbestisi mânasını taşır. Din ve iba
det hürriyetlerinin de diğer hürriyetlerin ölçü
lerine göre değerlendirilmesi gerekir. Umumi 
(maniadaki hürriyetin var olması İçin yalnız 
'hürriyeti zihnen tasavvur etmek kâfi değil
dir. 'Aynı zamanda bildiğini söz ve yazı ile ve-
ısair yollarla yayma mânasını da taşır. Bu bu
su olmadığı takdirde hürriyetin mânası kal
maz. 

Anayasamız İnsan Hakları Evrensel Beyan
namesinin ışığı altında tedvin edilmiş, hür 
demokratik düzene yer 'vermiş, *hak ve hürri
yetleri teminat altına almış bir anayasadır. 
2, 19, 20 ve 153 ncü maddeleri ' Anayasanın 
diğer bütün maddeleriyle birlikte sistematik 
şekilde tefsir etmek gerekir. Binaenaleyh din 
ve vicdan hürriyetinin itikat ve ibadete ait 
serbestisi asgari diğer hürriyetle* 'kadardır. 

Sayın milletvekilleri, 
Millet olarak asırlarca beşeriyete ışık tut

muş, tarihin en eski zamanlarında bu ana ka
dar medeniyet bakımından üstün bir ruh ve dü
şünüşümüzde örnek olmuş bir millet olarak di
nin hurafattan kurtarılması ve üstün ruhunun 
cemiyetimize gereken müspet tesirlerini göste
rebilmesi için teokrasiden modern devlet siste
mini kabul etmişiz. Garp medeniyetini bu mak
satla almışızdır. Garp medeniyetinin de ruhu in
sanın hak ve hareketlerinin ilim verilerine göre 
tanzim etme anlamını taşır ve aklı birinci plân
da nazarı dikkate alır. 

Medeniyet, ilme ve ilmî düşünceye kıymet 
vermek ise : İslâmiyet âlemi ilmî düşünüşü her 
şeyin üstünde tutmuştur, yaşamanın mânasını 
ve değerini öğrenmeye başlamıştır. Bu itibarla 
hiçbir ekol, hiçbir fikir doktrini İslâmiyet ka
dar ilme ve ilmî faaliyetlere ehemmiyet verme

miştir. Hal böyle iken, bugün memleketimizde 
görülen manzara hüzün ve elem vericidir. 

Üniversitelerimizde maddeyi ve mideyi tah
rik eden, insanı yükseltmeye götüren hasletle
rini değil, benimi arzu ve menfaatlerini tahrik 
eden, hukuk ahlâk, örf, âdet, din ve vicdan fi
kirleri menfaate ve behimi arzulara nazaran 
bir hiç sayar. Behimi arzu ve menfaatlerin bun
ların altyapısı olduğunu bildiren marksist, anar
şist, sapık cereyanlar maalesef teşkilâtlanmış, 
Devletimize ve millî varlığımıza el uzatacak du
ruma gelmişlerdir. Bu sapık, yıkıcı, ayırıcı ce
reyanın sahipleri Islâmiyeti bir nevi gericilik 
vasıtası olarak görmektedirler. Islâmiyetin yı
kılması neticesinde kendi maksatlarının tahak
kukunu birinci plânda düşünmektedirler. Maa
lesef üniversitelerimizde öğretim üyeliği sevi
yesine ulaşmış bâzı öğretim üyeleri de memle
ketimizi kötü akıbetlere sürükliyecek olan bu 
gibi müessif hâdiseleri, ortada mevcutken Islâ-
miyeti cemiyetimizin tekâmülüne mâni imiş gibi 
gösterip, Müslümanlar aleyhine tedbirler alın
masını tavsiye etmektedirler. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 
Allah yerine mevki ve menfaati koymak is-

tiyen, vatan ve millî bütünlüğümüzü bölmeye 
yönelen, bu suretle millî istiklâlimizi yabancı 
maksatlara peşkeş çekmek istiyen kimseler bil
melidirler ki, bu vatanın her karış toprağında, 
«Ölürsem şehit, kalırsam gazi» diyerek vatanı 
korumuş ve kanını bu vatanın her karış topra
ğına dökmüş kefensiz şehitler yatmaktadır. Bu 
şehit ve gazilerin çocukları hiçbir zaman için 
bu menfur düşünüş sahiplerine arzu ettikleri 
fırsatı vermiyeceklerdir. 

Sayın Milletvekilleri, 
Biz Y. T. P. olarak, dinin, ahlâkın ve mâne

vi rolüne inanarak, parti programımızın 52 nci 
maddesinde bu hususa yer vermiş bulunmakta
yız. 

Sayın milletvekilleri, 
Ekonomik bakımdan geri kalmış bir ülke

yiz. Ekonomik bakımdan geriliğimizi yenerken, 
mânevi yönümüzü unutmamak mecburiyetinde
yiz. Demokratik rejim ve plânlı kalkınma bir

takım hak ve hürriyetlerin yanında cemiyeti
mizin her bir ferdine fedakârlıklar ve feragatle 
beraber vazifeler de vermiş bulunmaktadır. İs
lâmiyet memleketimizin Devlet nizamının ko-
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runması bakımından yurt emniyet ve huzuru
nu, bir ve beraber olmamız nasıl bir emniyet 
supapı ise, kalkınmamızda da büyük tesirleri 
olacaktır. Vazife yapmanın üstün ruh ve şuuru
nun dinimizin esaslarından olduğunu arz etmiş
tim. Memleketimizin maddi ve mânevi kalkın
masında, emniyet ve huzurunun temininde bü
yük rolü olan dinimizin halka telkinle görevli 
olan Diyanet İşleri görevlilerinin maddi sıkın
tıdan kurtarılması gerekmektedir. Aydın din 
adamları yetiştirmek bakımından birkaç yıl ev
vel çıkarılan 633 sayılı Kanun bu konuda bâzı 
noksanlıkları gidermiştir. Ancak o günden bu 
tarafa aksıyan yönleri de olduğunu ifade et
mek isterim. 633 sayılı Kanun çıkarılırken mük
tesep hak ve intibak zarureti göz önünde tu
tulmamıştır ve Diyanet İşleri Teşkilâtında ça
lışan memurlarla, Devletin diğer dairelerinde 
çalışan memurlar bakımından, aralarında Diya
net İsleri Teşkilâtında çalışanların alevhine ol
mak üzere farklar mevcuttur. Bu farkların gi
derilmesi gerekmektedir. 633 sayılı Kanunun hü
kümlerine göre bu personelin imamlardan bâzı
larına muayyen müddet içinde ilkokuldan dip
loma getirmelerini şart koşmuştur. Muayyen bir 
yaşa kadar gelmiş olan ve imamlık görevini 
asli olarak ifa etmiş bir kimseden ilkokul dip
loması istemek mahzurlu olabilir. Zira asli ola
rak vazife gören imam din bilgisi sahasında ken
di görevini yapacak nisbette sağlam bilgisi var
sa, bu yönden imtihana tabi tutulup, kendisine 
kurs belgesi veya diploma vermek lâzımdır. Bir 
imamda, asıl lüzumlu olan, kendisine lüzumlu 
olan din bilgisi olduğuna göre bu yönden imti
han edilmesi gerekir. 

İmam - hatip okulu mezunlarının ancak 
imam olabilecekleri 633 sayılı Kanunla öngörül
müştür. İmam - hatip okulu mezunları imamla
ra verilen bugünkü maaş ve ücreti cazip bulma-
dılkları için çalışacak başka okullara veya üni
versitelere gitmeyi tercih etmektedirler. Bun
ların yerine kurs belgesi ibraz eden kimselere 
imıamveMlliği sıfatiyle imamlar tâyin edilmekte
dir. Bunlar gidip imamlık vazifesini maaşın bü
yük bir kısmını almamak suretiyle vazife yap
maktadırlar. Bu çoluk çocuklarını geçindiremi-
yeoek derecede verilen asgari maaşın bir kısmı
nın da verilmemesi hali imamları ve çoluk ço
cuklarını fazlasiyle maddi sıkıntıya sevk etmek
tedir. 

İkinci husus da imam - hatip okullarından 
mezun olduktan sonra şayet imamlığa müracaat 
ettikleri takdirde, hayatını ve maişetini imam-
vekilliğine bağlıyan imamların durumu ne ola
caktır? Çoluk çocuklariyle birlikte... 

BAŞKAN — Bir dakikanız var, ona güre 
Sayın Diler. 

Y.T.P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER (De
vamla) — Dışarı mı atılacaklardır? 633 sayılı 
Kanun bu yönden ıslaha muhtaçtır. Sayın Dev
let Bakanının bu hususta beyanatlarını memnu
niyetle karşılamaktayız. İmamların aldıkları üc
retlerin asgari 400 liraya çıkarılacağını ifade et
mişlerdir. Ancak bugüne kadar vekil imam 
olanların asli imam olarak vazife görmelerini te
min için 633 sayılı Kanunda gerekli değişikliğin 
yapılmasını beklemekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Gezici vaiz ve müftülerin, 633 sayılı Kanun

da, bir kısmının gördükleri hizmet bakımından 
gerekli intibakları yapılmamıştır. Bu intibakla
rın da yapılması lâzımdır. Köyde en müessir olan 
imam ve öğretmen ikilisini kaldırmak için bun
ların aralarında bir işbirliği sağlamak bakımın
dan tedbirlerin alınmasının zaruretine inan
maktayız. İmamlara da köylerde birer lojman 
verilmesi gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Diyanet İşleri personelinin görevi İslâm di

ninin ulvî prensiplerini ve ahlâkını halkımıza 
telkin etmek olduğuna göre, bu konuda bâr ya
yın organının çıkması lüzumlu idi. Böyle bir 
vaym organı çıkmış bulunmaktadır. Bundan 
dolayı da ilgililere teşekkür ederim. Ayrıca bu 
volda yazılmış eserleri ihtiva eden birer küçük 
kitaplığın da kurulmasını, halkın muhtacolduğu 
bilgilerin bu kitaplardan tetkik edip vaiz olarak 
vermeleri gerekmektedir. 

Temennimizi şu şekilde toplamak istiyorum : 
1. Diyanet İşlerinde çalışan din görevlileri 

ve personelinin intibaklarınım yapılması ve bu
günkü hayat şartlarına göre maaş ve ücretleri
nin ayarlanması. 

2. 633 sayılı Kanunun boşluk arz eden hü
kümlerinin ıslahı, 

3. Müftü, vaiz ve imamların, kâtiplerin ça
lıştıkları dairelerinin mefruşat ihtiyaçlarının 
karşılanması, 
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4. Meslekleriyle ilgili bir kitaplığın kurul
ması, 

5. Gemici vaizlik müessesesinin ihdası ve 
takviyesi, 

6. Diyanet İşleri Teşkilâtı mensuplarının 
bilgi ve görgülerinin artırılması ve ilmî tetkik
ler yapmaları için dış memleketlere gönderilme
sinin temini, 

7. Dış ülkelerde çalışan işçilerimizin bu ih
tiyaçlarını karşılamak için gerekli tedbirlerin 
alınmasını, 

8. Okullara konan din dersleri ve program
larının hazırlanmasında Diyanet işleri Başkan
lığının ve Din Şûrasının görüşü alınarak Millî 
Eğitim Bakanlığı ile işjbirliği yapılmasını, 

9. Okullarda okutulan din derişlerinin ma
hallî müftüler tarafından verilmesini, 

10. İmam - hatip okul mezunlarının yalnız 
Yüksek İslâm enstitülerine değil, diğer fakülte
lere de girmek imkânının verilmesini temenni 
etmekteyiz. 

Netice : 

Bu temennilerimiz Yüce Meclisin ve Sayın 
Hükümetin ilgili bakanının iltifatına mazhar 
olur, Diyanet İsleri Teşkilâtının muhterem men
supları da kendilerine düşen görevi meslekleri
nin icabı büyük bir iman ve gayretle yaparlar
sa maddi ve mânevi yönden kalkınmamız ger
çekleşecektir. Zira bu yolda kalkınmamız hal
kımızın her bir ferdine hak sevgisi, vazife ve 
mesulivet şuuru yerlestirileccek, menfaat mak-
'sadiyle değil, adalet ve hizmet düşüncesiyle ha
reket etmek zihniveti aşılanacak, karşılıklı fe
ragat ve fedakârlık duygusunu taşıyan cemiye
timiz İslâm nurunun güneşi ile medeniyetin en 
yüksek seviyesine ulaşacak, dünya ve ahirette 
bahtiyar ve mesut olabilecektir. 

1969 malî yılı Diyanet İsleri Bütçesinin aziz 
milletimize ve Diyanet İşleri Başkanlığının muh
terem mensuplarına hayırlı, uğurlu olmasını 
Cenabı Haktan niyaz eder, Yüce Meclisi saygı 
ile selâmlarım. (Y.T.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın İhsan Kabadayı, buyurunuz. Saat : 1,35. 

G.P. GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Konya) — Sayın Başkan ve muhterem arka
daşlarım, Güven Partisi Meclis Grupu adına 
hürmet ve muhabbetle selâmlarım. 

1969 yılı Diyanet İşleri Bütçesi üzerinde G.P. 
Meclis Grupunun görüş ve temennilerini arz 
etmek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Dünyanın her cemiyetinde dinler için ileri, 
geri, lehte, aleyhte birçok şeyler söylenir. Esa
sen inanç ve din, insanların mânâ yapısındaki 
feyiz derecesine göre nasip verirler. Lâik ve 
demokratik bir memlekette «Din hakkında niçin 
iyi düşünmüyor, iyi görmüyorsunuz?» diye kim
seye cebir ve şiddetle saldırmaya, sitem etmeye 
hakkımız yoktur. Ancak dinî anlayışta herkes 
kendi mânâ yapısındaki duygularına ve inanç
larına göre yaşadığı âlemin ahkâmını yapmak
la mükelleftir. Biz G.P. Grupu olarak bu yolda
ki samimî, yürekten gelen duygu ve inançları
mızı anlatmaya çalışacağız. 

İslâm dini ilme, kültür ve çalışmaya diğer 
dinlere nazaran en yüksek değeri veren, insan
ları bilgiye, ahlâka, hakka, temizlice, güzelliğe 
doğru sevk eden, ilme değer verdisi kadar da 
insanı iç alemiyle ele alan, taassubu, cabaleti, 
hurafeyi ve irticai, bâtılı reddeden, toplum ve 
vurtseverliği yücelten bir müspet anlayış dini
dir. 

İslâm dini terâkkiye mâni değil, bilâkis teş
vik ©den, onu sraye edinen bir inanç yoludur. 
Zaman zaman İslâm dinine «Eksiği var, noksanı 
var» diye yapılan bühtanlar tamamiyle yersiz 
bir iftiradır. 

İslâm dininin bizatihi kendisi yenilik dini 
olup, her devir için insanları her yönü ile ke
mâle ve mânevi huzura götürecek olan bir din
dir. İslâm dininde eksik, noksan yoktur. Eksik 
ve noksan var diye söyliyenlerin hepsi, bu ifti
rayı yapan bilgisizler ve din düşmanlarıdır. İn
sanoğlu yapısı itibariyle sahibolmadığma karşı 
haris, bilmediğine karşı düşmandır. Dini İslama 
yapılan bütün bühtanlar, saldırılar da, samimi
yetle inancımız odur M, din bilgisinden yoksun, 
dini Islâmı tanımıyan insanlardır. İslâm dini 
müsamaha ve hoşgörürlük dinidir. Şiddeti, ik
rahı meneder. İnançta ve ibadette şiddet ve 
ikrahın helak ve yıkım yolu olduğunu gösterir. 

G.P. Meclis Grupu olarak vatandaşın din 
hürriyetine, vicdan serbestîsine, ibadet hürriye
tine yürekten tam saygı gösterilmesine taraf
tarız. 

Din içtimai bir müessese olarak insanlıkla 
beraber doğmuş, onunla beraber yaşamış, aynı 
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tarihe, aynı maziye sahiptir. Bu itibarla dinsiz 
cemiyet olmıyacağı gibi, cemiyetsiz de din ol
maz. Din hayatın bir ülküsüdür. Bu mefkure 
geçmişte doğmuş, hali doldurmuş, geleceğe de 
uzanmıştır. Onun içindir ki, insanoğlunu bu 
duygudan cebir ve şiddetle yoksun bırakıp tec-
ridetmeye imkân olmadığı gibi, dinsiz ve mâne-
vfiyatsız milletlerin de tarih boyunca payidar ol
duğu görülmemiştir. Görülmüş olsaydı Rusya 
cebirle, şiddetle, kanla insanları inançlarından 
yoksun ederdi. 40 yıla yakın Rusya'daki bu tat
bikat muvaffak olamamıştır, din hakkında hiç
bir duygusu olmıyan nesil Stalin'in ölümiyle be
raber bir insiyaki duygu ile kiliselere koşarak 
ağlamıştır. Artık bizim neslin inanıç yolunda 
tarih okumasına lüzum kalmadan bu yaşantılar
la bu hakikati kabul etmemiz bir gerçektir. 

Keza inansız ve imansız medeniyetlerin de 
tarih boyunca yaşadığı görülmemiştir. Zayıf 
dallar üzerine kurulan serce yuvaları nasıl ki 
ufak tefek sarsıntılarla yıkılır gider ise; inanç
tan, imândan yoksun olan milletler, cemiyetler 
medenliyetleriyle beraber en küçük sosyal kay
naşmada yok olup helak olmaya mahkûmdur
lar. 

G.P. Medis Grupu olarak lâik devlet ilke
sini kabul edivoruz. Ancak lâikliğin de dine, 
ibadete saygısızlık seklinde anlaşılmasını şiddet
le reddetmekteyiz. Bâzı hâdise ve yayınlarda 
şahidoMuSıımuz gibi, normal ibadeti irtica, 
Kur'an'ı Kerimi de çöl kanunu diye tezyif edici 
konulmalar ve din adamlariyle alay edici hâ
diselerden de büyük üzüntü duymakta olduğu
muzu ve bunları teessürle karşılamakta olduğu
muzu byan etmek isterim. 

Komünist Demirperde gerisi hariç, hiçbir 
devlette kendi milletinin dini ve mukaddesatı 
ile alay eden, din adamlarını tahkir eden böyle 
bir davranışa asla rastlanamaz. Ahlâk buhranı
nın, maneviyat perişanlığının, sosyal huzursuz
luğun nedenini ve sebebini bunda aramak ge
rekir. 

Milletçe kalkınmada, iktisadi refaha kavuş
mada, birlik ve beraberliği, içtimai huzuru sağ
lamada dinî ve mânevi kıymetlerin rolü büyük
tür. Vicdanlarda hak, adalet, mesuliyet, enin
de sonunda hesaba çekilme duygusu kökleşme-
dikçe sosyal adaletin gerçekleşmesi bir hayal
dir. 

G.P. olarak dinî inanç ve duyguların siyasi 
ve şahsi çıkarlar için istismar edilmesini, dine 
karşı en büyük saygısızlık olarak telâkki et
mekteyiz. Ayrıca lâikliğin, dinî inanç ve duygu
ların hiçbir istismarın erişemiyeceği yücelikte 
tutulmasına kaani bulunmaktayız. İslâm Dini
nin bütün dinlerin en azizi, en üstünü, müte
kâmili olduğu kanısındayız. İslâm Dini bütün 
insanlara hitabeder; renk, dil, cins, ırk gibi 
ayırımları reddeder, insan hak ve hürriyet
lerini savunur. Cemiyeti refah, saadet, huzur 
ve sükûn içinde görmek ister, insanı manen ve 
maddeten yüceltir. Böylece Islâh Dini lâik 
görüşlere hürmetin ta kendisidir. Bizatihi Kur'-
aııı Kerim kendinden evvelki kitap saliklerine 
hürmeti emreder. Hürmet etmiyenlerin helake, 
yokluğa kavuşacağını bildirir. 

Diyanet İşleri Bütçesi üzerindeki temennile
rimize gelince : 

Mevcut imam - hatip kadrolannı ihtiyaca 
yeter derecede görmediğimiz gibi, zaman za
man Diyanet İşleri Teşkilâtına sızdığını duydu
ğumuz tarikatçıların yaratmakta olduğu hava
dan da cidden üzüntü duymaktayız. 

Kadro verilmiyen ve köylüler tarafından 
tedarik edilen köy imamlarının da niteliği 
üzerinde hassaten Diyanet İşleri Başkanlığı ta
rafından durularak bu tâyinlerin de bâzı öl
çülere ve talimata bağlanmasını temenni ede
riz ve gelişigüzel köye imam tâyin edilmesi
nin de mutlak ve mutlak karşısındayız. 

Başkentin şanına yakışır bir Diyanet Site
sinin, ele alınmış ise de hâlâ bitmemiş olma
sından büyük üzüntü duymaktayız. Tarihî ve 
turistik değeri hazinelerle ölçüllemiyeçek ka
dar olan büyük camilerimizin temizlik, bakım, 
aydınlıktan yoksun olması da yüreklerimizi 
yakan bir keyfiyettir. 

Gezdiğimiz her yerde gördüğümüz müftü
lükler yıkık dökük binalarda, hakikaten 
temsil ettiği makamla kabili telif olmıyan ge
cekondu misillû binalarda oturmaktadırlar. 
Bunlar demirbaş eşyadan, perdeden, masadan, 
sandalyeden yoksun, Devlet himmetinden li 
uzanmamış, ancak mahallî vatandaşların yap
tığı yardımlarla içerisi tezyidedilmektedir. 
Ne olur Diyanet İşleri, ilgili bakanlıklar bun
ları da bir öksüz gibi, yetim gibi değil de, 
diğer Devlet daireleri misüllû has evlât kabul 
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eder tezyin ve tefriş ederse cidden memnun 
kalacağız. 

Gk P. olarak din adamlarının dinî bilgileri
nin yanında umumi kültür ve müspet bilgi
lerle mücehhez bir şekilde yetiştirilmesine tam 
mânasiyle taraftarız. Mevcut imam - hatip 
okulu, Yüksek islâm Enstitüsü, ilahiyat Fakül
tesi okullarının geliştirilip artırılmasına ve bu 
kaynaklardan elemanlar her ne kadar çıkıyorsa 
da, bunların kendi sahasına çalışmayıp başka 
taraflara aktığından da üzüntü duymaktayız. 
Akacak ve akmaya devam edecektir. Bunları 
daha çok onöre etmek, diğer memurlar aya
rında vazife görmeleri için imkânlar sağlamak 
lâzımdır. Aksi halde vazife görmiyecektir. 

Acı bir hakikati söylemeye mecburum. 
İmam - hatip okulları mezunları köylere gidip 
vazife almamaktadırlar, vazife görmemektedir
ler. Bunların çaresini bulmak lâzımdır. 300 
lira ile imam - hatip okulu mezunu çalışmaz. 
Seviyesinde, geçinebilecekleri maaşı verme
den ve bunların ilerisine has bâzı imkânlar 
sağlamadan bunları çalıştırmaya imkân yoktur. 

Yine imam - hatip okulu mezunlarının haklı 
bir dertlerini dile getirmeye mecburum : Bu
gün Orta - Doğu Teknik Üniveristesi, sanat 
enstitülerinden, ziraat okullarından, öğretmen 
okullarından mezun olanları, kabiliyeti var 
ise ve imtihanda muvaffak oluyorsa, yüksek 
okula devam hakkını veriyor. Fakat maalesef 
imam - hatip okulu mezunlarının İslâm Ensti
tüsünden gayrısına devamına imkân verilme
mektedir. Bu, büyük haksızlıktır. Kıymetli de
ğerler, gelecekte büyük ilim adamı olacak 
kıymetler yüksek okullara gitmediğinden müte
vellit dertlidirler. Fark imtihanını vererek di
ğer sektöre kaymaktadırlar. Ben ilgilerden is
tirham etmekteyim. İmam - hatip okulları me
zunları da fakülte imtihanlarına girmelidir. 
Kabiliyetli, değerli olanlar lâyık oldukları se
viyeye yükselmelidir. Soğuk köyden gelen bu 
çocuklar bir kere daha kaderleri icabı mahkûm 
olmamalıdır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı teftiş kadrosu çok 
zayıftır. Biran evvel ihtiyaca yeter derecede 
kadrolarla takviye edilmeli ve teftiş köye ka
dar gidebilmelidir. Halen TürMyede Diyanet 
İşleri Başkanlığının teftiş imkânları köye uzan-
mamaktadır. 

Mevcut vaizler il ve ilçelerde vazife gör
mekte, maalesef imkân sağlanmadığı için köye 
girememektedir. % 80 i köyde oturan Türkiye-
de, köylü vatandaş ehliyetli, bilgin, kâmil din 
adamlarının vazmdan, irşadından mahrum ol
maktadır. Bu imkânlar da biran evvel telâfi 
edilmeli ki, garip köylü bilgili kâmil din adam
larının feyzinden bereket alsın. 

Hutbeler, samimiyetle inancım şudur ki, de
ğişik anlayışlarda yapılmaktadır. Hutbeler, 
Başkanlıkça ehil, kâmil insanlar tarafından 
hazırlanmalı, okuyanlar keza ehliyetli kimse
ler olmalıdır. Hutbelerin okunuşunda, zaman 
zaman duyduğumuz hâdiselerle birbirleriyle 
çelişen, birbirlerini tutmıyan üzüntü veren hâ
diseler yaratmaktadır. Bu, tek elden demin bah
settiğim ölçülerde ele alınırsa büyük memnuni
yetimiz olacaktır. 

Ayrıca; din adamları çeşitli kaynaklaman 
temin edildiğinden, bunların dinî akait telâk
kisinde tatbikat bakımından da görüş farkları 
olduğu, fikren çelişmelere düştükleri de hem 
duyageldiğim'iz, hem okuyageldiğimiz gerçek
lerdendir. islâm Dini, tevhit dini, vahdet dini
dir. Müntesipleri arasında fikir birliği, içtihat 
birliği, tatbikat birliği olmazsa elbette ümmet
te de çelişmeler, sekler, şüpheler doğacaktır. 
Peşinen Diyanet işleri Başkanlığına düşen me
sele, bunları yetiştikleri okullarda veyahut 
okul görmiyenlerin de kurslarda fikir 
birliğine, tatbikat birliğine, akait birli
ğine getirmek, islâm Dininin aziz mâ
nasına uygun en hayırlı yolu yapmış olmak 
olacaktır. Böylece çeşitli kaynaklardan gelen 
din adamlarının kapısını kapayıp kaynağı teke, 
asıl müspet anlayışına, asıl okuluna irca etmek 
artık bugün Türkiye için ciddî bir keyfiyet ol
muştur. Din hakkında saçma fikirlerle dolu 
olan onu tezyif edici hata ve kusuru arayan
lara ancak bu keyfiyet çanak tutmaktadır. 

Cami ve mescitlerimizin aydınlatma, ısıtma 
durumu da keza büyük üzüntü kaynağımızdır. 
Büyük camilerden hangisine giderseniz çoğu
nun çok kere ısıtmadan, aydınlatmadan mah
rum olduğunu görürsünüz. 

Diyanet işleri Başkanlığının baskı işleri 
maalesef dışarda para ile yapılmaktadır. Yıl
lardan beri duyageldiğim'iz fakat hâlâ kurul
duğunu görmediğimiz döner sermayeli mat-
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baası kurulursa, kendine has matbualarını da
ha gemiş imkânla basacak, köylere kadar dini 
eserler göndermek imkânı doğacaktır. 

Ayrıca, dinî yayınlar döner sermayeye, 
bütçeye konan kıısmiyle kifayetsizdir. Bugün 
Türk halkının beklediği dinî eserleri ve dinî 
'bilgileri doyurucu bir şekilde vermek imkânla
rından yoksun bulunmaktadır. 

Camilerimizin döşeme ve halıları hakikaten 
perişan ve eskidir. En büyük dinî mabedimiz 
ve mefahirimiz olan Süleymaniye Camisi bile 
yabancıların, her vesile ile turistlerin söyliye-
geldiği bir keyfiyettir. Camilerin bu döşeme, 
ve halı durumunu da biran evvel ele almak 
en hayırlı hizmetlerden olacaktır. 

Diyanet İşlerinin görevlerinin ifası husu
sunda esaslı diğer bir dileğimiz: Köylere ve 
kentlere verilen imam hatip kadroları vaktiyle 
Diyanet İşleri Başkanlığından dağılmakta iken 
maalesef üç seneden beri illere verilmektedir. 
Hiç kimse alınmasın, şu Diyanet işleri Teşkilât 
Kanununu veren bir insanım, emeğim geçmiş
tir, helâl olsun; fakat ganp Dünya, öyle bir 
gün gelecek ki, emek verip mücadelesini yap
tığım bu Diyanet İşleri Kanununun köylere vere
ceği kadrolardan tek bir kadro dahi alamıya-
cağım hikâyesi hayalime gelmezdi. İllere veril
diği gündem itibaren maalesef tek bir kadro 
daJhti Konyada alamamışımdır. İllerin dağıta-
geldiği kadrolar mahallin tamam'iyle partizan 
ölçülerine göre, idarenin gücü, tahammülü ol
madığından, taraflı dağıtılmaktadır. Dağılış 
şekli, Allah rızası için fakir fukara köye, yok
sul köye, dağ köyüne verilmesi lâzımgelirken 
en çok rey veren köye verilmiştir. Son geçirdi
ğimiz seçimde, «2 Haziranda sen bizi gör, 3 Ha
ziranda biz size imam kadrosu vereceğiz» diye 
utanmadan, Allahtan korkmadan, bu ölçülerle 
dağıtılmıştır. Bunu Allanın huzurunda, Yüce 
fecisin huzurunda reddediyorum. Yeni bir 
imam kadrosu mu dağıtılacaktır; hiç olmaz
sa bu dağıtılışm ahlâk yönüyle, vicdan yönüy
le, Allah rızasiyle bir ölçü içerisinde dağıtılma
sını, muhtacolan köylere verilmesini ve bunun 
ciddî, ahlâki bir yönetmeliğe bağlanmasını has
saten istirham etmekteyim. (Bravo sesleri). 

Bakanımı ve Hükümeti tenzih ediyorum. 
Mahalli partizan kadrodan şikâyetçiyim. Ma
halli valilerden, kaymakamlardan şikâyetçi-

15 . 2 . 1969 O : 4 

yim. Tahammül güçleri yoktur. Partizan kadro 
ne derse oraya vermektedir. Din işi her türlü 
tesirlerin dışında Allah rızası için ahlâkî ha
yır yolunda hizmeti gerektirir. Bu dağılıştan 
hayır kalmamıştır Sayın Bakanım. Acı acı söy
lemeye mecburum. «Hayır» derseniz ispat ede
ceğim. Çünkü vesikalarım var. 

Din adamlarının camideki ibadet kisvesi, 
sarık ve hırkalariyle perişan durumdadır. 40 
yamalı Horasan dervişlerinin hırkasından fark
sız haldedir. Din adamında zerafet, nezafet, 
kılık kıyafetinde intizam ve nizam olacak. Din 
işi gözden, kulaktan girer, mâna yapısında yer 
arar. Bu halle 40 yamalı olan, pelil perişan 
olan bir din adamının ilim yapısı, mâna yapı
sı ne olursa olsun, göz yapısı insanları doyur
maz. Ama aldığı 300 lira ile de bir hırka yaptı
ramayacağına göre, her camiye bir demirbaş 
hırkanın yapılmasını, hutbeye çıkan imamın 
temiz bir hırka ile ibadet ettirmesinin şart ol
duğuna inanıyorum. Buna da ancak Devlet gü
cü yeter. Bu demirbaşın yapılmasına mutlak 
taraftarım. 

Okullarda ihtiyarî olarak okutulan din 
derslerinin mânasına uygun yürüdüğüne, bek
lediğimiz hizmeti yaptığına kaani değilim. Bu
nun da ciddî olarak ele alınmasına, hakikî din 
adamları tarafından verilmesine daha gerçek
çi ve faydalı açıdan yürütülmesine taraftarım. 
İhtiyarî zaten, dileyen okur, dilemiyen oku
maz; ama bir saat din dersi sınıftan geçer geç
mez, hiç abdest yok olsa da olur diyor, olmasa 
da olur diyor. Ben okutulmasına taraftarım, 
ham yaşta, küçük yaşta Allah korkusunun, din 
yoliyle faziletin, ahlâkın Dünya hükmünden 
daha çok tesirli olacağını, hayatının sonuna 
kadar o mânâda iyi yolda gelişeceğine inanmış 
bulunmaktayım. 

Kuran kurslarının durumu, gezdiğim, do
laştığım her köyde yürekler acısı bir konudur. 
Köy odalarında, gecekondu binalarda uydur
masyon yerlerde tedrisat yapılmaktadır. Bun
lar yapılacaksa ciddî tertibatı alınmalıdır. Dev
let bunların hem yönetimine, hem eğitimine, 
hem de denetimine el atmalıdır. Bu Kuran 
kursları başıboş, gelişi güzel yerlerde Dev
letin denetiminden uzak bir şekilde icrayı 
faaliyet etmemelidir. Köydeki Kuran kursu 
hocasının en azından İmam Hatip Okulu me-
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zunu olmasına, onun tarafından yönetilmesi
ne taraftarım. Ancak öyle olursa fayda gelece
ğine kaaniim. Bugünkü şekliyle faydalı işledi
ğine kaani değilim. 

Din adamlarının memleket içinde ve mem
leket dışında görgü ve kültürlerini artırıcı 
doktora vermak imkânlarının da sağlanmasına 
taraftarım. Asırlar boyu İslâm âlemine önder
lik yapmış olan milletimizin bir gayretle aynı 
seviyede aynı rolü oynıyaeağma kaani bulun
maktayım. Bunun için de her dilden eserler 
basmalı, islâm alemiyle sıkı irtibatlar kurarak 
bunu sağlamalıdır. 

Köylerde öğretmen ve imamın durumu Tür
kiye için had safhaya gelmiştir. Birbiriyle çe
lişen, memleketi tersine çeken kuvvetler ha
lindedir. Bu iki kuvvet akortlu, müspet anla
yışla bir hedefe yönetilirse Türk Milletinin her 
iki alemiyle daha hayırlı, daha mütekâmil he
deflere gideceğine kaaniim. Ama bunlar birbi
rini yıkan, birbirini bozan kuvvet olarak çe
liştiği müddetçe maalesef Türkiye'de huzursuz
luğun kaynağı olacaktır. Devletçe partilerüs-
tü bu iki hayırlı kuvveti birbirini seven, biribi-
riyle barışan, aynı hedefe selâmetle yürür hale 
getirmenin vakti gelmiştir, hattâ geçmektedir. 

Din müessese ve müntesipleri sadece hal
ka ibadet ettiren değil, bunun yanında belki 
de en önemlisi halkı terbiye, ahlâk, edep, er
kân bakımından yetiştiren, yöneten varlıklar 
olmalıdır. İbadetten daha evlâ olanı, daha ha
yırlı olanı budur. Fakat maalesef, camilerimiz-
deki hutbelerimizin, ibadetlerimizin bu yöne 
yeteri kadar değer vermediğini görmekteyim. 

Bugün için aziz milletimiz memleket dışın
dan sapık, enternasyonalci, gayri millî, gayri-
ahlâki birtakım cereyanların tesiri altında, ah
lâkımızı, örfümüzü, âdetimizi, inancımızı, millî 
varlığımızı kökünden sarsan birtakım saldırı
ların karşısmdadır. Akla hayale gelmiyen si
lâhlarla bu cemiyeti, her varlığı ile yakmaya 
çalıştıkları bir vakıadır. Saçtan, sakaldan, kı
lıktan, kıyafetten, okuldan, mektepten tut da 
her yere varıncaya kadar bu sapık cereyanlar 
alıp yürümüştür. 

Din adamları sol ile mücadele ederken, sa
dece bir kuru dua ile değil, bu nesnenin ne 
felâket olduğunu, insanlığın, beşerin düşmanı 
olduğunu bilerek daha müspet anlayışla, daha 

derin kültürle yetişmeîi, halkı bu anlamda 
uyarmalıdır. Sadece kuru duanın, bir ibadetin 
bunu yenmiyeceğini, «Kahrolsun» ile gâvurun 
yenilnıiyeceğini, «Kahrolsun» ile komünizmin 
yenilmiyeceğiııi, müspet kültürle, onun müs
pet düşmanı olacak şekilde din adamlarının 
kurslarda yetiştirilmelerinin ehemmiyetine 
inanıyorum. 

Evet.., SöyleyegeMiklerim belki çok şey. 
Hepsinin yapılmasına imkân yok. Ama gele
cek yıllara s'irayetli ve kademeli olarak ele alı
nır, yapılırsa Güven Partisi Grupu olarak çok 
memnun kalacağız. 

Çıkmakta olan bütçenin, memlekete ve Mil
lete hayırlı ohnasım temenni eder, cümlenizi 
Güven Partisli Grupu adına tekrar saygılarım
la selâmlarım. 

Hürmetlerimle, (Alkışlar) 
BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Felh-

mi Cumalıoğlu, buyurunuz efendim. Saat : 
•01,57 

MP GURUPU ADINA FEHMİ CUMALI
OĞLU (Kayseri) — Muhterem Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Anayasamızın 154 ncü maddesi gereğince 
genel idare içince yer alan Başbakanlığa ve 
genel büt-ceye bağlı bir statüye tabi olan Diya
net Meri Başkanlığının, bu sene de görevinin 
önemi ve manevi değeri, ile mütenasip bir büt
çeye kavuşturulanladığı gerçeğini beyan etmek 
isteriz. 

Diyanet işleri Başkanlığının 1969 malî yılı
na ait bütçe teklifi; (A/l) Cari Harcamalar : 
193 586 761 lira ve (A/3) Sermaye Teşkili ve 
Transfer Harcamaları : 191 000 lira olmak üze
re ce-m'an 193 777 761 liradır. (A/2) Yatırım 
Hpircamalarma ait herhangi bir ödenek teklif 
edilmemiştir. 

1989 malî yılma ait bütçe teklifi 1968 yılma 
'nazaran 9 374 302 lira fazlalik göstermekte ise 
de, bu fark esas itibariyle serbest bırakılan 300 
imam - hatip ve müezzin - kayyum kadrosu tu
tarından bucak ve köy imam - hatip kadrosu
nun 8 aylık tahsisatından (D) cetvelinde kad
roları tıkanan pek cüz'i elemanların terfi fark
larından ileri gelmektedir. Gerçekte ise, Kar
ma Bütçe Komisyonuna sunulan raportörlerin 
raporunda da belirtildiği üzere, fiili kadroya 
göre 1969 malî yılı için lüzumlu ödenek 
19 979 430 lira noksan takdir edilmiştir. 
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Asaleten tâyin yerine, vekâleten tâyinler ya
pıldığı ve yapılacağı gerekçesiyle aylıklar mad
desinden 5 025 790, bucak ve köy imam - hatip
leri maddesinden 4 920 000, emekli keseneği 
maddesinden 659 338 lira ki, oem'an 10 605 128 
lira eksik ödenek teklif edilmiştir. 

Din hizmetlilerini her türlü maddi refaha, 
mânevi ve ilmî huzura kavuşturacağını,, 1965 
seçim beyannamesiyle Hükümet programında 
vadeden Adalet Partisi İktidarı dersiamları 350 
İra, din görevlilerini 250 ilâ 300 lira aylık üc
retle istihdam etmek gibi, dlin hizmetini küçüm
seyen eski geleneksel bir zihniyeti benimsemiş 
görünmektedir. Müslüman Türk Milletine elem 
ve ızdırap veren bu tutum yıllardanbeıi sürüp 
gelmektedir. 

Dersiam, dün âlimi eski tâbirle müderris, 
bugünkü deyimle profesör demektir. Bu zatlar 
ömürlerini büyük Milletimizin manen ve ahla
ken yükseltilmesi uğruna, kitaplar ve kütüpha
neler içinde harcamış saçlarını bilim kürsüleri 
içinde ve rahleler önünde ağartmıştır. 1969 Ma
lî bütçesinin (D) cetveli tetkik edilince görül
mektedir ki, 5 dersiam 500 lira, 5 dersiam 450 
lir?, 21 dersiam 400 lira, 19 dersiam da 350 lira 
maaş almaktadır. Dünyanm hangi memleketin
de hangi demokrat ve lâik devlette bir din bil
gini Mr adatman kapıcımdan dnlha az böyle 
bir ücret baremine tabi tutulmaktadır, soruyoruz? 
(GP ve MP sıralarından «Bravo» sesleri) Baş
ta müftüler olmak üzere, imam - hatip, vaiz ve 
müezzinlerimiz, cami hizmetlilerimiz, kayyum-
lanmız, yani İslâm Dininin hadimleri ve mual
limleri olan bu değerli zatlar sanki gördükleri 
hizmeti terke mecbur edilircesine, geçimlerine 
yötımiyecek bir ücret baremine tâbi tutulmakta
dırlar. Ortalama olanak, 250 - 500 lira aylık al
maktadırlar. Diğer milletlerde hele lâik batı 
memleketlerin hiçbirinde din görevlileri bu de
rece hafife alınmamış, hizmetleri bu derece 
önemsiz görülmemiştir. Yüce Dinimize hizmet 
edenlere ve din bilginlerimize karşı gösterilen 
bu küçümseyiş zihniyeti daha ne kadar sürüp 
gidecektir? 

Cengâver, sportmen bir milletin torunları 
olduğumuz için sporu hakir ve lüzumsuz gören
lerden değiliz. Biraz futbolcu, her sene trans
fer ücreti olarak 300 - 500 lira gibi, bir fâni 
için servet sayılacak bir para alabilmektedir. 

Bir beden emeği karşılığı olarak bir futbolcu
ya verilen bu astronomik rakamlı ücretle, özel 
bir tahsil ile yetişmiş olsa, dâhi, engin, mâne
vi, bir ilim hazinesini yüklenebilmek için, ka
fa enerjisi sarf etmiş bir din görevlisinin al
dığı bu cüzi ve hakirane ücret, iktidarın mânevi 
hizmetlerle ruhi yücelmelere verdiği değeri 
ve önemi göstermektedir. Zira, bu feci duru
mu değiştirmek için, bugüne kadar Yüce Mec
lise bir kanun tasarısı getirmemiştir ve getir
meyi de düşünmemektedir. 

Aslında bu din görevlileri, Devletin yardım 
ve maaşına muhtaç değildirler. Çünkü, müba
rek ecdadımız, dersiam, camii ve din hizmetli
lerinin vakar ve refah içinde geçimlerini sağlı-
yacak, ulvî ve manevi onurlarını koruyacak, 
milyarlar değerinde vakıf akâarlar, zeytinlik
ler, meyvalıklar, çiftlikler bırakmıştır. Biz vak
fiyeleri çöp sepetlerine atarak, vakfın şartla
rını hiçe sayacak, din hadim ve âlimlerine tah-
-'-'s edilmiş bulunan, mabetlerin onarım ve ida
re masraflarını da içine alan bu vakıfları, Va
kıflar Genel Müdürlüğüne aktardık oradan bir 
kısmını da cami, mescit ve ibadet yerlerini tam
takır harap birer bina halinde Diyanet İşleri Baş
kanlığına bağladık. Milyarlık gelirlerin vârisi 
bulunan bu zatları, Devletin Hazinesine el aça
cak bir duruma soktuk. Bize bu cennet vatanı, 
tarihî dinî, âbideleriyle armağan bırakan,, ken
dilerini rahmet ve minnetle anmaya borçlu bu
lunduğu ecdadımızın mübarek ruhları, bu hazin 
ve perişan manzaradan elbetteki muazzep ol
maktadır. , 

İktidar 633 sayılı Teşkilât Kanunundaki nok
san ve boşlukları dolduracak, Türkiye'nin mâ
nevi mimarları olan din görevlilerini gördük
leri hizmete ilmî ve mânevi hüviyetlerine ya
kışır maddi bir refaha kavuşturacak bir tasa
rıyı getirmeyi aklından geçirmediği gibi, Mil
let Partisi milletvekillerinin Millet Meclisine 
sunduğu, Diyanet mensuplarına tazminat ve
rilmesini öngören kanun teklifine de iltifat et
memektedir. 

Resmî gösteri ve törenlere, içkili ziyafetlere 
bütçeden her yıl milyonlarca lira harcıyan, eğ
lence ve dinlenme kamplarına Devlet Hazine
sinden ölçüsüz tahsisler ayıran Turizm Ba
kanlığı bütçesinden Papa'ya hoş görünmek için 
Türkiye'yi Hrıstiyan medeniyet ve tapınakları-
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nan bir ülkesi olarak tanıtma uğruna 1,5 mil
yon liralık broşür bastıran A. P. İktidarı, ta
sarrufu ve tutmayı yalnız Diyanet bütçesi üze
rinde denemekte ve devam ettirmektedir. 

Azınlık vatandaşlarımızın haham, patrik, 
metropolit, Papaz ve zangoçlarının 3 - 5 bin 
lira aylık ücret alarak lüks ve konfor içinde ya
şamaları, cemaatlerinden sonsuz saygı görme
leri karşısında, İslâm din âlimleriyle din hadim
lerine gösterilen bu istihkardan, bu küçümse
yişten, bu ilgisizlikten müslüman Türk Mille
tinin yüreği kan ağlamaktadır. Anayasa temi
natı altında bulunan mukaddes dinimize ve din 
hizmetlerine karşı gösterilen bu lâubaliliğe, bu 
hor görüşe dur demenin zamana gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, geçen sene, 1968 malî 
yılı Diyanet İşleri bütçesini bu kürsüden eleş
tirirken, «Eski iktidarlar gibi A. P. Hükümeti 
de milletçe refah, huzur ve tekâmüle kavuş
mamızı yalnız maddede, maddi kaynakların 
geliştirilmesinde aramakta, din ve mânevi kıy
metleri adeta hiçe saymaktadır. Beden Terbi
yesi Genel Müdürlüğü bütçesine 101 milyon li
ra fazla tahsisat ayırmışlardır. Görülüyor ki, 
Hükümet ruh ve ahlâk eğitiminin beden eğiti
minden önce geldiği düşüncesinden uzaktır.» 
demiştim. Bugün de aynı kanaatteyiz. Konuş
mamdan sonra sözlerime cevap vermek lüzu
munu hisseden Bütçe Karma Komisyonu Sözcü
sü A. P. Sakarya Milletvekili Sayın Nuri Ba-
yar, iddiamın iki cephesi ile yanlış olduğunu, 
Beden Terbiyesindeki 1968 bütçesinde görülen 
100 milyon liralık artışın bir tatbikattan ileri 
geldiğini, Spor - Toto hâsılatından yapılan yar
dım ve yatırımın bütçe diniplini mülâhazasiy-
le bu maddede gösterildiğini belirterek «Diya
net İşleri Başkanlığı bütçesi yüzde yüz artış
lar gösteren nadir bütçelerimizden biridir. Hat
tâ Diyanet İşleri Başkanlığının bu seneki büt
çesi dahi sadece carilerde 17 milyon fnbi büyük
çe sayılmak iktiza eden bir fazlalık ihtiva eder»,, 
demişler ve bu sözlerini tutanak dergisine ge
çirmişlerdir. 

Konuşmaların tahdidedilmiş olması sebebiy
le geçen sene bu kürsüden cevap vermek im
kânına sahibolmadığım bu hususa kısaca değine
ceğim. 

Sayın meslektaşım Bayar, Beden Terbiyesi 
bütçesine eklenen 100 milyon liralık artışı gö

rüyorsunuz ki, reddedememişlerdir, «Spor - Toto 
gelirinden verilen paradır.» demişlerdir. 

1961 yılından beri Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğüne verilen ve toplamı 400 milyonu 
bulan bu tahsisler spor saha ve salonlariyle 
yüzme havuzları gibi tesisler yapılmak üzere 
verilmektedir. Eğer her yıl bu nisbetteki mil
yonlar Diyanet İşleri Başkanlığı emrine her 
vilâyet ve ilçelerde dinî, ilmî konferans ve se
miner salonları yapılmak kaydiyle verilse, beş 
sene sonra cari harcamalar da dâhil, Diyanet 
işleri Başkanlığı Devletten ödenek istemiyecek 
duruma gelir, müftülükler tarafından bu sa
lonlar bu çeşit konferans ve toplantılara kira
ya verilip bir gelir kaynağı sağlandığı gibi, 
millî ve dinî kültürün gelişmesine ve millî ah
lâkın yücelmesine de hizmet edilmiş olur. Ta
lih ve kumar oyunları şahısların işi olmakla 
Devleti yoksul ve muhtaç vatandaşların gün
lük nafakalarından keserek oynadıkları Spor -
Toto gibi bir taih oyununu idare etmek külfe
tinden de kurtarır. 

Sayın Nuri Bayar'ın, Diyanet bütçesi 
17 milyon liralık bir fazlalık ihtiva eder, şek
lindeki beyanına gelince : Bu artış 633 sayılı 
Teşkilât Kanunu gereğince her sene konan 
2 000 aded bucak ve köy imam - hatip kadrola
rının (karşılığıdır. A. P. iktidarının Diyanet 
bütçesine ve mensuplarına ek ödenek, zam 
ve tazminat vermek suretiyle bir lütuf ve atı
feti değildir. Zira iktidar o onbinlerce vekil 
imam - hatibi üçte iki maaşla 250 - 300 lira ay
lık ücretle istihdam etmektedir. Hak sahipleri
nin ısrarlı ricalarını, yaptığımız uj'-armaları 
duymamazhktan gelerek bütün talepleri red
detmekte ve bu zatları asil olarak tâyin etme
mektedir. iktidarın, «Bu iş bir jkanun mevzuu
dur, böyle bir kanunu çıkarmak zamana vabes
tedir.» şeklinde ileri süreceği mazeretine iti
bar edilemez. Çünkü hükümet Parlâmentodaki 
çoğunluğuna dayanarak istediği kanunu çok 
kısa bir zamanda, 24 saatte çıkarabilmektedir, 
Seçim Kanunu buna bir örnektir. 

iktidar, çoluk çocuk sahibi, özel tahsil gör
müş, dinî liyakat ve ilmî niteliğini ispat etmiş 
olan bu din görevlilerini aç ve perişan bırak
ma pahasına Diyanet bütçesine 5 - 10 milyon 
lira eklemeyi lâik görmemektedir. Sosyal ada
let ve insanlık haysiyeti ile bağdaşamıyan bu 
duruma artık bir son verilmelidir. Vejkâleten 
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tâyin edilen bu imam - hatiplerin meslek temi
natı da yoktur, bir asil tâyin edilince kolundan 
tutulup atılmaktadır. Böyle bir haksızlık Tür
kiye'de başka hiçbir meslek mensubuna yapıl
mamaktadır. Bunun lûgattaki mânası, tatbikat
taki mânası zulümdür. 

İktidar, Kur'an kurslarına karşı da olumlu 
bir tutum göstermemektedir. İslâm dininin kö
kü ve kaynağı olan Kur'anı Kerimi asli harf
leriyle okumasını Müslüman Türk Milletinin 
yüzde 95 i bilmemektedir. Kur'ansız İslâm ol
maz. Kur'anı hıfzetmeyi, okumasını öğrenmeyi 
gericilik sayanlar İslâm dinine mensubum de
meye hak kazanamaz. Okumayı, öğrenmeyi ge
ricilik sayanlar; ortaokul ve liselerde Kur'an 
dersi okutulmadığına, sayın Başbakan soru 
önergeme verdikleri yazılı cevapta, «ortaokul 
ve liselerde gençlere Kur'anı Kerim dersleri 
okutmak pedagoji bakımından faydalı görül
memektedir.» dediğine göre, müslüman Türk 
çocuklarının mukaddes kitaplarını okumasını 
öğrenebilmek için başvurabilecekleri bilim yeri 
olarak ortada Kur'an kurslarından başlka bir 
eğitim merkezi bulunmamaktadır. Kur'an kurs
larının yenilerinin açılmasında, sayılarının ço
ğaltılmasında milletimizin dinî ve ahlâki kültü
rünün gelişmesi bakımından büyük faydalar 
vardır. Dilekçe ve talepnameler sumen altla
rında bekletilmeden, binaları hazır olanlara 
derhal izin verilmeli, yetişme menşei aranmak
sızın liyakat ve ehliyeti bulunan din adamları 
bu görevlere atanmalıdır. Derneklerin Kur'an 
kursu açmak üzere yaptıkları müracaatların 
bekletildiği yolundaki şikâyetler çoğalmıştır. 
Hükümet Kur'an kurslarından yetişenlere gö
rev vermemek suretiyle bu kurslara karşı cep
he almıştır. Doğan Kardeş firmasının hatalı, 
mühürsüz, tasdiksiz Kur'an satışına da göz 
yummuştur. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, Anayasanın ve 
Kuruluş Kanununun kendisine yüklediği İslâm 
Dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile 
ilgili işleri yürütmek görevini başaramıyacak 
durum ve şartlar içindedir. Devlet radyoların
da dinî ve ahlâkî konularda günde bir saatlik 
olsun konuşma imkânına sahip bulunmıyan, 
A. P. Hükümetinin zihniyet ve politikasına ay
lan düşer mülâhaza ve endişesiyle, mini etek, 
mayo ve şort giymek, flört etmek, resmî klüp
lerde oynanan kumarın günah olduğunu söyle

mek, millî törenlere genç kızlarla erkek öğren
cilerin çırıl çıplak iştirak ettirilmesinin İslâm 
inanç, ahlâk ve âdabı ile bağdaşamıyacağını 
ilân etmek hürriyetine mâlik olamıyan Başkan
lığın, İslâm inanç ve ahlâk esaslariyle ilgili iş
leri yürüttüğünü iddia etmek gerekçeleri dü
pedüz inkâr olur. 

Bizim reformcu, ilerici aydınlarımız İslâ-
mm iman prensiplerini, ibadetlerini ve hattâ 
Yüce Peygamberimizin mübarek isimlerini da
hi bilmemektedir. Bir Müslüman münevverin 
ve Devlet adamının camiye gitmesini Allahü 
Taalâya secde etmesini, bir müminin, «Ben 
islâm ümmetindenim» demesini gericilik ve ir
tica sayacak kadar bir gaflet ve aşın bir taas
sup içindedirler. Memurlann ve mükelleflik 
çağına erişmiş öğrencilerin Cuma namazlan-
na gitmelerini temin etmenin lâikliğe aykın 
olduğu kanısındadırlar. A. P. İktidannm zih
niyeti ve tutumu da bu yoldadır. Anayasamı
zın 19 ncu maddesi vicdan ve ibadet hürriyetini 
her vatandaşa vazgeçilmez, engellenemez bir 
hak tanıdığına, Cuma namazının cemaatle kı
lınması farzı ayn olduğuna ve kazası da bulun
madığına göre, imanlı Müslümanlara Devlet 
bu imkânı sağlamakla mükelleftir. Ders pro-
gramlannda Cuma namazı saatleri için bir de
ğişiklik yapılmalıdır. 

Dünyanın hiçbir hür ve lâik Devletinde lâik
liği din ve ibadet düşmanlığı şeklinde anlıyan, 
iman prensiplerini kısıtlıyan bir zihniyetle 
tatbikat yoktur. Laisizmin müessisi olan lâik 
Fransa'nın Devlet Reisi Sayın De Gaulle Tür
kiye'yi resmen ziyaretinde Başkentteki resmî 
müzakerelere ara verip kilisede Pazar ibadeti
ni yapmak üzere bir gün önce İstanbul'a git
miştir. Bizim devrimci, reformcularımız, «Bu 
ne biçim lâik Devlet zihniyetidir, bir ibadet 
için resmî müzakereler de kesilir mi?» diyeme
miştir. Lâik Amerika'nın cumhurbaşkanlan 
İncil üzerine el koyarak yemin ettikten, kili
sede ibadet ve duasını bitirdikten sonra göre
ve başlamaktadırlar. Başkan Nixon'un Beyaz 
Saraya gitmeden ve gittikten sonra yemin eder
ken, dua ederken çekilmiş çeşitli fotoğraflan 
gazete ve dergilerimizde çıkmıştı. Hiç kim
se «Bu ne biçim lâiklik» demedi, israil 
Devleti Ahdi Atik'in hükümleri ile idare edil
mektedir. israil'i öven ilericilerimiz israil'i lâ
ik Devlet düzeninde göstermektedir. 
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İslâm dini bu muharref semavi dinler gibi 
hurafe ve efsanelere yer ve değer vermiyen, 
ilmî ilerlemeyi, teknik ve ekonomik bilgiyi 
öven, vicdan ve fikir hürriyetini ebedileşti-
ren tek ilâhî dindir. Bizde uzun yıllar lâiklik 
prensibi din düşmanlığı anlamında bir uygula
ma gördü. Okul ve üniversitelerde en basit 
mânada bir din kültürü verilmedi. Din bilgisi 
dersi okutulmadığı için mukaddes dinini, İs-
lâmın iman umdelerini bilmiyen nesiller yetiş
miştir. Her bilinmiyen meçhule karşı şüphe, 
korku ve düşmanlık hislerinin uyanması psi
kolojik bir olaydır. Bizim ilerici, devrimci ay
dınlarımızın İslama karşı duydukları allerji ve 
fobi İslâm dininin mahiyetini, özünü, akide
lerini bilmemekten ve İslâm düşmanlarının yap
tıkları menfi propagandaların etkisi altında 
kalmaktan doğmaktadır. Bu durum karşısın
da genç aydınlarımıza İslâm dininin iman ve 
ahlâk prensiplerini öğretmek gibi sosyal bir 
ihtiyaç doğmaktadır. Bu işi bugünkü imkânla
rı ile Diyanet işleri Başkanlığı başaramıyaca-
ğına göre, Millî Eğitim Bakanlığına büyük ta
rihî sorumluluklar düşmektedir. Geçmişteki 
yanlış yorumlama ve uygulama ile Türk Milleti 
maneviyatından, mukaddesatından ve ahlâkın
dan çok şeyler kaybetmiştir. Bugün cemiyeti
mizi kasıp kavuran ahlâk buhranının, sosyal 
çalkantıların, mânevi çöküşün sebebi ve ne
deni buradadır. 

Son zamanlarda alay ve tariz vesilesi yapıl
mak istenen «ümmet» kelimesinin ilmî ve dinî 
mânasını açıklıyarak bu konuyu vuzuha ka
vuşturmakta fayda mülâhaza etmekteyim. Bir 
Hak Peygambere biat eden, onun ilâhî vahiy-
ile Allah katından getirdiklerine iman eden ve 
uyan topluluğa ümmet denir. Biz Müslüman
lar Hazreti Muhammed Sallallahü Aleyhi ve 
Sellem'in ümmetiyiz ve bununla iftihar ederiz. 
Bu bir iman konusudur. Cenabı Hak Kuranı 
Keriminde, «Her Peygamberin bir ümmeti var
dır.» buyuruyor. Her kim ümmet tâbiri ile 
alay ederse, onu benimsemezse o kişinin Müs
lümanlıkla bir ilgisi ve ilişkisi yoktur. 

Sözlerimi her sene tekrarladığım bir soru 
ile bitiriyorum : Hükümet vaitlerle oyalama 
politikasını terk ederek imam - hatip okulu me
zunlarının önümüzdeki ders yılında fakültele
re devam hakkını gerçekleştirecek midir? 

Diyanet Bütçesinin yüce milletimize hayır
lı ve uğurlu olmasını Cenabı Haktan niyaz eder, 
hepinizi Millet Partisi adına saygıyla selâmla
rım. (M. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Nuri Kodamanoğlu, buyurunuz. 

C. H. P. GUUPU ADINA NUBİ KODA
MANOĞLU (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Diyanet işleri Başkanlığı Bütçesi üzerinde 
C. H. P. nin görüşlerini arza çalışacağım. 

Hiç şüphesiz bu görüşler bir siyasi murake-
be vazifesinin sınırları içinde olacaktır. Bu iti
barla islâm Dininin iman ve amel esasları üze
rinde fikir beyan etmeyi değerli din âlimle
rimize bırakarak, siyasi parti ve müesseselerin 
din müessesesi ile alâka ve münasebetleri üze
rinde duracağız. 

Sayın milletvekilleri; 
İnsanlıkla beraber ve onun kadar eski olan 

. dinler, tarih boyunca, fertlerin ve cemiyetlerin 
hayatı üzerinde derin tesirler icra etmiştir. 

Hemen söylemek mümkündür İd, insanlığın 
bilinebilen 60 asırlık tarihin ilk 55 asrında bü
tün medeni faaliyetler ve ferdî hayat, tamamiyle 
dinlerin hâkimiyet ve nüfuzu altında cereyan 
etmiştir, ilk çağ Yunan ve B-oma medeniyet
leri bile, bir ölçüde bu hükmün dışında tutula
bilir. 

Bu kadar uzun ve derin bir rolün, mutlaka 
dikkate değer fakat her halde hürmete de laik 
bir mahiyeti olduğu muhakkaktır. 

Bütün beşerî iktidar ve memleketlerimizin, 
kendi huzur ve itminanımıza kifayet etmediği 
zaman, dinler; her çeşit ve seviyedeki insan için 
bir huzur vasatı, bir ümit kaynağı olmuştur. 

Dikkatinize sunmak isterim ki, asırlarca ve 
milyonlarca insan düşünce tarihinin en parlak 
simalarından, bir Eflâtunun değil, bir Hazreti 
Muhammed'in ardından yürümüştür, yürümek
tedir. 

Dinlerin getirdiği inanç sistemleri içinde, 
insanlığın saadet ve tekâmülüne gerçekten hiz
met etmiş nice değerler vardır. 

Eğitim kısır çevreler şöyle dursun, ilim ve 
felsefenin dahi, kültürleri yüksek çevreleri hu
zursuzluktan kurtaramadığı, hattâ vahşetten 
bile alıkoyamadığı devirleri tarih görmüştür. 
Roma İmparatoru Hadriyonus'un, zafer şenli
ğinde beş bin çift gladiyatör güreşmiştir. Bu 
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on bin insanın bir yarısı öteki yarısını öldürür
ken; keyif çığlıkları atan Romalı aydınların se
viyesi, devrinin şartları içinde, bizden daha dü
şük değildir... 

Roma imparatorluğu, bugün dahi takdir ve 
istifade ile andığımız, mükemmel bir hukuk dü
zeni kurabildiği halde; insan telâkkisinde ipti
dai idi, eksik idi. 

Köleliğin tabiat kanunları kadar tabiî ve mü
essir olduğu bir devirde, Hasreti Muhammed, 
Kölesi Bilâ'li Habeşiye evlâdı gözüyle bakmış
tır. Ordularının dört bir yanda, ülkeler zaptet-
diği bir devirde, Halife Ömer ile kölesinin; tek 
deveye münâvebe ile bindiğini gören karşılayıcı 
devlet büyükleri donup kalmışlardır. Bu dav
ranışların beşeriyete getirdiği idealin kıymeti, 
günümüzün ölçüleri içinde dahi büyüktür, yüce
dir. tnsan sevgisini ve eşitliği uğrunda islâmi-
yetin açtığı çığır, Osmanlı imparatorluğunda 
yaşıyan ırkların ve renklerin huzur kaynağı ol
muştur. Oysa, günümüzde Amerika Birleşik Dev
letleri, bugünkü medeni seviyesine rağmen, zen
ci problemine, ilim ve kültür yoluyla çabuk ve 
kesin bir çözüm yolu getirmemiştir. 

Devrimizde ıstırabını çekmek şöyle dursun, 
tasavvur dahi edemediğimiz birtakım meselele
ri, dinler sayesinde tarihin sinesine gömebilmiş 
olmamız, neyi kime borçlu olduğumuzu idrak 
etmemize engel olmamalıdır. 

Sayın milletvekilleri; 
Din müessesesinin böylesine hayırlı hizmet

lerine gölge düşüren, birtakım hazin gelişmelere 
de tarih içinde raslanmıştır. Bunun nedenlerini 
de cesaretle ortaya koymalıyız ki, bugün bin 
zahmetle kurduğumuz lâik düzenin kıymetini bi
tebilelim. 

Dinler, tabiatleri icabı, kendi doğmalarına 
bilâ tereddüt iman edilmesini; getirdiği kıymet 
hükümlerine ve koyduğu kaidelere mutlak ri
ayet edilmesini isterler. 

Bu itibarla. 
İman keyfiyeti, itikat esaslarının yürekten 

benimsenmesi ve bir duygu olarak yaşanması 
safhasını aşar da; bütün zihni faaliyetlerin, 
içinde şekilleneceği tek kalıp, bütün fikirlerin 
kendisini teyid ve tezyin etmeye mecbur bu
lunduğu tek hakikat olmak imkân ve imtiya
zına vardı mı; başka düşünce ve hakikatlerin 
idrak ve imaline mâni olmak gücünü kazandı 

mı, medeniyetler için ciddî bir çöküntü başlamış 
demektir. Zira böyle cemiyetlerde artık, bü
tün fikir ve hakikatlerin dinî doğmalardan ha
reketle imal ve istihsali mecburi kılınır. Bütün 
zihni faaliyetlerin metodu tektir ve istidlalidir. 

İnsan kafasında ilmî zihniyetin teşekkül 
etmesi, artık beklenemez. Yaratıcı zekâ du
mura uğrar. Düşünce hürriyeti şöyle dursun, 
böyle bir ihtiyacın idrakine dahi varılmaz. Dola-
yısiyle ilimlerde felsefede hattâ sanat da geri 
kalınır. Siyasi, iktisadi ve askerî esaret artık 
sakınılamaz akıbet olur. 

Devrinin en parlak ilim ve irfan ocakların
dan biri olan, bir Fatih Medresesinin, bir Süley-
maniye Medresesinin Batı üniversiteleri karşı
sında çökmesinin başlıca sebep ve mesulü bu
dur. 

Onun içindir ki, 1924 yılında Tevhidi Tedri
sat Kanunu ile medreseler kapatılmış ve dogma
tik eğitim düzeni yerine hür düşünceye dayalı 
lâik okullar kurulmuştur. Yeni Anayasa ile 
de teminat altına alınmıştır. 

Böyle bir düzende elbette din eğitimine de 
yer vardır. Ancak iman ile tefekkür arasında, 
sözlerimin başında arz ettiğim denge, muhafaza 
olunmak lâzımdır. 

Sayın milletvekilleri; 
Dinler, hiç şüphesiz sadece birer iman man

zumesi olmaktan ibaret değildirler. Dinler, ay
nı zamanda hayat boyunca geçerli olduğuna 
inanılan emirleri ve yasakları ihtiva eden ilâhi 
kanunlardır. Bu tabiatlerinden dolayı da tüm 
Devlet hayatına hâkim ve nafiz olmak istidachn-
dadırlar. 

Bu istidadın tezahür tarzları tarih içinde çok 
değişik olmakla beraber, üç ayrı safha arz ettiği 
söylenebilir. 

Birinci safha, dinlerin bütün ferdi hayata ve 
bütün medeni faaliyetlere mutlak hâkim ve na
fiz olduğu devirlerdir. Bu devirlerde, dinlerin 
dünya mümessilleri olan ruhban sınıfı, islâmi-
yette ise ilmiye sınıfı, dinî hizmetlerden başka, 
hem siyasi iktidarın, hem de bütün kamu görev
lerinin sahip ve merciidir. 

İnsanlık umumiyetle bilinen tarihin 4500 yı
lını böyle yaşamıştır. 

İkinci safhada ise, dinler ferdî hayatın ve 
medeni faaliyetlerin Anayasası olmakta devam 
etmekle beraber; ruhban sınıfı, İslâmda ilmiye 
sınıfı, kamu hizmetlerini idare adamlariyle pay-
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laşmış, siyasi iktidarı ise tamamen veya büyük 
ölçüde başkalarına bırakmak zorunda kalmıştır. 

İnsanlık 1000 yılını da böyle yaşamıştır. Sa
yın milletvekilleri, bu sistemlerin mahzuru 
neydi? Ve niçin yıkıldılar? Bu sorulara kısa 
da olsa sarih olarak cevaplar vermeliyiz ki; lâik 
düzenin ne büyük bir tarih ve tekâmül zarureti 
olduğu anlaşılsın. 

Orta ve Yeni Çağ Avrupa'sında ve Tanzi-
mata kadar da Türkiye'de yaşamış olan bu sis
temde ; cemiyet ve ferdin bütün hayat ve müna
sebetleri doğrudan doğruya veya dolayısiyle, 
fakat tamamiyle din kaide ve kanunlarına da
yalı ve bağlı idi. Devlet umumiyetle, Anayasası 
olan şeriatın ve ilmiye sınıfının nüfuz ve itiba
rını muhafazaya memur bir zabıta kuvveti ro
lünde kalıyordu. 

Bu imtiyazlı durumdan istifade eden ilmiye 
sınıfı, nüfuz ve itibarının sürekli olmasını ve ra
hat kabul görmesini sağlamak için kolay yolu 
seçmiştir. Yeni imanla - tefekkür; ruhaniyetle 
Devlet arasında bulunması gereken çifte den
geyi bozmayı tercih etmiştir. 

îmanla tefekkür arasındaki dengenin bozul
ması dolayısiyle mâruz kalman tefekkür ve ilim
de çöküntü ise din bilginlerinin de seviyesini dü
şürmüş, 8 nci asırda Ebu Hanife ile varılan se
viye bugün hayal olmuş 400 yıl sonra bir Zem-
billi Ali Efendiye hasret kalınmıştır. 

Fek tabiî olarak din âlimlerimiz Batılı din 
bilginlerinin başarı ile uyguladığı (exegetisme) 
denilen tahlil ve tefsir metotlarını kullanama-
mışlar ve Islâmiyete yeni bir hayatiyet vereme
mişlerdir. Netice itibariyle de dondurulmuş ka
faların yaşadığı, dondurulmak istenen bir ce
miyet haline gelmişiz. Terakki artık imkânsız 
olmasa bile çok güç hale gelmiş idi. 

Sayın milletvekilleri, 
Bir tefekkür sitemi veya bir hayat tarzı 

kendi içinde tekâmül şansını ve takatini kaybet
ti mi, kendi hayatiyetini devam ettirebilmek için 
başvurabileceği tek çare taassuptur. Bu bir sos-
yo - psikolojik kanundur. 

Başka din, fikir, kanâat ve hayat tarzlarına 
karşı mutlak bir müsamahasızlık tek çaredir. Ve 
eğer bu duruma düşmüş olan ruhban sınıfı, bizde 
ilmiye sınıfı, Devlet gücünü de yanına alabilmiş 
ise, zulüm ve şiddet mübâh ve garikabili içtina-
bolur. 

Bir hallacı mansuru, bir sahabet dinî süh-
reverdiyi mahkûm ve idam eder. Sünnilik, 
alevilik tefrikası, 31 Mart vakası ve daha ni
celeri, Batıda engizisyonlar, Saint Barthalmy 
katliamı, yüzyıllarca süren din harbleri ve saire 
bu pisiko - sosyolojik kanunun tabiî neticeleri
dir. 

Onun içindir ki; Batının 500 yıldan beri, bi
zim ise 150 yıldır bu facialardan geçerek vasıl 
olduğumuz netice, bir yönüyle din ile Devlet 
ayrılığı demek olan lâik düzendir. 

Sayın milletvekilleri, 
Bu düzenin hukukî temellerini ve mahiyetini 

de kısaca açıklamak isterim: 

Bizde lâik düzene kesin geçiş Cumhuriyetle 
olmuştur. İlk önemli adım 429 sayılı Kanundur. 
Nitekim 1924 tarihli, Seriye ve Evkaf ve Er
kânı - Harbiyei Umumiye vekâletlerinin lağvı 
hakkındaki bu kanunun 1 nci maddesi aynen 
şöyledir: 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyetinde, mua
melâtı nâsa dair olan ahkâmın teşriî ve infazı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile onun teşkil 
ettiği hükümete aidolup, Dinî Mübinî îslâmın 
bundan maada itikadat ve ibadata dair bütün 
ahkâm ve mesailinin tedviri ve müessesatı dini-
yenin idaresi için Cumhuriyetin makarrında 
(Bir Diyanet İşleri Reisliği) makamı tesis edil
miştir.» 

Bu maddeye Anayasamızın 19 ncu maddesi 
ile birlikte düşününce, Türkiye'de lâik düzenin 
bütün ilkeleri açıkça ortaya çıkar. 

1 nci ilke; bütün Türkler itikat esaslarında 
mutlak olarak hürdürler. Diledikleri şeye inan
makta serbesttirler. 

2. ibadet esaslarında ise Anayasamızın adı 
geçen maddesinde de söylendiği gibi ibadetin 
sadece kamu düzen ve ahlâkına aykırı olma
ması şartına bağlı olacaklardır. 

3. Muamelâtı nâsa gelince bunun teşriî ve 
infazı T. B. M. ne ve onun teşkil edeceği Hü
kümete aittir. 

Yani toplum ve Devlet hayatında, şeriat ku
rallarına riayet mecburiyeti yerini Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin yaptığı kanunlara riayet 
mecburiyetine terk etmiştir. Bu demektir ki, ru-
haniyet kanunları ile Devletin kanunlarının ka
bili telif olmaması halinde, Devletin kanunları
na riayet tercih olunmuş ve mecburi kılınmıştır. 
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Artık kimse Devletin sosyal, iktisadi, siyasi 
veya hukukî temel düzenini, kısmen de olsa din 
kurallarına dayandıramıyacaktır. (Anayasa 
madde : 19) 

Dördüncü ilke ise, Sayın Başbakanın 12 nci 
basın toplantısındaki beyanatında aynen ifade 
edilmiştir. «Din ve Devlet ayrılığı» diyor Sayın 
Başbakan, «dine ait geleneksel hizmetler dışın
da Devletin kayıtsızlığını değil, lâik bir Cum
huriyet rejimi içinde başıboş bırakılacak bir 
dinî hayatın, bizzat lâiklik rejimini tehlikeye 
düşürecek istismar hareketlerine ve zararlı ola
bilecek cereyanlara yol açmasını önlemek so
rumluluğunu getirmiştir.» 

5 nci ilke çağdaş bilim ve eğitim esaslarına 
aykırı eğitim ve öğretim yerlerinin açılamıyaca-
ğına dair dir. (Anayasa madde : 21) 

Sayın milletvekilleri, toplumların mânevi bir
lik ve bütünlüğünü sağlamak bakımından hiç
bir sosyal güç, insan cemiyetlerinin hayatında 
din kadar köklü ve sürekli bir rol oynamamış
tır. Dinin her türlü maddi (hukukî - siyasi) bağ
lama ve zorlama gücünü kaybettiği, günümü
zün lâik CCÂ düetlerinde dahi, din, mânevi bir 
sosyal güç c!a::^k ayakta durmaktadır. 

Bu mânevi sosyal güçten Türk halkı, belki 
de, tarihinde en çok istifade ettiği devirler ka
dar, bugün de istifade edebilir, etmek istiyacın-
dadır. 

Zira; demokratik rejim icabı siyasi kanaat 
ve görüşler büyük ölçüde derinleşmektedir. Üs
telik, bâzı politikacılar, aslında tabiî olan fikir 
ayrılıklarını, vatandaşlar arasında sert husu
metler halinde kemikleştirip, siyasi istismar va
satlarını sağlama bağlamak istemektedirler. Bu 
yüzden insanlarımız arasında bulunması zaruri 
olan karşılıklı sevgi ve müsamaha duyguları, 
bugün her zaman olduğundan çok daha derin 
bir ihtiyaç haline gelmiştir. 

Birbirimizi anlamaya ve sevmeye bu derece 
muhtacolduğumuz bir devirde, mezhep ve parti 
farkı gözetmeksizin, milletimizin tümünün alm-
terinden ayırdığı tahsisatla yaşıyan Diyanet İş
leri kadrolarımıza, mânevi birliğimizi takviye 
etmek düşüyor. Din yolunda da millet yolunda 
da yapacağı hizmetlerin en değerlisi, en sevap 
olanı budur. 

Bu yolda muvaffakiyetin baş şartı ise, Di
yanet işleri Teşkilâtının siyasi ve iktisadi mü-
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caddelerin dışında kalması, Anayasa düzeninin 
çizdiği faaliyet sahasını taşmaması ve Hüküme
tin de bu zaruretlere samimiyet ve ciddiyetle 
sahip çıkmasıdır. 

Nazik ve değerli Bakanın bu yolda elinden 
geleni yapacağına inanıyoruz. 

1969 bütçesinin Diyanet İşleri Başkanlığı 
Teşkilâtına ve aziz milletimize mutluluk getir
mesini temenni eder, hepinize saygılar sunarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı, buyuru
nuz efendim. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 

Değerli grup sözcüsü arkadaşlarımızın ifa
de buyurduklan tenkid ve temennilere gecenin 
bu saatinde sizleri sıkmıyacak ölçüler içinde 
arzı cevap etmeye çalışacağım. 

Evvelâ bir noktayı memnuniyetle tesbit ve 
işaret etmek istiyorum. Bundan evvelki yıllar
da cereyan etmiş olan bütçe müzakerelerinin 
bilhassa lâik Devlet anlayışı üzerinde hemen 
bütün gruplarca teksifi bir şekilde durulduğu 
bunun tatbikat ve mâna yönünden geniş mü
zakerelere ve münakaşalara sahne teşkil etmiş 
olduğu bir gerçektir. Bu yılki bütçe müzakere
lerinin gerek Senato müzakereleri itibariyle, 
gerek Millet Meclisi müzakereleri itibariyle 
lâik Devlet anlayışı üzerinde bir vuzuha, bir 
birliğe varma istidadını gördüğümüz bu ten-
kidlerden dolayı mahsus bir memnuniyet duy
duğumu huzurunuzda belirtmek istiyorum. 

Bu mesele önemli bir meseledir; çünkü lâik
liğin Anayasamızın tesbit etmiş olduğu 19 ne a 
maddenin hudut ve şümulü içinde buutlandırıl-
ması konusunda eğer siyasi partiler bir görüş 
birliği içinde olabilirlerse, bu, meselelerimizi 
halletmekte, zuhur eden hâdiselere teşhis koy
makta bize daha iyi bir yol gösterir, daha 
aydınlatıcı bir istikâmet verebilir. Bu noktada 
şüphesiz sayın Millet Partisi sözcüsü arkada
şımızın tenkid ve temennileri içerisinde ifade 
etmiş olduğu ve bizim anlayışımıza göre ta
lep itibariyle ortaya sürmüş bulunduğu bir 
kısım meselelerin Anayasanın tesbit etmiş ol
duğu lâiklik çizgisini aşmış olduğunu burada 
tebarüz ettirmeye mecburum. 

Meseleyi kendi tabiatı ve memleketin sosyal 
şartlan içerisinde ele alıp değerlendirip dü-
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şünmek ve tenkidleri de o istikâmette yapmak 
bizi har helde daha salim bir yola götüreceği 
gibi teşkilâtımıza ışık tutması ve bilhassa 
yeni bir kanun, yeni bir hüviyet içinde ge
lişmekte bulunan ve devamlı olarak aydın din 
adamı hasreti çeken memleketimizde henüz ge
lişmekte bulunan bir fidanı yanlış birtakım 
baskılara mâruz bırakmak, onun dayanamı-
yacağı fırtınalara tâbi tutmak gibi ilerde ma
zarratını memleketimizin çekebileceği birtakım 
temennileri spekülatif ölçüler içerisinde ifade 
etmekte de memleket yararı yönünden bir fay 
da bulmadığımı ifade etmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, işçi Partisi saym 
sözcüsünün Kuran kursları konusunda ileriye 
sürmüş olduğu husus Diyanet işleri Teşkilât 
Kanununun 7 nci maddesinin 3 ncü bendinde 
sarahatle ifade edilmiştir. Mezkûr 7 nci mad
de : «Yurt içinde ve yurt dışında açılan dinî 
ve meslekî kurs, seminer, konferans ve kongre
lere kuruluş personelinden lüzum görülenle
rin devamını sağlamak ve eğitmek.» 

(d) bendi : «Kuran kurslarının yönetim, 
eğitim ve öğretim işlerini ilgili bakanlıkla iş
birliği yaparak yürütmek.» 

Tevhidi Tedrisat Kanunu eğitimi «Türkiye 
dahilindeki bütün müessesatı ilmiye ve tedri-
siye Maarif Vekâletine merbuttur» hükmüyle 
Millî Eğitim Bakanlığımıza bağlanmıştır. Yine 
aynı kanunun 4 ncü maddesi; «Maarif Ve
kâleti yüksek diniyat mütehassısları yetiştir
mek üzere Dârüffûnunda bir ilahiyat Fakültesi 
tesis ve imamet ve hitabet gibi hidematı dini-
yenin ifası vazifesiyle mükellef memurların 
yetişmesi için de ayrı mektepler küşadede-
cektir.» hükmünü vaz'etmiştir. 

Bugün açılmış bulunan ve murakabesi ta
mamen Millî Eğitim Bakanlığına tedvi edil
miş bulunan, sadece müfredatın mesih eğiti
mi müfredatı yönünden Diyanet İşleri Baş
kanlığımızın mütalâasına müracaat edilen 
imam - hatip okulları işte bu 4 ncü madde hük
müne göre açılmış bulunmaktadır. Kurarı 
kursları ise bahsettiğim gibi 633 sayılı Teşki
lât Kanununun 3 ncü maddesine istinaden açıl
maktadır. Bu kurslar esasen 633 sayılı Teşki
lât Kanunu yokken de, 1929 senesinden iti
baren devam edegelmekte olan ve 1951 yılın
dan sonra da açılmaları, idareleri, eğitim sis

temleri, bir yönetmelikle tesbit edilen esaslar 
dâhilinde yürümekteydi. 

Binaenaleyh, meselede bir kanunsuzluk bu
lunmadığı gibi Tevhidi Tedrisat Kanununa ay
kırı bir durum da ortada mevcut değildir. 

Köy imamlarının vekâletin istihadamlan 
konusunda hemen bütün arkadaşlarımızın te
mennileri oldu. Vekâleten istihdam konusu 633 
sayılı Kanunun getirmiş bulunduğu bir hü
kümdür. Vekâleten istihdamından temel şikâ
yetin, vekâlet müessesesi ile birlikte ve on
dan daha ziyade vekâlet hükümlerinin tatbiki 
suretiyle din görevlilerinin almakta bulun
dukları maaşların, kadro karşılığı olan mikta
rın üçte ikisine tekabül etmesi dolayısiyle din 
görevlilerinin maddi durumlarının iyi olmadığı 
merkezinde toplanmakta ve şikâyetler de bize 
bu noktalardan intikal etmektedir. 

Şimdi, muhterem milletvekilleri, meseleyi iki 
konuda mütalâa etmek lâzımdır. Eğer mesele, 
sadece bir para meselesi olsa. şüphesiz ki, ikti
dar bütçesine, tamamının karşılığını koyduğu 
bir parayı ödemekte müşkülât çekmez. Türki
ye'de hepinizin malûmu bulunduğu gibi, yetiş
miş din görevlisi konusu öteden beri münakaşa 
konusu olmaktadır, şikâyet konusu olmakta
dır. 633 sayılı Kanun vekâlet müessesesi ile bir
likte bir de nitelik müessesesini getirmiştir. Bir 
nitelik arıyor. Çünkü yetişmiş din adamı veya
hut aydın din adamı yetiştirmeyi hangi yollarla 
teşvik edeceğiz? İmam - hatip okullarından çı
kan talebelerin bugün Diyanet İşleri Teşkilâtı
na teveccüh etmemeleri, sadece bir kadro dü
şüklüğü meselesi değildir. Çünkü oldukça ya
kın mâsisi bulunan bu okullardan mezun olan 
talebelerimiz Yüksek İslâm Enstitülerine, İlahi
yat fakültelerine teveccüh etmek suretiyle Millî 
Eğitim Bakanlığı kadrolarında da geniş imkân
lar bulmaktadırlar. Bu itibarla bize teveccüh
leri bugün için biraz az sayıdadır. Ama bu ilâ-
nihaye böyle devam edecek değildir şüphesiz. 
Adedleri 69 a varmış bulunan bu okul mezun
larının ilerde Diyanet İşleri kadrosunda daha 
çok sayıda ve daha verimli hizmetler ifa edecek 
şekilde yer alacaklarından hiç şüphe etmiyoruz. 

Yalnız, bu demek değildir ki, din görevlile
rinin mevcut iktisadi ve sosyal şartlar içerisin
de geçim durumları iktidar tarafından düşünül-
miyecektir. Niteliklerden fedakârlık etmemek 
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kaydiyle din görevlilerimizin kadrolarının kar
şılığı olan paraları alabilmeleri imkânları tara
fımızdan düşünülmektedir. Nitekim, bu konuda 
yapmış bulunduğumuz çalşmalar Yüksek Din 
İşleri Kurulu tarafından son safhaya getirilmiş 
ve bir taslak olarak Bakanlığıma sunulmuştur. 

Bu konuda üzerinde henüz Bakanlığım çalış
ma yapmakta bulunduğundan, Hükümet görüşü 
tebellür etmemiş olması itibariyle bu taslağın 
esaslarım burada huzurunuzda açıklıyacak de
ğilim. Açıkladığım takdirde bu bir angajman 
ifade eder ki, Hükümet ciddiyetiyle kabili telif 
değildir. Ama en kısa zamanda, bu hazırlıkları 
bir neticeye bağlamak imkânına mâlik olacağı
mızı zannediyorum. 

Sayın Diler'in din ve inanç konusundaki gö
rüşleri, meseleyi esaslı noktasından bir tahlile 
tabi tutmaktadır. Değerli görüşler, değerli te
menniler ileriye sürmüştür. Temenniler babın
da 633 numaralı Kanunun noksanlarından, 
müktesep hakların gözetilmemiş bulunduğun
dan şikâyetçi olmuşlardır. Arz ettiğim gibi 633 
sayılı Kanun üzerinde çalışmalarımız son safha
dadır. Bahsolunan noksanlar da, şüphesiz sade
ce din görevlilerinin maddi durumları ile ilgili 
değildir. Çalışmalar, genel olarak 3 senelik tat
bikatın bize vermiş olduğu intibaları nazarı dik
kate alarak bu eksiklik ve noksanlıkların telâ
fisi cihetine gideceğiz. 

İntibaklar tamamen yapılmıştır. Müftü ve 
vaizlerin intibaklarının yapılmaması kanundan 
doğmaktadır. 

İmam - Hatip okulu mezunlarının üniversi
teye girmesi konusu 1969 yılı için halledilmiş 
durumdadır. Millî Eğitim Bakanlığı, İmam - Ha
tip okulu ikinci devresi mezunlarının 4 ders 
mecburi, 2 ders de tercihli olmak üzere 6 ders
ten mutabakat imtihanı vermek suretiyle üni
versite imtihanlarına girebilme hakkını kendi
lerine verecektir. Millî Eğitim Bakanlığından 
almış olduğumuz bilgiler bu merkezdedir. 

Uzun zaman Diyanet İşleri Teşkilâtı müh
mel halde bırakılmış bir teşkilâttır. Binaen
aleyh bir taraftan binaları, diğer taraftan mef
ruşatı, elbette ki bizi de çoğu kere üzen ölçüler 
içerisindedir. Devletin gelişen imkânları içeri
sinde bunlar giderilmektedir. Nitekim eski müh
mel halleri artık bugün ortadan kalkmış ve 
müftülük yaptırma dernekleri, halkımız tara

fından büyük itibar gören bu dernekler, Hükü
metin de mevcut imkânları içerisinde katkıda 
bulunması suretiyle teşvikiyle, müftülük bina
larını, konferans salonları ile, kütüphaneleriy-
le ve çoğu yerde de loj manian ile yapmakta
dır ve bu tempo böyle gittiği takdirde bahset
tiğimiz sıkıntılar da ortadan kalkacaktır. 

Yüce Meclisin malûmudur ki; bu tip yatı
rımlar statik yatırımlardır. Kalkınma içerisin
de bulunan bir memlekette bu tip statik yatı
rımlara para bağlamak, Devlet Plânlama Teş-
kilâtımızca da uygun görülmemektedir. Nite
kim, hükümet binaları tapu daireleri, aynı sı
kıntı içerisindedir. Bu sıkıntılar, Devlet im
kânlarının, Bütçe imkânlarının artması ile an
cak giderilecektir. Bu, bir zaman meselesidir. 

Sayın Kabadayı, genel izahatının dışında 
imam - hatip kadrolarının yetersizliğinden ya
landılar. İmam - hatip kadroları 633 sayılı Ka
nunun emrettiği ölçü içerisinde alınmaktadır. 
Her yıl 2 000 köy imam - hatip kadrosu alın
makta ve 250 - 500, yılma göre şehir kadrola
rı da serbest bırakılmaktadır. Bunun dışında 
daha fazla kadro vermeye devletin bugünkü 
malî imkânları müsait değildir. Türkiye'de 
yaklaşık olarak 55 bin ünite vardır. Bunun 
yine yaklaşık olarak 40 bini Devlet tarafından 
maaş alan cami görevlilerinin hizmetlerinden 
mahrumdur. Bundan biz de müştekiyiz. Ama 
kanaatimizce 633 sayılı Kanun iyi bir plân yap
mıştır, senede 2 000 kadro az bir kadro değil
dir. Millî Eğitim Bakanlığı hâriç, zannediyo
rum ki, bu ölçüde bir kadro, başka bakanlıklar 
tarafından alınmamaktadır.. 

Bu kadrolar alınmadan evvel bu yük tama
men köylümüzün, kentlimizin, şehirlimizin 
omuzlarına yüklenmiş idi. Bugün Devlet mese
leyi bir ölçü içinde omuzlamıştır ve imkânları 
gûlişdikçe şüphesiz din görevlilerimizi biz de 
aynı sizler gibi düşünerek desteklemek istiyo
rum. Ama Devletin bütçesi bir denge içerisin
de dağılıma mâruz bir bütçedir. Bu Diyanet 
İşleri bütçemiz de, her yıl 2 000 - 2 500 ci
varında almış olduğu kadrolarla süratle geniş-
liyen ve ağırlığını her yıl hissettiren bir bütçe 
hüviyeti içerisindedir. 

1963 senesinde 57 milyon liralık bir bütçe 
ile çalışan bu müessese 1969 senesinde 193 mil
yon gibi bir meblâğa ulaşmıştır. Bu küçümse
necek bir rakam değildir. 
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Köy imam - hatiplerinin tâyininde kıstas 
imtihandır. Bu imtihanlar mahallî müftülükler 
tarafından yapılır ve inhalar başkanlığa gön
derilmek suretiyle kesinleştirilir. Müftülük bi
naları konusundaki düşüncelerimizi, görüşleri
mizi arz ettik. 

Din adamlarımızın müspet bilgilerle yetişti-1 
rilmesi konusu bizim aslî görevlerimizin içeri
sindedir. Üzerinde hassasiyetle durduğumuz 
bir konudur. Evvelâ elimizde mevcudolan ve 
halen görevde bulunan bir kadro vardır. Bu 
kadronun açmış bulunduğumuz tekâmül kurs-
lariyle geliştirilmesine, yetiştirilmesine çalışı
yoruz. 1969 yılında açacağımız kurslarla müf
tülerimizin tamamını kurstan geçirmiş olaca
ğız. Bu kurslar Diyanet İşleri Başkanlığı tara
fından merkezde açılmaktadır. Meslekî ders
lerin dışında imkân nisbetinde genel kültür ko
nularında kendileri tenvir edilmektedirler. 1968 
yılında 2 620 din görevlisi - müftüler hariç -
kimseler kursa tabi tutulmuş, Ankara'da açmış 
olduğumuz kursta da 128 müftümüz eğitim gör
müştür. Yani mevcut elemanlarımızın yetişti
rilmesi konusunda biz gerek taşra teşkilâtı
mızın içinde, gerekse merkezde kurslar açmak 
suretiyle bu görevi yerine getirmeye çalışıyo
ruz. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 633 sayılı Teşki
lât Kanunu çıkıncaya kadar bir teftiş [kadro
sundan mahrumdu. Bugün mevcudolan teftiş 
kadrosunun kifayet etmediği konusunda Sayın 
Kabadayı'nm temennilerine ben de iştirak edi
yorum. Kanun tadilâtında bu hususa da yer 
vermiş bulunuyoruz. 

Vaizlerimizin, gezici vaizlik müessesesi 
kalkmış olduğu için, köylere gitmesi konusu 
yolluk verilmek suretiyle temin ediliyor. Eli
mimde miktarı kâfi vaizimiz yoîktur. Kanunun 
tesbit etmiş olduğu nitelik şartlarına titizlikle 
riayet ediyoruz. Asgari imam - "hatip okulu 
ikinci devre mezunu olmıyan ve tecrübe geçir-
memiş bulunan kimseleri vaiz olarak istihdam 
etmiyoruz. Aksi takdirde bu kürsülerden de
ğişik şikâyetlere muhataJboluruz. Bu itibarla 
konu üzerinde titiz bulunduğumuzu bu vesile 
ile ifade etmek isterim. 

Kaynakların birleştirilmesi, arz ettiğim gi
bi, bir zamana vabestedir ve teşkilât kanunun 
titizlikle tatbikine vabestedir. 

1 Kadrolar konusu: Muhterem milletvekilleri 
tarafından geçen yıllarda olduğu gibi kadrola
rın tevzii konusu bu yıl da şikâyet konusu oMu. 
Bundan evvel vâki ştifcâyetller kadroların Diya
net İşleri Başjkamlığı tarafından ve Bakanlık ta
rafından tevzi edilmekte bulunması, dolayısliyle 
milletvekili ve senatörlerin veyahut sair baskı
lanın tesirinin galip bulunduğu, binaenaleyh 
partizanca hareket edildiği, bu itibarla bu tev
ziata daha âdil Jbir şekil verilmesi yine bu kür
sülerden Sayın Kabadayı'nın bugün ifade ettiği 
heyecan içerisinde söylenmişjtir. Nihayet biz, 
«Artıık bunlan Bakanlık veya Diyanet işleri Baş
kanlığı tevzi etmesin, geniş ölçüde illere bıraka
lım bu işli, Merin kendisi yapsın.» demişizdir. 
Üç senelik tatbikatın eski şikâyetlere nazaran 
bu şikâyetleri daha aJsgarî hadde indirmiş ol
duğunu ifade etmek isterim. Bu şikâyetler bu 
tempo ie 15 - 20 sene daha devam edecektir. 
40 bin ünitenin kadrosuz olduğunu tahmin edi-

I yoruz. Bu, 20 seneye tekabül eder, ünite adedi 
I sabit kaldığı takdirde. 

Biz, elimizide kadrolann tevzi zamaniyle 
I imam - hatip okullarının mezuniyet zamanındaki 

fark ve yıl içerisinde mülhak vakıfların mazbut 
vakıflara çevrilmesi suretiyle kadrolannın Di-

I yanet işleri Başkanlığı tarafından karşılanması 
zaruretine binaen 150 -160 kadar kadroyu mev
kuf tutuyoruz. Bu da bir zarurettir. Bu tasarru
fun bizim elimizde olması lâzımdır. Bunun dı
şında tamamını illerin emrine gönderiyoruz ve 
onlann bize göndermiş olduğu liste üzerinde de 
yüzde 99 buraJda bir tasarrufta bulunmuyoruz, 
tasdik ederek iade ediyoruz. Bunun dışında da 

I bulabilmiş olduğumuz bir şekil maalesef mevcut 
değildir. 
Kisve meselesi, arz ettiğim gibi bütçe imkân

ları meselesidir. Biz de üzerinde hassasiyetle du
ruyoruz bu konunun. Zannediyorum ki, bundan 
evvelki bütçelerde bir kere alınmış, biz bu yıl 
için getiremedik. 

Din dersi konusu tamamen Millî Eğitim Ba
kanlığına ait bir konudur. Millî Eğitim Bakan
lığı bu konunun üzerinde bir değerlendirme yap
malıdır, bu itibarla bendeniz bir cevap arz et
miyorum. 

Kuran kursu açılacak binalar Sağlık ve Ba
yındırlık Müdürlüğü tarafından tetkik edilanek 
suretiyle ihtiyaca kâfi geldiği bildirildiği tak-

| dirde açılabilir. Bunun dışında illerdeki Kuran 

244 — 
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kurslarının ü e r tarafından sair surette müsa
ade verilmek suretiyle açılması mümkün de
ğildir. 

Sayın Cumalıoğlu, Adalet Partisi Hüküme
tinin Hükümet programında taahhüdetmis oldu
ğu hususları yerine getirmemiş bulunduğunu 
ve bu teşkilâtı yeterli bir bütçeye kavuşturama
dığını ifade ettiler. Arz ettim, 57 milyondan büt
çe 193 milyona çıkmış. Bunu sadece alınan kad
rolarım farkı olarak kabul etmiek bir yanlış he
sap hatasıdır. Bu gelişen, büyüyen, Teşkilât Ka
nununun kendisine vermiş olduğu görevleri ke
maliyle yapmaya gayret eden bir müessesenin 
tabiî gelşmesimin sonucudur. Şüphesiz bunun 
içerisinde verilen kadrolar da vardır. Bu kadro
ları bu bütçenin dışında mütalâa etmeye imkân 
yoktur ki, bu taahhüdün yerine getirilememiş 
olduğu iddiası samimiyetle telif edilebilsin. Bu 
kadrolar da bu bütçenin içerisindedir. Binaena
leyh bütçenin gelişmesi, sadece kadro karşılık
larının konulması suretiyle, tefsir edilmek insaf 
ile kabil telif değildir. 

«Din hizmetlerini küçümsemekte iktidarın 
ne faydası varidır?» buyurdular. Sayın Cumalı
oğlu, «îktâdar din hizmetlerini küçümsüyor», 
buyurdu. Bilâkis, biz din hizmetlilerine lâyık 
olduğu ehemmiyeti realist ölçüler içerisinde, 
mesuliyet hissi bulunan insanların bu mesuliyet 
şuuru içerisinde veriyoruz. Yoksa buraya çıkıp, 
ben sizin konuşmalarınızdan daha ileri bir ko
nuşmayı yaparım. Gayet rahattır. Din görevli
lerine sadece kadro maaşını niçin verelim, ay
da 1 000 lira verelim. Spor - Toto münakaşaları 
ve saire... Bunlar güzel şeyler, yapılabilir bu mu
kayese elbette. Bir futbolcunun transferden al
dığı ücreti Sayın Cumalıoğlu, zâtıâliniz de almı
yorsunuz, bendeniz de almıyorum. Bunları bir 
grup sözcüsünün bütçje tenkidi ağırlığı içinde 
mütalâa edilecek sözler olarak kabul etmiyo
rum. Bunlar Yüce Meclisle hitaptan ziyade, din 
görevlileri camiasına hitabetmek ve asıl bize 
yapmak istedikleri töhmeti, bilâkis kendi istika
metlerimden halka duyurmak suretiyle bizzat bu 
töhmetin içinde kendilerinim bulunduğu mânâ
sımı çıkarmak da bir hata olimyaöaktır. 

iSaym Cumalıoğlu, bütçeyi titiz olarak tet
kik etmişler. Ta ki, dersiamlar konusuna kadar 
meseleyi indirebilmişler. Fakat bu titizlikte 
biz biraz da samimiyet bulmak istemdik. Meselâ 
Dersiamları, büyük ilim adamı, âlim, kütüpha

nede ömrünü geçiren insanlar olarak tesbit edip 
300 - 500 lira maaş aldıklarını if aJde ederken, di
ğer taraftan bu Dersiamların çok büyük bir 
kısmının müftü bulunduğunu, vaiz bulunduğu
nu Dersiam ücretinin dışında ayrıca ücret aldı
ğını da burada insaf ile belirtmeleri icabeder-
di. 

Kanunlar yapıldığının ertesi sene, hele teş
kilât kanunu gibi Diyanet İşleri Teşkilât Ka
nunu gibi yeni kurulmuş bir müessesenin te
mel kanunu olan bir kanunu çok kısa zaman
da değiştirmeyi biz faydalı bulmuyoruz. Bu ka
nunlar biraz tatbik edilmelidir. Zaman içeri
sindeki boşlukları, aksıyan tarafları tesbit edil
melidir ve değiştirme ancak ondan sonra yapıl
malıdır. Aksi takdirde tesbit ettiğiniz bir nok
tayı değiştireceksiniz, ertesi sene yeni bir nokta, 
yeni bir nokta çıkacak, o takdirde de bu teşki
lât kanununun sistematiği bozulacak ve bir 
gün iş görmez hale gelecektir. Bu itibarla bi
raz sabır ile hareket ettiğimiz takdirde Teşkilât 
Kanununun da aksıyan taraflarının, sözleri
min başında ifade ettiğim gibi, değiştirileceğini 
ve Hükümet programında taahhüd etmiş bu
lunduğumuz ne varsa noksansız ve eksiksiz ola
cak huzurunuza getirileceğini bir kere daha 
teyiden arz ederim. 

icareteyn müessesesi çıktıktan sonra vakıf 
müessesesinde büyük sarfiyat meydana gelmiş
tir. Binaenaleyh vakıfların tarumar edilmek 
suretiyle dinî hizmetlere vakfedilmiş olan bü
yük asarın, gelirlerin ortadan kaldırılmış bu
lunduğunu ifade etmeyi de doğru bulmuyorum, 
insaflı bulmuyorum. Çünkü bu nihayet 1823 se
nesinden beri devam edegelen vakıflar ancak 
Vakıflar Teşkilât Kanunu ile ve 2762 sayılı 
Vakıflar Kanunu ile gerçek bir hüviyete kavuş
turulmak imkânı bulabilmiştir. Eğer bu çıkma
mış olsaydı o takdirde bugün şikâyetçisi oldu
ğumuz konuların daha geniş ölçüde şikâyetçi
si bulunacak idiniz. 

Millet Partisinin yapmış olduğu kanun tek
lifini iktidar olarak zamansız bulmuş idik. Bu 
itibarla şüphesiz iltifat etmedik. 

Cumhuriyet hükümetlerini Papaya hoş gö
rünmek için 1,5 milyon broşür bastırmakla it
ham etmeyi hafif bir davranış olarak tavsife 
mecburum. Bir taraftan din görevlilerinin 
maddi durumlarından, Diyanet işleri bütçesi-
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nin yüksek tutulmadığından şikâyet ediyorsu
nuz, Turizm Bakanlığı bütçesi geldiği zaman 
sözcünüz turizm gelirlerimizin aslığından şikâ
yet edecektir. Bu yapılan hareket memlekete dö
viz temin etmek dış tediye blânçomuzu muva
zeneli hale getirmek ve bu suretle memleket 
kalkınmasına yardım etmek, hizmet etmek ve 
bu gelir yükselim inden, sizin şikâyetçisi bulun
duğunuz Diyanet işlerini de bu kanaldan isti
fade ettirmek gayesine matuftur. Bunu lâuba
lilikle tavsif etmek kolaydır, dilin kemiği yok 
ama insaf ile telif etmek, gerçeklerle telif etmek 
İmkânı da mevcut değildir. 

Ruh ve beden eğitimi bugün olduğu gibi, 
dün de müştereken yürütülmüş bir konudur. 
Binaenaleyh Beden Terbiyesi bütçesi ile Diya
net işleri bütçesinin mukayesesinden, Diya
net işleri bütçesliriin aleyhine sonuçlar çıkar
manın, memleket yararına bir düşünce tarzı 
bulunduğuna da kaani değiliz. Bu paralarla kon
ferans salonları açılabilir buyuruyorlar. Bu 
salonlarda konferanslar verilebilir, yani Diya
net işleri bütçesi olduğuna göre, dinî konular
da konferans verilebilir, buyuruyorlar. Konfe
rans salonlarını belki çabucak açabiliriz. Ama, 
bu konferansları istifadeli bir şekilde takdim 
edebilecek o kadar geniş sayıda bol sayıda 
konferansçımızın bulunmadığını da sayın arka
daşımız bilirler. 

Diyanet işleri Başkanlığı, Kur'an kursları 
açılmasını önlemez. Yalnız kursların bir disip
lin içerisinde açılmasına titizlik gösterir. Bu da 
bizim görevlerimiz içerisindedir. Bu titizliği 
dün gösteriyorduk, bugün de göstermeye de
vam edeceğiz, ve imkânlarımız arttıkça bu ti
tizliği biraz daha fazla göstereceğiz. Çünkü 
maksadımız kuru kuruya Kur'an kursu açmak 
değildir; onu kendi hudutları içerisinde, kendi 
gayesi içinde tutmak ve bu yollarla hizmetine 
devam ettirmek gayretini güdüyor. Bir yönet
melik yaptık. Bu yönetmelik halen Millî Eğitim 
Bakanlığındadır. Millî Eğitim Bakanlığının gö
rüşünü de aldıktan sonra yönetmeliği mevkii 
meriyete koyacağız. 

Kur'an kursuna tâyin olunacak öğretmenle
rin imtihanları daha sıkı şekle bağlanacaktır. 
Bunların denetimlerine daha titizlikle riayet edi
lecektir. Hasılı bütün bunlar, bu kurstan yeti
şen, yetişen demiyeyim, bu kursa devam eden 
kişilerin, kimselerin, çocukların maksudu olan 

I bilgileri almalarını daha iyi temin etmek gaye-
I siyle bütün bunlar yapılacaktır. 

Hatalı Kur'anı Kerim meselesinde dikkatli 
bir tetkika ihtiyaç hissetmemiş sayın arkadaşı
mız. Doğan Kardeş Matbaası tarafından basıl
mış olan Kur'an, Hafız Osman'ındır, hattat ola
rak sanat tarihimizin değerli bir eseridir. Yal
nız mücerret değerli bulunması, şayet noksanı 
ve yanlışı var ise onun intişarına vasıta olmaya 

[ bizi mecbur etmez. Nitekim öyle olmuştur. Mu-
j safları İnceleme Kurumuna getirilmiştir. Yan-
I lışları tesbit edilmiştir. Bu yanlışların düzeltil-
S mesi şirkete bildirilmiştir. Şirket bunun bir röp-

rödüksiyon olduğunu, tıpkı basım olduğunu, bi
naenaleyh Hafız Osman gibi bir hattata da ma
lik bulunmadığına göre bu tashihleri yapamıya-
cağmı bize bildirmiştir. Bunun üzerine hatalı 
Kur'anı Kerimlerin, noksan Kur'anı Kerimlerin 
neşredilmesi mümkün bulunmaması dolayısiyle 
biz kendisini istanbul Savcılığına ihbar etmişiz. 
İstanbul Savcılığı meseleyi ele almış, tetkik et
miş ve nihayet Şirket hakkında ademitakip ka
rarı vermiştir. 

Bunun üzerine biz yine meselenin üstüne git
mişiz, Musafları İnceleme Kurumu tarafından 
tesbit edilmiş olan zannediyorum ki, 1 800 küsur 
hatadır, bir daha tetkikine lüzum görmüşüz ve 
bunu Din İşleri Yüksek Kuruluna tekrar yaptır
mışız. Din İşleri Yüksek Kurulu 1 800 küsur ha
tayı 43 e iblâğ etmiş, Musafları İnceleme Kuru
munun Başkanının da iştirakini temin etmek su
retiyle, 43 e iblâğ etmiş ve bu 43 hata tashih 
olunduğu takdirde neşrine müsaade olunacağı 
Şirkete bildirilmiş, Şirket de bu tashihleri Mu
safları İnceleme Kurumuna itiraz etmek suretiy
le temhir muamelesine zannederim her yerde de
vam etmektedir. Hâdise bundan ibarettir. 

Sözlerimin başında lâiklik konusunda ifade
de bulunurken, bu millî törenlerdendi çıplak kız 
ve erkeklerin birlikte iştirakini kastetmiştim. 
Yaş misali olarak konuşmanın genel teması da 
böyledir. Sayın Cumalıoğlu ile bu noktada lâik 
devlet anlayışında ihtilâfımız var demektir. Te
melde bir anlayış ihtilâfı bulunduğuna göre, bu
nun âriz ve âmik burada münakaşasını da fay
dalı bulmuyorum. Bu münakaşadan bir faydalı 
sonuç istihsal edeceğime kaani değilim. Biz, ik
tidar olarak, Anayasanın tesbit etmiş olduğu, 

I buutlandırmış olduğu 19 ncu maddesi ile lâikli-
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ğin en doğru anlamda tatbikçisi olduğumuza ka-
aniiz. Din ve vicdan hürriyetinin sonuna kadar 
samimî müdafiiyiz. îstismarmm karşısında ola
cağız. Din ve dünya işlerinin hangi ölçüler içe
risinde ayrılması lâzımgeleceği meselesi tarafı
mızdan Bütçe Komisyonunda uzun boylu müna
kaşa edilmiştir, geçen yıl bütçesinde. Hattâ 
Yüce Meclis önünde de münakaşa edilmiştir. Bu 
itibarla eski zabıtların tekrarı mahiyetinde ola
cak ve gecenin şu saatine kadar sabır gösteren 
sayın üyelerin bu sabırlarını suiistimal mahiye
tinde olacaktır. Onun için temas etmiyorum. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Ko-
damanoğlü, meselenin esası hakkında değerli 
tahliller yaptılar. Şurasını ifadeye mecburum ki, 
bundan evvel Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü 
arkadaşlarımız tarafından yapılmış olan tenkid-
kidlerin tamamen dışında, ayrı ve yeni bir hü
viyet içerisinde yapılmış olan bir tenkiddir bu. 
Bizim bu tenkidleri de, bu ölçüler içerisinde de
ğerli bulduğumuzu ve istifadeli bulduğumuzu 
huzurunuzda ifadeye mecburum. 

Sayın milletvekilleri, öne sürülmüş bulunan 
tenkit ve temennilerden bizim tarafımızdan de
ğerli bir doküman olarak her zaman istifade edi
lecektir. ümit ediyorum ki, 1970 bütçesinde Di
yanet İşleri Teşkilâtımız burada ileri sürülen 
birçok tenkit ve temennileri halletmiş olarak 
Yüce Meclisin huzuruna çıkacaktır. Bütçemiz 
dolayısiyle izhar buyurulan sitayişkâr ifadelere 
arz ve teşekkür ederim. Hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Şiddetli alkışlar) 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Soru so
racağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Çok kısa ve net olmak suretiy
le müsaade ediyorum. Aksi takdirde soruyu ip
tal ederim. Buyurun. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Şimdiye 
kadar bitirmiş olacaktım Sayın Başkanım. 

Sayın Bakanın kafasında yanlış bir iz olarak 
kalmasın. İktidar etmenin farklı imkânları ola
caktır, ama şunu peşinen söylemeye mecburum; 
kadrolar Bakanlıkta dağıtılırken hiç olmazsa 
imam hatipli gençler için yer ayrılmalıdır, fakat 
yer kalmamaktadır. İllerde sureti katiyede ala
madığınız mahallî kadroların partizanca dağı
tıldığını söylemeye mecburum. Bu kadro dağı
lışının ciddî yönetmeliğe bağlanmasının zarure
tini belirtmek isterim. 

j BAŞKAN — Peki efendim. 
I SABRI ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Bîr so

rum var Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Çok kısa olarak buyurun Sayın 

özcan San. 
SABRI ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Efen-

dim, halen vekil olarak çalışmakta olan imam 
hatiplerin asıl kadroya atanmaları düşünülmek-

î te midir? 
! BAŞKAN — Biraz evvel beyan edildi efen

dim. 
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA

BEYLİ (Devamla) — Demin arz ettim, tekrar 
arz edebilirim. Konuşmalarımın arasında var
dır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Pendoğlu, kısa 
lütfen. 

HAMİT FENDOĞLU (Malatya) — Sayın Di
yanet İşleri Reisimiz Mecliste oturduğu yere ni
çin dinî kıyafeti ile oturmamıştır? 

İkincisi. Okullarda din dersleri verilirken li
yakatli öğretmenlere din dersi verdirilmesi için 
bir tedbir bakımından teşebbüsleri var mıdır? 

Üçüncüsü; Diyanet İşlerimizi muhtar bir mü
essese haline getirmeyi düşünüyorlar mı? 

Dördüncüsü; Müftülerimizin emrine kazala
rımızı teftiş etmeleri bakımından birer vasıta 
verilmesi hakkında bir düşünceleri var mıdır? 

Bu hususların aydınlanmasını rica ediyo
rum. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Sayın Fendoğlu, sondan 
başlıyarak sorularınıza cevap vereyim. 

Müftülerimize birer vasıta vermeyi düşünmü
yoruz, çünkü tahsisatımız mevcut değildir. Tah
sisatımız da mevcut olsa vasıtayı bulmakta sı
kıntı çekiyoruz. Bakanlığıma bağlı diğer kuru
luşlardaki sıkıntıları nazarı itibara alarak buna 
cevap veriyorum. 

Diyanet İşleri Teşkilâtının muhtar bir mües
sese olarak mütalâa edilmesi, o hale konulması 
Anayasanın 154 ncü maddesi muvacehesinde 
mümkün değildir. Genel idare içerisinde yer 
almıştır. Bir Anayasa hükmüdür ve o suretle 
fonksiyonunu icra etmektedir. 

Din derslerinin ehliyetsiz öğretmenler tara
fından verilmesi konusu Millî Eğitim Bakanlığı
na ait bir konudur. O bütçede sayın arkadaşım 
size daha aydınlatıcı bilgiler verebilir. 
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Diyanet işleri Sayın Başkanının resmî libas 
ile oturacağı mahalli kendisi şahsan takdir eder. 
Nerede resmî libas ile oturacaktır, nerede otur-
mıyacaktır, bunu kendisi şahsan takdir eder ve 
bu Yüce Mecliste münakaşa edilecek bir konu 
da değildir. 

BAŞKAN — Tamamdır Sayın Bakan. (Alkış
lar.) 

Sayın Enver Kaplan, Adalet Partisi Grupu 
adma buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ENVER KAPLAN 
(Maraş) — Muhterem Başkan, sayın milletvekil
leri ; Diyanet İşleri Başkanlığı 1969 malî yılı büt
çesi üzerinde Millet Meclisi Adalet Partisi Gru
pu adına görüş, mütalâa ve temennilerimizi arz 
etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Sözlerime başlarken tarih boyunca beşerî te
kâmülde dinlerin mânevi değerini, cemiyetlerin 
inkişafındaki rollerini kısa da olsa belirtmek is
terim. 

Din duygusu bir inanç halinde beşer ile bir
likte insanoğlunun kalbinde, vicdanında ve dü
şüncesinde doğmuş, onun tarih boyunca cemiyet 
halinde tekâmülün mânevi muharrik kudreti ol
makta devam etmiştir. Her dinde bir yaratıcı 
olduğu kabul edilmekte, iyilik ve kötülüğün 
ondan geldiği inancı o dine mensubolanlarda bir 
iman halinde yaşamaktadır. 

Din insanın maddi varlığı kadar önem taşı
yan mânevi bir değer olarak tarih boyunca ce
miyette mevkiini muhafaza etmiş ve edecektir 
de. Din, Yaratan ile yaratılanın, beşer ile kâi
natın münasebetlerini ortaya koyduğu gibi, in
sanların yaşayışını iman ve iyi ahlâk düze
ni içine alan bir ilâhi kanundur. Cemiyet ve mil
letler hayat tekâmüllerini temin etmek için ria
yet etmek üzere ortaya koydukları örf, âdet, te
amül, muamelât, ahlâk, hukuk ve ceza gibi ni
zam kaidelerinin tesisinde mensuboldukları di
nin tesirinden uzak kalamamışlardır. Tarihte, 
Allah'ı ve onun dinini ret ve inkâr ederek din 
tesiri dışında cemiyet düzenini devam ettirmeye 
çalışan insan topluluklarına ve milletlere rast
lanmıştır; fakat bu düzenin dine ve dindara lâ
yık olduğu değeri vermeden uzun müddet payi
dar olduğu hiçbir zaman tesbit edilememiştir. 

Dünyada çeşitli dinlere mensup din adamla
rının din ve dünya hakkındaki düşünüş ve gö
rüşleri de çok farklıdır. Bu farklı görüşlerin 
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karşılaşması ve çatışması neticesinde dünya ve 
bilhassa Avrupa Kıtası asırlarca din ve mezhep 
mücadelelerine sahne olmuş ve bu arada Haçlı 
Seferleri yapılmıştır. Bu çok hareketli devrede 
Batı ilim adamları en mütekâmil ve gerçekçi 
olan ve Allah tarafından beşeriyete en son nazil 
plan hak İslâm Dinini ve onun tatbikatını göre
rek tenevvür etmişlerdir. Bu aydınlanma ile 
kendi dinlerini hurafelerden kurtararak aslım 
bulma çalışmalarına başlamışlardır. Bu çalışma
lar neticesinde Avrupa'da dinî reformlar yapıl
mış, müspet ve mânevi iliınlerin durumları tesbit 
edilmiştir. 

Bir taraftan müspet ilmin ışığı altında Dev
let idaresinin istiklâle kavuşturulması, Devletin 
din ve din müesseselerine hürmetkar olması ve 
maddi müzaherette bulunması; diğer taraftan 
dinin de ibadet, ahlâk, din eğitimi ve tatbikatı 
ile meşgul olması prensipleri tesbit edilmiştir. 
Yapılan bu çalışmalar neticesinde, lâiklik düşün
cesi ve tatbikatı vücut bulmuştur. Medeni ve 
demokratik Batı memleketlerinin Anayasa ve 
kanunlarında bu prensipler yer almıştır. Her 
şeyden evvel lâikliği din düşmanlığı ve dine 
saygısızlık olmadığı konusunda ittifaka varılma
lıdır. 

Demokratik Batı âleminde lâiklik, dünya ve 
âhiret işlerinin birbirinden ayrılması veya Dev
letin dünya işleri ile, dinin de vicdan, ahlâk ve 
ruh âlemi ile meşgul olmasıdır. Devlet dinin di
line, usûl ve adabına, eğitim ve tatbikatına ka
rışmaz. Lâikliği demokratik Batı âlemi bu yolda 
anlar, tarif ve tatbik eder. 

Lâik demokratik devletlerde diyanet teşkilâ
tı dinî telkin, eğitim ve tatbikatında hür ve ser-
bestir. Halktan, Devletten âzami saygı, tolerans, 
temini ile her türlü mânevi müzaheret görür. 
Tabiî ve içtimai büyük hâdiselerin zuhurunda 
ve faaliyetlere başlanırken bu hâdise ve faali
yetin millet lehine neticelendirilmesi için, kili
selerde ruhani âyin ve dua yapılır. Amerika'da 
seçimi kazanan Cumhurbaşkanının, Fransa, Bel
çika ve İngiltere'de bir Devlet adamının işine 
başlamadan evvel kiliseye giderek duasını yap
ması ve kitabı mukaddes üzerine yemin etmesi 
lâikliğe aykırı görünmemektedir. Bu görüş ile 
memleketimizde bir Devlet adamının işine baş
larken veya millet hayrına büyük teşebbüslere 
girerken veya bir politikacının millete yapmayı 
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arzuladığı hizmet vaitlerini yaparken Allah'ın 
kendisine yardımcı olmasını niyaz etmesini di
nin siyasete alet edilmesi ve lâikliğe aylan dav-
ranılması mânasına alan görüşlere katılmıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 570 küsur milyon 
insanın müntesibi olmakla iftihar ettiği milleti
mizin de % 98 inin huzur, gurur ve canüyürek-
le bağlı olduğu islâm Dini kâinatın halikı ve sa
hibi Yüce Allah'ın beşeriyete en mümtaz hedi
yesidir. islâmiyet bir ve tek olan Yüce Allah'a 
iman edip, teslim olmak ve onda selâmet bul
maktır. Tevrat, Zebur, incil'in hakikî mânada 
muhtevalarını da bünyesine alan Kur'anı Kerim 
ile Hak Kitabı tamamlanmıştır. Kur'anı Kerim 
İslâmın Anayasasıdır. Bu mukaddes Kitap ile 
ortaya konan islâm Dini gerçekçi, tekâmülcü 
olup en mükemmel ahlâk ile bezenmiştir, insanı 
ve cemiyeti bütün vasıflariyle yüceltir, islâm 
Dini akla hitabetmekte ve sağlam delil olarak 
aklî muhakemeyi kabul etmektedir. 

Diğer dinlerden farklı olarak müspet ilmin 
dostu, müttefiki ve arayıcısıdır. Hazreti Mu-
hammed, «Bilgi, müminin kaybolmuş malıdır, 
nerede bulursa alsın.» diye buyuruyor. Keza bir 
arkadaşımın da ifade ettiği gibi, beşikten meza
ra kadar ilmin tahsil edilmesi, Çin'de dahi olsa 
ilmin öğrenilmesi islâm Dini prensiplerindendir. 

islâmiyette çalışmak ve meşru kazanç nisbe-
tinde âmmeye hisse vermek şarttır. Hazreti 
Muhammed, «Bugünü dünden daha iyi olmıyan 
zarardadır.» hadisi ile İslama çalışmayı emre
der. 

islâmiyette ahlâkın temeli büyüktür. Allah, 
Kur'anı Kerimde «Ya Muhammed! Senin yolun 
büyük ahlâk yoludur.» buyuruyor. Güzel ahlâ
kın kaynağı korkudan ziyade gerçek sevgidir. 
Gerçek sevgi, iyilik, doğruluk, fedakârlık, cesa
ret, merhamet, ahde vefa, emanete sadakat, bir
lik, dirlik, hamd ve şükür gibi iman ve inanç 
kaideleridir. 

ibadet ise, Kuran'a inanmak ve onun hü
kümlerine göre amel etmektir. 

İslâmiyet idarede demokrasi sistemini esas 
olarak almıştır. «Aklın ve örfün yolunu tutu
nuz. Birbirinizle istişareden sonra karar veriniz. 
Emanetleri ehline veriniz. Müşfik olunuz. Hak
kaniyet üzere hükmediniz. Farklı muamele et
meyiniz.» gibi bugün en medeni memleketlerde 
tatbik olunan prensipleri ihtiva etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, birkaç cümle ile özel
liklerini ifadeye çalıştığım İslâm Dini prensiple
rinin, Batı demokratik memleketlerinde tatbik 
edilen laiklik prensipleriyle çatışmadığını ve kâ
mil mânada tahlil edildiğine yekdiğerini zede
lemediğini müşahede etmek mümkündür. Esa
sen müslüman Türk Milleti, tarih boyunca di
ninin icabettirdiği olgunluk içinde, gayrın hak 
ve hukukuna riayet edegelmiştir. 

Osmanlı imparatorluğunun işgal ettiği ül
keler halkını ibadet ve din eğitiminde serbest 
bıraktığı malûlannızdır. Fatih tarafından fethe
dilerek asırlarca Osmanlı İmparatorluğuna pa-
yıtahthk eden istanbul'un, Hıristiyanlığın mer
kezi olarak devam etmesi müsamaha ile kar
şılanmıştır. Halen memleketimizde bulunan 
azınlıklar kendi din müesseselerini yaşatmak
ta olup, ibadet ve din eğitimleri teminat altın
da bulunmaktadır. Bu gelişme içinde yarım as
ra yaklaşık bir zamandan beri, lâiklik pren
sipleri kanunlarımızda yer almış olup, 1961 
Anayasasında şekillenmiştir. 

Türkiye'de idarece lâikliğin zaman zaman 
birbirinden farklı mâna ve şekillerle tatbik 
olunması, dinî müesseselerle müntesiplerinin 
ihmal edilmesi neticesinde sosyal gelişmemiz
de giderilmesi oldukça güç mâna boşlukları
nın meydana getirildiğini belirtmek isterim. 
Türk Milletinin maddi ve teknik gelişmesi ka
dar, ahlâki ve mânevi gelişmesini sağlamakla 
vazifeli Diyanet Teşkilâtına, Cumhuriyet hükü
metleri bütçelerinden ayrılan hiç mesabesin-
deki hisseleri takibetmek, bu teşkilâtın mad
deten ne derece geçmişte ihmal edildiğini gös
termeye yeter sanırım; 1946 yılında 1 500 669 
lira, 1963 yılında 57 998 948 lira, 1969 yılında 
ise 193 777 761 lira olmak üzere geçmiş senele
rin dört misline yakın bir artışla iktidarımız 
zamanında konulan tahsisat miktarının duru
mu olduğu gibi görünmektedir, önümüzdeki 
zamanlarda tahsisatın süratle ve daha yeterli 
seviyeye çıkarılacağına inanıyoruz. 

Keza ibadethaneler ile din eğitini müessese
lerine irtica ve gericilik yuvası, müntesipleri-
ne yobaz, gerici, mürteci damgası vurulması, bu 
mukaddes dinimize mensubolan milletimizin 
yüzde doksansekizini rencide etmektedir. Bu 
saldırganların, milletimizin maddi gelişmesinin 
manen desteklenmesi lüzumunu dahi idrak ede-



M. Meclisi B : 52 15 . 2 . 1969 O : 4 

miyen dinsiz ve imansız görüşlerin tesiri altın
da kalmış kimseler olup, gayelerine erişemiye-
ceklerine olan inancımızı belirtmekle yetine
ceği!. 

Muhterem arkadaşlarım, bir üyesi olmakla 
gurur duyduğum Adalet Partisi, lâikliği yu
karda izah edilen hususları, önemi derecesin
de dikkate alarak Anayasadaki lâiklik hüküm
lerinin lâfız ve ruhu ile mânasına sadık kal
mak şartiyle, programında madde haline getir
miş, lâikliği nasıl tatbik edeceğini seçim beyan
namesinde belirterek, milletin itimadı ile ikti
dara gelmiştir. Lâikliği nasıl anladığını ve na
sıl tatbik edeceğini şümulü ile gösteren Hükü
met Programı, Yüce Meclisin itimadına maz-
har olmuştur. 

Hükümetimizin maddi gelişmemize göster
diği gayret kadar mânevi gelişmemizi temin 
edecek Diyanet teşkilâtına, din eğitimine ve 
mensuplarına, emsali gibi tatmin edilmesinde 
gösterdiği önemi takdirle desteklemeye devam 
edeceğimizi belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Diyanet İşleri Baş
kanlığı, Dördüncü Koalisyon Hükümeti zama
nında özlemini çektiği Teşkilât Kanununa ka
vuşmakla bir merhaleye girmiş bulunmakta
dır. Teşkilâta, bu kanunun birinci maddesiyle, 
islâm dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasla
rı ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda 
toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yö
neltmek vazifeleri verilmiştir. Şimdiye kadar 
çok ihmale uğramış bu mukaddes ve muazzam. 
vazifeleri, teşkilât mensupları her türlü gay
ret ve fedakârlıkla yapmaya çalışmaktadırlar. 
Bunu takdirle takibediyoruz. Bu çok nazik, bü
yük vazifeyi mevcut kadro ve bütçedeki tahsi
sat ile tam ve kemaliyle yapmanın çok güç ol
duğunu kabul ederek kısa zaman içinde Hükü
metimizin bu kadroları yeterli hale getirece
ğine Ve tahsisatı süratle artıracağına inanıyo
ruz. 

Dinî müesseselerin zamanımız şartlarına gö
re tamamlanması, müspet ilimle mücehhez eh
liyetli din admlarınm yetiştirilmesi, din adam
larının emsaline göre maddeten tatmin edilmesi 
lüzumu aşikârdır. Geçmişin ihmaline uğramış 
din görevlilerimizin pek az aylık almalarına ve 
geçim sıkıntısı çekmelerine rağmen, mukaddes 
vazifelerini en iyi şekilde yapmak için göster-

I dikleri gayreti takdir ile takibediyoruz. Köy 
vekil imamlarının aldığa 270 lira civarındaki 
aylık ücret ile bir ailenin çok güç geçinebile
ceği aşikârdır. Umumilik prensiplerine riayet 
edilerek bütün din görevlerinin ücretlerinin 
emsali vazifeliler ücreti seviyesine çıkarılma
sı için bakanlıkça yapılmakta olduğunu az ön
ce Sayın Bakanımızdan öğrendiğimiz çalışmaya 
hız verileceğine inanıyor, bunu devamlı ola
rak destekliyeceğimizi teyidetmek istiyoruz. 

Dış ülkelerde çalışan işçilerimiz arasina so
kulmaya gayret edilen üzüntü verici menfi 
cereyanları tesirsiz hale getirmek için alanan 
tedbirler cümlesinden olmak üzere 864 sayılı 
Kanun gereğince bu memleketlere gönderilen 
din adamlarının sayılarının artırılması ve bun
ların Diyanet işleri Başkanlığınca murakabe 
edilmesinin faydalı olacağına inanıyoruz. 

Din neşriyatının Diyanet işleri Teşkilâtının 
murakabesi altında daha yeterli hale getiril
mesini arzuluyor, bu arada 15 günde bir çıkarı
lan Diyanet Gazetesinin mükemmel olduğunu 
görüyoruz. Buna daha fazla imkân verilmesi
ni temenni ediyoruz. Haftada 30 dakikaya da
hi varmıyan radyo neşriyatı halkımızı tatmin 
etmemektedir. Bu hususu yeterli hale getirmek 
için Diyanet işleri Teşkilâtının murakabesi al
tında daha fazla neşriyat yapılmasının temini
ni temenni ediyoruz. 

Din adamlarımızın günün şartlarına göre 
daha iyi yetişmesi için tatbik edilmekte olan 
meslek içi eğitim kurslarının daha yeterli ve 
verimli olması hususunda gerekli imkânların 
hazırlanmasını temenni ediyoruz. 

I Diyanet İşleri merkez teşkilâtı işlerinin, her 
i sene ilâve olunan 2 000 imam hatip kadrosu

nun muameleleri de inzimam ederek artması 
I muvacehesinde bunun yetiştirmeye geceyi gün-
j düze katarak çalışan az ücretli personele faz

la mesai ücreti ödenmesi çarelerinin araştırıl
masını temenni ediyoruz. 

Mukaddes dinimizin payidar olması, va
tandaşın dinî ve ahlâki bilgilere olan ihtiyaç
larının karşılanması ve milletçe manen en yük
sek seviyeye ulaşılması için çalışan ilk başta 
ilgili Bakanlık ve Diyanet işleri merkez teşkilâ
tı olmak üzere ilahiyat Fakültesi, İslâm Ensti
tüleri, imam Hatip okullar;, meslek eğitimi ve 
kuran kursları v.s. menşelerden yetişen ye ye-
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tiştirmekte olan ücretli veya ücretsiz muhte
rem din adamlarımızın olağanüstü mesailerini 
yürekten takdir ediyoruz. 

Bu görüşlerle Diyanet İşleri Başkanlığının 
1969 malî yılı bütçesinin memleketimize, mil
letimize ve dinimiz mensuplarına hayırlı ve 
uğurlu olmasını Cenabı Haktan niyaz eder, 
grupum adına hepinize hürmetler sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Diya
net işleri Başkanlığı Bütçesi üzerinde başka 
konuşacak arkadaş bulunmadığı cihetle bölüm
lere geçilmesi hususunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

e) Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi : 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 188 386 758 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 5 353 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 721 052 

Bölüm Lira 

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

16.000 Çeşitli giderler 23 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

alımları ve onarımları 85 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 76 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 115 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diyanet İşleri Teşkilâtı Bütçesi Millet 
Meclisinde kabul edilmiş bulunmaktadır. Ha
yırlı ve uğurlu olsun. 

Muhterem arkadaşlarım; saat 04,00 e gel
mektedir. Bugün saat 10,00 da toplanmak üze
re Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma sati : 03,45 

-..>... » < » « 
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KURULA SUNUŞLARI 
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II 
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III 
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IV 
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GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1969 yılı Bütçe kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/567; Cumhuriyet Senatosu 1/955) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 800 Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1162) 

X 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyon başkanlıkları tezkereleri. (Mil
let Meclisi 1/569; Cumhuriyet Senatosu 1/927) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 802; Cumhuriyet 
Senatosu : 1164) 

X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri. (Millet Meclisi 1/581; Cumhuriyet Sena
tosu 1/926) (Millet Meclisi S. Sayısı : 801; 

X 4. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
kamunu tasansı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıklan tezkereleri. 

(Millet Meclisi 1/568; Cumhuriyet Senatosu 
1/941) (Millet Meclisi <S. Sayısı : 805; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1162) 

X 5. — Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıklan tezkereleri. 
(Millet Meclisi 1/573; Cumhuriyet Senatosu 
1/935) (Millet Meclisi S. Sayısı : 804; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı ; 1168) 

X 6. — Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasansı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri. (Millet Meclisi 1/574; Cumhuriyet Sena
tosu 1/942) (Millet Meclisi S. Sayısı : 806; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1169) 

X 7. — İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Büt
çe kanunu tasansı ve 1969 bütçe kanunu tasa
rısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyon raporu. (Millet Meclisi 1/576; Cum
huriyet Senatosu 1/934) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 803; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1171) 

X 8. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 
yılı Bütçe kanunu tasansı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıklan tezke
releri (Millet Meclisi 1/577; Cumhuriyet Sena
tosu 1/943) (Millet Meclisi S. Sayısı : 807, Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1172) 

X 9. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyon başkanlıklan tezkereleri. (Millet 
Meclisi 1/571; Cumhuriyet Senatosu 1/953) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 815; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1166) 

X 10. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe kanunu tasansı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıklan tezke-



releri. (Millet Meclisi 1/578; Cumhuriyet Sena
tosu 1/944) (Millet Meclisi S. Sayısı : 808; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1173) 

X 11. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/575; 
Cumhuriyet Senatosu 1/ 945) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 809; Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 1170) 

X 12. — Tekel Genel Müdürlüğü 1969 yık 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri. (Millet Meclisi 1/580; Cumhuriyet Senato
su 1/946) (Millet Meclisi S. Sayısı : 810; Cum
huriyet Senatosu S .Sayısı : 1175) 

X 13. — Devlet üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1969 yık Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/572; 
Cumhuriyet Senatosu 1/947) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 811; Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 1167) 

X 14. — Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis-
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yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri. (Millet Meclisi 1/579; Cumhuriyet Sena
tosu 1/948) (Millet Meclisi S. Sayısı : 812; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1174) 

X 15. — Devlet Hava Meydanları İşletme
si Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mecli
si 1/570; Cumhuriyet Senatosu 1/951) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 813; Cumhuriyet Senatosu 
S.Sayısı : 1165) 

X 16. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yık 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkankkları tezkere
leri. (Millet Meclisi 1/582; Cumhuriyet Sena
tosu 1/952) (Millet Meclisi S. Sayısı : 814; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1177) 
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İŞLER 
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