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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İki oturum yapılan bu birleşimde; 
1975 yılı Bütçe kanunu tasarısının (1/210) (S. 

Sayısı : 128) tümü üzerindeki görüşmeler tamamla
narak, maddelere geçilmesi kabul edildi, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
a) Cumhuriyet Senatosu, 
b) Millet Meclisi, 
Cumhurbaşkanlığı, 
Sayıştay Başkanlığı, 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 

Bütçeleri kabul olundu. 
19 Şubat 1975 Çarşamba günü saat 10,00'da top

lanılmak üzere Birleşime saat 19,35'te son verildi. 

Başkan 
Kemal Güven 

Divan Üyesi 
Yozgat 

İlhami Çetin 

Başkan 
Başkanvekili 

Ahmet Çakmak 

Divan Üyesi 
Sivas 

Enver A kova 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — 13 .. 6 . 1945 tarihli ve 4759 sayılı îller Ban

kası Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna ek madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı (1/259) (İçişleri, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Plan komisyonlarına) 

2. — T.C. Merkez Bankasının Hazineye açtığı 
kısa vadeli avansın konsolide edilmesine ilişkin Ka
nun tasarısı (1 / 260) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan komisyonlarına) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Avusturya 
Cumhuriyeti arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması
na Ek Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu
na ilişkin kanun tasarısı (1/261) (Dışişleri Komisyo
nuna) 

4. — Ulaştırma Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri 
hakkında kanun tasarısı (1/262) (Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonlarına) 

5. — İş Mahkemeleri kanunu tasarısı (1/263) 
(Adalet ve Plan komisyonlarına) 

6. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Harekât Madalyası 
kanunu tasarısı (1/264) (Millî Savunma ve Plan ko
misyonlarına) 

Rapor t 

7. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması* 
hakkında kanun tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi: 1/182; C. 
Senatosu: 1/272) (M. Meclisi S. Sayısı: 148; C. 
Senatosu S. Sayısı: 381) (Dağıtma tarihi: 19.2J975) 
(GÜNDEME) 
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Sözlü Soru 

8. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvtlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

Yazılı Sorular 

9. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli'nin To
kat'ın, Artova ilçesine bağlı Büvet Köyündeki bir 
olaya> ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/410) 

10. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri' 
nin, Türkiye'ye gelen Amerikan narkotik uzmanı ve 
arkadaşlarının tetkiklerine ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/411) 

11. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri' 
nin, 1974 Ekim ayında teşvik belgesi alan projelere 
ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/412) 

12. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri' 
nin, Çanakkale ili köy elektrifikasyonuna ilişkin Ener
ji ve ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/413) 

13. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan' 
m, T. C. Devlet Demiryolları memurlarının özlük 
haklarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/414) 

14. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca' 
nin, Vergiler Temyiz Komisyonu Başkanlığına ya
pılan atamaya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/415) 

15. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, Gü
venlik Kuvvetlerine ilişkin içişleri Bakanından ya
zılı soru önergesi. (7/416) 

16. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Kars 
ilinde elektrik getirilen ve programa alınan köylere 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından ya
zılı soru önergesi. (7/417) 

17. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Antal
ya Lisesinde dağıtılan bazı kitaplara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi. (7/418) 

18. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Antal
ya And - Birlik Genel Müdürüne ilişkin Köy işleri 
ve Kooperatifler Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/419) 

19. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
Gümüşhane ilinin televizyon yayın sahasına alınma
sına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/420) 

20. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakil hatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/421) 

21. — Trabzon Milletvekili Ömer Çakıroğlu'nun, 
istanbul Boğaziçi Lisesi Müdürlüğüne tayin edilen 
kişiye ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/422) 

Meclis Araştırmaları 

22. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan 
ve 9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili 
hükümetlerce alınan kararların tesirlerini incelemek, 
açlık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu hu
susta alınacak tedbirleri tespit etmek amaciyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

23. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci, 
Millet >feclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/18) 

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasi an
lam taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekU ted^ 
birleri almak amaciyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkir öner
gesi (10/19) 

-» 
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BÎRÎNCÎ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Kemal Güven 

DÎVAN ÜYELERİ: Oral Mavioğîu (îçel), Mehdi Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 42 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Vaki davet üzerine, Millet Meclisi Başkanı
nın başkanlığında bir Parlamento heyetinin Yugos
lavya'yı ziyaretinin uygun bulunduğu hakkında Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divan
ları Müşterek Toplantısı kararı. 

BAŞKAN — Bütçe tasarısı üzerindeki görüşme
lere başlamadan evvel, Başkanlığın bazı sunuşları var
dır, okutup tasviplerinize sunacağım. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık 
Divanları Müşterek Toplantısı Kararı 

Yugoslavya Büyükelçisinin, Hükümeti adına, Mil
let Meclisi Başkanının riyasetindeki bir parlamento 
heyetinin ziyaret maksadıyle Yugoslavya'ya vaki da
vetlerine icabet olunmasının uygun bulunduğu yo
lundaki Müşterek Başkanlık Divanı görüşünün her 
iki Meclis Genel Kurullarının tasvibine sunulmasına, 

Karar vermiştir. 
BAŞKAN — Tasvipleı inize sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Vaki davet üzerine, her iki Meclis üyelerin
den oluşacak bir Parlamento heyetinin Pakistan'ı zi
yaretinin uygun bulunduğu hakkında Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divanları Müşte
rek Toplantısı kararı. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık 
Divanları Müşterek Toplantısı Kararı 

Pakistan Millet Meclisi Başkanı Sahibzade Faruk 
Ali'nin, her iki Meclis üyelerinden oluşacak bir par
lamento heyetinin, ziyaret maksadıyle Pakistan'a vâ
ki davetlerine icabet olunmasının uygun bulunduğu 
yolundaki Müşterek Başkanlık Divanı görüşünün 
her iki Meclis Genel Kurullarının tasvibine sunulma
sına, 

Karar vermiştir. 

BAŞKAN — Tasviplerinize sunuyorum. 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul 

3. — İadeyi ziyaret maksadıyle, Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği Parlamentosundan bir heyet 
davet edilmesinin uygun bulunduğu hakkında Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divan
ları Müşterek Toplantısı kararı. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık 
Divanları Müşterek Toplantısı Kararı 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Parlamen
tosundan, iadeyi ziyaret maksadıyle bir heyet davet 
edilmesinin uygun olacağı yolundaki Müşterek Baş* 
kanlık Divanı görüşünün her iki Meclis Genel Ku
rullarının tasvibine sunulmasına, 

Karar vermiştir. 

BAŞKAN — Tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — İadeyi ziyaret maksadıyle, Bulgaristan Par
lamentosundan bir heyet davet edilmesinin uygun 
bulunduğu hakkında Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanlık Divanları Müşterek Toplantısı ka
rarı. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık 
Divanları Müşterek Toplantısı Kararı 

Bulgaristan Parlamentosundan, iadeyi ziyaret 
maksadıyle bir heyet davet edilmesinin uygun olaca
ğı yolundaki Müşterek Başkanlık Divanı görüşünün 
her iki Meclisin Genel Kurullarının tasvibine sunul
masına, 

Karar vermiştir. 

BAŞKAN — Tasviplerinize sunuyorum, 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul 

— 178 — 
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IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1975 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko-

BAŞKAN — Başbakanlık bütçesinin görüşmele
rine başlıyoruz. 

Grupları adına söz alan sayın üyelerin isimlerini 
okuyorum : 

C. H. P. Grupu adına Doğan Araslı, D. P. Grupu 
adına Özer Ölçmen, M. S. P. Grupu adına Yasin Ha-
tipoğlu, A. P. Grupu adına Refet Sezgin, C. G. P. 
Grupu adına Hasan Tosyalı. 

Şahısları adına söz alan arkadaşları okuyorum : 
• Ali Şevki Erek, Hüseyin Cavit Erdemir, Yılmaz 

Ergenekon, Nadir Lâtif İslâm, Remzi Yılmaz, ilhan 
Aytekin, Tufan Doğan Avşargil, tlhami Çetin, Vecdi 
İlhan, Azmi Yavuzalp, Kemal Ataman. 

Sayın Başbakan burada. Görüşmelere başlıyoruz. 
Söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın Doğan 

Araslı'da, buyurun Sayın Araslı. Süreniz 15 dakika
dır. 

C. H. P. GRUPU ADINA DOĞAN ARASLI 
(Kars) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1975 yılı Başbakanlık Bütçesi üzerinde C. H. P. 
Grupunun görüşlerini açıklayacağım. 

Başbakanlık görevini doğrudan ilgilendiren, reji
me karşı isyan niteliğindeki son olayların eleştirisine 
geçmeden önce, kısaca kuruluş ve işleyiş biçimine de
ğinmeyi yararlı görmekteyim. 

Cephe felsefesine .uygun biçimde gerçekleştirilen 
Bütçe Karma Komisyonu, Anayasaya aykırıdır. Ya
pısı bu olan Komisyonun görüşüp Yüce Meclise ge
tirdiği bütçe yasasının, ulusumuzun ve ülkemizin so
runlarına çağdaş, köklü çözümler getirmeyeceği de 
açıktır. Grupumuzun, bütçenin tümü üzerinde dün 
kullandığı ret oyunun gerçek anlamı budur. 

Sayın milletvekilleri, bütçe görüşmeleri bir ta
lihsiz dönemde başlamış bulunmaktadır. Cephecilik 
oyunları ile hükümet bunalımını rejim bunalımına 
dönüştürmeye heveslenenler, geçtiğimiz pazar günü, 

misyonu raporu (Millet Meclisi : 1/210; C. Senato
su : 1/277) (M. Meclisi S. Sayısı : 128; C. Senatosu 
S. Sayısı : 406). (1) 

bir kanlı isyanı tezgâhlamışlardır. Bir merkezden 
dört marifetli el tarafından organize edilen kışkırtıl
mış, kandırılmış kütleler, aydın katliamına ve yağma
ya girişmişlerdir. 

Malatya'da, Tokat'ta, Bingöl'de, Muş'ta,- Adıya
man'da, Amasya ve Afyon'da TÖB - DER'in yasal 
toplantıları basılmış; aydın yurtseverler; gözü dön
müş, eli baltalı, taşlı, sopalı, tabancalı kişiler tarafın
dan, sokak aralarında hunharca öldürülmüşlerdir. 
Bu hareket, hiç şüphe yok ki, «kavgayı, halkı yanıl
tıcı mekânlarda ve şartlarda yapmak yerine, halkın 
içinde, onun daha iyi göreceği yerde yürütmeliyiz» 
diye, günlerdir cepheci sağ basında sütun sütun yer 
alan kışkırtmaların ürünüdür. Görülüyor ki, zama
nımızın Patrona Hallileri, Derviş Mehmetleri, kan
dırdıkları kütlelere, bu çılgınca oyunları herkesin 
gözünün içine baka baka oynatabilmektedirler. Kuş
ku verici durum ise, meydanlarda, yasal güvenliğe 
sahip salonlarda işlenen cinayetlere, mal yağmalarına, 
bina tahriplerine engel olabilecek devlet gücünün za
manında harekete geçirilmemesidir. 

Güvenoyu alamamasına rağmen, yerine göre ço
ğu tasarruflarında cephecilerle birlikte hareket eden 
Hükümetin, olayların sonunda yaptığı açıklamasında, 
52 toplantıdan yalnız 7'sinde olay çıkmış olmasını 
başarı diye ilân etmesi acıdır, düşündürücüdür. 

Sayın Başbakan, bu bunalım döneminde yetene-
ğinizce hükümet ettiğinizi öne sürebilirsiniz. Ancak, 
hemen ifade edeyim ki, bu ulusun, «isyana, isyandır» 
deyip, asileri yasal çizgiye sokacak başbakanlara ih
tiyacı vardır. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
Bu ulusun, rejime yönelik teröre, hangi yönden ge
lirse gelsin, devlet gücüyle karşı koyabilecek başba
kanlara ihtiyacı vardır. Unutulmamalıdır ki, toplum
ların yaşamında bir tek yasa dışı olay bile, görevlerini 

(1) 128 S. Sayılı basmayazı 17 . 2 . 1975 tarihli 
40 ncı Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

A) BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ 

— 179 — 
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yapmıyorlarsa, sorumluları tarihin yargısından kur- I 
taramamıştır, kurtaramayacaktır da. Bu kural, Sayın ' 
Irmak, sizin için de değişmeyecektir, içişleri Bakanı
nız Sayın Öztekin için de değişmeyecektir. (C.H.P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, önce öğrenci 
grupları arasında, sonra da konuşmamın başında cep-
heci basından örneğini verdiğim işaret üzerine hal
kın içinde sürdürülen kavgadan medet umanlar, şüp-, 
hesiz hüsrana uğrayacaklardır. 

14 Ekim'de, halkımızın iktidar yapmadığı cep-
hecilerin, rejime suikast düzenlerken yakalandığı açık
tır. Hükümet telaffuz etmese bile gerçek budur. Ay
lardır cephe sıfatı adı altında hükümet kurma çaba
larını sürdürenler, aslında rejime tuzak kurmaktadır- I 
lar. Milleti cephelere, kamplara ayıranların faşizm öz
lemleri gerçekleşemeyecektir. Faşizme Yunanistan'da 
bile son verdirtebilen bir siyasî kadro, halktan ala
cağı yetki ile, yasal destekle yerli faşizm özlemcilerini } 
de sandıkta mağlup edecektir. (C.-H. P. sıralarından I 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

«En kısa zamanda seçim» artık ulusun malı ol
muştur. Sayın Irmak'ın bu konudaki görüşlerini, Baş
bakanlık bütçesi dolayısıyle bir kere daha öğrenme- I 
mizde, duymamızda yarar vardır. 

Sayın milletvekilleri, cepheciler, Türkiye'nin, aydın 
ve yurtseverleri için yaşanır olmaktan çıkarılmasını 
istemektedirler. Halk için düşünenler, halktan yana I 
kuruluşlar cephenin saptadığı boy hedeflerdir. Bu ne- I 
denle cephe, ilk savaşını halkın yanındaki kuruluşla- I 
ra açmıştır. 14 Ekim seçimlerinde kendilerini iktidar 
yapmayan halktan intikam alınmaktadır. 

TRT'ye ve Toprak Reformu Müsteşarlığına karşı 
bu nedenle saldırılmaktadır. Ürktükleri, televizyon ek- I 
ramdır, radyonun mikrofonudur. Bu ekran ve bu | 
mikrofonda sorunları en yakın biçimde dile getirilen, 
halktır. Bilinmelidir ki, Sayın ismail Cem görevinden 
alınsa da, sömürülen pamuk işçisi yine var olacak; I 
Kars'ın, Ağrı'nın, Erzurum'un çilekeş hayvan yetişti- I 
ricisinin perişanlığı yine devam edecektir. Televizyon I 
ekranları, radyo mikrofonları topraksızlığın büyük I 
kentlere ittiği milyonlarca gecekondu sakinine kapan
sa da, bu insancıl olmayan yaşam yine sürecektir. I 
Önemli olan, gerçeklere yurtseverce eğilenlere uygar I 
olmayan yöntemlerle ders vermek değil, bu gerçek
lerden ders alabilmektir. } 

Sayın milletvekilleri, bugün rejimin sağlıklı bir iş
lerliğe kavuşmasının tek yolu- seçimdir. Sandıktan 
ise, demokratik sol çıkacaktır. Ulusumuzun tarihsel I 

yazgısı budur. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar). Bundan korktuğunuz içindir ki, seçimsiz bir 
dönemin özlemini çekiyorsunuz. «Hayır» diyorsanız, 
Genel Başkanınızın buyruğu altında bir hafta, on gün 
sonra Mart ayında yapılacak.. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Yine kaçacak
sınız. 

DOĞAN ARASLI (Devamla) — Mart ayında ya
pılacak olan komisyonda Sayın Genel Başkanınızın 
buyruğu ile, seçim kanununa «evet» deyiniz gitsin... 
(A. P. sıralarından gürültüler). 

Bundan korkulduğu içindir ki, seçimsiz bir döne
min özlemini çekiyorlar. Bu korkuyla televizyon ek
ranlarına, radyo mikrofonlarına ambargo koymak 
istiyorsunuz. Cepeyi oluşturanların özlemi yozlaştırıl
mış bir toprak reformudur, pembe ekranlı televizyon
dur. Cepheciler, tebaa görmeye alıştıkları köylünün 
toprak sahibi olmasından korkuyorlar. Cepheciler, 
halkın, çözüm yollarını televizyon ekranlarında gör
mesinden korkuyorlar. 

Sayın milletvekilleri, cephecilerin aydın insana 
karşı, artık Afrika yerlilerinin bile terk ettiği yöntem
lerle kıyıma başvurmalarının nedeni budur. 

Sayın Başbakan, sizin de belli bir süreç içinde so
rumluluğunuz olacağı için, burada açıkça ifade edi
yorum. Halk artık yutturmacaya kanmıyor. Halk, bir 
kısım politikacıları, ekranlarda görülen fizikleriyle, 
sorunlara yaklaşım yöntemleriyle ve nihayet gerçek 
kişilikleriyle tanımak olanağını bulmuştur. Şimdi bir 
kısım politikacılar, ekrandaki kendi görüntülerinin 
fikrî geri kalmışlıklarının ağır faturasını bir genç ay
dına ödetmeye çalışıyorlar. (C. H. P. sıralarından 
ı«Bravo» sesleri, alkışlar) Aslında ismail Cem'in kişi
liğinde kıyılmak istenen; halkın televizyonudur, hal
kın radyosudur. 

Sayın Başbakan, kaygı veren bir duruma daha de
ğinmek isterim. Şu sırada, 12 sayılı Kararnameye iliş
kin bazı görüşlerden söz edilmektedir. 

CEMlL YAVAŞ (istanbul) — Nedir o görüş? 
DOĞAN ARASLI (Devamla) — Kararnamenin 

bütçe kanunu tasarısından sonra ele alınacağı söylen
tileri var. Dileğimiz, haklarında gelişme bekleyen, ar
tış bekleyen onbinlerce memuru mağdur edecek bu 
konudaki niyetlerin gerçek olmamasıdır. Hakların as
kıya alınması anlamını taşıyan ve cephecilerce tez
gâhlandığı söylenen bu görüşün, Hükümetçe benim-
senmeyeceğinin açıklanması bizi memnun edecektir.. 

Yeri gelmişken, işçi - memur ayırımı konusunda 
da, bulanık suda balık avlama sevdasında olan A. P. 
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sözcülerine cevap vermek isterim. Çobandan lavabo 
temizleyicisine, hastabakıcıdan belediye temizlik işçi
sine kadar yüzbinlerce çalışanı, iktidarları sırasında 
sırf sendikal yasal hakları ellerinden alınsın diye me
mur sayanların, (yavuz kişi örneği) şimdi C. H. P. 
iktidarını suçlamaları tipik bir A. P. taktiğidir. (C.H.P. 
sıralarından ı«Bravo» sesleri, alkışlar) Ama bu konuda 
da artık onlara inanacak kişilerin kalmadığı görüşün
deyiz. 

Değerli milletvekileri, bugün Türkiye'de eli bal-
talı, silâhlı, taşlı - sopalı kışkırtılmış toplulukların cana 
ve mala karşı giriştikleri isyan üzerine, Sayın Ecevit, 
rejime yönelen tehlikenin kaynağına inilmesini iste
mekteydi. Bu uyarının ışığında Sayın Irmak'a ve her 
halde bütün olanlardan sonra olaylara tarafsız bak
ma görevini hatırlayacak olan İçişleri Bakanı Sayın 
Öztekin'e yardımcı olmak istiyorum. 

Rejim kundakçılarının, artık saklamaya dahi ge
rek görmedikleri saldırı planlarının hedefi, sağ terö
rizmle devleti teslim almaktır. Hitlerin SS'leri, Mus-
solini'nin kara gömleklileri, sonradan bedelini kendi 
hayatlarıyle ödedikleri insanlık suçunu sağ terörizmle 
işlemişlerdi. 

Sayın Başbakan, şimdi bu olayların geçmişle, tu
tumunuz arasında saptadığımız benzerliklerini bel
geleriyle ortaya koymak istiyorum. 

29 Aralık 1969 tarihli Millî Güvenlik Kurulu top
lantısından sonra, Sayın Demirel gazetecilerin sorula
rına şu karşılığı veriyordu: «Demokratik rejimler için
de hürriyetlerin tam kullanılması yerleşinceye kadar, 
anarşi ve benzerlik arz eden hadiseler olacaktır. Telâ
şa kapılmaya lüzum yoktur.» ve gazetecilerin, «Teh
like var mı?» şeklindeki sorusuna ise, «Ne tehlikesi 
olsun, kendi kendimizden korkmaya lüzum var mı?» 
karşılığını veriyordu. 

Bu konuşmalar, geçtiğimiz Pazar günü meydana 
gelen olayların benzerlerinin tezgâhlandığı sırada ce
reyan ediyordu. 

5 Ocak 1970 günü, Sayın Türkeş'in o zamanki 
yardımcısı Yılanlıoğlu, komandoların motorize hale 
getirileceğini, bazı çevrelerin gençlerin asil ve ulvî 
öfkelerini anlamadıklarını söylüyordu. 

8 Ocakta Orta Doğu Teknik Üniversitesinde olay
lar başlıyor, Siyasal Bilgiler Fakültesi yurdu polisin 
de himayesinde gözü dönmüş zorbalar tarafından ba
sılıyordu. 

19 Ocakta C£ KL P. Parti Meclisi bir bildiri ile re
jim kundakçılarının cüret kazandığını; 29 Ocakta 
da, o zamanki Millet Partisi komandolara karşı hü

kümeti uyarırken «Genç dimağlar başlarındaki ya
lancı kahramanların teşvikiyle rejimi alaşağı etmeye 
çalışıyorlar» diyordu. 

BAŞKAN — Sayın Araslı, iki dakikanız var efen
dim. 

DOĞAN ARASLI (Devamla) — 27 Ocak 1970'te 
Alparslan Türkeş, İstanbul'da partisinin gençlik kolu 
toplantısında komandolara hitaben: «Büyük hareket
lere giriştiniz. Davranışınız başarı kazanmıştır» diye
rek, kimi sırtından bıçaklanarak, kimi yurt pencere
lerinden atılarak, kimi de tabanca ile vurulmak su
retiyle işlenen' cinayetleri takdis ediyordu. 

14 Şubatta ise, Millî Türk Talebe Birliğinin İs
tanbul'da düzenlediği mitingde, o zamanın A. P. Mil
letvekili ve Komünizmle Mücadele Derneği yöneticisi 
İlhan Darendelioğlu, solcu gençliği kastederek: «Ha
inleri toprağa gömmenin zamanı gelmiştir. Bayrağı
mızı onların pis kanları üzerine dikmeye geldik» di
yordu. 

Sayın milletvekilleri, işte bu tahriklerin sonucudur 
ki, 16 Şubatta İstanbul'da siyasal hayatımızda «Kan
lı Pazar» diye anılan büyük organize irtica hare
keti olmuştu. O günün İstanbul Valisi Poyraz ise: 
«Yasal toplantının, kışkırtılmış topluluklar tarafından 
basılacağı ve tedbir alınması» şeklindeki uyarıya, 
«Olay çıkarsa önleriz» karşılığını vermişti. Tıpkı şim
di Sayın Irmak, sizin İçişleri Bakanınızın verdiği ce
vap, gibi.. 

20 Şubatta ise, gene Sayın Demirel Millî Güven
lik Kurulu toplantısından çıkarken gazetecilerin so
rularına şu karşılığı veriyordu: «Türkiye'de gerginlik 
var, batıyoruz demeye lüzum yoktur. Rejim tehlike
sinden kim bahsediyor; nerede? Buhrandan bahse
denler kendi kendilerini sıkıntıya sokuyorlar.» Bunlar, 
«Kendi kendimizden korkmaya lüzum yoktur» diyen 
zihniyetin sağ terörizmle el ele oluşun inkâr götürmez 
belgeleriydi ve bu vurdumduymaz tutumdur ki, Tür
kiye'yi 12 Marta getirmiş, sağ terörizme prim veren
ler, aldıkları oya dahi sahip çıkamadan, şapkalarını 
alarak koltuğu terk etmişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Araslı, süreniz dolmuştur, 
cümlenizi bağlayınız. 

DOĞAN ARASLI (Devamla) — Bağlıyorum Sa
yın Başkan. 

Sayın Başbakan bugün de aynı olaylar tüm yurt 
düzeyinde tezgâhlanıyor. Israrla uzatılan hükümet bu
nalımının altında yatan gerçek amaç, rejimin kundak-
lanmasıdır. Cesareti cepheden ve cephenin hükümet 
içindeki temsilcilerinden alan sağ terörizmin soldan 
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sonraki hedefi, parlamenuter sağdır. Sonucu demok
ratik sağ için bile acı olacak bu hazin yanılgıya de
mokratik sol bir partinin sözcüsü olarak dikkati çek
meyi görev sayıyorum. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Araslı. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Özer Ölç

men, buyurun efendim. (D. P. sıralarından alkışlar). 

D. P. GRUPU ADINA ÖZER ÖLÇMEN (Kon
ya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Demokra
tik Parti Grupunun, Başbakanlık Bütçesi hakkındaki 
görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyo
rum. 

Sözlerime başlamadan evvel, benim hatırlayabildi
ğim bugüne kadar ki teamüle göre, Başbakanlık büt-
lerine teşrif etmeyen Başbakanlara güzel bir örnek 
veren Sayın Başbakanımız Sadi Irmak Beyefendiye 
grupumuzun teşekkürlerini arz ediyorum. 

Sayın Başkan, bu arada, benden evvel konuşan 
sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Sayın Araslı' 
nm, Meclis teamüllerine ve İçtüzüğümüze aykırı ola
rak Yüce Meclise değil, devamlı olarak Sayın Baş
bakana hitap etmesinin de, bugüne kadar alışılmamış 
bir durum ve usul olduğunu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, milletvekillerine, Millet 
Meclisi Başkanına ve arada Başbakana hitapları ol
muştur. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Son hitapları 
devamlı olarak Sayın Başbakana müteveccih olmuştur. 
Bunu hatırlatmak istedim Sayın Başkan, özür dile
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Başbakanlık mü
essesesini, hükümetlerin alameti farikası olarak gör
mek, demokratik parlamenter bir teamüldür. Bu ba
kımdan, mâruzâtıma hükümet sorununun genel bir 
tahlili ile başlamak istiyorum. 

Otuz yılını dolduran çok partili demokratik ha
yatımızın ikinci yansı, maalesef dünya demokrasi 
tarihlerinde eşine raslanmayacak nitelikte garabet ve 
istisnaî hallerle doludur. Kendi yaptığı Anayasayı ih
lâl ettiği gerekçesiyle, hayatlarına son verilen hükü
met başkanları ve üyeleriyle başlayan garabet zinciri, 
komutan imzalarını Meclisin güvenoyundan daha ge
çerli sayan hükümetlerle devam etmiş, bunu zoraki 
nötralize edilmiş- bir başbakanın, yurt dışından ithal 
ettiği beyinlerle kurulmuş partiler ve parlamento üstü 
hükümetler takip etmiş; bu dönemde bir siyasî parti 
Parlamentoda mutlak çoğunluğu elinde bulundurma-

| sına rağmen, Mecliste 12 sandalyesi bulunan bir par
tinin genel başkan yardımcısının hükümet başkan
lığına rıza göstermiş, arkasından umum müdürler ba
ğımsız koalisyon başbakanları olmuş ve 1973 seçim-

j lerine gelinmiştir. 
Yıllar boyu süreceği, Türkiye'de muhalefete ge-

I rek bırakmadığı ilân edilen bir siyasî ittifak, bir yıl 
I dahi ömürlü olamadan ülke yeniden hükümetsiz ka

lırken, Sayın Irmak'ın değerli teknokratlardan kuru
lu şanssız Hükümeti de dünya siyasî tarihine güven-

I oyu almayan hükümetlerin en fazla icraatta kalma zo
runda bırakılanı olarak geçmeye mecbur edilmiştir. 

I Bu suretle, demokratik parlamenter sistemin bütün 
dünyada geçerli genel kurallarına, yeni bir istisnaî 

{ hal ilâve etmiş bulunmaktayız. 
Demokratik Parti Grupu olarak en candan te

mennimiz, Irmak Hükümetinin, kaide dışı tatbikat
ların sonuncusu olması ve bundan sonra, vatanda-

I sın rejime inancını sarsmayacak, genel kuralların ge
çerliliğini sağlayacak hükümetlerin kurulmasıdır. 

Bunu, çeşitli demokrasi imtihanlarını başarıyle 
I vermiş olan Türk Milletinin en haklı isteği olarak 

görüyoruz. Türk Milleti, demokrasiye olan inancını 
ve bağlılığını, kendine yapılan çeşitli hakaretlere ve 
baskılara rağmen, cehalet ithamlarına, «kasketliler» 

j aşağılamalarına, kuyruk tezviratına rağmen, kendine 
I has asaleti içinde ispat etmesini bilmiştir. Hem de, 

batı kültürünün beşiği diye övünen Yunanlı gibi 7 
I sene, Arjantinli gibi 17 sene beklemelen, elinin ter-
I siyle iterek. -
I Onun için, bu inanca lâyık olacak tutumu, Par-
I lamento olarak milletimize borçluyuz. 

Bu noktada siyasî partilerimizin sorumluluğu bü
yüktür. Bu büyüklük, milletten gördükleri teveccüh, 
yani aldıkları oylarla doğru orantılıdır. Ne yazıktır ki, 
bugün fazla sandalye sahibi olan partiler bunu bir 

I sorumluluk gereği telâkki etmek yerine, şart dikte 
ettirmek vesilesi olarak görmektedirler. Bu şartlar
da parti çıkarlarının memleket menfaatlerinden ağır 

I basmakta oluşu, vatandaşı ümitsizliğe düşürmekte
dir. Ve gene ne yazıktır ki, bu partilerin yandaşları ve 
aslî görevi kamuoyunu tarafsızca oluşturmak olan 

I birtakım basın ve yayın organları ve hatta dernekler 
I ve sendikalar, bu şart dikte ettirme eylemine alet ol-
I maktadırlar. 

Müessir ve sorumlu bir icranın mevcut olamayı
şından yararlanmaya çalışan bazı kuruluşlar, kanunî 

I ve sosyal görev çerçevelerinin dışına taşarak, anar-
J siye yeşil ışık yakmaktadırlar. Siyasetle iştigal etme-
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mesi gereken kuruluşlar, gırtlaklarına kadar siyasetin, 
hem de siyasetin çirkininin içine batırılmışlardır. 

Milletimiz, zor şartlarda, fakir bütçeleriyle yetiş
tirdiği mühendisinin teknik hizmetlerde, doktorunun 
hayat kurtarmada, hâkiminin adalet dağıtımında, öğ
retmeninin gençlik yetiştirmede faal olmasını cam-
gönülden arzu etmektedir; ama maalesef manzara 
bugün bu değildir. 

Mühendisler Odası; enerji sorunu, trafik sorunu 
yerine, anarşistlerin af kanunu ile; 

tşçi sendikaları; Almanya'daki işçilerimizin ten
sikatı, işçilerimizin çocuk paralan yerine, erken se
çimle; 

Öğretmenler derneği; eğitim sorunlarımız yerine, 
hayat pahalılığı ve faşizmle uğraşır hale gelmişlerdir. 

Son TÖB - DER olaylarında buna milletçe bir 
daha acı bir şekilde şahit olduk. 50 küsur vilâyetimiz
de, Türk öğretmeninin adı altına sığınarak Türkiye'de 
mevcut olmayan bir rejim şeklini, faşizmi protestoyu 
bahane ederek tahriklerde bulunan bir organizasyo
nu Demokratik Parti olarak şiddetle kınıyoruz. 

Gene Demokratik Parti olarak, gayri hukukî ve 
Anayasa dışı her davranışın, aynı metotlarla değil, 
kaba kuvvetle değil, devletin ve kanunun otoritesi ile 
önlenmesi gereği üzerinde hassasiyetle duruyoruz. 

Burada Sayın Irmak Hükümetinin ve İçişleri Ba
kanının yerinde ve bitaraf ölçülerle ve tedbirlerle ko
nunun daha vahim bir şekil almasını önlediğini belirt
mek ve kendilerine Demokratik Partinin teşekkürle
rini arz etmek isterim. 

Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu iç ve dış sorun
lar karşısında, her zamankinden fazla birlik ve bera
berliğe ihtiyacımız vardır. Milletler dünya politik 
konjonktüründe maalesef mertlikleri, kahramanlık
ları, kültürleriyle değil, ekonomik güçleriyle ölçülür 
hale gelmişlerdir. 

Gizli zirve toplantılarında harita üzerinde dünya 
nüfus sahalarının taksim edildiği bir dönemde, iç bün
yemizdeki kutuplaşmalar bizden başka herkese yararlı 
olacaktır. Gençliği basit siyasî çıkarları için basamak 
tahtası olarak gören zihniyetler, aslında kime hizmet 
ettiklerini kavramak zorundadırlar. 

Gençliğin idealist heyecanından istifade ederek, 
onu ideolojik kanallarda kamplara ayıranların, bu 
kamplaşmanın bir gün halka da sirayet edeceğini gör
müş olmaları gerekirdi. Üzüntüyle belirtelim ki, son 
olaylar bu endişemizi teyit eder mahiyettedir. 

Milletimizin ve Devletimizin bütünlüğü ve bölün
mezliği kavramını tehdit eden çok tehlikeli başka bir 

unsur olarak, bölgecilik ve mezhep ayrımı istismarına 
da önemle işaret etmek istiyoruz. 

Bazı siyasî partilerimizin oy hesabına dayalı be
yan ve davranışlarına özellikle dikkati çekerek, De
mokratik Parti olarak her türlü bölge ve mezhep 
istismarına ve bölücülüğüne şiddetle karşı olduğu
muz belirtmeyi görev addediyoruz. 

Zira, Türk topraklan üzerinde enternasyonal pet
rol hesapları mevcuttur. Zira, dünyanın dört bir ya
nına yayılmış Ermeni, Rum, hatta Musevi azınlık
ların, tarihî intikamları için satınalmaya^ çalıştıkları 
kamuoyları, hatta parlamento oyları mevcuttur. Zira, 
Akdenizin sıcak sularına inebilmek hülyasıyle asır
lardır fırsat kollayanlar mevcuttur. Türk Milletinin 
sağduyusu, bütünlüğünü muhafazaya ve bölücüleri 
akim bırakmaya yeterlidir. 

Sayın milletvekilleri, son haftaların tartışma ko
nusu TRT sorununu da, bir Genel Müdürün kişiliği
nin çok üstünde gördüğümüzü arz etmek isterim. 
Asıl mesele, millet parasıyle işleyen bu kuruluşun, di
liyle, kültürüyle, örfü, zevki, inancıyle, milletin iste
diğini verebilmesidir. Bu da, kameramanından spike
rine kadar, bir ekip ve zihniyet meselesidir. 

Bir spiker, bir parti liderinin demecini, hamasî 
bir şiir üslubu ve heyecanıyle okurken, bir diğerleri-
ninkini asık suratla okuyarak kekelerse, veya bir ha
ber yapımcısı, bir saatlik konuşmanın özetini, birbiriy
le insicamı olmayan üç cümleyi yan yana getirerek 
hazırlarsa; bir kemeraman bir müessif olayı, halkın 
hislerini tahrik ederek tek yönlü verirse, Genel Mü
dürü değiştirmek veya onun kişiliği ile uğraşmak bir 
sonuca varmak için yetersizdir. Mühim olan, millet 
çoğunluğunun arzusu istikametinde yayın yapabilmeyi 
temin etmektir. Bunun için de TRT bir otokontrol 
olarak yayınlarını muhtevasıyle, üslubuyle, millet re
yine, millet anketine sunmalıdır. 

Bunun Batıda çeşitli örnekleri mevcuttur. Hangi 
programın, kaç alıcı tarafından dinlenildiğini mer
kezî olarak tespit etmek imkânı mevcuttur. Sayın TRT 
yöneticilerine, bu usulleri denemelerini tavsiye edi
yoruz. Bunun formülü ve şekli bulunabilir; fakat bu 
her halde Sayın Genel Müdürün, ekranlara çıkarak, 
kendisini eleştirenlere çatması şeklinde olmamalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Personel Dairesi, 
aklımıza ister istemez, kamu görevlilerinin, her yeni 
gelen iktidar ile daha çapraşık bir manzara alan maaş 
sistemini getirmektedir. 15 milyar fazla yükle, «re
form» ismi altında getirilen 657 sayılı Kanunun ge
tirdiği haksızlıklar ve eşitsizlikler, 12 sayılı Kararna-
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me ile daha da içinden çıkılmaz hale getirilmiştir. Bu 
durum, enflasyonun ve hayat pahalılığının dayanıl
maz ölçülere vardığı ülkemizde, kamu görevlilerini 
hizmetten bezdirmiştir. Bu günlerde hangi devlet daire
sinin, hangi odasına kulak verseniz, ya intibak mese
lesi konuşulmaktadır, ya emeklilik konusu konuşul
maktadır, ya da 12 sayılı Kararname konuşulmakta
dır. 

Başbakanlığa bağlı iki teknik kuruluşumuz için 
de, Demokratik Partinin temennilerini kısaca arz ede
ceğim. 

Türk Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun 
çalışmaları ve araştırmalarının daha pratik ve Türki
ye'nin sorunlarına eğik olması gerekmektedir. Mev
cut, kıymetli bir bilim kapasitesi mevcuttur ve maale
sef bunlar, masa başı teknik çalışmalar yerine, ülkemi
zin özel sorunlarını önplana almayan çalışmalar içi
ne girmişlerdir. 

Öte yandan dünya enerji krizi, Atom Enerjisi Ko
misyonunun çalışmalarının önemini bir kat daha art
tırmıştır. Elimizde uranyum hammadde yataklarımız 
olduğu düşünülürse, 10 yıl sonra faaliyete geçecek 
600 megavatlık nükleer enerji santralının yetersiz ol
duğu daha iyi anlaşılacaktır. Birçok ülke, bu tarih
lerde enerji ihtiyacının yarısını, nükleer güçten temin 
etmeyi şimdiden planlamış bulunmaktadır. 

Millî İstihbarat Teşkilâtının içte ve dışta daha 
mücehhez, daha güçlü hale getirilmesini diliyoruz. 
Teşkilâtın dışa dönük istihbaratının zayıflığı, son 
Kıbrıs olaylarının patlak vermesi sırasında acı bir şe
kilde ortaya çıkmıştır. Devletin Başbakanı, Hüküme
tin başı, Afyon'a bir iç geziye çıkarken, Hükümetin 
Dışişleri Bakanının da Çin'i ziyaret etmekte olduğu, 
halbuki hâdiselerin bir hafta, on gün evvelden- istih
bar edildiği, beklendiği bir vakıadır. 

İran'ından Yunanistan'ına kadar bir silâhlanma 
yarışma girişmiş komşularımız ortasında, çok müte
yakkız olmak zorundayız. 

Bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt 
Waldheim, Sayın Başbakanla bir görüşme yapacaktır. 
Haklı olarak, güvenoyundan yoksun bir Hükümet olu
şunun bu müzakerelerde eksikliğini Sayın Başbakan 
hissetmektedirler. Fakat bu kürsüden Demokratik Par
ti olarak, Sayın Hükümetin, Türk millî menfaatlerini 
korumak ve kollamakta her türlü milletlerarası kuru
luşla müzakerede tam yetkili olduğuna inancımızı be
lirtmeyi bir millî görev addediyoruz. 

Nitekim, Kıbrıs Federe Türk Devletinin kuruluşu
nu, Kıbrıslı 8 bin yurttaşımızın İngiliz üslerinden kur

tarılışını, Libya ile yapılan dostluk anlaşmalarını, Hü
kümetin dış politikadaki mütevazi başarıları olarak 
kutluyoruz. Gönül arzu ederdi ki, Ege denizinde sis
mik araştırmalar yapacak olan Norveç gemisi üzerin
de de, Hükümetimizin ve hükümetlerimizin müessiri-
yeti daha fazla olsaydı. İnşallah bundan sonraki hü
kümetler, bu konuda Türkiye'nin haklı çıkarlarını ve 
menfaatlerini korumakta daha etkin olurlar. 

Sözlerimi bağlarken, Demokratik Parti olarak, bir 
an önce Meclis çoğunluğuna dayalı, güçlü, yıpranma-
rmş kişiliğe sahip bir Hükümete kavuşmamızı diler, 
feragat ve fedakârlıkla görev yapan Hükümete Sayın 
Başbakanın şahsında teşekkürü bir borç bilir, D. P. 
Grupu adına saygılarımı arz ederim. (D. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçmen. 
M. S. P. Grupu adına Sayın Yasin Hatiboğlu, bu

yurunuz efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA YASİN HATİBOĞLU 
(Çorum) — Muhterem Başkan, aziz milletvekilleri; 
M. S. P. Grupunun, Başbakanlık bütçesi üzerindeki 
görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda bulunmak
tayım. Bu vesile ile Yüce Heyetinizi hürmetle selâm
lanın. 

Bütçe gerek madde madde, gerekse tümü itibariyle 
millî görüşü aksettiren bir bütçe değildir. Bununla be
raber, kabul oyu verişimizi yadırgamak da mümkün 
değildir. Geniş ölçüde Parlamentoya dayanmayan bir 
Hükümetin bütçesi de elbetteki nevi şahsına münha
sır bir bütçe olacaktır. Siyasî partiler olarak Meclis 
itimadına mazhar bir Hükümet kuramadıksa, bundan 
mevcut Hükümeti mesul tutmaya hakkımız olamaz. 
Hele birtakım «Sen - ben» hesaplarının baskısını ata
mayanların milletçe verilmiş yüce vazifeyi, cüce men
faatlerine feda edenlerin mevcut Hükümeti kınama
ları, bütçesini reddetmeleri, «Siz neden bu milleti, en 
kritik devresinde bırakıp kaçmadınız?» diye muaheze 
etmeleri makul telakki edilemez. 

Mehmetçiği Kıbrıs'ta nöbete koyup, asıl nöbette 
kendisinin bulunması gerekirken, nöbet mahallini bı
rakıp kaçanların tevlit ettikleri ıstırap hâlâ silinmiş 
değildir. Meclise dayanmayan bir Hükümeti zayıf gö
rünüşü muvacehesinde kendisini desteksiz ve yalnız 
zanneden Mehmetçiği, bu kere de silâhsız ve mermisiz 
bırakamazdık, bütçe sadece festivallerin, şarap fabri
kalarının, turist eğlendirmek için seferber edi
len sazende ve hanendelerin geçim musluğu 
olsa idi, elbette bizden gidecek reyin rengi 
beyaz olmayacaktı. Bu bütçe işçinin alınterine 
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bedel ödeyecek bütçedir, bu bütçe hastaya ilâç, 
yoksula ekmek öksüze kalemdir. Biliyorsunuz ki, bu 
bütçe reddedilirse Kıbrıs'ta Mehmetçik silâhsız, mer-
misiz kalacak, vatan için kanayan yarasına, vatan mer
hem olamamanın ıstırabını duyacaktır. Biliyoruz ki, 
Mehmetçiği sahipsiz bırakmak isteyenlerle mermisiz 
bırakmak isteyenler arasında keyfiyet farkı yoktur, iş
te bu sebeplerle, bizden uzak olan bütçeye biz yaklaş
mak zaruretindeyiz. 

Muhterem milletvekilleri, durup dururken Hükü
metin bozulması, bitmez tükenmez kavgalar, büyüme
sinde fayda umulan buhranlar, silâh ambargosu bo
şuna olamaz. Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri bu 
meseleler üzerinde hassasiyetle durmaya ve asıl sebep
lerini tespit ile bertaraf edilmesinin çarelerini getir
meye mecburdur. 

Biz konuşmalarımızda geçmiş hükümetlerin düş
tükleri hataları da belirtmek suretiyle gelecek hükü
metlere icraatlarında ışık tutmak istiyoruz. Bir mille
tin mesut ve bahtiyar olmasının, başlıca çarelerinden 
birisinin millî ve manevî değerlere saygılı maarif po
litikası olduğunda şüphemiz yoktur. 

Gönül denilen köşke iman sevgisini, büyüğe hür
meti, küçüğe merhameti koymadınızsa bilesiniz ki, po
lisin yapacağı bir şey yoktur. Merhametsiz insanda
ki zulüm ihtirası hangi hayvanda bulunabilir? Sadist 
insanı kaç canavara eş sayabilirsiniz? İlmin namusunu 
kirleten profesör, profesörünün kravatını söken tale
be, bu zillet durup dururken, bu millete mezar kazmak 
için dahilde ve hariçte bulunan bütün şer kuvvetleri
nin birleştiğini ne zaman idrak edeceğiz? Mutlaka bir 
sûr mu üfürülmeli? Yangın, her yerde yangın... Üni
versiteler, sokaklar adeta birer buhran kumkuması. 
Neden öğrencilere hısım oldukları değil de, hasım ol
dukları öğretilir? Neden ceplerinde kalem yerine bıçak 
bulundurulması istenir? Neden çantalarında kitap de
ğil de Molotof kokteyli bulunur? Bunların hepsi bi
zim çocuklarımız değil mi? İstikbale ümit, vatana bek
çi bunlar değil midir? Devletimizi idare etmeyecekler 
mi? Motor parçası ithal eder gibi devlet adamı mı si
pariş vereceğiz? Bu suallerin- altında yatan vebali id
rak ettiğimiz içindir ki, «Millî ve manevî değerlere 
saygılı maarif politikası» diyoruz. Yine bu sebepler
den dolayı, «önce ahlâk ve maneviyat» diyoruz. 

İmam - hatip okullarını tüm Türkiye'ye teşmil et
menin zaruretini duyuyoruz. Bütün okullarda oku
yan çocuklar bizim yavrularımızdır. Onlara vereme
diğimizi istemeye hakkımız da yoktur. Âmâya elvan
dan bahsedemezsiniz. Bunun için ahlâk dersi diyo-
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ruz, bunun için ahlâk dersini, milletimizin ahlâkini 
bilen ve benimseyen okutsun diyoruz. Hiçbir imam -
hatip okulu veya yüksek islâm enstitüsü hiç bir işga
le, ya da boykota katılmamıştır. Bu millet nazarında 
başarıya ulaşmış en büyük imtihan, otoriteye sonsuz 
saygı değil midir? Ne acıdır ki, millete hizmette, dev
lete itaatte emsalsiz olan imam - hatip okulları me
zunları yüksek puanlarına rağmen, fakültelere kabul 
edilmemektedir. İmtihanların her cinsinde diğer okul
lardan daha başarılı olan bu yavrularımız, mektupla 
öğretime bile kabul edilmemiştir. Tabiî bu kabul edil
meyişi biz Cenabı Allah'ın bir lütfü kabul etmekte
yiz. Zira, bu tip yaygın öğretimin kalite veremiyece-
ğine, hattâ kaliteyi düşüreceğine inanmaktayız. 

Bir taraftan, araç - gereç bulunmadığından kifa
yetli öğrenim yapamadığımızdan şikâyet edenlerin, di
ğer taraftan da köy odasından, mahalle kahvesinden 
diplomalı münevver yetiştireceğini iddia etmesi ka
dar gülünç veya maksatlı bir tutum olamaz. Bu büt
çede de bu sakîm yola devam edileceğinin hazırlıkla
rını görmüş olmak bizleri üzmektedir. Bu yolla ilim 
adamı değil, ancak trajedi için film adamı yetiştirebi
lirsiniz. Ne sakim tutumdur ki, bir taraftan dışarıda 
kalan lise mezunlarına okuma imkânları aranır gö
rünürken; diğer taraftan öğretmeni, araç - gereci ve 
tüm okutma imkânlarıyle her sene en azından 1 5Ö0, 
2 000 imam - hatip okulu mezununun okuyabilme
sine imkân varken, yüksek islâm enstitüleri 300 kişilik 
kontenjanla tahdit edilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümetin, günbegün 
tahrik edilen sokak hareketlerine seyirci kalmasını tas
vip edemeyiz. Sayın Hükümet Başkanının gazetelere 
intikal eden bir sözünü hatırlamaya mecburuz: Bir fa
külteyi ziyaretinde başı örtük bir kızı göstererek; «Bun
ları gördükçe içimiz sızlıyor,» buyurmuşlar. Evet Sayın 
Başbakan, bizim de içimiz sızlıyor. Bir farkla ki, ka
panması gereken yerleri açanları gördükçe içimiz sız
lıyor, üniversiteleri aynaya çevrilmiş gördükçe içimiz 
sızlıyor. Sözümüz, tabiî tüm öğretmenleri hedef alma
maktadır. Milletini, vatanını sevenleri tenzih ederek 
diyoruz ki, «pahalılığı takbih, faşizmi tel'in» adı al
tında, politikaya katıksız girmiş olan ve birçok masum 
öğretmenlerimizi de kirli emellerine alet etmek iste
yenlere karşı tesirsiz kaldığınızı gördükçe içimiz sız
lıyor. 

Cemiyetler Kanununa göre kurulmuş olan bir der
neğin siyasetin içinde bulunması affedilemez. Hele 
bir siyasî partinin onlara kanat açmasını asla affede
nleyiz. Belki Anayasa Mahkemesi affeder; ama tarih 
asla!.. 
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Bütçe Komisyonunda, bir partiye mensup bir üye
nin konuşmasını hatırlıyorum; öğretmenlerin mutlaka 
aktif politika yapmalarını istiyordu. O sayın üye, o 
gün bu isteklerini kabul ettiremedi; ama on gün son
ra, birçok öğretmeni sokak ortasında ve politikanın 
girdabında esefle seyrettik. Vurulanlar, ölenler, ya
ralananların hepsi bizdendi. Şimdi neden karşı? Han
gi kirli emeller bu hale getirdi? Birkaç sene önce ya
pılan dersleri boykot birinci prova, son hadiseler ise 
ikinci provadır. Hükümet.bu meseleye süratle, ve ce
saretle eğilmelidir. 

Muhterem üyeler, Hükümetin dış politikası üzerin
de de bir iki hususa temas etmeyi faydalı görmekte
yim. Kıbrıs harekâtı, Allah'a şükürler olsun milleti
mizin zaferiyle neticelenmiştir. Milletimizin bir parça
sı olan Silâhlı Kuvvetlerimize şükranlarımızı, gazileri
mize sıhhat ve afiyet temennilerimizi, şehitlerimize de 
Cenabı Hak'tan rahmetler niyaz ediyoruz. 

Kıbrıs harekâtı sadece Kıbrıs zaferini kazandırmış 
olmakla kalmamalı, başka şeyler de kazandırmış olma
lıdır. Parası ödenmiş silâha ambargo koyanları, söz
leşmeyi ihlâl pahasına haçlı torunlarına sahip çıkanla
rı, dün Kore'de gölgemize sığınanların bugün Megalo 
tdea şerefine gölge etmeye çalışanları unutamayız. 
Ders almaya ve kendi benliğimize dönmeye mecburuz. 
Bilmeliyiz ki, «dünya sulhu, milletlerarası muvazene, 
bölgesel barış» gibi lâflar, asıl gizli maksatların ren
gârenk kılıflarıdır. Altında yatan haçlı ruhunu gör
meliyiz. Osmanlıların torunları, ehli salip torunların
dan rahmet bekleyemez. Kendimize dönmeli, milleti
mize güvenmeli ve harp sanayiini derhal kurmalıyız. 

Son Amerikan oyununu, biz kendimize dönüş için 
son haberci saymaktayız. Ayrıca, dost devletleri artık 
iyi ve isabetle seçmenin zamanındayız. Avrupalı or
taklara pazar olmayı bir kenara itip, İslâm ülkeleriyle 
ortaklık kurmalıyız. Gelişmekte olan sanayiimiz de bu
nu icap ettirmektedir. 

İslâm ülkeleriyle münasebetlerimiz daha ela geliş
tirilmelidir. Sırası gelmişken bir hususu Sayın Hükü
metten sormak istiyorum: 

Bağdat'ta toplanıp, birçok İslâm ülkelerinin dert 
ve şikâyetlerini inceleyecek olan Müslüman ülkeler 
ilim adamları arasına bizden de Sayın Diyanet İşleri 
Başkanımızla bir zat davet edildikleri halde katılma
mışlardır. Neden? 

Sovyetler Birliği'ni ziyaretimizde, Sernerkant yakı
nında bulunan Hoca İsmail Köyündeki Buharî Haz
retlerinin kabrini ziyarete gitmiştim. Camiin imamı ile 
tanıştım, bana serzenişte bulundu; «Buharî Hazretle

riyle alâkalı olarak milletlerarası seyiyede münazaralar 
tertip edildiğini, birçok ülkeden temsilci geldiği halde 
Türkiye'den gelmediğini yana yakıla anlattı; tabiî 
üzüldüm. Biz, kendi ilim adamlarımıza sahip çıkmaya 
mecburuz. 

İngiliz Üssünde bulunan soydaşlarımızın zulümden 
kurtarılmasında başarı gösteren Hükümeti takdire şa
yan bulurum. 

Kıbrıs Türk Federe Devletinin ilânında, Kıbrıslı 
soydaşlarımıza destek olunduğuna inanmakta ve se
vincimizi belirtmekteyim. Şu şartla ki: 

Bizden gizli kalan bir taviz verilmiş bulunmasın. 
Bu milletin kaderidir; harbi millet kazanır, ama ta
vizler kendisinden gizlenir. Bir tugayımızın çekilmiş 
olmasını bile biz erken buluruz. 

Muhterem üyeler, Hükümeti, azim ve istikrar içe
risinde görmek istemekteyiz. Örfi İdarenin bazı vilâyet
lerde uzatılıp uzatılmamasınm müzakeresi yapılırken, 
yanlış hatırlamıyorsam, Sayın Hükümet Başkanı bu 
kürsüden Yüce Heyete; Norveç gemisinin Ege'ye 
araştırma yapmak üzere hareket ettiğini; Enerji Baka
nı da, aynı geminin Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığının göstereceği her yerde arama yapmaya mec
bur olduğunu ve Ege'ye hareket ettiğini beyan bu
yurmuşlardı. 

Aradan günler geçtikten sonra aynı yetkililerin, 
I gemi sahibi firma ile mukavelenin feshedileceğini be

yan buyurmaları üzücüdür. Hükümet, mütenakız be
yanlardan tevakki etmelidir. 

Muhterem milletvekilleri, biz, bütçeyi millî görüş 
ışığında hazırlanmış bir bütçe olarak görmüyoruz. Bu 
bütçenin en bariz vasıflarından birisi de israftır. Me
selâ; Kültür Bakanlığı bütçesine İstanbul Festivali için 
4 milyon lira para konmuştur. Milletin yağ kuyruk
larında, şeker kuyruklarında her günkü hayatı ayrı bir 
festivaldir zaten. Turizm Bakanlığı bütçesine konan 
namütenahi israf kalemleri azmış gibi, bir de Kültür 
Bakanlığnıa festival giderinin konmuş olması tasvip 
edilemez. 

Bir partinin seçim temposuna ayak uydurmuş ol
mak için, genel ve mahallî seçimlerde kullanılmak üze
re tahsisat konmuş olması, buhranlara çare olarak ge
çim değil de seçimin getirilmek istenmesi, bugün içe
risinde bulunduğumuz şartlarla kabili telif değildir. 

Yunan kriptosu savaş ilânı ile meşgulken, biz seçim ' 
ilânı ile meşgul olmaya haklı değiliz. 

Muhterem üyeler, T. R. T. üzerinde birkaç söz 
etmek isterim. 

Milletten en çok kopmuş müesseselerimizden biri
si T. R. T. Kurumudur. Milletten o kadar kopmuş-
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tur ki, milletin ihtimal dediğine o olasılık der, milletin 
imkân dediğine o olanak der, milletin tespit dediğine o 
saptamak der, milletin divan edebiyatı dediğine o di
van yazını der. Millet, Fatih'in cengâverliklerini tele
vizyonda görmek ister, o Amazon nehri kenarındaki 
soysuzluğu «Soylu Yabani» adı ile gösterir ekranla
rında. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Bravo. 

YÂSÎN HATlBOĞLU (Devamla) — Millet, değil 
bir yabancı misafirle, kendi eşiyle bir programı seyre
derken utanç terleriyle boğulur. O, Batı Almanya'da 
televizyonun seks filimlerini serbestçe göstereceğini 
ilân ederken, ihtiras histerileri geçirir. Millet, devletle 
kaynaşmanın çarelerini arar, o, devletle milleti husu
met minderine davet eder. 

Muhterem üyeler, geliniz buhrandan kurtulma
nın çarelerini birlikte arayalım. Otoriteyi inkâr eden 
anarşiye birlikte karşı çıkalım. Partilerimizi ve si
yasî iktidarlarımızı, milletimizin refahı, memleketi
mizin saadeti için vasıta sayalım. Siyasî iktidarları
mızı gaye saydığımız gün, kıymetin vuku günüdür. 

Bir partinin grup sözcüsü, maalesef tahrikini bu
rada da sürdürdü. Kendi tabirlerine eş düşerek ça
ğın değil, çağların gerisine gitti, kapanmış bir ya
rayı neşterlemeye çalıştı. Yarayı kanatmanın, kan 
görmenin iştahası içerisinde tırnakladı; yıllarca de
ğil, asırlarca kapanmasını, şifa bulmasını dileyerek 
dua ettiğimiz yaralarımızı kanattı. Yıllarca hiç bir 
tefrik yapılmaksızın yan yana, diz dize çalışmış, 
birlikte üzülmüş, beraber sevinmiş bu insanları bir
takım ifadelerle husumet meydanına çağırmak mil
lete bir şey kazandırmaz. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Hatib-
oğlu, bir dakikanız kaldı efendim. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Topluyo
rum efendim. 

«Hallacı Mansurları öldürenler bunlardır; Ha-
san'ı, Hüseyin'i öldürenler bunlardır.» derken ne ka
dar özden ve samimiyetten uzak olduğu apaçık 
gözükmektedir. «Hasan - Hüseyin» derken, mahal
ledeki bakkal Hasandan bahsediyormuş gibi soğuk 
ve hürmetten uzak. Bir «Hazret!» ihtiramını çok gö
ren, bu iki şehidin yaşayışından uzak olup, sadece 
tahrik' için, asırlar sonra kanlarına sarılanların asıl 
maksatlarını bu millet yakından bilmekte ve nefret
le takip etmektedir. 

Adları geçen zevatın kimler tarafından şehit edil
diğini bu millet çok iyi bilmekte, asırlar önce ce
reyan eden bu hadiselerin yenilenmesinin yarar de

ğil, zarar vereceğini de bilmektedir. Esasen millet 
şimdi bir şey öğrenmek istiyor : «Seçim koşuluna 
bağlı hükümet kurulmadıkça öğretmen sınıfa gir
meyecektir,» işaretiyle talebeyi sokağa döken kim
dir? 

BAŞKAN — Sayın Hatiboğlu, süreniz doldu, lüt
fen cümlenizi bağlayın efendim. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Bir cümlem 
var efendim. 

«Bizim iktidardan ayrılışımızla talebenin sokağa 
dökülüşü tesaadüf değildir,» diyen kimdir? Genç ço
cuklarımızın kalplerine saplanmak üzere, hazırlanan 
bıçakların suları hangi ocaklarda verilmektedir. «Öğ
retmenler mutlaka politikanın içinde olmalı ve aktif 
hareket etmelidir» diyen, bu suretle de birçok öğ
retmenimizi sokağa dökenler kimlerdir? M inaresiyle, 
mihrabiyle ata yadigârı ve ecdat vakfı camii yıkarak 
mülkiyetine geçirmek isteyenler kimlerdir? İşte mil
let, şimdi bunları öğrenmek istiyor. 

Hepinizi Millî Selâmet Partisi Grupu adına hür
metle selâmlarım. (M. S. P. ve A. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatiboğlu. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Refet Sezgin, 

buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA REFET SEZGİN (Ça

nakkale) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Adalet Partisi Grupunun, 1975 yılı Başbakanlık 
bütçesi üzerindeki görüşlerini arz etmek üzere hu
zurunuzdayım. Hepinizi saygıyle selamlıyorum. Bu 
bütçe münasebetiyle hazırlamış bulunduğum konuş
maya girmeden önce, Sayın Arash'nın biraz önce yap
mış olduğu konuşmayı bir ölçü içerisinde değerlen
dirmeğe tabi tutmak zaruretinde kaldığım için affını-
zı dilerim. 

Muhterem milletvekilleri, evvelce bir Cumhuri
yet Halk Partisi vardı, sonra yeni Cumhuriyet Halk 
Partisi oldu. Bugünlerde ve biraz önce de sözcünün 
beyanıyle demokratik sol bir parti şeklinde yeni bir 
merhalede olduğunu Sayın Arash'nın da ayrıca ifa
de ettiği bir partinin görüşleriyle karşı karşıyayız. 
Şüphesiz bunu tabiî karşılıyoruz. Yalnız, Sayın Aras
h'nın konuşmalarında, ortaya koyduğu birçok mev
zuun, birçok vakıanın temayüllerimize, milletin ger
çek temayüllerine aykırı, birçok vakıaları bakımın
dan yanlış, birçok izahları bakımından insafsız, bir
çok izahları bakımından gayri ciddî ve hakikaten 
uzak bulunduğunu da huzurunuzda tespit etmek du
rumundayım. 
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Evvelâ Sayın Araslı'nın, cephe fikrinden, Cum
huriyet Halk Partisinin veya ifadeleriyle demokra
tik sol partinin sözcüsü olarak fevkalâde tedirgin ol
dukları anlaşılıyor. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Ne münasebet. 
REFET SEZGİN (Devamla) — Sayın Araslı is

tirham ederim, sükûnetle sizi dinledik. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, rica ederim. 
Efendim, siz konuşmanıza devam edin. 
REFET SEZGİN (Devamla) — Sayın Başkan, 

sükûneti sağlamanızı rica ederim, bu sizin göreviniz-
dir. Laf atıyorlar, biz buradan işitiyoruz, buradan işi
tiliyor. 

Son derece tedirgin olan bir davranış içerisinde 
görünüyor sayın Cumhuriyet Halk Partisinin sözcü
sü ve bundan evvelki sözcüleri. «Cephe felsefesine 
uygun biçimde kurulan Bütçe Komisyonu, cephecilik 
oyunu...» 

Evvelâ, Milliyetçi Cephenin niçin kurulduğu, 
maksadının ne olduğu, Sayın Araslı tarafından, söz
cü tarafından değişik bir manada, maksatlarının bi
zim maksadımızın dışında; ancak, kendilerinin istimar 
maksadına uygun bir biçimde kullanıldığı anlaşılmak
tadır. Milliyetçilik, milliyetçi cephe meselesi nedir? 
Bunu kısaca arz edeyim : 

Memleketin bir hükümete en çok muhtaç oldu
ğu devirde, memleketin mevcut meselelerine 7,5 - 8 
aylık iktidarınız döneminde içinden çıkılmaz yeni 
meseleler ilâve ettiğiniz zaman, bu meseleleri ortadan 
kaldırmak ile görevli iken, emsaline rastlanmamış bir 
şekilde hükümeti bozup, hem de Anayasaya aykırı 
şekilde hükümetten kaçmanız üzerine, bırakıp kaç
manız üzerine, memleketin meselelerine eğilme ba
kımından, Parlamentoya dayalı, süratle memleketin 
meselelerine eğilme maksadına matuf bir hükümet 
kurma hareketidir. Maksat budur. 

Bunun dışarısında, sizin tedirgin olduğunuz şe
kilde hükümet kurulacağı ve siz iktidardan uzak bu
lunacağınız için, bir ısrar ile bütün hareketleri baş
ka manalara yorarak, sokakta cereyan etmiş bulunan 
hadiseleri bizim eserimizmiş gibi, birtakım fikirlerin 
sahibi basını, bu cephe hareketi ile izafe etmek su
retiyle, onun karşısındaki sol fikirlerin, aşırı sol fi
kirlerin sizin desteklediğiniz, sizin talimatınızla mey
dana gelen basının fikirleri olduğunu da ikrar etmek 
suretiyle ortaya koyuyorsunuz. Bunun mantıkî neti
cesi budur. (A. P. sıralarından alkışlar.) Başka türlü 
mülahaza etmek mümkün değildir. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Garip mantık, Sa
yın Sezgin. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Vatan Cep
hesi!... 

REFET SEZGİN (Devamla) — Vatan Cephesiy
le vesaireyle bizim ilişkimiz yok; ama anlaşılıyor ki, 
sizin aşın sol cephe ile, sol cephe ile büyük iştiraki
niz var. Bu anlaşılıyor, bunu ikrar ediyorsunuz. A. P. 
sıralarından alkışlar, C. H. P. sıralarından gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Sayın Sezgin konuşmanıza devam 
edin, lütfen. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Niçin bir mem
lekette sosyal cephe kurulur? Sizin anladığınız ma
nada, biz, sadece hükümet kurma bakımından böyle 
bir cephenin zaruretine inanmışız. Siz, sokak hare
ketleri bakımından, Türkiye'de siyasî iktidarı başka 
yollarla ele geçirme bakımından bir sağ cephe ha
reketinin kurulduğunu söylüyorsunuz. Bu niçin ku
rulur eğer böyle ise? Onun karşısında siz, sol cep
he olarak varsınız, ahzı mevki etmişsiniz. Sizin 
karşınızda kurulmuş da onun için tedirgin oluyor
sunuz... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sepetinde 
pamuk yok, polemik yapıyor. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Bizim sepeti
mizde ne kadar pamuk olduğunu siz de bilirsiniz, 
bu. memleket de bilir, herkes de bilir. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin sataşmalara lütfen 
cevap vermeyin, rica ediyorum. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Sepetinde pamuk 
olmayanların, pamuk meselesiyle ipliği Türkiye'de bir 
kere daha pazara çıkmıştır. Bunu unutmayınız. 

Sayın Araslı, konuşmalarının birçok yerinde 
halktan bahsettiler. 14 Ekim seçimlerinde milletin 
bizi iktidardan mahrum bırakması sebebiyle, kendi 
deyimleriyle «halktan intikam alma» düşüncesi içe
risinde olduğumuzu ve bunun için birtakım hareket
lere giriştiğimizi ifade buyurdular. Bizim lügatımızda, 
Sayın Araslı'nın ifade ettiği şekilde, sık sık konuştuğu 
şekilde, «Halk» değil Anayasada yazılı olduğu üzere, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde de yazılı olduğu 
üzere «Millet» bahis mevzudur. Bizim milletle gö
rülecek hiçbir meselemiz yoktur. Bizim milletle hu
sumetimiz yoktur, hiç bir devirde olmamıştır, hiç bir 
devirde de olmayacaktır. Millet bizi iktidar yapma
mış da, 14 Ekim seçimlerinde sizi mi iktidar yap
mış? Siz iktidar mı oldunuz? % 33 oyla iktidar mı 
oldunuz Türkiye'de? Bunu mu söylemek istiyorsu-
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nuz? Böyle bir mesele yok. Niçin milletten intikam 
almak isteyecekmişiz, hangi güçle bunu yapacakmı-
şız? Böyle bir imkânımız da, böyle bir niyetimiz de 
yoktur. Bunu Sayın Araslı'ya huzurunuzda, milletin 
huzurunda iade ediyorum. 

Diyor ki : «Bir seçimden neden korkuluyor, ne
den kaçılıyor? Seçim yapılsın, sandıktan demokratik 
sol çıkacaktır.» 

Şüphesiz Sayın Araslı'nm kehaneti gibi bir keha
neti huzurunuzda beyan etmem mümkün değildir. 
Ancak, seçimden hiç bir zaman kaçmadık, seçimden 
de kaçmıyoruz. Bu husustaki beyanlarımızı, seçimle 
ilişkili önergenin görüşülmesi sırasında hiç bir, te
reddüde yer vermeyecek şekilde Komisyonda ifade 
ettik. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — 1,5 sene geç
ti... 

REFET SEZGİN (Devamla) — 1,5 sene geçtiy
se, 1,5 sene daha geçebilir. Yarın da seçime gidilebi
lir. 

Parlamentoya dayalı gî çlü bir hükümet kurul
madığı takdirde, elbette ki Türkiye'nin meselesini hal
letme bakımından seçime gitmekte zaruret vardır. 
Bunu her yerde ifade ettik. Mart ayında bu mesele 
Komisyonda görüşülecektir. Ondan evvelde. sarih 
olarak, açık olarak bunu ifade ettik. Biz, önergeye 
seçim istikametinde zoraki imza atarak, irade dışında 
imza atarak, Meclisin dışarısında, kulislerinde bu ko
nuda başka türlü, resmî beyanlarda başka türlü ko
nuşanlardan değiliz. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

Sandıktan çıkmaya gelince : Sandıktan demokra
tik sol çıkacakmış, yeni Cumhuriyet Halk Partisi 
çıkacakmış. Ne ile çıkacak? 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Oyla... 
REFET SEZGİN (Devamla) — 7,5 ay içerisinde, 

10 ay içerisinde Türkiye'yi hangi noktadan aldınız, 
hangi noktaya getirdiniz de bu millet size yeniden 
rey verecek? Zannetmiyorum. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Vermeyecekse se
çime gidelim Sayın Sezgin. 

BAŞKAN — Sayın Araslı, rica ediyorum... 
• REFET SEZGİN (Devamla) — Gideceğiz seçi

me; seçimde milletin hükmünü göreceksiniz. 
Memlekette kuyruk devrini yarattınız, yokluk 

devrini yarattınız, şekersizliği yarattınız, çaysızlığı 
yarattınız, vesika devrini yarattınız ve bu memlekette 
iktidar olduğunuz dönemde bir esere bir eser katma 
imkânını bulmadınız. Adalet Partisi devrinde yapıl

mış bulunan eserleri ya hizmete açtınız, ya hazırlan
mış olanların temellerini attınız. Yaptığınız bundan 
ibarettir. Memleketi ekonomik bakımdan felâketin 
içerisinde bıraktınız. 

İsterseniz bu eserlerin neler olduğunu biraz sa
yayım. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, sürenizin yarısı bu şe
kilde dolmuş oluyor, hatırlatayım. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Ne kadar zama
nım var efendim? 

BAŞKAN — Efendim, 7 dakikanız var. 

REFET SEZGİN (Devamla) — 7 dakikada epey
ce şey söylenir. 

Baknız meselâ; Boğaz Köprüsü, Haliç Köprüsü, 
Yeşilköy Havalimanı, Keban Barajı, İstanbul Güb
re Sanayii, İzmir Petro - Kimya Tesisleri, Afyon 
Kâğıt, Afyon Şeker Fabrikaları, Et Kombinası. Ba
lıkesir ve Antalya Kâğıt Fabrikaları gibi... 

Siz, sizden önceki iktidarların hizmetlerine tesa
hup etme imkânını bol bol ele geçirerek, bununla 
kendinize müstakbel bir iktidar zemini hazırlamanın 
gayretine girdiniz. Bununla mı seçim kazanacaksı
nız? 

TRT'nin neşriyatına bizim ambargo koyduğu
muzdan bahsettiniz. TRT'nin neşriyatına bizler am
bargo koyacağız!... Bu mümkün mü? TRT'nin bütün 
durumu, Sayın İpekçi'nin oraya ne şekilde getiril
miş bulunduğu, bundan bir süre önce Yüce Mec
lislerde etrafıyle cereyan etmiş, münakaşaları yapıl
mış bir konu. Sizin dışınızda, Cumhuriyet Halk Par
tisinin dışında TRT'nin bir Devlet organı, Devlet 
Radyosu olma vasfını kaybettiği hakkında Türkiye' 
de kesinleşmiş bir kanaat var. TRT bugün Cumhu
riyet Halk Partisinin bir organı halinde bulunmakta
dır. Bu hususu, 1974 yılı Bütçe Kanunu huzurunuz
da görüşüldüğü sırada Turizm ve Tanıtma Baka
nına özel güvensizlik sebepleri arasında ifade et
miş bulunuyorduk. Cereyan eden hadiseler, TRT'nin 
tarzı idaresi bu husustaki iddiamızın ne kadar doğ
ru olduğunu ortaya koymuş bulunmaktadır. 

Yine Sayın Araslı, toprak reformundan, vesaire-
den bahsettiler. Vatandaşların gayet kötü bir durum
da olduğunu TRT'nin yansıtması sebebiyle bundan 
çekindiğimizi ifade ettiler. Ben, Sayın Araslı'ya soru
yorum; Toprak Reformu Kanunu görüşüldüğü za
man Cumhuriyet Halk Partisi nerede idi acaba? 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde var mı idi? İkti
darda bulunduğunuz dönemde tatbikine başladığınız, 
kanun hükmü olarak tatbike mecbur olduğunuz, Ur-
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fa'da tatbikine başlanan Toprak Reformu Kanunu 
ile ilişkili olarak bir değiştirme isteğiniz var idi ise, 
bunu Meclislere neden getirmediniz ve koalisyon 
protokolünüzde, hükümet programınızda, Millî Selâ
met Partisi ile yaptığınız müzakerelerde bunu ne
den dışarıda bıraktınız? Eğer samimî olarak kendi 
düşünceniz istikametinde bir toprak reformunun ya
pılması zaruretine inanıyor idi iseniz, bu konuda ne
den Millî Selâmet Partisine taviz vermek suretiyle 
bunu koalisyon protokolünün dışarısında bıraktınız 
ve neden kendi düşünceniz istikametinde bir top
rak reformunu gerçekleştirmek için bir kanun ta
sarısı ile Yüce Meclislerin huzuruna gelmediniz? 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Seçimden son
ra. 

REFET SEZGİN (Çanakale) — Haa!. Seçimden 
sonra gelecekler... Gelirsiniz inşallah, gelirsiniz. 

NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Allah söyleti
yor. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Şimdi muhterem 
milletvekilleri, huzurunuzda önemli bir konuya de
ğinmek istiyorum. 

Biz Adalet Partisi olarak, hangi istikâmetten ge
lirse gelsin, kaba kuvvet istimaline, fikre karşı zorla 
hareket edilmesine karşıyız. Anarşinin her çeşidini 
reddediyoruz, hangi istikâmetten gelirse gelsin redde
diyoruz. Bunu dün de reddettik, iktidarda bulundu
ğumuz sürece de reddettik, şimdi de reddediyoruz. 

Bu noktada dikkate değer bir hususa işaret ede
ceğim. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin iki dakikanız var efen
dim. 

REFET SEZGİN (Devamla) — 19 Mayıs 1974 
tarihinde Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın' Genel 
Başkanı bu konuda basına bir beyanatta bulundu, O 
tarihte birtakım talebe olayları oluyordu, gençlik olay
ları oluyordu; gençliği o tarihte sağcı, solcu, ilerici 
diye bir tefrike Sayın Genel Başkanları tabi tutmuş 
idi. 

Dün, evvelki gün cereyan eden olaylar münase
betiyle Sayın Ecevit demecinde, 19 Mayıs 1974 tari
hinde yapmış olduğu beyanatına paralel bir düşünce
yi tekrar etmiş bulunmaktadır. Aynı şekilde huzu
runuzda, Cumhuriyet Halk Partisinin, bütçenin tü
mü üzerinde mütalaalarını ve görüşlerini serdeden söz
cüsü Sayın Baykal da daha talihsiz bir konuşma ile, 
Genel Başkanlarını, bugün -Sayın Araslı'nın yapıtığı 
gibi teyitten geri kalmadı. Hele, daha açık bir ifade 
ile, Sayın Baykal bir taraftan mezhep kavgalarını 

kışkırtıcı beyanlarının dışında aynen; «Soldan gele
cek terörizme karşı boyunlarınızı eğmek mecburiye
tinde kalırsınız» tarzında bir beyanı Meclis kürsü
sünden ifade ettiler. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de iddia edildi
ği şekilde bir faşist idare var ise, Türkiye'ye faşist 
bir idare hâkim ise, onun karşısında bir faşist terö
rizm var ise, onun karşısında bulunan fikir sahip
lerinin bu şekilde bir davranışta bulunmaya acaba 
güçleri yeter mi, imkânları var mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, süreniz dolmuştur. Ri
ca ediyorum cümlenizi bağlayın lütfen. 

REFET SEZGİN (Devamla) — «Soldan gelecek 
terörizme karşı boyunlarınızı eğmek mecburiyetinde 
kalacaksınız» demek suretiyle Türkiye'de solun oyna
mak istediği oyunun ne şekilde himaye ettikleri, ne şe
kilde tezgâhladıklarını da Türk Milletine millet hu
zurunda açıkça ilân etmektedirler. Bunu esefle tes
pit ediyor ve müşahade ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, sözlerimi şöyle bağlı
yorum. Söyleyecek çok şeylerim vardı; ama 15 daki
ka içerisinde bu iddialara karşı çok şey söylemek 
mümkün olmadığı için konuşmamı bağlıyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi ve Ecevit İktidarı, Tür
kiye'de pahalılık, umutsuzluk, C. H. P. organı Türki
ye Radyo Televizyon Kurumu, huzursuzluk, istikrar
sızlık, güvensizlik, aşırı partizanlık, çaresizlik, tutar
sızlık, yokluk, vesika ve kuyruk devrini ihya eden 
bir iktidar olmuştur. 1973 seçim sloganları «Ak Gün
ler», maalesef Türkiye'de emsali görülmemiş aç ve 
kara günlere ülkeyi boğan bir vesika olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, iki dakika da geçiyor, 
rica ederim. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Millet vicdanında, 
Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar devrine ait şaş
maz hüküm budur. Bu hükümle, Sayın Doğan Aras
lı'nın müstakbel seçimden demokratik sol çıkaca
ğına dair kehanetinin, millet vicdanında makes bulama
yacağı kesin inancının içerisinde, bütçenin memleke
timize hayırlı olması dileğini sunuyor, hepinizi say
gılarımla selâmlıyorum. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sezgin. 
Buyurun Sayın Uğur. 
NECDET UĞUR (İstanbul) — Saym Başkan, 

Adalet Partisinin sayın sözcüsü konuşması sırasın
da; Cumhuriyet Halk Partisinin bundan evvel konu
şan, Sayın Genel Başkam da dahil olmak üzere, çeşit
li sözcülerinin şu konularda Cumhuriyet Halk Par
tisine, kastetmediği hususları izafe etti ve sataştı : 
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Bir tanesi; «Cumhuriyet Halk Partisinin mezhep 
kavgalarını kışkırttığı» açık beyanıdır. 

İkincisi; «Seçim önergesine Cumhuriyet Halk Par
tisinin zoraki imza atıp, Meclis içinde başka, Meclis 
dışında başka.» beyanıdır. 

Üçüncüsü; «Cumhuriyet Halk Partisinin aşırı sol 
cephe ile ilişkileri olduğu» hakkındaki açık beyanla
rıdır. Bunlar kendi cümleleridir. 

Bu bakımdan, bu konularda Cumhuriyet Halk 
Partisinin kastetmediği, sözcülerinin kastetmediği ko
nularda Cumhuriyet Halk Partisine kendisi birtakım 
düşünceleri yakıştırdığı için ve Cumhuriyet Halk Par
tisine sataştığı için, yalnız bu konulara münhasır kal
mak üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, sataşma olarak telakki 
etmiyoruz. Yalnız... (A. P. sıralarından «Bravo Baş
kan» sesleri) 

NECDET UĞUR (istanbul) — Cumhuriyet Halk 
Partisinin kastetmediği hususları kendisi izafe etmiş
tir. Mezhep kavgalarını kışkırttığından bahsetti, aşırı 
sol cephe ile ilişkisi olduğundan bahsetti, bir önerge
yi zoraki imza ettiğinden bahsetti. 

Bunların hiçbirisi varit olmayan şeylerdir. Bunla
rın böyle olmadığı da bilinir. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Usul hakkında söz 
istiyorum Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim efendim, 
meseleyi halledeyim, sonra efendim. 

Başkanlık tamamen cevap mahiyetinde, bir söz
cünüzün konuşmalarına cevap mahiyetinde görmek
tedir efendim. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Tabiî Sayın Baş
kan, hükmünüz bu tarzda tecelli ettikten sonra baş
ka bir şey söylemeyeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Uğur, direniyor musunuz bu 
beyanımız karşısında? 

NECDET UĞUR (istanbul) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Halk Partisi, konuşmalarının hiçbir ye
rinde... 

BAŞKAN — Hayır, direniyor musunuz efendim? 
Oylayacağım. 

NECDET UÇUR (İstanbul) — Bu konuları eğer 
normal bir konuşma olarak sayarsanız, Cumhuriyet 
Halk Partisine mal edilirse bunu reddediyorum. 

BAŞKAN — Israr ediyor musunuz? Oylayaca
ğım. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Evet Sayın Baş
kan, direniyorum. 

BAŞKAN — Efendim Başkanlık aynı kanaatte 
değildir. Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerinin ta
mamen tersi bir istikâmette Sayın Sezgin'in beyan
da bulunduğunu iddia etmekte ve bu bakımdan söz 
istemektedirler. 

Sayın Uğur'a söz verilmesini kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Söz sırası, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Hasan Tosyalı'da. Buyurun efendim. 

C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkanım,, çok değerü arka
daşlarım; 

Anayasamızın, Devletimizin Hükümete verdiği yü
rütme görevlerini yapmakla yükümlü olan Başkan
lığın bütçesi hakkında Cumhuriyetçi Güven Partisi
nin görüşlerini arz etmek üzere yüksek huzurunuz
dayım. 

Anayasamız ve Devletimiz, Hükümete yürütme 
görevi olarak; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin va
tan ve millet bütünlüğünün, hürriyet ve istiklâlinin 
ebediyen muhafaza ve müdafaası, millî güvenliğin, 
huzurun ve kamu düzeninin, millî ahlâkın ve genel 
sağlığın korunması, millî kalkınma, refah ve saade
tin sağlanması, temel hak ve hürriyetlerimizin ko
runması; fakat bu hak ve hürriyetlerden hiçbirinin 
Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkmaması, vatan 
ve millet bütünlüğünü bozmaması hürriyet ve istik
lâlimizi yok etmemesi, millî güvenliği, huzuru, düzeni 
ve genel ahlâkı bozmaması için çalışması görevle
rini hükümetlerimize vermiş. 

Hükümetlerimiz bu görevleri yaparken, Hüküme
tin ve Devletin genel-siyasetini düzenlemekte ve ic
raatını yürütmektedir. Cumhuriyetçi Güven Partisi 
olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümetlerine 
bu görevlerinde başarılar diliyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, geçmişten ders almak, bugü
nü iyi değerlendirebilmek ve geleceğe ışık tutabil
mek için Sayın Ecevit Hükümetinin icraatını da yük
sek müsaadenizle eleştirmek istiyorum. 

Sayın Ecevit, 1973 seçimlerinden evvel, seçim ka
zanmak ve 23 yıllık muhalefet hasretini gidererek 
iktidar olmak için millete «Ak günler» vaat etti, maa
lesef halka kara günler ve aç günler getirdi. 

Millete ümit olduğunu ilân etti, halk için ümitsiz
liğin bugün yegâne sembolü oldu. 

«Halktan yana iktidar» dedi, halkı unuttu, «Düzen 
değiştireceğim» dedi, düzeni bozdu, ucuzluk vaat etti, 
daha fazla pahalılık getirdi, «İşsizliği kaldıracağım» 
dedi, daha çok işsizlik getirdi, 
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Sayın Ecevit; «Yatırımları, üretimi, ihracatı ve 
millî geliri artı/acağım» dedi, tam aksine yatırımları 
kıstı, ziraî, sınaî üretimi, ihracatı, millî geliri azalt
tı. 

«Hayat pahalılığının yükünü fakir ve dar gelirli 
halkımız çekmeyecek» dedi, aksine hayat pahalılı
ğının yükünü daha fazla dar gelirli işçiye, köylüye, 
öğrenciye, küçük memura, esnaf ve sanatkâra, emek
liye, dula ve yetime yükletti. 

Sevgili arkadaşlarım, uzun saymaya lüzum yok. 
Bu söylediklerimiz; millete duyurmak, Yüce Par
lâmentoya duyurmak, hükümetlere ışık tutmak için
dir. Bütün bu hakikatler meydânda olduğu için sözle
rimi kısa keserek, Sayın Ecevit'in icraatını şöylece 
özetlemek istiyorum: 

Sayın Ecevit, 10 aylık iktidarı zamanında, 1973 
seçiminden evvelki bütün vaatlerinin aksine olarak, 
meydana getirdiği siyasî, iktisadî, sosyal ve kültürel 
bunalım, karışıklık, bozuk düzen, iltimas, rüşvet, par
tizanlık, yokluk, hayat pahalılığı, işsizlik, enflâsyon 
ve huzursuzluktan müteşekkil kara günlerin içeri
sinde biraz daha Hükümette kalırsa, kendisinin ve 
partisinin yok olacağından korkarak yegâne kurtu
luş çaresini Hükümet etme görevinden ve nöbetinden 
ayrılmakta ve daha doğrusu süratle kaçmakta bulmuş, 
bu sebeple istifa etmiş ve Türkiye'yi şahsan ve kasten 
bugünkü Hükümet bunalımına ve anarşiye sürükle
miştir. 

Kanaatime göre, bir bakıma Sayın Ecevit'in Cum
huriyet Halk Partisi İktidarını ve Hükümetini bu şe
kilde bırakmış olması, memlekete yapabildikleri ye
gâne ve belki de en büyük iyilik olmuştur. Zira, 10 
aylık İktidarları zamanında memleketi bu kadar fe
ci duruma, iktisadî, sosyal ve kültürel bunalıma, ha
yat pahalılığına, işsizliğe, enflâsyona ve anarşiye sü-
rükleyebildiklerine göre, maazallah İktidarları daha 
fazla sürse idi, memleketi her bakımdan çok daha 
fazla ve.çok daha feci, içinden çıkılmaz durumlara 
ve bunalımlara sürükleyebilirlerdi. Ayrılmış olmaları
na dua etmemiz lâzımdır. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu olarak kanaa
timiz odur ki; Sayın Ecevit'in, Cumhuriyet Halk 
Partisinin 10 aylık iktidarları zamanında memlekete, 
millete, idareye ve rejime yaptıkları kötülükler 10 yıl
da telâfi ancak edilebilir. 

Sayın Ecevit, yaptığı boş vaatlere kanan mille
tin verdiği oylarla, kazandığı 185 milletvekili ile yap
tığı İktidar görevinde millete vaat ettiklerini yapma
mış olmasından dolayı, milleti kara, aç ve işsiz gün

lere, bunalımlara anarşiye sürüklendiğini unutarak; 
her işini çıkmaza soktuğu milleti, sanki Devletin ve 
milletin yapılacak başka hiçbir işi yokmuş gibi, mil
letçe kazandığımız Kıbrıs zaferini kendine mal ede
rek ve ettirerek; bu zaferin tesiri, heyecanı sönmeden, 
geçmeden erken yapılacak bir seçimde kendi lehine 
reye tahvil etme hevesi, planı, kurnazlığı ile milleti 
evvelâ derhal seçime, bu olmayınca da daha sonra 
erken seçime götürmeye zorlamıştır. 

Sayın Ecevit, kurulacak her Hükümetin, öncelik
le bizzat kendisinin meydana getirdiği yokluğu, pa
halılığı, işsizliği, enflâsyonu, huzursuzluğu, anarşiyi 
giderici ve bilhassa Kıbrıs meslesinin siyasî çözü
me ulaşmasını sağlayacak bir Hükümetin bir iş Hü
kümeti olmasını değil, sadece ve sadece kendi parti
sini kazandıracak bir seçim Hükümeti olmasında İs
rar etmiş olması, bunalımların uzamasında, anarşi
nin artmasında başlıca sebep ve âmil olmuştur. Sa
yın Ecevit, belki de böylece, daha çok kendisinin 
solcu düşünce, politika ve icraatının sebep olduğu 
bunalımların artmasında ve uzamasında, kendi uzun 
vadeli politik hesaplarına ve planlarına göre yarar 
görmüştür, hâlâ da görmektedir. Sayın Ecevit'in bu
günkü sinirliliğinin, huzursuzluğunun, hırçınlığının, 
saldırganlığının anarşiyi ve bunalımı körüklemesi
nin hem suçlu ve hem güçlü durumda bulunmasının 
başlıca sebebi, Hükümeti bırakırken derhal seçime 
gitmek için kurduğu hayallerin ve planların tahak
kuk etmemesi evdeki, yani C. H. P.'deki hesabın pa
zara, yani Parlâmentoya ve millete, aklıselime uyma-
masıdır. 

İkinci defa bir İktidar olabilmek için, birinci de
fada olduğu gibi sırtına bineceği ikinci bir at ve kol
tuk değneği bulamamanın üzüntüsü içindedir, Sayın 
Ecevit ve bundan dolayı sinirlidir bugün. Fakat 
C. H. P. ve Sayın Ecevit'in bu masraflı ve yanlış tu
tumunda ve hesabında ısrarı, memleketin millî men
faatlerinin, iç ve dış millî güvenliğimizin ve siyaseti
mizin çok aleyhine olmaktadır. Sayın Ecevit ve C. H. 
P. maalesef bunu görmemekte veya görmek işine gel
memektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; burada bir 
hususa daha değinmek istiyorum. Eski Maliye Ba
kanı ve C. H. P. Genel Sekreteri Yardımcısı Sayın 
Deniz Baykal, 1975 yılı Bütçesinin tümü üzerinde yap
tığı dünkü konuşmada, halkımızca malûm olan hayat 
pahalılığı rakamlarını ve gerçeklerini hiçe sayarak ve 
âdeta halkla alay edercesine, 1974 yılının pahalılık 
ve yokluk yılı olmadığını (Tekrar ediyorum cümleyi, 

— 192 — 



M. Meclisi B : 42 19 , 2 . 1975 O : 1 

önemine binaen) 1974 yılının pahalılık ve yokluk yılı 
olmadığım, memurların ve işçilerin 1974'de refaha 
kavuştuğunu iddia etti. Sayın C. H. P.'liler, eğer ha
kikat böyle ise, TÖB - DER'in 57 vilâyette yaptığı 
ve feci hâdiselere sebep olduğu pahalılığı protesto 
toplantıları neden yapıldı? Ve siz neden bunların için
de, desteğinde ve arkasmdaydmız? Çünkü, bunlar, bu 
pahaklık mitinkleri güya pahalılığa karşı idi, haki
katte iddianızı cerh eden toplantılardı zahiren; fakat 
işin aslında anarşi vardı. 

Yokluğu ve pahalılığı korkunç hale getiren de 
C. H. P.'dir. Bu yokluğu ve pahalılığı istismar eden 
de etmeyen de C. H. P.'dir. Bunu böyle bilesiniz. 

İktidar yılınız olan 1974'de, milletin bildiği ve ya
şadığı yokluk, pahalılık, işsizlik, enflâsyon, karaborsa, 
kuyruk, partizanlık, adam kayırma, bunalım ve anar
şi gibi (A. P. ve C. G. P. sıralarından alkışlar) haki
katler ne inkâr edilebilir, ne gizlenebilir ve ne de Sa
yın Baykal'ın dün yaptığı gibi hiçe sayılabilir; çün
kü, millet bunu biliyor. 

Sayın Baykal aynı konuşmasında; «Günün • birin
de soldan gelecek terörizmin karşısında boyun eğmek 
mecburiyeti içinde kalırlar» diyerek sol terörizme âde
ta davetiye göndermiştir. Baykal, aklınca, ileride ko
münist teşebbüslerin ağır basacağı tehditiyle yılgınlık 
yaratmayı ummuştur. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı iki dakikanız var. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Pekâlâ. 
Kendisine ve yıllardan beri a^ırı solun kanun dışı 

işgal, boykot, nümayiş ve eylemlerini, kışkırtmayı gö
rev saymış olanlara şu gerçekleri Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi olarak açıkça bir defa hatırlatırız:. 

Biz, terörizmin her türlüsüne her zaman karşı çık
tık, her zaman karşı çıkacağız, terörizmin hiçbir çeşi
dinden yılmadık, yılmayacağız. 

Biz, Türkiye'de kanun hâkimiyetini istiyoruz. 
Daima kanun hâkimiyetini korumakla görevli meşru 
Devlet kuvvetlerinin yanında olduk ve olmaya devam 
edeceğiz. 

Şunu da bir defa daha hatırlatmak isteriz ki, anar
şistleri başıboş bırakıp, milletin ve gençliğin başına 
yeniden belâ eden C. H. P.»dir. TÖB - DER toplan
tılarında kışkırtıcı konuşma yapanların çoğu C. H. 
P.'lidir. Assubaylarla ilgili kanunsuz nümayişleri teş
vik eden ve Devlet kuvvetlerine saldıran, bildirileri 
basıp dağıtılanlar C. H. P.'li gençlik örgütüdür. 

10 aylık iktidarlarında anarşi tohumlarını eken
ler ve bugün filizlendiğini esefle gördüğümüz anar
şik olaylar, C. H. P.'nin ektiği tohumların neticesi
dir. 

Milliyetçiliğimiz ve vatanseverlişimizle bir defa 
daha haykırıyoruz: Artık yeter bu yaptıklarınız!... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, süreniz dolmuştur, 
lütfen cümlenizi bağlayın. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Türkiye'nin 
huzura, millî beraberliğe ve bütünlüğe ihtiyacı var-: 
dır. Türkiye'de ırk, sınıf ve mezhep kavgası körük-; 
leyerek oy avcılığına çıkanları biliyoruz ve kınıyo-; 
ruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; üzüntü ile bir 
iki hususa daha... 

BAŞKAN — Efendim, bir iki hususa daha müsaa-; 
de edemem. Rica ediyorum cümlenizi bağlayınız, 
vaktiniz doldu. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Bir sayfayı okutamam Sayın Tos-; 
yalı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Tamam efen
dim, bitiriyorum. 

C. H. P. Gençlik Kolları Başkanlığı Merkez Yö-; 
netim Kurulunun, Ankara'da bazı assubay eşlerinin 
yaptıkları yürüyüşün içine karışarak, dağıttıkları be-! 
yannamede ve Elâzığ'da kendi kendilerine «Solcu dev-i 
rimci» diyenlerin yürüdükleri yürüyüşte... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, cümlenizi bağlayı-; 
nız, bir dakika da geçiyor efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Cümlem son 
efendim. Bağlıyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, kendilerini karşılayan polis, 
emniyet kuvvetlerine, Silâhlı Kuvvetlere şu şekilde 
hitabederek; «Gerici, hakka karşı, faşist köpekler.» 
diye hakaret eden ve Silâhlı Kuvvetlerin assubay ve 
eşlerini kanunsuz anarşik eyleme teşvik edenleri... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, iki dakika müsama^ 
ha ettim. Rica ediyorum efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — «Devrimcilere 
panzer tankı ve onlara, saldıran faşist köpeklere 
ölüm, balyozcu sıkıyönetim faşistlerine ölüm» diye 
halkı Silâhlı Kuvvetlerimize karşı en ağır hareketlerle 
isyana teşvik edenleri nefretle karşılıyoruz. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Ve diyoruz ki, 

bütün Parlamentomuz, partilerimiz, milletimiz; bu 
gibilerin memleket yıkıcı faaliyetlerine karşı kanunî 
yollarla ve Devlet kuvvetleriyle karşı koyalım. 

Sayın Başkanım, sayın arkadaşlarım, Başbakan
lık bütçesinin memleketimize hayırlı, uğurlu olmasını 
diliyoruz. Memleketi Hükümetsiz ve bütçesiz bırak-

— 193 — 



M. Meclisi B : 42 

mamak yüksek vatanperverlik düşünceleriyle Baş
bakanlık bütçesine olumlu oy veriyoruz. 

Grupum adına hepinize saygılar sunarım. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tosyalı. 
Grupları adına yapılan konuşmalar bitmiştir efen

dim. 
Şimdi şahısları adına söz alan arkadaşlarıma sı-

rasiyle söz vereceğim. 
Sayın Ali Şevki Erek?... Yok. 
Sayın Hüseyin Cavit Erdemir, buyurun efen

dim. 

HÜSEYİN CAVİT ERDEMİR (Kütahya) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Milletimiz için maddî ve manevî bütün yönleriy
le çok sıkıntılı geçen bir dönemden, 1974 senesin
den sonra Yüce Meclisimizde 1975 yılı Bütçe kanu
nu tasarısını müzakere etmekteyiz. 

Anayasamızın 105 nci maddesi; Başbakanın, Ba
kanlar Kurulunun Başkanı olarak, bakanlar arasın
daki işbirliğini temin etmek ve Hükümetin genel po
litikasını yürütmekten sorumlu olduğunu belirtir. 

Bu itibarla, Başbakanlık bütçesinin müzakerele
rinde, Başbakanlık bütçesi sınırları içinde kalınması 
mümkün değildir. Eleştiri için bana tanınan şu kısa 
sürede Başbakanlık bütçesini bu anlayış içinde ve bu 
açıdan ele almaya çalışacağım. 

Hükümetlere renklerini Başbakanlar verir. Hü
kümetler Başbakanların soyadları ile anılırlar. 
«Umut» olduğu iddiaları ile ortaya atılıp, çok kısa 
sürede milleti büyük ümitsizliklere sürükleyen, siya
sî ve iktisadî istikrarsızlığın sembolü haline gelen 
geçmiş Hükümet de Başbakanının ismiyle, yani 
«Ecevit Hükümeti» olarak daima anılacak ve hatır
lanacaktır. 

«Bu Hükümet sadece iktidarda kalmakla, icraat 
yapmakla yetinmeyecek, bu Hükümet çok şeyi değiş
tirecektir. Hükümet, bu programı uygulamaya baş
layarak, bir süre iktidarda kalabilirse - ki kalacak
tır - uzun bir süre, çok çok uzun bir süre iktidarda 
kalabilmesi de kesinleşmiş olacaktır.» sözleriyle gö
reve başlayan ve bu suretle çok uzun bir süre iktidar
da kalacakları iddiasiyle, iktidar olan Ecevit Hükü
meti, 8 - 10 ay gibi kısa bir sürede, memleketimizi 
görülmemiş derecede yokluk, pahalılık ve işsizlik ile 
karşı karşıya bırakarak, işleri içinden çıkılmaz bir ha
le getirerek ve memleket idaresinin kendi işleri olma
dığını anlayarak, hepimizin bildiği şekilde bırakıp 
gitmiştir. 
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j Hayalci bir idare, memleketin idaresine kısa bir 
süre hâkim olmuş ve yine kısa bir sürede mem
leket ekonomisinde büyük tahribat yaparak, büyük 
yaralar açarak, gelip geçmiştir. «Biz ne söylersek 
doğrudur, biz ne dersek o olur» zihniyeti ile iktisat 
kaide ve prensipleri bir kenara itilmiş, plan fikri iti
barını kaybetmiş, Türkiye iktisadî anlayıştan yok
sun bir idare ile idare edilmiştir. 

I «Gelirler, fiyatların önünde gidecektir denilerek, 
I ümitler birtakım sözlere ve sloganlara bağlanmış, 

ekonominin kuralları değiştirilmek ve hatta itibar-
J sız kılınmak istenmiştir. İktisadî olaylarda ve mese

lelerde, iktisat prensip ve kaidelerinin hâkim olması 
I gerektiği unutularak, tarifi dahi henüz o zaman ya

pılmaya çalışılan ve bugün bile yapılamamış bulunan 
I birtakım hayalî sloganlara bel bağlanılmıştır. Denen-
I miş, netice alınmış ilmî yollara rağmen, memleketi

miz yeni denemelere doğru itilmiş; yeni model arama, 
yeni sistem bulma, arama davranışları içine girilmiş
tir. «Gelirlerin fiyatların önünde gideceği» şeklinde
ki iddianın aksine, fiyatlar gelirlerin çok önünde git-

I miş bulunmaktadır. Bugün âdeta milletimizin yetiş-
I mek için nefesi kesilmiştir. 
I Muhterem milletvekilleri; Başbakanlık bütçesinin 

tenkidi vesilesi ile, Başbakanlığa bağlı olan bazı ku
ruluşların üzerinde de kısaca durmak istiyorum. 

I Millî İstihbarat Teşkilâtımız, hepinizin bildiği gi
bi, Başbakanlığa bağlı bir kuruluş olup, dış ve iç em
niyetimizi temin etmek üzere, memleket açısından 

I faydalı ve değerli, gizli haberler almak, bunları Hü
kümetin başı olması dolayısiyle Başbakana iletmekle 
görevli bir kuruluştur. Yine çok iyi hatırlayacaksınız, 
geçmiş Hükümetin Başbakanı Sayın Ecevit, muha-

I fette olduğu yıllarda bu kuruluşu çok çok büyük 
iddialarla suçlamış, «Kontr - Gerilla» olarak tavsif 
etmişti. Fakat aynı iddiaların sahibi, bilâhara ikti
dar olduktan sonra, bu mühim kuruluşumuz ile bir-

I likte çalışmış ve bu suretle eski iddiaların asılsızlığı, 
I bilfiil tespit edilmiş idi. Memleketimizin dış ve iç 

emniyetinde müspet, çok mühim görev icra eden, 
millî menfaatlerimiz açısından, çok önemli bir kuru
luş olan bu kurumun, artık bundan sonra, hiçbir şe
kilde geçmişte olduğu gibi, asılsız dedikodu ve iddia
lara hedef yapılmaması gerektiği kanaatindeyiz. 

Değerli milletvekilleri; kamuoyunda ve burada 
{ çeşitli zamanlarda tartışılan TRT konusunda da te

mas edeceğim. 
I TRT'nin, Anayasaya aykırı, tarafsızlığı ihlâl eden, 
I Cumhuriyet Halk Partisinin ve solun organı olma du-
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rumu, inançlarımıza, örf ve âdetlerimize aykırı tutum 
ve davranışları, maalesef her geçen gün daha da ar
tarak yine devam etmektedir. TRT'nin son olaylar
daki hareket tarzı da, bu müesseseyi eleştirenlerin 
ne kadar haklı olduklarını bir kere daha göstermiş 
bulunmaktadır. 

TRT'yi ideolojik gayelerle ele geçirenlerin elinden 
çekip almanın zamanı çoktan gelip geçmiş bulunmak
tadır. Türk milleti her türlü aşırı cereyanların; ko
münizmin de, faşizmin de karşısındadır; ama aylar
dır, devamlı olarak mikrofonlarında ve ekranlarında 
faşizm üzerinde ve aleyhinde yayınlar yapan TRT'nin, 
niçin bir gün olsun komünizm aleyhinde ve hakkın
da yayın yapmadığının sebebini anlamak için fazla 
düşünmeye lüzum yoktur. 

TRT, başındaki birtakım kimselerin çiftliği de
ğildir. Bugün haklı olarak verilmiş bulunan «Cem 
Çiftliği» isminden bunu kurtarmak şart olmuştur. 
TRT milletin parasıyle kurulmuş, masrafları millet 
tarafından ödenen bir kurumdur. Milletin parasıyle 
çalışan böyle bir müesseseyi kimsenin oyuncağı, bo
razanı haline getirmeye hakkı yoktur. 

TRT'nin Anayasaya, tarafsızlığa, örf ve adetle
rimize aykırı davranışları hakkında hergün bir de
ğil, yüzlerce delil vardır. Bazı valilerimizin verdikleri 
beyanatın dahi tahrif edilmesi, değiştirilmesi, bu hu
susta kâfidir sanıyoruz. 

Sayın Başbakan Irmak'ın, tahkikat bahanesiyle 
işi bir kenara bırakması yerinde değildir. TRT'nin 
artık en kısa zamanda hakiki sahibine, millete tes
lim edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. TRT, en kısa 
zamanda lâyık olduğu ellere teslim edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, millî beraberliğe en faz
la muhtaç olduğumuz şu günlerde, iç ve dış mesele
lerimizin fevkalâde hassas olduğu şu dönemde, ter
tipli bir şekilde ve memleketimizde sanki bir faşist 
idare varmışcasına ve sanki memleketimizdeki pa
halılık Ecevit Hükümetinin 8 - 10 ay önce güdülen 
hatalı iktisadî politikasının ve Ecevit Hükümetinin 
eseri değil de bugün meydana gelmişeesine, pahalı
lığı ve faşizmi protesto adı altında 52 ilimizde TÖB -
DER tarafından tertiplenen mitingler, toplantılar 
maalesef kanlı olaylara yol açmıştır. Parlamentosu 
başta olmak üzere, bütün anayasal kuruluşları ayak
ta bulunan memleketimizde, faşizmden bahsederek, 
onu bahane ederek başka gayelere, devlet yıkıcılığına, 
bölücülüğe gidenlerin mevcudiyeti yeni değildir. 

12 Mart öncesinde ve sonrasında Cumhuriyetimizi 
yıkmak isteyen ve bağımsız Türk hâkimleri tara

fından mahkûm edilenlerin, Parlamentosunun ve mil
let iradesinin affetmemesine rağmen, Parlamentonun 
haklarına, yetkilerine tecavüz edilerek affedilmeleri, 
bugünkü ortamın başlıca sebebidir. 

Türk milleti, yukarıda da arz ettiğimiz gibi, fa
şizmi de, komünizmi de reddeder. Türkiye'de ne 
komünizm, ne faşizm yaşayacaktır. Türkiye'de yal
nız ve yalnız Türk milliyetçiliği yaşayacaktır. 

Bu konuda bir hususa daha işaret etmek istiyo
rum. TÖB - DER denilen teşkilâtın, hayat pahalı
lığını protesto etmesi için en elverişli devre, herhalde 
hayat pahalılığı bakımından kendisine bir şey söyle
nemeyecek olan Sayın Irmak Hükümeti zamanı de
ğil, pahalılık denilen bu eserin yaratıcısı olan Ecevit 
Hükümeti dönemi seçilmeliydi. Pahalılığın baş su-
rumlularınm zamanlarında değil de, böyle bir za
manda bu işe girişilmesi, amaç ve gayenin ne oldu
ğunu ve bu tertiplerin arkasında kimin olduğunu açık
ça ortaya koymaktadır. 

Diğer taraftan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkanının, olaylardan hemen sonra, hiçbir tahkik 
ve tetkike lüzum görmeden peşin hükümle TÖB -
DER'e arka çıkması da, olayların diğer dikkati çeken 
kısmıdır. 

Sayın milletvekilleri, 8 - 1 0 aylık Ecevit iktida
rının birçok sembolleri olmuştur. Artık bugün pa
halılık, yokluk, işsizlik v.s. Ecevit Hükümetlerini bize 
daima hatırlatacaktır; ama bir husus daha var ki, 
o da Sayın Ecevit Hükümetinin diğer bir sembolü 
olmuştur : Görevi, hiçbir sebep yok iken bırakıp gi
den Sayın Ecevit Hükümeti, tarihimizde ilk defa 
boykot eden başbakan ve hükümet, yenisi gelinceye 
kadar Anayasa esprisi içerisinde beklemesi gerektiği 
görevi, nöbeti terkeden hükümet olarak ve daha bir
çok hususlarıyle birlikte anılıp gidecektir. 

Hepinize saygılar sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdemir. 
Hükümet söz istemektedir. Buyurun Başbakan Sa

yın Sadi Irmak. 
Sayın Başbakan,. süreniz 15 dakikadır efendim. 
BAŞBAKAN SADÎ IRMAK (C. Senatosu Cum

hurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, milletimizin 
aziz vekilleri; 

Başbakanlık bütçesi vesilesi ile ileri sürülmüş olan 
fikirleri ve eleştirileri dikkatle not ettim ve bütün 
eleştirilerden geniş ölçüde faydalandım. Burada ga
yet kısa notlar halinde, cevap isteyen arkadaşlarımı
za cevapları arz etmek istiyorum. 
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Partiler arasındaki polemiğe, elbette benim bitaraf 
bir Hükümet Başkanı olarak girmemi istemez ve bek
lemezsiniz. Bütçe Komisyonunun kuruluşu mevzuu, 
Hükümetin iradesinin, yetkisinin tamamen dışında, 
Meclisin yüksek iradesi meselesidir. Meclisin yüksek 
iradesi böyle tecelli etti. Ancak bu sayede bütçe gö-
rüşülebildi ve görüşülmeye devam edilmektedir. 

Birçok vesilelerle bugün de tekrar edildi; benim 
Hükümetimin «Millî Cephe Hükümeti» mahiyetinde 
olduğu söylendi, söylenmeye devam ediliyor. 

Efendim, ben, Büyük Millet Meclisi çatısı altın
da temsil edilen bütün partilere karşı saygılıyım ve 
onlara intisaptan ancak şeref duyarım. Şu var ki, Hü
kümetim hiçbir partinin hükümeti değildir. Müteaddit 
defalar tekrarladığım halde, nedense, söylemediğim 
fikriyle hareket ediliyor. Sureti katiyede partilerin 
hiç birisine dayanmamaktayım. Bir partimizden 4 
tane arkadaş aldımsa, sadece parlamenter teknisyen 
sıfatı ile aldım ve bu 4 arkadaşım, üç ayı mütecaviz 
bir zamandan beri, bir an partilerinin görüşünü ka
bineme getirmediler. Tarafsız bir kabinenin üyesi ol
duklarını gayet iyi bilmektedirler ve memleketimiz 
de bundan fayda sağlamaktadır. 

Bu itibarla lütfedin, bu, eleştiri değil, tamamiyle 
hakikatin dışında olan bir şeydir. Ben hiçbir partinin 
hükümeti değilim, tamamiyle tarafsız bir Hükümetim. 

Şunu da tavzih edeyim : Tarafsız dediğim zaman; 
bunu renksiz ve pasif manasına, lütfedin almayın. 
Tarafsızlık şahıslara, partilere karşıdır. Yoksa, eğer 
bir yerde devletle, ona karşı olan bir kuvvet yan ya
na, karşı karşıya gelirse ben taraflıyım ve devletin 
tarafındayım («Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bir yerde düzenle anarşi karşı karşıya gelirse, ben 
taraflıyım ve düzenin tarafındayım («Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Burada da, Yüksek Senatoda da, TRT üzerinde 
fikirler ileri sürüldü; bunların hepsini önemle not 
ediyorum. Meclisten müteaddit sual takrirleri geldi, 
bunların hepsinin üzerine düştüm ve sübjektif ol
maktan kurtulmak, Büyük Millet Meclisine lâyık bir 
hükümet icraatı yapabilmek için, objektifliğine her
kesin itimat ettiği yüksek dereceli 3 hukukçumuzu, 
bu işi baştan sona incelemeye memur ettim. Bu in
celemenin neticesine göre hareket edeceğim. Kaldı 
ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi de konuyu eline 
almıştır ve elbette her mevzuda Büyük Millet Mec
lisinin dediği olur («Bravo» sesleri) 

I 12 sayılı Kararname için Hükümetimiz yeni bir 
şey yapmamıştır, eski hükümetlerin getirdiği karar
nameler üzerinde çalışmalara katılmıştır. 

Hemen söylemeliyim ki, büyük ümitler besledi
ğimiz 657 sayılı Kanun ve ona ek olan bu karar
nameler problemi halletmemiş, daha çok komplike, 
adaletten daha çok uzak hale getirmiştir. Bu mev
zuun büyük bir millî dava olarak ele alınması lâ
zımdır; ama zannediyorum ki, bu büyük hamleyi 
benim geçici, ömrü kısa olan Hükümetimden bek
lemezsiniz. Her halde memurlar aleyhine bir teklif, 
benim Hükümetimden gelmeyecektir. 

Şimdi müsaade ederseniz, günün konusu olan; bu 
15 - 16 Şubat olaylarına gayet kısa temasta bulu
nayım. 

Evvelâ kuvvetli hükümet isteniyor ve gayet ta
biîdir; ancak kuvvetli hükümetin ne manaya gel
diğinde birleşmemiz lâzımdır. 

Kuvvetli hükümet, kendisini adalet cihazının ye
rine ikâme eden hükümet değildir, önleyici hükü
mettir ve bu rolümü oynamaya çok gayret ediyorum. 
Allah'a hamd ederim ki, memlekette, tarihte misli 

J görülmemiş bir facia haline gelmesine ramak kalmış 
olan ve her türlü menfi şartları bir araya getirmiş 
olan bir millî facia, Türk zabıtasının, güvenlik kuv
vetlerinin her takdirin üstündeki cesur, feragatli, fe
dakâr müdahalesiyle önlenmiştir ve bu faciadan çok 
küçük bir zararla çıkmamızı sağlamıştır. O zarar da, 
tabiî beni dilhun etmektedir. 

I 1 5 - 1 6 Şubat olaylarının derin üzüntüsü içinde
dir Hükümet. Gerçi bir tek ölü ve birkaçı görevli 
olan 5 - 1 0 hafif yaralı varsa da, yani can bilançosu 
hafif görülüyorsa da, Cumhuriyet tarihinin bu en yo
ğun-ve en yaygın hadisesi karşısında teessürümüz de
rindir. Eğer güvenlik kuvvetlerinin, her takdirin üs
tündeki azimli gayreti olmasaydı, bu olaylarda çok 
büyük bir millî facia doğacaktı. Bu teselli bulmaz, 
teselli kabul etmez bir ıstıraptır. Millî birliğe her za
mandan ziyade muhtaç olduğumuz ve vatanımızın 

I dış tehlikelerle çevrili olduğu bir dönemde, görülme-
I miş büyüklükte vatandaş kütlelerinin kışkırtmalara 

kapılarak böylesine karşı karşıya gelmiş olması son 
derece eza vericidir. Hareketin hain kışkırtıcılarını, 
Yüksek Meclis huzurunda lanetle anıyorum. («Bra-

I vo» sesleri, alkışlar) Hareketin hemen bütün sanıkla-
I rı yakalanmış ve derhal adalete teslim edilmiştir ve 
I adalet bunların önemli bir kısmını tutuklamıştır ve 
I son hükmü, hakikî suçluyu elbette adalet cihazı ve-
J recektir. 
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Cumhuriyetin 50 nci yılında, Türk toplumunu kış
kırtmalara karşı bağışık hale getirememiş olmamız, 
üzüntümün başlıca kaynağıdır. Olayın kökeninde, 
içeride ve dışarıda örgütlü ideolojik grupların önemli 
payı inkâr edilemezse de (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar), hadiseyi tümüyle kütlelerin, meselâ 
bazı Avrupa memleketlerinde olduğu gibi, ideolojik 
kutupların çarpışması şeklinde göstermek de isabetli 
olmaz. Olayda şahsî, ailevî, kabilevî ve hele mezhebî 
ve siyasî ayrılıkları ve kinleri alabildiğine ve haince 
tahrik ve istismar edenler, en meşum rolü oynamış
lardır. 

Bir meslek derneğinin 52 ilde aynı anda ve aynı 
motiflerle tertiplediği toplantı ve yürüyüşlerin ve 
karşı grupların yarattığı allerjik zemin, tahrikçilere 
büyük bir fırsat vermiştir. Böylece fikir susmuş ve 
kaba kuvvet harekete geçmiştir. 

İLHAMİ ÇETİN (Yozgat) — Bravo Sayın Baş
bakan, fikir susmuş kaba kuvvet harekete geçmiş. 

BAŞBAKAN SADİ IRMAK (Devamla) — Hü
kümetin başı ve bir eski eğitimci olarak, radikal te
daviyi sadece güvenlik güçlerimizin karakterinde ve 
mehabetinde göremiyorum. Atatürkçü milliyetçiliği 
dimağlara yerleştirmek* sosyal adaleti pekiştirmek, iş
sizliği önlemek ve her şeyden evvel devlet otoritesine 
hep birlikte sahip çıkmak zorundayız. (Alkışlar) 

Devleti bölücü bütün akımlara karşı, Hükümet 
olarak ve Meclisler olarak yekpare ayağa kalkmalı
yız. Devletimizi bölmek, yani çökertmek isteyen 
akımların içte ve- dışta mevcudiyetini görmemezlik-
ten gelmek büyük tehlikedir. Bunun panzehiri; ileri
ci, sıhhatli, hakiki bir milliyetçiliği benimsemek ve 
çocuklarımıza aşılamaktır. («Bravo» sesleri, alkışlar) 
Her halde, sağ ifrat sol ifratla tedavi edilemez ve 
sol ifrat sağ ifratla tedavi edilemez. 

Hükümetin tutumuna gelince : Biz partilere ve 
partililere karşı tarafsız bir Hükümetiz; fakat bu ta
rafsızlık pasiflik manasına asla gelemez. Biz, Devle
tin ve kanunların yanındayız, düzenin yanındayız. 
Kanun dışı eylemler kimden, nereden ve hangi motif
lerle gelirse gelsin, yakasına yapışıp, adalete teslim 
ederiz ve bu üç aylık devrede de bunu yaptığım ka
naatindeyim. Müessif hadiseler olmuştur; fakat bun
ların yüzleri aşan sanıklarından pek azı yakasını eli
mizden kurtarabilmiştir ve kanun kaçakları etrafın
da kurduğumuz zabıta çemberi, her gün daralmak
tadır. Bunların da adalete teslimi an meselesidir. Bu 
halde sorumsuz kimse kalmayacaktır. Meclisin bun
dan emin olmasını isterim. 

J Hükümet kuvvetleri, her yerde duruma en kısa 
bir zamanda hâkim olmuştur. Bunu, Yüksek Mecli
sin (zabıta kuvvetlerimiz için) takdirine arz etmek 
istiyorum. Bütün illerimizde, kısa bir süre için bo
zulmuş olan normal hayata dönüşülmüştür. Eğer tek
rar anarşi yaratmak isteyen hevesliler çıkarsa, Türk 
Devletini karşısında bulacaktır, bu defa daha üstün 
bir kuvvetle. Elbette gerçek suçluları, faaliyete geç
miş olan adalet cihazımız tespit edecektir. Adalete in
tikal etmiş olan bu sanıklar hakkında, umarım ki, 
daha ayrıntılı bilgi vermemi isabetli bulmazsınız. 

I Bendenizin kısa maruzatım bundan ibaret. Bir 
arkadaşımızın yazılı suallerine cevap vermeme vakit 
varsa Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim üç dakikanız var. 

BAŞBAKAN SADİ IRMAK (Devamla) — O 
I halde kısaca arz edeyim efendim. 

Kıymetli arkadaşımız Prof. Mustafa Parlar'ın su-
I alleri; «TÜBİTAK'ın faaliyetlerini yeterli buluyor 

musunuz?» dediler. Hayır, bulmuyorum. TÜBİTAK' 
m daha büyük vazifeleri vardır, ama hareket nokta
sı ümit vericidir. Memleketteki ilmî çalışmaları koor-
dine etmek istikametinde faaliyetlere şahit olmakta
yım ve bu başlangıç devrinden ileriye doğru bir ümit 
ışığı çıkmıştır; ama bugünkü durumunu memleketin 
ilim ihtiyacı bakımından asla yeterli bulmamakta
yım. Elimden geldiği kadar bu kurumu takviye et
mek kararındayım, müsaadeniz olursa. 

Üniversitelerimizin halkla bütünleşmesi tamam ol-
j mamıştır. Üniversitelerimizin, Devletin en büyük da-
I nışma organı olması için, araştırma alanını bilhassa 
I millî meselelerimizden alması gerekir. Ümitli başlan

gıçlar vardır, ama millî ihtiyaçlarımızın henüz geri-
I sindedirler. 
I Çukürova'daki genç üniversitemiz, ziraî haşere

ler üzerinde araştırmalara başlamıştır, fakat kıymetli 
I arkadaşım çok iyi bilir ki, bu, kolay netice alınır 
j bir mevzu değildir; ama bu verdikleri ilhamdan da 

faydalanarak, bizzat bu konuyla alâkadar olacağım. 
I Çünkü, ziraî haşerelerin memlekete verdiği zarar son

suzdur. Bundan kurtulmak, her şeyden evvel bir ilmî 
araştırma meselesidir. Çok kuvvetle ümit «derim ki, 
bütün ziraat fakültelerimiz (özellikle Çukürova'daki) 
bu mevzua yakınlıkla eğilsin. 

Hükümetin derin saygılarını sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
Son söz Sayın Yılmaz Ergenekon'da. Buyurun 

I Sayın Ergenekon. 
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Sayın Ergenekon, süreniz 10 dakikadır efendim. 
YILMAZ ERGENEKON (îzmir) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Başbakanlık bütçesinin görüşülmesi, yine bütçe

nin tümü üzerindeki görüşmelerin devamı şeklinde 
cereyan etmektedir. Tabiatıyle bu devamın bir saiki, 
kanaatimizce geçmiş iktidarın muhasebesinin titiz bir 
şekilde yapılması gereği hâlâ ortada mevcuttur ve 
bu muhasebe yapıldıkça, geçmiş iktidarın başarılan 
veya başarısızlıkları açık bir şekilde rakamlara isti
naden ortaya konuldukça, birtakım sinirli davranış
lar, birtakım asabiyetler, sanki gerçeklerin başka tür
lü olmasını mümkün kılacakmış gibi, sık sık izhar 
edilmektedir. Burada asabı bir davranışla, Devletin 
resmî rakamlarına dayalı olarak ifade edilen birta
kım sonuçları değiştirmek mümkün değildir. Şayet 
farklı sonuçlar elde edildi ise, bu sonuçların ne oldu
ğunu burada ortaya koymak icap eder. «Söylenilen 
rakamlar doğru değildir» diyerek, bir başarı ispat et
mek mümkün değildir. Doğrusu nedir, onu söylemek 
icap eder. Kaldı ki, bu rakamların geçmiş iktidarın 
yetkililerinin elinde, özellikle sözcüsü olan Sayın es
ki Maliye Bakanının elinde bol bol bulunması icap 
ederdi. 

Bizim burada yaptığımız büyük birşey değil. Sa
dece bir envanter yapıyoruz, bir bilanço yapıyoruz. 
Gönül arzu ederdi ki, bu bilançoyu siz yapınız. Bu 
bilançoyu yaparken rakamları sadece okuyup geçmi
yoruz, değerlendiriyoruz. Değerlendirmeye mecbu
ruz. Rakamlar, değerlendirildiği zaman bir mâna ifa
de eder. O zaman onların sonuçları hakkında konuş
mak mümkün olabilir. Bu değerlendirme neticelerine 
itiraz etmek, bir başka türlü değerlendirme yapmak 
mümkün ise kabildir. Eğer mümkün değilse, «Hayır 
öyle değildir» demek yeterli değildir. 

Şimdi geliyorum tenakuzlara : 
Öncelikle, «bu bütçenin sahibi kim, bu bütçeyi 

kim hazırladı» meselesinde gayet büyük bir tenakuz 
içinde olmuştur C. H. P. sözcüsü. Kendisi bütçeyle 
hiçbir alâkalarının olmadığını, hiçbir telkinlerinin ol
madığını, bütçenin ve programın kendilerinin hiçbir 
şekilde izini taşımadığını ifade ettikleri halde, dün 
burada beyanda bulunan Sayın Maliye Bakanı, han
gi tarihte hükümet tarafından yapılan bir genelgeyle 
bütçenin hazırlanmasının emredildiğini ifade etmiş
tir. Kaldı ki hepimizin malûmudur, yatırım projeleri 
mayıs ayı sonuna kadar Hükümete teslim edilmek 
durumundadır. Program 30 Kasıma kadar hazırla
nıp bitmiş olmak durumundadır. Kimin zamanında 

hazırlanmıştır? Yatırım projelerine kimin zamanında 
evet denilmiştir? Bütçenin büyüklükleri kimin zama
nında ortaya konulmuştur? «Böyle bir bütçe ile bi
zim alakamız yoktur» demenin herhalde isabeti ol
masa gerektir. Bu, büyük bir tenakuzdur. Kendi ese
rimizden kaçmayalım. İyi de olsa, kötü de olsa bu
na sahip çıkmak, herhalde siyasî dürüstlük icabıdır. 

Bir noktayı daha işaret etmek isterim : 
Kalkınma hızı 7,5'tur, 7,5'la öğünüyoruz. Türki

ye'nin kalkınmasını hepimiz istiyoruz; keşke daha 
fazla kalkınsa. Sıkıntıyla iftihar edilmez. Geçen se
ne 5,5'tu. Doğru. Bu sene % 7,5 bu da doğru. Nasıl 
oldu % 7,5? Bunun tahliline niye yanaşmıyoruz, ni
ye bunun tahlilinden sinirleniyoruz? 

1973 yılında tarımda 10,5 gerileme var. 1974'te 
tarımda 6,9 ilerleme var. Şayet tarım, planın göster
miş olduğu hedefte, 3,7 şeklinde gelişmiş olsaydı, 
plan hedefi kadar gelişmiş olsaydı, kalkınma hızınız 
6,8'di. Şayet tarım hiç gelişmemiş olsaydı, kalkınma 
hızınız 6,1 'di. Asıl ehemmiyetli nokta; şayet 1973 se
nesinde tarımın başına gelen, 1974 senesinde '(Allah 
esirgesin), tarımın başına gelmiş olsaydı, kalkınma 
hızınız 3,9'du. 1973 senesinde 10,5 tarım gelişmesine 
rağmen, kalkınma hızı % 5,5'tur. Aynı gelişme hızı 
sizde olsaydı, kalkınma hızınız % 3,9 olacaktı. Bu 
rakama itiraz etmek kabil değil. Hesap yapınız, res
mî rakamları değerlendiriniz, bulacağınız bu. 

Bu mu gelişme? İftihar ettiğiniz 7,5'un değeri bu. 
7,5 içindeki payınız bu. Kaldı ki 12,8 olarak geliş
miş olan sanayi, ilk tahminlere göre (ki, tahminle
riniz 15 Kasıma dayanmaktadır. Ondan sonra henüz 
tahmin elinizde yoktur) % 8,1 şeklinde gelişecekti; 
şimdi 7,5'a kadar düşmüştür imalât sanayiindeki ge
lişme. Daha da düşeceği şüphelidir. Kesin olarak 
yatırımların hangi miktarlarda olduğunu bugün ka
tiyetle söylemek mümkün değildir. Kamu yatırım
larında % 83'lük bir artış öngörülüyor. İktisadî 
Devlet Teşekkülleri yatırımları rakamları kesin olarak 
kimsenin elinde değildir. Varsa söylesin sayın eski 
Maliye Bakanı, varsa söylesin Sayın Hükümet!.. 

Ancak, Eylül sonu tahminleri ile Eylül sonunda 
Planlamanın yapmış olduğu tespitlerde, genel olarak 
kamu yatırımlarında % 43'tür gerçekleşme. Birtakım 
önemli projelerin gerçekleşmesi % 47,5'tur. Sene 
sonuna kadar varabilecek seviyeler, özellikle iktisat 
dî Devlet Teşekküllerinin yatırım finansman denge
sinin bozuk olması, Merkez Bankasında mevduat 
munzam karşılıklarına bolca müracaatın zaruret ha
line gelmesi, bunun Anayasa Mahkemesi tarafından 
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engellenmesi, İktisadî Devlet Teşekküllerinin eline 
geçen imkânların çokçası, toplu sözleşmelerden ge
len yükleri karşılamak için kullanılmış olması ve ni
hayet İktisadî Devlet Teşekküllerinin durumunu ta
kip eden ilgililerin beyanları, İktisadî Devlet Te-
şekküllerindeki gerçekleşmenin 65 - 70 arasında ola
cağını söylemektedir. Farklı bir rakam varsa, bu
yurunuz burada ortaya koyunuz. Türkiye'de yüksek 
yatırımdan kimse üzülmez, herkes sevinir; fakat ger
çeği tespitten de kaçmayalım, gerçeği tespite de 
üzülmeyelim. 

Bir noktayı daha ifade ediyorum: 
Hangi rakam afakî idi? Vermiş olduğunuz unun 

fiyatı mı? Vermiş olduğunuz şekerin fiyatı mı? Gaz-
yağını ulaştırmış olduğunuz fiyat mı? Çimentoyu 
ulaştırmış olduğunuz fiyat mı? Teşekkül ettirdiğiniz 
kuyruk mu afakî idi? Sıkıntısını çekmiş olduğumuz 
yoktuk mu afakî idi? Çiftçinin, gübre bulamaması 
mı gerçeklere aykırı idi? Üzerine yüklediğiniz 7,5 mil
yar mı gerçeklere aykırı idi? Niye bu tablodan kaçı
yorsunuz? Aynayı tutuyoruz size, aynayı; aynadan 
korkmayınız. Korksanız da bu, gerçek olarak karşı
nızda duracaktır; değiştirmeniz kabil değildir. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, bir noktayı daha ifade et
mek istiyorum; 

Burada, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcü
sü, bizim kendilerine kondurmayı, konuşmamız sıra
sında yakıştıramadığımız, anarşiye sahip çıkmayı ken
dilerine yakıştıramadığımız, özellikle titizlikle bir 
ifade kullanmaya gayret ettiğimiz halde, kendileri 
anarşiye sahip çıkmak hevesinde ve gayretinde görün-
düler, büyük bir sinirlilik içinde. Bir akademisye
ne yakıştıramadığım bir talihsizliktir. 

Sağ terörizm, sol terörizm münakaşasını burada 
yapmak, yapan arkadaşımız için talihsizliktir. Te
rörün tümüne, zorbalığın tümüne karşı çıkmayı her 
zaman öne almış olan bizleriz. Hiç bir zaman anar
şiye kol kanat germedik; fakat 12 Mart öncesi, 12 
Mart sonrası Devlete karşı gelen birtakım kişilere 
şehit lâkabı takan sizsiniz. Devlete karşı gelen ki
şileri affedip yeniden ortaya salmak, yeniden anarşiyi 
tahrik etmek için Meclisleri zorlayan, bu yetmiyor
muş gibi. Meclisüstü birtakım kararlar çıkarmaya 
tevessül eden sizsiniz. Bunları biz yapmadık. 

Değerli arkadaşlarım, bir şeyi daha ifade etmek 
istiyorum: ' ' < 

Anarşiyi ve bölücülüğü himaye etmek ve tahrik 
etmek kimsenin hayrına değildir, kimseye fayda ge

tirmemiştir. Özellikle Cumhuriyet Halk Parti iktida
rı zamanında iki önemli müessese Türkiye'de bölücü
lüğü, Türkiye'de birtakım ayırıcı cereyanları kışkır
tıcı, teşvik edici, olağanüstü gayretler içinde olmuş
tur. Ne diye Cumhuriyet Halk Partisi buna karşı 
gelmemiştir? Ne diye önüne çıkmamıştır? 

İşte, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 
yayınlamış olduğu vesika; bunun içinde toprak re
formu kooperatiflerinin hangi esasa göre kurulacağı 
ifade ediliyor, sarahatle ifade ediliyor. Bu ifade, 
Türkiye'yi mezheplere bölmek değil de, Türkiye'yi 
birtakım ırkçı esaslara ayırmak değil de nedir? Bakı
nız, toprak reformu kooperatifleri kurulurken dik
kate alınacak. faktörler arasında; «Sosyal faktörler, 
toprak ve tarım reformu kooperatifleri ortaklarına 
çok yönlü hizmet edecek bir örgüt olmaları nedeniy
le, başarıları ortakların uyumuyla gerçekleşecektir. 
Ortakların uyumlulukları (Burası fevkalâde önemli 
değerli arkadaşlarım.) demokratik yapıları, sosyal da
yanışmaları, konuşma dilleri ve mezhepleri ile bağ
lı oldukları sosyal toplulukların aynı olmasıyle iliş
kilidir. Bu nedenle etnik yapı, kooperatif yapısını 
etkileyen önemli bir faktördür.» denilmektedir. Bu
yurunuz, bu, iktidarınız zamanında çıkmış bir yayın
dır. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yazıklar ol
sun. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Halen çıkıyor 
o yayınlar, devam ediyor. 

YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Yine ik
tidarınız zamanında, içinde Türk ve Kürt halklarına 
selâm gönderen bu şekilde yayınlar mebzulen revaç 
bulmuştur. Niye bunları bu anda tel'in etmiyorsu
nuz? Niye bunları bizim tel'in etmemize katılmıyor
sunuz? Geliniz bunlara katılalım. Memlekete, öyle 
zannediyorum ki, bu tel'ini müştereken, yapabildiği
miz takdirde faydalı olacağız. Başka türlü faydalı 
olmak imkânını göremiyoruz. 

Bir noktaya daha işaret ederek kürsüden inmek 
istiyorum. Tabiatıyle Türkiye, kendisini bölmek is
teyen, bütünlüğünü parçalamak isteyen cereyanlara 
karşı sahipsiz değildir ve Türkiye'nin, Türk Devle
tinin bölünemeyeceği, Türk milletinin bir bütün oldu
ğu, Türkiye'de Türk halkı, Kürt halkı, Türkiye'de şu 
mezhep, bu mezhep olmadığını iddia eden, bunu hay
kıran fevkalâde büyük ekseriyet vardır. Bu ekseri
yet içinde sizler de varsınız Sayın Cumhuriyet Halk 
Partililer, sizlerin de olması icabeder. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Başta Ata
türk vardır, Atatürk!.. 
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YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Burada 
talihsiz beyanlar olmamalıdır. Bu beyanların biri; 
mezhep kavgalarını, asırlarca evvel yapılmış olan 
mezhep kavgalarını buradan yeniden tahrik etmek, 
buradan yeniden dile getirmek ve birtakım yaraları 
güya kaşıyarak, bazı siyasî çıkarlar sağlama gayre
tidir. Bunu kesinlikle tasvip etmiyoruz. Türkiye'de 
mezhep ayrımı yoktur. Bu ayrıma bir siyasî maksatla 
yaklaşmak isteyenlerin Türkiye'ye faydası yoktur. 

Bir ikincisi: Burada millete hizmet etmeye yemin 
ettik. «Hâkimiyet, kayıtsız şartsız milletindir» ve
cizesi altında, Atatürk'ün büyük sözü altında millet 
kürsüsünde millete hitap ediyoruz. Burada hiçbir 
milletvekili, hiç bir parti mensubu kişi, hiçbir Türk 
sol terörizme günün birinde boyun eğeceğimizi ifade 
etmemeliydi, edememeliydi. (A. P. ve M. S. P. sıra
larından «Bravo» sesleri alkışlar.) Bunu talihsizlik 
sayıyoruz ve şunu ifade ediyorum ki... 

BAŞKAN — Sayın Ergenekon, cümlenizi bağla
yın, rica ediyorum. Bir dakikanız da geçiyor efen
dim. 

YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Şunu 
ifade ediyorum ki; Türkiye'de Türk milliyetçisi mev
cut oldukça, Türkiye'de asırlardan beri bu mukad
des vatan uğruna kanlarını dökenlerin ahfadı mevcut 
oldukça, burada terörizme boyun eğilmeyecektir. 
Sol terörizmden hiç kimse korkmayacaktır. Hiçbir 
şerefli Türk sol terörizmden korkmayacaktır. Ve 
hiçbirisi buna prim vermeyecektir. 

Hepinizi saygıyle selâmlıyorum. (A. P., C. G. P. 
ve M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergenekon. 
Başbakanlık Bütçesi üzerindeki görüşmeler ta

mamlanmıştır. Bölümlere geçilmesi hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım 
efendim. 

A) BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve destek hiz
metleri 20 794 580 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Bakanlıklar arasında işbirliğini 
sağlamak ve Hükümetin genel 
siyasetinin yürütülmesini izle-
lemek 32 355 100 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 202 303 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başbakanlık M:lîl Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliği Bütçesi 

Bölüm Lira 

111 Millî Güvenlik hizmetlerinin yü
rütülmesi 2 878 480 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başbakanlık MİT Müsteşarlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

270 386 132 111 MİT istihbarat hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 1 838 50.1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Başbakanlık Devlet Personel Dairesi Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 5 609 550 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Devlet Personel rejiminin düzen
lenmesi ve geliştirilmesi 3 024 130 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 79 340 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu Bütçtsi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 4 398 240 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

111 Nükleer enerjisi alanında bilim
sel ve teknik araştırma ve uy
gulama 72 994 960 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 3 462 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başbakanlık Bütçesi Meclisimizce kabul edilmiş
tir. Ülkemiz ve ulusumuz için hayırlı olsun. (Alkışlar) 

B) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLÂTI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Devlet Planlama Teşkilâtının 1975 
malî yılı' bütçesini görüşmeye başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerindedir. 
Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesi üzerinde grup

ları adına söz alan arkadaşların isimlerini okuyo
rum: 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Faik Kırbaşlı, 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın Ha
san Tosyalı, Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın 
Reşat Aksoy, Cumhuriyet Halk-Partisi Grupu adına 
Sayın Ali Nejat Ölçen, Demokratik Parti Grupu adı
na Sayın Vedat Önsal. 

Şahısları adına söz alan arkadaşlarımın isimlerini 
okuyorum: Sayın İdris Arıkan, Sayın Osman Aykul, 
Sayın Ekrem Kangal, Sayın Hüseyin Cavit Erdemir, 
Sayın Ali Şevki Erek, Sayın Nadir Lâtif îslâm, Sayın 
Remzi Yılmaz, Sayın îlhan Aytekin, Sayın llhami Çe
tin, Sayın Vecdi İlhan, Sayın Kemal Ataman. 

Söz sırası, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Faik 
Kırbaşlı'da. 

Buyurun Sayın Kırbaşlı. Süreniz 15 dakikadır efen
dim. 

A. P. GRUPU ADINA FAİK KIRBAŞLI (Bur
dur) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

1975 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısının, Adalet 
Partisi Grupu adına, Devlet Planlama Teşkilâtıyle 
ilgili görüşlerini belirtmek üzere huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. 

Uzun zamandan beri, iktisatçılar arasında tartışı
lan ve fakat bilhassa İkinci Dünya Savaşını müteakip, 
millî ekonomi açısından olduğu kadar, dünya ekono
misi yönünden de çok ciddî etüd ve tartışmalara ko
nu teşkil eden az gelişmişlikten kurtulma sorunu, bu
gün önem ve tazeliğini bütün şiddetiyle muhafaza et-

1 mektedir. Bu sebepledir ki; bir yandan az gelişmişlik, 
geri kalmışlık sorununa ışık tutan akademik yeni salt 
çalışmalar yapılırken, diğer taraftan da konu siyasal 
alanda ve devletlerarası ilişkilerde çeşitli cepheleriyle 
tartışılmakta, çare arama - bulma ve bunların tatbik 
edilmesini sağlama yolunda büyük çabalar sarf edil
mektedir. 

Bizde de, 1950 - 1960 yılları arasında geçirdiği
miz kalkınma hamlesi ve tecrübelerini müteakip, 1961 
Anayasası ile birlikte kalkınmamızın anayasal ve hu
kuk düzeni de tayin ve tespit edilme yoluna gidile
rek, kalkınmanın hangi çerçeve içerisinde ve ne yol
dan yapılacağı bir Anayasa gereği haline getirilmek 
suretiyle demokratik rejimin iktidarlarına kalkınma
nın temel kaideleri vazedilmiştir. 

I Anayasamızın kalkınmayle ilgili 41 ve 129 ncu 
I maddelerinin vazgeçilmez prensipleri şunlardır: 

— Kalkınmanın vasfı, iktisadî, sosyal ve kültürel 
olacaktır. 

— Kalkınma, demokratik yollarla gerçekleştirile
cektir. 

I — Kalkınma, mutlaka bir plana bağlanacaktır. 
I — Planın hazırlanması yürürlüğe konulması, uy

gulanması ve değiştirilmesi özel kanunla düzenlene
cektir. 

Anayasa, saydığımız prensipleri getirmekle sade-
I ce planlı bir kalkınmayı teminat altına almamış, aynı 
I zamanda bu kalkınmanın^demokratik yollarla gerçek

leştirileceğini de söylemek suretiyle kalkınmayı baha
ne ederek demokratik rejimin dışında bir yolla kalkın-

I mayı düşünenlere de mani olmak istemiştir. 
Diğer taraftan, Türkiye'de model olarak alınan 

I plan tatbikatı ve bu modelin temelinde karma ekono
mi yatar. Prensip olan plan, kamu sektörü için emre
dici vasfına karşılık, özel sektör için yol gösterici bir 
mahiyet taşır. Bu sebeple de plan stratejisi, demokratik 

I ve karma ekonomi düzeni içerisinde sosyal adalet 
prensiplerine uygun gelir grupları, bölgeler ve 
sektörler arası dengeli, hızlı ve devamlı bif kalkın
mayı hedef ittihaz etmiştir. 

Plan ve programların kamu kesimi için emredici 
oluşu, bu ilkenin kesinlik ve esneklik kavramlarını 
bağdaştırmadığı anlamına gelmez. Şüphesiz, özel ke
sim için yol gösterici oluşu da, bu ilkenin Devletin 
özel kesimine yön vermeyeceği veya bunların ekono
mik faaliyetlerini memleket menfaatleri yönünden 
hiçbir şekilde düzenlemeyeceği anlamına da gelmez. 

Ancak, plan ve programların emredici,, yol gös-
I terici, yön verici ve düzenleyici hükümleri hiçbir za-
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man Anayasa düzeni olan ve serbest piyasaya daya
lı karma ekonomi kurallarına aykırı olamaz. Veya 
daha açık ifadesiyle demokrasinin veya piyasa ekono
misinin merkezî bir planlama anlayışıyle bağdaşabi
leceği gibi örtülü çabaların bu kurallar dışı bir re
jimin ve kalkınmanın öncülüğü yapılamaz. 

12 yılı aşan, planlı dönem göstermiştir ki, yukar
da izah ettiğimiz plan anlayışı ve çözüm yolu, bilim
sel temellere dayanan bir ekonomik yöntem olarak 
uygulanmış, geliştirilmiş ve iyi neticeler de alınmış
tır. Durum ortada iken başka yöntemler aranmasın-
daki gayelerin, ekonomik mülâhazalardan ziyade si
yasî tutum ve ihtiraslarla ilgili olduğu açık bir haki
kattir. Çünkü, planlı dönemin, en önemli sonuçların
dan biri de, hür teşebbüsün gelişmesi, sermaye biri
kimi, faydalı ve katkısı fazla yatırım sahalarına ya
tırımların yapılması, sermaye üretim ve teknoloji yö
nünden başarılı adımların atılarak refah ve gelirin 
demokratik, sosyal adalet ve piyasa ekonomisi içeri
sinde tabana ve bölgelere yaymaktaki âdil ve dengeli 
bir politikanın gerçekleşmesi yolunda katedilen se
vindirici mesafedir ki, bu sayede Türkiye, ekonomik 
ve sosyal kalkınma yönünden geri kalmış memleket
ler grupundan çıkarak gelişmekte olan memleketler 
safında yer almıştır. Bu kanımızı teyit etmek bakı
mından Bir ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma planların-
daki başarıya esas teşkil eden hedeflere ne derece 
ulaşıldığına bir göz atmakta fayda vardır. 

Her ne kadar tespit edilen hedeflere tam olarak 
% 100 bir ulaşma sağlanamamış ise de, yine de, bü
yük farklılıkların ötesinde, kalkınma ve büyümeyi 
gerçekleştiren başarılar elde edilmiştir. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında gayrisafi 
millî hasılanın artış hızı ortalama 6,7 olarak gerçek
leştirilmiş ve sanayi sektörü katma değeri % 40,3 ar
tarak, yurt içi gelirler içindeki payı % 16,7'den 
% 18,6'ya yükselmiştir. 

İkinci Beş Yıllık Plan döneminde ise, ekonominin 
yılda ortalama % 7 oranında gelişmesi öngörülürken 
bu gelişmenin sağlanabilmesi için ekonomik bünye
de yapısal bir değişikliğin meydana getirilmesi, yani 
ekonominin genel yapısının tarımsal bir'karakterden 
sanayi sektörünün hâkim olduğu bir düzeye ulaştı
rılması hedef olarak alınmış ve ekonomide sürükle
yici bir nitelik kazandıracak olan sanayi sektörünün 
yılda ortalama % 12 artırılarak gayrisafi millî ha
sıla içindeki payının da % 16,3'ten % 20,5'e çıka
rılması öngörülmüştür. 

Neticede, İkinci Beş Yıllık Planda % 7 olarak ön
görülen büyüme hızı, ortalama % 7,2 olmuş ve gay
risafi millî hasıla ise sabit faktör fiyatlariyle 112,4 
milyardan 149,1 milyar TL.'na yükselmiş ve fert ba
şına düşen millî gelir sabit fiyatlarla % 27,3 artarak 
plan hedeflerini aşmıştır. 

Geçen 10 yıllık dönemde, Türkiye, % 7 kalkın
ma hızını gerçekleştirmiş olmasına rağmen, hızla ar
tan nüfusun yaratığı istihdam ve refah sorunu, işgü
cünün °/o 65'inin tarımda çalıştığı ve tanırım, millî 
gelirimizin % 28'ini sağladığı halde, millî gelirimizin 
% 23'ünü meydana getiren sanayide ise çalışan top
lam nüfusun % ll'inin çalıştığı ve hızla artan nüfu
sumuzu tarım alanında tutmak imkânı olmadığı ve 
müstakbel Ortak Pazar ilişkilerimiz yönünden ortaya 
çıkan gerçekler, Türkiye'nin sanayileşmeye daha faz
la hız ve ağırlı kvermesini zorunlu kılmıştır. 

Artık, Üçüncü Beş Yıllık Planın hedefi olan 1995 
yılı Türkiyesi, yeni yüzyıla, sanayileşmiş bir toplu
mun yapısiyle girecektir ve böylece Batı Avrupa'nın 
100 - 150 yılda aştığı mesafeyi, Türkiye'nin 20 - 25 
yılda aşması kararlaştırılmıştır. 

Bu görüşlerin ışığı altında, Üçüncü Beş Yıllık 
Planın, ilk iki dilimini idrak etmiş olarak, planın 
üçüncü dilimi olan 1975 yılının plan, bütçe ve prog
ramının hazırlanış ve uygulanması üzerindeki düşün
celerimizi belirtmeye sıra gelmiş bulunmaktadır. 

Hemen şu noktayı ifade edelim ki; Üçüncü Beş 
Yıllık Planın birinci dilimi, geçirmiş olduğumuz plan 
dönemlerindeki uygulanış biçimine aşağı - yukarı mu
tabık bir espri içerisinde uygulanmış, siyasî ve seçim 
çalkantıları ortamında, 1973 yılı kalkınma hızı elve
rişsiz tarım üretimi nedeniyle % 7,5 olarak öngörül
mesine rağmen % 5,5 civarında gerçekleşmiş, sanayi 
sektörü büyüme hızı planın öngördüğü hızın üzerin
de olmak üzere ;% 13,3 olarak gerçekleşmiştir. 

Bununla beraber geçirdiğimiz planlı dönemlerin 
başarıları ile ileri yıllara aktardığı çözüm bekleyen 
sorunlarının 1975 yılının bütçe ve programı konuşu
lurken bizi, büyük bir önemle üzerinde düşünmeye 
sevk ettiği, ciddî endişelerimizi burada belirtmeyi bir 
vazife telâkki ediyoruz. 

1974 yılı programının temel politikaları izah edi
lirken «1974 yılı programının hedef, politika ve il
keleri yeni strateji ve Üçüncü Planda belirtilen te
mel sorunlar ve amaçlar ile özellikle 1973 yılında 
dünyada ve Türkiye'de ortaya çıkan ekonomik ve sos
yal gelişmeler gözönünde tutularak saptanmıştır» 
denmesine rağmen, bugünkü vâsıl olduğumuz eko
nomik, sosyal ve siyasî ortam endişelerimizi gideri-



M. Meclisi B : 42 19 , 2 . 1975 O : 1 

ci olmaktan ziyade, artırıcı ve ürkütücü bir karakter 
arz etmektedir. 

Başka bir ifade ile, 1974 programı tatbikatı ile 
ne fiyat artışlarıyle beliren genel ekonomik denge • 
sizliğin giderilmesi ve ne de yatırım, maliye, pa
ra - kredi ve dış ilişkiler politikaları yönünden eko
nomimize güven ve istikrar sağlanamadığı gibi plan 
hedeflerinin altına düşülmüş, bilhassa fizikî gerçek
leşmeler % 60 civarında takarrür etmiştir. 

Şu nokta iyice anlaşılmıştır ki, kalkınmada en 
iyi plan, ye imkânlarınız yeterli olsa bile, hedefe 
varabilmek için ekonomik, sosyal ve siyasal istik
rara, millî huzur ve güvene mutlak surette ihtiyaç 
vardır.! 

Bu görüş açısından 1974 yılının 1975 yılına dev
rettiği hava şudur: 

Bugün Türkiye'de pahalılık, yokluk ve işsizliğin 
ötesinde memur, işçi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi 
ve hatta politikacı, yarının nasıl olacağını, ne geti
receğini bilmemekte ve gelecek günlere endişe ile 
bakmaktadır. Pek tabiî bu ortam, kendiliğinden doğ
mamıştır. Bu ortamı çeşitli ve çok ciddî ekonomik ve 
siyasal faktörler oluşturmuştur. 

Bir taraftan hayatı ucuzlatmak vaadi ile ik
tidara gelen siyasî partiler hangi esbabı mucibe ile 
olursa olsun, hayatı her gün biraz daha pahalılaştı-
rırsa; diğer taraftan anarşik, bölücü ve yıkıcı hareket 
ve propogandaları ve suçlularını fikir özgürlüğünün 
şemsiyesi altında siyanet etmeye kalkışırsa, milletin 
ümit ettiğini bulamadığı yolundaki endişelerine hak 
vermemek mümkün değildir. 

Aslında, geçmiş iktidar zamanında, sosyal ve 
ekonomik politika, açık tutarlı bir çerçeveye oturma
mış, şimdilik ve sadece ne olmadığının tarifi ile 
yetinilen ve zaman kaybına sebep olan birtakım kav
ramlardan öteye gidildiğini görmediğimiz belirsiz
likler bahis konusu olmuştur. 

Anayasamızın, kalkınmamızın plan ve demokratik 
usullerle yapılacağı direktifi ile özel teşebbüse her 
türlü rekabet şartları içerisinde yer veren, karma eko
nomi prensipleri ortada iken, özel sektörü çıkarcı, 
sömürücü ve sosyal adalete ters düşen bir hava 
içerisinde mütalâa etmek suretiyle hem mevcut hu
kuk düzenimize ve hem de memleketin ekonomik, 
sosyal ve siyasal menfaatlerine aykırı bir tutum 
içerisine girilmiştir. Hükümetin bu tutumu, yatırım
ları azaltmış ve işsizliği artırmıştır. Üstelik, Hükümet 
programında, kamu ve özel sektör yanısıra üçüncü 
sektör olarak halk sektörünün kurulup geliştirile

ceği beyan edilmiş açık seçik, nedk, ne değildir, ta
rifi ve sınırlan münakaşa edilen ve henüz dünyada 
tatbikatı dahi bilinmeyen bu sektör ile düzen değişik
liğine yönelineceği tahmin edilen iktidarın bu tu
tumu, sokaktaki vatandaştan konuyla ilgili üniversite 
profesörüne kadar herkesi ciddî surette düşündür
müş ve endişelere sevk etmiştir. 

Kaldı ki, henüz belirli bir tarifi bile yapılama
yan halk sektörünün nasıl ve hangi yollarla ger
çekleştirileceği, üretimden tüketime, finansmanından 
pazarlama ve kâr dağıtımına kadar hangi esasların 
uygulanacağı, nasıl ve kimlerin idaresinde yer alıp, 
söz sahibi olacağı da karanlıkta kalmıştır. Bütün 
bunlara, bir ütopyanın mahsulü olan köy - kent ica
dını da ilâve ederseniz, Türkiye'nin kalkmmasının nasıl 
bir görünüm ile karşı karşıya gelindiğini sizlerin mu
hayyilenize bırakıyorum. 

Bununla beraber acı olan, Türkiye'nin denenme
miş, kalkınma planlarımıza ve mevcut realiteye, hu
kuk düzenine uygun, düşmeyen ve zaman kaybına 
sebep olacak olan yeni bazı modelleri denemeye 
tahammülü yoktur. Ekonomiye canlılık getirecek 
yerde, korku, endişe, ağırlık getirecek bu gibi görüş 
ve tedbirlerden mutlaka sakınılması lâzım geldiği 
kanaatindeyiz. 

Sayın milletvekilleri; genel mânada dengeli kal
kınma içerisinde yer alan, bölgeler arası dengesizli
ğin kaldırılması sorunu, sosyal adalet, fırsat eşitliği, 
âdil bir millî gelir dağılımı ve insan haysiyetine ya
raşır asgarî yaşama seviyesi gibi hiç kimsenin kar
şı çıkamayacağı ekonomik ve sosyal kavramı ve 
buna bağlı değerlerin gerçekleştirilmesiyle sıkı bir 
ilişki halindedir. 

Millî, bütün ve tek bir plan anlayışı, planlama 
tekniğinde geçe. liliğini muhafaza etmekle beraber; 
unutulmamalı îır ki pknlar, yapılan ve uygulanan 
memleketlerin fizikî ve beşerî yapı farklarını da na
zarı itibara almak suretiyle hazırlanma zorunluğun-
dadırlar. 

Sadece sektörel seviyede ve makro denge anlayışı 
içerisinde yapılan planlar, kâğıt üzerinde millî gelir 
istihdam seviyelerinde başarılı görünseler bile, bu ne
tice şikâyetlerimizi mucip bölgeler arasındaki denge
sizlikleri giderici bir nitelik taşımayabilirler. 

Birçok memleketlerin kalkınma hamlelerinde, is
tenilen neticeyi vermediği anlaşılan bu tatbikatın, fizi
kî ve yersel ağırlığı olan ve geri kalmış yörelere has 

i bölgesel planlamalarla başarı sağlayan yeni tekniklere 
[ ulaştırıldığı görülmektedir. 
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Planlamanın bu yönünün önemi düşünülerek vak
tiyle bendenizin de çalıştığı,, Devlet Planlama Teş
kilâtı içerisinde, kısa adı «KÖYD» olan «Kalkınma
da Öncelikli Yöreler Dairesi» kurulmuştur. Bu daire, 
yaptığı ciddî araştırmalarıyle millî planımızla uyumlu 
ve dengeli bir bölge planlamasına gidilmesi istikame
tinde çalışmalar yapmaktadır. Temennimiz, bu ça
lışmalarının DPT içerisindeki mevcut diğer dairelerle 
tartışma ve sürtüşmeye girmeden değerlendirilmesidir. 

Bu arada şu hususu da belirtelim ki; Doğu ve 
Güneydoğu Anadolunun kalkındırılması ve denge
sizliklerin giderilmesi sorununa gerek seçim beyan
namesi ve gerekse hükümet programlarında en çok 
yer veren ve yine bilhassa ikinci plan döneminde, yol, 
su, elektrik, okul, hastane gibi kamu hizmeti niteli
ğindeki hizmetler ile buna paralel olarak Keban Ba
rajı hariç, 10 milyarı aşan yatırımları ile, bu bölge
lere en çok hizmet götüren ve yatırım yapan yine 
A. P. iktidarı olmuştur. Bunun gerçek belgesi, ta
rafımızdan yazılan ve DPT tarafından neşredilen, 
«1920 - 1972 Dönemlerinde Kalkınmada Öncelikli 
Yörelere İlişkin Hükümet Politikaları» adlı kitabıdır. 

Fakat biz de inanıyoruz ki, bugün için bunlar 
da yeterli değildir. Dengesizlik devam etmektedir. 
DPT ve hükümetler, bu yörelerin sorunlarına ciddî 
ve başarılı bir yaklaşımla eğilmek mecburiyetinde
dirler. 

Sayın milletvekilleri: Türkiye'nin Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planının hazırlanmasında, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ilişkileri temel dayanak ve he
def olarak çok önemli tarzda aktivitesini muhafaza 
etmektedir. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Kırbaşlı. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Hiç şüphe yok
tur ki, uzun'dönemde Türkiye'nin müşterek pazar 
içerisindeki olumlu, dinamik yerini alabilmesi, sanayi 
sektörü başta olmak üzere, Türk ekonomisinin sek
törlerinde sağlanacak rasyonel başarılı bir gelişme ve 
büyümenin tahakkukuna bağlıdır. Bu husus her ge
çen yıl önemini muhafaza etmekte olduğu halde, 
hiç bir köklü tedbir ortaya getirilmemektedir. Bu
nunla birlikte, kamu iktisadî teşebbüslerinin bugün 
için, içinde bulunduğu durumdan kurtarılması ve bu 
kuruluşların hızla değişen günün ekonomik, sosyal 
şartlarına uyabilecek, Ortak Pazar hedeflerine inti
bak edebilecek duruma getirmeleri zarurîdir. 

Diğer bir konu da, Türkiye'de fiyat istikrarının 
ve enflasyonun mutlaka muayyen bir düzeyde ko
runmasıdır. Bu yapılmadığı takdirde, plan tatbika-
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tında geniş çapta aksamalar olacağı gibi, sosyal hu
zursuzluk ve şikâyetler de devam edecektir. Netice 
itibariyle ekonomi bundan zarar görecek, paranın 
satınalma gücü içte ve dışta düşerek, gelecek daha 
şiddetli bir enflasyonun ekonomik ve sosyal sarsıntı 
ve yıkıntıları rejimi bile tehlikeye sokabilecektir. 
Kanımızca, iktidar politikalarında, enflasyonla kal
kınma yolu asla tercih edilmemeli ve mutlaka, enf
lasyonu durduran, işsizliğe mani olan gerekli tedbir
ler alınmalıdır. 

Bütün dünyada olduğu gibi, Türk sanayi politi
kasında da bugün için en önemli sorun, enerji soru
nudur. Bu sebeple enerjiyi, süratle, ucuz, devamlı ve 
talep edildiği kadar temin edilebilecek tarzda, millî 
bir enerji politikası güdülmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı süreniz dolmuştur 
efendim. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Topluyorum Sa
yın Başkan. 

Sayın milletvekilleri, bu vesile ile, şunu da ifade 
etmek istiyoruz ki; kanımızca plan ve programların 
başarısı, alâkalı bakanlık ve kuruluşlarda bir bütünün 
hassas ve birbirini tamamlayan parçaları gibi hareket 
etmelerine bağlıdır. Bir yabancı sermaye, bir dış kre
di teşvik uygulama yönlerinden alâkalı daire kuru
luşları arasında çoğu zaman çelişkiler, kopukluklar 
vardır; bunlar mutlaka giderilmelidir. 

Yatırımları Özendirme, yönlendirme konusu, kap
sam tedbirler ve kredi temini ve tatbikatı yönünden 
tefsire ihtiyaç hissettirmeyecek tarzda açıklığa ka
vuşturulmalıdır. Çoğu zaman tatbikatı Yüksek Plan
lama Kurulunda temsilci bulundurmasına rağmen, 
devalüasyon, vergi, para - kredi, bankacılık, dış ti
caret politikası gibi çok önemli konularda Devlet 
Planlama Teşkilâtında gerektiği tarzda ağırlığını ko
yacak şekilde fırsat ve imkân verilmelidir. 

Yüksek Planlama Kurulunca yatırımcı daireler
den program tatbikatiyle ilgili bilgi istemi yönünden 
müessir bir politika uygulanmadığından, plan tat
bikatında büyük aksamalar olmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı,.bir dakika da geç
mektedir efendim, rica ediyorum. 

FAlK KIRBAŞLI (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim, bir cümle kaldı. 

Gerek icra planı ve gerekse yatırım cetvellerinin 
Aralık ayı içerisinde mutlaka neşredilmiş olması lâ
zımdır ki; bilhassa kamu iktisadî teşebbüsleri gibi ya-
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tırımcı kuruluşlar yılbaşından evvel yatırım program
larından haberdar olup hazırlıklarını yapabilmelidir
ler. 

Devlet Planlama Teşkilâtında, maaş ve ücret yö
nünden görülen vazifenin özelliğine ve önemine uy
gun bir ücret ve maaş politikası uygulanmalı ve dai
reler arasında lüzumlu işbirliği sağlanmalıdır. 

Sözlerimi bitirirken, Devlet Planlama Teşkilâtının 
güzide elemanlarına başarılarının devamını temenni 
eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. (A. P. sırala
rından alkışlar) "< 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Kırbaşh. 
Söz sırası Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adı

na Sayın Hasan Tosyalı'da. Buyurun efendim, süre
niz 15 dakikadır. 

C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına 1975 yılı 
Devlet Planlama Teşkilâtı bütçesi ve konuları üzerin
deki görüşlerimizi belirtmek üzere sözlerime başla
madan evvel Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarım. 

Anayasamızın 41 nci maddesine göre, Devletimiz
de iktisadî ve sosyal hayat, adalete, tam çalışma esa
sına ve herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir ya
şayış seviyesi sağlaması amacına göre düzenlenir. Bu 
görev, Devlet Planlama vasıtasiyle yapılır. 

Devletimizin sivil sektörünün beyni ve genelkur
may başkanlığı gibi çalışan Devlet Planlama Teşki
lâtı, planlı devreye girdiğimiz 1961'den beri 13 - 14 
senedir memleket kalkınmasında hakikaten sevindiri
ci, gurur verici değerli hizmetler yapmıştır. Kendile
rinin ve personelinin içinde bulunduğu imkânsızlıkla
ra ve siyasî zorluklara rağmen; bu başarılı hizmetle
rinden dolayı Devlet Planlama Teşkilâtını tüm ola
rak ve fertlerini teker teker takdir eder, grupum adı
na teşekkürlerimi sunarım. 

Devlet Planlama Teşkilâtının faaliyetleri hak
kında 15 dakikalık sürenin verdiği imkân nispetinde 
sözlerimi devam ettireceğim. 

Sayın Başkanım, sayın arkadaşlarım; Devlet Plan
lama Teşkilâtımızın bugünkü çalışma şekli malumu
nuzdur. Yani, ihtiyaçları ve kaynakları tespit eder, 
memleket ihtiyaçlarına göre planlar; Hükümete mü
şavirlik yapar. Bir icra merci değildir, planların ve 
programların değerlendirilmesi, takibi ve kontrolü iş
lerini bugünkü bünyesi ile başarı ile yapamaz. 

Önümüzde bir konu var: Devlet Planlama Teş
kilâtını bugünkü haliyle mi bırakalım yoksa, Devlet 
Planlama Teşkilâtını maddî bakımdan tatmin edil-

I miş, tecrübeli uzman ve yetenekli daha fazla perso
nel ile takviye ederek plan ve program yapan, tedbir
lerini tespit eden, plan ve programın uygulanmasını 
değerlendiren, takip ve kontrol eden, araştırma, plan-

J lama ve uygulamada koordinasyonu sağlayan, yan 
icracı bir teşekkül haline mi getirelim? Bugün için bu 
bir sorundur. 

Yoksa Devlet Planlama Teşkilâtını; Devlet tsttis-
tik Enstitüsü, Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu, 
Devlet Personel Dairesi, Bütçe Genel Müdürlüğü ve 
Atom Enerjisi Dairesini de içine alan ayrı bir Plan -
Bütçe ve Koordinasyon Bakanlığı mı yapalım? Bu gi
bi hususları Devlet Planlama Teşkilâtının bizatihi tet
kik ederek, sayın Hükümetimize, bu iki mühim hal 

I tarzından birini seçtirmeye yönelmesini yerinde gör
mekteyiz. Bugünkü çalışmalarında Türkiye'nin kal
kınması için, planlama ihtiyaçlarının yapımı, takibi, 
kontrolü ve değerlendirilmesi hususlarında daha faz-

j la yardımcı olmasını temenni ediyoruz. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ve uzun vade
li perspektif plan yeniden düzenlenmelidir. Zira, bu 
plan yapıldığı zamandan bugüne kadar değişen şart
lar ve siyasî durumların yeniden gözden geçirilmesin
de zaruret görmekteyiz. 

Devletin idarî reformu; bugüne kadarki uygula-
L mada, milletimize yapılan hizmetlerin çok geç ve güç 

yapıldığı gözükmektedir. Bunun araştırılarak, plan
lanması ve uygulamaya konulması gerekir. Bilhassa 
devlet hizmeti halka çok pahalıya mal olmaktadır. Bu 

l mahzuru gidermek için idarî reforma şiddetle ihtiyaç 
vardır. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak, aynı şekilde 
kamu iktisadî teşebbüslerinde de reforma ihtiyaç oldu-

] ğuna inanıyoruz. Devletimizin iktisadî ve sosyal kal
kınmasında en mühim ve sürükleyici sektörü olan ka-

I mu iktisadî teşebbüslerinin bugünkü verimsiz, kârsız-
ve atıl diyebileceğimiz durumundan kurtarılmalıdır. 
Bu da, ancak içinde çalışan çok değerli, vefakâr, feda
kâr personelin maddî bakımdan tatmin edilmesiyle ola
caktır. Bunları teşekküllere bağlamak gerekir. Böylece 
bu teşekküllerin öz kaynaklarını artırarak, kârlılık 
derecesini yükseltmiş olacağız. 

Diğer bir konu da; enerji ve tabiî kaynaklarımızın 
ziraî ve sanayi kalkınmamız ile birlikte, birbirlerini 
destekleyecek şekilde düzenlenmesi lâzımdır. Sayın 
arkadaşlarım, Türkiye'nin yalnız sanayi kalkınması 

j ile zirai kalkınmasından bahsedilmektedir. Cumhuri
yetçi Güven Partisi olarak diyoruz ki, Türkiye'nin üç 

| nevi kalkınma yolu vardır: Birincisi, enerji ve tabiî 
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kaynaklanyle kalkınması; ikincisi ziraî kalkınma; 
üçüncüsü de sanayi kalkınmadır. Bunlarda tercih yap
mamıza imkân yoktur. Bunların hep birlikte, birbirle
rini destekleyecek şekilde görevlendirilmesine memle
ket kalkınması bakımından ihtiyaç hissediyoruz. 

Böylece artan nüfusumuzu beslemek, memleke
tin iptidaî kaynaklarını temin etmek ve yeni istihdam 
sahaları açmak imkânlarına kavuşmuş oluruz. Bu 
yoldan üretimi ve ihracatı artırmak, bozulan dış ti
caret dengemizi lehimize çevirmek, kalkınmak için 
kaynak temin etmek suretiyle ekonomik gücümüzü 
büyütmek ve sosyal hayatımızı geliştirmek mümkün 
olacaktır. 

Diğer bir konu, yatırmlardır. 
Sayın Başkan ve muhterem arkadaşlarım; başta 

petrol, elektrik, yeraltı madenleri, tarımın sanayileş-
tirilmesi, makineleştirilmesi, fennileştirilmesi; trak
tör, motor, Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçları gibi 
alanlarda makine yapan fabrikaların kurulması, pet-
ro - kimya gibi, demir - çelik, çimento gibi, kağıt 
sanayii gibi, şeker gibi sahalara ekenomiyi büyüten, 
daha büyük istihdam gücü yaratan ve genel kamu, 
özel teşebbüs kalkınmasına destek olan sahalara, da
ha büyük, global rakamlar halinde yatırım yapılması
nı talep ediyoruz. 1974 yılı Cumhuriyet Halk Parti
si iktidarı zamanında olduğu gibi Devletimizin elin
de bulunan millî tasarrufların ve Merkez Bankasında 
yıllardan beri biriktirme zahmetine katlandığımız bü
yük döviz stokların, politik çıkarlar için israf edilme
mesini temenni ediyoruz. 

Millî harp sanayinin kurulması mevzuu: Millî Sa
vunmamızı muvaffak kılmak ve dışa bağlılıktan kur
tarmak için, hiç vakit geçirilmeden başta uçak, gemi, 
tank, top ve elektronik sanayi olmak üzere, millî 
harp sanayinin kurulmasına başlanmasını Cumhuriyet
çi Güven Partisi olarak, millî varlığımızın ve millî 
savunmamızın başarısının bir icabı sayıyoruz. Bu
günkü millî sanayimiz, millî arzumuz ve ihtiyacımız, 
böyle bir millî harp sanayisinin kurulmasını mümkün 
ve zaruri görmektedir. 

Sayın arkadaılarım; hayat pahalılığının, mal yok
luğunun ve enflasyonun önlenmesi, milletimizin bu
gün karşılaştığı en mühim meselelerindendir. Bunun 
önlenmesi, çaresinin bulunması için gerekli tedbirler 
planlamamızca yapılarak, Hükümeti doğru, yollara tev-
civ etmesi lâzımdır. Geri kalmış bölgelerin, il, ilçe ve 
köylerin kalkınmasına, bugüne kadar olduğundan çok 
daha fazla önem ve öncelik verilmelidir. Bugüne ka
dar bölgeler arası il. ilçe, ve köyler arasında dengeli 

bir kalkınma sağlanmadığından, yurdumuzun kalkınan 
bölgeleri ve illeriyle kalkınmıyan bölge ve illeri, şe
hirleriyle, köyleriyle, ova köyleriyle, dağ ve orman 
köyleri, birbiri ile mukayese edildiğinde, şehir okul-
larıyle köy okulları birbirleriyle mukayese edildiğinde, 
bunların arasında kalkınmışlık, geri kalmışlık, zengin
lik ve fakirlilik bakımından en az 50 ile 100 sene fark 
vardır. 

Planlı devrede hükümet olmanın, Devlet Planla
ma Teşkilâtı olmanın tek sebebi, memlekette dengeli 
bir kalkınmayı sağlamaktır. Hal böyle olmasına rağ
men, biri yer, biri bakar, biri ilerler, biri geri kalır, bi
risi zengin olur, birisi fakir olur, durumuna getirilme
mesi lâzımdır bir memleketin. Bugün içinde bulun
duğumuz bunalımın başlıca sebeplerinden birisi, kal
kınmada bölgelerarası, iller arası, köy şehir arası ve 
milletimizi teşkil eden zümreler arasındaki kalkın
mışlık - geri kalmışlık, zenginlik - fakirlilik uçurumu
dur. Devlet Planlama Teşkilâtımızın bu hususa daha-
fazîa ağırlık vermesini, grup olarak ve şahsim itibariy
le milletim adına istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bir dakikanız kal
mıştır efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Başüstüne. 
Sayın Başkanım; son olarak, 6 yıldan beri komis

yonlarda ve bu Millet Meclisi kürsüsünde, (biraz şah
sî oluyor; ama memleketimin meselesidir, Grupum 
adına dile getiriyorum) Kastamonu'da bir kâğıt fab
rikasının kurulması dile getirilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım; Kastamonu kadar orman var
lığı olan Finlandiya, isviçre ve Avusturya'da .5 - 6 
bin adet çeşitli orman sanayii tesisleri bulunduğu 
halde; bugünkü imkânlarla Türkiye orman mahsul
leri istihsalinin 1/5'ini, 1/6'sını, yani 2 milyon metre
küpünü istihsal eden Kastamonu'da bir tane kâğıt 
fabrikasının bulunmaması, bu memlekette hükümet 
yokluğunun, Devlet Planlama Teşkilâtı yokluğunun 
başlıca simgesidir diyebilirim. Çünkü 6 seneden beri 
bunu talep ediyorum, hâlâ «Etüt ediyoruz», hâlâ 
«Envater.» hâlâ «Amenajman» diyorlar. 

Beyler, Kastamonu'ya gidin görün, Oradaki orman 
varlığı, değil izmit Kâğıt Fabrikası gibi birkâğıt fabri
kasını, (sizi temin edeyim) 10 tane kâğıt fabrikasını 
çevirmeye kâfidir. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, süreniz dolmuştur 
efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Devlete senede 
en az 2 milyar lira, ihracat gelirlerimize bir o kadar 
kâr getirecektir. Daha ucuz kâğıt, yerinde istihsal 
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edilecektir. Millî kalkınmamızın, medenî olmamızın 
baş unsuru olan kâğıt daha ucuz ve daha böl temin 
edilmiş olacaktır. 

Bu sebeple artık daha fazla oyalamadan, Sayın 
Hükümetin ve Sayın Devlet Planlama Teşkilâtının gü
neşe çıkmasını ve Türkiye'de bir Kastamonu olduğu
nu 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, süreniz bir dakika da 
geçiyor efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Ve bir orman 
varlığı olduğunu takdir ederek orada, Üçüncü Beş 
Yıllık Plana giren entegre kâğıt sanayiini kurmasını; 
Antalya'da arsa bulacağım diye, Afyon'da saman
dan 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, rica ederim.. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Bitiyor efen

dim. 
BAŞKAN — Bir dakika da geçiyor efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bitiyor efendim. 
... Afyon'da samandan, bilmem Balıkesir'de dışa

rıdan taşıma ile kâğıt fabrikası kuracağım diye uğra
şacağına; bir değil 10 tane kâğıt fabrikası kurulma im
kânı olan Kastamonu'da, Üçüncü Beş Yıllık Plana gi
ren entegre kâğıt sanayiinin kurulmasını istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bağlayın. Rica ediyo
rum. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; sözlerime bu şekilde son veriyo
rum. 

Devlet Planlama Teşkilâtımızın ve bütçesinin mem
leketimize daha hayırlı işler yapmasını diliyor, Yüce 
Meclise saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN -— Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Oğuzhan 

Asiltürk, buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA OĞUZHAN ASÎL-
TÜRK (Ankara) — Muhterem Başkan, değerli mil
letvekilleri; Devlet Planlama Teşkilâtı bütçesi müna
sebetiyle Millî Selâmet Partisi Grupunun görüşle
rini aksettirmek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet Planlama Teşkilâtı
nın 1974 yılı bütçesi 163 milyon küsur lira idi. 1975 
yrfı bütçesi ise 198 milyon küsur liradır. İki miktar 
arasındaki artış % 21,92 bulunmaktadır. Umumî büt
çedeki artış ise % 28,42 olmak dolayısıyle, umumî 
bütçedeki artıştan daha az bir artış önümüzde bulun

maktadır. Devlet Planlama Teşkilâtının, tasarrufa biz
zat kendisinin riayet ettiğini göstermesi bakımından, 
sözlerime başlarken bunu tespit ederek kendilerine te
şekkür ediyorum, zira genel hedeflere uygun bir dav
ranıştır. 

Muhterem arkadaşlar, harcamaların detayları in
celenirse cari masraflarda % 10 mertebesinde bir ar
tış vardır, bu artış aslında katsayının getirdiği bir ar
tış olarak kabul edilmektedir. Yatırım harcamaların
da ise, % 0 (sıfır) mertebesindedir bu durum. EsaS 
artışı «Transfer Harcamaları» teşkil etmektedir, bu
nu da ayrıca müspet karşılıyoruz. Zira, «Transfer 
Harcamalarını incelediğimiz zaman 30 milyon TL. 
lık mahallî idarelere yardım, bu sene 60 milyon TL. 
na çıkarılmaktadır, kalkınmada öncelikli yörelere ait 
bir artış mevzubahis değildir, rakam aynen muhafa
za edilmiştir. Araştırma, inceleme ve proje hizmetle^ 
ri için de 20 milyon lira aynen muhafaza edilmiştir. 
Tek artış kalemi olan muhallî idarelere yardımın ga
yet faydalı bir yöne ayrılmış olması bakımından da, 
Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesinin bu seneki hedef
lerinin müspet olduğunu ayrıca zikretmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, birçok vilayetlerimizdeki 
hizmetleri, bu faydalı hizmetleri teşvik etmek bakı
mından artırılan 30 milyon lirayı müspet karşılıyo-
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet Planlama Teşki
lâtına iki yeni ünitenin eklenmesinde fayda mülaha
za ediyoruz. Bunlardan bir tanesi, dünya ülkelerinde
ki ekonomik konjonktürü takip edecek bir dairenin 
kurulmasıdır. Halen bir ünite vardır, fakat bunun bir 
daire olarak kurulması gereklidir/Bununla bütün dün
ya ülkelerindeki gelişmeler yakınen takip edilebilece-
çektir. Meselâ, şu anda herkesin kendi başının çare
sine bakarak, müesseselerin kendi başlarına yaptığı it
halatta, filân makinelerin şu anda değil de 3 ay sonra 
alınmasının daha uygun olacağı böylece tespit edile-
bilip, kamu sektörü için emredici, özel sektör için yol 
gösterici mahiyette memleket ekonomisine daha iyi 
hizmet yapılabilecektir. Meselâ, şu anda pamuğun ih
racı daha doğrudur denecek, tespit edilecek ve bü 
yönde gerekli teşebbüslerde bulunulabilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci bir ünite olarak, 
memleketimizin mtislüman ülkelerle koordinasyonu
nun sağlanması için bir daire kurulmalıdır. Planlama
ları ile yakinen alâkadar olmalıyız, ihtiyaçlarım tes
pit etmeliyiz, bu ihtiyaçlara paralel bir planlama yap
malıyız, Muhterem arkadaşlarım bü, aslında bir ter
cih meselesidir. Bu tercih şudur: Türkiye pazar öla-
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rak mı kalmakta devam edecek, yoksa kendisine yeni 
pazarlar mı bulacaktır? Buradaki tercih budur: Tür
kiye, Avrupa'nın gelişmiş ekonomisine karşı pazar ol
maktan çıkacaktır, mutlaka çıkacaktır, kendisi ekono
mik gelişmesini hızlandırarak yürütecek ve kendisine 
yeni pazarlar bulacaktır. Buna mutlaka inanıyoruz, 
bunun gereğine inandığımız için, bu iki ünitenin mut
laka Devlet Planlama Teşkilâtımızın içerisinde kurul
ması gereğini de burada ifade ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, çok mühim bir husus da, 
Üçüncü Beş Yıllık Planda köklü değişikliklerin zaru
ret haline gelmesidir. Bu değişiklikler şu sebepten do
layı zaruret halindedir: Birincisi; bütün dünyada yeni 
fiyat düzeyleri hasıl olmuştur. 

ikincisi; işsizlik ve enflasyon ile mücadele, planın 
yapıldığı yılllarda şu andaki ehemmiyet derecesinde 
değil idi. Şu anda işsizlik ve enflasyonla mücadele çok 
daha mühim kararların alınması, çok daha mühim 
hedeflerin tespit edilmesi gereklidir. Üçüncüsü; 
Üçüncü Beş Yıllık Planda esasen mevcut olmayan 
manevî kalkınmanın başlı başına bir konu olarak ele 
alınıp, planlaması ve Üçüncü Beş Yıllık Plan içerisin
de yer alması zarureti vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; Üçüncü Beş Yıllık Plan, 
büyük' değişiklikler karşısında kısa zamanda eskimiş
tir. Nitekim, planda 1972 yılında ihracat 750 milyon 
dolar olarak, 1977 deki hedef olarak da, 1 175 000 000 
dolar olarak tespit edilmiştir, bu şekilde öngörülmüş
tür. Halbuki, 1974 yılında 1 532 000 000 dolar'a ulaş
mıştır. Dolayısıyle yapılan 1975, 1976 ve 1977 yılları 
için koyduğu hedefler geçersiz hale gelmiştir. Aynı şe
kilde ithalâtta durum aynıdır. Plan hedefi 1972'de 
1 315 000 000 dolar, 1977'de ise 1 850 000 000 dolar 
olarak tespit edilmiş, halbuki daha 1974 yılında it
halât 2 245 000 000 doları bulmuştur. Bu bakımdan 
da 1975, 1976 ve 1977 hedefleri geçersiz hale gelmiş
tir. 

işsizlik ve enflasyon plan tahminlerinin kat kat 
üzerine çıkmıştır. Bunlarla mücadele mecburiyeti de 
kat kat daha ziyade ehemmiyet kazanarak artmıştır. 
Dolayısıyle bu hedeflerin de yeniden tespiti ile planın 
yeniden tanzimi zaruret haline gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; diğer yandan bilhassa 
dünya tarım ürünlerindeki büyük artışlar, plan yapı
lırken rantabl olmayan ziraî sulama ve tarıma dayalı 
sanayiin bugün rantabl hale gelmesi dolayısıyle plan 
hedeflerinin, programların ve planın yeniden tanzimi 
zarurî hale getirmiştir. 

Doğmuş yeni şartlar dolayısıyle Millî Selâmet Par
tisi olarak, bu yıl 1976 yılından başlamak üzere 1980 
yılına kadar yeni bir beş yıllık planlama yapılmasın
da büyük yarar görüyoruz ve bu hususun fiilen ya
pılmasını da teklif ediyoruz. Bu yapıldığı takdirde 
manevî kalkınmanın da gereken ağırlıkla plan içerisin
de yerinin : \ naşı yolu açılmış olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; her halükârda plana ve 
Planlama Teşkilâtına aşağıdaki canlılığın getirilmesin
de yine zaruret görüyoruz: 

Birinci olarak; carî fiyatlarla 1974 yılı gayri safi 
millî hâsıla fert başına 10 745 Türk lirasıdır, bu şe
kilde tahmin olunmaktadır. Bu 776 dolara tekabül 
eder, zahiren iyi bir gelişme olduğu ve plan hedefine 
ulaştığı intibaı uyanıyorsa da % 30 enflasyon nazarı 
itibare alındığı takdirde refah artmıyor, aslında aza
lıyor demektir. Plan süratle bu gidişata bir hal çaresi 
getirmelidir. 

ikinci olarak; planda kamu yatırımlarının 1974 
yılında 36 385 milyar Türk lirasından % 37,4 artarak 
1975 yılında 50 milyar Türk lirasına ulaşacağı öngörül
mektedir. Halbuki 1975 yılı bütçesinde mevcut fiilî 
açık dolayısıyle bu yatırımların yapılması mümkün 
değildir. 

Toplam yatırımın gerçekleşmesi için özel sektör ve 
bölgesel kalkınma şirketleri yatırımlarının ciddî bir 
şekilde teşviki zarureti vardır. 

Üçüncü olarak; (çok mühim bir bir husustur) 
Devlet Planlama Teşkilâtının müessiriyeti mutlaka 
artırılmalıdır. 

Dördüncü olarak; israfı önleyici ciddî tedbirler 
getirilmelidir. Bu hususta bütçenin tümü üzerinde 
muhterem Genel Başkanımız teferruatıyle durduğu 
için bir cümle olarak geçiyorum. 

Beşinci olarak; Ortak Pazar AET ile imzalanmış 
olan katma protokol hali hazır durumu ile Türkiye'ye 
bir fayda sağlamak şöyle dursun, sadece sanayileş
memizi engelleyen tahditleri getirmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu gidişle ekonomik 
faydaların sağlanacağı yıllar boşuna geçirilip ideolo
jik bakımdan Türkiye'yi Avrupa potasında eritme dev
ri başlıyor ve daha rahat bir sömürme devrine gidil
mektedir. 

AET ülkelerine 5 yıldan beri ihracatımızda bir art
ma olmamaktadır. Buna mukabil ithalâtımız % 100 
artmıştır. Bu da ticarî mübadelenin aleyhimizde geliş
tiğini göstermektedir. Hazırlık olarak 175 milyon do
lar, geçiş döneminde de 225 milyon dolar uzun va
deli kredilerle öngörülen husus, Türk ekonomisinin 
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ve standartlarının avrupa ekonomi ve standartları 
seviyesine getirilmesinin sağlanması idi. 

Değerli arkadaşlarım; birinci dönem geçmiş, ikin
ci dönem geçmektedir. Hiçbir şekilde Avrupa ekono
misi ile Avrupa standartları ile boy ölçüşür halde bu
lunmuyoruz. Bize hazırlanmış olan imkânlardan ya
rarlanma dönemimiz süratle aleyhimizde ekonomik 
bazı güçlükler gelecek döneme intikal etmek üzeredir. 
Bu bakımdan, AET münasebetlerimizin ciddî olarak 
yeniden ele alınması ve tespit edilmesinde zaruret var
dır. 

Muhterem arkadaşlarım; ithalât 1973 yılında 1,115 
milyon dolar, ihracat 611,5 milyon dolar olarak tes
pit edilmiş. 1973 yılında 1,750 milyon dolar, yine ih
racat 1974 yılında 780 milyon dolar olarak tespit edil
miştir. Zahiren ihracatımızda bir artma görülüyorsa 
da hakikatte dünya fiyat artışları nedeniyle ihraç 
ettiğimiz malın miktarında bir artma mevzubahis de
ğildir. 

Muhterem arkadaşlar; Müslüman ülkelerle müna
sebetlerimizin geliştirilerek, planlı kalkınmamıza yeni 
bir dengenin getirilmesi zarureti hasıl olmuştur. Plan
lama Teşkilâtımız, bu ülkelerin planlamalarını, kal
kınma planlarını yakınen takip etmeli ve bu ülkele
rin planlama teşkilâtları ile sıkı bir işbirliği halinde 
olmalıdır. Dediğim gibi bu bir tercihtir; Pazar olarak 
mı kalacağız, kendimize yeni pazarlar mı bulacağız? 
Bunun tercihinin yapılması kararıdır bu karar. 

Muhterem arkadaşlar; birçok tesisleri bu ülkelerle 
anlaşarak müştereken veya memullerin kendilerine 
satılacağı anlaşmalar yapılmak suretiyle daha büyük 
kapasite ile kurulması dolayısıyle daha rantabl işletme
ler halinde tesis etmek mümkün olacaktır. Bu ülkeler
de komple tesisler kurmamız mümkündür ve bu im
kânlarla planlı kalkınmamıza yeni dengeler getirile
bilir. 

Dünyanın bugünkü durumunda meydana gelen 
şartlardan faydalanarak kalkınmamıza yeni imkânlar 
sağlamak ve halihazır büyük avantajlardan faydalan
mak mümkündür. 

Yedinci olarak; Planlama Teşkilâtı elektro maki
nelerle teçhiz edilmelidir. Bakanlıklarla gereken işbir
liği sağlanarak bir yandan yurt için ekonomik kon
jonktür süratle ve sıhhatle takip edilebilmeli; diğer 
yandan da, ekonomik konularda karar alırken, bu ka
rarların sektörle tesirleri süratle hesap edilebilmeli
dir. Şu anda bu imkânlar yoktur. 

»« • « ' 

i Muhterem arkadaşlarım, sekizinci olarak; Millî 
Harp Sanayii Planlama. Dairesi vakit geçirilmeden 
kurulmalıdır. Bu daire Planlama Teşkilâtıyle iyi bir 
koordinasyon içerisinde bulunmalı, sınaî imkânlar ve 
gelişmelere paralel olarak harp silâh ve vasıtalarının 
yurdumuzda imali, bir plan ve program tahtında ger
çekleştirilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk, bir dakikanız var 
efendim. 
. OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Teşekkür 

I ederim Sayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlar, plan ve Devlet Planlama 
Teşkilâtı hakkındaki bu konuşmamız zaman itibariy
le son derece tahditli olduğundan dolayı konuların 
detayına girme imkânı yoktur. Sözlerime son verme
den önce çok önemli bir konuya temas etmek istiyo-

I rum. 

Devlet Planlama Teşkilâtı memleketimizin en 
önemli kuruluşlarından biridir; kalkınmamızın beyni 
ve itici gücüdür. Bu teşkilâtta yurdumuzun en kıy
metli uzmanlarının da çalışması tabiîdir. Nitekim, 
halen de güzide bir topluluk, idealist bir zihniyetle 
ve büyük bir gayretle çalışmaktadır. Bunu burada 
ifadeyi bir kadirşinaslık tabirinin ötesinde, bir hak
şinaslık olarak gerekli görüyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Planlama Teşkilâtında ça
lışan elemanların ücret durumlarının tatminkâr olma
sı gerekmektedir. İlk kuruluş yıllarına nazaran hali
hazır şartlarda ücret durumu izafî olarak eski sevi
yesini kaybetmiştir. Planlama Teşkilâtında, yukarda 
tasviye ettiğimiz yeni büyük hamle yapılırken bu nok
ta üzerinde de önemle durulması zaruridir. 

Devlet Planlama Teşkilâtı bütçesi münasebetiyle 
yaptığım bu konuşmayı kapatırken, bu bütçenin Plan
lama Teşkilâtına ve aziz milletimize hayırlı olmasını 
temenni eder, bütün Planlama Teşkilâtı mensupları
na millet hizmetinde hayırlı çalışmalarında başarılar 
diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Asiltürk. 
I Tespit olunan çalışma süremiz dolmuştur. Saat 

14.30'da tekrar toplanıp, Devlet Planlama Teşkilâtı 
ve programda yer alan diğer daire bütçeleri üzerin
de görüşmek üzere 1 nci Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 13.05 
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tKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkaııvekili Râsim Hancıoğîu 

DtVAN ÜYELERİ : Oral Mavioğlu (İçel), Mehdi Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 42 nci Birleşimi 
nin İkinci Oturumunu açıyorum. 

Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesi üzerindeki ko
nuşmalara devam ediyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ali 
Nejat Ölçen. 

Buyurun Ali Nejat Ölçen. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

C. H. P. GRUPU ADINA ALİ NEJAT ÖLÇEN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 

Cumhuriyet Halk Partisinin Grup sözcüsü ola
rak D. P. T.'nın bütçesi hakkındaki görüşlerimizi 
açıklamak üzere- huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Maalesef, bütçenin bu yılki görüşmeleri, bütçe 
görüşmeleri olmaktan çıkmış; kişilerin, partilerin, 
grupların birbirini kıyasıya eleştirdiği bir görüşmeler 
dizisi haline gelmiştir. 

Burada Türkiye'yi hangi ekonomik güçlükler bek
lemektedir? Enerji sorunu nasıl çözümlenecektir? 
Bütçenin 20 milyar liraya varan açığı nasıl, hangi 
yoldan kapanacaktır? Gelir tahminleri 1975 yılı büt
çesinde gerçekçi midir? Yurt dışında çalışan emek
çilerin gönderdiği dövizler yatırıma nasıl ve hangi 
tedbirlerle dönüşecektir? 1975 yılı bütçesi bu konu
da neler getiriyor? Vergi gelirleri artışındaki oran 
c/c 28 iken bir yıl önce, bu yıl % 35 nasıl gerçekleşe
cektir? Neden abartılmış vergi gelirlerine ihtiyaç gö
rülmüştür? Üçüncü Beş Yıllık Planın 1975 yılı için 
öngördüğü hedef, 1975 yılının kendisi için öngördü
ğü hedefle neden uyum halinde değildir? Bütçe tah
mini ile plan tahmini arasında % 20'ye, % 30'a va
ran fark nereden ileri gelmiştir ve niçin gelmiştir? 
Konsolide Bütçe gelirlerinin bugüne kadar !% 36,8 
oranında vuku bulmayan ve gerçekleşmeyen artışı 
bu yıl neden öngörülmüştür? 8 milyar liralık iç is
tikraz- nasıl sağlanabilir? Nihayet, bu konuda sizler 
kadar, Devlet Planlama Teşkilâtı uzmanları neler dü
şünmüştür, neler düşünmektedir, ne yazmıştır, neyi 
yazamamıştır? Bunların hiçbiri tartışılmadı. Sadece 
bir çekişme içinde, sanki halk bizi buraya birbirimiz
le çekişelim diye göndermiş gibi, onun dışındaki ko

nuları abartarak ve gerçeklerin dışına çıkarak bura
da dile getirdiler. Örneğin; Sayın Ergenekon, itha
lâtımız % 10 artarken ve dışarıda fiyatlar % 13 artı-
yorken, «Neden bizde 1% 30 artmaktadır?» dediler; 
ama aslında, dışarıdaki fiyat artışlarının sadece yurt 
içine fiyat artışı olarak yansıyacağını zannettiler. Oy
sa ki, bunun 1970'lere varan nedenini unutur görün-
düler. 

Sayın Profesör Feyzioğlu, fiyat artışlarının daha 
gerçekçi olabileceğini ima ettiler eğer yıl ortası fi
yat endeksleri nazarı itibare alınır ise. 

Ve rakam çatışmalarında Türkiye'nin gerçekleri 
bir yan$ itildi. 

Önce, ben konuya girmeden evvel, bu rakam çâ  
tışmalarının gerçek nedenlerini hiçbir siyasî kaygıya 
saplanmadan burada huzurlarınızda dile getirmek ih
tiyacını hissediyorum. 

Eğer, 10 Ağustos 1970 yılında Türk parasının de
ğeri birden bire belirli olmayan bir gerekçe ile % 66 
oranında düşürülmese idi, yurt dışında hiç fiyatlar 
artmamasına rağmen, sadece ithalâtın % 66 pahalı 
olması ve gayrisafi millî hâsılanın % 10'u kadar it
halât yapmış olmaktan dolayı yurt içindeki fiyatlar -
matematik olarak - % 28 orarnnda artar idi. Eğer ay
nı malın fiyatı, yurt dışındaki fiyatına eşit ise % 28 
oranında bir artış vuku bulacak idi ve bu artış vuku 
bulmuştur. Yani, yurt dışında fiyatlar nispî istikrar
da iken ve hatta yurt içi fiyatları nispî istikrarda 
iken '% 66 oranındaki devalüasyon, Türkiye'de fiyat 
düzeyini birden bire !% 28 artırmıştır. Ve Türk eko
nomisinin hastalığı buradan ileri gelir. Bu hastalığı 
unutmuş görünerek, sadece 7 aylık bir koalisyonda 
bâş döndürücü bir fiyat- artışından bahsetmek son 
derece haksızlık olur idi; ama politik kuşkularla, po
litik amaçlarla bu haksızlık da burada n^zan itiba
re alındı, 

1960'ın ilk 9 ayı, 1970'in ilk 9 ayı, 1973'ün ilk 9 
ayı, 1974'ün ilk 9 ayı ile mukayese edilebilir, eğer 7 
aylık koalisyon döneminin fiyat artışları hakkında 
bu kürsüye ciddî tenkitler getirmek gerekir ise. 1969' 
da ilk 9 ayda fiyat artışları sıfır, 1970'de ilk 9 ayda 
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fiyat aftışİafı şifa?, 1971 *de deVelüasyo» dolâyısiyle I 
% 11, 1972'de ı% 7, 1973'te % 17,8 v© 1974'Ün ilk 
9 aynıda tekrar ı% 14, yani 3,8 puan bir fiyat gerile
mesi var; petrol fiyatlarına gelen zamlara ve yurt 
dışındaki fiyat artışlarına ve Kıbrıs Barış Harekâtı
na rağmen. j 

Şu halde, bu, aslında nereden ileri geliyordu? Ben I 
burada, «Koalisyon Hükümetinde hiçbir zaman bir I 
politik kuşku ile iktisadî hatalar yapılmadı» demek l 
istemiyorum. Türkiye'de her dönemde iktisadî hata- [ 
lar yapılmıştır. Ama bir şey yapılmamıştır; naylon I 
pirinç yememiştir vatandaşlar. Bir şey yapılmamıştır; I 
spekülasyona itilmemiştir üreticiler ve iş adamları. 
Bir şey yapılmamıştır; İşadamları Derneği'nin istatis
tiklerine dayanarak fiyat artışları ileri sürülmemiştir 
burada. [ 

Ben, 1970 develüasyonuna bir miktar da, o dö
nemde Planlama Teşkilâtında bir uzman olarak ça
lışan arkadaşınız sıfatıyle mutlaka değinmek isterim, j 

Örneğin, aynı devalüasyonun yapıldığı dönemde, l 
şeker i% 20 oranında arttırıldı. Yuvarlak demir »% l 
35 oranında zamma uğradı. Benzine % 45, gaz yağı- | 
na '% 58, motorine ı% 59 oranında zam uygulandı. I 
Devrin Başbakanı, «Devalüasyonun başarı sağlaması \ 
için fiyatlara artış yapmamak gerekir» dediği bir 
zamanda bu artışı, Devlet kendisi ile Türk ekonomi
sinin boynuna yükledi. I 

Bunları bir tarafa bırakıp, bunları olmamış gibi [ 
görerek, Türk ekonomisinin içine yuvarlanmış oldu- [ 
ğu dar boğazı 7 aylık bir koalisyonun dönemine bağ- I 
laftıak son derece haksızlık olur, haksızlık olmasa [ 
bile hiç olmazsa ciddî olmaz. I 

Ben bir noktayı daha burada mutlaka dile getir- I 
rtfek ihtiyacını hissediyorum ve 1975 yılı bütçesini 
özellikle Planlama Teşkilâtının Üçüncü Beş Yıllık 
Plan hedefleriyle karşılaştırmak ihtiyâcını hissediyo
rum. i 

Vergiler ve faktör gelirleri, yani üretim alanında 
fiyata intikal eden vergiler toplamı, 1974 yılı planın- I 
da 62 milyar lira olarak öngörülmüş idi; bütçe 67 I 
milyar tahmin etmiştir, >% 9i'dir, aradaki fark. Ama, 
ilk kez 1975 yılında plan ile bütçe arasında birbirin
den ı% 20 oranında bir sapma olduğunu görüyoruz^ 
Demek ki, planın ilkelerinden ve hedeflerinden 1975 
yılı bütçesinde önemli ölçüde enflasyonist ölçüde bir 
sapma var. Nerede» karşılanacak bu gelirler? Istik-
razda» mı? İstikram 8 rnilyârdan 9 milyar liraya çı
kartıldı. Acaba, 9 milyar liralık istikraz gerçekleşe- I 

bileeek mî? Veksâ aradaki farklar (ifâde edilmemiş 
olmasına rağmen) fiyat zamlarıyla mı karşılanacak-
tıf? tlâ-âhiriht... 

Bununla aslında şunu söylemek istiyorum : Eğer 
j dönem içinde ekonominin zorunluğu nedeniyle zam-
| lar veya hedeflerde değişiklikler söz konusu olacak 
j ise; 6 takdirde, ö yılın programını fevize edecek tek-
| nikleri geliştirmeye mutlaka ihtiyaç var. Bu teknikle-
i ri geliştirirken, Devlet Planlama Teşkilâtını mutlaka 

hükümetin yanına alması gerekir. Ona danışması ge
rekir. Eğer ona danışmaya ihtiyaç hissetmiyor ise, o 

i takdirde danışabileceği bir kadroyu hiç olmazsa iş 
başına getirmesi gerekir, yahut kendisini danışmaya 
alıştırması gerekir. 

Biz planlı dönemden ve Devlet Planlama Teşkilâ
tının Bütçesinden bu anlayışı kasdetmek ihtiyacını 
hissediyoruz. 

Burada aslında, Planlama Teşkilâtı ile bütçe ara
sında, özellikle program bütçe arasında çok yakın 
bir ilişki olduğunu gözönünde tutmamız gerekir. 
Program bütçe aslında planlamadan vazgeçmek, yıl
lık programlardan vazgeçmek demek değildir. Prog
ram bütçe; bütçe ile program arasında, bütçe ile plan 
arasında daha organik, daha yakın ve birbirini etki
leyen daha gerçekçi bir bağ kurmak, demektir. Ama 
maalesef program bütçe ayrı bir dünya, Planlama 
Teşkilâtının programı ayrı bir dünya, sanki arasında 
hiçbir anlaşma yokmuş, karşılıklı etkileşim yokmuş 

[ gibi bir bütçe tekniği ortaya çıktı. Bunun özellikle 
sakıncalı olduğunu bilhassa burada belirtmek ihtiya
cını duymaktayım. 

[ Tabiî plana rağmen, program bütçeye rağmen, 
Parlamentoya rağmen her şeyin düzeninde gidebil
mesi için, siyasî istikrara ihtiyaç var. Siyasî istikrar
la ilgili dün, ya da önceki gün Turhan Feyzioğlu ar
kadaşımızın, bir konuşmasını kalpten desteklediğimi 
burada bilhassa belirtmek isterim. Kendileri, «Dikta
törlüklerin dış cilası kısa bir süre parlak görünse de, 

\ içi dâima çürüktür ve millete hüsran getirmiştir» de
diler ve sonra ilâve ettiler, «Sınırsız hürriyet anarşi
ye, sınırsız hürriyet zulüm ve tahakküme götürür.» 
Katılıyorum. Ve bu düşüncesini kanıtlamak için, bu
rada adı «Aydınlık» olan dergiden bazı pasajlar oku-

I dulaf. Ama Sayın Turhan Feyzioğlu'nun bir başka 
; gazeteden, bir başka pasajı daha okuması gerekir 

idi, hiç olmazsa bilimsel olmak için. Şimdi o gazete-
1 nin pasajını ben sizlere okumak istiyorum. 31 Ocak 

1975 gününde «Ortadoğu» adı altında yayınlanan ga-
! zete diyor ki : «Kavgayı, halkı yanıltıcı yerlerde ve. 
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koşullarda yapmak yerine; halkın içinde, onun daha 
iyi göreceği yerlerde yapmalıyız» 17 Şubatta olaylar 
çıktıktan sonra, aynı gazete bakınız ne diyor : «Yır
tın bakalım şimdi, imdat, isyan var! diye bağır. Onun 
adına isyan demezler, uyanış derler. Politika pazarı
nın İbişi, nasılsın şimdi». 

Bakınız ifadeye : «Politika pazarının ibişi, buna 
uyanış derler». 

Böyle ibişçe bir söz karşısında Turhan Feyzioğlu 
arkadaşımızın bir dergiye atıf yaparken, - suçluyo
rum o dergiyi - ama bu gazeteye de atıf yapması ve 
son olayların nereden kaynak alıp, nereden körüklen
diğini buraya getirmesi lâzımdı, eğer çekinmiyor ise. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar). Eğer o hareketin 
içinde parmakları yok ise. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Kaynaklar dile geti
rilsin. Her iki harekete de karşıyız. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Şimdi bura
da, bu gazetenin bir beyin adamı olduğunu iddia eden, 
Sayın Oğuz Türkan'ın bir yazısına değinmek istiyo
rum, zabıtlara geçsin diye.' 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, bir dakikanız kaldı 
efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Başka
nım bir dakika yetecek zannediyorum. 

Demirel'in çok isabetle ifade ettiği bir hususa de
ğiniyor. Demirel, «Halkın seçimle görevlendirmedi
ği hiçbir kuvvet, hiçbir zaman, hiçbir şart altında 
milleti kurtarmaya gelmemelidir» demiş ve bu sözü 
eleştiriyor : «Bu cevap meşru suallere cevap mahiye
tinde olamaz. Bu cevap karşısında meşru sualler ce
vapsız kalıyor. Asıl sorular üzerinde durmalıyız. İle
risi için, aydınlığa kavuşmalıyız bu suretle» diyor ve 
kendisi, demokrasiye inanmadığını, aydınlığın demok
raside olmadığın^, demek ki aydınlığın kargaşalıkta 
olduğunu, aslında bu gazetede daha evvel okumuş 
olduğum yazının yayınlandığı nüshada ifade ediyor 
ve başlığı da şöyle koyuyor : «Hangi Hekim Gele
cek». Demokrasiden başka bir hekim arıyor bazıları 
ve bu kargaşanın kaynağını oluşturuyorlar. Ama son
ra bu kargaşayı başkalarına ve başka mekânlara ve 
başka odak noktalarına çekecek lâfazanlığı da bura
da yapabiliyorlar. Ben böyle bir anlayışın karşısında 
yeni bir parlamenter olarak, sadece şaşkınlığa dönü
yorum ve diyorum ki : Politika bu mu? 

Saygılar sunarım, (C. H. P. sıralarından alkışlar). 
: BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçen. 

Demokratik Parti Grupu adına Vedat önsal, bu
yurunuz efendim.. 

D. P. GRUPU ADINA M. VEDAT ÖNSAL (Sa
karya) — Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; 

Memleketimiz ekonomik, sosyal ve politik yönler
den güç günlerin içindedir. İç güvenliğimizi ve iç ba
rışı sarsan müessif olaylar cereyan etmekte; dış iliş
kilerimiz ise, iç açıcı olmayan bir yönde gelişmektedir. 
Ekonomik hayatımız ise bir çıkmazdadır. Böyle güç 
şartların hâkim olduğu bir ortamda, 1975 yılı prog
ramının uygulanmasına geçilmektedir. Acaba 1975 
programı, içinde bulunduğumuz güç ekonomik ve sos
yal problemlere çözüm getirebilecek midir, yoksa şart
ların daha da ağırlaşmasına mı sebebolacaktır? Bu 
husustaki görüşlerimizi ifade etmeden önce, kalkın
ma hamlelerimizi aksatan ve ekonomik hayatımızı 
çıkmaza sürükleyen önemli noktalara işaret etmek is
tiyorum. 

Kanaatimizce Türk ekonomisinin geleceği ve kal
kınma hamlelerimizin devamı bakımından en tehli
keli gelişmeler dış ekonomik ilişkilerimizde ortaya 
çıkmıştır. Nitekim, dış ticaret açığımız geçen yılki 
açığın üç misline yakın bir seviyeye yükselmiştir. 1973 
yılında 769 milyon dolar olan dış ticaret açığı, 1974 
yılında, 2 245 -000 000 dolara yükselmiştir. Son yıllar-. 
da dış ticaret açığımız, yurt dışında çalışan işçileri
mizin yurda getirdikleri dövizle karşılanabiliyordu. 
1974 yılında işçi dövizleri girişinde artış olmasına 
rağmen, dış ödemelerimizdeki açığı kapamak imkâ
nı olamamıştır. Bunun neticesinde döviz rezervleri
mizde düşme olmuş, 1973 yılı sonunda, 2 039 000 000 
dolar olan rezervlerimiz, 1974 yılı sonunda, 
1 610 000 000 dolara düşmüştür. Yurt dışında çalı
şan işçilerimizin yurda dönme mecburiyetiyle karşı 
karşıya oldukları düşünülürse, dış ödemeler denge-
mizdeki açığın, önümüzdeki yıllarda daha da büyü
yeceği kolayca tahmin edilebilir. Bu rakamlar ve 
gerçekler, önümüzdeki yıllarda ödemeler yönünden it
halât güçlükleriyle karşılaşacağımızı açıkça ortaya 
koymaktadır. 

Yatırım mallan ithalâtında doğacak güçlükler, 
kalkınma çabalarımızı aksatacaktır. Hammadde ve 
ara malı temininde doğacak ithal güçlükleri, sınaî 
üretimimizi etkileyecek; bunun sonucu, istihdam güç
lükleri kendisini daha ağır şekilde hissettirecektir. 
Zarurî bazı tüketim mallarının zamanında ithal edi
lememesi ise, fiyat dalgalanmalarını daha da artıra
caktır. 

Türk ekonomisinin tam bir çıkmaza sürüklenme* 
sini istemiyorsak, bu tehlikeli gidişi önleyecek tedbir
lere süratle yönelinmelidir. 1975 programında dış ti-. 
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caret açığı problemini çözmek yolunda ihracatın bu
günkü yapısının değişerek çeşitlendirilmesi, daha ka
rarlı döviz geliri sağlayan sanayi ürünleri ihracat pa
yının hızlı artmasıyle birlikte ithalât ikamesine dö
nük projelerin süratle tamamlanması gereğine işaret 
edilmektedir. Ancak bu hususları temin- edecek ted
birlere, 1975 programıyle tam olarak yönelindiğini 
iddia etmek imkânı yoktur. 

Yakın zamana kadar ihraç ettiğimiz, bugün, ise 
ithal mecburiyetinde kaldığımız bazı ürünleri yeni
den ihracedebilir hale gelmemiz zorunlu bulunmak
tadır. Meselâ, şeker ve buğday fiyatları dünya piya
salarında büyük artışlar göstermiştir. Dünya nüfusu
nun hızlı artışı dolayısiyle bu maddelerin fiyatları 
artmaya devam edecektir. Büyük miktarda döviz öde
yerek şeker ve buğday ithal edeceğimize, bunları ye
niden ihraceder hale gelerek döviz kazanmamız ön
celikle düşünülmelidir. Ancak, 1975 yılında bu ko
nuda bir gelişme kaydedilebileceğini gösterir tedbir
lere rastlamak imkânı yoktur. Hele gübreye yapılan 
büyük zam dolayısiyle gübre tüketiminde azalma var
dır. Bu azalma, üretim azalması şeklinde neticelene
cektir. Bu takdirde, 1975 programında öngörülen ih
racatta mal yönünden çeşitlendirme nasıl sağlanacak
tır? Planlama Teşkilâtımız, gübre fiyatları konusun
da ne düşünmektedir? Tarım üretiminin bu yüzden 
düşmesi önlenebilecek midir? Tarım üretiminin düş
mesi halinde tespit edilen kalkınma hızına nasıl ula
şılacaktır? Programda ifade edildiği üzere, kimyasal 
gübre fiyatlarındaki artışların kullanımını ve tarım
sal üretimi olumsuz yönde etkilemesini önleyebilmek 
için kredi tedarik ve dağıtım konularında tedbirler al
mak meseleyi halledebilecek midir? ithalâtın kaynak
ları dikkate alındıktan liberasyon listelerinde yapı
lan ithalât payının önemli ölçüde arttığı görülmekte
dir. 

Nitekim miktar olarak da, tüm ithalât hacmi için
deki oranı olarak da, liberasyondan yapılan ithalât 
hacminde büyük bir artış vardır. Bu ise toplam itha
lâtımızı artırarak dış ticaret açığımızın büyümesine 
sebebolmaktadır. 1975 yılı ithalât programının tetki
kinde, bu konuda herhangi bir tedbire yönelinmediği 
görülmektedir. Bu takdirde dış ticaret açığı sorunu 
nasıl çözülecek, Türk ekonomisinin geleceği bu teh
likeli gidişten nasıl kurtarılabilecektir? 

Ortak Pazarla olan ilişkilerimiz Türkiye'nin aley
hine işlemektedir. Ortak Pazarın genişlemesi, Türki
ye'nin yükümlülüklerini önemli ölçüde artırmıştır. 
Buna karşılık Avrupa Ekonomik Topluluğunun üçün
cü ülkelere karşılıksız olarak tanıdığı tavizler, Türki-
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ye'nin elde ettiği tavizleri geçersiz hale getirmiştir. 
Dış ticaretimizdeki açığın giderek büyümesinde, Or
tak Pazarla olan ilişkilerimizin aleyhimize işlemesi
nin de büyük rolü vardır. Bu bakımdan 1975 prog
ramında öngörülen, katma ve tamamlayıcı protokol 
hükümlerinin yeniden ele alınması yönündeki çalış
maların dikkatle yürütülmesi ve mutlaka bir çözüme 
ulaştırılması gereğine inanıyoruz. 

Ekonomik kalkınmamızı ve sosyal dengemizi 
olumsuz yönde etkileyen diğer bir önemli unsur da, 
fiyat artışlarıdır. Birinci Plan döneminde makul sı
nırlar içinde tutulabilen fiyat artışları, İkinci Plan 
döneminin ilk yıllarından sonra sosyal ve ekonomik 
istikrarı sarsacak istikamette gelişmeye başlamıştır. 
Özellikle, 1970 yılında yapılan develüasyondan son
ra, fiyatların hızlı artışını önlemek mümkün olama
mıştır. Nitekim, son dört yılda fiyat artışları yönün
den Türkiye bütün dünya devletleri arasında ikinci 
sırayı işgal etmektedir. Fiyat artışlarından doğan 
şikâyetlere cevap olmak üzere, Hükümet yetkililerinin 
sığındıkları bir mazeret vardır: Hükümet yetkilileri, 
dünyadaki fiyat artışlarının Türkiyeye yansıdığı, bu 
sebeple enflasyonla mücadelede başarısızlığa uğra-
nıldığını iddia edegelmişlerdir. Fiyat artışları ba
kımından Türkiyenin dünya klasmanında en önde yer 
alması bu iddialardaki mesnetsizliği açıkça ortaya 
koymaktadır. 

Kanatimizce mazeret aramak yerine, doğru teş
his koyarak fiyat istikrarını korumak yönünde ciddî 
tedbirlere girişmek gereklidir. Fiyat istikrarını korun
ması, kalkınmanın devamı ve sosyal dengenin tesisi 
için kaçınılmaz bir zarurettir. 

1970 develüasyonunu müteakip, fiyat artışlarını 
makul bir seviyede tutmak için alınması zaruri ted
birlerin alınmamış olması fiyatlar konusundaki teh
likeli gelişmelerin başlangıç noktası olmuştur. 

12 Mart'tan sonra gelen Hükümetlerin de, sol 
ekonomik görüşlerden hareketle ortaya koydukları 
politika enflasyonu körüklemiştir. C.H.P. - M.S.P. 
Hükümetinin de, aynı yöndeki politikası neticesi Dev
letin ürettiği temel maddelere yaptığı zamlar, 1974 
yılındaki rekor fiyat artışlarının önde gelen sebebidir. 
1975 yılı programı ve ona bağlı olarak getirilen büt
çe ile fiyat artışlarının önlenebileceği görüşünde de
ğiliz. 

Yurt dışına gönderilen işçi sayısındaki azalma 
ve hatta yurt dışındaki işçilerin bir kısmının yurda 
dönmek mecburiyeti ile karşılacakları gerçeği, istih
dam konusundaki sıkıntıları daha da artıracaktır. 
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Siyasî istikrarsızlığın da körüklediği ekonomik dur
gunluk ve sanayi sektöründeki duraklama da dik
kate alındıkta, istirham sorunun çok ciddî bir ma
hiyet alacağı̂  endişelerini taşıyoruz. İşsizliğin bugün
kü seviyesinin de üzerine çıkması, sosyal bunalım
lara, hatta patlamalara sebebiyet verebilir. Bu ise, 
içinde bulunduğumuz bu nazik ortamda, toplum 
hayatımızı temelinden sarsabilir. Bu bakımdan, 1975 
programı uygulamasında, istihdam meselesi üzerinde 
çok dikkatli olmak mecburiyeti vardır. Geniş istih
dam imkânları getirecek işkollarının kurulması ve 
geliştirilmesi teşvik ve temin edilmelidir. 

1975 yılı programında, kalkınma hedeflerini de 
gerçekçi bulmadığımızı ifade etmek isteriz. Sanayi 
üretiminde % 13,1 oranında bir artış öngörülmüş
tür. 1974 yılında program hedefi % 12,7 olarak tes
pit edilmişken, gerçekleşme % 9,8 seviyesinde kal
dığına göre, 1975 yılında % 13,1'lik artış nasıl ger
çekleştirilecektir? Programda, bu tahmini makul gös
terecek tedbirlere rastlayamadığımızı ifade etmek is
terim. 

Muhterem, milletvekilleri; önemli gördüğümüz 
konularda ve ana hatlarıyle ifadeye çalıştığım görüş
lerimizi tamamlamadan önce, kalkınmamızı hızlan
dırmak bakımından çok önemli gördüğümüz bir 
hususa işaret etmek istiyorum. 

Kalkınmamızı hızlandırabilmek için yeni kaynak
lara ihtiyaç vardır. Bu yeni kaynak, halkın küçük 
tasarruflarını bir araya getirerek elde edilebilir. Bu
nun için, «Halk Sektörü» gibi hayalî sektörler icat 
edip iş hayatına tereddütler musallat etmeye, zaman 
kaybından gayri bir işe yaramayan denemelere gir
meye lüzum yoktur. Bir sermaye piyasası kanunu çı
karılarak, halkın küçük tasarruflarına kâr ve anapara 
garantisi getirilmelidir. Bu sayede, yurt dışında ça
lışan işçilerimizin tasarrufları da, tüketim yerine 
yatırıma aktarılabilir. Bu tasarrufların enflasyonu 
körükleyici etkisi de, bu sayede ortadan kalkabilir. 

Sermaye Piyasası Kanununa paralel olarak, borsa
lar mevzuatında da gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 
Bu konuda Devlet Planlama Teşkilâtına büyük gö
rev düştüğünü hatırlatmak isterim. 

Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesinin memleketi
mize, milletimize ve teşkilât mensuplarına hayırlı 
olmasını diler, Yüce Meclise Demokratik Parti Gru
bu adına saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önsal. 
Şahsı adına Sayın îdriş Arıkan, buyurun efendim. 

i İDRÎS ARIKAN (Siirt) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilâtının değerli 
üyeleri; Devlet Planlama Teşkilâtının 1975 yılı Büt-

I çesi üzerindeki şahsî görüşlerimi, vaktin elverdiği öl-
I çüde belirtmeye çalışacağım. 

Malumları olduğu üzere, Devlet Planlama Teş-
[ kilâtı, Anayasamızın 41 ve 129 nçu maddeleri uya

rınca 91 sayılı Kanunla kurulmuş bir teşekküldür. 
I Bu teşekkülün vazifelerine dair husus, aynı kanunun 
r 2 nci maddesinde belirtilmiştir. 91 sayılı Kanunun 

2 nci maddesinin (A) bendi» Devlet Planlama Teş-
I kilâtmın görevlerini kısaca şu şekilde belirtmektedir: 

«Memleketin tabiî, beşerî ve iktisadî her türlü kay
nak ve imkânlarını tam.bir şekilde tespit ederek, ta
kip edilecek iktisadî ve sosyal politikayı ve hedefleri 

[ tayinde, Hükümete yardımcı olmaktır.» 

Görülüyor ki; Devlet Planlama Teşkilâtı, mün-
I; hasıran kendi insiyatifiyle hareket eden, yaptığı 
[ planları tatbik ve denetim görevine münhasıran sa

hip olan bir teşekkül değildir. Vazifesi, istikrar yö-
: nündan malûl olan hükümetlere, memleketin takip 

edilecek iktisadî ve sosyal politikasında muayyen 
planlar dairesinde yardımcı olmaktadır. Bizce Devlet 
Planlama Teşkilâtının, kendisine verilen bu görev 
üzerinde düşünmek ve durmak gerekir. Zira Türkiye' 
nin iktisadî ve sosyal bünyesi, istikrarlı bir şekilde 
tatbik edilecek, kısa ve uzun vadeli planların mev
cudiyetini gerektirecek niteliktedir. Hükümetler ise, 
parlamenter rejimlerin tabiî bir icabı olarak, her an 
düşme tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Hükümetlerin 
de haliyle kendi felsefelerine uygun bir ekonomi ve 
sosyal politikaları olacaktır. Türkiye, geride bıraktı
ğımız ikinci ve içinde bulunduğumuz üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planları içinde, sayıları çoğa va
ran hükümetler görmüş ve devamlı olarak değişen, 

I devamlılık arz ^etmeyen hükümetlerin değişik ekono
mik ve sosyal politikalar yönünden, planların uygu
lanması bir nebzeye kadar sekteye uğramıştır. Evve
lâ Devlet Planlama Teşkilâtı'na denetim ve yaptığı 
planların, plan hedeflerine uygun şekilde tatbiki 
konusunda daha geniş ve şümullü bir yetki tanımak 
gerekir. Aksi halde planlar, yıllık uygulama program
ları, bazı hallerde özellikle geride bıraktığımız 1974 
yılı içinde, rafta kalmaya mahkûm bir kâğıt parçası 
olmaktan öteye geçemeyeceklerdir. 

I Biraz evvel ikinci maddede arz ettiğim gifeü hü
kümetin takip ©ditecek Hatimdi m sosgrai politika»»* 
tayinde hükümete yacdnaât otaak görevi bm teşki
lâta verilmiştir. Vaktin darlığı sebebiyle btr konuya 
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sadece eğiliyorum. Bizce, memleketin takip edilecek I 
iktisadî ve sosyal politikasının temelinde, memleketi
mizde artık aşikâr bir halde görülmeye başlayan böl
geler arasındaki dengesizliği tespit ve bunu giderecek 
çarelerin bir an evvel alınmasıdır. Bizce Devlet Plan
lama Teşkilâtı, geri kalmış yörelerin iktisadî, sosyal 
ve kültürel yönden gelişmelerini temin edecek özel 
bir plan yapımı konusunu bir an önce ele almalı, bu 
konuda yetkililere gereken önerilerde bulunulmalı
dır. 

Geri kalmış yöreler, ki bunların ekserisi Doğu ve 
Güneydoğu bölgesindedir. Bunların kalkınması na
çizane kanaatime göre, ancak bunların kalkınması 
için yapılacak özel bir planla mümkündür. Bu özel j 
plan yapılmadığı müddetçe, bunların da durumu 
beş yıllık kısa ve uzun vadeli planlar içinde alındığı t 
sürece, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin, gelişme
miş bölgelerin iktisadî ve sosyal yönden gelişmeleri, 
uzunca bir süre alacaktır. Devlet Planlama Teşkilâ- | 
tmm özellikle, özel plan üzerinde durmalarını ve bu 
konu üzerinde gerekli araştırmaları yapmalarını te- | 
menni ederiz. I 

Doğu ve Güneydoğu bölgeleri, geri kalmış 
bölgelerin gelişmeleri, özel bir plan içinde alınmadığı 
için, bölgelerarasındaki dengesizlik geride bıraktığı
mız İkinci ve içinde bulunduğumuz Üçüncü Beş Yıl
lık Kalkınma planlarında, hatırı sayılır derecede bir ı 
azalma göstermemiş, bilakis bazı sektörlerde artma 
kaydetmiştir. Bu sektörlerin başında turizm gelmek- | 
tedir. Turizm sektöründe gelişmemiş bölgeler, (ki 
bunların ekserisi Doğu ve Güneydoğu bölgesindedir) 
«turistik yönden gelişme potansiyeline sahip değiller
dir» gerekçesiyle turistik yöreler olarak alınmamakta, 
turistik yöreler olarak alman iller ise, Doğu ve Gü
neydoğu bölgesine nazaran, zaten gelişmişlik düze
yi bakımından ileride olduklarından, turizm yatırım
ları bu bölgelere yapılmaktadır. Biz bu sözlerimizle 
turizme karşı olduğumuzu ifade etmek istemiyoruz. 
Fakat, özellikle bu sektör uygulamalarında Doğu ve 
Güneydoğu bölgesine nazaran gelişme bakımından 
ileride bulunan vilâyetlere, turizm sektöründe yatı- I 
rım düşüncesi hâkim olduğunda bu mevcut denge
sizliğin daha da artabileceği, düşüncesinin kale alın
masını özellikle Devlet Planlama Teşkilâtı ilgililerin
den istirham ediyoruz. 

Kültürel açıdan da bu böyledir. Meselâ, televiz
yon konusunun planlamacılarca özel olarak ele alın
ması gerekir. Bizce televizyonun öncelikle gideceği 
yer, küüürel yönden geri kalmış olan yörelerdir. Oy- l 

I sa ki, tatbikatta televizyon bu gidişle her halde en 
son, gelişmemiş bölgelere gidecektir. Bu konuda ot
sun, ulaşım telefon altyapı yaünmlan konusunda 
olsun hep böyledir. Muhterem planlamacıların bu 

I konu üzerinde durmalarım özellikle arz ediyoruz. 
Bir konuyu daha arz edeceğim. Üçüncü Beş Yıl

lık Kalkınma Planının, plan hedefleri sabit katarak 
suretiyle revize edilmesi bir şart haline gelmiştir. 
Özellikle Türkiye'nin harp sanayiine yönelmesi, hem 
millî bekası, hem de varlığı açısından lüzum ifade 
ettiği; petrol bunalımının Üçüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planının hazırlanışından sonra açıklıkla ülkelerin 
ödeme dengesini bozar hale geldiği ve özellikle son 

I bir yıl içindeki fiyat artışları karşısında Üçüncü Beş 
I Yıllık Kalkınma Planının revize edilmesi şart haline 

gelmiştir. Bu konuda da naçizane önerilerimi arz edi-
I yorum. 

[ Bu düşüncelerle muhterem heyete saygılar suna-
[ rım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Arıkan. 
I Sayın Bakan, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ZEYYAT BAYKARA (C. Senatosu Cumhur
başkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; 

Devlet Planlama Teşkilâtının 1975 yılı bütçesi 
| üzerinde cereyan eden müzakerelerde ileri sürülmüş 

olan değerli mütalâalara ve sorulara cevap vermek 
t için huzurunuzdayım. 

Burada konuşan değerli milletvekilleri, değerli 
parti sözcüleri planlama konusu ile ilgili olarak ger
çekten çok faydah mütalaalarda bulunmuşlar ve 
faydalı öneriler ileri sürmüşlerdir. Bunlar bizim içia 
gerçekten önemli vesikalar, önemli ve yol gösterici 
mütalaalardır. Buna ilâve olarak, değerli konuşma
cıların Devlet Planlama Teşkilâtı içia genellikle söy
ledikleri övücü ve teşvik edici sözlerden dolayı da, 
kendiierne teşkilât adına teşekkürlerimi sunarım. 

Takdir buyuracaksınız ki vakit darlığı dolayraıyle 
cevaplarımı toplayarak arz etmek durumundayım. 

Sayın milletvekilleri; genellikte plan üzerinde ya
pılan münakaşalar şunu göstermiştir ki', gerek Yüce 
Meclislerde gerekse toplumumuzda artık planın ge
rekli mi, yoksa gereksiz mi olduğu hiçbir tartışma kcf-
nusu olmamaktadır. Plan üzerinde tartışılan husus, 
plan üzerinde öne sürMen mütalâalar, planın naaî 
daha iyi uygulanabileceğini ve hedeflere nasd dafea 
çabuk ulaşılabileceğini belirten değerli mütal&afaF ol
maktadır. Bu, toplumumuz için gerçekten büyük, 
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kişisel olarak da çok büyük bulduğum bir gelişme
dir. Çünkü bu çeşit anlayış, planların uygulama
sında başarının belki de en önşartı olmaktadır. Be
nimsenmiş bir plan, yani planın sadece kendisinin 
değil, planın içinde öngördüğü kalkınma hedefinin 
başarılması arzusu millete yayıldığı oranda, planın 
başarısı daha da çok olacaktır. Bunu burada gör
müş olmakla cidden memnun olabiliriz. 

Burada üzerinde durulan önemli ve müşterek ko
nulardan birisi; Üçüncü Beş Yıllık Planın bir değiştir
meye, bir tadile muhtaç olup olmadığı konusudur. 
Değerli konuşmacılardan bazıları bu görüşlerini, pla
nın büyüklüklerine bakarak, yani ithalât ve ihracat 
için planda öngörülmüş rakamların 1975 yılı için, 
Üçüncü Beş Yıllık Plan uygulamasının ortasında bu
lunduğumuz devrelerde planda gösterilen büyüklük
lere uymaması dolayısıyle serdetmişlerdir. Evvelâ 
şurasını arz edeyim: 

Bir plan hiçbir zaman katı, donmuş bir vesika ola
rak mütalâa edilemez. Eğer öyle olsaydı, planın ba
şarısından söz edilememesi gerekirdi. Plan, bazı yer
lerde katı yahut da bazı yerlerde mutlaka korunması 
gerekli büyüklükler olmakla beraber, biraz önce arz 
ettiğim büyüklükler itibariyle hiçbir zaman katı ol
mamalıdır. Plan, «Bazı noktalarda saptadığı, tespit 
ettiği büyüklükler sabit kalmalıdır» diyoruz; yani he
defte sabit kalmalıdır bir plan. Bir plan, 1970ı küsur 
senesi için öngördüğü kalkınma hedefini elde etmek 
için vasıtaları bulmalı; fakat ondan vaz geçmemeli
dir; ama bir plan 1975 yılı için eğer ithalâtta şu ka
dar, ithalâtta bu kadar bir büyüklük öngörmüşse; 
onun, o sene geldiğinde; meselâ 1975 senesi geldiğin
de ille de aym büyüklükte kalması gerektiği gibi bir 
düşünceye saplanılmamak gerekir. Çünkü, o zaman 
ne yıllık programlara ihtiyaç kalır, ne de plan büyük
lüklerinin değiştirilebileceği esasına sadık kalınmış 
olur. 

Bu bakımından, misal, olarak verilen 1975 yılında 
öngörülen ihracatın veya misal olarak «ithalâtın» di
yelim, planda öngörülen hedefe nazaran daha yük
sek oluşunu anlayışla karşılamak lâzımdır. Çünkü, 
planın yapıldığı devrelerde mevcut olmayan şartlar, 
o planın programı, yani uygulama senesi geldiğin
de, program yapılacağı zaman başka şekil almış ola
bilir. Meselâ, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ya
pıldığında, hiçbir zaman 1973 yılının sonlarında dün
yada bu kadar büyük bir petrol krizi olacağını tah
min etmek mümkün değildi. 

Onun için, 1975 yılı için planda tespit edilmiş 
olan, bittabiî ihracat rakamlarına dahil bulunan pet
rol ithalâtı için öngörülmüş olan dış harcama mik
tarı bu sene üç misline çıkmıştır. Binaenaleyh, 1975 
yılında ithalât programımızı yaparken gayet tabiîdir 
ki, o büyüklükler üzerinde oynayacağız ve o büyük
lükleri gerçek duruma yaklaştıracağız. 

Bu bakımdan, planlar üzerinde söylenen sebepler
le bir değişiklik yapılmasına, gerek kalmadan, yıllık 
programlarla bu hususlar gerçekleştirilmektedir. Arz 
ettiğim gibi; elverir ki, planın hedefinden, Anayasa
ya uygunluğundan ve planın öngördüğü esaslardan, 
stratejiden sapmış olmayalım. 

Üzerinde durulan ikinci konu, istihdam konusu
dur, istihdam sorunudur. Yüce Senatoda yaptığım 
konuşmada da belirttiğim gibi; memleketimizin, yur
dumuzun en mühim problemi olarak addettiğimiz 
ve gerçekten de öyle olan istihdam sorunu, kısa dö
nemde maalesef halledilebilecek bir sorun olarak gö
rünmüyor. Bu, bugün ortaya çıkmış bir şey değil; 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının yapılması sı
rasında da bu gerçek aynen saptanmış durumdadır. 
Onun içindir ki, zaten Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planı, istihdam sorununu en kısa zamanda hallede
bilecek yapıda bir yol olarak görülen sanayileşme
mizin hızlandırılmasına önem vererek hazırlanmış
tır. Gerçekten, sanayie ayrılmış olan sadece bir yıl
lık yatırım ödeneklerinin incelenmesi bunu ispata kâ
fidir. Şirndi ne oluyor? 1975 yılında dahi rakamlara 
baktığımız zaman onu görüyoruz; yüksek yatırımla
ra rağmen istihdam bakımından bir feralüama ola
mayacağını maalesef belirtmek durumunda kalıyo
ruz, planda da öngörüldüğü gibi. 

Onun için yine diyoruz ki, «İstihdam sorununun 
kesin olarak halledilmesi, Üçüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planının sonuna kadar değil, uzun vadeli bir olarak; 
yani bizim için 1995 yılı» diyerek hedef aldığımız ta
rihe doğru halledilmiş olacaktır. 

1975 yılı için bu kadar iyimser olamamamızın se
bebini bir iki rakamla müsaade ederseniz belirte
yim. 

1975 yılında, (Ortalama rakam olarak) yaratıla
bilecek iş talebi, yani işyeri 300 küsur bin raddesin-
dedir. Buna karşılık işçi arzındaki artma da - aşa
ğı yukarı yine aynıdır 300 bin civarındadır, 10 bin ek
sik, 10 bin fazla. Demek oluyor ki; bu kadar yatı
rım yapmamıza, bu kadar işyeri açmamıza rağmen 
istihdamda olumlu, istenilen ölçüde bir genişlik ya
ratamıyoruz. Bunun sebebi gayet açık. Sebebi: Evve-
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lâ nüfus yapımızın durumudur. Nüfus yapımız dina
mik ve her yıl (Yapısı itibariyle) istihdama yüzbinler-
ce kol, yüzbinlerce genç kişi yetiştiren bir durum
dadır. Öbür taraftan, sebeplerden bir diğeri de nü
fusumuzun bizzat artma hızıdır. Bu artma hızı da, bu 
gelişmeyi daha iyi şekilde elde etmemize engel olan 
bir durum olarak karşımıza çıkıyor. 

Diğer üzerinde durulan müşterek bir konu, 1974 
yatırımlarının gerçekleşme oranlarıyle ilgili olan (Ta
bir caizse) fikirlerdeki ayrılıktır. Gerçekten burada 
verilen rakam bizim, 1975 yılına ait olarak 1975 
programında yer alan rakamlardır. Fakat sayın ko
nuşmacılardan bir kısmı yeni rakamları istedikleri 
için bunları tedarik etmeye çalıştım. Bunlardan so
nuçlar çıkıyor. Bu yeni rakamlar 1974 yılı sonu iti
bariyle Kamu İktisadî Teşebbüsleri içindir. Genel 
katma bütçelerle, döner sermayeli kuruluşları için 
de, henüz malî yıl bitmediği için, 10 aylık bir dev
reyi kapsayarak ve geçici rakam olarak arz ede
ceğim. 

1971 fiyatlarıyle arz ediyorum: 1973 yılında ger
çekleşme, 1975 programında olduğu gibi % 79,6'dır; 
%79,67'dir; ama ben % 79,6 diyorum; programda yer 
alan gerçekleşme oranı da budur. 

Yeni elde ettiğimiz rakam, 1973 yılı için katma 
bütçeli daireler, döner sermayeli daireler ve Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri için 1974 yılı için % 71'dir, ki 
biraz önce sayın konuşmacıların zannediyorum Ey
lül ayı sonu itibariyle % 83 olarak zikrettikleri mik
tar, yıl olarak ye geçici rakam olmak üzere ı% 71 olu
yor. Bu, sadece kamu sektörü içindir. 

Bunu böylece arz ettikten sonra, bu rakamların 
da geçici olduğunu tekrarlamama müsaadenizi rica 
ederim. Çünkü, alınabilen bilgiler ancak yeni işlen
miştir. Bu arada geçecek süre içerisinde bunlarda 
bir değişiklik olması yine mümkündür. 

Sayın konuşmacıların üzerinde durdukları diğer 
müşterek bir nokta da, Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu ile olan ilişkilerimizdir. Avrupa Ekonomik Toplu
luğu ile olan ilişkilerimiz, Yüksek Heyetinizin ma
lûmudur. Öteden beri bu toplulukla yaptığımız kat
ma protokol ve tamamlayıcı protokolün, ekonomik 
gereklerimize uygun olarak bazı kısımları itibariyle 
değiştirilmesinin gerektiği belirtilir. Kişisel olarak 
söylemek gerekirse, benim de aynı görüşte olduğu
mu ilâve edebilirim. Bu, zaten kişisel görüş olmak
tan çıkmıştır. 1975 yılı programında dış ekonomik 
ilişkilerimizle ilgili olarak yer alan tedbirler arasın
da, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan ilişkileri

mizin , özelikle sanayimizin ve ihracatımızın geliş
mesi bakımından bazı noktalan itibariyle yeniden 
düzenlenmesi hakkındaki tedbirler de yer almış bu
lunmaktadır. Bunlar nedir?.. Vaktim az- olduğu için 
bunların neden ibaret olduğunu uzun boylu anlatma
yayım. Yalnız, bizim sanayimizin, yeni kurulan sa
nayimizin belli ihtiyaçları vardır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanız kaldı 
efendim, lütfen toparlayınız. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ZEYYAT BAYKARA (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. O açıdan bu tedbirleri alma
mız gerekiyor. 

Üzerinde durulan diğer önemli bir nokta, Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin ve idarî reformun biran ön
ce gerçekleştirilmesi konusudur. Kamu İktisadî Te
şebbüsleri için, hatırlayacaksınız; 1973 yılında reform 
için bir strateji hazırlanmıştır ve bir de Meclise ka
nun sevk edilmiştir, fakat kadük olmuştur bu ka
nun Kamu İktisadî Teşebbüsleriyle ilgili reform 
hareketlerinin, bu bakımdan yeniden ele alınması ge
rekmektedir. 

İdarî reform da, hatırlayacaksınız, yine bundan 
iki üç yıl önce önemle ele alınan bir reform hareketi 
olarak göze çarpmtştır; fakat, maalesef kesin bir stra
tejiye bağlanması mümkün olmamıştır. Halen refor
mun, daha çok idarenin kendi meselesi olduğu açı
sından hareket edilerek, organizasyon ve metot bi
rimlerine bu işler havale edilmiştir. 1974'deki geliş
meler olumlu olarak nitelendirilebilir. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ZEYYAT BAYKARA (Devamla) — Biraz ön
ce de arz ettim, vaktin darlığı dolayısıyle belki sa
yın konuşmacıların tümüne cevap arz edemedim. Bu
nu vakit darlığına hamletmenizi rica eder, saygıları
mı sunarım efendim. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sorumuz var efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sorunuz mu var? Peki buyurun. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Bakan; birtakım 
valiler, bölgelerinde, sanayi tesisleriyle ilgili yatırım 
yapacaklarına dair, hatta bunların gerçekleşme saf
hası üzerinde sorumsuz beyanlarda bulunuyorlar. 
TRT bültenleri ve gazeteler bunları yayınlıyor ve 
toplumun çeşitli kesimlerinde söylev olarak da söy
leniyor. Meselâ, ben örneğini vereyim; Burdur'da, 
traktör sanayii, konserve, meyve suyu, mermer tozu, 
sabun tozu, orman ürünleri sanayii, makarna, iplik, 
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kireç tozu, tavukçuluk gibi konularda «50 nci yıl dö
nümünde temelleri atılmıştır» diye, TRT bültenlerin
de ve basında böyle bir girişim var. Fiilî olarak gör
medim. Bunlar hakkında Devlet Planlama Teşkilâ
tı ne tavır alıyor? Böylesine sorumsuz beyanların 
halkta son derece olumsuz etkileri var, en azından, 
sorumlu parlâmanterlere, «Siz böyle sanayi tesislerini 
niye takip etmiyorsunuz?» gibi. Yasal baskıları bizim 
de Devlet Planlamaya yapmamıza ön ayak oluyorlar. 
Bu nedenle, Devlet Planlamanın bu tarz sorumsuz be
yanlar konusundaki açıklamasını öğrenmek itiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI ZEYYAT BAYKARA (Devamla) — Sayın Baş
kan, sorulan soru gerçekten üzerinde durulması ge
reken bir soruyu dile getiriyor. Yalnız burada, Dev
let Planlama Teşkilâtiyle ilgisini kurabilmek için, bu 
yatırımların mahiyetlerinin kimin tarafından yapıl
dığını araştırmak lâzım. Öyle sanıyorum ki, sayın mil
letvekilinin sordukları, dile getirdikleri husus, bir
çok özel sektörün... 

ALİ SANLI (Burdur) — Özel sektör yatırımları 
değil. Vilâyet olarak beyanda bulunuyorlar ve vilâ
yetin bunu gerçekleştireceğini söylüyorlar. Vilâyet 
aynı zamanda kamu kuruluşunun temsilcisi duru
mundadır. Devletle işbirliği içinde bunu sağlayacak
ları şeklinde beyanlarda bulunuyorlar. 50 nci yılda 
14 tane sanayi tesisinin temelleri atılmıştı... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu mevzuda yazılı ola
rak da cevap verebilirsiniz efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ZEYYAT BAYKARA (Devamla) — Bilgim-
yok, ben ancak genel olarak bilgi verebilirim efen
dim, yani genel hatlarıyle. Bizim planlarımızın ka
mu sektöründe, genel ve katma bütçelere dahil de
ğilse bu yatırımlar, bizim Devlet Planlama Teşkilâ
tımızın özel idarelerle, belediyelerle ilgili ise eğer, 
onlarla olan ilişkisi, sadece, bunların büyüklükleri
ni tespit etmek ve yatırım projelerinin olurluğunu 
incelemekten ibaret kalır. Onun için, müsaade ederse
niz, Burdur'u misal verdiniz; orada bu durumlar na
sıl ortaya çıkmıştır, tetkik edeyim ve zatiâlinize bilgi 
arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
ALİ SANLI (Burdur) — Teşekkür ederim efen

dim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI ZEYYAT BAYKARA ((Devamla) — Saygılar 
sunarım efendim. 
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BAŞKAN — Şahsı âdına Sayın Osman Aykul, 
buyurunuz. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 1975 malî yılı Devlet Plânlama 
Teşkilâtı bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi Yüce 
Meclise sunmak için söz almış bulunuyorum. 

1961 Anayasasının getirdiği yeniliklerden birisi 
de, planlı çalışma dönemine girmemiz ve kalkınma 
yöntemlerini plana bağlamamızdır. Anayasamızın 
41 nci maddesi, kalkınma planları yapma görevini 
Devlete vermiştir. Ülkemizin ve halkımızın yıllardan 
beri beklediği kalkınmayı yapabilmesi için, devlet 
olanaklarından dengeli bir şekilde yararlanması ge
rekiyordu. Artık Türk Devleti plansız, programsız 
ve gelişi güzel kalkınamazdı. Planlı döneme giriş sı
rasında planlı kalkınmaya ve yenilikçi görüşlere kar
şı çıkan, direnen siyasî partiler bir türlü planlı çalış
mayı içlerine sindiremiyor ve planlı devreye geçişi 
engellemek için ellerinden geleni yapıyorlardı. 

Anayasal düzen anlayışının sonucu planlı döneme 
geçmiş bulunuyoruz. Böylece uygar devlet olma yo
lunda bir atılım daha yapılmış bulunuyordu. Bu atı
lım, yeni gereksinmelerin sonucu doğmuştur. Artık 
Türk Devleti güncel basit işlerle, siyasilerin istek
lerine uygun işleri yerine getirmekle uğraşamazdı. 
Bu gelişimi, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatımı
zın yeni bir düzeye ulaşması ve yeni bir zemine otur
masının başlangıcı olarak görmekteyiz. 

Türkiye'nin toplum yapısındaki gelişmeler ile hal
kın temel ihtiyaçlarını karşılama arasında büyük bir 
çelişki ve boşluk sürüp gitmektedir. Nüfusun büyük 
çoğunluğunu teşkil eden köylünün hiçbir sosyal gü
venliği yoktur. Gecekondularda yaşayan 2-3 milyon 
insanın bozuk yaşama şartları bir türlü düzeltileme-
mektedir. Bilhassa orman içinde yaşayan orman 
köylülerinin kötü bir yaşama noktasında bırakılma
ları yürekler acısıdır. Devlet Planlama Teşkilâtı ça
lışmaları içinde, bu köylerle ilgili kalkınma yöntem
lerinin uygulanması için öncelik haklarının iyi şekil
de kullanılması doğal ve yasal bir hak olarak gö
rülmektedir. 

Nüfus artışı % 3 olduğuna göre, kalkınmada nü-
i nus durumu mutlaka dikkate alınmalıdır. Ülkenin 
; zenginlik ve gelir kaynaklan yoksul vatandaşların 
I mutlu bir yaşama ortamına kavuşması için seferber 

edilmelidir. Ülkemizi tüm dünya ülkeleriyle karşı-
| laştırdığımız zaman, az gelişmiş bir ülke olduğu bir 
İ defa daha görülecektir. 
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Gizli açlık ve açık işsizlik ülkemizi en iyi batın? 
ma yeri olarak seçmiştir. Yeni iş sahaları yaratıl
ma zorunluğu vardır, Devlet Planlama Teşkilâtı hal
kın gereksinmelerine yaklaşımını en kısa zamanda 
sağlamaya çalışmalıdır. Ortalama % 7 bir kalkınma 
hızı ile gelişmiş uluslararasındaki mesafeyi kapat
mamız mümkün değildir. Ülkemizin olanakları ye
terli olduğu halde kalkınamamışız, bunun nedenleri 
bellidir. Kısaca söylemek gerekirse; bu nedenlerden 
biri, halktan yana bir düzenin kurulamayışıdır. 

Millî gelirin yaklaşık olarak % 28'i tarım kesi
minden elde edilmektedir. Planlarda tespit edildiği 
halde, millî gelir dağılımındaki sosyal adalet ilkele
rinin uygulandığı görülememektedir. Türk ekonomisin
deki yapısal güçlüklerin ortadan kalkmadığı, geli
şen ülkeler karşısında zenginlik kaynaklarının en 
etkin bir biçimde halkın yararına kullanılmaması, 
gerçekten yapısal değişikliğin somut olarak sağlana
mayışı düşündürücü bir seviyededir. İnsan gücünün 
verimli olarak kullanılması, uzun vadede ekonomi
nin dış kaynaklara bağlılığının önlenmesi, ödemeler 
dengesindeki tıkanıklığın giderilmesi öngörüldüğü 
halde sağlanamamıştır. 

Hazırlanmış olan programlar, yıllık programla
rı kapsayan uzun vadeli planlar, halkın ihtiyaçları 
yönünde ele alınarak düzenlenseydi, ülkemiz daha 
ileri bir aşamaya gelmiş bulunurdu. Hazırlanan pro
jelerin 8 - 10 yıl gibi uznu vadede gerçekleşmesi sonu
cu yeni projeler devreye girememektedir. Birinci, 
İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık planların her ne kadar 
karma ekonomi sistemi üzerinde hazırlandığı ileri 
sürülmekte isede, planların içeriğini kapitalist eko
nomi sisteminden aldığı ve sermaye çevrelerinin 
devlet olanaklarından daha iyi yararlandığı görül
mektedir. 

Büyük halk çoğunluklarının sürdürdüğü köy ha
yat şartları ortadadır. Kalkınmayı köylüden ve ge
lişmemiş yörelerden başlatmayan planlar amaçları
na ulaşamaz. Biran önce kalkınabilmemiz için, Üçün
cü Beş Yıllık Planın uygulanmayan dilimleri değiş
tirilmeli; halkın üretim araçlarına sahip olacağı 
«Halk sektörü» görüşüne yer ve ağırlık verilerek, te
peden başlayan kalkınma ters çevrilerek tabana dö
nüştürülmeli ve halkçı yepyeni bir kalkınma modeli 
geliştirilerek uygulanmalıdır. Halk sektörü, fakir ve 
emekçi halk kitlelerini temsil eden üçüncü bir sek
tör olarak devreye girmelidir. «Devletin desteği ve 
halkın tasarruflarının değerlendirilmesi sonucu do
ğacak sanayi biçimine halk sektörü» diyoruz. Bu 

sektör sonucu kurulacak üretim araçları, halkın öz 
malî olacaktır. Halk ççk amaçlı Köy Kalkınma Koo
peratifleri ve halk sektörü ile kurulacak sanayi sonu
cu, ekonomik ve ticarî hayatımızda egemen hale ge
lecektir. 

Dış ülkelere işçi olarak giderek, gücünü sömürten 
yoksul halkımızın kurtuluşu için, mutlaka halk sek
törünü kurmak mecburiyetindeyiz. İşçilerimizin ge
tirmiş olduğu dövizler onların kalkınmasını, iş ve 
sanayi sahibi olmasını sağlayacak biçimde kulla
nılmalıdır. Bu büyük adaletsizlikler giderilerek, bu 
dövizler esas sahiplerinin kalkınması istikâmetine 
dönüştürülmelidir. Üçüncü Beş Yıllık Planda, geliş
miş olan Batı Avrupa Devletlerinin 100 - 150 yılda 
aştığı mesafeyi 20 yılda aşmamız zorunlu görülmek
tedir. Kervan böyle yürürse, bu mesafeyi kapatma
mız elbette mümkün olmayacaktır. 

Sayın milletvekilleri; planlı dönemde insangücü 
sayısında artışlar olmasına rağmen, istenen nitelik
te insangücünün yetiştirilmesi ve doğru kullanılma
sında tıkanıklıklar devam etmiş ve devam etmekte
dir. Süregelen beyin gücü, insangücü açıklarının bü
yümesinde etkisini göstermektedir. Yapılan bir tes
pite göre; 1970 yılına kadar mimarların % 7'si, ma
kine mühendislerinin % 5!i, mütehassıs doktorların 
% 21,4'ü çalışmak için yurt dışına gitmişlerdir. Ye
tişkin insan ve sanatkârların gücü sonuç olarak in
sangücü açıklarının büyümesine yol açmıştır. 

Ekonomik hayatımızda, tarım sektörünün önemli 
bir yeri vardır. Tarım sektörü üretken bir sektördür. 
Tek başına büyük bir paya sahiptir. Durum böyle 
iken, modern tarım araçlarının arzı, planda tespit 
edilen seviyede sağlanamamıştır. Her üç plan döne
minde de ağırlığın sanayide toplandığı, buna rağmen 
öngörülen büyümenin sağlanamadığı görülmektedir. 
Dünya üzerinde meydana gelen hammadde sıkıntısı 
ve ekonomik dalgalanmalar karşısında, tarıma gere
ken önem verilmelidir. 

Çiftçilikle uğraşan köylümüz, modern tarım âlet, 
ve makinelerine biran önce kavuşturulmalıdır. Köy
lünün sürekli olarak dert yandığı ve halledilmesi gere
ken bir traktör sorunumuz vardır. Traktör işi daha 
sağlam esaslara bağlanmalı, yapılan usulsüzlükler kal
dırılmalı, özel bayilerin vatandaşlardan almış oldu
ğu paraları uzun süre kullanmaları önlenmelidir. Özet 
olarak söylemek gerekirse, traktör yolu ile vatanda
şın vatandaşı sömürmesi önlenmelidir. Halkın ihti
yacını karşılamak için, Türkiye'nin traktöre ihtiya
cı vardır. Bazı ülkelerle karşılaştırma yaptığımız za-
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man, şöyle bir durumla karşılaşmaktayız: 1970'te, 
Türkiye'de 100 hektar araziye düşen traktör sayısı 
0,35, İtalya'da 3,89; Yunanistan'da 1,77; Fransa'da 
ise 6,36'dır. Traktör dağılımındaki adaletsizliğin gi
derilmesi, başta gelen sorunlardan birisi olarak görül
mektedir. 

Devlet Planlama Teşkilâtınca, 7 000 dolaylarında 
merkez köy projesinin oluşturulacağı planda belirtil
miştir. Bu çalışmalar geliştirilerek, kırsal bölgelerde
ki yerleşim bozukluğu giderilmelidir. Cumhuriyet Halk 
Partisinin ileri sürmüş olduğu «Halkçı köy - kent» gö
rüşünün bu yönde uygulamaya konulması en yararlı 
bir yol olacaktır.. Böyle bir uygulamaya gidilmediği 
zaman, Türkiye'nin kalkınması bir hayalden ibaret 
kalacaktır. Ülkemizde toprak ve insan ilişkileri 1945' 
lerde ele alınmasına rağmen, yapılan düzenlemelerde 
köklü bir değişim getirilememiştir. Muhtarlık sayısı 
itibariyle 34 640 köyde oturan ve tarımla uğraşan 
4 126 000 ailenin 1 268 000'nin hiç toprağı yoktur; 
bu oran % 30,7 olarak görülmektedir. Güneydoğu 
Anadoluda ise bu oranı % 45 olarak görmekteyiz. 

Bugün planın lüzumlu tartışma konusu olmaktan 
çıkmıştır. Ülkenin gerçeklerini, ulusun ihtiyaç ve te
mayüllerini gözönünde tutmayan planlar başarılı 
olamaz, amaçlarına ulaşamaz. Birinci, İkinci Beş Yıllık 
Plan dönemlerinde yatırımların plan hedeflerine ulaş-
mayışı buna bir kanıt olarak gösterilebilir. 

Kalkınmamızı, bilimsel yöntemler ve teknolojik 
yollarla sağlayacak en önemli kuruluş Devlet Plan
lama Teşkilâtıdır. Devlet Planlama Teşkilâtının halk
la bütünleşerek sorunlarımıza sağlıklı çözüm yolla
rı getireceği umudunu taşımaktayız. 

Bütçenin, ülkemize, ulusumuza ve Devlet Planla
ma Teşkilâtı mensuplarına yararlı olmasını diler, Yü
ce Meclise saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykul. 
Devlet Planlama Teşkilâtı bütçesi üzerindeki ko

nuşmalar son bulmuştur. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

B) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLÂTI BÜTÇESİ 

Bölüm ' Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 18 866 560 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

111 Planlama hizmetleri 179 628 640 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 277 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesinin, teşkilâta ve 
milletimize hayırlı olmasını dilerim. 

C) DANİŞTAY BAŞKANLİĞİ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Danıştay Başkanlığı Bütçesine geçi
yoruz efendim. 

Hükümet ve Komisyon yerindedir. 
Söz sırasını okuyorum efendim : 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Sabri 
Dörtkol, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Zeki Tekiner, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu 
adına Sayın Mehmet Altmışyedioğlu, Adalet Partisi 
Grupu adına Sayın Hilmi Öztürk, Demokratik Parti 
Grupu adına Sayın Battal Koksal. 

Şahısları adına : Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu, 
Sayın Ekrem Sadi Erdem, Sayın Hüseyin Cavit Erde-
mir, Sayın Ali Şevki Erek, Sayın Remzi Yılmaz, Sa
yın ilhan Aytekin, Sayın Ömer Kahraman, Sayın 
llhami Çetin, Sayın Vecdi İlhan, Sayın Nedim Kork
maz, Sayın Tekin ileri Dikmen, Sayın Azmi Yavu-
zalp, Sayın Fahri Birer, Sayın Kemal Ataman. 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Sabri 
Dörtkol, buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA MEHMET SABRt 
DÖRTKOL (Nevşehir) — Muhterem Başkan, muh
terem milletvekilleri; Danıştayın 1975 yılı Bütçesi üze
rinde Millî Selâmet Partisi Grupunun görüşlerini arz 
etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayım. 
Grupum ve şahsım adına Yüce Heyetinizi hürmetle
rimle selâmlarım. 

Muhterem milletvekilleri; 
istişare, yani danışma, müşavirin ehliyet ve liya

katine göre gerek fertler gerekse Devleti idare eden
ler için ihmali tecviz edilmeyecek ulvî bir prensiptir. 
Danışma suretiyledir ki, doğru ve isabetli olan bulu
nur, hata ve kusurlar önlenir. Danışma suretiyle kar
şılıklı itimat doğar. Böylece matlup olan en iyiyi, en 
isabetli hak yolu bulunur. 

— 220 — 



M. Meclisi B : 42 19 ; 2 . 1975 O : 2 

Bilindiği gibi Danıştay; Hükümet ve idarî ma
kamlar için bir danışma meclisi olarak; 1 Nisan 1968 
tarihli bir fermanla «Şûrayı Devlet.» adiyle kurulmuş, 
zamanla görev sahası genişletilerek; bugünkü kurulu
şu, işleyişi, yargılama usulleri, mensuplarının nitelik
leriyle atanmaları, hakları ve ödevleri, aylık ve öde
nekleri, meslekte ilerlemeleri, haklarında disiplin ko
vuşturması yapılması ve disiplin cezası uygulanması, 
mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esas
larına göre kanunla düzenlenmesi Anayasayla mukay
yet bir müessese halinde gelmiştir. 

Muhterem milletvekilleri; Danıştay, bugün 10 
dava dairesi ve 3'te idarî daire olmak üzere 13 daire
den kuruludur. Dava Daireleri Kurulu, Danıştay Ge
nel Kurulu, îdarî Daireler Kurulu, İçtihatları Birleş
tirme Kurulu da aynı müessesenin bir başka teşkilât 
düzenidir. 

Danıştaya gelen dava adedinde her yıl hissedilir 
derecede artış olduğu, son 5 - 6 yıllık istatistikler 
incelendiğinde açıkça anlaşılır. 

Kuruluş ve kadrolardaki gelişmelere rağmen, Da
va Dairelerinin işleri; toplumun ticarî, iktisadî, malî 
ve içtimaî sahadaki ihtiyaçlarını karşılamak maksa-
diyle alınan çeşitli idarî karar ve tasarruflardan do
ğan uyuşmazlıkların artması nedeniyle yüksek bir se
viyede bulunmaktadır. 

Danıştayın bu ağır iş yükünü gereği gibi karşılaya
bilmesi ve Anayasanın 140 ncı maddesinde belirtildiği 
üzere, üst derece idarî mahkeme görevini kemaliyle 
yerine getirebilmesi için,. Danıştayca hazırlanan böl
ge idarî mahkemeleri kânun tasarısının biran önce 
Meclislere şevki ve kanunlaşması temenniye şayan 
bulunmaktadır. 

Danıştay hizmet binasının yapım ve tesis projesi
nin ikmali, Danıştay mensuplarını feraha erdirecektir. 
Bugün Danıştay, halen bir ünitesi Emlâk Kredi Ban
kasına ait A/3 blok numaralı binada, iki ünitesi de 
eşhasa ait binalarda olmak üzere 700 bin lira civa
rında yıllık kira karşılığı, hizmete kâfi gelmeyen ve 
elverişsiz yerde görev ifa etmektedir.. 

Cari yıl -bütçesinin çeşitli bölümlerinde mevcut 
ödeneğin kullanılmasında azamî tasarruf zihniyetiyle 
hareket edilmiştir. Kadrolarda hizmeti aksatacak dere
cede münhal yoktur. Danıştayca çıkartılan «Danış
tay Dergisi» mükemmel ve herkesin istifade edebile
ceği seviyededir. Danıştay için lüzumlu ilmî kitapların 
bastırılmasına devam olunmaktadır. 

Devletin varlık ve bekasının temel prensibi ada
lettir. Onun için, «El adlü esasülmülk» denmiştir. 

«Hükümranlığın temeli adalettir» demek olur. Onun 
için adalete riayet eden devletler payidar olmuş, ada
lete riayet etmeyen devletler kısa zamanda yok olup 
gitmişlerdir. Her müessesenin, objektif hukuka riayet 
ettiği nispette yaşayacağı da böylece anlaşılmış ol
maktadır. 

Muhterem milletvekilleri; mahkemelerden sâdir 
olan kararların, şunu bunu memnun etmesi diye bir 
şey düşünülemez; ancak, hukuka uygun olup olmadık
ları münakaşa edilebilir. Bu itibarla, bu yüksek ida
rî mahkememizin bir kısım kararlarını eleştirmeden 
geçmek mümkün değildir. Açık bir misal vermek 
gerekirse; biranın sarhoş edici vasfı aşikâr ve ceza 
mahkemelerine intikal eden sarhoşluk suçlarının te-
kevvününda yeri ihmal edilemeyecek kadar önemliy
ken, birayı içki sayan İçişleri Bakanlığı kararının 
iptalinin hukukî izahını bulmak mümkün olmamak
tadır. 

Danıştay hakkındaki temennilerimize gelince: 
Evvelâ, Danıştayda açık üyeliklere atama yapılacağı 
zaman, adayların seçim için bir iki ay süreyle Da
nıştay üyelerini meşgul ettikleri, Hükümetçe göste
rilen adayları bakanların tanımadıkları, bu yüzden 
aralarında ihtilâf bile çıktığı; Anayasa Mahkemesi 
üyelerinin adayları tanımadıkları, daha çok kendi
leriyle temas kurabilen kimselerin etkisi altında 
kaldıkları zannının uyanmakta olduğu; bu itibarla 
Yargıtay üye seçiminde olduğu ibi, Danıştay üyele
rinin de Danıştay Genel Kurulunca seçilmesi; böyle
ce muhiti olmayan, fakat liyakatli kimselerin seçil
mesinin temininde isabet olacağı; Hükümetçe Mec
lislere getirilecek kanun tasarılarını hazırlayacak 
komisyonlara, Danıştayın ihtisas sahibi mensupları
nın da alınarak, onların düşüncelerinden istifade 
yolunun tercihinde, ileride doğacak dava ve ihtilâf
ların hallinde hem işlerin çoğalmamasına, hem de 
isabetli kanunların tedvininde önemli bir faktör ola
cağı muhakkaktır. 

Danıştayda muhafaza edilmekte bulunan eski dos
yaların tasfiyesi için getirilecek makûl bir usulün, 
lüzumsuz bina kiralanması, dosya dolaplanmaşı 
gibi fuzulî harcamalara meydan bırakılmaması te
menniye şayandır. 

Bölge İdare Mahkemeleri Kanununun muhakkak 
surette çıkartılarak, Danıştayın gittikçe artan yükü
nün hafifletilmesi, Danıştayın yüksek idarî mahkeme 
ve içtihat mercii vasfının iktisabında önemli bir 
adım olacağı muhakkaktır. 
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Kısa bir gün süre sonra hizmete açılacak Danış
tay yeni binasının mefruşatının tercih ve satınalın-
masında iyisinin ve sağlamnın daha ekonomik oldu
ğu gözden uzak tutulmaksızın, bütün Danıştay men
suplarını hizmet gördükleri dairelerin birbirine eşit 
surette tanzim ve tefrişi, adalet ve fazilet duygula
rının tatmininde en önemli müessir olacaktır. 

Danıştay mensuplarının, sabahın erken saatlerin
de işbaşı yapabilmelerinin ve kışın geç saatlerinde 
evlerine dönüşlerinin temini zımnında bir otobüs tah
sisinin, hizmet yönünden faydalı olacağını temen
niye şayan bulmaktayız. 

Danıştay bütçesinin, Danıştay mensuplarına ve 
milletimize hayırlı olmasını diler, Yüce Heyetinizi 
grupum ve şahsım adına en derin hürmetlerimle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dörtkol. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Zeki 

Tekiner, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET ZEKİ 
TEKlNER (Nevşehir) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Danıştay bütçesi üzerindeki görüşlerimi
zi arz etmeden önce, size ve Yüce Danıştayımızın 
seçkin görevlilerine grupum ve şahsımın saygılarını 
sunarım. 

Değerli milletvekilleri, Danıştay bütçesi üzerinde 
Önceki yıllarda Cumhuriyet Senatosunda ve Millet 
Meclisinde yapılan eleştirileri inceledim. Saptadı
ğım hususları dikkatlerinize sunuyorum: 

1. Hemen hemen bütün konuşmacılar Danışta-
yın bir tarihçesini anlatmışlardır. Her yıl bütçe gö
rüşmelerinde bu tarihçenin anlatılması Danıştayımı-
za birşey kazandırmadığı gibi, Yüce Parlamentonun 
zamanının israfından öteye de bir şey getirmemiş
tir. 

2. Yine bütün konuşmacılar, yıllar itibariyle, 
«Danıştayımıza gelen iş, çıkan iş, devreden iş» üze
rine rakamlar sıralamakta, birikimin daha da arttığı
nı ifade etmektedirler. Buna çözüm olarak da, ilk 
derece idarî mahkemeler kurulması veya il yönetim 
kurulu kadrolarına hukukçular atanarak, bunlara 
bir çeşit idarî mahkeme kimliği verilmesi öneril
mektedir. Hükümetler adına verilen cevaplarda; ilk 
derece idarî mahkemelerin kuruluşu ile ilgili bir ta
sarının hazırlanmakta olduğu ifade edilmiştir. 521 
sayılı Danıştay Yasası 1964 yılında çıkmıştır. Bun
dan sonraki yıllarda ilk derece idarî mahkemelerin 
kurulması zorunluğu kabul edildiği halde, bir türlü 

gerçekleştirilememiştir. Sayın Bakan Cumhuriyet Se-
natosundaki konuşmalarında tasarının hazır olduğu
nu müjdelemiştir; yasalaşmasını dilemekteyiz. 

Saptadığım üçüncü husus şudur: Önceki yıllarda 
yapılan eleştirilerde, Danıtşay kararlarının dava açıl
mamış emsal işlere idarece uygulanmadığı, dolayı-
siyle pek çok dava açılmasına sebebiyet verildiği 
belirtilmiştir. Hal böyle iken, idare âdeta buna 
kulaklarını tıkamıştır. Her bakanlığın, bir genelge 
ile gereken uyarıda bulunmasını dilemekteyiz. 

Değerli milletvekilleri; ayrıntılariyle sunduğum bu 
eleştiriler tutanaklarda kalmış, hükümetlerce gereken 
dikkat gösterilmemiştir. Bu kere de, talihsiz bir dö
nemde eleştiriler yapmaktayız. Güvenoyu alamamış 
bir hükümete karşı yapılan eleştiriler, kuşkusuz buz 
üstüne yazı yazmaya benzer. Buna sebep olanları, 
Anayasanın 94 ncü maddesine aykırı olarak bütçe 
getirenleri tarihin hükmüne bırakıyoruz. 

. Değerli milletvekilleri; Anayasamız kuvvetler ay
rılığı ilkesini benimsemiştir. Şöyle ki: Anayasamızın 
4 ncü maddesinde «Egemenlik, kayıtsız şartsız Türk 
Milletinindir. Millet egemenliğini Anayasanın koydu
ğu esaslara göre, yetkili organlar eliyle kullanır» 
denmiştir. Bu ilke 1924 Anayasasından farklı olarak, 
egemenliğin kullanılışını yalnız Parlamentoya verme
miştir. Biz nasıl Türk Milleti adına yasama görevi 
yapıyorsak, yargı organlarımız da Türk Milleti adı
na hüküm vermektedirler. Nitekim, Anayasamızın 5 nei 
maddesi yasama ile, 6 ncı maddesi yürütme ile, 7 nci 
maddesi de yargı ile ilgili ilkeleri getirmiştir. Bu il
kelere göre, Türk Milletinin egemenliği, yukarıda 
sözünü ettiğimiz maddelerde belirtilen organları 
eliyle kullanılacaktır. Danıştayımız da, 7 nci madde 
uyarınca Türk Milleti adına hüküm veren bağımsız 
yüce bir mahkemedir. 

Mahkeme kararları tabu değildir. Elbette- eleş
tirilir; ama yapılan eleştiriler ilmî karakterde olma
lıdır, objektif olmalıdır. Yoksa, hesabımıza gelen 
karârları, över hesabımıza gelmeyenleri yererek ve 
hatta bu yergide müessesenin varlığını yok etmeyi 
amaç edinirsek, görevimizi kötüye kullanmış oluruz. 

Geçenlerde bir sayın milletvekili, «Danıştay, öğ
retmenin yerine kaim olup not veriyor. Sınıfta ka
lan öğrenciyi sınıf geçiriyor» diye eleştiride bulundu. 

Değerli milletvekilleri, konuyu incelmeden, rasge
le yapılan bu ve benzeri eleştiriler, bir kararın, ilmî 
açıdan objektif eleştirisi değildir. Bu, yargı organını 
siyasî baskı altında tutmayı amaçlayan bir davranış
tır. Danıştay, not değerlerindirilmesinde yapılan 
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yanlışlığa itiraz edildiğinde elbette konuyu inceleye
cektik- .Millî /Eğitini Bakanlığından seçeceği uzman 
bilirkişilere sınav evrakını inceittirecektir. Bilirkişile
rin vereceği rapora göre de kararını verecektir. Bun
dan daha doğal bir şey olamaz. 

Adalet Partisinin değerli Grup Sözcüsü bütçe
nin tümü üzerinde yaptığı eleştirilerde, Danıştayın, 
idarenin yerine kaim olur şekilde tasarrufta bulun
duğunu ifade ettiler. Bu görüşe katılmadığımızı be
lirtmek isterim. 

Sayın Sözcü yine konuşmasının bir yerinde, 
«Bağımsız yargı organının mahkûm ettiği, Parla
mentonun affetmediği kişileri Anayasa Mahkemesi 
atfetmiştir, yetki tecavüzünde bulunmuştur» demiş
tir. 

Bu beyanı dikkatlerinize sunuyorum. Bir yerde 
mahkûmiyet kararı veren yargı organı övülüyor; 
bir diğer yerde, hoşa gitmeyen karar verdiği için 
bir başka yargı organı yeriliyor. 

Değerli milletvekilleri, bu eleştirilerin başka hak
sızlığına daha dikkatinizi çekmek isterim. Nedir eleş
tirilen? Danıştay, Anayasa Mahkemesi vesaire gibi 
Anayasal kuruluşlardır. Bu kuruluşlar görevlerini 
yapmamışlar veya kötüye kulianmışlarsa, bununla 
mücadelenin elbette bir yolu vardır. Kuruluş yasala
rında bu yollar gösterilmiştir. Bu yasal yollara baş-
vurmayıp, Parlamento kürsüsünden veryansın etmek 
bir başka niyetin ifadesidir. Bu davranış, Anayasa-
mızın kuvvetler ayrılığı ilkesinin benimsenmediği, be-
ğenilmediği anlamına gelir. Açıkça Anayasanın bu il
kelerine itiraz edemeyenler, dolaylı yollardan bunu 
yapmaktadırlar. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamızın kuvvetler 
ayrılığı ilkesi bir yana itilir, yargı erki siyasal bas
kı altına alınır, çoğunluk diktasına hevesienilirse, 
bundan en çok bizim dışımızdaki siyasal kuruluşlar 
zarar eder. 

Bir zamanlar Anayasa ve İçtüzük değişiklikleri de, 
«Nasıl olsa biz iktidara geliriz» düşüncesiyle yapıl
mıştır; ama görüldü ki, evdeki hesap pazara uymadı. 

Rahmetli Mithat Paşa ve Mahmut Celâlettin Pa
şa 1876 Teşkilât-ı Esasiye Kanununun tedvini sıra
sında, muarızalarına uygulanması için, Padişaha, ki
şiyi nefyetme hakkını tanıyan bir maddenin konul
masını istemişlerdi. Mahmut Celâlettin Paşa, bu mad-' 
de konulurken Mithat Paşaya, «Paşa, korkarım gün 
gelir bu madde bize uygulanır» demişti. Nitekim her 
iki devlet adamı da korktukları akıbete uğramışlar

dır. Bu nedenlerle Anayasamızın koyduğu ilkeleri ve 
kuruluşları sarsıcı konuşmalardan kaçınalım. 

Değerli milletvekilleri, biz yıllarca bu Anayasal 
kuruluşlara saldırı ve savunmayla uğraşırsak, Parla
mento olarak Milletimize bir şey veremeyiz. Anaya
sal kuruluşları Milletimizin gözünden düşürürsek, bu 
kuruluşlara Milletimizin güvenini sarsarsak ve bu ku
ruluşları yıkarsak, enkazının altında Türk demokrasi
si ezilir, hepimiz eziliriz. Geliniz, elbirliğiyle bu Ana
yasal kuruluşları hedef tahtası olmaktan çıkaralım. 

Değerli milletvekilleri, diğer gruplarca yapılan eleş
tiriler Anayasamızın 114 ncü maddesine ters düşmek
tedir. 114 ncü maddede, «İdarenin her türlü eylem 
ve işlemine karşı yargı yolu açıktır» denilmektedir. 
Bu maddenin sarahati gereği sınav evrakına da itiraz 
edilebilir, idarenin diğer eylem ve işlemlerine de iti
raz edilebilir. Yapılan itiraz üzerine Danıştay, olumlu 
veya olumsuz bir karar verecektir; vereceği karar çe
kişmeyi çözecek nitelikte olmalıdır, işlerliği ve geçer
liği olmalıdır, bir tavsiye kararı olmamalıdır. 

Değerli milletvekilleri, insan toplulukları birtakım 
ihtiyaçlarını gidermek için devleti kurmuştur. İnsan, 
hemcinsinin kendisine yaptığı kötülük ve haksızlıkla
ra karşı hakkını alabilmek için Devletin yargı gücüne 
başvurmuştur. İnsana insandan gelen haksızlıklar için 
devletin yargı gücü daha etkin görev yaptığı halele, in
sana yönetimden gelen haksızlığın giderilmesi için yar
gı gücü diğeri kadar etkin olamamıştır. Bu etkinlik, 
yönetici kademede bulunanların iyi niyeti ve hukuk 
anlayışının enginliği ile doğru orantılı olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde vatandaşla yönetim 
arasında çıkan çekişmeleri çözümleyen Danıştaymıız, 
kaynağını Anayasamızın 140 ncı maddesinden almış
tır. Bu maddede ve Danıştay Yasasında, Danıştaym 
görevleri ve nitelikten belirtilmiştir. Hükümetlerin anı
lan maddedeki olanaklardan yararlanması, yani, ka
nun tasarıları hakkında Danıştaydan düşünce isteme
si, yasal çalışmayı büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. Ke
za, tüzük tasarılarının Danıştaya hazırlattırılması, uy
gulamadaki birçok kargaşalığı önleyecektir. Hüküme
tin buna uygun davranmasını öneriyoruz. 

Değerli milletvekilleri, eski tutanaklar üzerinde 
yaptığım incelemelere ve bu dönem yapılan konuşma
lara göre, Parlamentomuzda iki zihniyet çarpışma ha
lindedir : Bunlardan biri, 1 Nisan 1868 tarihli Fer
manla kurulan Divan-ı Ahkâm-ı Adliye'nin 10 Ma
yıs 1868 tarihinde onun bir kolu olarak ayrılıp göre
ve başlayan Şûrayı Devlet'i 1961 Anayasası ve ta
kiben 1964 de çıkan 521 sayılı Yasa ile, modern ku-
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ruluş Danıştay haline getiren ve daha da geliştirmek 
isteyen zihniyettir, çağdaş zihniyettir. Diğeri, keyfî ar
zulara uymayan hâkimi görülen lüzum üzerine emek
li eden, diyar diyar süren ekibin devamı olmakta ya
rışa girenlerin çağdışı zihniyetidir; eskiden, nabza 
göre şerbet verilmemesi talkınını verip, şimdi salkımı 
yutmaya çalışanların zihniyetidir. Bu çağdışı zihniyet 
iktidarda ise, Danıştay kararlarını uygulamaz; Da-
nıştayı ve diğer anayasal kuruluşları emir kulu ha
line getirmeye, yozlaştırmaya' ve hatta gücü yeterse 
ortadan kaldırmaya çalışır. Bu zihniyetin devamı ve 
güçlenmesi, ülkemize, demokrasimize büyük zarar
lar verecektir. Ancak, bu zihniyetin tarihî gelişim 
içerisinde gün geçtikçe söneceğine inancımız tamdır, 
tarih ırmağının geri akıtıldığı görülmemiştir. Gelecek 
günler Türk demokrasisi ve hukuku için daha aydın
lık olacaktır, Danıştayımızın gücü daha da etkinle-
şecektir. 

Değerli milletvekilleri, Grupumuzun görüşlerini 
arz etmiş bulunuyorum. Bütçenin, milletimiz ve Da-
mştayımız için uğurlu olmasını diler, size ve yüce 
Danıştayın görevlilerine en derin saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tekiner. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 

Mehmet Altmışyedioğlu, buyurunuz efendim. 

C. G. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTMIŞ
YEDİOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 1975 malî yılı Danıştay bütçesi üzerin
de Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupunun görüş ve 
temennilerini arz etmek üzere huzurunuzda bulunu
yorum. 

Anayasamızın kurduğu demokratik hukuk devle
tinin en önemli müesseselerinden biri olan Danıştay, 
bizde ilk defa 10 Mayıs 1866 tarihinde, tebaanın ve 
halkın haklarının korunması gayesi ile çalışmalarına 
başlamıştır. 1924 tarihinde Devlet Şûrası olarak Ana
yasada yeralmış; 1961 tarihinde, Anayasamızda son 
şeklini alarak, 1964 tarihinde de 521 sayılı Kanunla 
bağımsız bir kuruluş haline gelmiştir. 

Danıştay, idarî uyuşmazlıkları ve davaları görmek 
ve çözümlemek, tüzük tasarılarını, imtiyaz şartlaşma 
ve sözleşmelerini incelemek, kanunla gösterilen diğer 
işleri yapmak, ayrıca Bakanlar Kurulunca gönderilen 
kanun tasarıları hakkında düşüncelerini bildirmek va
zifesi ile yükümlüdür. 

Danıştayın en önemli görevlerinden birisi, yüksek 
idare mahkemesi oluşudur. Yargı denetimi, idarenin 
kararlarının keyfîliğe kaçmasını, kusurlu olmasını ön

ler. Kanunlarımızın çoğunda, idarî yargıdan çekim
len hükümlere rastlanmaktadır. İdare ile ilgili kanun
ların son maddeleri, «Danıştaya baş vurulamaz, Da-
nıştaya dava açılamaz» hükümleri ile biterdi. Bugün 
Anayasa Mahkemesi bu hükümlerin çoğunu, Ana
yasaya aykırılık iddiası ile iptal etmiştir. 

Geçen yıl da Danıştay bütçesinde de aynı görüş
leri savunmuştuk. Amme hizmetinin kusursuz ifa edil
mesi mümkün değildir. Amme hizmetini kusursuz ifa 

. eden idarenin Danıştaydan korkmaması gerekir. 
Anayasamızın 114 ncü maddesi; «İdarenin her türlü 
eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır» şeklin
de hüküm vazetmiştir. 

İdare, her türlü eylem ve işlemlerinde sonsuz bir 
takdir hakkına sahip değildir. Kanun ve nizamname
lere uymak zorundadır. Yargı yetkisini haiz olan Da
nıştay da kararlarını, idarenin yerine kaim olarak hiç 
bir surette veremez. İcranın yerine geçemez. Anaya
samızın 114 ncü maddesinin 2 nci fıkrası; «Yargı 
yetkisi, yürütme görevinin, kanunlarda gösterilen şe
kil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini sınır
layacak tarzda kullanılamaz. İdarî eylem ve işlem 
niteliğinde yargı kararı verilemez» şeklindedir. 

Anayasamızın bu maddesi tadil edilmeden de 
doktrin ve Danıştay içtihatları bu yönde idi. Bu hü
küm isabetli olarak tadil edilmiş ve Anayasa metni 
halini almıştır. 

Sayın milletvekilleri, büyük ve tarihî bir yargı 
organımız olan Danıştay, Anayasa ve kanunlar çer
çevesinde görevini yapmaktadır. İdarenin görevi ay
rıdır, idarî yargının görevi ayrıdır. Danıştayımız hiç 
bir zaman idarenin karşısında bir kuruluş olmamış
tır. İdarenin Danıştayla görüş ayrılığına düştüğü 
hususlardan birisi, takdir yetkisi olmuştur. 

Takdir yetkisi, idarenin bir olay karşısında ha
reketinin sınırlandırılmadığı hallerde, işin icabı, ka
nunen geçerli çözüm yolunu seçmek hususundaki 
serbestliğidir. Aslında, kamu hizmetlerinin gelişmesi 
nedeni ile idarenin takdir hakkını tabiî karşılıyoruz; 
ancak, bunun yanında, idare edilenlerin hak ve men
faatlerinin korunması şarttır. 

İdareye tanınan takdir hakkı mutlak değildir. 
Hukuk devletinde idareye mutlak takdir hakkı tanın
maz. Takdir hakkı temel hukuk kuralları ve kamu 
menfaati ile sınırlıdır. Takdir yetkisi keyfîlik demek 

. olmadığına göre, politik partizan, şahsî menfaatleri 
kayırmaya matuf mülâhazalarla kullanılamaz. Bir 
yetkinin amme hizmetine uygunluğu, fertlerin ve 
menfaatlerinin korunup korunmadığı, yüksek idare 
mahkemesi olan Danıştayca denetlenir. 
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Sayın milletvekilleri, kısaca, yürütmenin durdu- I 
rulması kararından da bahsetmek istiyorum. Danış- I 
tayın en önemli kararı, yürütmenin durdurulması I 
kararıdır. Tatbikatta hemen hemen her dava dilek- I 
çesinde, «Tehiri icra talebi vardır» denmektedir. I 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu olarak bu mü- I 
esseseye karşı değiliz, ancak, yürütmenin durdurul
ması kararının her dilekçe sahibine verilmesine kar- I 
şıyız. Yürütmenin durdurulması kararı, idareyi de, I 
fertleri de korur. Tasarruf iptal edilince, infazı güç I 
durumların doğmasını önler. Bunun için yeterli se- I 
bep incelenmeden, araştırılmadan bu karar verilme- I 
melidir. I 

Sayın milletvekilleri, Danıştay bütçesi üzerinde I 
Grup olarak temennilerimizi şöyle sıralıyoruz : I 

1. Danıştayda şu anda 50 bini aşan dava dos- I 
yası mevcut olduğuna göre, bir an önce İdare Mah- I 
kemeleri Kanun tasarısı Meclise sevk edilmelidir. I 

2. Danıştaydaki emsal kararlar,' «bu kişisel ka
rar» denmeden, prensip ve içtihat haline gelenler, di- I 
ğer hak sahiplerine de teşmil edilmelidir. I 

3. Danıştay, bir üst derece mahkemesi haline ge- I 
tirilmelidir. > I 

4. Kanunların hazırlanmasında Danıştayın mü- I 
talaasına mutlaka zaruret vardır. I 

5. Danıştay yargı organı olduğu cihetle, Danış- I 
tay üyelerinin hukuk formasyonuna sahip kimseler I 
olmasında büyük faydalar olduğu inancındayız. I 

Danıştay bütçesi üzerinde Cumhuriyetçi Güven I 
Partisi Grupunun görüş ve temennilerini kısaca arz 
etmiş bulunuyorum. I 

Danıştay bütçesinin, Danıştay mensuplarına, Yü
ce Milletimize hayırlı olmasını diler, Yüce Meclisi I 
saygı ile selâmlarım. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altmışyedi-
oğlu. I 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Hilmi Öztürk, I 
buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA HİLMİ ÖZTÜRK (Kas
tamonu) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Da
nıştayın 1975 malî yılı bütçesinin müzakeresi dolayı- I 
siyle Adalet Partisi Grupunun bu konudaki görüşle
rini arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum; siz
leri saygı ile selâmlıyorum. 

1868 yılında kurulmuş olan, eski adiyle, Şûrayı 
Devlet, yeni adiyle Danıştay, iki ay sonra 107 nci 
hizmet yılını doldurmuş olacaktır. 1961 Anayasası
nın 140 ncı maddesi, Danıştayın kuruluş, işleyiş, men- I 
suplarının seçimi, görevleri ve haklpi'mı penis mana- 1 
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da tespit ederek, bu heyetin çalışmalarını ve bağım
sızlığını, hâkimlerin teminatı esasına göre tanzim et
miştir. Keza, 1964 yılında Yüce Meclisten çıkan 521 
sayılı Kanunla Danıştay, idarî uyuşmazlık ve dava
ları görüp karara bağlamak, Bakanlar Kurulunun 
gönderdiği kanun, tüzük tasarıları, imtiyaz sözleşme
leri ve Başbakanlıkça lüzum görülen hususlarda mü
talaa beyan etmek ve diğer kanunlarla verilen görev
leri yapmakla yükümlü kılınmıştır. 

1971 yılında yapılan Anayasa değişikliğine paralel, 
duyulan zaruretler ve idarenin icaplarına göre Danış
tay statüsü bazı değişikliklere uğramış ve 1602 sayılı 
Kanunla Yüksek Askerî İdare Mahkemesi kurularak 
göreve başlamıştır. Bu mahkemenin kuruluşuyla sivil 
ve asker şahısların ayrı idarî kaza statüsüne tabi tu
tulması üzerine çok söz edilmiş ve bu kuruluş uygun 
görülmemiştir. Ancak, bu kuruluşu hazırlayan inan
dırıcı sebepler de yok değildir. Sırası geldiğinde bun
lara temas edeceğim. 

Danıştayın bugün 10'u idarî davalara bakan da
va dairesi; 3'ü de idarî işlere bakan idarî daireler ol-
maik üzere 13 dairesi mevcuttur. Teraküm eden iş
leri görüp, ihtiyaçları karşılayabilmek üzere kadrosu
nu genişleterek bugünkü seviyesine ulaşan Danıştay 
yine de, artan müracaatlara' cevap verememekte, her 
yıl sonunda onbinlerce müracaat ve dosya neticelen-
dirilemeden ertesi yıla aktarılmaktadır. 

Danıştaydan beklenen hizmet, bu şişkinlik sebe
biyle hiç bir zaman istenilen seviyede elde edileme
mektedir. Dünyanın hiç bir yerinde bu nevi idarî 
mahkemelerin bu derece mahmul olduğu görülme-' 
mistir. Bu iş kesafetinin Danıştayda toplanıp düğüm
lenmesi, kuruluşun her türlü idarî dava ve meselele
rin nihaî mercii oluşundan ileri gelmektedir. 

Uzun süredir, gerek iş sahiplerinin, gerekse vazi
felilerin karşı karşıya bulunduğu dosya terakümün
den mütevellit sıkışıklığı gidermek için rasyonel ve 
iş bölümü esasına dayanan tasarı ve düşünceler or
taya konmuştur. Ezcümle, alt kademe idarî mahke
meleri veya bölge idarî mahkemeleri gibi kuruluş
lar meydana getirilerek Danıştayın yükünü hafiflet
mek, işleri önem ve konularına göre muayyen dere-
catta kesin sonuca bağlamak yolu akla en yaikm bir 
çözüm yolu olarak düşünülmüştür, fakat bugüne ka
dar gerçekleştirilememiştir. 

Medenî bir toplulukta, hukuk nizamı içinde her
kesin, ihlâl edilen bir hakkım sonuna kadar aramak 
en tabiî hakkıdır. Esasen, Anayasamız 114 ncü mad
desinde, icranın her türlü tasarrufunun yargı deneti. 
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minde olduğunu açıkça belirtmiştir. Burada bir nok
tayı belirtmekte fayda görüyorum. İcranın yargı de
netiminde olması elbette bir teminattır; fakat bu de
netimi hudutsuz hale getirmek, bakınız nelere mün
cer olmaktadır : İdarenin hâkimiyet vasfından doğan 
tasarrufları ona bir noktada takdir hakkı tanımıştır. 
Mutlak ve katı hukuk kuralları içinde özelliği ve çok 
defa devletin âli menfaatleri olan takdirî tasarrufları 
değerlendirmek; fazladır; daha doğrusu, hukuku zor
lamak olur. Danıştay son zamanlarda sık sık bu yola 
giderek icranın yetkilerine tecavüz sayılacak tasarruf
larda bulunmuştur. İtiraf etmek gerekir ki, askerî 
(idarî mahkemenin ayrı bir teşekkül olarak kurulması 
Damştayın icraya el uzatma derecesine varan calibi 
dikkat tasarruflarından doğmuştur. 

Devletin emniyeti ile ilgili tasarruflar olur, devle
tin önemli mevkilerindeki kişilerin rijit hukukî kaide
leri çerçevesinde, ispatı mümkün olmayan zararlı işleri 
olabilir; bu gibi konular ile ilgili şahıslar hakkında ta
sarruflar olabilir. Çok istisnaî de olsa, bu tasarruflar 
devletin hâkimiyet vasfından doğdukları için, idare
nin takdir hakkını kullandığı tasarruflardır. Mesuli
yet mevkiindeki kişiler elbette zaman zaman bu tak
dir hakkını kullanacaktır. Danıştay bu noktaya kadar 
uzanır, icrayı işlemez hale getirirse, netice hukukî ol
maktan çıkar. 

Danıştay, ortaokul ve liselerde öğrencinin aldığı im
tihan notundan tutunuz da, kasabadaki şerbetçinin tari
fesine kadar davaları kabullenerek, fonksiyonunu, yı
ğılan dosyalar arasında kaybetme durumuna gelmiş
tir. Bu sözü polemik için arz etmij'orum. Biraz evvel 
konuşan arkadaşımız, öğrencilerin not takdirindeki ha
taların Danıştaya gitmesinin kınandığından bahis et
ti. Biz, hak talep eden kimsenin Danıştaya gitmesini 
kınamıyoruz. Her öğrencinin, her hak sahibinin, hak
kını sonuna kadar araması Anayasamızın hükmü ica
bıdır. Bu haktır. Ancak,x 10 binlerce talebenin, hakkı
na razı olmayarak Danıştaya başvurduğunu düşünür
seniz, bugün Danıştaydaki onbinlerce dosyaya bir o 
kadar daha eklenmiş olur. Biz diyoruz ki, şikâyetler, 
hadiseler muayyen derecattan geçsin, muayyen nokta
larda muayyen müracaatlar kesin sonuca bağlansın. 
Her dava dilekçesi nihaî olarak Danıştaya gitmesin; 
yoksa, şu veya bu davayı küçümsediğimizden, ayır-
dettiğimizden değil. 

Bu sebeplerle, gelişen içtimaî şartlar içinde Danış
tayın, beklenen hizmetleri gereği gibi yürütebilecek bir 
yapıya kavuşturulması gerekir. Bazı hukukçular, Da-
nıştayın tarzı teşekkülünde münhasıran, daire baş-

! kan ve üyelerinin hukukçular arasından, yargı organ
larından seçilip getirilmesini isterler. Danıştay, idarî da
va ve tasarrufların görüşüldüğü, devletin tasarrufla
rına mütalaa veren, istişarî görevi olan, malî konu
larda görevi olan bir idarî karar merciidir. Binaenaleyh, 
Danıştay üyesinin, hukukî bilgi yanında, administras-
yonda söz sahibi tecrübeli idarecinin vasıflarını haiz 

1 olması gerekir. Zira, bu yetenek, sadece muayyen tah
sil derecesini elde etmekle veya belli yargı organla
rında görev almakla kazanılmaz. İdarî tecrübe ve idarî 
yetenek, yürütme mesuliyeti yüklenilen devletin çeşitli 
idarî kademelerinde vazife alan kişilerin ömür boyu 
kazandıkları bir haslettir. Bu haslete sahip olanların, 
devletin önemli icra mevkilerinde bulunanların Da-
nıştayda görev almaları zarurettir. İhtisas esas alına-
caksa, en büyük idarî mahkemede, öncelikle, idareci-

j. lik vasfını kazanmış yetişkin kişilerin de vazife alması 
I gerekir. 

Netice olarak, Danıştayın, kendinden bekleneni 
verebilmesi, icranın tasarruflarından dolayı hakkı ih
lal edilenin hakkını arayabilmesi için, öncelikle, ken
dine mevdu işleri iyi bir ayrıma tabi tutularak, alt ida
rî mahkemeler veya bölge idarî mahkemelerinin ku
rulması; bir kısım müracaatların o noktada kesin ve 
son karara bağlanması suretiyle iş hacminin azaltıl-

I ması; idarenin takdir hakkını, idare yerine kaim ola
rak kullanmaması; icranın tasarruflarıyle yakın alâ
kası sebebiyle, kadrosunun münhasıran yargı organ
ları menşeinden temini gibi son derece mahzurlu eği
limden vazgeçilmesi kanaatindeyim. 

Danıştayın, bu bütçe ile verilen ödeneğinin yeterli 
olduğu; ancak, Bayındırlık Bakanlığınca inşa halinde
ki Danıştay binası sürüncemeden kurtarılıp bitirilirse, 
ek ödeneğe ihtiyaç olacağı kanaatindeyim. 

Sayın milletvekilleri, icranın en yüksek denetim or
ganı olan Danıştaydan bahsederken, icra organında 
bulunan kişilerdeki vasıflardan da kısaca bahsetmek ve 
burada bir noktaya temas etmeden geçmek istemiyo
rum. Esasen, iki günden beri takip ettiğim bütçe mü
zakerelerinde, bütçeden gayri her şeyin görüşüldüğü
nü gördük; ama benim arz edeceğim ufak bir hadise, 

I herhalde dikkatlerinizden kaçmamıştır ve devlet ida
resiyle yakından ilgili olduğu için ıttılaınıza arz et
meyi faydalı buldum. 

i Sayın milletvekilleri, bir Anayasa kuruluşunun 
bütçesi vesilesiyle, Anayasa hâkimiyetinden, kanun 
hâkimiyetinden, idarenin kanunlar çerçevesinde kalma
sından, yöneticilerin icraatının yargı denetiminden bah-

I sederken, bir eski Başbakanın, bu makamı işgal et-
I tiği süre içinde görevi icabı sahip olduğu devlet sır-
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larını, televizyon ekranlarında bebek maması rekla
mı yapar gibi satışa arz etmesi, Devletin bu önemli 
makamını işgal eden bir kişi için çok üzücü bir dav
ranıştır. Bu Yüce Mecliste, devlet hizmeti gören pek 
çok değerli arkadaşlarımız var. Görevleri icabı sahip 
oldukları sırları satsalar, nerede kalır devletin yüce
liği? Eğer milleti tenvir edecek bilgileri varsa, bunu 
falan gazeteye satarak değil, bu kürsüde ifade ederek 
veya Hükümetin emrine vererek usulünce açıkla
ması gerekirdi. 

NtHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Bravo. 
İBRAHİM GÖKTEPE (İçel) — Bravo, çok güzel. 
HİLMİ ÖZTÜRK (Devamla) — Bu vesileyle duy

duğum üzüntüyü arz etmek istiyorum. 
Danıştay bütçesinin, Danıştay ve milletimize hayır

lı olmasını diler, derin saygılarımı arz ederim. (A. 
P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Yasin Boz-

kurt, buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA YASİN BOZKURT (Kars) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

1975 yılı Danıştay bütçesi üzerinde Demokratik 
Parti Millet Meclisi Grupunun görüşlerini arz etmek 
üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Danıştay, Anayasamızın kurduğu demokratik hu
kuk devletinin en önemli müesseselerinden biridir. Da
nıştay, idarî uyuşmazlıkları ve davaları görmek ve çö
zümlemek, tüzük tasarılarını, imtiyaz şartlaşma ve söz
leşmelerini incelemek; kanunla gösterilen diğer işleri 
yapmak; ayrıca, Bakanlar Kurulunca gönderilen ka
nun tasarıları hakkında düşüncelerini bildirmekle gö
revli, yükümlü yargı organıdır. 

Bu müessese, kurulduğu 1868 yılından beri Ana
yasa, kanun, hukuk ve vicdanî kanaatler çerçevesinde 
kararlar vererek, hukuk devletine hizmette bulunmuş
tur. Zaman zaman da, şimşekleri üzerine çekecek de
recede kararları üzerinde münakaşalar ve tereddütler 
olmuştur. 

Temennimiz odur ki, yüksek bir yargı mercii olan 
Danıştay, «hukukun üstünlüğü» ilkesinden, tarafsız
lık ve objektiflikten ayrılmasın; Anayasanın ve ka
nunların kendisine verdiği görevi ifada ve kararların
da isabet ve adalet başta gelsin. 

Değerli milletvekilleri, Danıştay istişarî görevi icabı, 
Devletin en yüksek teknik ve hukukî istişare heyeti
dir. Kanun tasarılarının Danıştaydan geçirilmesi ihti
yarî olmakla beraber, icra mevkiinde olanların bu yo
la şimdiye kadar iltifat etmemeleri tenkit konusudur. 
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Danıştay, yargı görevi gereği hem genel mahiyette 
derece mahkemesi, hem de temyiz mercii olarak üst 
derece mahkemesi görevini ifa etmektedir. 

Yargı fonksiyonu ile Danıştay, idarî ihtilâfları hal
letmek ve bu suretle İdare Hukukunun oluşumunu, 
idarenin hukuka bağlılığını ve kişisel hakların korun
masını sağlamaktadır. 

Yüksek idare mahkemesi olarak Danıştay, idare
nin karar ve tasarruflarını Anayasa tadili ile, işlem ve 
eylemlerinin keyfîliğe kaçmasını, kusurlu olmasını ön
ler. Danıştaya dava açılmasını önleyen ve Danıştay 
yolunu kapatan her hüküm, hukukun üstünlüğü ilke
sine ters düşer. 

Yüklendiği kamu hizmetini kusursuz ve hukuka 
uygun yürüten idarenin Danıştaydan korkmasına ge
rek yoktur. İdare her türlü işlem ve eylemlerinde son
suz bir takdir hakkına sahip olmadığı gibi, Danıştay 
da, idarenin yerine kaim olacak şekilde karar vere-: 
mez ve vermemelidir. 

Anayasamız, yargı organını, yürütmenin kanunlar-: 
da gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine ge
tirilmesini sınırlayacak tarzda bir yetkiyte teçhiz et
memiştir. «İdare, eylem ve işlem niteliğinde yargı ka
rarı veremez» hükmünü, Anayasamız açıklığa kavuş
turmuştur, 

Sayın milletvekilleri, şerefli geçmişe sahip büyük 
yargı organlarımızdan olan Danıştayın, görevini, Ana
yasa ve kanunlar çerçevesinde yaptığını ifade etmiş
tik. Danıştay, idare karşısında bağımsızdır. Ancak, Da
nıştay, idarenin karşısında bir kuruluş olarak düşünül
memelidir. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde idare
nin takdir hakkını ve gelişen hizmetler sebebiyle ida
renin hareket serbestliğini tabiî karşılamak gerekir. Ne 
var ki, idarenin takdir yetkisi, mutlak olamaz; temel 
hukuk kuralları ve kamu yararı ile sınırlı olmalıdır. 

İdare, takdir yetkisini, politik, partizan ve şahsî 
menfaatleri temine yönelik kullanmamalıdır. Her or
ganın kendi görev ve yetki sahasını bilmesi, diğer or
ganın yetki sahasına hiçbir şekilde tecavüz etmemesi, 
Anayasamızca kurulmuş bulunan hukuk devleti sis
teminin kusursuz işleyebilmesinin başta gelen şartı
dır. Aksi halde, Anayasamızın, kuvvetler dengesine 
dayalı, «kuvvetler ayrılığı» ilkesi zedelenmiş olur. Ana
yasamızın esprisi, «kuvvetler ayrılığı» prensibi olma
sına rağmen, yargının, idarenin her türlü tasarrufunu 
iptal edeceği ve icrayı işlemez hale getireceği mana
sına gelmez. Bu, idarenin fonksiyonunu inkâr etmek, 
Anayasanın getirdiği denge esasından sapmak demek 
olur. İdareyi felce uğratmak ve otoritesini sarsmakla 
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devlet hizmetinin yürüyeceğini iddia etmek mümkün 
değildir. Devleti müessir; fakat âdil ve güvenilir halde 
tutmadıkça, vatandaşta huzur olamaz. 

Değerli milletvekilleri, Danıştayın çalışması üze
rinde de kısaca durmak isterim. 

100 yılı aşkın ve çeşitli aşamalardan geçen bir öz
geçmişe sahip Danıştay, bugün 13 daire ile hizmetini 
yürütmektedir. Danıştayın en mühim problemi, işleri
nin çokluğu meselesidir. Danıştayda gerek dava daire
lerinde ve gerekse idarî dairelerde, her iki senede bir 
misli artışla iş birikimine şahit olmaktayız, tş hacmi
nin çoğalmasının birçok sebepleri yanında, kamu hiz
metlerinin gelişip çoğalması, devlet ve fert arasındaki 
iktisadî ve sosyal ilişkilerin artışı, nüfus artışı ile bir
likte fertlerin hakkını arama şuurunu kazanması gibi 
sebepler en etkili olanlarıdır. Buna ilâveten Danışta
yın, kendi yetkisinin sınırlarını genişletici, yargı fonk
siyonunun dışında, yürütme ve idarenin her fonksi
yonunun içine girme eğiliminin de iş hacminin artışı
na vesile olduğunu belirtmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, sebep ne olursa olsun, art
makta olan iş hacminin önlenmesinin, yeni daireler 
ilavesiyle mümkün olmayacağı artık anlaşılmalıdır. O 
halde yapılacak şey, ilk derece idare mahkemeleri
nin kurulması bir an önce sağlanmalıdır. İdare mah
kemeleri, mahallî ve bölgesel olarak kurulduğu tak
dirde, işlerin süratle görüleceği inancındayız. Böyle
ce Danıştayın, temyiz mercii ve içtihat mahkemesi 
olarak kalması halinde görevini rahatlıkla ifa edece
ği açıktır. 

Danıştayın diğer bir ihtiyacı da yeni hizmet bina
sının hizmete girmesiyle karşılanmış olacaktır. 

Bütçenin, Danıştay Başkanlığı mensuplarına, mil
letimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, Yü
ce Meclisi saygı ile selâmlarım. (D. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
Şahısları adına Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu. 

Buyurun efendim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlar; hepinizi sevgi ve saygı ile 
selâmlarım. 

Danıştay bütçesi üzerinde siyasî konuşma yapacak 
değilim. Zaten, benden evvel konuşan grup sözcüleri, 
Danıştayın sorunlarını sıraladılar ve dile getirdiler. 
Benim onlardan çıkardığım özet şudur : Danıştayın 
bina meselesi ki, bu bina işi halledilmek üzeredir, epey 
zamandır devam etmektedir, herhalde yakında inşaat 
bitirilecektir. 

İkincisi, bölge mahkemesi meselesi ki, bu imkân 
işidir. İlgililerin üzerinde duracağını ve düşüneceği
ni zannediyorum. 

Üçüncüsü de yargı ödeneğidir. 
Bu bütçe konuşmalarında ağırlık daha ziyade siyasî 

oluyor. Geçen sene bir vekil bu kürsüden şöyle 5'a-
kınmıştı : «Bütçe konuşuyoruz; fakat bütçeye deği
nen çok azdır. Çoğumuz, zamanının çoğunu siyasî ko
nulara afyrıyor». Ama bu sene aynı vekil aynı şeyi 
yaptı, bütçeye az yer verdi, konuşmasının üçte ikisi
ni siyasî konuşmaya ayırdı. 

Sayın Tekinel arkadaşımız, «Konuşmalar bir ev
velki senelerdekini tekrardan ibaret kalıyor» diye ya
kındı; doğru. Çünkü, bu müesseselerde bu işlerde belli 
başlı değişiklikler olmadığı için, arkadaşlar bir evvel
ki senenin. konuşmalarını tekrar etme zorunda kalı
yorlar. Ben de aşağı yukarı onu yapacağım. 

«Danıştay bir Anayasa kuruluşudur» diye başla
yacağım ve Danıştayın bağımsızlığından, tarafsızlığın
dan, üst derece mahkemesi olduğundan bahsedeceğim; 
yönetim ve temsilinin Birinci Başkana ait olduğunu 
tekrar edeceğim. 

Danıştay, Anayasanın yüksek mahkeme hâkimle
rine sağladığı teminat altında hizmet görür. Anaya
sa, 114 ncü maddesinde, «İdarenin her türlü eylem ve 
işlemine karşı yargı yolu açıktır» diyor. 

Yine Anayasa 142 nci maddesinde, üst derece 
idare mahkemesi olan Danıştayın kuruluşunu, hakla
rını ve görevlerini tespit ediyor. 

Ben, son Anayasa değişikliği ile bir hususu yadır
gadım, ona işaret etmek istiyorum: Askerî kişilerle 
ilgili idarî eylem ve işlemlerin Danıştayın idarî dene
timinden çıkarılması isabetli olmamıştır. Asker şa
hısların idarî denetimi, askerî yüksek idare mahke
mesine bırakılmıştır. Millet, bu idarî mahkemeden 
doğru ve çabuk adalet beklemektedir. Danıştay, ida
rî uyuşmazlıkları ve davaları görmek ve çözümlemek
le görevlidir. Arzumuz, bir içtihat mahkemesi ol
masıdır. 

Şimdi, Danıştaycılarla da görüşerek tespit etti
ğim, bilhassa onların ehemmiyetle üzerinde durduk
ları bir hususa değinmek istiyorum. 

Onlar diyorlar ki, idarî yargı sistemimiz alt de
rece mahkemelerinden mahrumdur. Danıştayın içti
hat mahkemesi olması için alt derece idare mahke
melerinin kurulması lâzımdır ki, zaten meselenin esa
sında bu sorun ağırlık kazanıyor. Bu kurulduğu tak
dirde Danıştay bir içtihat mahkemesi olacak ve işleri 
hafifleyecek ve böylece vatandaşların işlerinin geç çık
masından dolayı şikâyetleri kaldırılmış olacaktır. 
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Hazırlanan bölge idare mahkemeleri kanun tasa
rısı henüz Meclise sevk edilmemiştir. Bölge idare 
mahkemeleri kurulduğu takdirde, Danıştayın iş yükü 
hafifleyecek ve şikâyet konusu olan vergi itiraz ve 
temyiz komisyonlarıyle, idare heyetleri kalkacaktır. 
Buraya da bilhassa nazarı dikkatinizi celp etmek isti
yorum. Bu, hem Devlete, hem de vatandaşa yük ol
maktadır. 

Danıştaya her yıl «seri davalar» adı ile aynı ko
nuda ve aynı hukukî sebeplere dayanılarak, belirli 
meslek grupları tarafından binlerce dava açılmakta
dır. Belirli konularda Danıştayın müstakar içtihat
ları olduğu halde, idare bunlara uymamakta ve bin
lerce idarî davanın açılmasına sebep olmaktadır. Bu, 
idarenin elindedir; bu neden yapılmıyor? Bunun so
nucu dava sayısı artmakta ve idare, dava masrafı 
olarak büyük meblâğlar ödemektedir. Bu da Devle
te büyük bir yük olmaktadır. 

Bu durumun önlenmesi için kanunî ve idarî ted
birler alınmalıdır. Bunları her sene tekrar ediyo
ruz, arkadaşlarımız da tekrar ediyorlar; ne alına
cağı var, ne de alınır. Gelecek sene de eğer seçim ol
mazsa, -arkadaşlar gibi ben de seçime girdim- se
çim olursa bile arkadaşlarla beraber yine burada olur
sak, bunları yine tekrar edeceğiz. O dert nasıl ol
sa olacak, erinde geçinde hepinizin başına gelecek. 

İnşaatı yedi senedir süren Danıştay binası biran 
evvel tamamlanmalıdır; böylece de ferah ve rahat ça
lışma imkânı sağlanmalıdır. 

Danıştay Mensupları Yargı ödeneği Kanunu ta
sarısı Cumhuriyet Senatosuna sevk edilmiştir; kanun
laşması, içten gelen arzumuzdur. 

Şurada, da, Danıştay mensuplarından, benim şah
sî isteğim, arzum ve talebim var. Bunun da, (üzeri
ne basa basa okuyacağım) arkadaşların üzerinde dur
masını ve Danıştay mensuplarına iletmelerini bilhas
sa arz ederim. 

Yargı ödeneği adı ile verilmesi düşünülen mikta
rın, bütçe imkânlarına göre Türk Milleti adına yapı
lan bu önemli fedakârlığın Danıştayın sayın mensup
ları tarafından takdir göreceğini umarım. Bunun 
mânasını, ne demek istediğini sayın Danıştay mensup
larının gayet güzel anlayacaklarım biliyorum ve umu
yorum., 

Bu idarî mahkemeden milletin istediği, doğru ve 
çabuk adalettir. Zaten, milletin bu yargı organla
rından yegâne şikâyeti adaletteki çabukluk ve doğru
luk nitelikleriyle alâkalıdır. Her nereye gittiysek, 
köyünde, kasabasında, şehrinde bize bunu söyledi

ler, bunu dile getirdiler. Danıştay mensuplarının bu
nu bildiklerini ve bunun gayreti ve çabası, içinde bu
lunduklarını biliyorum ve inanıyorum. 

Bu davaların gecikmesi için birçok sebepler, ba
haneler ileri sürülebilir. Ben Yargıtaydan gelen bir 
arkadaşınız olarak şunu içtenlikle arz etmek isterim: 
Öyle daireler, öyle çalışkan, öyle gayretli arkadaşlar 
vardı ki, geceyi gündüze katarlardı; dairelerin işleri 
günlüktü. Öyle daireler, öyle arkadaşlar vardı ki, 
daireleri senelik işlere bakıyordu. Bu biraz da, dai-
rilerin başında bulunan reis ve iyelerin çabası ve 
gayretine bağlıdır. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, bir dakikanız kal
dı. 

JSMAlL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Benimki de bitti Sayın-Başkan. 

Bütçenin Danıştay mensuplarına ve Millete ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinize saygılarımı 
sunarım. 

BAKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ 
(C. Senatosu Tabiî Üyesi) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 

Söz alan arkadaşlarımız gerçekten yapıcı tenkit
lerde bulundular, yol gösterdiler, kendilerine teşek
kür ederiz. 

Arkadaşlarımız, hemen hemen hepsi ittifakla Da
nıştayın tarihçesinden bahsettiler; Danıştayın görev
leri hakkında çok faydalı bilgiler verdiler. İstifade 
ile dinledik. Bunları tekrar ederek vaktinizi almak 
istemiyorum. Ben sadece birkaç noktaya dokunmak 
istiyorum. 

Birincisi; Danıştayın iş hacminin fazlalığı bir ger
çektir. Bu fazlalığı dikkate alan hükümetler, daha 
önce hazırlıklarını yapmışlar ve Bölge İdare Mahke
meleri Kanunu tasarısı Bakanlık tarafından sevk edil
miş ve halen Bakanlar Kurulunun gündemindedir. 
Çok kısa bir zamanda elbette Meclislerimize sevk edi
lecektir. 

İkinci konu, Danıştay kararlarının mutlaka uy
gulanması lâzım geldiğine Hükümetiniz inanmaktadır 
ve ben, Hükümetimiz tarafından uygulanmamış bir 
tek Danıştay kararı hatırlamıyorum. Kendi Bakan
lığımla ilgili olarak ilk genelgem, (bütün bana bağlı 
dairelere) «Bütün Danıştay kararlarının istisnasız uy
gulanması» şeklinde olmuştur ve Danıştay kararları
nın uygulanmasının elbette birçok faydaları vardır.: 
Evvelâ, bir Anayasa emridir, Danıştay kararlarını 
uygulamak Anayasaya karşı bir saygıdır. 
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İkincisi; Danıştay kararlarını uygulaması, idare
ye bir hatadan dönme imkânını verir. Elbetteki ida
re için, yapmış olduğu hatayı öğrendikten sonra o 
hatadan dönmek bir fazilettir. Nihayet, bir hatanın 
düzeltilmiş olduğunu gören vatandaşta adalet duy
guları güçlenir ve idare ile vatandaş arasındaki müna
sebetler daha rahat ve daha emniyetli olur. 

Dokunmak istediğim bir diğer konu da, «Danış
tay in, kendi sahasını âdeta aşarcasına, bazı küçük iş
lere müdahale ettiği» şeklindeki bazı vatandaşlardaki 
kaygulardır. Bunlar için sık sık verilen örnek, «Da
nıştay, kendi kararı ile talebelere sınıf geçirtiyor» şek
lindedir. 

Arkadaşlarım, hemen hemen herkes bilir ki, 
- Yüce Mecliste herkes bilir zaten - Danıştay hiçbir 
kararı ile hiçbir öğrenciyi doğrudan doğruya sınıf 
geçirtmemiştir. Öğrenci Danıştaya müracaat ettiği 
zaman, yine Millî Eğitim Bakanlığından 3 öğretmen 
bilirkişi olarak tayin edilmekte; o bilirkişi, kâğıtları 
incelemekte ve eğer o öğretmenler, «Bu çocuğa veril
miş olan not yanlış» derlerse, bu takdirde Danıştay 
elbette bu yanlışı düzeltmektedir. Ancak, hemen arz 
edeyim ki, Millî Eğitim Bakanlığı, sübjektif imtihan 
sisteminden objektif imtihan sistemine doğru gitmek
tedir. Yani, kompozisyon sistemi imtihanları terk 
edip, objektif imtihan sistemine gittiği takdirde bu 
müracatlar geniş ölçüde azalacaktır. Yine aynı şe
kilde, istatistikler göstermektedir ki, başlangıçta hak 
alacağını zanneden birçok öğrenci Danıştaya müra
caat etmiş; fakat sonunda, haksız oldukları zaman 
Danıştaydan asla kendi istikametlerinde karar çı
karamayacaklarını gördükten sonra bu müracaatların 
sayısı da geniş ölçüde azalmıştır. Ancak, gerek not 
takdiri, gerek rapor ve saire gibi hususlarda Danış-
tayın verdiği kararlarda son derece isabetleri vardır. 
Bu hususta alıp incelemekte büyük faydalar vardır. 
İdare birçoklarında yanılmıştır, açıkça hata yapmış
tır. Bu hatalar elbetteki Danıştayın yüce hâkimleri 
tarafından görülmüş ve düzeltilmiştir. 

Danıştayın bir konudaki kanaati belli olduktan 
sonra, idarenin, bunu sadece münferit karar saya
rak yaptığı işin yanlış olduğunu bile bile bunda ısrar 
etmesi ve vatandaşın tek tek Danıştaya müracaat 
ederek karar almasını beklemesi, Hükümet olarak 
kanaatimizce, yanlış bir tutumdur. Ben bunu Ba
kanlar Kuruluna intikal ettireceğim. Şayet Danış
tayın her hangi bir konudaki kararı belli olduktan 
sonra, «İlle bütün vatandaşlar tek tek müracaat ede
rek haklarını alsınlar» şeklinde bir tutum varsa, el-

j betteki bu değiştirilmelidir. Vatandaşı, ille de her 
konu için ayrı ayrı dava açmaya mecbur etmekte 
hiçbir fayda yoktur. Danıştay kararı bir defa belli 
olduktan, bir defa Danıştayın hangi istikamette dü
şündüğü belli olduktan sonra, bunda ısrar etmekte 
elbette ne vatandaş için, ne de idare için hiç bir fay
da düşünülemez. 

Muhterem arkadaşlarım, bir diğer konu, icra
nın Danıştayla istişaresi konusudur. Hükümetimiz 
bu konuya geniş ölçüde önem vermektedir. Her 
hangi bir konuda Danıştaydan Hükümet yardım is
tediği zaman, Danıştay elindeki bütün imkânlarla ve 
büyük bir çabuklukla bütün yardımlarını yapmıştır. 
Huzurunuzda bu hususta Danıştaya teşekkür etmek 

I isterim. 
Hepinizi saygıyla selâmlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
,Sayın Ekrem Sadi Erdem, şahısları adına. Yok 

mu efendim? 
Sayın Hüseyin Cavit Erdemir?.. Yok. 
Sayın Şevki Erek?.. Yok. 

I Sayın Remzi Yılmaz?.. Yok. 
Sayın İlhan Aytekin?.. Yok. 
Sayın Ömer Kahraman?.. Yok. 
Sayın İlhami Çetin?.. Yok. 
Sayın Vecdi İlhan?.. Yok. 
Sayın Nedim Korkmaz?.. Yok. 
Sayın Tekin İleri Dikmen?.. Yok. 
Sayın Azmi Yavuzalp?.. Yok. 
Sayın Fahri Birer?.. Yok. 
Sayın Kemal Ataman?.. Yok. 
Danıştay Başkanlığı Bütçesinin tümü üzerindeki 

konuşmalar bitmiştir. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

. C) DANIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Açıklama Lira 

I 101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 24 819 360 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Yargı 36 036 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

112 Danışma ve inceleme 4 160 840 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan 
I transferler 268 000 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Danıştay Başkanlığı bütçesinin, mensuplarına ve 
milletimize hayırlı olmasını dilerim. 

Ç) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKAN
LIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesine 
geçiyoruz. 

Sayın Komisyon ve Hükümet yerindedir. 
Söz isteyenleri sırasına göre okuyorum efendim. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 

ihsan Bedirhanoğlu, Demokratik Parti Grupu adına 
Sayın Senai Yazıcı, Millî Selâmet Partisi Grupu .adına 
Sayın Vahdettin Karaçorlu, Adalet Partisi Grupu adı
na Sayın Selçuk İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına Sayın Neccar Türkcan. 

Şahısları adına, Sayın Hüseyin Erçelik, Sayın Ömer 
Kahraman, Sayın Ekrem Kangal, Sayın Hüseyin Cavit 
Erdemir, Sayın Ali Şevki Erek, Sayın Remzi Yılmaz, 
Sayın Abdi Özkök, Sayın İlhami Çetin, Sayın Vecdi 
İlhan, Sayın Tekin İleri Dikmen, Sayın Kemal Ata
man. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi adına Sayın İhsan Be
dirhanoğlu, buyurun efendim. 

C. G. P. GRUPU ADINA İHSAN BEDİRHAN
OĞLU (Van) — Sayın Başkan sayın milletvekilleri; 

1975 yılı Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesi üze
rinde Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupunun görüş ve 
temennilerini arz edeceğim. 

Medeniyetin süratle her sahada ilerlediği 1975 dün
yasında teknolojide olduğu gibi, ekonomik ve sosyal 
alanda da hızlı bir gelişmenin içinde yaşadığımız bir 
gerçektir. Bu süratli ilerleme şartları içinde tercihte 
isabetli, çalışmada verimli, idarede sıhhatli, karar ve 
uygulamada doğru adımlar atabilmeyi, ekonomik dü
zendeki yerimizi ve kaynaklarımızı bilmek için, hiç 
şüphesiz ki zamanında bilgilerimize sunulabilmiş 
kesin değer ölçülerine ve rakamlara ihtiyaç vardır. 

Planlı kalkınma dönemlerinde, bilhassa çok mühim 
yeri ve rolü olan istatisik, pozitif ilimler kadar ken
dini kabul ettirmiş bir bilim dalı niteliğindedir. 

1926 da devlet hayatında, resmî bir kuruluş olarak 
yerini alan bu müessese, yarım asra yaklaşan hizmet 
süresinde her geçen gün kendini yenileme, her türlü 
tesirden uzak, tarafsız bilgi sunma gayreti içinde gö
rünmüş, zamanın getirdiği yenilikleri, ilmî gelişmeleri, 
yöntem ve uygulama alanındaki inkişafı yakından iz
lemiştir. 

Yeni kuruluş ile birlikte İstatistik Enstitüsüne son 
derece güç ve çeşitli hizmetler yüklenmiştir. Enstitü 
53 sayılı Kuruluş Kanununun 2 nci maddesi hükmüne 
göre, kendisine birçok vazifeler getirmiştir. 

Nüfus hareketleri ve sağlık, eğitim ve kültür, ima
lât, inşaat ve malî muhasebe, dışticaret ve hizmet, in-
sangücü, iş işçi ve ücret, iç ve dış nakliyat, maliye 
ve malî kurumlar, genel nüfus, genel tarım, genel sa
nayi ve işyerleri sayımlarını muayyen zamanlarda ic
ra etmek, ayrıca hükümet tarafından ihtiyaç görü
len diğer konularda ve kalkınma planlarının lüzum 
gördüğü hususlarda her türlü sayım ve anketleri yürüt
mek; bütün bu faaliyetler sonunda, elde edilen bil
gileri en kısa zamanda yayınlamak ve ilgililerin isti
fadesine sunmakla görevli olan Devlet İstatistik Ens
titüsünün, yurdumuzun ekonomik, sosyal bünyesini 
gerçek bir şekilde ortaya çıkarmak görevini lâyıkıy-
le görebilmesi için, bu müesseseden maddî olanakla
rın esirgenmemesi lâzımdır. Bu sebepledir ki, Devlet 
İstatistik Enstitüsü bütçesinin yetersizliğine inanmak
tayız. 

İstatistiksiz düşünmenin, konuşmanın, karar al
manın, uygulamanın, ilim yapmanın, memleket mese
lelerine eğilmenin mümkün olmadığı çağımızda, bu 
hizmeti ifa etmekle zorunlu bulunan Devlet İstatistik 
Enstitüsünün uğraşılarının gösterdiği gelişmeleri, or
taya koyduğu gerçekleri ve karşılaştığı güçlükleri 
gözden kaçırmak mümkün değildir. 

Bu itibarla, faaliyetlerini yakından izlediğimiz 
Devlet İstatistik Enstitüsünün, 10 yıllık dönemde ger
çek bir memleket hizmeti anlayışı içinde kaydettiği 
gelişmelere değinirken şu sonuçlara varıyorum. 

1. Devlet İstatistik Enstitüsü, son 15 yıl içinde 
mütevazı bütçe olanakları içinde teşkilâtlanma ve 
teçhizatlanmada büyük gelişmeler göstermiştir. İsta
tistik! bilgilerin istenilen seviyede temini ve süratli 
neşri amacı ile bölge müdürlükleri ve muhabirlikler 
teşkil olunmuş, geniş kapasiteli elektronik beyin sis
temi ve bir matbua, müessese bünyesine ithal edil
miştir. 

Böylece Enstitü, topladığı bilgileri kendi bünye
sinde değerlendirmek ve neşretmek gücüne sahip ol
muştur. 1974 yılında 45 değişik konuda 47 533 750 
sayfa tutarında 234 500 adet istatistikle ilgili neşri
yat yapılmıştır. Bu rakam bir yandan Enstitünün ça
lışmalarını özetlemekte, bir yandan da matbaasının 
gücünü göstermektedir. 

2. Bilgi toplama çalışmalarına önem verilmiş, 
milletlerarası prensip ve ölçülere uyulmuş, bilgi top-
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lanan konuların alanı genişletilmiştir. Elde edilen 
bilgilerin memleket gerçeklerini en iyi biçimde orta
ya koyması, ekonomik gelişmeyi gözönüne sermesi 
için her türlü gayret sarf edilmiştir. 

3. Personel eğitimi önplanda tutulmuş, yüksek
okul mezunlarına Enstitünün bünyesinde bir yıl süre 
ile, lisans üstü nitelik taşıyan istatistik eğitimi göste
rilmiştir. 

Bu genel görünüm içinde, konular tek tek ele alı
narak çeşitli yargılara varmak mümkündür. Devlet 
İstatistik Enstitüsün, geçen yıllardaki bütçe müzake
relerinde münferit hizmetler ele alınmak suretiyle is
tatistiklerimizin tutarlılık, noksanlık, gecikme ve yön
tem meseleleri açısından tartışma konusu edildiği bir 
vakıadır. Ancak, tenkit ve temennilerimiz dile geti
rilirken müessesenin bütçe imkânlarının, istatistik top
lamadaki uygulama güçlüklerinin kaynaktan gelen 
hata paylarının, hatta zaman zaman mahallî kaynak
lar ötesinde kanunî mevzuatın doğurduğu müşkülle
rin gözden kaçırılmaması gerekmektedir. 

Düşüncelerimi şu şekilde özetlemek istiyorum : 
Enstitünün görevleri, yıldan yıla artan bir gelişme 
göstermektedir. Enstitü mensupları, güç şartlar ve sı
nırlı olanaklar içinde, kendilerine tevdi edilen hizme
ti başarı ile yürütmek gayreti içindedirler. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün, artan hizmetle bir
likte çoğalan ihtiyaçları da yardır. 

Personel sayısı 10 yıldır değişmemiştir. Özenle 
yetiştirilmiş teknik seviyedeki elemanlar özel teşeb
büse kaymaktadır. Bununla önlenmesi için, ödeme 
sisteminin bütün imkânları zorlanmalıdır. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün tam bir tasarruf 
zihniyeti içinde hazırlanmış olduğunu müşahede et
tiğim bütçesinin, memlekete ve müesseseye yararlı 
olmasını diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. G. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bedirhan-
oğlu. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Senai Yazı
cı, buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA SENAİ YAZICI (Or
du) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Demokratik Parti Grupu adına, Devlet İstatistik 
Enstitüsü 1975 yılı bütçesiyle ilgili görüşlerimizi arz 
etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Büyük Atatürk, «Hayatta en hakikî mürşit, ilim
dir» buyurmuşlardır. İlim ise, «ölçemediğin, saya
madığın hiçbir şey senin değildir» diyor. Kendi ken
dimizin olmanın, kendi kendimizi bilmenin sırrını 

veren müessesemiz olan Devlet İstatistik Enstitüsü
nün, önümüzdeki bir yıl için çalışmalarının devamını 
sağlayacak bu konuşmalarımızda, meselelere bu açı
dan bakmamız tabiîdir. 

Devlet ve millet hayatında, özkaynakların bilin
mesi ve ölçülmesinin, istikbale matuf kararların isa
betinin ana unsuru olduğu gerçeği dünya üzerinde 
öğrenileli nice yıllar olmuştur. 

Milletimiz, diğer birçok mevzuda olduğu gibi, bu 
mevzuda da diğer milletlere öncülük etmiş olup, is-
tatistikî bilgilerin lüzumu ve bunların temini husu
sunda vaki çalışmalar asırlar öncesine gitmektedir. 

Tarihî gelişimin, Osmanlı İmparatorluğunun ku
ruluşunu takip, eden yıllarında konuya daha ciddî 
olarak eğilinmiş, özkaynakların gerçek yönüyle bilin
mesi zaruretinin idraki içinde değişik sahalarda ya
pılan, istatistikî donelere istinat eden isabetli karar 
ve tasarruflarda bulunulmuştur. Osmanlı Devletinin 
hayatı boyunca, bu konuda müteaddit istihale ve in
kişaflar neticesi 1918 senesine kadar gelinmiş olup, 
bu yılda istatistik teşkilâtı bir genel müdürlük çapın
da gelişmiş ve Cumhuriyet Devrine kadar devam et
miştir. 

Bu dönemde, yani Cumhuriyet devrinde hepimizin 
hatırlayacağı üzere, 1926 senesinde yeniden teessüs 
eden İstatistik Umum Müdürlüğü, 1930 senesinde 
kabul edilen 1554 sayılı Kanunla reorganize edilerek, 
1962 yılına kadar çalışmalarını mahdut imkânlar için
de sürdürmüştür. 

53 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde ifadesini bu
lan mevzu ve sahalarda faaliyet göstermek üzere bu 
Kanunla teşkil ve tavzif edilen Devlet İstatistik Ens
titüsü, 1962 yılından bu yana bir nevi akademik hü
viyet de kazanarak, bugüne kadar gerek yurt içinde, 
gerekse yurt dışında, aranan, neşriyatına ihtiyaç du
yulan bir müessese olarak çalışmalarını sürdüregel-
mektedir. 

Bugün için zamanın en geliştirilmiş usul ve vası
taları ile teçhiz edilmiş, yetişmiş kalifiye ve yetiştiril
mekte olan personeli haiz bulunan Enstitü, acaba 
kuruluş gayesini gerçekleştirmiş midir; kendisinden 
beklenileni verebilrnekte midir? Bu soruya verilebi
lecek cevap maalesef tam bir «Evet» değildir. 

Bu kuruluşun kendisinden beklenileni. verememe
sinin sebepleri meyanmda en başta, personel yetişti
rilmesi ve bunların müesseseye bağlı kalmalarını te
min edecek kanunî mevzuattaki yetersizliği söylemek 
yerinde olur. 

Filhakika, bugünkü ücret ve ödeme şartları, per
sonelin görevlerinde muhafazasını çok güç duruma 
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sokmuştur. Bu sebeple, yukarıda da arz etiğimiz üze
re, Kuruluş Kanununun 2 nci maddesinde sayılan 
ve bunun daha ötesinde, diğer kurum ve kuruluşların 
istediği munzam görevleri yerine getirmeye çalışan 
Enstitünün bütçesi müzakere edilirken, bu nispette 
güç bir görevi yüklenen müessesenin önümüzdeki yıl
larda yapılacak hizmetlerle, bunlara konulacak öde
nek arasında bir muvazenenin mevcudiyeti nazara 
alınmalıdır. 

Şimdi, diğer bir konuya temas etmek istiyorum. 
Bilindiği üzere Enstitü her ne kadar, bugün artık bir 
ilim haline gelmiş, istatistiğin elde edilmesinde en 
modern usul ve sistemleri benimsemiş ve tatbik ede-
gelmekte ise de, elde edilen neticelerin sıhhat ve doğ
ruluk nispeti, kaynakta toplanan bilgilerin sıhhat ve 
doğruluğuna bağlıdır. Aksi halde, önümüze, gerçeği 
aksattirmeyen, - tabiri caizse - yanlış söyleyen birsürü 
rakam çıkar. Bunun için, memleket gerçeklerini en 
iyi ve en doğru şekilde tespit edecek anket formu ça
lışmalarına, bu yoldaki ilmî doneleri kendimize adap
te edecek şekilde bir yön verilmesini, bu mevzuda 
çalışma yapan diğer daire ve kuruluşlarla koordinas
yonun temin edilerek kıstas ve ölçü birliğinin elde 
edilmesindeki yurt yararlarına işaret etmek istiyo
rum. 

Ayrıca, istatistik! bilgilerin, kaynağında edinilme
sinde görev alan anketörlerin de, diğer bilgileri me-
yanında, memleket gerçeklerini en iyi ve isabetli bir 
şekilde aksettirebilecek surette eğitilmeleri, alınacak 
neticelerin ikinci bir doğruluk ve sıhhat şartı olacak
tır. 

istatistik! neticelerin değeri, onların aktüalitesine, 
onların canlılığına, onların tazeliğine bağlıdır. Dev
let ve millet hayatında gerçek ve doğru kararlar alı
nabilmesi, istatistik! bilgilerin zamanında elde olma-
sıyle mümkündür. 

Bugünün hızlı yaşama ve ilerleme ortamı içinde 
isabetli tercihi, gerekli verimliliği temin, salim karar 
ve isabetli tatbikat, millî kaynakların tespiti, ancak 
zamanında edinilecek istatistik! bilgilerle mümkün 
olacağı cihetle, Devlet İstatistik Enstitüsünün, bu nok
tada aksayan tarafının izalesi yolunda gereken ted
birlerin alınması gereği inancındayız. 

Muhterem arkadaşlarım, memleket hizmetinde 
her geçen gün daha iyiye, daha doğruya gitmesini 
temenni ettiğimiz Devlet İstatistik Enstitüsünün 1975 
bütçesi vesilesiyle arz ettiğimiz görüşlerimize ilâve
ten, bütçenin Enstitüye hayırlı ve uğurlu olmasını Ce
nabı Mevlâdan niyaz eder, partim ve şahsım adına 

Yüce Meclisinize saygılarımı sunarım. (D. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazıcı. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Vahdet

tin Karaçorlu, buyurunuz. 

M. S. P. GRUPU ADINA VAHDETTİN KA
RAÇORLU (Sivas) — Muhterem Başkan, değerli 
milletvekilleri; 

Devlet İstatistik Enstitüsünün, 1975 malî yılı Büt
çe Kanunu tasarısı hakkındaki görüşlerimizi arz et
mek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına hepinize say
gılar sunarım. 

Değerli milletvekilleri, içinde bulunduğumuz hay
ret veren teknoloji asrının başlıca hususiyetlerinden 
ve umdelerinden birisi de, doğruyu araştırmak, bul
mak ve hakikate erme cehdidir. Bu itibarla, cemiyet 
hayatının her safhasında, alınacak kararlara doğru 
varabilmek için, bunları doğru aksettirebilmek için, 
hakikate müteveccih olması, anahedeflere ulaşmanın 
ilk şartıdır. Şu hale göre, memleket meselelerinin su
huletle halledilmesi ve ülkede iktisadî, içtimaî, ziraî 
v.s. yapının gayet bariz istatistikî esaslara dayana
rak hallolması mühim bir mesele arz etmektedir. Bu 
çok mühim hizmetin ifası ve listelerin temini vazife
si, 53 sayılı Kanunla Devlet İstatistik Enstitüsüne ve
rilmiştir. 

Hizmetlerin matluba muvafık bir seviyede deva
mı, bu müessesenin, günün artan ihtiyaçlarına cevap 
verecek biçimde tanzim ve tevsiî ile mümkün olabi
lir. 

Muhterem milletvekilleri, Devlet İstatistik Ens
titüsü 1962 yılından bu yana, Kuruluş Kanununun 
kendisine temin ettiği imkânlarla, teşkilâtlanma ve 
teçhizatlanmada olduğu gibi, bilgi toplama ve ista
tistikî inkişafları takip etme sahasında da büyük ham
leler yapmıştır. Filhakika, bu devre içinde müessese 
modern bir matbaa ile, geniş hacimli bir elektronik 
beyin cihazını bünyesine ithal etmiş bulunmaktadır. 
Bugün Türkiye'de sadece 5 müessesede mevcut olan 
bu elektronik beyin cihazı, 64 bin ile 90 bin karak
ter arasında hafızaya sahiptir. Bu hassas aletin ilmî, 
teknik ve idarî meselelere tevcih edilmesi, Devlet İsta
tistik Enstitüsünün çalışmalarına hız vermiş olduğu 
cihetle, 1975 bütçesinde bu hususu gözönüne almak 
lâzımdır. Mevzuubahis cihazın mütemmim unsurları 
da ikmal edilmiş bulunuyor. Ancak, bu mevzuda ye
tişmiş olan eleman ihtiyacının başgöstermesi, ihtimam
la yetiştirilen unsurların âmme hizmetlerinde tutu-
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lamaması üzerinde ehemmiyetle durulacak bir me
seledir. Uzun zamanda ve güç şartlar altında yetişen 
operatör, programcı, sistem çözümleyici ve proje yö
netmeni gibi personelin müessese bünyesinde kalması 
ise, tamamıyle tediyeye bağlı bir keyfiyettir. Bu mev
zuda Devlet İstatistik Enstitüsü sıkıntı içindedir. Mü
essesenin bu derdine bir çare bulmak lâzımdır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü hizmet anlayışı cihetin
den de muhtelif gelişmeler göstermiş, faaliyetlerini 
alâkalıların ihtiyaç duyduğu mevzulara teşmil etmiş 
bulunmaktadır. Yapılan tenkit ve temennileri kıy
metlendirerek, çalışmayı düstur ittihaz etmiş olan bu 
müesseseye, her teşekkülün yardım elini uzatması ge
reği izahtan varestedir. 

Bütün bunlara rağmen, çalışmalarda bazı gecikme
lerin mevcudiyeti, bazı mevzularda aranan bilgilerin 
kifayetsizliği de bir vakıadır. Bunu her türlü kabili
yetin ve imkânın haricindeki faaliyetin neticesi say
mak, yani, istatistik toplama ve kıymetlendirme fiil
lerinin yapısından gelen bir hususiyet olarak müta
lâa etmek zarureti vardır. İstatistikî malûmatın, kay
naklarından geldiği haliyle bir ameliyeye tabi tutul
ması mümkün değildir. Maddî hataların tashihi; nok
san malûmatın, kaynağı gidilerek tamamlanmasr za
man alıcı bir iştir. Mesaha faaliyetleri, Enstitünün 
mahdut kadrosu ile, geceli gündüzlü çalışmayı icabet-
tirmektedir. Bütün bu zarurî halleri gözönünde tuta
rak, faaliyetlerindeki gecikmelerin müsamaha ile kar
şılanması şayanı temennidir. 

Muhterem milletvekilleri, geçen yıllar zarfında 
Enstitünün ortaya koyduğu hizmetlerle, bütçe imkân
ları arasında yapılacak mukayeseler, bu müessesenin 
faaliyet semeresini ortaya koyucu mahiyettedir. Nite
kim, Enstitünün mütevazi bütçe imkânları içinde 1974 
yılında gerçekleştirdiği faaliyetler ile, 1975 için plan
ladığı hizmetlere bir göz atmak bu iddiamızı teyit 

i eder sanırım. 

1974 yılı çalışma faaliyetleri; 
1. 1970 ile 1971 de tatbik edilmiş bulunan, zi

raat, nüfus, binalar, sanayi ve işyeri sayımlarından 
neticelerin alınması ve neşir halinde istifadeye sunul
ması çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlanmıştır. 

2. 1973 yılında yapılmış olan genel milletvekili 
seçimi, kısmî senato seçimi ve mahallî seçimlerin ne
ticelerini kıymetlendirerek matbu halde istifadeye sun
muş bulunuyor. 

Enstitü, 1973 yılı Haziran ayında, kırsal sahalarda 
yaşayan nüfusun içtimaî ve iktisadî yapısını ortaya 

koyan, bir yıl süreli muhtelif anketler tespit etmiş ve 
bunları tatbik etmiş ve mutalarının kıymetlendiril
mesi safhasına ulaşmıştır. 

3. Nüfus sayımları arasındaki yıllarda nüfusun 
demografik istihalesini tetkik etmiş, takip etmiş ve 
bu maksatla Enstitü bünyesinde bir Demografik Araş
tırmalar Merkezi kurmuş bulunuyor. Bu teşekkül, 
memleket sathında çeşitli anketlerin tatbikatına baş
lamıştır. 

4. Aynı yıl içinde imalât sanayinin yıllık ve Üç 
aylık anketleriyle kara ve deniz nakliye vasıtaları an
ketleri, su ürünleri anketleri, buğday hasılatı anketleri, 
bazı meyvelere dair anketler ile madencilik anketleri 
halen tatbik edilmektedir. Bu yıl içinde gaz, su, elek
trik, işçi ücretleri, toplu sözleşmeler sahasındaki faali-
yeler dış ülkelere giden, oralarda bulunan ve dönen 
işçiler hakkında anket hazırlıklarına dair faaliyetler 
devam ettirilmiştir. 

1975 yılı çalışma faaliyetleri; 
1. 1975 yılında da 53 sayılı Kanununun kendisi

ne tahmil ettiği ve her sene muntazaman derlenen 
ve neşredilen carî istatistik mutalarının derlenmesine, 
kıymetlendirilmesine ve neşrine devam edilmiştir: 

2. Aynı yıl içinde, 1974 yılındaki saha tatbikat
larının tamamlanmış olanları ile, yukarıda bahsedilen 
anketlerin kıymetlendirilmesi, neşredilmesi yoluna gi
dilmektedir. 1974 yılında hazırlık çalışmaları tamam
lanmış olan anketlerin saha tatbikatı bu yıl içinde 
gerçekleştirilebilecektir. 

Kanun kuvvetindeki kararnamelere göre yeniden 
tanzim edilecek olan intibak cetvellerinin kıymetlen
dirme çalışmaları yapılacaktır. 

1975 yılında onuncu defa genel nüfus sayımı 
yapılacaktır. 

Yukarıda mevzuubahsolan hizmetlerin yapılabil
mesi maksadıyle huzurunuza getirilen Enstitü Büt
çesinin müşahhas ölçülere istinaden hazırlandığı ka
naatinde olduğumuzu arz eder; bütçenin müesseseye 
ve milletimize hayırlı olmasını Cenabı Allahtan diler, 
hepinizi saygılarla selâmlarım. (M. S. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaçorlu. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Selçuk İmanı-

oğlu (A. P. sıralarından alkışlar). 
A. P. GRUPU ADINA SELÇUK İMAMOĞLU 

(Kayseri) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsünün 1975 

malî yılı Bütçe kanunu tasarısı ile ilgili olarak, Ada
let Partisi Grupunun görüşlerini belirtmek üzere hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

I 
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Memleketimizde ekonomik ve sosyal olaylarla il- 1 
gili sayısal bilgilerin toplanması gayretleri oldukça 
eskidir. Osmanlı Devleti yeni kurulduğu sıralarda I 
toprak sayımı nüfus sayımına önem verilmiştir. Bu I 
alanlarda, birçok sayımlar yapılmış, neticede Nüfus I 
Sicil Nizamnamesi ve nüfus tezkereleri meydana geti- I 
rilmiştir. Cumhuriyetin ilânından sonra, 1926 yılında I 
Başbakanlığa bağlı, yarı merkezî sistem ile çalışan Is- I 
tatistik Umum Müdürlüğü Teşkilâtı kurulmuştur. 

Bu kuruluş, 1927 yılında, nüfus tarım sanayi sa- I 
yımını gerçekleştirmiştir. 1962 yılına kadar bu unvan | 
altında, ülkemizin yegâna bilgi toplama merkezi ola- I 
rak görev yapan müessese, bir yandan gerçekleştir
diği sayım ve anketlerle değerli bilgiler toplamış, di- I 
ğer bir yönden de istatistik, kavram ve metotlarının I 
ülkemizde yerleşmes ve gelişmesini sağlamıştır. 

Bu gelişmeler sonunda, reorganizasyon zarureti 
hâsıl olmuş, 1962 yılında 53 sayılı Kanunla, kurulu- I 
şun yetki ve sorumlulukları genişletilmiştir. Devlet I 
istatistik Enstitüsü adı altında bir araştırma merkezi 
hüviyetine kavuşturulmuştur. I 

Kalifiye eleman yetiştirme, teşkilâtlanma ve teç- I 
hizatlanma yönünden, müessese için yararlı olduğu I 
kadar, kalkınma planlarının hazırlanmasına, uygula- I 
masına ve sonuçlarının tespitinde kullanılacak ista
tistik bilgileri yetenekle kısmen temin edecek mahi
yette olması yönünden, ülkemiz için faydalı olmuş- I 
tur. 53 sayılı Kuruluş Kanunu ile, Devlet İstatistik 
Enstitüsüne son derece güç ve çeşitli hizmetler yük
lenmiştir. Kanunun 2 nci maddesi bu hizmetleri ta
dat etmiştir. I 

Enstitü, istatistik bilgileri hangi amaç ve kullanış
lar için derler ve düzenler ve bu bilgiler hangi seviye- I 
de olmalıdır? Bunun üzerinde kısaca durmak istiyo
rum: 

Bütün bu istatistikler, belirli tanım, ayrım ve kap
sam çerçevesinde, ekonomik ve sosyal analizlerin ya- I 
pılabileceği nitelikte olmalıdır. Planlama çalışmaların- I 
da kolaylıkla kullanılabilmelidir. Böyle olunca, ista
tistikler bir ekonominin detaylı, komple tablolarını 
gösterecek bir niteliği taşımalıdır. Neticede, bir mem
leketin millî hesaplar sisteminin, sektör!erarası iliş- j 
kiler sisteminin ve malî muameleler sisteminin tesisi- I 
ne imkân verecek çeşitli, dengeli, ekonomik ve sos
yal değişken akımlarını göstermelidir. Bu istatistik 
akım ve seviyeleri, yıllararası mukayeselere imkân 
vermelidir. I 

Enstitünün bu çerçeve içinde istatistik düzenleme 
çalışmaları maalesef gerçekleşmemiştir. İstatistiklerin I 
güvenilirliği hemen hemen yok gibidir. Çünkü, bir I 

I yıldan diğer bir yıla, aynı konudaki istatistik verileri 
I büyük değişmeler göstermektedir. Ekonomik faaliyet-
I 1er yönünden kapsam çok dardır, imalât sanayii için 

beş bin ilâ altı bin işyerine ait istatistikler mevcudo-
lup, diğer işyerleri hakkında yıllık herhangi bir bilgi 

I yoktur. Ticaret ve hizmet işyerlerine ait yıllık bilgi-
I 1er toplanmamaktadır. Ulaştırma faaliyetleri hakkın-
I da yine bilgi yoktur. Yalnız, vasıta farkı hakkında 
I bilgi vardır, inşaat faaliyetleri hâlâ ruhsat istatistik-
I leri ötesine gitmemiştir. Tarım istatistikleri ancak re-
I kolte tahminlerini göstermektedir. 

I 1970 yılı sanayi ve işyeri ve tarım sayılarının ne
ticeleri, aradan beş yıl geçtiği halde yayınlanamamış-

I tır. 1970 nüfus sayımının neticeleri henüz alınamamış-
I tır. istatistikler ne kadar çabuk yapılır, ve neşredi-
I lirse, ondan istifade etmek imkânı o kadar isabetli ve 
I süratli olur. 

Sayın milletvekilleri; memleketimizin sanayi yö
nünden bir envanteri yapılmalıdır. Bu yapımda Dev
let istatistik Enstitüsü ile Sanayi Bakanlığı, Devlet 

I Planlama Teşkilâtı ve Sanayi Odası işbirliği yapma
lıdır. Ayrıca, tarım kapasitesinin paritesinin de ya-

I pılması lâzımdır. Tarım parkesi, mahsul fiyatlarının 
çiftçiye sağladığı satınalma gücü ile çiftçinin her tür-

I lü piyasadan satınaldığı zarurî ihtiyaç maddeleri ara
sındaki farkı belirtmeye yarar. Konu bugüne kadar 

I ele alınmamıştır. 

I Sayın milletvekilleri, bir memleketin idaresinde ve 
I ekonomik meselelerinin hallinde takibedilecek yolda 
I gerçeklere aykırı hareket edilirse, istatistik döküman-
I lara istinat edilmezse, alınacak kararlarda isabet bul

mamıza imkân yoktur. 
I 1974 yılı bunalımlarının sebebi de, memleketin 

imkânları üzerinde Hükümetin bilgi sahibi olmadan 
I ve istatistikî bilgi ve dokümanlara kıymet vermeden 

kararlar almış olmasıdır. Bir Devletin idaresi üzerin-
I de söz sahibi olan insanların hayalî konuşmaları, 

meselelerin halline imkân verecek çözüm yolu olama
mıştır. Bu sebepledir ki, İstatistik Enstitüsünün geliş-

I meşine ve kuvvet kazanmasına imkân vermemiz ge-
j rekir. 
I 1974 malî yılı bütçesinin müzakeresinde bakınız; 

grupu adına konuşan Cumhuriyet Halk Partisi sözcü
sü bu mevzuda ne diyor: «53 sayılı Kanunun verdiği 
yetki içinde bölge müdürlükleri ve muhabirliklerinin 

I artırılması planlanmış bulunmak* ad ir. Amaç, hrmete 
kalite ve sürat kazandırmaktır. Fakat, bir şeyi unu-

I ttıyor sayın Devlet İstatistik Enstitüsü mensupları, be-
I nim oturduğum Çankaya'da, altına 400 bin liralık bir 
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Mercedes alan içine kunduz gibi bir köpek koyan 
arkadaşların bazılarının, köpeğine sabahleyin ciğer, 
öğleyin pirzola, akşam böbrek yedirmesini ve benim 
Ağrı dağının dibindeki köylümün, 365 günde bir 
kilo et alamamasını da istatistiğe koyarsak, hakikat
ler asıl o zaman meydana çıkar Türkiyede» 

Şimdi soruyorum arkadaşlar, iktidarları devre
sinde istatistik Enstitüsüne yukarıda söylediklerini 
bahşetmişler midir? Ağrı dağının dibindeki köye ne 
götürmüşlerdir? Türkiyemizin hangi köyüne ne gö
türmüşlerdir? Şehire ne götürmüşlerdir? Şehirliye ne 
götürmüşlerdir? Memleketi mahrumiyetler diyarı ha
line yedi ay içinde onlar getirmemişler midir? 

Mesele, vatandaşa hizmet götürebilmek, hayat 
seviyesini yükseltip birlik ve beraberliği temin et
mektir. 

Memleketimize ve milletimize, bölücü "sözler ve 
komple ayırıcı sözler zarar getirir, fayda getirmez. 

Sayın milletvekilleri, Devlet İstatistik Enstitüsü
nün 1975 yılı bütçesi, giden yıla nispetle % 24,31 faz-
lasiyle, 68 678 058 liradır. Enstitü, kendisine tanınan 
malî imkânlarla, kanunla verilen görevleri yerine 
getirmeye çalışmaktadır. 

Bilindiği üzere Enstitü, 1968 yılında alınan 64 
bin karakter ile 90 bin karakter arasında hafızaya sa
hip bilgisayar sistemini büyük maksatlarla teessüs et
miş bulunmaktadır. Bu tesisin verimli çalışabilmesi 
elemana bağlıdır. Tesisin yeni ilâvelerle geliştirilmesi 
zarureti vardır. 1964 sonunda açılan eğitim merke
zinde geniş çapta eleman yetişmiş. Amerika'da ve 
Fransa'da ihtisas görmüşler, lisan öğrenmişler; fakat 
özel sektörün fazla ücret vermesi sonunda özel sek
töre gitmişlerdir. Yeni eleman yetiştirilmemektedir. 
Personelin, Enstitünün bünyesinde muhafazası için 
gerekli malî tedbirlerin alınması lâzımdır. Sözleşmeli 
personelin çalıştırılması için Enstitüye imkân tanın
malıdır. Enstitüde yan ödemelerden istifade edemeyen 
personel mevcuttur. Bu durumun da düzeltilmesi ge
rekir. 

1975 malî yılı bütçesinde Enstitüye ayrılan 
68 678 058 Türk Lirası, gerekli faaliyetleri taşıyacak 
miktarda değildir. Çünkü, 1975 yılı, genel nüfus sa
yımının yapılacağı yıldır. Sayımda ücretsiz eleman 
çalıştırmak, sayımın çeşitli sebeplerle sıhhatsiz olma
sını intaç etmektedir. 40 milyona yakın bir masrafın 
tahminen, yapılacak sayım için ayrılmış olması, sa
yımın sıhhatine tesir edici mahiyettedir. Yatırımlar 
için ayrılan 3 700 000 Türk Lirası 1974 yılına na
zaran 1 350 000 lira daha azdır. Tasarruf zihniyetiy

le hareket edildiği müşahede edilmiş; fakat evvelce 
de belirttiğimiz gibi, Enstitünün, yatırımlara fazla-
sıyle ihtiyacı vardır. Devlet istatistik Enstitüsüne, 
53 sayılı Kanunla verilmiş bulunan görevlerin tam 
manasıyle yerine getirilebilmesi için, bu kuruluşa, 
gelecek yıllarda daha geniş imkanlar tanınması icap 
etmektedir. 

1975 Malî yılı bütçesinin Enstitüye ve Devletimi
ze hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Haktan niyaz 
eder, Grupum adına saygılarımı sunarım. (A.P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İmamoğlu, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Nev-

car Türkcan, buyurunuz efendim. 

C.H.P. GRUPU ADINA NECCAR TÜRKCAN 
(izmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 1975 yılı bütçe 
tasarısı üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Millet 
Meclisi Grupunun görüşlerini arz etmek için huzur
larınızda bulunuyorum. C.H.P. Grupu adına hepini
ze saygılar, sevgiler sunarım. 

İstatistik, öngörülen ekonomik, sosyal ve siyasal 
amaçlara ulaşabilmek için, bütün dünya ulusların-
ca büyük ölçüde kullanılan ve yararlanılan bir araç
tır. Bir toplumda gerçek anlamda plan ve program 
yapabilmenin, ya da planlı kalkınmadan söz edebilme
nin, temel koşullarından birisi, o ülkede yeterli istatistik 
verilerinin varlığıdır. Planlı kalkınmaya karar vermiş 
bir toplumun istatistik örgütü; eğitim, sanayi, in
şaat, ulaştırma, ticaret ve diğer hizmet kesimlerine 
ilişkin verileri gerekli zamanda ve doğru olarak elde 
edemiyorsa, o tuplumda gerçek plan yapmanın ve 
uygulayabilmenin olanağı yoktur. 

Devlet İstatistik Enstitüsü, halkımızın endişe 
duyduğu istatistiklerin tamamen gizli tutulduğunu, 
bunun altında vergi olmadığına halkımızı inandır-
malıdır. 

Cumhuriyetimizin ilk ve önemli kuruluşlarından 
biri olan Devlet İstatistik Enstitüsü, 1927 yılından 
bu yana ülkemiz için değerli hizmetlerde bulunmuş
tur. Devlet istatistik Enstitüsü Genel Müdürlüğü
nün kadro ve teşkilât imkânlarını artıran rakamsal 
bilgi ihtiyacını karşılayamayacağı planlı döneme ge
çiş yıllarında anlaşılmış ve 1962 yılında 53 sayılı 
Kanunla bugünkü Devlet istatistik Enstitüsü kuru
larak, kadrosunun gelişmesi sağlanmış ve kuruluşun
dan bu yana yüzde yüzün üzerinde, personel bakı
mından artış göstermiş, personel mevcudu bugün 
1000'i aşmıştır. Elde edilen burslarla yüzden fazla 
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elemanı Enstitü, eğitim maksadıyla yurtdışına gön
dermiş: Fakat üzüntüyle belirtelim ki, yurtdışı eği
timinden uzman olarak, master derecesiyle dönenlerin 
sayısı iki elin parmağı kadar azdır. Bu nedenle, ya
bancı uzman ihtiyacı halen aralıksız sürmektedir. 

Bu Kuruluşumuzun geçmişte olduğu gibi, günü
müzde ve gelecekteki görevi, dış etkilerden uzak, tü
müyle tarafsız bir teşkilât olarak, planlı ekonomik 
ve sosyal kalkınmanın gerektirdiği istatistik verileri 
derleyip, değerlendirmek ve vaktinde kullanıcılara 
sunmaktır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü bugünkü çalışmala
rının sonucu ortaya çıkan verileri önemli olanları 
genellikle tarihsel değer taşımakta ve güncel ihtiyaç
ları karşılamamaktadır. Devlet İstatistik Enstitüsü 
güncel ihtiyaçlara cevap verebilmek için, 1969 yı
lında takriben 5 milyon liraya Univac 9 400 elekt
ronik beyin satın almış; ancak arıza nedeni ile bu 
elektronik beyin, Eylül 1971 de çahştırılabilmiştir. 
Kiralandığında, saati iki bin liranın üstünde olan ma
kinenin, iki yıl âtıl kalışının memleketimize açtığı za
rar ortadadır. Elektronik beyin son sistem cihazlar
la mücehhez olduğu halde, sık sık aksamalar olmak
ta ve ara sürelerle âtıl kalmaktadır. Oysa, Univac 
9 400'ün 24 saat çalışması sağlandığı takdirde, Ens
titünün anket ve sayım sonuçları kısa zamanda kul
lanıcılara intikal ettirilebilecektir. 

1975 bütçesi 68 678 058 lira olarak geçen yıla 
oranla % 24-31 oranında artırılmıştır. Enstitü, ken
disine tanınan malî imkânlarla, kanunen verilmiş 
olan görevleri yerine getirmeye çalışmalıdır. Artık, 
Enstitünün beş yılda bir nüfus sayımı yapan bir 
müessese olarak tanındığı dönemin kapandığını gör
meyi, Enstitünün her sahada memleket gerçeklerini 
rakamlarla ortaya koyan bir müessese olmasını isti
yor ve bekliyoruz. 

Halen, Devlet İstatistik Enstitüsü dışında Ticaret 
Bakanlığı İstanbul Ticaret Odası çeşitli fiyat ve ge
çinme indeksleri yayınlamaktadır. Bu çeşitli kaynak
ların rakamları birbirini tutmamaktadır. Ankara şehri 
için halen biri Ticaret Bakanlığı, iki tanesi Devlet İs
tatistik Enstitüsü tarafından olmak üzere üç tane ge
çinme indeksi neşredilmiştir. Ticaret Bakanlığı in
deksine göre hayat pahalılığı Eylül 1973'ten, Eylül 
1974'e % 12 artmıştır. İstatistikler Enstitüsünün bi
rinci endeksine göre aynı aylarda artış % 21, ikinci 
indekse göre % 18 dir. Yine Enstitü, 1974 millî ge
lir tahmini olarak iki geçici tahmin yapmış ve birbirin
den çok farklı iki kalkınma hızı ilân etmiştir. İlk tah

mine göre, 1974 kalkınma hızı % 8,8 iken, ikinci tah
min % 7,5 olmuştur. 

Şimdi, gerek resmî, gerekse özel işlerde bunların 
hangisi geçerli olacaktır? Enstitünün çeşitli indeksleri 
yayınlayıp, isteyenin istediğini kullanmasının beklen
mesi gayet sakıncalı bir tutumdur. Bir devlet mües
sesesi olarak, böyle bir rakam kargaşalığını önlemek 
zorundadır. 1972 yılında Enstitü, Univac 9400 elek
tronik beyin yanında, Bilgi İşlem Merkezinde Univac 
1005 İBM 407 makineleri, 29 adet bilgi kayıt ve del
gi makinesiyle büyük bir kapasite arz ederken, sayım
ları hâlâ zamanında nerşedememektedir. Örneğin, ay
lık bültenler 1974 yılında ilk 10 ay için 4, 3, 3 aylık
lar olarak yayınlanmıştır. 1970 genel nüfus sayımının 
ekonomik ve sosyal niteliklerine ilişkin verileri il il ya
yınlanarak, çok kısa bir süre önce bitirilmiştir. 4 yıl 
önce yapılmış olan sanayi ve işyerleri sayımının bütün 
sonuçları halen yayınlanmamıştır. Sanayideki hızlı ge
lişmeler karşısında bunlarla ilgili bilgilerin bu kadar 
geç bırakılması hoş olmasa gerektir. 

Yine, beş yıl önce, 1970 yılında yapılan tarım sayı
mının, topraklarımızın tarımsal kullanışını gözeten ilk 
neticeleri 1972'de yayınlanmıştı. O zamandan beri 
sayımın, çiftçi ailelerinin durumu ile ilgili bilgiler ha
len yayınlanamamıştır. Bugün ülkemizde çeşitli tarım 
ürünlerinin hangi büyüklükteki tarımsal işletmelerde, 
ne ölçüde geliştirilmekte olduğu konusunda bilgilere 
daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. 

1973 yılında yapılan hayvan sayımı sonuçları da 
halen yayınlanamamıtşır. Öte yandan, 1971 - 1972 
yılları Devlet İstatistik Enstitüsünün bir yıllık faali
yetini kapsayan bir bültende, Enstitünün aksayan yön
leri veya yapılan işler ortaya konmuştur. Bu tür ça
lışma raporlarının her yıl tekrarlanmasında büyük fay
da bulmaktayız. Bu raporda ilginç konularda istatis
tik çalışması yapılması öngörülmüş ve yeni şubeler ku
rulmuş, mahallî muhabirlikler açılmıştır. 

Ancak, bugün, 1972 yılında kurulan Spor İstatis
tikleri Şubesi ile Banka ve Sigorta İstatistikleri Şubesi 
yöneticilerle lağvedilmiş, yine o yıl kurulan Toplu 
Sözleşme İstatistikleri Şubesi âtıl bırakılmıştır. Son 
iki yıl içinde, yetişmiş elemanların bazıları Enstitüden 
ayrılmıştır. Özellikle, Bilgi İşlem Merkezinden 6 kişi 
ayrılmıştır. Yetişmiş elemanların ayrılmaması için yö
neticiler gerekli çalışmaları yapmalıdır. 

Devlet İstatistik Enstitüsüne mutlaka kendimiz ele
man yetiştirmek zorundayız. Hele, millî bünyemizi ya
kından ilgilendiren konularda dışkaynaklar yardımıyle 
araştırma yapılması çok yanlış bir tatbikattır. 

— 237 — 
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Ülkemizde nüfus artışı, göç olayları, ölümler, do
ğumlar, tarım, sanayi sayımı gibi sosyal konularla il
gili bir anketin, yabancı kaynaklardan sağlanacak 
malî imkân ve yabancı uzmanlarca sürdürülmesi hiç 
doğru değildir. Dışa bağımlılıktan kurtulmaya çalıştı
ğımız bir devirde böyle bir davranışın anlamı yoktur. 

Ülkemizde toprak reformu, mutlaka yapılması ge
rekli olduğu her siyasal örgütçe kabul edilmiş; ancak 
bu, siyasal partilerin programına göre çeşitli isimler 
almıştır. Cumhuriyet Halk Partisi topraksız köylüyü 
düşünürken, diğerleri toprak ağalarını düşünerek ha
reket etmektedir. Bu nedenle İstatistik Enstitüsü, ül
kemizdeki tarım arazlerinin ne kadar olduğu, bugün 
Hazine topraklarının ne kadarının Hazineye kayıtlı, 
ne kadarının ağalarda topraklarına eklendiğinin, 500 
ilâ 1 000 ve daha büyük dönümdeki tarımsal işletme
lerin kaç ailenin elinde bulunduğunu, köyde yaşayan 
topraksız köylülerin kaç aile olduğunu çok ciddî ola
rak araştırmak zorundadır. 

Daha önce 1970'te yapılan tarım sayımı verileri, 
Devlet İstatistik Enstitüsünün rakamlarına göre, ülke
mizde 309 bin topraksız köylü aile olarak verilmiş
ken, köy envanter etütlerine göre (Köy İşleri Bakan
lığınca hazrılanan) topraksız 1 200 000 köylü aile var
dır. Bu çelişkilerin herkesi büyük bir yanılgıya sürük
leyeceği aşikârdır. 

Bunun için, yetenekli ve istatistik uzmanı kişilerin 
Enstitüye getirilmesi zorunluluğu vardır. Geri kalmış 
ülkemizin yoksul insanlarının insanca yaşamasına ışık 
tutacak anketlerin güvenilir ve net olmasını; istatistik 
çalışmalarının, çağımızın uygarlığı düzeyine çıkarılma
sını Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi Grupu 
adına bekler ve Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesinin, 
mensuplarına ve ulusumuza yararlı olmasını diler, C. 
H. P. adına Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. 
sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkcan. 
Şahsı adına Sayın Hüseyin Erçelik, buyurun. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

İstatistik Enstitüsü bütçesi üzerinde konuşurken ka
tiyen siyaset yapmamayı düşünüyordum. Türkiye'de 
siyaset yapılmayacak tek kurum, tek müessese İstatis
tik Enstitüsüdür. Beş kere beşin arasına kimse gire
mez; ne 24 diyebilir, ne de 26 diyebilir. 

Değerli arkadaşım, Sayın Adalet Partisi Sözcüsü 
Selçuk İmamoğlu, «Geçen yıl Cumhuriyet Halk Par
tisi Sözcüsü bir konuda şunları söyledi: Kapitalist sö
mürücü, altına 350 bin liralık Mercedes alıp, içerisine 

kunduz gibi bir köpek koyup, onu puro sabunlarıyle 
yıkayıp; sabahları pirzola, öğleyin böbrek, akşamleyin 
de ciğer yediriyor. Ada'ya, Moda'ya, İsviçre'ye Alp 
dağlarına götürüp, Capri adalarında artistlerle fink 
atıyor» manasında konuştu ve sözlü olarak bir dilekçe 
verdi. 

Konuşmayacaktım; ama şimdi bu sözlü dilekçenin 
cevabını veriyorum: Diyor ki, «Cumhuriyet Halk Par
tisi bunlar için ne yaptı?» 

Türkiyen'in % 80'i karataşlar arasında, çamur içe
risinde, dağlarda yaşamaktadır. Bir kısmı inde, mağa
rada yaşamaktadır. Türkiye zikzaklarda dolu eksan
trik bir ülkedir. Artı sonsuzla eksi sonsuz arasındaki 
kadar muazzam karışık bir kitle halinde yaşamakta
dır. Bir kısmı toprak tabaklarda, çanaklarda, çömlek
lerde yemektedir, bir kısmı kristal tabaklarda yemek 
yeyip köşklerde, kâşanelerde yaşamaktadır. Bir kısmı 
bir lokma ekmeği bulamamaktadır; bir kısmı pirzolayı 
bile beğenmemektedir. Bir tarafta omuzu lime lime ol
muş, ceketi parça parça olmuş, yedi yıl oduna gide gi
de dökülmüş bitmiş, suratı da kupkuru, otuz günde 
yüzü bir traş görmemiş, saçları altı aydan beri sabun 
görmemiş bir kitle oturuyor, birisi de sabahleyin gü
neşe göre beyaz giyiniyor, öğleyin gri giyiniyor, akşam 
siyah giyiniyor yemeğe gitmek için. İşte, artı sonsuz
la eksi sonsuz arasındaki zikzaklar ülkesi eksantrik 
ülke; Türkiye bunun adı. 

Değerli arkadaşlarım, bunları kim yaptı; kapitalist
ler, sömürücüler, çahcılar, hırsızlar; bunlar yaptı, baş
kası yapmadı; ben yapmadım, Dodurga köylüsü olarak 
ben yapmadım. Ben buraya dağlarda koyun güderek 
geldim. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, bir kısım insanlar tahta ta
baklardan yediği gibi, tahta kaşıklarla çorbayı, elleri 
ile yiyor pilâvı, kavrayarak. Bir kısmı da Rostret mar
ka, Alman malı, İngiliz malı ve dünyanın neresinde 
en güzel galvanizli tabak, çanak, çömlek, kaşık varsa 
onu arıyor, işini gücünü bırakıyor. Bir kısım insan
lar karasabanın arkasında karısı ile, kızı ile, eşi ile, 
dostu ile yanyana, göğüsleyerek sabaha kadar çalışı
yor, sabahtan akşama kadar ay ışığında bir lokma ek
meğe muhtaç; bir kısım insanlar, çekmecesine hiç gör
meden 10 bin, 100 bin geçiyor; İsviçre'de Alp dağla
rında, İtalya'da Capri adalarında, Fransa'da, Mona-
co prenslerinin yanında yiyor. İşte sizin dilekçe ver
diğiniz Türkiye. 

Peki, Cumhuriyet Halk Partisi Ak Günler kitabın
da ne demişti? «Üreticinin ürünlerinin değerini vere
ceğim» demişti. Kilosu 6 lira olan anasanu 25 lira 
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yaptı. Türk köylüsü üç ton anason yetiştirdi ise, be
nim Denizli'nin Çameli kazasındaki gibi, tam 75 bin 
lira para aldı. Eskiden traktör 63 bin lira idi, Sayın 
Ecevit zamanında tam 73 bin lira oldu. Şimdi hesabı
nı vereceğim bir matematikçi olarak. 

BAŞKAN — Sayın Erçelik, mevzua girin efendim, 
vaktiniz dolmak üzere. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Devamla) — Efendim, di
lekçe verdiler, dilekçeyi cevaplandırıyorum; başka bir 
şey demiyorum. 

Arkadaşlarım, kilosu altışar liradan 13 ton anason 
satsın ki, bir traktör alsın; ama Ecevit zamanında 2,5 
ton anason sattığı zaman gümbür gümbür yolu, güm
bür gümbür toprağı kavrayacak, kaldıracak Massey 
traktörünü aldı, dev gibi bir traktör aldı, dumanları 
Ege bölgesini dalgalandırdı. Daha ne yapsın? 

Değerli arkadaşlarım, buğdayı 125 kuruşa yedirdi, 
3,5 liraya ondan aldı. Eskiden, sömürücü, kapitalist 
buğday tüccarları Eylül ayında 125 kuruşa halktan 
alıyordu; Mart ayında 3,5 liraya satıyordu; buz gibi 
sömürüyorlardı, buzlar gibi hem de; ama Ecevit on
ların çanlarına ot tıkadı, ot. 

BAŞKAN — Sayın Erçelik, üç dakikanız kaldı 
efendim. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Devamla) — Öyle mi efen
dim? Hatırlattığınız için teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Yalnız, İstatistik bütçesinden bahse
diyoruz; mevzuu değiştirmeyelim efendim, lütfen. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Devamla) — Efendim, bun
lar istatistiğin tam kendisi. 

SELÇUK İMAMOĞLU (Kayseri) — Pamuktan, 
gübreden bahset; onları anlat sen, 

HÜSEYİN ERÇELİK (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, «pamuk» diyor; dikkat buyurun bir dakika, 
«pamuk» diyor. Cevap vereceğim: 

Pamuğun 4,5 kiloluk topu eskiden iplik olarak 274 
lira idi; Ecevit bunu 154 liraya indirdi. Uyanınız lüt
fen. Eğer, Ecevit 154 lira üzerinden pamuğu Türk mil
letine verseydi, 3,5 b'ra olurdu veya 2.5; ama öyle 
bir bol para verdi ki... Türk köylüsüne kucak dolusu 
para verdi-; 8 liradan taban fiyat yaptı, 18 liraya ka
dar sattı beyefendi. 

BAŞKAN — Sayın Erçelik, cevap vermeyin efen
dim, çok rica ederim. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Devamla) — Dilekçe veri
yorlar, cevaplandırıyorum, bir şey yapmıyorum. 

BAŞKAN — Siz cevap vermekle mükellef değilsi
niz. 
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Bir dakikanız var, cümlenizi toplayınız, yoksa sö
zünüzü keseceğim efendim. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Devamla) — Bir dakikam 
varmış... 

Evet, yaranın üzerine çok fazla neşter vurup da ka-
natmaktansa, bu seviyede bırakmayı tercih ederek he
pinizin huzurundan sevgiler, saygılar sunarak ayrılı
yorum. (C. H. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erçelik. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI MEHMET SALİH YIL
DIZ (Van) Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 
Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesi üzerinde konu
şan bütün konuşmacılara teşekkürlerimi arz etmek
le söze başlıyorum. 

Gerçekten, Devlet İstatistik Enstitüsünün önemi 
en iyi biçimde ifade edilmiştir. Bu bakımdan, aynı 
hususları tekrar ederek kıymetli zamanlarınızı al
mak istemiyorum. 

Devlet İstatistik Teşkilâtı, edinmek istediğimiz 
bilgilerin önemli bir kaynağı ve dalıdır. Hele, plan
lı dönemde bu önem çok daha belirgin bir hale gel
miştir. ' . , 

Sayın Demokratik Parti sözcüsü arkadaşımız, 
enstitünün gereken bilgileri vermekte bazı ahvalde 
geciktiğini ifade ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun sebebi, muhte
lif sektörlerden istenen bilgilerin zamanında intikal 
etmemesinden ibarettir. Enstitüye zamanında intikal 
eden bilgiler, bizzat Başkanlıktan aldığım malûma
ta göre, en kısa sürede değerlendirilmektedir. Kuru
luşun bu bilgileri değerlendirebilmek bakımından her
hangi bir imkânsızlığı bahis konusu değildir; bütün 
imkânlara sahip bir kuruluş olarak çalışmalarına de
vam etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi ve sayın Adalet Partisi sözcüleri bazı husus
lara temas ettiler. 1970 nüfus sayımı sonucu, sanayi 
işyerleri sayımı, tarım sayimı sonuçları gibi birtakım 
sonuçların bugüne kadar alınamadığını ve ilân edil
mediğini ifade ettiler. 

Sayın arkadaşlarım, Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanından aldığım kesin bilgilere göre, bütün bu 
bilgiler kitap halinde neşredilmiştir ve bu konuşma
yı yapan sayın arkadaşlarım arzu ettikleri takdirde, 
yarın kendilerine, bu bilgileri ihtiva eden kitapları 
sunmak durumundadırlar. Bu itibarla, herhangi bir 
gecikme bahis konusu değildir. Ancak, bir hususa 
temas etmekle sözlerimi bitirmek istiyorum muhte^ 
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rem arkadaşlarım. Buna hiçbir arkadaşım temas et
medi. 

Malumu âliniz, elimizdeki kanun gereği olarak, 
5 yılda bir genel nüfus sayımı yapılmaktadır. 5 yıl
da bir yapılan genel nüfus sayımının yararlı olmadı
ğını, Enstitü Başkanlığı, yaptığı etütler sonucu ifade 
etmektedir. Buyıl, yani içinde bulunduğumuz 1975 
yılı Ekim 26'da yine genel nüfus sayımı yapılacaktır. 
Bunun için bütçeye, gereken ödenek konmuştur; 
ancak bir kanun konusudur. Şahsen, enstitü olarak 
arkadaşlarımdan aldığım bilgilere müsteniden Yüce 
Meclisin takdirlerine sunmak üzere bir öneride bu
lunmak istiyoruz. İmkân olur, vaktiniz olursa, bu 
beş yılda bir yapılacak sayımın on yıla çıkarılma
sında büyük faydalar vardır. Bunun birçok sebep
leri etüt edilmiş ve bu sonuca varılmıştır. Arz etti
ğim gibi, bu durumun Yüce Meclisin takdirlerine 
vabeste bir husus olduğu için, sadece bilginiz olsun 
diye vegereken girişimlerde bulunmak istenildiği 
takdirde bir doküman olsun diye arz ediyorum. 

Sözlerimin başında da arz ettiğim gibi, değerli 
konuşmacılar gerçekten bize ışık tutular. Enstitü
nün önemi üzerinde durdular; buna uzun boylu ek
leyecek herhangi bir husus yoktur. 

Kıymetli zamanlarınızı daha fazla israf etmemek 
için sözlerimi burada bitirirken, bütün konuşmacılara 
ve Yüce Meclise teşekkürlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. 
Sayın Ömer Kahraman, buyurun efendim. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesi üzerinde kişi
sel görüşlerimi açıklamak üzere huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. 

İstatistik, en ilkel topluluklardan, en gelişmiş 
topluluklara kadar her devletin ilgilendiği bir bilim
dir. İstatistiğin tarihî gelişimi gözönüne alınırsa, «İs
tatistik» kelimesinin başlangıçta devlet yönetimi için 
gerekli bir gözlem aracı olarak kullanıldığı anlaşılır. 
Ülkemizde Cumhuriyet ile beraber, «İstatistik» ke
limesi benimsenimiş ve yerleşmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, istatistiğin ekonomi, hukuk, 
tıp, biyoloji, meteoroloji, coğrafya, tarih gibi hemen 
hemen her bilimle ilgisi vardır. Tarihçesi de çok 
eskidir. Birçok ülkelerde istatistik örgütleri kurul
muştur. Türkiye'de istatistik şu aşamalardan sonra 
bugünkü hale gelmiştir. 

25 Şubat 1924 gün ve 410 sayı ile Yazımlar Ka
nunu çıkarılmıştır. 26 Şubat 1926 tarih ye 3517 sa

yılı Tüzük ile Merkezî istatistik Dairesi kurulması 
hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe konmuştur. 2 Ha
ziran 1926 gün ve 893 gün sayı ile Genel Nüfus 
Sayımı Kanunu, 10 Nisan 1927 gün ve 1003 sayı ile 
Binaların Numaralanması ve Sokakların İsimlendiril
mesi hakkındaki Kanun yürürlüğe konmuştur. 25 
Haziran 1927 tarih ve 1153 sayılı karar ile, ista
tistik düzenlenmesinde dairelerin, memurların ve 
kişilerin görevleri belirtilmiştir. 1 Şubat 1930 gün 
ve 1554 sayılı Kanunda, İstatistik Genel Müdürlüğü
nün yetki ve görevleri belirtilmiştir. 11 Şubat 1931 
gün ve 10648 sayılı Tüzük ve 1554 sayılı Kanunun 
17 nci maddesinin öngördüğü, İstatistik Kursları 
Yönetmeliği yürürlüğe konmuştur. 20 Mayıs 1933 
gün ve 2203 sayılı Kanun, İstatistik Genel Müdür
lüğü Teşkilâtını saptamıştır. 20 Mayıs 1934 gün ve 
2465 sayı ile Genel Nüfus Sayımı Kanunu yürürlüğe 
konuyor; 1934, 1939, 1945 tarihlerinde 2576, 3700, 
2729 sayılı kanunlarla, adı geçen kanunun Tmzı mad
deleri değiştiriliyor. 13 Haziran 1962 tarih ve 53 sa
yılı Kanunla, şimdiki Devlet İstatistik Enstitüsü 
görev, yetki ve kuruluşu saptanmış oluyor. 

Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin defalarca ele 
alıp, Meclislerinden birçok kanunlar çıkararak üze
rinde titizlikle durulan bu müessesenin daha noksan
lıkları yok mudur? Gayet tabiî, vardır. Devlet İsta
tistik bütçesi üzerine konuşmamı hazırlamadan önce, 
Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü Dekanı Sa
yın Prof. Dr. Âlaettin Kutsal'ı ziyaret ettim. Kendi
sinden bu konuda bilgi almak ve Türkiye'de İstatis
tik Enstitüsüne bilimsel açıdan nelerin analiz edile
bileceğini sordum. Bir saat kadar yaptığımız görüş
mede, Devlet İstatistik Enstitüsü için eğitim ve uy
gulamada şu noksanlıkların olduğunu saptadık. 

Kıymetli arkadaşlarım, Devlet İstatistik Enstitü
sünün daha faydalı olabilmesi için bazı önerilerim 
olacaktır: 

1. İstanbul'da İktisat Fakültesinde, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesinde ise Matematik İstatistik ve 
Sosyal Bilimler İstatistik; Hacettepe Üniverisetinde ise 
İstatistik Bölümü istatistikçi yetiştirmektedir. Bu 
dört kaynakta birbirinden farklı eleman yetiştirilme
si sonucu, eğitimde birlik sağlanamayıp, standart 
ve yüksek düzeyde istatistikçi yetiştirilemiyor. Bu
nun için planlama ve enstitü aracılık yapıp, uygu
lamada tek yönde birleşmeleri sağlanmalıdır. 

2. Lise ve dengi okullara istatistik dersi mut
laka konmalıdır. Hele hele, öğretmen okullarında 
istatistik dersi okutulmalıdır. Çünkü, köyde yapıla-
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cak bir istatistik çalışmasında ilk önce öğretmene 
başvurulur. Türk öğretmeni bu çalışmayı karşılıksız 
olarak, canla başla yapar. İstatistik bilgisi olan öğ
retmenin bunu laha sıhhatli yapacağına, bu bilgisi 
olmayınca da, Devleti yanıltıcı sonuçlarla karşı kar
şıya bırakacağına inanmaktayım. 

3. Devlet İstatistik Enstitüsünün bölge müdür
lükleri mümkün olduğu kadar çağaltılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, iktisaden geri kalmış mem
leketlerde istatistiğin, en çok ihtiyaç duyulan ve 
başvurulan bir bilim olduğunu biliyoruz. Çünkü, 
devlet adamları ve politikacılar görüşlerini, eleştiri
lerini istatistikî bilgilerden güç alarak hazırlayıp ya
parlar. Doğru bilgi derlemek çok önemlidir. Devle
tin gören gözü, işiten kulağı olarak nitelendirilen is
tatistik! bilgiler ne kadar sıhhatli olursa, Devlet ida
resinde de adaletsizlikler azalır. Gelirlerin toplanıp 
ihtiyaçlara göre dağıtılmasını istemek her vatanda
şımızın hakkıdır. Onun için de, müzakeresini yap
makta olduğumuz bütçenin hazırlanmasında istatis
tikî bilgilerin önemi büyüktür. 

Sayın milletvekilleri, Devlet İstatistik Enstitüsü 
elemanlarının gayretli çalışmalariyle meydana geti
rilen, - acı da olsa - gerçekleri dile getiren istatistikler 
raflara kaldırılıp, bürokrasinin ve siyasîlerin keyfî 
idaresi Türkiye'mizde artık sona ermelidir. Aziz 
milletimiz bunun özlemini çekmektedir. 

Bu temenni ile Devlet İstatistik Enstitüsü bütçe
sinin Yüce Türk Milletine ve enstitü mensuplarına 
yararlı olmasını diler, Yüce Meclisi saygı ile selâm
larım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahraman. 
Bu şekilde Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesinin 

tümü üzerindeki görüşmeler son bulmuştur. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Ç) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞ
KANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

Prog. Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 29 210 984 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 İstatistik verilerin derlenmesi ve 
değerlendirilmesi hizmetleri 39 173 223 

900 
293 851 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesinin, mensuplarına 
ve milletimize hayırlı olmasını dilerim. 

2. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
11212; C. Senatosu : 1/279) (M. Meclisi S. Sayısı : 
129; C. Senatosu S. Sayısı : 408) (1) 

BAŞKAN — Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı bütçesine geçiyoruz. 

Grupları adına söz isteyen sayın üyeleri okuyo
rum : Demokratik Parti Grupu adına Sayın Bahri 
Dağdaş, Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın 
Abdülkadir Öncel, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın Kemal Anadol, Cumhuriyetçi Güven 
Partisi Grupu adına Sayın Talât Oğuz, Adalet Par
tisi Grupu adına Sayın Mustafa Asri Ünsür. 

Şahısları adına söz isteyen üyeleri okuyorum : 
Sayın Enver Akova, Sayın Abdi Özkök, Sayın Hü
seyin Cavit Erdemir, Sayın Şevki Erek, Sayın Remzi 
Yılmaz, Sayın Tufan Doğan Avşargil, Sayın Ömer 
Kahraman, Sayın llhami Çetin, Sayın Vecdi İlhan, 
Sayın Tekin İleri Dikmen, Sayın Mikail İlcin, Sayın 
Mustafa Asri Ünsür, Sayın Kemal Ataman. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Bahri Dağ
daş, buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA BAHRİ DAĞDAŞ (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Maruzatıma başlamadan evvel, konuşma mevzuu 
olan Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı bütçe
si çok büyük bir iddia ile ortaya çıkmış bir bütçe. 
Hemen şunu belirteyim ki, bu konuşmayı, konuşma 
hazırlığını yaparken, dışarıda, Pancar Ekicileri KoO' 
peratifinin temsilcileriyle görüştüm. Hani şu kürsü-

(1) 129 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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ye çıkıp, «Ben Halep'te 30 adım atlardım...» Canım 
Halep de burada, arşın da burada, atla! dedik. 

Şimdi, bir taraftan, kırk bin emekle meydana ge
len ve bugün, «şekeri sen mi çoğalttın, ben mi ço
ğalttım?» iddialarıyle kürsüyü işgal eden; haddiza
tında, hele bilhassa 30 sene bu milletin kaderine söz 
sahibi olmuş, sanki nevzuhur, yeni bir partiymiş gibi, 
Halk Partili arkadaşlarımın bu kürsüde iri iri laflar 
etmesi; sanki şeker fabrikaları kurmuş, sanki onları 
geliştirmiş; onlardan sonra gelenler bunların hepsi
ni tahribetmiş, şeker kuyruğu buradan meydana geli
yor... (C. H. P. sıralarından «doğru, doğru» sesleri) 
Arkadaşım, Allah'tan kork, 13 tane şeker fabrikası 
kurduk diye Türkiye'yi yerinden oynattınız, «ecnebi
lere satıyorlar» dediniz; «bunlara ne ihtiyaç var?» 
diyen sizlerdiniz, sizler... 

ABDÎ ÖZKÖK (Bolu) — Demeseydik, belki sa
tardınız. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Sizlerdiniz, siz
ler, sizlerdiniz,.. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, Sayın Dağdaş. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Bugün tanıyo

rum ben, otur yerinde, otur yerinde... 
Şimdi meseleyi şuraya getiriyorum : Toprak ve 

tarım reformunu ne yapacaksın? Çok şeker istihsal 
edeceksin, ne yapacaksın? Çok yağ istihsal edecek
sin, ne yapacaksın? Çok pamuk istihsal edeceksin... 
Biz senin devrini gördük. Çok olduğu zaman çürü
müştür, 30 sene gördük hem; öyle iki üç sene değil 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Biz de sizi ta
nırız. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Çok olduğu 
zaman çürütmüşsün, sürüm sürüm süründürmüşsün; 
az olduğu zaman da, yorganının mitiline kadar sat
tırmışsın, bir kilo buğday aldıramamışsın. Nereden 
geliyorsun, nereden geliyorsun? Demin burada, Ka-
dillak arabadan bahsediyorsun; şuradan geliyor, san
ki 30 sene bunlar iktidar da kalmamış... Bunların 
hiç kabahati yok! İki sene evvel kurulmuş bir Par
ti; bütün suçları getirip yükleme. Adama derler, sen 
mi yaptın, babandan mı kaldı? Adama bunu derler. 

Şimdi sayın Hükümetin dikkatini çekiyorum... 
BAŞKAN — Sayın Dağdaş... 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Maruzatıma 

girmeden evvel, rica ediyoruz, bu kırk bin emekle 
meydana gelen, şeker pancarı müstahsillerinin 1,5 
milyarlık alacağını bir an önce ödesin. Sayın Bakan
dan istirham ediyorum, tavassut etsin. 
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ı Muhterem milletvekilleri, biz parti olarak, De
mokratik Parti olarak, Toprak ve Tarım Reformu 
Kanunun, bugün yürürlükteki Kanunun karşısına çık-
mışızdır. Niçin çıkmışızdır? Bu kanun, hakikaten fu
kara çiftçiye ne gelirde, ne de istihsalde hiç bir şey 
getiremeyeceği ve bir ırgat edeceği için kar
şısına çıkmışızdır, «Bu kanun bir hayal kanunudur» 
demişizdir; «Tatbik kabiliyeti olmayan bir kanun
dur» diye karşısına çıkmışızdır. 

Bu kanun, fukara çiftçinin, sureti katiyede ne ge
lirini ne de istihsalini artıracak hiç bir tedbiri getir
mediği için karşısına çıktık. Bu kanun fukara çiftçinin 
ne bir ekmeğini iki ekmek edecek, ne de tenceresinde 
kaynayan ete yarım kilo et değil, 50 gram et bile ilâ
ve edemeyeceği için karşısına çıktık. Onun için çık
tık bunun karşısına. 

Bu kanunun karşısına niçin çıktık? Hür iradeye 
dayalı, Anayasa nizamının, doktriner bir görüşle kö
ye gidip, kaos ve kardeş kavgasına sebebiyet verece
ği için karşısına çıktık. Ütoptik bir kanun olduğu için 
karşısına çıktık. Kardeşi kardeşe düşman ettirecek ka
nun olduğu için karşısına çıktık. Bu kanu-

I nun o yönden de ve mevcut Anayasa nizamı 
içinde de tatbik imkânını görmediğimiz için karşısına 
çıktık. Elbetteki mahdut olan bu zaman içinde hepsi
ni inceden inceye anlatmaya imkân yok; ama kanu
nun müzakeresinde, kanun teklifçisi olarak ve 180'in 

I üstünde önerge ile bunların nedenlerini, ariz amik 
j olarak Meclis tutanaklarına geçtik. O bakımdan yal

nız anahatlarını belirterek, neler getireceği ve ne zü-
lumlarla karşı karşıya olduğumuzu belirtmek için bu 
anaçizgiler üzerinde duruyorum. 

Bu kanun, doğrudan doğruya sosyalist bir düze-
I nin köye doğru akımını sağlayacaktır. Bu kanun, köy

de serbest insiyatif yerine mutlak surette bir kaos, 
mutlak surette bir ırgat rejimini getirdiği için karşı
sına çıktık ve bunları da dünyanın her sosyalist ülke-

j sinde olduğu gibi, milletimizi ve artan nüfusumuzu 
beslemeden, mevcut dinamik düzenimizi dahi alt üst 
edeceği için karşısına çıktık. O bakımdan diyoruz ki, 

I inşallah, Anayasa Mahkemesinde dava açtık bu ka
nun için, bozulur. Yüce Meclis, bugünkü ilmî ışıklar 
altında, bu ekonomik ışıklar altında, bugünkü gelişen 

I teknolojiye istinat eden 80 milyonluk Türk milletini 
I besleyecek; Türk potansiyeline yeni bir nizam verme 
I imkânı inşallah bulur. Açılan bu dava müspet neti

celenirse, Yüce Meclislerimiz konuyu yeniden tezek
kür etme imkânını bulacaktır. Yegâne kaynağımız 

I budur; ama inancım odur ki, - şahsî inancım ve parti 
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inancım da - bu kanuna büyük milletimiz tatbik im
kânı vermeyecektir. 

Her ne kadar doktriner propaganda ile, her ne 
kadar şu veya bu yalanla köyde bu kanunun tatbika
tı için girişimlerde bulunanlar olacaksa da, Türk çift
çisinin aklı seliminden, Türk çiftçisinin ekonomik 
dirayetinden eminiz, bunların karşısına çıkacaktır. Ni
tekim çıkmak üzeredirler de; bir vilâyetimizde tatbi
kata başlamıştır; bir ölçüde yanına bile yanaşamı
yorlar. Bunlar bir vakıadır. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Tabiî ağalar... Sizin gi
bi, 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Bakın ne diyor? 
«Ağa» diyor. Ağa diyor, ağa... Bu ağayı biz yetiştir
medik, yetiştirdiysen sen yetiştirdin. 30 senede sen ye
tiştirdin. (A. P. ve D. P. sıralarından alkışlar.) 

Kaldı ki.... 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — 25 senedir. 
ETEM EKEN (Çorum) — Siz de içindeydiniz. 
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Benden ne so

ruyorsun, Sayın Celâl Bayardan sor. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Beyefendi Sa

yın Bayar, işte bu ağaları kabul etmediği için sizden 
ayrıldı. Toprak Kanunu ile koptu Demokrat Parti. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, cevap vermeyin efen
dim, cevap vermeyin. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Bu da bir vakıa. 
Kolhozlaştırmak istediniz diye koptu; ormanları dev-
letleştirdiniz diye koptu; Demokrat Parti bundan doğ
muştur. Demek ki Celal Bayar, dirayetli bir vatanper-
vermiş. Kabul edin bunu. Biz de şimdi karşısına çı
kıyoruz, aynı inançla çıkıyoruz; yapamazsınız. Ne 
den yapamazsınız söyleyeyim size. (C. H. P. sıraların
dan gülüşmeler.) 

Hiç gülme. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunumuz 
vardı, 20 sene tatbikat yaptık, hani nerededir? Ver 
adresini de, topraklandırdığın çiftçiyi gidip görelim. 
Ver adresini. Mümkün müdür bu? Ütopya ile, sağ
dan - soldan, şimalden - cenuptan üfürülen rüzgârlar
la iş yapılamaz. Mümkün değil bu, mümkün değil. 

Arkadaşım gel, bakalım, toprak ağasından bahse
diyorsun. Türkiye'de 52 milyon hektar arazi Devle
tin hüküm ve tasarrufundadır, 26 milyon hektar ara
zi de milletin elindedir. Bu 52 milyon hektar arazinin 
gelirinin hepsini toplasan, - yalancı çıkmayayım, bi
raz evvel İstatistik Umum Müdürlüğü bütçesi konu
şuldu, gitsin oradan arasınlar - merası ile, ormanı 
ile getirdiği gelir 7 - 1 0 milyarı geçmez. Buna muka
bil, tasarruf edip doktriner kaosun içine sokmak is

tediğin kültür arazisi ise de 26 milyon hektardır. Bu 
ne yapmıştır? Bu da büyük Türkiye'yi yapmıştır. Bu 
Meclis binasını yapmıştır. Bu da ne yapmıştır? Er-
zincanı, Karsı asfaltla bağlamıştır. Bu ne yapmıştır? 
Boğaz köprüsünü yapmıştır. Bu ne yapmıştır? Hirfan-
lı barajını yapmıştır. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) Sarıyer barajını yapmıştır. Yapmış
tır, - yapmıştır, yapmıştır... 

O halde samimi olalım. Fukara çiftçiden yana 
olmayan, bu Mecliste hiç bir insan yoktur. Kabul 
etmiyorum. Hepsi vatanperver kişilerdir. Gel arkada
şım gidelim; «orman» deyip kuzgun gibi çöktüğün 
yerde portakal yetiştirelim dediğim zaman, «orman-: 
dır» deyip karşıma çıkıyorsun. Gel orada elma ye-.. 
tiştirelim dediğim zaman, ormandır diye karşıma çı-; 
kıyorsun, kapıma balta astırıyorsun. Gel arkadaşım, 
gidelim, şu merayı ilmî, ekonomik hudutları içine 
oturtalım. 

Nedir mera? 400 sene evvelki mera anlaytşı ile, 
300 milyon nüfuslu dünyadaki mera anlayışı ile, 4 
milyar nüfusa ulaşmış bir dünyada mera anlayışı ay
nı mıdır? Gel efendim, bunun ilmî, ekonomik hu-
dutlarıyle gidelim. İşte bunlar lâzımdır Türkiye'de. 
Gel şu 52 milyon hektar araziyi, yasak diyar olmak
tan çıkaralım. Sovyet Rusya'dan sonra, en çok dev
letin hüküm ve tasarrufunda olan arazi, Türk Dev-
letindedir. Yani bir ölçüde toprak ağası dediğin dev
lettir, devlettir; ispat ediyorum. Aksini hiç biriniz is-; 
pat edemezsiniz. Ne oluyor? Diyorsun ki, şu kanunla, 
ben bu 26 milyonu, dinamizme bir ölçüde kavuşmuş 
olan bünyeyi de, alıp, o 52 milyon hektara kardeş 
edeceğim ve milleti ekmeğe muhtaç edeceğim. İşte 
onun için karşınızda bizi bulacaksınız. Hayır diyece
ğiz ve bu kanunu da... 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, 2 dakikanız var efen-; 
dim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

İşte onun için diyoruz ki; geliniz, şu 52 milyon
dan başlayalım. Şu 52 milyon hektarı fukara çiftçi 
ile beraber, büyük milletimizle beraber, hür teşebbüs 
esasına dayanan, Anayasa nizamı içinde verimli hale 
getirelim ve mevcut dinamik düzeni de daha dinamik 
bir seviyeye getirelim, artıralım. Daha çok gelir, da
ha çok istihsal yapalım. 90 milyonluk Türkiye'yi bes
leme gücüne mevcut potansiyelimizi çıkaralım. 

Öyle ütopya ile, onun, bunun malına, mülküne 
göz dikmekle bunun olmayacağını ve bu kanun yü
rürlükte olduğu müddetçe de, hem şekere, hem ya-
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ğa, hem ete, hem süte de hasret kalacağımızı ifade 
ederek, huzurunuzdan ayrılıyorum. Yüce Meclise 
saygılar sunarım. (A. P. ve D. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağdaş. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Abdül-

kadir Öncel, buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA ABDÜLKADİR ÖN
CEL (Urfa) — Muhterem Başkan, muhterem millet
vekilleri; 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1975 yı
lı bütçesi üzerinde Millî Selâmet Partisi Meclis Gru-
punun görüş ve temennilerini arz etmek üzere söz al
mış bulunuyorum. 

Malumunuz olduğu veçhile, Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı, 1617 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Öntedbirler Kanunu ile kurulmuş, bilâhara 
Yüce Meclisin çıkardığı 1757 sayılı Toprak ve Ta
rım Reformu Kanununun 182 nci maddesi gereğince 
Başbakanlığa bağlı, tüzel kişiliği haiz ve katma büt
çe ile idare edilen bir kuruluş haline gelmiştir. 

1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu, 
bilindiği üzere, Millî Selâmet Partimizin Parlamento
da grupu bulunmadığı bir dönemde kabul edilmiştir. 
Bu sebeple görüşlerimizi tam manasıyle açıklama im
kânı bulamamışızdır. Bu kanunun müzakereleri es
nasında çok çeşitli ve bizce çok enteresan görüşler 
ileri sürülmüş, ezcümle memleketin âcil ihtiyaçlarına 
derman olacağını ileri sürenler olduğu gibi, mevcut 
haliyle ziraî iktisadiyatımıza çok menfi tesirleri ola
cağını iddia eden görüşler de ortaya çıkmıştır. 

Bize ayrılan kısa süre zarfında mezkûr kanunu 
tam manasıyle eleştirmek mümkün değildir, buna 
şimdilik ihtiyaç da yoktur. Zaman, hangi görüşlerin 
haklı olduğunu bize gösterecektir. 

Millî Selâmet Partimizin toprak mülkiyeti, top
rağın işletilmesi ve ziraat politikası, seçim beyanna
memizde ve çeşitli vesilelerle yapılan konuşmalarla 
aziz milletimiz tarafından bilinmektedir. Bu vesile 
ile kısaca tekrar etmekte fayda mülâhaza ediyoruz. 

Bizim görüşümüze göre, toprak sahibinin, gerek 
tasarruf ve gerekse elde ettiği mahsul yönünden, bu
günkü vergi sistemiyle kıyaslanamayacak derecede 
büyük mükellefiyeti vardır. Mükellefiyetini eda et
meyen kişi maddî ve manevî mesuliyet altındadır. 
Toprak sahibinin üretim hakkı sınırsız, fakat mülki
yet hakkı ise amme menfaati şartına bağlıdır. Meşru 
her türlü kazanç mukaddes olup, gayri meşru kazanç, 
menşei ne olursa olsun yasaktır. Alın teriyle kazanı-
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lan şeyler kutsaldır, istismar edilmesi doğru değildir. 
İstismarın her türlüsünün karşısındayız. Bu karşı oluş, 
bazılarınınki gibi, sadece dilde olmayıp fiilen ispat 
edilmiştir, yüce milletimiz buna şahittir. 

«Toprak işleyenin, su kullananın» sloganının iç 
huzuru bozucu ve anarşiyi tahrik edici menfi sözler 
olduğuna; memleket hesabına asayişi bozucu ve te
lâfisi mümkün olamayacak derecede büyük zararlar 
tevlit edeceğine inanıyoruz. Nitekim müşahhas bazı 
olaylar bu sözlerimizi teyit etmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, bulanık suda balık av
lamak isteyenler tarihin her devrinde görülmüştür; 
bugün de vardır, yarın da var olacaktır. Zira her 
şey zıddiyle bilinmektedir; iyi - kötü, güzel - çirkin, 
ak - kara, doğru - yanlış gibi. Mademki böyledir, 
öyleyse meşru düzeni, insanlığa hayırlı işleri isteyen
ler olduğu gibi, bunun zıddı olan ve beeşriyeti ıs
tıraplara boğan görüşlerin müdafileri de vardır. Şunu 
hemen ifade edeyim ki anarşiden medet umanlar dai
ma hüsrana uğramıştır, bundan sonra da uğramaya 
mahkûmdur. 

Bu hususu kısaca belirttikten sonra, Anayasanın 
37 nci maddesinin ışığı altında meseleyi tahlil etme
ye çalışacağım. 

1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu 
aşağıdaki hususları öngörmektedir : 

Toprağın verimli bir şekilde işletilmesi; 
Tarımsal üretimin sürekli olarak arttırılması, de

ğerlendirilmesi, pazarlanması ve ulusal kalkınmayı 
hızlandıracak tarımsal yapının kurulması; 

Verimli olarak işlenen veya işletilen arazilerde 
iklim ve toprak özellikleri gözönünde bulundurularak 
tespit edilecek miktarların üzerinde kalacak arazile
rin kamulaştırılması; 

Topraksız veya az topraklı çiftçi ailelerinin ye
ter gelirli ziraî aile işletmeleri haline getirilmeleri için 
topraklandırılmaları, donatılmaları, desteklemeleri 
ve teşkilâtlanmaları gibi hususları emretmektedir. 

Anayasanın ve 1757 sayılı Kanunun lafzına ve 
ruhuna uygun bir tatbikat her türlü art düşünce ve 
peşin hükümden uzak olarak yapılabilir. Tekrar edi
yorum; Anayasa ve mezkûr kanunda toprak ve ta
rım reformu müşterek mütalaa edilmiştir. 1974 yılı 
bütçesi müzakere edilirken aynen şöyle diyoruz : 

«Tatbikatın, Anayasa ve ilgili kanun istikametin
de, her türlü art düşünceden uzak olarak yapılması
nı ve bu meyanda ortaya çıkacak yeni değişik durum
lar karşısında, memleket gerçeklerine uygun hareket 
tarzını ihtiyar edinilmesini temenni ediyoruz.» 
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1974 yılı bütçesine konan 950 milyon lira ile 
M. S. P. C. H. P. Koalisyon Hükümeti, proto
kol icabı tatbikata başlıyor. Bilindiği üzere Sayın 
Naim Talû Hükümeti 1 Kasım 1973 tarihinde, gi
derayak pilot bölge olarak Urfa'yı seçmiş ve ilan et
miştir. 1757 sayılı Kanun, pilot bölgeyi seçme hak
kını Hükümete vermiştir. Hükümet bu yetkiyi kulla
narak dört bölgeyi tespit etmiştir. Biz diyoruz ki, 
gereken önhazırlıklar yapılmadan pilot bölge seçi
minde isabet yoktur. Zira dengeli kalkınmanın fay
dalı olacağına inanan kimseleriz. 

Nimet, külfet karşılığıdır. Geri kalmış bölgeler
den biri olan ve yıllar yılı ihmale uğramış, Devlet eli 
uzanmamış Urfa'ya ne verilmiştir ki bu külfet yük
lenmektedir? 

Ayrıca, pilot bölge seçiminde şu hususların göz-
önünde bulundurulması gerekir : 

1. — Sulama imkânları; 
2. — Alt yapı tesislerinin durumu; 
3. — Üretim potansiyeli; 
4. — Toprak ve gelir dağılımı gibi faktörler. 
Halbuki, bilhassa Urfa'da, yatırımı gerektiren ter

cih faktörleri mevcut değildir. Dolayısıyle ilk tatbi
kat da fazla finansman gerektirecektir. 

Ayrıca, pilot bölge olarak ilan edilen Urfa'da 
tapulama daha bitmemiş, yalnız Akçakale'de bitmiş 
denilmektedir. Hukukî ihtilâflar henüz halledilmemiş
tir ve hukuken tapulama bitmiş sayılamaz. Zira, hu
kukî ihtilâfı devam etmekte olan arazi kamulaştırılın-
ca ilerde çözümsüz problemler doğacaktır. Tapula
ması bitmeyen bir bölgede reform tatbikatının ne 
denli bir netice vereceğini muhterem heyetinizin, tak
dirlerine arz ediyorum. 

Bütün bunlardan çok daha önemlisi, Urfa'nın hu
dut şehri oluşunun unutulmuş daha doğru bir ifade 
ile; millî güvenlik hususunun ihmal edilmiş, olması
dır; İç huzur ve asayiş yönünden meselenin iyice etüt 
edilmemiş, kan davalarının devam etmekte olması, 
bölge çiftçilerinin eğitim ve öğretim noksanlıklarıyle 
beşerî münasebetlerin tam manasıyle değerlendiril
memiş olmasıdır. Üzülerek arz edeyim ki, Urfa köyr 
lülerinin yarıdan fazlası hâlâ Türkçe bilmemektedir. 

Bütün eğitim imkânlarından mahrum bir bölgede 
koperatif kuracaksınız ve televizyonla eğitici yayın 
yapacaksınız. Bu söylenenler bir fantaziden ileri gi
demez. Realist olmak gerekir. Önce hizmet elimizi 
uzatalım, köyün okulunu, camiini, elektriğini tamam
layalım, içme suyunu verelim, ondan sonra. Anayasa
nın öngördüğü şekilde istihsali arttırıcı tedbirlere baş 

vuralım. Bunu yapmak için de, verimli işletmeleri cü
ce işletmeler haline getirmeyelim. 

Parti olarak görüşümüz, büyük, verimli işletme
lerin parçalara bölünerek işletilmesi yolunda değil
dir. Zira, bilinen bir gerçektir ki, işletmeler küçül
dükçe maliyet artar. Bu durum da, safi geliri düşürür, 

Milletlerarası FAO teşkilâtının raporlarına göre, 
bütün rünyada yiyecek madde kıtlığı mevcuttur. Bu 
hususta tedbir alınmazsa insanoğlu açlık tehlikesiyle 
karşı karşıya kalacaktır. Kaldı ki, topraksız köylü
ye verilecek 30 dönümlük toprak kimseyi memnun 
etmeyeceği gibi, istihsalin düşmesine de sebep olacak
tır. Müşahhas misalini pilot bölge olarak Urfa'dan 
veriyoruz. 

4753 sayılı Kanunla, 30 dönüm değil 150 ilâ 200 
dönüm arasında topraksız çiftçiye toprak dağıtılmış; 
fakat kısa zamanda bu topraklar tekrar Hazineye in
tikal etmiştir. Çünkü bahsi geçen kanuna göre, ara-: 
zi dağıtılan köylü, bu araziyi, bizzat tasarruf etmek 
ve 25 yıla kadar elinde bulundurmak mecburiyetin
de idi. 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Ka
nununda da, benzer hüküm mevcuttur. 

Kanun istediği kadar böyle emretsin, kabili tat
bik olmadıktan, gerçeği bulmadıktan sonra netice 
şüphesiz başka oluyor. Nitekim öyle olmuştur. Ur
fa ve havalisinin iklim şartları, sık sık kuraklığa 
maruz kalışı, Yüce Meclisin muhterem üyelerinin 
yüksek malûmlarıdır. 

Yine bilinen bir gerçektir ki, Urfa'da her sene 
mahsul alma imkânı yoktur. Arazi bir sene ekilir. 
ertesi sene nadasa bırakılır. Ertesi yıl da kuraklık 
olur ve hiç mahsul alınmaz. 4753 sayılı Kanuna gö
re dağıtılan 100 ilâ 200 dönüm arazi ile geçinme im
kânı olmayınca, köylü vatandaş tarlayı bırakıp git
miştir. Bu hususu mahkeme ilâmlarıyle ispata hazı-
rız. 

Yüce Meclis huzurunda tescili bakımından tek
rar ediyorum; 1757 sayılı Kanunun da akibeti, 4753 
sayılı Kanun gibi olacaktır. Zira, gerçeklere ve. ilmî 
verilere aykırı olarak hazırlanmıştır ve böylece tat
bik edilmek istenmektedir. Bir misalle meseleyi teyit 
etmek istiyorum. 

Sayın Devlet Bakanı Salih Yıldız, Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığı bütçesinin Senatoda mü
zakeresi esnasında, «1975 yılında Akçakale ilçesinde 
5 900 aileye, Viranşehir ilçesinde 5 390 aileye - toprak
sız veya az topraklı çiftçiye - toprak verileceğini» 
beyan buyuruyor ve devamla, «Aynı yıl içinde 400 
bin Türk Lirası kredi verileceğini» de ilâve ediyor. 
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Bunu aynen zabıtlardan aldım; eğer bu zabıtlar yan
lış değilse ki, değildir, toplam 11 290 aileye toprak 
dağıtılacaktır. 400 bin lirayı aile sayısına böldüğü
müzde - Üzülerek arz edeyim - yuvarlak hesapla 
40 lira gibi sembolik ve çok gülünç bir rakam or
taya çıkmaktadır. 

DEVLET BAKANI MEHMET SALİH YILDIZ 
(Van) — Milyondur efendim. 

ABDÜLKADİR ÖNCEL (Devamla) — Milyon 
da olsa Sayın Bakan, o zaman 40 lira değil de 400 
lira olur. 400 liralık bir kredi ile çiftçiyi kalkındır
mak mümkün değildir Sayın Bakanım. 

Muhterem arkadaşlar, bu şekilde topraksız veya 
az topraklı çiftçi kardeşlerimize hizmet edilmiş ol
maz; sadece avutulmuş olur. Geliniz hep beraber sa
mimî ve açık kalplilikle itiraf edelim; bu yollarla ne
ticeye gidilemez. Eğer Devlet olarak vatandaşlarımı
za insanca yaşama hakkını cidden tanımak istiyorsak, 
lafla değil elbirliği ile geri kalmış bölgelerin zavallı, 
çilekeş, cefakâr ve vefakâr sakinlerine hizmeti götü
relim. Bu hizmetleri götürebilmek için önce elbirliği 
ile lüks ve israfı önleyelim, iş sahaları açalım; çeşitli 
ve sudan bahanelerle hizmetin hep aynı bölgelere ak
tarılmasına parlamenterler olarak mani olalım. Mil
letimiz vefalıdır; bu hizmetleri yapanlardan ve yapa
caklardan ömür boyu minnet ve şükranlarını esirge
meyecektir. 

1975 malî yılı bütçesinin görüşüldüğü şu anlarda 
bütün yetkilileri, bilhassa yatırımcı daireleri, geri kal
mış bölgelerin gerçek ihtiyaçlarına eğilmeye davet 
ediyorum. Samimî olarak bu meseleye eğilmediğimiz 
takdirde, istismarcı çevreler istismarlarım devam et
tirecek, geri kalmış bölgelerin çilekeş insanları bir 
müddet daha avutulacak; ta ki vicdanlı, memleketse-
ver kimseler işbaşına getirilinceye kadar. 

Parti hesaplarını ikinci plana atalım, vatanımıza 
hayırlı hizmetler yapalım. Sabrın ve tahammülün de 
bir hududu vardır, bunu da istismar etmeyelim. 

Muhterem milletvekilleri, toprak ve tarım refor
mu tatbikatı ile ilgili temennilerimize geçmeden ev
vel, realist bir görüşle meseleyi başka bir açıdan ar
za çalışacağım. 

Amerika'da tarımla uğraşan nüfus, genel nüfu
sun % 7'si civarındadır. Bu nüfusla, bizden çok da
ha büyük olan ziraat sahaları işlenmekte, 200 mil
yonun üstündeki nüfusa yetecek kadar üretim temin 
edildiği gibi, büyük çapta ihracat da yapılmaktadır. 
Bu ölçüye göre, bizim ziraatle uğraşan nüfusumuz 5 
milyonu geçmemelidir. Bu durum, üzerinde ehem

miyetle durulması gereken çok mühim bir husustur. 
Şayet bundan daha büyük bir nüfusu ziraate bağlar
sak, nüfusun büyük bir kitlesini çok randımansız bir 
çalışmaya mahkûm etmiş oluruz ve keza aynı kit
leyi, iktisaden birçok imkânlardan da mahrum etmiş 
oluruz. Halbuki reform için harcanan milyarlarla, 
halihazırda lüzumsuz bir şekilde ziraatle uğraşan 25 
milyonluk nüfusumuzun büyük bir kısmını ziraat-
ten, geçmek mecburiyetinde olduğumuz sanayi saha
larına çekebiliriz. Bu takdirde hem ziraî istihsal azal
tılmamış olur, hem de bir ilâve finansman gerek
meden, büyük sınaî hamleler gerçekleşmiş olacaktır. 

Sanayi bakımından Türkiye, bugün bir sıçrama 
noktasına gelmiştir. İstihdam meselemizi, toprak re
formu ile değil, millî sanayimizi kurmakla ancak hal
ledebiliriz. 

Toprağın dağılımını âdil bir şekilde yapabilmek 
için, halen ziraatle uğraşan bütün nüfusa arazi ver
mek gereklidir ki, Türkiye'deki bütün ziraî topraklar 
dahil ziraatle uğraşan tahminen 25 milyon nüfusa 
dağıtma halinde, fevkalâde cüzî ve hiç bir şekilde 
ekonomik olmayacak cüce birimler elde edilir. Hak
kımız olmadığı halde bu adalet ilkesini ihlâl etsek 
bile, dağıtılacak arazi çok cüzî kalmaktadır ki, bah
sedilen 25 milyon topraksız çiftçiyi hiç bir şekilde 
tatmin etmeyecektir. Acaba reformdan gaye, sade
ce bunun lafını edip bazı yerlerde halkı birbirine 
düşürmek midir? Çalışmalarda realist davranılması 
esastır. Topraksız köylü kadar, toprak sahibi de va
tanın evlâdıdır. Topraksız köylüyü elbette düşünmek 
ve bunu iktisaden güçlendirmek zarurîdir. Bu bakım
dan, eğer tatbikata mutlaka devani edilecekse, 20 se
nelik taksitlerle ödenmesi uygundur. Böyle yapılma
sı, adaletin icabıdır. Küçük çiftçi bedelini peşinen 
ödeyemez. 

BAŞKAN — Sayın Öncel bir dakikanız kaldı, lüt
fen toparlayınız. 

ABDÜLKADİR ÖNCEL (Devamla) — Ancak 
toprak sahibine toprağın bedeli defaten ödenmelidir. 
Bu bedeli 20 taksitte ödemek; bedeli 10 senelik ge
lirlerle hesaplanan toprak için, hiç bir bedel ödeme
mek demektir. Bu haksızlığın da giderileceğine ina
nıyoruz. Şayet 20 senelik taksitlerle ödenmesinde za
ruret varsa, o zaman taksitlerin tespitinde, 20 sene
lik değerin muayyen bir metotla hesaplanması esas 
alınmalıdır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
ABDÜLKADİR ÖNCEL (Devamla) — Bağlıyo

rum Sayın Başkan. 
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Sadece % 10 gelir getireceği kabul edilerek ve pa
ranın değer düşüşü ihmal edilerek, bir liranın 20 sene 
sonraki değeri takriben 7 liraya ulaşmaktadır. Yani 
sadece bu mantık 20 sene taksitle ödenecek bedelin 
şimdiki bedelinin 7 misli olması gerekliliğini göster
mektedir. Halbuki paranın yıllık değer kaybı da % 
10'un üstünde olmaktadır. Bunun da ayrıca nazara 
alınması gereklidir, İşte o zaman Anayasanın emret
tiği 20 senelik taksidi hakkanî ölçülere istinat ettir
miş oluruz. 

Anayasa tadilden evvel, referandumla kabul edil
miş haliyle, toprağın gerçek değer üzerinden kamu
laştırılmasını emrediyordu. Bilâhara vergi değeri usu
lü getirildi. Şimdi, büyük haksızlıkları önlemek için, 
5 yılı beklemeden beyannameleri tekrarlamak im
kânı vatandaşa verilmelidir. Hakkaniyete en uygun 
olan şekli budur. 

BAŞKAN — Sayın Öncel lütfen bağlayınız. 
ABDULKADÎR ÖNCEL (Devamla) — Muhte

rem Başkan toparlıyorum. 
Bu hususta gerekli teşebbüsü Hükümetimizden 

bekliyoruz. Bu konuda M. S. P.'li bir parlamenterin 
de bir kanun teklifi vardır. 

Şimdi temennilerimize geçiyorum. 
Yeraltı su rezevlerimizin pompaj usulleriyle çıka

rılması ve teminatlı su seviyesinin denemek suretiy
le tespiti yapıldıktan sonra dağıtıma geçilmesi en uy
gun şekildir. Aksi halde, bilâharada suyun kaybolması 
veya çok azalması halinde, çözümsüz problem ortaya 
çıkacaktır. 

Bu sebeple, devlet sulama şebekeleri alanında, 
ürün planlaması ve toprağın suya kavuşturulması 
mutlaka ele alınmalıdır. 

Yeter gelirli tarımsal işletme tip ve modellerinin 
araştırılması, planlanması ve projelendirilmesi gerek
lidir. 

Toprak sahibine bırakılacak miktarın, iklim ve 
diğer ekolojik şartlar nazara alınmak suretiyle, ilmî 
gerçeklere uygun olarak yeniden tespiti hususu hü
kümetçe ele alınmalıdır. 

Tarımda üretim ve eğitim planlaması hızlandırıl
malıdır. 

İstihsali artırıcı her türlü çareye baş vurulmalı, 
istihsali artırmanın devamlılığı sağlanmalıdır. 

Kamulaştırma bedellerinin aktarılacağı sanayi dal
ları üzerinde araştırma yapılmalı; vatandaş, para ye
rine, Devletçe kurulacak rantabi sanayi tesislerine or
tak edilmelidir. Aksi halde kamulaştırma bedelleri 
heba olacaktır. Bu ise millî ekonomimize büyük bir 
darbedir. 
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BAŞKAN — Sayın Öncel lütfen bağlayınız. 
ABDULKADİR ÖNCEL (Devamla) — Muhterem 

Başkan, bir saniye, bitiyor efendim, müsamahanıza 
sığınarak arz ediyorum. 

Tarıma dayalı sanayi etüt ve araştırmaları yapıl
ması plan ve projelerin öncelikle hazırlatılması lâzım
dır. Her türlü eğitim - öğretim imkânlarından mah
rum olan Urfa'da dağıtım yönünden beşeri münase
betler çok dikkatlice etüt edilmelidir. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ile Tür
kiye Ziraî Donatım Kurumu Genel Müdürlüğünün 
hazırladıkları ve yapmış oldukları ziraat makine ve 
âletleri fabrikası, biran önce ve mutlaka Urfa'da ku
rulmalıdır. 

İç ve dış güvenlik meseleleri bakımından pilot 
bölge seçimi mevzuu, bir kere de Millî Güvenlik Ku
rulunca ele alınmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Öncel lütfen, çok rica ediyo
rum cümlenizi bağlayın efendim. 

ABDULKADİR ÖNCEL (Devamla) — Bağlıyo
rum Sayın Başkan. 

Halen Urfa'da 1 475 ünite, içme suyu, yol ve elek
trikten mahrumdur. 

İnsanca yaşama şartlarının hazırlanması için gös
terilecek gayretlere şimdiden teşekkür ediyoruz. 

Sondaj işlerine öncelik verilmesi, bölge okulları, 
yol ve su işlerinin evleviyetle ele alınması memnuni
yet vericidir, ancak bunun gerekçesi reform olmama' 
lıdır. 

Yukarıdan beri arz ettiğim hususların nazara alın
ması ümidiyle, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığı bütçesinin memleketimize ve milletimize hayırlı 
olmasını Cenabı Haktan niyaz eder, Millî Selâmet 
Partisi Grupu adına Yüce Meclisi saygıyle selâmlarım. 
(M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öncel. 
C. H. P. Grupu adına Sayın Kemal Anadol. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL ANADOL 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı, 1975 büt
çe yasa tasarısının Yüce Mecliste görüşülmesi vesile
siyle, ülkemizin en önemli ekonomik ve siyasal so
runlarından biri olan toprak reformu konusunda 
C. H. P. Millet Meclisi Grupu adına görüşlerimizi 
bildirmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, toprak reformu ülkemizin 
yıllardan beri gündeminde bulunan bir sorundur. Ül
kemizdeki bozuk toprak düzeni sürdürüldükçe, köklü 
çözüm yollarıyle bozuk toprak düzeni değişmedikçe, 
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bu sorun Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam 
edecektir. 

Türkiye'de toprak dengesiz olarak dağıtılmıştır. 
Ülkemizde 100 dekarın altında toprağa sahip işletme
ler, mevcut işletmelerin % 90'ını teşkil ettikleri hal
de, işlenen tüm arazinin sadece % 53'ü bunların elin
de bulunmaktadır. İşlenen arazinin geri kalan c/c 47'si 
ise, işletmelerin % 10'unun elindedir. Özellikle Gü
neydoğu Anadolu'da, bölgenin tarihsel özellikleri so
nucu yarı feodal bir düzen hüküm sürmektedir. Bazı 
kişilerin ve ailelerin onbinlerce dönüm toprakları var
dır. Bunlar bir çok köylerin sahibidirler. Köy işleri 
Bakanlığı yayınlarına göre Mardin'de % 40,8; Di
yarbakır'da % 46,8; Siirt'te % 42; Çankırı'da % 35,6; 
Erzincan'da % 38,2; Urfa'da ise % 53 aile toprak
sızdır. 

Türikye'de genellikle toprak işleyenin elinde değil
dir. Üretici köylülerin 1 milyonu işlediği toprağın 
mülkiyetine sahip değildir, başkasının toprağını işle
mektedirler. Toprağın işlenmesinde toprak sahibinin 
katkısı asgari ölçüdedir. Öte yandan, Hazine toprakla
rına güçlü kişiler sahip çıkmaktadır. Aç kalmamak 
için bazı Hazine topraklarını ekip, biçen köylüler, sağ 
güçlerin dilinde «Toprak işgalcisi» dirler. Hazine top
raklarına, devlet gücünü de arkasına alarak sahip çı
kan varlıklılar ise, «Mukaddes mülkiyet hakları»' nı 
kullanmaktadırlar. Oysa, gerçekler ortadadır. Türkiye' 
de 16 milyon dönüm Hazine arazisi kimlerin işgalin-
dedir? Yaşayabilmek amacıyle birkaç dönüm toprağı 
eken köylüyü, Toprak işleyenindir» dediğimiz için iş
galciliğe teşvik ettiğimizi söyleyenler, bu sorunun ce
vabını bilmektedirler. Onlara göre yoksul ve güçsüz 
köylülerin, birkaç dönüm Hazine arazisini ekip biç
mesi günah, varlıklı ve güçlülerin binlerce dönüm Ha
zine arazisini işgal etmeleri ise mubahtır. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar) 

İşte demokratik sol bir parti olan C. H. P., bu 
gerçekler karşısında adaletsiz toprak düzenini değiş
tirmek, topraksız ve az topraklı köylüleri Anayasanın 
emrettiği insan haysiyetine yaraşır bir yaşam düzeyi
ne ulaştırmak istemektedir. 

12 Mart'tan sonra her ne surette olursa olsun bir 
toprak reformu yasası çıkarması; seçimlere gitmek 
için şart görünüyordu. Ülkede ve o günkü yöneticiler
de âdeta bir reform fetişizmi egemendi. Bu ortam için
de yıllardanberi toprak reformuna karşı çıkan sağ 
güçler ve partiler 1757 sayılı «Toprak ve Tarım Re
formu» adı altında bir yasa çıkarttılar. Bu yasa C. H. 
P. muhalefetine rağmen çıktı. Çünkü yozlaştınlmış-
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ti, sulandırılmıştı. C. H. P. seçim bildirgesinde, iktidar 
olunca bu yasayı değiştireceğini ve gerçek toprak re
formunu sağlayacak esaslar koyacağını Türk halkına 
ilân etmişti. 14 Ekim seçimlerinde C. H. P. en fazla 
oyu almış, fakat tek başına iktidar olamamıştı. Sağın 
temsilcisi M. S. P. ise C. H. P. ile yaptığı koalisyon 
protokolüne toprak reformunun girmemesini sağla
mıştı. Böylece C. H. P.'nin hükümet kurmasından 
korkan toprak ağaları rahatlamışlardı. 

Aslında A. P - C. G. P. koalisyonu olan Talû Hü
kümeti istifasından birkaç gün önce Urfa ilini top-
rap ve tarım reform bölgesi ilân etmiş ve C. H. P. ya
rım iktidarını, güç bir bölgeyle karşı karşıya bırak
mak istemiştir. O tarihten bu yana, Urfa'da toprak ör
gütünün çalışmaları devam etmektedir. C. H. P. ik
tidarında, 1757 sayılı yasayı yozlaşmış ve sulandırıl
mış bulmamıza rağmen, Yasanın tüm açık kapılarına 
ve yetersizliklerine rağmen, koalisyon koşulları için
de eldeki olanaklarla yetinerek Urfa'da değişiklik 
sağlayacak, halka bir nebze olsun bir şeyler verecek 
çalışmalar yaptık ve toprak reformu örgütünü destek
ledik; bütçeden büyük olanaklar sağladık. C. H. P. 
Hükümetten çekilince durum değişti; hizmetin yürü
tülmesinde aksamalar, reform örgütü ve yöneticileri
ni engellemeler başladı. Şimdi bunlara değinmek is
tiyorum. 

Toprak reformu pilot bölgesindeki altyapı yatırım
ları çeşitli Devlet kuruluşları ve Toprak Reformu 
Müsteşarlığı arasında düzenlenen protokollerle yapıl
maktadır. DSİ ile yapılan protokol gereğince Urfa -
Akçakale'de 210 bin dekar, Urfa - Suruç ilçesinde 50 
bin dekar arazinin yeratlı suyu ile sulanması öngörül
müştür. Akçakale - Günören alanında 15 bin dekar
lık saha pilot proje olarak seçilmiş ve 1975 yılı sulama 
mevsimine yetişecek şekilde 33 adet kuyu açma, 90 
km. kanal inşaatı, 20 km. servis yolu, kuyu elektrifikas
yonu, kuyuların derin kuyu tulumbaları ile donanı
mı çalışmaları tamamlanmaktadır. 

Sulama tesislerinin, sulama başlangıcı olan Nisan 
ayında tamamlanmasına karşılık 1757 sayılı Yasanın 
toprak örgütüne yüklediği zorunluluklar nedeniyle, 
toprak dağıtımının yetişmemesi halinde, 1975 pamuk, 
sebze v. s. nin ekim mevsiminden yararlanılamaya-
cağı endişesini belitmeden geçemeyeceğim. 

Toprak dağıtılacak yurttaşların özellikle sulu ta
rımla ilişki ve alışkanlıkları bulunmaması, gerek ku
rulan altyapı tesislerinin işletilmesi, gerekse sulu ta
rım ve sulama metotlarının öğretilmesini gerektir
mektedir. Bu alanda açılacak eğitim kurslarının gecik-
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tiği endişesini de belirtmekte yarar görüyorum. 1757 j 
sayılı Yasanın en aksak kurumu olan ve sulu tarım 
yapan örnek çiftliklere bırakılan 600 dönümlük arazi 
miktarının, aynı bölgede dağıtılan ortalama, 28 de
kar araziye oranla çok fazla oluşu, toprak reformu 
kooperatiflerinin çalıştırılmasında örnek çiftlik sahip
lerine büyük bir ekonomik güç kazandırmakta, buna 
karşılık toprak dağıtılan yurttaşlar büyük bir ekono
mik baskıyle karşı karşıya gelmektedirler. Toprak da
ğıtılacak 5 nüfuslu çiftçi ailesinin, aile işgücü dahil I 
yıllık geliri en fazla 16 bin lira olabilecektir. Bu geli
ri artırabilmenin tek yolu, masrafların en önemlisi 
olan elektrik giderlerini azaltmaktır. Bu alan için, ta
rım yapan Avrupa ülkelerindeki gibi, yeşil tarife, yani I 
özel ucuz tarifenin uygulanmasını gerekli görmekte- I 
yiz. Bunun gibi tedbirlerle çiftçi aile gelirlerinin artır- I 
mak zorunludur. 

Toprak dağıtılacak yurttaşlara verilecek alanın az j 
oluşu, çiftçiyi, kendi görüşüne göre, en kârlı ürün 
ekimine yöneltecektir. Oysa, sulama projeleri belli 
ürünlere göre hazırlanmıştır. Uygulamanın projeye I 
uygunluğu nasıl sağlanacaktır? Ayrıca, dağıtılacak 
toprakların azlığı, küçük işletmeler nedeniyle, arazi I 
kayıplarına yol açacak ve istenilen gelir elde edileme- I 
yecektir. îşte 1757 sayılı Yasanın yozlaşarak çıkması 
tüm bu sakıncaları doğurmaktadır. Tek çıkar yol, his- I 
seli çiftlik işletmelerine dönüşmektir. Tek çıkar yol, 
C. H. P. seçim bildirgesinde ifade edildiği gibi, örnek 
çiftlikleri yasa kapsamından çıkarmaktır. Örnek çift- I 
likler kapsamından çıkınca, bir özel örnek çiftliğe su
lu şartların sağlanması için Devlet tarafından yapılan 
1 milyon liralık yatırım toprak dağıtılan yurttaşlara 
yönelecek, ayrıca 20 aileye daha toprak verme olana
ğı doğacaktır. Görülüyor ki, 1757 sayılı yasa Devlet 
eliyle yeni bir ağa türü yaratmaktadır. I 

Değerli milletvekilleri, bütün bu sakıncalara ve 
yasanın aksaklığına rağmen, eldeki olanaklarla yetini-
lerek uygulamaların devamını istiyoruz. C. H. P.'nin I 
tek parti olarak iktidara gelmesine ve toprak reformu
nu gerçek anlamda uygulamasına kadar çalışmaların I 
devamında yarar umuyoruz. Çünkü pilot bölgedeki 
halkta toprak reformu umut haline gelmiştir. Biz bu 
anlayışta iken reform örgütüne saldırılar başlamıştır. 
Saldırılar «Milliyetçi Cephe» partilerinden gelmekte
dir. 1757 sayılı yasanın, elini kolunu bağlamasına rağ- I 
men reform örgütü, bu yasa ile başarı sağlamağa ça
lışırken, «Milliyetçi Cephe» partileri, hatta bizzat Ba
kan tarafından sabote edilmektedir. Reform örgütü I 
yasayı uyguladığı için mi, yoksa uygulamadığı için mi 
suçlanmaktadır.? ( 

1975 Şubat ayının ilk haftası içinde reform örgütü 
30 bin dönüm arazi kamulaştırmıştır. Müsteşarlığın bu 
hizmeti günah mı sayılıyor? Akçakale ilçesinde Ka
sım ayı içinde, ilçe Ziraat Odası Başkanı önderliğinde 
büyük toprak ağalarının yaptıkları iki toplantıda refor: 

mu engelleyici ve reform örgütünü baskı altına almaya. 
yönelik kararlar alındığı, hatta gerekli paranın toplan
dığı söylenmektedir. Toprak ağalarının bu kararını yü
rütmekle görevli iki toprak ağasının Bakanın Urfa ge
zisinde aynı arabada dolaştırılmasının anlamı nedir? 
Acaba sayın bakanın arabasına topraksız köylüler de 
binmek isteseler alacakları cevap ne olacaktı? Bu gay
ri resmi konukların özellikleri nedir? 

Değerli milletvekilleri, toprak reformundan kor
kanlar, sulandırılmış bile olsa, yasa hükümlerinin uy
gulanmasını istemeyenler, her konuda olduğu gibi, 
dikkatleri başka yöne çekme ve suçlama çabalarına 
girişmektedirler. 

«Urfa Akçakale ilçesi Toprak ve Tarım Reformu 
Kooperatiflerinin Yapısal Modelleri» adlı araştırma 
dokümanından, kooperatif üyelerinin uyumluluğu 
açısından etnik yapının önemini belirten bir parag
raf öne sürülerek. Devlet eliyle bölücülük ya
pıldığı iddia edilmiştir. Bakan, bu araştırma ra
porunun hizmete özel olarak ve sadece 30 adet 
çoğaltıldığını bilmesine ve kooperatifler konu
sunda Müsteşarlıkça Resmî Gazete'de yayımlanan 
Kooperatif Yönetmeliğinde, kooperatif üyeliği için 
T. C. vatandaşı olma dışında hiçbir koşul aranmadı
ğını görmesine rağmen, hiçbir soruşturma yapmadan, 
reform örgütünün bölücülük yaptığını C. Senatosunun 
19 ncu Oturumunda söyleyebilmekte ve kendi örgütü
nün ağır bir sulçlama ile itham edebilmektedir. Ara
dan bir ay geçmiştir. Soruşturma sonucu ne olmuştur? 
Kimler suçlu bulunmuştur? Suçlulara ne ceza veril
miştir? Eğer ortada suç ve suçlu yoksa, Bakanın bu 
sorumsuz ve kendi personelini suçlayıcı davranışının 
anlamı nedir? Kaldı ki, Müsteşar, gazetelerde Baka
nın toprak ağalarıyle işbirliği yaptığı iddiasında bu
lunmuştur. Bu iddiaya karşılık Bakan, Müsteşara 
kendini tezkiye ettirme yolunu tutmuş ve kamuoyunu 
aydınlatacak bir tek açıklama yapmamıştır. 

Biz Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak müza
kere edilen bütçeye muhalifiz. Biz burada muhalefet 
partisiyiz. Aslında biz, eleştiri yapacağız, uygulama
lardaki noksanlıkları ortaya koyacağız. Bakan da Ba
kanlığına sahip çıkarak bize cevap verecek; ama görü
yoruz ki, durum bundan farklı. Bir Bakanın işbaşında 
tuttuğu ve maliye müfettişlerinin raporu sonucu te-
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mize çıkan müsteşarını ve personelini suçlaması, Cum
huriyet tarihinde görülmemiştir. Bu da Cumhuriyet 
Halk Partisinin muhalefetine rağmen yozlaştırılarak 
Meclislerden çıkan sözde bir toprak reformuna bile 
sağ siyasal kadroların tahammül edemediğini göster
mektedir. 

Gerçek toprak reformu, yoksul topraksız köylü
nün kaderinin değişmesi için gereklidir. Toprak re
formu, topraksız köylüyü mayın tarlalarında kaçakçı
lık yapmaktan, sorgusuz sualsiz jandarma namlula
rının hedefi olmaktan kurtaracaktır. (C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Anlaşılıyor ki, topraksız Türk köylüsünden birkaç 
dönüm toprak esirgeniyor. Anayasanın buyruğu olan 
insanca yaşama hakkı esirgeniyor. Bir tarafta onbin-
lerce dönüm toprağı, onlarca köy olan toprak ağala
rı kalsın, diğer yanda yoksulluk ve sefaletten başka 
hiçbir şeyi olmayan milyonlarca köylü topraksız dur
sun isteniyor. Asıl bölücülük budur. Asıl bölücülük, 
savaşta şehit olmaya gönüllü giden mehmetçiğe ba
rışta bir karış toprağın esirgenmesidir. (C. H. P. sıra
larından alkışlar). 

Gerçek toprak reformunu Cumhuriyet Halk Par
tisi gerçekleştirecektir. Gerçek toprak reformunu Ye
ni Cumhuriyet Halk Partisi gerçekleştirecektir. Top
rak ağalarından arınmış, halka yönelmiş Yeni Cumhu
riyet Halk Partisi Türk halkına toprağı sağlayacak
tır. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Bugün hamisi çıktıkları Sayın Celâl Bayar'ın icraa
tını, o gün dünyada olmayan benden soran Sa
yın Bahri Dağdaş'a 30 senelik Cumhuriyet Halk 
Partisinin hesabını vermekle de şeref duyduğumu bu 
Meclis kürsüsünden belirtmek ihtiyacını hissediyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, bir hususu daha belirtmeden 
geçemiyeceğim. Burada birkaç dakika önce Anayasa 
Mahkemesi... 

BAŞKAN — Sayın Anadol, 1 dakikanız kaldı efen
dim, cümlenizi bağlayın. 

KEMAL ANADOL (Devamla) — Bitireceğim Sa
yın Başkan. 

Anayasa Mahkemesi ile ilgili görüşmeler olurken 
«Milliyetçi Partiler» teker teker Anayasa Mahkeme
sini suçladılar. Meclisin çıkardığı Af Yasasını bozdu 
diye Anayasa Mahkemesine bu kürsüden yapılmadık 
hakaret kalmadı; ama ne hazindir ki Af Yasasında 
Anayasa Mahkemesini suçlayanlar istemedikleri Top
rak Reformu Yasasını iptal ettirmek için bugün Ana

yasa Mahkemesinin kanatlarına sığınmak istemekte
dirler. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Anayasa. Mahkeme
si bağımsızdır. Anayasa Mahkemesine baskı yapıla-

" maz. 
BAŞKAN — Sayın Anadol, bağlayınız vaktiniz 

bitti efendim. 
KEMAL ANADOL (Devamla) — Saygıdeğer ar

kadaşlarım, Türk halkının insanca yaşayacağı toprak
sız köylünün toprağa kavuşacağı düzenin kurulması, 
demokratik soldaki Yeni Cumhuriyet Halk Partisinin 
tek başına iktidara gelmesine bağlıdır. Bu umutla he
pinize saygılar sunuyorum. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Anadol. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 

Talât Oğuz, buyurunuz. 
C. G. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ (Mar

din) — Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; 1975 
malî yılı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı büt
çesi üzerinde, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupunun 
görüş ve temennilerini arz etmeden evvel Yüce Parla
mentoyu saygıyle selâmlarım. 

Değerli milletvekilleri, insanlar, yaradılışından be
ri tabiata karşı daima yakınlık ve hayranlık besler
ler. Atatürk, değeri asırlarca anlaşılamamış bir cev
heri ortaya çıkaran bir dehadır. «Bu memleketin ger
çek sahibi ve toplumun ana unsısru köylüdür» diyor 
ve buna ilâveten «Türk milletinin çoğunluğu çiftçi ol
masaydı, bugün belki yeryüzünde bulunamayacaktık.» 
diye sözünü tamamlıyor. Atatürk, «Kılıç ve saban; 
bu iki fatihten birincisi, ikincisine daima mağlup ol
muştur» demiştir. Dünyayı idare eden, siyasî ve aske
rî tarihte yer alan insanlardan hangisi, bugüne kadar 
toplumları etkisi altında bırakan bu güzel sözleri orta
ya atma imkânına haiz oldu. Ekonomimizin temeli zi
raattır; çiftçiler olmasa, memleketin hayat cevheri 
tükenir, ekonomik özgürlüğe kavuşamaz, toplum her 
bakımdan güçsüz ve dayanıksız kalır. 

Atatürk yine bir nutkunda, «Yeni Türkiye Devleti
nin temelleri, süngü ile değil, süngünün dahi dayandı
ğı ekonomi ile kurulacaktır» demiştir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de toplam olarak, 
80 502 000 hektar arazi mevcuttur. Türkiye'nin ta
rımsal alanı, 58 317 533 hektardır. Tarımsal alanın 
toplam içindeki yeri, % 72,5'tur. Tarıma elverişli ol
mayan arazi 22 184 565 hektardır. Tarıma elverişsiz 
alanın genel alana oranı, % 27,5'tur. Yukarıdaki ra
kamlardan da anlaşılacağı veçhile, ulusların yaşaması 
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ve gelişmesi için, tarım faaliyetlerinin önemi çok bü
yüktür. Bunun ihmali, ulusları çöküntüye uğratır. , 
Türkiye'nin bugün eriştiği ekonomik yapı, tarımsal 
niteliğini korumaktadır. Tarım sektörü Cumhuriye
tin kuruluşundan bu yana, üretim sektörleri içinde, 
tek başına en büyük paya sahiptir. Tarımsal bünyede 
meydana gelen bu gelişmeler yanında, sanayi en hızlı 
büyüyen sektör olarak görülmüş ve bu nedenle gayri 
safi millî hasıla içindeki payın arttırılması, planlı dö
nemlerde esas alınmıştır. 

İnsanlar, toprakları sevdikleri ve toprağa gerekli 
alâkayı gösterdikleri takdirde, ondan verimli bir şe
kilde istifade etme imkânlarını bulurlar ve iktisadî 
bir güç haline gelirler. Türkiye'de ilk toprak reformu, 
1945 yıhnda bir tasarı ile Türkiye Büyük Millet Mec
lisine gelmiştir. 4753 sayılı Kanunu uygulayacak olan, 
zamanın Ziraat Vekili Rahmetli Şevket Raşit Hatip-
oğlu idi. O zaman da esen siyasî hava, bazı iktisadî 
ve sosyal zorunluluklar, 4753 sayılı Kanunun tatbiki
ne mani, fiilî bir durum yarattı. 

Muhterem milletvekilleri, 4753 sayılı kanun Türki- ı 
ye'de 25 yıl müddetle tatbik edildi. 4753 sayılı Kanu
na göre, faaliyet icra eden toprak tevzi komisyonları, 
toprağı olmayan veya az topraklı vatandaşlara, Hazi
neye ait arazilerle, özel mülkiyete dahil olup da, "dö
nüm fazlası arazileri tevzi etmek görevini yüklenmiş
lerdi. Toprak tevzi komisyonlarının, 4753 sayılı Ka
nunun hükümleri dışına çıkarak, özel mülkiyete el at
mak suretiyle arazi tevzi ettikleri ve bu sebeple top
rak ihtilâflarının, 5753 sayılı Kanunun yanlış uygu
lanmasından çoğaldığını ve birçok cinayetlerin, asa
yiş ve emniyeti muhil hadiselerin, bu uygulamalardan 
neşet ettiğini üzülerek ifade etmek isteriz. 

Değerli milletvekilleri, toprak ve tarım reformu 
1961 Anayasasının amir hükmüdür. Anayasamızın bu 
âmir hükmü karşısında, 25 . 6 . 1973 gününde kabul 
edilen, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanu
nu, toprağın verimli bir şekilde işletilrne<îini, tarımsal 
üretimin sürekli olarak artırılmasını, değerlendirilme
sini, pazarlamasını ve ulusal kalkınmayı hızlandıra
rak, tarımsal yapının kurulmasını öngörmektedir. 

Topraksız ve az topraklı vatandaşları toprak sahibi i 
yapmak, hiçbir kimseyi topraksız bırakmamak, toplu
mu insanca yaşama düzeyine eriştirmek, sosyal hukuk 
devleti anlayışının tabiî bir gereğidir. Millî bünyemize, 
Anayasamıza uygun bir toprak ve tarım reformunun 
yapılmasını, Cumhuriyetçi Güven Partisi yıllar önce i 
savunmuş ve bunun kanunlaşmasına, Melen Hüküme
ti zamanında muvaffak olunmuştur. Cumhuriyetçi j 
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Güven Partisi Grupu olarak, Türkiye'nin nüfusunun 
ekseriyetini teşkil eden çiftçi ve köylü vatandaşlara, 
bu milletin hakiki efendisi olan bu insanlara, mücer
ret, toprak vermek davayı kökünden halletmez ka
naatindeyiz. Toprak ve tarım reformu sahasına girip,: 
tevzi edilecek toprağın yanında, çiftçiyi sosyal ve ik
tisadî olanaklarla teçhiz etme zaruretine inanmakta
yız. 

İyi tohum, ucuz gübre, sulama, haşarat ve zararlı 
otlarla mücadele, makineleşme, ucuz ve yeterli ziraî 
kredi, köylü ve çiftçiye güven veren ve ziraî mahsu
lün değerlendirilmesini sağlayan pazarlama imkânları 
ziraî eğitim ve öğretim, altyapı hizmetlerinin tamamı, 
toprak ve tarım reformu politikasının tahakkuku ve 
millî kalkınma için zaruridir. Toprak insan ilişkileri
ni, âdil, dengeli, sağlam ve zirai gelirleri düşürmeye
cek ve verimi arttıracak esaslara bağlamaya mecbu
ruz. 

Türkiye'de topraksız çiftçiler ve az topraklılar 
mevcuttur. Günbegün artan ve 40 milyona yaklaşan 
nüfusun tamamını toprak sahibi yapmaya imkân ve 
ihtimal yoktur. Memleketin kalkınmasını yalnız ziraî 
politikaya, dolayısiyle toprak ve tarım reformuna da
yamaya yine imkân yoktur. Tarım politikası yanında, 
sanayi politikasına, diğer sektörlere ve bilhassa kalkın
ma hamlelerini tüm sektörlere dayamanın zaruretine 
inanmaktayız. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Anayasa ve hukuk 
dışı zorbalıklara, toprak işgallerine, yasalara uymayan 
fiilî tecavüz ve hareketlerle memleketi kana boyayabi-
lecek sorumsuz kışkırtmaların tamamen karşısındadır. 
Başarılı reformun, özel mülkiyet ve tapu tanımayan 
bir yağma teşvikçiliğiyle değil, hukuk devletinde yeri
ni alan, özel mülkiyete saygı prensibine dayanılarak 
hukukî esaslar dairesinde yapılması zaruretine inan
maktayız. 

Değerli milletvekilleri; «Toprak işleyenin, su kul
lananındır» sloganı birçok yasa dışı eylemlerin zuhuru
na sebebiyet vermiş, özel şahıslara ait araziler, tapulu 
gayrimenkuller ve özel mülkiyet toplu işgallere sahne 
olmuş, hattâ ve hattâ apartmanların dahi paylaşılma
sı ümidi belirmişti. «Toprak işleyenindir» diye başla
yıp, sonunda «Toprak devletindir» diye biten sosya
list ve kollektivist rejimler, tarım sahasında özel mül
kiyete saygılı rejimlerin sağladığı başarıya ulaşama
mışlardır. Suriye'de olduğu gibi Baas Partisinin uygu
ladığı toprak ve tarım reformunun getirdiği ancak esa
ret, darlık, açlık, sefalet ve yokluktur. Toprak ve ta
rım reformu gecikmeden uygulanmalıdır; toprağın 
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verimli bir şekilde kullanılmasına imkân vererek, ve
rimli işletmeciliği koruyacak bir şekilde yapılması, 
hem memleketin ziraî tekamülünün bir gereği ve hem 
de Anayasa icabıdır. Toprak ve Tarım Reformu Ya
sası, Adalet Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Partisinin 
oluşturduğu Hükümetin eseridir. 

Toprak ve tarım reformunun beraberce uygulan
masına taraftarız. Verimi arttıracak köylüyü refaha 
ve mutluluğa eriştirecek, insanca yaşama düzeyine ge
tirecek bir uygulamanın taraftan ve savunucusuyuz. 

Toprak ve Tarım Reformu Kanununun ilk tatbi
katında Urfa ilinin Akçakale kazasının pilot bölge se
çilmesinin ve uygulamanın buradan başlatılmasının, 
bu bölgenin özellikleri, toprağın bünyesi ve arazinin 
durumu itibariyle uygun bulunduğunu ifade etmek is
terim. Pilot bölge toprak ve tarım reformunun başarılı 
bir uygulaması, ancak ve ancak bu bölgede verimi art
tırabilecek sosyal ve iktisadî koşulların tahakkukuna, 
altyapı hizmetlerinin tamamlanmasına bağlıdır. Top
rağı tabiatın koşullarına bağlı tuttuğumuz takdirde ba
şarılı bir netice elde etmeye imkân yoktur. Toprak ve 
tarım reformu uygulama alanı bulsa dahi, kuraklığın 
hüküm sürmesi hallerinde, telâfisi gayri mümkün mad
dî ve manevî zararları müeddi olma ihtimali vardır. 
Toprak ve tarım reformu uygulamasına paralel ola
rak, sulama faaliyetlerine hız verilme zaruretinede 
inanmaktayız. Bölgedeki yeraltı ve yerüstü sulama
larından devamlı istifade etme imkânlarını araştırma
mız yanında, sulu ziraate önem verme eğiliminde bu
lunmamız gerektiği inancını muhafaza etmemizin ve 
bunu sağlamamızın zorunluklarr mevcuttur. Türkiye' 
de sulama oranı % 5'tir; Suriye'de % 10, Irak'ta 
,f)/o 35'tir. Vatandaşlara yalnız arazi vermek suretiyle 
kalkınmayı sağlamaya imkân yoktur. Toprağın can 
noktası yağmur ve sulama faaliyetidir. Sulu ziraatten 
elde edilen gelirin seviyesi yüksektir. 

Türkiye'de, tahminen 13 milyon hektara yakla
şık Hazine arazisi mevcuttur. Hazine arazilerinin ica
ra verilmesi, kile akitlerinin yapılması vatandaşlar ara
sında huzursuzluğa, ihtilâflara ve birçok ihtilâflara 
sebebiyet vermektedir. Toprak ve tarım reformuyle 
Hazine arazilerinin, icara verilmesinden ziyade, mül
kiyet esas alınmak üzere, kamulaştırılarak muhtaç 
çiftçilere, toprağı olmayanlara tevzi edilmesi zarure
tine inanmaktayız. Hazine arazilerinin icara verilmesi 
halinde, idarî ve malî merciler ve vatandaşlar arasın
da ihtilâtlar yarattığı, objektif kıstaslara riayet edil
mediği ve birçok suiistimallerin meydana geldiğini be
lirtmekte yarar görmekteyiz. Hazine arazilerinin 

icardan ziyade, çiftçilere ve köylülere mülkiyet esas
larına göre dağıtılmasının, toprağın verimli bir hale 
getirilmesi bakımından gerektiğine; çiftçilerin sosyal, 
ve iktisadî hayatlarının düzenleneceğine ve yaşamala
rının değişeceğine inanmaktayız. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı efendim. 
TALÂT OĞUZ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın 

Başkanım. 
Toprak ve tarım reformunu Hükümet programına 

dahi alamayan, döneminde uygulama imkânını yara
tamayan müstafi Ecevit Hükümetinin, toprak ve ta
rım reformu politikası üzerinde fikir yürütmeye, hal
kın mutluluğundan, halktan yana olmadan bahsetme
ye hakkı yoktur. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi söz
cüsünün toprak ve tarım reformu üzerindeki eleştiri
lerinin, benimsenmeyen ve hükümetlerinin programı
na dahi alınmayan bir politika ile nasıl çelişki teşkil 
ettiğini, bunda bir tutarsızlığın bulunduğunu Yüce 
Parlamento huzurunda ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, bağlayın efendim, vak
tiniz dolmuştur. 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — Politikalar uğruna, 
hasis menfaatler için, art fikirlerle artık Türk köylü
sünün, Türk çiftçisinin, Türk milletinin kandırılma
sına imkân yoktur. 

Sözlerimi burada bitirir, Toprak ve Tarıni Refor
mu Müsteşarlığı bütçesinin Türk ulusuna ve bu mües-
sesesenin sayın mensuplarına hayırlı ve uğurlu olma
sını diler, Yüce Parlamentoya saygılar sunarım. (A. 
P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Mustafa Asri 

Ünsür. (A. P. sıralarından alkışlar) 
A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA ASRI ÜN

SÜR (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesi üze
rinde, Adalet Partisi Grupunun görüşlerini arz et
mek üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime başla
madan önce Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyle 
selâmlarım. 

Anayasamızın 37 nci maddesi; «Devlet, topra
ğın verimli olarak işletilmesini gerçekleştirmek ve 
topraksız olan veya yeter toprağı bulunmıyan çiftçi
ye toprak sağlamak amaçlarıyle gereken tedbirleri 
alır. Kanun, bu amaçlarla, değişik tarım bölgeleri
ne ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini gösterebilir. 
Devlet, çiftçinin işletme araçlarına sahip olmasını 
kolaylaştırır. Toprak dağıtımı, ormanların küçülme
si veya diğer toprak servetlerinin azalması sonucu
nu doğuramaz.» hükmünü getirmiştir. 
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Anayasamızın getirdiği diğer hükümler ve yuka
rıda metnini arz ettiğimiz 37 nci maddesi doğrultu
sunda, toprak ve insan ilişkilerini düzenleyen, Tür
kiye'mizin ihtiyaçlarını en iyi bir şekilde tespit eden 
modern parti programı ve bu programa uygun seçim 
beyannamesini Adalet Partisi Türk Milletinin emri
ne amade kılmıştır. 

Adalet Partisi, memleket gerçeklerine ve Ana
yasamıza uygun olarak Toprak ve Tarım Reformu 
Kanununu çıkartmak suretiyle bu Kanunu Türk köy
lüsünün ve Türk çiftçisinin hizmetine sunmuştur. Ge
rek' Anayasamız ve gerekse Toprak ve Tarım Refor
mu Kanunu, bütünü ile gayrimenkul iktisabının ve 
mülkiyet hakkının her vatandaş için en tabiî bir hak 
olduğunu ve bundan vazgeçilemeyeceğini tespit etmiş
tir. 

Topraksız köylünün topraklandırılması lüzum ve 
zarureti aşikârdır. Topraklandırmayı, dar manada, 
toprak dağıtımı şeklinde değil, tarım sahasında kal
kınmamızı sağlayacak bir politikanın tümü olan ta
rım reformunun bir unsuru olarak anlıyoruz. 

Devlet elinde bulunup kullanılmayan ve işlenme
yen topraklar ile düşük prodüktivite ile işlenen toprak
lardan muayyen ölçülerin üzerinde bulunanların, bun
ları verimli bir şekilde işleyecek çiftçilere belli ölçü
ler ve şartlarla dağıtılmasına taraftarız. 

Düzenli işletmelerimizin muhafazası ve bunlarda 
mülkiyet emniyetinin korunması anaprensiplerimiz-
dendir. Milletimizin kahir çoğunluğu, mülkiyet 
hakkına tecavüz etmeyi düşünenlerin, kollektivizm 
taraftarlarının ve bu uğurda açık veya kapalı çalışan
ların karşısındadır ve karşısında olmaya devam ede
cektir. 

Diğer taraftan, memleketimizi ziraî bölgelere ayı
rarak her bölge için, ilme ve gerçeklere dayanan 
özel tarım programları tatbik etmek, ziraî istihsali 
artıracak, maliyeti düşürecek tedbirleri almak ve bu 
suretle prodüktiviteyi ve rantabiliteyi yükseltmek, top
rağın iyi işlemesini ve muhafaza edilmesini sağlamak, 
yeniden işletmeye açılacak toprakları süratle işletme
ye hazır vaziyete getirmek, iyi ve ucuz tohumluk, 
ucuz ve uygun gübre, teknik sulama, ziraî bilgi ve 
tarım mücadelesi gibi hizmetleri temin etmek, bunlar 
için ekipman ve para bulmak, ziraî istihsalde istik
rarı sağlamak ve sermayenin tarıma yönelmesini te
min için mülkiyet emniyeti, ziraî asayiş, kadastro, 
tapulama ve ziraî sigorta gibi çiftçiye ve üreticiye 
güven verecek her türlü tedbiri almak, elde edilen 
ürünlerin değer fiyatına satışını temin için iç ve dış 

pazarlarda uygun bir pazarlama organizasyonu kur
mak, ziraî teknolojiyi inkişaf ettirmek, tarım saha
sındaki açık ve gizli işsizliği tarım teknolojisine ve 
muhtelif endüstri sahalarına çekmek, verimli ve dü
zenli tarım işletmelerini teşvik etmek, bu suretle mem
leketimizde tarım reformunu tahakkuk ettirecek top
rak - insan ilişkilerini millet yararına ve insanlık hay
siyetine yaraşır bir şekilde geliştirmek başlıca göre
vimiz olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 37 nci mad
desi; önce toprağın verimli olarak işletilmesinin sağ
lanmasını öngörmüş, sonra Devlet elindeki toprak
ların topraksız çiftçiye dağıtılmasını önermiştir. 

Türkiye'de Devlet kapitalizminin hâkimiyetini, 
mülkiyet hakkının kaldırılmasını isteyen çarpık zih
niyet, Anayasamızın 37 nci madesi ve diğer hüküm
lerini görmezlikten gelerek, tloğa kanunu anlayışın
dan, «Toprak işleyenin, su kullananındır» sloganına 
varana kadar, işgal, boykot, form ve saire gibi her 
türlü tahrik ve teşvik metotlarını kullanarak toprak
lı ile topraksızı, varlıklı ile yoksulu, işçi ile işvereni 
ve hatta aileye inmek suretiyle baba ile evlâdı karşı 
karşıya getirmenin, netice olarak Türk Milletinin 
huzurunu kaçırmanın yollarını aramışlardır. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bunlar için tarımın geliştirilmesi ve veriminin ar
tırılması, üretimin çoğaltılması veya topraksızın top
rağa kavuşturulması hedef değildir. Türk Milletinin 
bulunduğu coğrafî çerçeve içerisinde hür ve demokra
tik bir ülke olmaktan çıkartılıp, Marksist bir ülkeye 
dönüştürülmesi anagayedir. 

Bir zamanlar milletimizin Toprak Reformu Ka
nunundan başka bir kanuna ihtiyacı olmadığı, bu ka
nun çıkınca milletin huzur ve refaha kavuşacağı, ban
ka soygunlarının, adam kaçırmaların duracağı fikri 
savunulmuştur. Nerede bir topraksız topluluğu var
sa aralarına girilip, zamanın iktidarları yerilmiş, bu
gün «Milliyetçi Cepheyi» teşkil eden millet çoğun
luğu kötülenmiştir. tşte, Anayasa doğrultusunda 
Toprak ve Tarım Reformu Kanununun çıkartılması, 
aşırı solcuların elindeki silâhlardan birisini kullanıl
maz hale getirmiştir. 

Ancak, Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 
henüz tatbik edileceği bir başlangıç döneminde, kapa
tılan İşçi Partisi mensuplarının ve sempatizanlarının, 
tüm Marksist ve Leninistlerin sığındığı Cumhuriyet 
Halk Partisinin iktidar olması, topraksız çiftçimiz 
ve milletimiz için yegâne talihsizlik olmuştur. (A. P. 
sıralarından Bravo» sesleri, alkışlar) 
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Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi, 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına kendi da
nışma kurulu üyesi solcu bir profesörü tayin etmiş
tir. Bu profesör, hazırladığı genelge ve yönetmelik
ler, verdiği şifahî emirler ve yaptığı tayinlerle Ka
nunu Anayasanın öngördüğü hedeflerden saptırarak, 
milletimizi bölecek bir şekilde uygulama çabası için
dedir. 

Anlaşılan Kanun çıkarken Cumhuriyet Halk Par
tisi, Kanunun bünyesine koyamadığı hükümleri, işba
şına getirdiği militanları vasıtasıyle istediği gibi tat
bik etmek istemektedir. Cumhuriyet Halk Partisinin 
iktidarı süresince, hiç sesi çıkmadan, Kanunu, lafzı
na ve ruhuna göre değil, kendi ideolojik anlayışına 
göre uygulayan Müsteşar, Cumhuriyet Halk Partisi
nin iktidardan kaçması ve yeni bir Hükümet kurul
ması üzerine, Hükümeti ve Cumhuriyet Halk Partisi 
dışındaki siyasî çevreleri kötüleyecek beyanlara baş
lamıştır. Siyasetle uğraşmaması gereken bir devlet 
memuru, siyasî nitelikte beyanlar vermiş ve suçla
malar. yapmıştır. Bu suçlamalar 22 Ocak 1975 tarihli 
bir İstanbul gazetesinde, haberin kaynağı da belirtil
mek suretiyle yayınlanmıştır. Müteakiben aynı gaze
tenin 24 Ocak 1975 tarihli nüshasında, daha geniş 
çapta bir suçlamaya tevessül edilmiştir. Bu meyanda 
Türk milletinin kahir çoğunluğunu teşkil eden «Milli
yetçi Cephe»ye de saldırılmıştır. İşbaşında bulunan 
Hükümetin, toprak reformu tatbikatına «Arkadan 
hançer vurdu» iddiası yayılmıştır. 

Profesör Kendir'in yönetimindeki Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığının yayınladığı, «Urfa Ak
çakale İlçesi, Toprak ve Tarım Reformu Kooperatif
lerinin Yapısal Modelleri» (Elimdeki şu kitap, değer
li üyeler) isimli bir kitapta aynen şöyle denmektedir: 

«Toprak ve tanm reformu kooperatifleri, ortakla
rına çok yönlü hizmet edecek bir örgüt olmaları ne
deniyle, başarıları ortaklarının uyumluluğu ile ger
çekleşecektir. Ortakların uyumlulukları, demografik 
yapıları, sosyal dayanışmaları, konuşma dilleri ve 
mezhepleriyle bağlı oldukları toplulukların aynı olma-
sıyle ilişkilidir. Bu nedenle etnik yapı, kooperatif ya
pısını etkileyen önemli sosyal bir faktördür.» 

Görülüyor ki, solcu profesör Kendir'in, «İnançlı, 
yetenekli, cesur, dürüst, tecrübeli yönetici» diye va
sıflandırarak işbaşına getirdiğini iftiharla belirttiği 
militan arkadaşları, mevcut kanunları ve Anayasayı, 
hukuk düzenini aşarak, Türk milletini etnik yapıla
ra ayıracak kadar kendilerini yetkili ve güçlü saymış
lardır. 

Toprak reformu kooperatifleri, konuşma dillerine, 
dinlerine ve mezheplerine göre tasnif edilmek ve 
buna göre teşkilâtlandırılmak istenmiştir. Yani komü
nistlerin, ikide bir Türk milletini bir bütün olmaktan 
çıkartıp halklara ayırma fikri ve propagandası, bu 
müsteşarlıkta tatbik mevkiine konmuştur. (A. P. sı
ralarından alkışlar.) 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu çıkartılırken, 
bu kanunun sulandırıldığı iddiasında bulunanlar, 
gerçekten tatbikat sırasında kanunda olmayan hüküm
leri var sayarak kanunu sulandırmalardır ve hedefin
den saptırmışlardır. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın, «Türkiye 
Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. 
Resmî dil Türkçedir. Başkent Ankara'dır.» şeklinde
ki 3 ncü maddesi bir tarafa itilerek, Türk milletinin 
bütünlüğü felsefesine ve resmî dilin Türkçe olduğu 
gerçeğine aykırı, kısacası Anayasaya aykırı bir dü
şünce ve felsefe, Devletin dokümanlarına yerleştiril
miştir. Bunu yapanlar, kanun ve nizam tanımayan, 
kafalarındaki sol diktatörlüğü gerçekleştirme uğruna 
her türlü fedakârlığı göze alanlardır. Hükümetten, 
Anayasamıza aykırı ideolojik fikirleri devlet dokü
manlarına yerleştirenlere ne gibi bir muamele yaptı
ğını öğrenmek istiyoruz. 

Diğer taraftan, Kanunun 18 nci maddesi, refor
mun ilân edildiği mıntıkada 3 yıl içerisinde gerçekleş
tirilmesini öngörmüştür. Urfa'nın Akçakale ilçesinde 
reform ilân edileli 1,5 yıl geçmiş, fakat reform gerçek
leştirilememiştir. Geriye kalan 1,5 yıl içinde de bu yö
rede reformun gerçekleştirilip, gerçekleştirilemeyeceği 
hususunda Hükümetin görüşü nedir, öğrenmek iste
riz. Cumhuriyet Halk Partisinin kendi felsefesine uy
gun bir şekilde teşkilâtlandırdığı Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığı, topraksız bir tek köylümüze 
bugüne kadar bir dönüm arazi dagıtmamıştır. Yüce 
Meclisimizin fukara çiftçiye toprak- verilmesi için tah
sisat olarak ayudığı 1 milyar liraya yakın ödenek çar
çur edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Ünsür bir dakikanız kaldı. 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Devamla) — Topar
lıyorum Sayın Başkan. 

Köylümüzün ve çiftçimizin ve ekonomimizin gücü
nü artıracak yönde kullanılmamıştır. Bu müsteşar
lık amme vicdanını inandırıcı bir hesabı verecek du
rumda değildir. Türk köylüsünün, yetersiz, pahalı ve 
ilâçsız tohum alması, son derece pahalandırılan güb
reyi kullanamaması, traktör alabilmek için vesika kuy
ruğuna girmesi, ekipman ve ziraat alet ve teçhizat ve 
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teknik bilgi için devlet memuruna yalvarır hale düş
mesi, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının ve solcu 
profesör Kendir'in Toprak Reformu Müsteşarı oJma-
sıylc başlar. 

BAŞKAN — Sayın Ünsür, bağlayın lütfen. 
MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Devamla) — Bağlı

yorum Sayın Başkan. 
Kısacası Türk çiftçisinin, köylüsünün, işçisinin, me

murunun bugün içinde bulunduğu sıkıntının yegâne 
sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisidir. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi mi
litanı solcu Profesör. Kendir'in yönetimindeki müste
şarlık, topraksıza toprak yerine, kendi zihniyetindeki 
kimselere makam ve para dağıtmıştır. 

ETEM EKEN (Çorum) — Kendini savunamayan 
kimsenin isminden niye bahsediyorsun? 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Devamla) — İhtiyaç 
olmadığı halde, emsallerinden çok yüksek kira öde
nerek eşe dosta para vermek için binalar kiralanmış
tır. Bu suretle, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığı Cumhuriyet Halk Partisi çiftliği haline düşürül
müştür. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın Sayın Ünsür. 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Devamla) — Bağlı
yorum Sayın Başkan. 

Bu kürsüden hemen ifade edelim ki, Cumhuriyet 
Halk Partisinin iktidarı sırasında yıktığı her şey, yap
tığı her kanunsuzluk Adalet Partisinin ilk iktidarında 
düzeltilecektir. Topraksızlar toprağa kavuşacaktır. 
Köylümüz, çiftçimiz, vesikasız traktöre, ucuz gübre ve 
tohuma, iyi hayat şartlarına kavuşturulacaktır. Top
rak Reformu Kanunu Anayasanın temel hedefleri doğ
rultusunda uygulanacaktır. 

Bu vesileyle, 1975 bütçesinin yüce milletimize ha
yırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz eder, yüce he
yetinize Adalet Partisi Grupu adına saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünsür. 
Şahısları adına söz isteyen sayın üyelere geçme

den evvel bir takrir vardır. Okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Bugünkü Programın bitimine kadar bütçe müza-

resinin devamını arz ve teklif ederiz. 

İzmir Kastamonu 
Yücel Dirik Hasan Tosyalı 

İstanbul Samsun 
S. Arif Emre Hilmi Türkmen 

BAŞKAN — Takrir hakkında söz isteyen?.. Yok. 
Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun Sayın Enver Akova. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığının bütçesi vesilesiyle yüce heyetinize saygılarımı 
sunuyorum. 

Bilindiği gibi bu müsteşarlık yenidir. İstenilen ma
nada oturmuş da değildir. Hele bugünkü kadronun ba
şında bulunan Sayın Kendir'in başkanlığında Devle
tin ve milletin arzuladığı manada çalışmanın yürütü
leceğini ummak, en azından saflık olur. 

Biraz önce Adalet Partisi Grupu adına konuşan 
Sayın Mustafa Asri Ünsür, Toprak ve Tarım Refor
mu Müsteşarlığının bastırmış olduğu bir kitaptaki 
ifadeleri bu zabıtlara geçirmiş bulunuyorlar. 

Aziz milletvekilleri, Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığının, yüce milletimizi bölüp parçalara ayı
rabilmek için vatandaşları, konuşma dillerine ve mez
heplerine göre kooperatiflere ayırmayı hedef olarak 
seçmiş bulunması calibi dikkattir. • 

Bütçenin tümü üzerinde konuşan C. H. P. sözcü
sü Sayın Deniz Baykal, yüzyıllarca evvel cereyan etmiş 
Kerbelâ vakasını kendi iptidaî politikasına alet etmiş, 
Türk milleti için ıstırap ve üzüntü konusu olan bu 
olayı, millet kürsüsünden yeniden alevlendirmek gibi 
tehlikeli bir silâhla oynamaya başlamıştır. (A. P. sı
lalarından «Bravo» sesleri.) 

C. H. P. sözcüsünün 2 gün evvelki bu beyanı da 
gösteriyor ki, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığının mezhep ayrılığına dayalı kooperatif kurma ça
lışmaları C. H. P.'nin fikridir. O'nun talimatıdır. (A. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.)). 

Sözü buraya getirmişken hemen ifade edelim ki, 
Türk milleti bir bütündür. Mezhep olarak Alevîsi ve 
Sünnîsi ile bir bütündür. Mezhepler ayrı olabilir; ama 
dinimiz bir, kanımız bir, dilimiz bir, tarihimiz bir, 
kitabımız Kur'an'ı Kerimdir. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

Dış düşmanlar asırlardan beri mezhep bayrakla
rını ellerine alarak Türk milletini bölmeye ve Türk 
Devletini yıkmaya çalışmışlardır; fakat her mezhepten 
Türk milleti bir granit dağı gibi, saldırıları geri çevir
miş ve bugüne kadar da birliği bozmamıştır. Komü
nistler, fikir, silâh ve para döktükleri halde tarih bo
yunca bölemedikleri gibi, bundan sonra içeride yay
maya çalışılan yıkıcı eller de bu granit dağdan bir 
zerre koparamayacaklar, ellerinin ve kollarının kırıl-
masıyle boşboşa, başbaşa kalacaklardır. 
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Komünistler ve onların işbirlikçileri araya gire
meyeceklerdir. Zira, ırk, cihet, kıta, kan ve din itiba
riyle Türk milleti aynıdır. 

Aziz arkadaşlarım, Müsteşar Sayın Kendir kendi 
kafasına göre uygulamaya çalıştığı toprak reformu
nun içinden çıkamayınca, bu başarısızlığını örtmek 
için, bağlı bulunduğu, Başbakan adına tedvire memur 
Devlet Bakanı Sayın Salih Yıldız'ı itham edici ifa-' 
delerle dikkatleri başka bir yöne çekmek istemekte
dir. 

Aziz arkadaşlarım, 22 Ocak 1975 tarihli Cumhuri
yet Gazetesinde çıkan bazı pasajları okumak istiyo
rum. Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına konuşan 
Sayın Anadol, Sayın Devlet Bakanının, Müsteşarı ve 
personelini itham edici konuşmalar yaptığını söylü
yor. Aksine, Cumhuriyet Gazetesi bunun tersini söy
lüyor. 

Bakınız ne diyor : «Profesör Kendir, Urfalı bü
yük toprak sahiplerinin bir süre önce Akçakale Zi
raat Odası öncülüğünde iki toplantı düzenlediklerini, 
bu toplantılar sonunda reform uygulamasına karşı fi
ilen mücadele kararının alındığını ve bir fon kurul
duğunu açıklamıştır. Bu fonda 1 250 000 liranın 
biriktiğinin söylendiğini belirten Profesör Kendir, 
şöyle devam etmiştir : «Büyük toprak sahiplerinin 
Ankara'daki çevrelerle temas için seçtikleri iki tem
silci - isimlerini vermiyorum -. buraya niçin geldikle
rini, Anadolu Kulübünde oranın tabiî üyesi olmuş gibi 
hareket ettiklerini ve Sayın Devlet Bakanının bu gelen 
şahıslardan bazılarına (Ağabey) diye hitap ettiğini...» 
Gazete yazmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi şunu sormak isti
yorum. 

1. — Sayın Bakan bunlar ne maksatla gelmişler
dir? Neşir organlarında yer aldıklarına göre bu ifa
deler, buradan açıklanması gerekir. 

2. — Hakikaten topraksız fakir köylünün yanın
da Adalet Partisi mi yer alıyor, Güven Partisi mi yer 
alıyor, Demokratik Parti mi yer alıyor, yoksa Cum
huriyet Halk Partisi mi yer alıyor? 

Muhterem arkadaşlarım, 1973 yılında, seçimlerden 
önce Toprak ve Tarım Reformu Kanunu görüşülür
ken, itimat buyurunuz, bir Halk Partili Parlamenter 
bu sıralarda yoktu değerli arkadaşlarım, yoktu. On
dan sonra da gelecekler, toprak ve tarım reformu hak
kında konuşacaklar. Kendi zihniyetlerine göre bu ka
nunu değiştirmek istiyorlarsa, bunda Allah'ın inayeti 
ile muvaffak olamayacaklardır. 

BAŞKAN — Sayın Akova, vaktiniz dolmak üze
re efendim. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Bitiriyorum Sayın 
Başkanım. 

«Devlet Bakanı Salih Yıldız'la çok iyi ilişkileri var
dır.» diyor Sayın Kendir. Toprak Reformu Müsteşar
lığının bağlı olduğu Devlet Bakanı Salih Yıldız'm, 
Urfalı büyük toprak sahiplerinin temsilcisi filana 
«Ağabey diye hitap ediyor» diyor, ondan sonra bö
lücülük durumuna geçiliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, böyle bir itham karşısın
da Sayın Bakan ne düşünmektedir; kendisi mi istifa 
edecektir, yoksa bu müsteşarlığın başında bulunan 
Müsteşarı mı uzaklaştıracaktır? 

İkinci olarak, bugün toprak ve tarım reformun
da, kanaatimce, çalışma ve idare sisteminde anarşi var
dır, Sayın Bakan siz ne düşünüyorsunuz? 

Üçüncü sorum, toprak ağaları hangi partiye men
suptur? 

Toprak ağalarından bahsedildi; öyle tahmin edi
yorum ki, Sayın Dağdaş buradan ifade ettiler, esas 
toprak ağalarını besleyenler, daha önce koruyanlar, 
benim de kanaatimce Cumhuriyet Halk Partililerdir. 

Bu. vesile ile, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığı bütçesinin memleketimize ve milletimize hayırlı, 
uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyor, Yüce 
Meclise saygılarımı sunuyorum. (A. P, sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akova. 
Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI MEHMET SALİH YILDIZ 
(Van) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Süre son derece kısa olduğu için, evvelâ anahat-
larıyle uygulama hakkında kısaca izahat vermek isti
yorum-, ondan sonra cevapları arz edeceğim. 

Bilindiği üzere Toprak ve Tarım Reformu Kanu
nu gereğince, uygulama bölgesi Urfa olarak, 1 Kasım 
1973 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile, seçilmiştir. 
Binaenaleyh, bu Bakanlar Kurulu kararı devam ettiği 
sürece Urfa'da uygulamaya devam olunacaktır. 

Biz Hükümet olarak, Urfa'nın uygulama bölgesi 
olarak seçilmesinin son derecede isabetli olduğuna 
inanmaktayız ve Hükümet olarak tercihimizi bu şe
kilde açıkça ortaya koymak durumundayız. Ancak 
Urfa ilinde başarıya ulaşabilmenin birtakım temel şart
ları vardır. Evvelâ müsteşarlığın ve bölge teşkilâtının 
adım adım reform uygulamasını takip etmesi lâzım
dır. 

1974 yılı içinde ne bir kamulaştırma, ne de bir 
dağıtım düşünülmemiştir muhterem arkadaşlarım, 
programa alınmamıştır. Kamulaştırma faaliyetleri, 
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içinde bulunduğumuz ay, yani Şubat ayının 3'ünden 
itibaren başlamıştır. Bunun da tek sebebi Ecevit Hü
kümeti zamanında toprak ve tarım reformu hakkın
da programa tek bir cümlenin dahi konulmamış ol
ması ve karşılıklı tavizler sonunda bugün müdafaacı-
sı ve takipçisi oldukları toprak ve tarım reformunu 
feda etmiş olmalarından ileri gelmektedir. 

Müsteşarlığın görev ve yetkileri hakkında da bi
raz bilgi vermek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüce Meclisinizce kabul 
edilen Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 182 
nci ve müteakip maddelerine göre Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarhğı Başbakanlığa bağlı ve tüzel
kişiliği haiz bir kuruluştur. Bütçeye konan ödenekler 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrinde 
mevcut bir fona devredilmektedir. Bütün harcamaları 
müsteşarlık bizzat yapmaktadır, ita amiri müsteşar 
bulunmaktadır ve denetimini de Yüksek Denetleme 
Kurulu yapmaktadır. 

Bu itibarla kabul edilen bu kanun gereğince, Hü
kümetin Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı üze
rindeki yetkileri kısıtlıdır. Sadece, istenen ödeneği büt
çeye koymaktan ve çalışmalara nezaret etmekten iba
ret kalmaktadır bir ölçüde. 

Bu sene çok zor imkânlara ve içinde bulunduğu
muz sıkıntılara rağmen, reformun Urfa'da başarıya 
ulaşabilmesi için, istenen ödenek bütün fedakârlıklar 
göze alınarak bütçeye konmuştur. 

Müsteşarlık kendi görevleri içine giren konuları 
bizzat takip etmek durumundadır. Eğer gerçekten ba
şarıya ulaşamayacağına bir inançları varsa, o takdirde 
bu durumu açıkça ortaya koymaları lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Urfa'da başarıya ulaşma
nın diğer bir şartı da süratli uygulamadır. Her re
formun temelinde uygulamanın süratli olması yat
maktadır. Uygulama geciktiği sürece reformdan bek
lenen ümitler zaman içinde zayıflayabilir. Binaen
aleyh, 1974 yılı, ölü bir yıl olarak maalesef geçmiş
tir ve büyük bir zaman kaybına sebep olmuştur. 

Arz ettiğim gibi, bunun da tek sebebi, karşılıklı 
tavizler sonuc"u programa alınmayışından ibaret ol
muştur. 

Diğer önemli bir şart, Urfa'da başarıya ulaşabil
mek için halen süsüz bulunan ve mutlaka sulamaya 
ihtiyaç gösteren arazilerin sulanmasıdır. Yeraltı su
larından faydalanılmaktadır; Devlet Su işleri ile ya
pılan protokol gereğince yeraltı sularından yararlanı
lacaktır ve bugüne kadar 30 civarında kuyu açılmış
tır. Bu kuyular 1977 yılı sonuna kadar 700'ü bula-
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çaktır. Programlanan ve düşünülen husus bundan iba
rettir. 

Gördüğüm kadarıyle ve edindiğim intihalara göre 
bu sulama projesi müspet sonuç verecektir. Zira, tek
nik elemanların hazırladıkları rapor bu merkezdedir. 
İnşallah teknik elemanlar bizi ve dolayısıyle bizden 
sonra gelen hükümetleri, bizden evvelki hükümetleri 
yanıltmamış olsunlar. 

Diğer bir şart, eğitim ve kredi politikasıdır. Bun
larda da son derece dikkatli olmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 1975 yılı içinde Urfa uy
gulama bölgesinde yapılması düşünülen hususlara, 
programlanan hususlara geçmeden evvel sayın konuş
macılara cevap vermek istiyorum. Zamanım kalırsa 
programı da huzurlarınızda okuyacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, herhangi bir konuda bir 
siyasî teşekkülün tutarlılık içinde olup olmadığını tes
pit etmek için, tüm kanatlarıyle, mevcuduyla ne 
düşündüğünü tespit etmek lâzımdır. O itibarla, 
7 . 2 . 1975 tarihli Cumhuriyet Senatosunun 28 nci 
Oturumunda bütçemiz görüşülürken, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına konuşan Ziya Gökalp Mülayim' 
in sözlerini zabıtlardan nakletmek istiyorum. 

Ziya Gökalp Mülayim, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına aynen şöyle demektedir : 

«Urfa ili bu kanunu, reformu başarısızlığa uğ
ratmak için kasten seçilmiştir. Binaenaleyh, Urfa'da 
ne suretle olursa olsun başarıya ulaşmak mümkün de
ğildir» ve bunun gerekçelerini de uzun uzun izah et
mektedir. 

Şimdi, Urfa'da başarıya ulaşılamayacağını iddia 
eden bir siyasî teşekkülün, Urfa'da reform şampi
yonluğu yapmasına ne hakkı vardır, ne de buna te
vessül edecek durumdadır. 

Sayın Mülayim ilâve ediyor; «Geçen iki yıl için
de de Urfa'da ciddî bir hizmet yapılmamıştır diyor. 
Gerçekten doğrudur. Buna mukabil, Millet Meclisin
de Urfa Milletvekili Sayın Necati Aksoy 11.2.1975 
gün ve 37 nci Birleşimde gündem dışı yaptığı konuş
masında şöyle diyor. Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
tezatlara bakınız. 

«Urfa ilinin pilot bölge olarak seçilmesinde bü
yük isabet vardır. Urfa'lılar bu mutlu tesadüfün bah
tiyarlığı içindedirler.» C. H. P. adına konuşan Mü
layim ise, demin arz ettim, aksini söylüyor. 

O halde, sayın Urfa Milletvekili arkadaşıma ka
tılarak şunu tavsiye etmek isterim : Evvelâ partisi 
içinde bir uyum tespit etsin, evvelâ kendi partisi için
de reforma inancı tesis etsin, ondan sonra Urfa'lıların 
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bekledikleri reform özlemine cevap verebilecek du
ruma gelsin. 

Sayın Necati Aksoy devam ediyor; «Hiçbir Urfa'lı 
toprak sahibinin bu reform uygulamasına karşı çı
kacağını tahmin dahi edemiyorum.» Zabıttan, cümle 
cümle, kelime, kelime aynen ifadesi bu. 

Muhterem arkadaşlarım, kurulması düşünülen 
kooperatiflerle ilgili konuşmam, Cumhuriyet Sena
tosunda Hükümet adına yapılmış bir konuşmadır; 
şahsen de o konuşmaya katıldım ve katılmaya devanı 
ediyorum. Zira, bu konu Hükümette görüşülmüştür 
ve bu konunun Yüce Meclisin kürsüsünden dile geti
rilmesi kararlaştırılmıştır. Sayın Başbakan adına gö
rev yapan bir Bakan olarak huzurunuzda bulunuyo
rum. Sayın Başbakanın bu konuda ne kadar hassas 
olduğunu bilmekteyim. Ben o konuşmamda ne de 
dim? Bahsi geçen yayında kurulması düşünülen koo
peratifler için şöyle deniyor : «Kooperatiflerin başa
rıya ulaşabilmesi için ortakların uyumluluk içinde 
bulunması şarttır. Başarıya ulaşabilmenin şartı, o r 
takların aynı dili konuşmaları, aynı mezhebe sahip 
olmaları, demografik yapılarının aynı olması ile müm
kündür.» diyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Hükümette alınan 
bir karar ve benim de şahsen iştirak ettiğim bir gö
rüş milletin kürsüsünden dile getiriliyor ve bu bir 
kusur mu oluyor? Üstelik ben o konuşmamda sara
haten bunu belirttim. Ama, bugün Sayın Anadol'un 
konuşmasından sonra maalesef o fikirde bulunamı
yorum. înşallah fikri yalnız kendi şahsına aittir, tem
sil ettiği partiye ait değildir. O konuşmamın sonunda 
şöyle dedim : «Bu şekilde kurulması düşünülen koope
ratiflere bütün siyasî partilerimizin ve T. B. M. M. 
üyelerinin tamamının karşı olduğunu ve böyle bir dü
şünceye iştirak etmeyeceklerini ve etmediklerini tah
min ediyorum.» 

Hatta o kadar kesin konuştum ki, «Benden ev
vel bu işlere bakan Sayın İsmail Hakkı Birler de bu 
yayının mevcudiyetinden haberdar değildir» dedim 
ve gerçekten de değildir, bugün de söylüyorum. Çün
kü, bu yayından Bakanlığa gönderilmemiştir. Müda
faa şu : Bu yayın hizmete mahsus olarak hazırlan
mıştır. Bu yayın uygulamaya konmamıştır. Binaen
aleyh bunda ne beis vardır? 

Ben de şunu talep ediyorum : Eğer bu yayına iş
tirak edilmiyorsa, gerçekten Türk milletini, koopera
tifler vesilesiyle dahi olsa mezheplerine, konuşma 
dillerine ve demografik yapılarına göre parçalamak 
düşünülmüyorsa, «Biz buna karşıyız» diye açıkça de-
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mek lâzımdır. Yoksa, «hizmete özeldir» demek su 
retiyle bir mazeret aramak, maalesef bu vahameti 
hiçbir zaman ortadan kaldırmamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, hele son günlerde için
de bulunduğumuz şartlan hep beraber görüyoruz. Bu 
vatan uğruna kan dökmüş, her şeyini millî mücade
lede vermiş bulunan büyük Türk Milletinin mezhep 
kavgalarına itilmek istendiği bir sırada çok daha faz
la dikkatli ve titiz olmaya mecburuz. 

Bakanlikmış, rnakarnmış, milletvekilliği imiş, bun
lar gelip geçici şeylerdir muhterem arkadaşlarım. As-
loîan Türk milletinin birlik ve beraberliği, Devleti
mizin bekasıdır. Buna nereden, ne suretle olursa ol
sun gelecek her türlü hücumlar, her türlü tecavüzlere 
elbirliğiyle karşı çıkmaya mecburuz. Tekrar ediyo
rum, inşallah sayın konuşmacının bu konuşması par
tiyi ilzam edecek mahiyette bir konuşma değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir hususu gayet açıklık
la ifade etmek istiyorum. Yüce Meclisin inanmasını 
ve müsterih olmasını temin etmek için arz etmek is
tiyorum : 

Kim ne derse desin Urfa'da toprak sahipleri de, 
toprak bekleyenler de, kanunlara saygılı olarak ken
di kaderlerine, bekledikleri günlere heyecanla bak
maktadırlar. Ne toprak sahipleri bu kanuna karşıdır, 
ne de toprak bekleyenler yapılmak istenen tahriklere 
kapılacak durumdadırlar; ama eğer şu yapılmak is
teniyorsa bunu şu zabıtlara geçirmekte büyük fayda 
görüyorum : 

Kasten yaratılan bu polemiklerle, bu iftiralarla 
Urfa'da toprak sahipleriyle toprak bekleyenleri 
karşı karcıya getirmek ve bu vesileyle bir 
anarşi yaratmak, bu vesileyle Türkiye'de ayrı 
bir huzursuzluk yaratmak isteyenler varsa, 
onlar, gayelerinde muvaffak olamayacaklardır. Cu 
hususta faaliyetler vardır, bunu Yüce Meclisin za
bıtlarına tecdide büyük fayda mülahaza ediyorum. 
(A.P. ve C.G.P. sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, demin arz ettim, içinde 
bulunduğumuz Şubat ayı içinde, ayın 3'ünden başla
mak sureliyle bugüne kadar, 50 bin dönüm civarın
da arazi kamalaştînlmıştır, ve bu kamulaştırmadan 
dolayı en ufak bir sızıltı, en ufak bir şikâyet olma
mıştır. 

Toprak sahiplerini Urfa'da iyi tanımak lâzımdır. 
Toprak sahiplerimin bir kısmı, Urfa'da bizzat müste
şara müracaat etmişlerdir. Benim yanımda müracaat 
etmişlerdir ve şerefli bir insan bunun aksini asla id
dia edemez. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanız kaldı 
efendim. ' 

DEVLET BAKANI, MEHMET SALİH YILDIZ 
(Devamla) — Sayın Başkanım istirham edeyi-;, bir 
iki hususa daha esvap vermek gerekiyor efendim. 

BAŞKAN — Sorulan suallere tek .tek esvap ve
rebilirsiniz efendim, Cümlenizi bağlayınız. 

DEVLET BAKANI MEHMET SALİH YİLDİZ 
(Devamla) — Efendim, bitmedi konuşmam say m 
Başkanım. 

Müracaat etmişlerdir, «lütfen biran evvel kamu
laştırmayı yapınız.» diye. 

Urfa'daki bütün gezilerim, başından sonuna ka
dar , sayın vah, bölge temsilçilsi ve müsteşarın ka
tıldığı bir şekilde cereyan etmiştir. Bu bakımdan, 
sırf beni yaralamak bakımmdan ve bunun ardmdrm 
başka maksatlar güderek yap ilan iftiralar insafsrı-
hktir. Yapslan iftiralar reforma yardımcı olmak de
ğil, reformu kösteklemekten ibarettir. 

Muhterem arkadaşlarım, İver reform dünyanın 
her yerinde bir ameliyat niteliğini taşımaktadır. Re
form yaparken, demin de arz ettiğim gibi; kararlı ola
caksınız, tavizci olmayacaksınız; müşfik olacaksınız. 
Bu üç unsuru bir arada gerçekleştirmek şanıyla re
formda başarıya ulaşmak mümkündür. 

Sürem kısaldığı için umumi olarak bazı husus
lara temas edeyim. 

Bazı sayın arkadaşlar, sayın sözcüler temas etti
ler. «Urfa'da başarıya ulaşılamaz» dediler. Ben şah
sen bu kanaatte değilim. İnancım odur ki, çok iyi 
bir uygulamayle, dikkatli bir uyguîamayle, iyi niyet 
esas alınarak Urfa'da başarıya ulaşmak mümkündür. 
Hem toprak reformu bakımından mümkündür, hem 
bu sayede Urfa "nm altyapı tesisleri itibariyle kalkın
masını temin etmek bakımından Urfa için büyük bir 
nimet olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer bir hususa da ce-. 
vap vermek istiyorum. Bir sayın arkadaşım, ver
gi değeri üzerinden yapılan kamulaştırmanın haksız
lığına ve 20 yıl içinde paranın değerinden çok şey 
kaybedeceğine değinerek, bu hususta Hükümetin ne-
düşündüğünü sordular. 

Biz başından beri Hükümet olarak banım ak
sine bir şey düşünmüyoruz. Zira biz vergi değeri 
üzerinden mevcut kanunlar gereğince uygulamaya 
devam etmeyi kesinlikle kararlaştırmış bulunuyoruz 
ve tatbikatımız da böyle gitmektedir. Aynı zamanda 
da bu bir Anayasa hükmüdür. 33 nci maddeye göre 
vergi değeri üzerinden kamulaştırma yapılmaktadır. 
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Nitekim, demin de arz ettiğim gibi, 50 bin dönümü 
aşan kamulaştırmalar yapılmıştır. 

Sayın Başkanım diğer hususlar var. 
BAŞKAN — Tek tek sual cevap şeklinde cevap 

verin efendim. 
DEVLET BAKANI MEHMET SALİH YILDIZ 

(Devamla) — Sual şeklinde değil, buradaki konuş
macılar var; ama siz bilirsiniz. 

BAŞKAN — Soru soracak sayın milletvekilleri 
var, onlara da yazılı cevap verebilirsiniz efendim. 

DEVLET BAKANI MEHMET SALİH YILDIZ 
(Devamla) — Efendim, yazılı cevap vereyim; ma

demki sürem bitti yazılı cevap vereyim. 
BAŞKAN — Sualler var, bir dakikanızı rica 

edeyim efendim. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın Baş
kan, benim iki sualim var. Yalnız birinci sualime 
cevap verildikten sonra ikinci sualimi soracağım. 

Sayın Bakanın biraz evvel söz konusu ettiği, ta
rım ve toprak reformunun yapıldığı bölgelerde, re
formun, toprak kooperatiflerine demografik yapıla
rı, mezhep ayrılıkları, konuşulan dil ayrılıklarına 
göre yapılacağiyle ilgili neşriyat, bu teşkilâtın ba
şında bulunan Müsteşar Kendir zamanında, mı ya
yınlanmıştır? O zaman mı hazırlanmıştır? Bunu ev
velâ öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, isterseniz bunu da yazılı 
olarak cevaplayabilirsiniz. 

DEVLET BAKANI MEHMET SALİH YILDIZ 
(Devamla) — Sayın Başkanım evvelâ bir hususu 
kararlaştırmamız lâzım efendim. Eğer benim... 

BAŞKAN — Her türlü saule, «Yazılı cevap ve
receğiz» dedikten sonra biter. 

DEVLET BAKANI MEHMET SALİH YILDIZ 
(Devamla) Eğer sürem bitmiş ise efendim, yazılı 
vereyim; devam ediyorsa mesele yok. 

BAŞKAN — Mesele yok, teşekkür ederim efen
dim, 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın Ba
kan, bu neşriyatın Müsteşar Kendir zamanında ya
pıldığını kendileri biliyorlar. Bunu cevaplamadılar. 
Biraz evvel buyurdular ki; «Hükümette bu konuyu 
tartıştık ve konuştuk. Bu neşriyatın karşısına geçtik. 
Bunu hiçbir suretle tasvip etmiyoruz. Cumhuriyet 
Senatosunda da tasvip etmediğimizi ifade ettik. Bu
rada da söylüyorum.» diye buyurdular. 

Bu neşriyatı hazırlatan ve teşkilâtın bu yönde ça
lışmasını öneren, böyle talimat veren Müsteşar Ken-

— 259 — 



M. Meclisi B : 42 19 , 2 . 1975 O : 2 

dir, görevde kalmaya İsrar ettiğine göre, sayın Ba
kan görevden istifa etmeyi düşünüyorlar mı? Sualim 
bu. 

-BAŞKAN — Ona da yazılı olarak cevap vere
ceğini ifade ettiler daha evvelce efendim. 

Başka sual. 
KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Sayın Baş

kan; sayın Bakan, Cumhuriyet Senatosunun 19 ncu 
Birleşiminde, sayın A.P.'li arkadaşımın da demin be
lirttikleri gibi Toprak Reformu örgütünü ve onun 
başını suçlayıcı bir konuşma yaptı ve bölücülükle 
itham etti. Aradan bir ay geçti, bugün yine sayın 
Bakan, Meclis kürsüsünde de, aynı iddiaları tekrar
ladı. Aradan bir ay geçmiştir. Bu bir ay içinde yapı
lan tahkikattan bir suç ortaya çıkmış mıdır? 

Suç ortaya çıktıysa suçluları kimlerdir? Bu, işin 
idarî yönü. 

İkinci önemli husus da şudur; sayın bakanın ge
rek Cumhuriyet Senatosunda ve gerekse Millet Mec
lisinde, söyledikleri Türk Ceza Kanununun ilgili 
maddelerine giren bir suçtur. Cumhuriyet Savcılığı
na, bu bir ay içinde ve bundan sonra baş vurup, ola
yın soruşturmasını isteyecek midir, istemeyecek mi
dir? Bir ay içinde neden istememiştir? 

BAŞKAN — Sorunuz bu efendim. 
İsterseniz şimdi, isterseniz yazılı verebilirsiniz sa

yın Bakan. 
DEVLET BAKANİ MEHMET SALİH YILDIZ 

(Devamla) — Şimdi vereyim efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, nasıl istiyor

sanız. 

DEVLET BAKANI MEHMET SALİH YILDIZ 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; Cumhuriyet 
Senatosunda, sayın Anadolun sualine cevap veriyo
rum. yaptığım konuşmayı size, hangi şartlar altında 
yaptığımı arz ettim ve müsteşarı çağırdık o zaman. 
Yüce Mecliste her şeyi açık konuşmak lâzımdır. 
Burada konuşmaya? da nerede konuşacağız, milletin 
kürsüsünde konuşmadıktan sonra? Çağırdım. Müs
teşar da oturuyor burada. Dedim ki: «Sayın Müste
şar, Ekim 1974 tarihini taşıyan, yani bizden evvelki 
döneme ait bulunan, bu yayında şöyle bir madde 
vardır, bu ne maksatla hazırlanmıştır? Siz buna ka
tılıyor musunuz?» 

Sayın Anadol, gayet açık konuşuyorum. Bana 
verdiği cevap şu: «itiraf edeyim ki, bu benim gözüm
den kaçmıştır. Eğer gözümden kaçmamış olaydı, bu
nun buraya girmesinin hiç bir gereği yoktu, gerekli 
değildi.!» 

Ondan sonra, Başbakan da benden bilgi bekle
diği için durumu (bunlar bizim ihtiyarımız dışında 
intikal etmiş bilgiler sonucu el koyduğumuz konu
lardır; yoksa bizim, üzerine giderek, elde ettiğimiz 
konular değildir). Başbakana arz ettim ve ondan 
sonra Devlet Bakanları olarak toplantık. Sayın Zey-
yat Baykara'nm başkanlığında toplandık. Ben o yolu 
tercih ettim, dedim ki; «Her ne kadar bu toprak ta
rım reformu çalışmalarına ben nezaret ediyorsam da, 
hepimiz, netice itibariyle Sayın Başbakan adına görev 
ifa ettiğimiz cihetle, bu önemli konuda müşterek bir 
karara varalım.» 

Şöyle bir karara vardık, dedik ki: «Mademki 
müsteşar, bundan benim haberim yoktur, diyor. O 
halde bu teşkilâtın başı olarak müsteşardan bunu so
ralım, kim hazırlamıştır, ne maksatla hazırlamıştır? 
Hiç bunu dallandırıp budaklandırmayalım. «Zira 
Müsteşarın beyanına atfen, ona inanarak böyle ifa
de ettik ve Müsteşara da yazdık. Müsteşarın verdiği 
cevaplar kişiye özel ve sayın Başbakan tarafından 
bizzat tahkik ettirilmektedir. Tahkikat henüz sonuç
lanmamıştır; bu bir. 

Bir de, «Müfettiş ne yaptı? Müfettiş, neler elde 
etti?» dediniz. Müfettiş, kira ve atama konularını 
tetkik ile görevlendirilmiş idi. Biz müfettişi kendi 
bünyemizden de seçmedik; yine Devlet Bakanları 
olarak o karara vardık ve dedik ki; «kendi bünye
mizden bir müfettiş seçtiğimiz takdirde, netice iti
bariyle bir etki altında kalacağı veya kaldığı iddia 
olunabilir. Binaenaleyh, Maliye Bakanlığına yaza
lım ve Maliye Bakanlığı istediği müfettişi tefrik et
sin.» Nitekim, Maliye Bakanlığının tefrik ettiği mü
fettiş tahkikatını bitirmiştir ve o tahkikat sonunda 
hazırladığı rapor, başka tahkikatları da gerektirecek 
mahiyettedir. Yine de gizli bir tahkikat olduğunu 
sorumluluğum icabı idrak ettiğim için söylemiyo
rum, yoksa benim yerimde başka biri olsaydı bu ka
dar iftiralardan sonra o tahkikatı belki açıklayabi
lirdi, ama ben açıklamıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. 
Bir sual daha var efendim. 
Buyurun Sayın Sadettin Bilgiç. 

SADETTİN BİLGİÇ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın bakanın cevaplarını tahdit etmeyin, mü
saade edin bakan sualleri cevaplandırsın. 

Sayın bakandan ricam şu: Toprak reformu için 
kaç milyar lira para harcanmıştır; ne kadarı realize 
edilmiştir, yalnız Urfada? 
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Eğer sayın bakan bunun • hakkmda bir rakam ve
remiyorsa 50 000 dekar üzerinde muamele yapıldı
ğını duydum. 50 000 dekar için şimdiye kadar kaç 
para harcanmıştır ve bunun ne kadarı istimlâk bede
lidir? 

DEVLET BAKANI SALİH YILDIZ (Devamla) 
— Efendim, Sayın Bilgiç'e zamanınızı almamak ba
kımından yazılı olarak bir - iki güne kadar cevap arz 
edeceğim efendim; bütün hususlarda. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan, bu
yurun efendim, başka sual yoktur. 

Sayın Abdi Özkök, buyurun efendim. 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; 
Bütçesi görüşülürken, ayrılan kısa sürede huzur

larınızda yapacağım konuşma ile hemen hemen yarım 
yüzyıldan beri yurdumuzda sürdürülen masallaştırıl-
mış bir toprak reformu sorununun hazin macerasını 
özetleyip, olması gerekene kısaca göz atmak istiyo
rum. 

Atatürk'ün konu üzerinde; «Her Türk çiftçi ailesi
nin geçineceği ve çalışacağı toprağa malik olması be-
hemahal lâzımdır. Vatanın sağlam temeli ve imarı bu 
esastır. Bundan önemli olanı ise, bir çiftçi ailesini ge-
çindirebilen toprağın hiçbir sebep ve suretle bölünmez 
bir mahiyet alması, büyük çiftçi ve çiftlik sahipleri
nin işletebilecekleri arazi genişliğini, arazinin bulun
duğu memleket bölgelerinin nüfus kesafetine ve top
rak verim derecesine göre sınırlamak lâzımdır. Top
rak Kanununun bir neticeye varmasını, Kamutayın 
yüksek himmetlerinden beklerim.» sözlerine de bakı
larak, memleketimizde bu uğurda çeşitli girişimler ol
muşsa da, ilk önemli girişim; Çiftçiye Toprak Dağıtıl
ması ve Çiftçi Ocakları Kurulması hakkındaki Kanun 
diye adlandırılan ve bir köylü çocuğu, değerli memle
ket sever, merhum profesör Şevket Raşit Hatipoğlu 
tarafından hazırlanan tasarının 1945'te, «aile işletmesi» 
kavramında kullanılan «çiftçi ocağı» kelimesinin, «kol-
hoz mudur, nedir» diyerek silinip, Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanunu şeklinde çıkarılması ile olmuştur. Fa,-
kat tasarı, ağalar ve temsilcileri politikacılarca kuşa 
çevrilerek kanunlaştırılmış, buna rağmen de toprak 
ağalarının reform aleyhtarlığı yeni bir parti doğurmuş
tur. 

1950'de reforma karşı doğan bu parti iktidarında, 
kanunda değişiklikler yapılmak suretiyle reform, ni
teliğini tamamen yiritmiş, sadece Hazine toprakları, 
oy karşılığı ve reform avutmacası olarak küçük bir aile 
işletmesinin dahi kurulmasına elverişsiz şekilde, birer 
ikişer dönürr düğün çerezi gibi yıllarca dağıtılmıştır. 

Bu arada kanuna göre kurulan teşkilât Tarım Ba
kanlığının elinden alınarak başka başka bakanlıklara 
verilmiştir. Buradaki gizli maksat, kuşa çevrilmiş ka
nunun dahi, iyi uygulanmamasını sağlamak, reformu 
uyutmak, köylüyü avutmak, bozup bozup «olamaz» 
kanısını yaratmaktır. 

Yıllarca süren bu avutma sonu uyanan topraksız 
köylü ve deprenen ihtiyaç karşısında toprak reformu, 
siyasal ve sosyal bunalımın getirdiği bir ihtilâl sonucu 
çıkarılan yeni Anayasamızın emri haline gelmiş, konu 
bundan sonra da yeniden ele alınarak, 1960 ilâ 1970 
yılları arası zamanın sayın bakanları Tosun, Oral, tz-
men, Şahin, Kapanlı, Dağdaş ve Ertem adları ile tanı
tılan Toprak Reformu, ya da, Tarım Reformu kanun 
tasarıları hazırlanmış, bunların kimisi bakanlık, kimisi 
Başbakanlık, kimisi de Türkiye Büyük Millet Meclisin
de kalarak kadük olmuş ve 10 yıl yine bir reform oya-
lamacası ve avutmacası sürdürülmüştür. 

Memleket çapında sosyal, siyasal v« ekonomik yön
lerden önemini hiç yitirmeyen toprak reformu sorunu, 
12 Mart'tan sonra yine bir siyasal ve sosyal bunalım 
sonu yeniden ele alınmıştır. 

Başbakanlıkta kurulan teknik bir komisyonun 6 ay 
çalışarak, hu_kez hazırladığı Toprak Reformu kanun 
tasarısı, yıllardan beri reforma karşı olduklarını göste
ren sağ siyasal partilerin Parlamentoda hâkim bulun
duğu bir devrede, C. H. P. muhalefetine rağmen, şim
di üzerinde durduğumuz Toprak ve Tarım Reformu 
Kanunu adı ile, sanı ile, yozlaştırılarak çıkarılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, uzun yıllar içinde hazinleşen 
bu reform sorunu, işte şimdi de bu yozlaşmış kanunla 
yeni bir oyalanma, yeni bir avutmaca, yutturmaca dev
resine girmiş bulunuyor. 

Kim ne derse desin, toprak reformu, gidip bir ilin 
bir köşeciğine sıkışarak, bir köşeciği reform bölgesi 
ilân etmekle yapılamaz. Bu olsa olsa çocukların evci
lik oynaması gibi reform avutmacası olur, reform 
yutturmacası olur. Toprakta reform kelimesinin an
lamış, yurt çapında etkili, toprak hukukunu tümden 
yenileyip düzenleyen bir dirilme, gözlere güneş gibi 
çarpan bir harekettir. 

Bugün memleketimizde toprağın hukukî durumu, 
alelade bir maldan farklı değildir. Ben aldığım bir ce
keti beğenmem, gardroba asarım ve yıllarca giymem. 
Kimse bana, «Niçin giymiyorsun?» diyemez. Bir top 
Nazilli basmasını, bir bayramda fakir fukaraya yarım 
metre, 1 metre dağıtırım, kimse, «Niçin işe yaramaz 
parçalara böldün de dağıtıyorsun?» diyemez. Bizde 
toprak da böyle. 10 bin dönüm toprağım olsa ve bu-
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nu yıllarca işlemesem, hiç bir kanun ve güç bana, 
«Bunu niçin boş tutuyorsun?» diyememekte; 1 dönüm 
tarlamı, sapanla işlenemeyecek parçalara bölüp sat-
sam, «Niçin parçalayıp işe yaramaz hale getiriyorsun?» 
diyememektedir. Onun için biz, toprak reformu yapı 
yor ya da yapmış görünmek için değil; toprak sorunu
muzu çözmek için, toprak - insan ilişkilerini düzelt
mek, tarımın ilkel, çağdışı yapısını değiştirmek; tarım
daki toprak ve gelir dağılımı dengesizliğini gidermek 
ve esas olarak da, toprağı işleyene verip ona mülk yap
mak için, ileride doğacak buhranların önlemek için 
toprak reformu istiyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, Cumhuriyet döneminde tüm 
isteklere rağmen reformun uygulanamayışmın baş ne
deni, bunu benimseyerek yapabilecek kişi ve kuruluş
ların eline verilmemesi, ya da bu elierde bırakılmama-
stdır. 

Toprak reformu, özetle, dağıtım yönünden yeni ka
nunla kaldırılan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile 
kurulmuş ve halen sayıları 60'ı geçen toprak komis
yonlarıyla, toprak vasıfları, sınıfları ve toplulaştırıî-
ması yönünden Toprak - Su kuruluşu ile, teknik bil
gi iletimi, altyapı hizmetleri, kricalık - ortakçılık, 
mera, yaylak ve kışlakların kullanılması işlerinin dü
zenlenip sürüdülmesi, arazi işletilmesinin planlanması 
ve sürekU izlenip denetimi yönlerinden Tarım Bakan
lığının bütün kuruluşlarıyla ve kooperatif kuruluşla-
rıyle iç içe ilgilidir. Bu nedenle ve uygulanması iste
niyorsa, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ve il
gili kuruluşlar, Tarım Bakanlığına bağlanarak gerçek 
sahibinin eline verilmelidir. Bundan başka toprak re
formunun kavramı ve asıl amacı, bütün tarımcılarla 
ilgili idareci ve uygulayıcılara kurslar, seminerlerle; 
halka da radyo, televizyon ve diğer yayımlarla - kor-
kulmuyorsa - açıkça anlatılıp benlmsetilmeli, kuşku ya
ratan duyurular önlenmelidir. 

Reform bölgesi olarak sadece çok büyük sorun 
ve güçlükleri olan Güneydoğu bölgesiyle yetinilme-
meli, tarımsal sorunları kolay çözebilecek ve toprak 
reformunu dört gözle bekleyen Ege bölgesinde adları 
dillere destan olmuş büyük toprak mülklerinin bulun
duğu yerlerde de derhal uygulamaya geçilmelidir. 

Yetersiz de olsa kanunun Türkiye çapında uygula
nacak, yürürlüğe girdiğini hissettirecek yan ve yönle
ri olmak gerekir. Bunlar ele alınmalı ve mevcut ka
nun, kolay, gerçek reform niteliğinde, çabuk uygula
nır hale getirilerek, vakit geçirilmeden Toprak işleye
nindir» ilkesini amaçlayan bir reform en kısa sürede 

yapılmalıdır; değilse, çalmakta olan çanlar bu yönden 
gelecek büyük bunalım ve tehlikeleri önleyemeyecek
tir. 

Sayın arkadaşlarım, son günlerde toprak reformuna 
karşı olan ağalar ve bunların Meclisteki temsilcileri sağ 
siyasal partiler, bize göre kaplumbağa yürüyüşü ile ve 
noksan da olsa başlayan uygulamayı kötüleyip durak
latmak ve buna inançla sarılan teknisyenleri yıldırmak 
için, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının de
ğerli elemanlarını, kooperatifler yönünden hazırlanan 
Hizmete Özel» bir rapordaki etnik yapıyı belirleyen 
bir cümleyi bahane ederek, bu konuda Müsteşarlık 
hakkında tahkikat açıldığını belirtmiştir. Şidmiden ka
muoyu önünde, millet kürsüsünden, Bakana değil Sa
yın Başbakana soruyorum : Bu tahkikat yapılmış mı
dır? Sonucu ne olmuştur? Suçlu olan var mıdır? Sözü 
edilen rapor, yaratılan hava gibi, bir bölücülük ama
cına yönelik mi bulunmuştur? 

BAŞKAN — Sayın Özkck, vaktiniz dolmuştur 
efendim, lütfen toparlayınız. 

ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Bitiriyorum Sayın 
Başkan. 

Eğer böyle sonuçlar ve suçlu yoksa, reformu be
nimseyen ve ona bağlı olduğunu söylediği halde, re
forma karşı olan ağalarla birlikte - dikkat edin, re
forma karşı olan ağalarla birlikte - reform bölgesinde, 
sanki büyük topraksız kitleye gözdağı veriyormuş gibi 
dolaşan ve kendi örgütünü ağır şekilde itham eden 
Sayın Bakan hakkında Sayın Başbakan ne düşünmek
tedir? 

Sözlerimin sonunu, Tanrı'nın buyruğundan bir iki 
âyeti okuyarak bitireceğim. Bunun anlamını bilirsiniz. 
Kime cevap verdiğimi de bilirsiniz. 

Bir; «Toprak isteyen bir topraksıza toprak verme
yenin günahı bağışlanamaz.» Veled Suresi, 13 ve 16. 
âyet. 

İki; «Emeğini toprağa sarf eden, ancak toprakta 
kendisi tarım yapan, o toprağın sahibi olabilir.» Maide 
Suresi 51 nci âyet. 

Hem Müslümanlıktan bahsedersiniz, hem de top
rak reformunun karşısında olursunuz. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Oynadığınız oyun
lar 25 yıldır meydandadır, halkın gözü önündedir, si
ze halk dersinizi verecektir. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkök. 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı bütçesinin 

tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
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101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri II 755 280 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme- -
yenler... Kabul.edilmiştir. 

111 Toprak ve Tarım Reformu uygu
lamaları 892 440 120 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan 
transferler 75 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi bağlı cetvellerle beraber oylarınıza 
arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 2. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar

lığı gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (904 270 600) lira.olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum efendim. 
Gelir türü I ıra 

• 2 Vergi dışı gelirler 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme 
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 904 170 600 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı cetvelleriyle beraber oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığınca 1975 malî yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline, 1975 malî yılında da 
devam olunur. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Toprak ve Tarım Reformu Mümteşarlığı 1975 yılı 

Bütçe Kanunu tasarısı 
Madde 1. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar

lığına, 1975 malî yılında yapacağı hizmetler için, bağ- j 
lı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (904 270 600} 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı «A» işaretli cetveli okutuyo
rum. 
Bölüm Lira 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır okutuyorum. 
Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 1975 yı
lı Bütçe Kanun tasarısına ekli (R) cetvelinde yer alan, 
«Satın alınacak taşıtlarla» ilgili listenin (1) nci sıra
sında yer alan, î adet (Station Wagon, tenezzüh şasi, 
«küçük tip» 4 X 2) nin, Taşıt Kanununun, hükümle
rine uygun olarak, «Kapt*kaçtı şehir içi hizmetleri için 
4 X 2» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

Adana 
Huîûsi Özkui 

Kayseri 
Cemal Cebeci 

İstanbul 
iüleyman Arif Emre 

Kahraman Maraş 
' v Tevfik Paksu 

BAŞKAN — Komisyon ne düşünüyor efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI VA
HİT BOZATLI (Sivas) — Gider artırıcı yönü yok 
Sayın Başkanım, katılıyoruz; arz ederim. Anayasanın 
9-:• ncü maddesine aykırı durumu yok. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

4 ncü maddeyi, bu önergeyle yapılan değişiklikle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 1757 sayılı Kanunun 201 nci mad
desi gereğince T. C. Ziraat Bankası nezdinde açılan 
«Toprak ve Tarım Reformu Fonu» na Genel Bütçe
den ödenmesi gereken meblâğ, 1975 malî yılı için 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı bütçesine bu 
amaçla konulacak ödenekten karşılanır. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanun 1 Mart 1975 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanunu Başbakan ve Maliye Ba
kanı yürütür. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı bütçesi I 
ek cetvelleriyle beraber ileride açık oylarınıza sunula
caktır. 

/. — 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1975 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi: 1/210; C. Sena
tosu: 1/277) (M. Meclisi S. Sayısı: 128; C. Sena
tosu S. Sayısı; 406) (Devam) 

D) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine 
geçiyoruz. 

Bu bütçe üzerinde grupları adına söz alan millet
vekillerinin adlarını okuyorum : 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Halil Karaatlı, 
C. G. P. Grupu adına Sayın Hasan Tosyalı, C. H. P. 
Grupu adın Sayın Mehmet Ergül, M. S. P. Grupu 
adına Sayın Harun Aytaç, Demokratik Parti Grupu 
adına Sayın Hilmi Türkmen. 

Şahısları adnıa söz isteyen sayın milletvekilleri; 
Sayın îlhan Aytekin, Sayın Cavit Erdemir, Sayın Şev
ki Erek, Sayın Nadir Lâtif İslâm, Sayın Remzi Yıl
maz, Sayın Ömer Kahraman, Sayın İlhami Çetin, 
Sayın Nedim Korkmaz, Sayın Mikâil İlcin, Sayın 
Mustafa Asri Ünsür, Sayın Vecdi İlhan, Sayın Azmi 
Yavuzalp, Sayın Sait Erbil, Sayın Fahri Birer, Sayın 
Fuat Uysal, Sayın Kemal Ataman. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Halil Karaatlı, 
buyurun efendim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

A. P. GRUPU ADINA HALİL KARAATLI 
(Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Diyanet İşleri Başkanlığının 1975 malî yılı bütçesi 
hakkında, Adalet Partisi Millet Meclisi Grupunun gö
rüş ve temennilerini ifade etmek üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Anayasamızın 2 nci maddesinde Türkiye Cumhu
riyeti, millî, demokratik, layik ve sosyal bir hukuk 
devleti olarak nitelendirilmiştir. Bu ifadelerdeki layik-
lik terimi, devletin dinle olan ilişkisini tanzim etmek
tedir. Layiklik, din ve devlet işlerinin ayrı olması, di
nin devlete, devletin de dine müdahale etmemesi de
mektir. Bu ifade, laikliğin doktrindeki tarif ve izahı
dır. Layikliğin gerek Anayasamızda, gerek diğer kanun
larımızda açık tarifi ve izahı yapılmamıştır. Bu tarif 
ve izahın yapılmaması dolayısıyledir ki, bazı siyasî 
iktidarlar geçmişte çok hatalı icraatta bulunmuşlar
dır. Anayasamız din ve vicdan hürriyetini tanzim et
miştir. 
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Kanunlarımızda dinin istismar ve dinin Devlete 
müdahalesi önlenmiştir. Fakat dine yapılan müda
haleler kesin hatlarla tanzim edilmediği için, içtimaî 
hayatımızda büyük ihtilâflar ortaya çıkmıştır. Bu ko
nuları siyasî iktidarların anlayışına ve insafına bırak
mak çok yanlıştır. 

Anayasamızın 19 ncu maddesi, herkesin vicdan, 
dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahip olduğunu be
yan eder. Yine aynı madde ibadet hürriyetinden, din 
konusunda zorlama olamayacağından, din eğitiminden 
bahsettiğine göre, vatandaşın bu hürriyetini kullanma
sını sağlamak, bu konudaki hizmetlerin gerçekleşme
sini tcrn'n etmek Devletin görevidir. 

Dine muhtariyet tanımayan bir sistemde, Tevhidi 
Tedrisat Kanununun yürürlükte olduğu bir ülkede 
devletin, din eğitimine ve din hizmetlerine imkân sağ
lama yükümlülüğü vardır. Bu imkânlar ve bu hizmet
ler dolayısıyledir ki, devlet dinî faaliyetleri murakabe 
etmek yetkisine ve imkânına sahip olmaktadır. 

Anayasamızın 154 ncü maddesinde Diyanet İşleri 
Başkanlığının genel idare içerisinde yer alıp, özel ka
nununda gösterilen görevleri yerine getireceğinin ifa
de edilmesi, bu esprilere dayanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, din mevzuunu iki bjlümde 
mütalaa etmek zarureti vardır. 

Dinin esası; 
Diyanet İşleri Başkanlığı ve bu teşkilâtın görev

leri. 
Dinin esası, yani dinî meselelerin mahiyetinin iza

hında ve yorumlanmasında hükümetlerin asla yetkisi 
yoktur. İman esaslarının ne olduğunu, ezanın ve 
Kur'an'm nasıl okunacağını, namazın, orucun, zekâ
tın, Hac'cın ve diğer ibadetlerin mahiyetinin miktarını 
ve icrasını tayin etmek hükümetlere ait bir yetki de
ğildir. Bunlar, dinin esasına ait konulardır. Din ko
nusunda bilgisi ve yetkisi olmayanların dinin esasları
na ait konular hakkında hüküm vermeye ve bu konu
ları münakaşa etmeye hakkı yoktur. 

Maalesef, bazı siyasî iktidarlar geçmişte ezanın da
hi nasıl okunacağını kendi siyasî kanaatleri ve tasar-
ruflarıyle tayin etmeye kalkışmışlardır. 

Cumhuriyeti, dine karşı imiş gibi gösteren bir an
layışın, Türkiye'ye çok ziyanı dokunmuştur. Bu an
layışın taraftarları, dine karşı menfi icraatları ve tu-
tumlarıyle kendilerini tatmin edememiş olacaklar ki, 
iktidarda olmadıkları devirlerde de en masum dinî 
faaliyetleri, irtica olarak damgalamak istemişler, dine 
hizmet edenleri, din istismarcılığıyle itham etmişler, 
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lâiklik elden gidiyor feryadıyle dine olan husumetle
rini devam ettirmişlerdir. 

Yıllarca, teşbih çekenleri Cumhuriyet için en bü
yük tehlike olarak gösterenlerin, bugün Cumhuriyete 
tetik çekenlere sahip çıkmak suretiyle, devleti birta
kım tehlikelere maruz bırakması, bunların memleket 
meselelerini değerlendirmekte nasıl büyük bir hata ve 
yanılgı içinde olduklarını ortaya çıkarmıştır. 

Sayın milletvekilleri, dinler tarihi, insanlık tarihiy
le başlar. İnsanlık, tarihin başlangıcından bugüne ka
dar, dünyanın her yerinde, her devrinde mutlaka din
den bir ize tesadüf edilmektedir. 

Bugün de en ilkel kavimlerden, en medenî millet
lere kadar her cemiyette doğru veya yanlış, hak veya 
bâtıl bir dine, bir inanca tesadüf edilmektedir. 

Bir milletin, tarih boyunca dinden mahrum kaldı
ğını tespit etmek mümkün olmamıştır. Bâtıl ve iptidaî 
dinlerin mevcudiyeti bile, aslında insan fıtratında mev
cut olan gerçek bir ihtiyacın yanlış tezahüründen baş
ka bir şey değildir. 

Ezanı Muhammedi'nin ilâhî ve lâhutî sedasından, 
tamtam seslerine kadar, bütün bu nağmelerde insanlar, 
fıtratlarında mevcut olan din duygusuna, gerçek bir 
ihtiyaca cevap aramakta, bir ümit ve teselliyi bulmaya 
çalışmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, insanların dine olan ihtiyacı, 
bugün dünden de fazladır. İlim, kültür ve teknik alan
larda, insanlık büyük ilerlemeler kaydetmiştir. İnsan
lık, bu terakkilerle aya ve gezegenlere gidecek kadar 
mesafe katetmiştir ve Kuranı Kerim'in haber verdiği 
bir mucize, 20 nci asır insanının bu idrak seviyesine 
gelmesiyle gerçekleşmiştir. Bütün bu terakkilerine 
rağmen insanlar, sosyal, beşeri ve medenî münasebet
lerinde aynı apartmandaki ailelerin birbirlerini tanı-
yamayacakları kadar yalnızlaşmış ve yabancılaşmış
tır. 

İçtimaî münasebetlerin kesafeti arttıkça, insanların 
ihtiyaçları, ihtirasları ve ihtilâfları da artmış ve bu hal 
insanlık için büyük bir ıstırap kaynağı olmuştur. 20 
nci asır insanının kendi ıstıraplarının kâbusu içinde na
sıl bunaldığını ve bu bunalım içinde nasıl yalnız kaldı
ğını ibretle görmekteyiz. 20 nci asrın en modern im
kânları ve materyalist görüşleri içinde gönüllerini do
yuracak ve dolduracak bir şey bulamayan, huzur bu
lamayan ve dünyanın bir ucundan diğer ucuna dur
madan dolaşan hırpanî kılıklı gençler, aslında bu ıstı
rabın habercileri ve bir değer arayışının öncüleridir. 

Muhterem milletvekilleri, mutluluk, gayretli, ah
lâklı ve faziletli bir yaşayışla mümkündür. Dinin ga

yesi, insanlara böyle bir yaşayışı sağlamaktır. Din, ilâhî 
bir disiplindir, beşerî ve içtimaî mevcudiyetin başlıca 
unsurudur. 

Kur'an'ı Kerim'in beyanına, dinler tarihinin izahına 
ve Alman dinler tarihi araştırmacılarından Rahip Pi-
yer Schmit'in dünyanın en ilkel hayatı yaşayan kav
mi olan Pigme'ler arasında yaptığı araştırmalarla tes
pit ettiğine göre, ilk din tevhit inancına, yani Allah' 
in birliği inancına dayanan ilâhî dindir. Bundan sonra 
insanlığın medenî tekâmül seyrine göre, muhtelif de
virlerde her kavme, her millete Allah tarafından bir 
din gönderilmiştir. Allah hiçbir kavme doğru yolu 
göstermedikçe, doğru yolu gösterecek bir mürşit, bir 
önder göndermedikçe onları azap etmez. Allah'ın 
gösterdiği doğru yoldan ayrılanlar, sapıtmışlar, dalâ
lete düşmüşler, beşerî tekâmülün seyrini takip ede
memişler; bir kısmı helâle olmuşlar, bir kısmı da bu
lundukları halin iptidailiği içinde kalmışlar, hatta da
ha da geri kalmışlardır. 

İlâhî dinlerin hepsinin esası, kaynağı birdir. İslâm, 
ilâhî dinlerin en son ve en tekâmül etmiş olanıdır. 
İslâm dini evrensel bir dindir. O bütün milletlere ve 
bütün devirlere hitap eden bir dindir. İslâm, insanları 
en doğru inanca çağırır. Bu inancın esası tevhittir, bir
liktir, Allah'ın birliğidir. Allah'ın varlığına, birliğine 
kalbinden inanıp dili ile ifade eden Müslümandır. İs
lama göre, her insan yaradışı itibariyle doğuştan gü
nahsızdır, Müslümandır. Hıristiyanlığın, insanlığı do
ğuştan günahkâr kabul eden, ancak vaftizle bağışla
nacağını iddia eden görüşüne nazaran Islâmın bu gö
rüşünün insan mantığı nazarında pek büyük değeri 
vardır. 

Islâmın nihaî gayesi ahlâktır. Güzel ahlâktır. Is-
lâmdaki bütün ibadetler ve tatbikat insanları, ferdî 
olgunlaşmaya, içtimaî dayanışmaya ve güzel ahlâka 
götürür. 

Kendini tanıyan, yaratılanları aşıp yaratana ulaşa
bilen insan, idrakin dar sınırlarını aşıp engin bir iman 
zevkine ve zengin bir irfan hazinesine sahip .olur. 

Sayın milletvekilleri, İslâm dini ilme büyük bir 
değer vermiştir. Kur'an'ın ilk gelen ayeti ilme dairdir. 
Kur'an'ın ilk emri «Oku» emridir. İlim öğrenmek, ka
dın ve erkek her Müslümana farzdır. Çin'deki, yani 
Müslüman olmayanlardaki ilimleri bile öğrenmeyi 
emreden, beşikten mezara kadar ilim öğrenmeyi tav
siye eden İslâm dininin beşeriyete ve medeniyete ne 
büyük hizmetleri olduğunu tarih ibretli örnekleriyle 
izah etmektedir. Islâmın, bu ilim sevgisi sayesindedir 
ki Aristo'nun ve Eflatun'un felsefeleri, eski kültür ve 

— 265 — 



M. Meclisi B : 42 19 . 2 . 1975 O : 2 

medeniyetlerin mirasları ziyan olmaktan kurtulmuş
tur. 

Farabi, İbni Sina, Mevlâna, Yunus Emre ve daha bin
lerce İslâm mütefekkirindeki insanlık sevgisine, onlann 
fikirlerindeki toleransa ve rönesansa 20 nci asır insan
lığı bir hayranlık duymakta ve hâlâ bu seviyeye var
maya çalışmaktadır. 

İslâm, evrensel insan haklarına ve hürriyetlerine 
büyük değer verir. İslama göre insanlar renkleri, ırk
ları ve servetleriyle birbirlerine üstün olamazlar. İs
lama göre Allalı katında makbul olan insan ahlâk ve 
fazilet yönünden üstün olan insandır. 20 nci Asırda 
hâlâ renk ve ırk 'kavgası yapan ve bu sebeple insan 
haklarını tanımayanların İslâmdan alacakları ve öğ
renecekleri daha pek çok şeyler vardır. 

İslâmiyet, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için ça
lışmayı, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için hazırlan
mayı emreder. 

İslama göre insanların en hayırlısı insanlara en fay
dalı olanıdır. Kur'anın en büyük tavsiyesi cebir ve 
şiddetten sakınmaktır. Peygamîerimizin en büyük na
sihati dinde aşırılığa gitmemektir. 

İnsanlığın karşılaştığı en büyük ıstıraplar dindar-
hğın ve dinsizliğin taassubundan ileri gelmiştir; fakat 
inanan ve doğru yolda olan insanlar ne Firavunların 
zulümleri, ne Nemrutların ateşleri ve ne de Neron 
misali insanları aç canavarlara parçalatmak suretiyle 
yapılan işkenceler, imanlarından ve davalarından vaz
geçilememiştir. 

Müslümanlığı, onu anlamayan ve bundan dolayı 
da onu iyice temsil ve tatbik edemeyen birtakım in
sanların nakıs ve malul davranışlarından ibaret zan
netmek çok yanlış bir iddia Ve çok büyük bir hata
dır. 

Temizliği, dürüstlüğü, cömertliği, doğruluğu, vel
hasıl bütün iyilikleri ve faziletleri emreden; zulmü, 
yalanı rivayı, israfı, hırsızlığı, iftirayı, içkiyi, kumarı, 
zinayı ve bütün kötülükleri yasaklayan, insanlara in
sanlık haysiyet ve şuurunu kazandıran İslâm dini, in
sanlara gerçekten mutlu bir dünya vermekte ve mut
lu bir gelecek vaadetmektedir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi biraz da Diyanet Teş
kilâtından ve bu teşkilâtın faaliyetlerinden bahsetmek 
istiyorum : 

BAŞKAN — Sayın Karaatlı, iki dakikanız var, 
ona göre konuşun efendim. • 

HALİL KARAATLI (Devamla) — Bugün, dün
den de daha fazla önem arz etmektedir. Tarih boyun
ca iyi yetişmiş din adamlarımız, insanları daima doğ

ru yoia, iyiliğe, ilme, ahlâka ve fazilete sevk etmişler
dir. Cihangir ordularımıza, büyük mücadele azmini 
ve inandım onlar telkin etmişlerdir. Askerierimizin sa
vaş sırasında, savaş alanından geçerken kopardığı 
bir salkım üzümün parasını, bir çıkınla, asma kütü
ğüne bağlamayı ihmal etmeyecek kadar yüksek bir 
mesuliyet duygusu ile, onlar yetiştirmişlerdir. Kendisi 
biraz kazanınca, müşterisini hiç kazanmayan komşu
suna göndermeyi bir vazife bilecek ticaret ahlâkını 
onlar talim etmişlerdir. Fatihlerle mağlupların bir ara
da, barış içinde yaşamalarını onlar tavsiye etmişler
dir. İnsanları daima hayra ve hasenata teşvik etmiş
ler, insanlara hizmet için camiler, camilerin yanına 
kütüphaneler, medreseler, aş ocakları, hastaneler, 
çeşmeler, köprüler, yollar velhasıl bütün ümran eser
lerini yapmayı onlar tavsiye etmişlerdir. Bir taraftan 
dini, diğer taraftan her türlü ilmi ve fenni öğrenmiş
ler ve öğretmişler ve bu suretle büyük eserler ve hiz
metler vermişlerdir. Din adamlarının iyileri varken. 
hem çok daha fazla varken, kötü örnekler göstermek 
doğru değildir. Maalesef, Türkiye uzunca bir müddet 
değerli din adamı yetiştirme imkânlarından mahrum 
kalmıştır. Türkiye'de yakın bir zaman gelinceye ka
dar, din adamları lâyık oldukları imkâna ve alâkaya 
nail olamamışlardır Din adamlarına okul açmayan
lar açılan okullarını kapatanlar, Türkiye'nin 40 bin 
köyünde ve kentlerindeki camilerde görev yapan din 
adamlarına, yıllarca bir kuruş vermeyen, buna muka
bil onları hor ve hakir gören ve onlara engizisyon 
muamelesi edenler, kanun kaçaklarını cüppelerinin 
altında gizleyin, din adamlarını, imam hatip okulu 
mezunlarına, diplomasına, bilgisine ve imtihandaki 
başarısına rağmen, üniversiteye kabul etmeyenler... 

BAŞKAN — Sayın Karaatlı vaktiniz dolmuştur 
efendim. Lütfen bağlayın. 

HALİL KARAATLI (Devamla) — Bitmek üzere 
efendim. 

Bütün engellemelerinize rağmen, onları nasıl it
ham edebiliyorsunuz ve onlardan neyin hesabını is
tiyorsunuz? 

Sayın milletvekilleri, vatandaşlarımızın din konu
sunda arzuları çoktur, fedakârlıkları büyüktür. Va
tandaş köyde, kentte camisini kendisi yapmaktadır, 
din eğitimi için bir çok imkânları kendi sağlamakta
dır. Devletimizin din hizmetleri için daha geniş im
kânlar sağlaması lâzımdır. Din hizmetleri çevreye 
daha çok yayılmalı ve bu hizmetler köylere kadar 
götürülmeli ve buradaki hizmetlerin murakabesi temin 
edilmelidir. İl ve ilçe müftülükleri bu hizmetleri ger-
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çekleştirecek imkân ve vasıtalarla donatılmalıdır. 
Yurt dışındaki vatandaşlarımızın çocuklarının dini 
ihtiyaçları ve eğitimleri, daha disiplinli ve daha ras
yonel bir şekilde karşılanmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Karaatlı, geçiyor efendim, 
vaktiniz geçti; lütfen. 

HALİL KARAATLI (Devamla) — Bitmek üzere 
efendim. 

Dinî yayınlar mutlaka artırılmalı ve geliştirilmeli
dir. Kur'anı Kerimin en iyi şekilde baskısı yapılmalı, 
halkın kolay ve ucuz olarak elde etmesi sağlanmalı
dır. Kur'anı Kerimin tefsir ve tercümelerinin, bugün
kü neslin anlayacağı dilde ve üslupta yeniden basımı 
sağlanmalıdır. Dinî yayınların anaokulundaki çocuk
tan, en yaşlısına kadar, her yaşta ve her seviyede in
sana hitap edecek şekilde ve bugünkü neslin anlaya
cağı dilde basımı yapılmalıdır. Radyodaki dinî yayın
lar artırılmalı ve bu yayınlar Diyanet İşleri Başkan
lığı ile işbirliği yapılarak hazırlanmalıdır. 

Din İşleri Yüksek Kurulu bir an önce, kanunun 
öngördüğü nitelikteki kimselerden 'kurulmalıdır. Din 
şûrası mutlaka toplanmalı, memleket çapında ilmî 
tecrübesi ve otoritesi olan, değerli insanların fikirle
rinden ve irşatlarından faydalanmalıdır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesinin, Diyanet Teş
kilâtına ve Milletimize hayırlı olmasını Cenabı Allah-
tan niyaz eder, Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu 
adına Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaatlı. 
Buyurun Sayın Tosyalı. 

C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkanım, sevgili arkadaşla
rım ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın mümtaz men
supları; C. G. P. Grupu adına sözlerime başlamadan 
evvel bizi, milletimizin bütün fertlerini Yüce Allahı-
mıza yüksek insan olmaya yaklaştıran ve bunun için 
dinî hizmetler yapan Diyanet İşleri Başkanhğırn'zm 
değerli mensuplarına içten gelen saygı ve sevgiyi su
narak sözlerime başlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, esas metne girmeden evvel, 
bütün dünya matbuatında yer alan ve hepimizi düşün
dürmesi lâzım gelen küçük bir hasusu belirtmeyi fay
dalı buluyorum. Çağımız feza asrı, fezaya giden bü
tün astronotlar dönüşte ya papaz olmuş, dindar ol
muş veya Allahın birliğine ve dinin önemine sıtkı 
sadakat etmişlerdir. Bunların içinde tok istisna var
dır, o da komünist ülkesinden göğe yükselen Gaga-
rin'e dönüşünde ; «Gökte Alîahı aradım, •bulamadım;*1 

dedirttirilmiş, fakat yere indikten sonra yaşadığı sü

re başına gelen beklenmedik felâketler karşısında 
bu söylediğine bin pişman olmuş ve intihar etmiştir. 
(M. S. P. sıralarından «İnançsızların akıbeti odur za
ten» sesleri.) Elbette. 

Sayın arkadaşlarım, bildiğiniz gibi ben de bir 
harp jet pilotu olarak 25 sene gökyüzünde uçtuktan 
sonra mütebaki ömrümü milletime, Yüce Parlamen
tomuzda aramzda hizmet ederek geçirmek için gel-' 
dekten sonra, yani uçuştan yere indikten sonra bugün 
dünya matbuatının ve insanlığın idrak ettiği hususu 
ben de bütün uçuş hayatımda idrak etmiştim. 

Yüce Ailahunızm, dinimizin bütün inançlarına sâ
ri: k olarak hareket etmedikçe, insan arzu ettiğine ula
şamıyor ve doğru yolu bulamıyor arkadaşlar. Ben de 
bir uçucu olarak dinî inançlara Allahımıza, sevgili 
Peygamberimize ve Kur'ana inanan bir insan olarak 
C. G. P. Grupu adına yüksek müsaadenizle Diyanet 
îtleri Başkanlığı hakkındaki gö üşlerimizi bildirmeye 
başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, din vazıı Yüce Allahtır. 
Muhatabı insanlardır, tatbik ve tebliğ edicisi Peygam-
bcrinıizdir. Mükellefi hür ve akıllı kişilerdir. İslâm 
dini bir bütündür, dinimizin Allahı, Kitabı, Peygam
beri gibi temel şartlan vardır, İslâm dini milliyetsiz-
üği değil milliyetçiliği, imansızlığı değil imanlıiığı, 
vatansızlığı değil vatanseverliği, bölücülüğü değil bir
liği, yıkıcı anarşiyi değil yapıcı intizamı, zulmü de
ğil adaleti, vahşeti değil medeniyeti, ahlâksızlığı değil 
ahlâklı olmayı, korkaklığı değil cesareti, tembelliği 
değil çalışkanlığı, düşmanlığı değil dostluğu, nefreti 
değil muhahbeti, cehaleti değil ilmi, yalanı değil doğ
ruyu, vatana ve millete, anaya, babaya, kanunlara 
devlete, Anayasaya, iş verene, amirine, öğretmenine 
ve iyilik yapana isyankârlığı, anarşiyi, nankörlüğü, 
itaatsizliği değil, sadakati, faydalı olmayı, saygılı ve 
sevgili olmayı emreder. Eğer, bugün memleketimizi 
huzursuzluğa sevk eden, anarşiye boğmak isteyenler, 
Yüce Aîlahımızm emrettiği yolda hakikî bir din in
sanı, inançlı bir insan'olsa idi, bugün olanların hiç bi
risi olmazdı. (A. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo> 
sesleri.) 

Saym Başkan ve sayın arkadaşlar; Cumhuriyetçi 
Güven Partisi Grupu olarak inancımız; hür cumhuri
yet rejimimizi yıkıcı, vatanımızı bölücü, milletimizi 
esir edici, fertlerini ahlâksızlaştsrıcı ve millî huzuru
muzu anarşiye sürükleyici aşırı solun, sosyalizmin, 
komünizmin, anarşi afetine ve istilâsına karşı, en mü
essir silâh ve yenilmez kuvvet, kuvvetli iman ve yük
sek ahlâk prensipleri ile, millî duygu ve değerlerden 
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oluşan milliyetçiliktir. (M. S. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) Türk milletini, hürriyet ve istiklâlini ve hür 
demokratik cumhuriyet rejimini ebediyen koruyacak 
kuvvet ve 'kudret, damarlarımîzdaiki asil Türk kanı, 
kalbimizdeki iman, kafamızdaki Allah, ruhumuzdaki 
vatan, millet ve din sevgisidir. (A. P. sıralarından, 
«Bravo» sesleri alkışlar) Milliyetçi ve imanlı Türk 
Milleti bu vasıflarıyle ebediyen payidar olacaktır. 

Sayın arkadaşlar; Cumhuriyetçi Güven Partisi 
olarak şu görüşteyiz : Demokratik kalkınmamızın ve 
millî savunmamızın en büyük unsuru insandır. Din 
ise, bu insan unsurunu Allah korkusuna ve sevgisine 
müstenit olarak, çalışan, bilgili, mazbut, dürüst, ah
lâklı, hürmetkar, faziletli, merhametli, asaletli, sadık, 
vatansever, fedakâr ve kahraman yaparak, millî kal
kınmamızı, millî savunmamızı hazırlar. Cumhuriyetçi 
Güven Partisi olarak, bu görüş ve sebeplerle milleti
mizin imanlı ve milliyetçi olarak yetiştirilmesini, 
millî kalkınma ve millî savunmamızın bu temel üze
rine bina edilmesini istiyoruz. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak, içten arzu
muz; 

1. Her kademedeki okullarımızda, Müslüman 
Türk çocukları için din, ahlâk ve milliyetçilik dersle
ri okutulmasına, daha çok, daha fazla önem verilmesi 
ve bu derslerin mecburî olmasıdır. 

2. Türkiye Radyo ve Televizyonunun dinî, mil
lî ve ahlâkî yayınlarında Diyanet işleri Başkanlığı 
ile sıkı iş birliği yapması (maalesef bugün yapmıyor) 
bu yayınlara daha fazla halkımızın dinleyebileceği 
uygun zaman ayırması, zaman ve uygunluk bakımın
dan ve bu yayınların dinî, ahlâkî ve millî duyguları ve 
ehliyeti yüksek kişiler tarafından yapılması (laletta
yin kişiler tarafından yapılınca, dine hürmetsizlik olu
yor, millete gülünç geliyor; yeterli kimseler tarafından 
yapılması.) 

3. TRT'nin ustaca ve kasıtlı olarak yapmakta 
olduğu, Müslüman Türk Milletinin dinine, ahlâkına, 
millî kültürüne ve millî örf, âdetine uymayan, gayri 
millî ve gayri ahlâkî, aşırı solcu, sosyalist, komünist, 
ideolojik, yıkıcı, bölücü, milleti sosyalizm ve komü
nizm için hazırlayıcı ideolojik yayınlara son vererek, 
% 99'u Türk Müslüman olan milletimizin dinini, ah
lâkını, millî ve tarihî değerlerkü, kültürünü, örf ve 
âdetini yüceltici yayınlar yapmasını önemle istiyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Şimdi de yüksek müsaadenizle Sayın Hükümetten 

ve Diyanet İşleri Başkanlığından uygulamaya ait bazı 
temennilerimizi arz etmek istiyorum. 

1. Yılların ihmaline uğramış olan, bugüne kadar 
arzu ettiğimiz yol, içme ve tarla suyu, elektrik, okul, 
öğretmen, sağlık ocağı, sağlık memuru ve ebesi, çalış
ma ve geçinme yeri gibi Devlet hizmetleri götüreme-
diğirniz önergelerle bu sene 4 bin imam ve din görev-
ye gücü yetmeyen başta içinde 10 milyon insan yaşa
yan 15 bin adet dağ ve orman köylerimiz olmak üze
re bütün köylerimizi ve mahallelerimizi daha fazla 
bekletmeden en kısa zamanda imam kadrosu verilme -
sini zarurî görüyoruz. Bu maksadı temin için Bütçe 
Karma Komisyonunda arkadaşlarımızla beraber ver
diğimiz önergelerle bu sene 4 bin imam ve din görev
lisi kadrosunun bütçeye konmuş olmasını memnuni
yetle karşılıyoruz. 

67 vilâyetimizin her birindeki köy ve cami adedi 
ila o ilde mevcut imam kadrosunu nispet ettiğimizde, 
bu nispetin bir kısım vilâyetlerde % 30, diğer bir kıs
mında % 60, •% 80 ve % 100 ve hatta % 20 olduğu
nu görüyoruz. Bu şekil şimdiye kadar yapılmış olan 
en bfiyük dengesizlik ve adaletsizliktir. Bu adaletsiz
liğin başında Kastamonu ve Sivas gibi geri kalmış ve 
ve köyleri ve camileri çok olan vilâyetler gelmekte
dir Hükümetten ve Diyanet işleri Başkanlığından bu 
dengesizliğin ve adaletsizliğin giderilmesini bilhassa 
rica ediyoruz. 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Yozgat da var. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Yozgat da var, 
doğru. 

Bunu temin için, bu sene verilen 4 bin imam kad
rosunun, daha ziyade mevcut imam kadrosu nispeti 
ve miktarı çok düşük olan illere verilerek bu denge
sizliğin ve adaletsizliğin düzeltilmesini önemle istiyo
ruz. 

3. — İmam kadrolarının köylere ve mahallelere 
tahsisinde ilk önce fakir, işsiz ve imam ücreti ödeme
ye takati olmayan küçük dağ ve orman köylerine ve 
mahallelerine ve birden fazla köyün ve çok fazla top
lumun müştereken ibadet yaptığı birleşik köy ve ka
saba pazar yerlerinin camilerine verilmesini temenni 
ediyoruz. 

İllere, ilçelere, köylere ve mahallelere imam kad
rosu verilirken şahsî, siyasî veya parti çıkarları veya 
din istismarı veya imam kadrosuyle köylü ve mahal
leli vatandaşların seçimlerde verecekleri oy ile takas 
edilmemesine bilhassa dikkat edilmesini rica ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, i'ki dakikanız var 
edendim, ona göre cümlelerinizi bağlayın. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Başüstüne. 
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İl ve ilçe müftüleri ile vaizlerinin mutlaka yük
sek tahsilli; Sayın Bakanım, bilhassa işaret etmek is
tiyorum, il ve ilçe müftüleri ile vaizlerinin mutlaka 
yüksek tahsilli İslâm Enstitüsü veya İlahiyat Fakül
tesi mezunu olanlardan yapılmasını çok lüzumlu ve 
zaruri görüyoruz. Maalesef bugün hâlâ ilkokul mezu
nu il ve ilçe müftü ve vaizlerimiz vardır. Genel kül
türü ve dinî ehliyeti yetersiz bu gibi il ve ilçe müftü-
leriyle vaizlerin fayda yerine zarar verdiği aşikârdır. 
Bunu bütün misalleriyle görüyoruz, bunun ıslah edil
mesini istiyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, 
Büyük bir anlaşmazlığa ve huzursuzluğa sebep 

olan bir hususu belirtmek istiyorum. 
Anayasamız, Türk Devletine layik demiştir; fakat 

layikliği Anayasada tarif etmemiştir. Biz, Hükümetten 
ve Parlamentomuzdan bu karışıklığın ve müphemiye-
tin giderilmesi için layikliğin Anayasamızda açıkça ta
rifinin yapılmasını istiyoruz. Bu bir. 

ikincisi; gene vatandaşlarımızı, dindar vatandaş
larımızı huzursuz eden, huzursuzluğa sevk eden Ana
yasanın 19 ncu maddesindeki «Din istismarı»1 mefhu
munun mutlaka bir açıklığa kavuşturulmasının fay
dalı olacağı kanaatindeyim. I 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, vaktiniz doldu, lütfen 
bağlayın efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Başüstüne efen
dim, bağlıyorum. 

Sayın Başkanım ve Sayın Bakanım, çok mühim 
(konulardan bir tanesi de; Türkiye'de kadın ölülerin 
kaldırılması ve dinî hizmetlerinin yapılması için, ka
dın din personeli mevcudu hemen hemen yok dene
cek kadar azdır. Bunu telâfi etmek için, ne yapıp ya
pıp bir yolunu bulmamız lâzımdır. Kadın ve kız yav
rularımızı Kur'an kurslarında, imam hatip okulla
rında, yüksek islâm enstitülerinde veya ilahiyat fa
kültelerimizde daha fazla kimselerin okutularak bu 
ihtiyacın karşılanmasını temenni ediyorum. I 

Okullarımızda verilmekte olan ahlâk dersleri muh- I 
teviyatının millî, dinî, ahlâkî ye tarihî inanç, ülkü ve I 
değerlerimize yer verecek şekilde değiştirilmesini ye- I 
rinde görmekteyiz. Bugünkü program katiyen tatmin- I 
kâr değildir. Bu program muhteviyatlarının dinî, ah
lâkî, millî ve tarihî inanç, ülkü ve değerlerimize yer 
verecek şekilde değiştirilmesini ve bu derslerin mut- I 
laka ehliyetli insanlar tarafından, dindar kişiler tara- I 
fından verilmesini talep ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, vaktiniz geçti, çok 
rica ediyorum bağlayınız efendim. | 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu görüş ve temennile
rimizle, Diyanet İşleri Başkanlığımıza sağladığımız 
çok kıt imkânlarla, bütçeyle Diyanet İşleri Teşkilâtı
nı, diğer devlet kuruluşlarıyle kıyasladığımız zaman, 
personel hakları bakımından tatmin edemediğimiz bu 
değerli insanların, memleketimize yapmakta oldukları 
hizmetlere grupum adına teşekkür eder, daha başarılı 
olmalarını dilerim. 

Burada sözlerime son verir, Yüce Heyetinize say
gılar sunarım, teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grııpu adına Sayın Meh

met Ergül, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET ERGÜL 
(Bilecik) —Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu 
dönemde ikinci kez Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 
Grupu adına Yüce Meclisin huzuruna gelmiş bulu
nuyorum. 

Bir kez daha Diyanet İşleri Başkanlığı 1975 malî 
yılı bütçesi üzerinde görüş ve temennilerimizi en iç
ten duygularla sunmaya çalışacağım. Konuşmama 
başlamadan evvel, bütçe müzakelerenin başladığı 
günden bugüne kadar, buradaki konuşmaları izle
mekteyim. Çıkarız, burada hamisi edebiyatı, övme
ler yaparız, dinden, imandan bahsederiz; fakat o 
dinin bize yüklediği külfetlere, emirlere asla riayet 
etmeyiz. 

Evvelâ kutsal kitabımızdan iki öğüdü vermek su
retiyle konuşmama gireceğim. 

«Dininizde haddi aşmayınız.» Nisa 171. «Dini 
doğru tutun ve onda anlaşmazlığa düşmeyin.» Şûra 12. 
«Dinde zorlama ve tiksinme yoktur.» Bakare 275. 
«Tanrı insaflı olanları sever.» Hücürat 9. «Tanrının 
en kinlendiği kimse, düşmanına karşı gaddar olan
dır. Tanrı dilediğini doğru yola iletir.» Sonuncusunu 
söylüyorum, dikkat ediniz; Peygamberimize Allah'ın 
emri; Sen bir öğütçüsün, onlara musallat olan biri 
değilsin.» Casiye 21, 22. 

Konuşmama başlıyorum. 
Geçen yıl bu bütçede grupum adına yaptığım, 

başta sizlerin daha sonra kamuoyunun tasvip ve tak
dirlerine erişen konuşma için iyi niyetli teşvikler al
mıştır. Bu teşvikler, bu takdirler bana Türkiye'de 
gerçek İslama, İslâmı insanla bütünleştiren, birleştiren 
ve kaynaştıran kültüre susamış milyonlarca Müslü-
manın bulunduğunu gösteriyordu. Bu kanıdan hare
ketle, dinine bağlı ve saygılı bir parti grupunun üye-
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si olarak, gerçek îslâmın sonsuza dek, ruh ve yaşam 
dolu tslâmı asr-ı saadete nasıl kavuşturacağımızı Yeni 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ciddî ve içten bir 
görüşle sunmayı en ilkin yerine getirilmesi gereken 
görev sayıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, İslâm tarihini biHnçli ola
rak inceliyenler göreceklerdir ki, islâm dininin 3 
biçimde yansıması olmuştur. 

1. Kur'an ve Hadis hükümleriyle doğmuş ve kı
sa süre yaşamış Müslümanlık. 

2. Ulemanın yarattığı Müslümanlık. 
3. Yığınların, kitlelerin yarattığı Müslümanlık. 
ABDÜLKADÎR ÖNCEL (Urfa) — Öyle bir tas

nif mümkün değil. 

MEHMET ERGÜL (Bilecik) — Okuyun beyefen
di, okuyun, tetkik edin. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın lütfen. 
MEHMET ERGÜL (Devamla) — Atatürk, 1 nci 

tip yani, hakikî Müslümanlığı korumak ve yaşatmak 
için ulemanın ve kitlelerin yarattığı Müslümanlığa 
son vermek istemiştir. Atatürk, bu arzusunu eksik
siz yerine getirebilmek için, Hükümetten bir «İslâm 
Araştırmaları Kurulu» kurulmasını istemiştir. Bu 
kurul İslâm felsefesini inceleyecek Müslüman ulus
ların din, ibadet, gelenekleri, toplumsal, ekonomik 
ve demografik koşullar üzerinde araştırmalar yapa
caktı. Çağdaş içtihat ve tefsir bilginleri yetiştirilerek, 
İslâmlık öğretilerinin modern bilimlere göre aydın
lanması, saptanması, belirlenmesi sağlanacaktı. 

Aziz arkadaşlarım, ne acıdır ki, bu hayırlı giri
şim, içten ve dıştan gelen tepki ve baskılarla önlen
di. Dinî terbiye ile yetişen büyük önder, bu kere, 
ibadet ve Kur'an dili sorununu ele aldı. «Mademki, 
İslâm dini akla uygun ilerlemeyi emreden bir din
dir, o halde onun kutsal kitabının herkesin anlıyaca-
ğı Türk diline çevrilmesini düşünmek bir mantık ge
reğidir. Türk halkı Kur'ana inanıyor, fakat, ne de
diğini anlamıyor. Her şeyden önce o kadar bağlı ol
duğu kitabı kendi diliyle anlıyabilmelidir» diyordu 
Atatürk. 

Din adamları ise, «Türkçeye çevrilecek Kur'an 
başarılı olurdu; ancak resmî bir metin olarak alınır
sa kitabın orijinalliğinin kalkması tehlikesi vardır» di
yorlardı. Bu görüş ve düşünce yüzünden, «Kur'anın 
Türkiye çevrilmesi caiz midir?» sorusu ortaya çıktı. 
Atatürk bu sorunu ciddiyetle ele aldı. Kur'an çevi
risi konusunun yanlışlara ve kazanç sömürüsüne yol 
açmaması düşüncesiyle, çevirme ödevinin hem din 
ve hem dil açısından en yetkili sayılan merhum İslâm 

Şairi Mehmet Akif'e verilmesi düşünüldü. Bunun 
için bütçeye 20 bin Türk Lirası ödenek de kondu. 
Atatürk'ün İslâmî girişimlerini adım adım takip eden 
Ezher ulemasından Ali Abdülrazık Kur'an'ı hemen 
Türkçeye çevirdi, bu çeviri Mısır'da tepki yarattı. 
Ali Abdülrazık hemen Reşit Rida'nın riya dolu oyun
lar lyle Ezherden kovuldu ve Türkçeye çevrilen kita
bı aleyhine reddiyeler yazıldı. Yazılan her reddiye, 
Reşit Rida'nın, «Kur'an çevirisi ve İslâmlığı bozacak 
inkâr ettirecek» adlı kitabına dayanıyordu. Rida 
Kur'anın Arapçadan başka -bir dile çevrilemiyeceğini, 
Kur'anın 11 Suresinden aldığı ayetlerle gösteriyordu. 
Şu bir gerçektir ki, sağduyu sahibi kişiler, bu ayetle
ri okuduğu zaman görmekteydi ki, bunların hiçbiri
sinde, «Allah, sözlerimizi kimse başka bir dile çevi-
rernez» dememektedir. Fussilet Suresi 44, İbrahim 
Suresi 4, Zûmer Suresi 28, Zuhruf 3, Tahâ 3, Yusuf 
3, Nahl 103 ncü ayetleri Rida'nın tezinin geçerli ve 
doğru olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. 

Ayrıca, bu görüş, Kur'anın doğruluğuna ve hem 
de İslâmlığın üniversel gerçekliğine aykırı düşen bir 
görüş olmaktan ileri gitmemektedir. Rida'nın dayan
dığı ayetlerden çıkarılabilecek bir sonuç varsa o da, 
Kur'anın çevrilmemesini değil, tam tersine, çevril
mesi gerektiğinin olanaklığıdır. Çünkü Kur'an öğ
retisi bütün dünya yığınlarına ancak bu yolla varabi
lir. 

Acı duyarak ifade etmek istiyorum ki, bu din 
aktörleri Türkiye'de arzu ettiği sonuca ulaşmışlardı 
ve yine ne acıdır ki, önemli sayıda din ulemamız bu 
aktörlerin etkisi altına girebilmişlerdir. 

Değerli arkadaşlraım, Rida'nın kendi Kur'an yo
rumlamasından sonra dayandığı en büyük etkilerden 
biri Ebu Hanife idi. Ebu Hanife, Rida'nın iddiasına 
göre, hangi koşul altında olursa olsun, Kur'anın 
Arapça'dan başka bir dile çevrilmesinin caiz olmaya
cağını bildirmiş. Gerçekte Ebu Hanife'nin böyle bir 
görüşü olup olmadığı, bilimsel yargı vermeye yara
yacak gerçek belgelerin yokluğu karşısında kesinlik 
kazanamamaktadır. 

Ne yazık ki, mevcut olmayan Ebu Hanife delil
leri, ulema ve din aktörleri sömürüsünün konusu ol
muştur. 

Rida'nın riyakârlığını, kendi kitabından 4 yıl son
ra Ebu Hanife'yi bu kez tam tersine yorumlayışında 
görürüz. 

Marmeduke Pickthall adlı bir İngiliz, Müslüman 
olmuş ve Kur'anın İngilizce'ye çevirisini yapmıştı. 
Müslüman olduğu için çevirinin caiz olup olmadığı 
üzerine Ezher ulemasından fetva almak için Kahr-
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re'ye gitmişti. Ezher'e başvurduğu zaman cevaz hak
kında dayandığı başlıca otorite Ebu Hanife idi ve 
kaynağı da Rida olarak görülüyordu. Çünkü Pickt-
hall'a bu konuda bir muhtıra hazırlayan kişi yine Ri
da idi. Örneğin, Rida'nın hazırladığı Ebu Hanife 
delilleriyle Ezher, bu çeviri hakkında cevaz kararı ver
mişti. işte büyük tslâm, büyük islâm bilgini Rida 
bu< 

Kur'anın ingilizce'ye çevrilişine candan katılıp, 
yardım sağlayan Rida, Türkçe'ye çevrilişine, Kur'ana* 
ve fukahaya dayanarak karşı çıkmıştır. Çünkü O'nun 
asıl amacı Kur'an ve din değil; O'nun amacı Mus
tafa Kemal'di. Saltanata ve Hilâfete son veren Mus
tafa Kemal'di, Cumhuriyet yönetimi idi, Arapça'ya 
yerini bırakmayan Türkçe idi. 

Bu din aktörünün, safsata yapıtı olan bu görül
medik saldırganlık ve terbiyesizlikle yazılmış kita
bı, islâm şairi ve bilgini Akif'i büyük bir korku içinde 
bıraktı; önce yapacağı Kur'an çevirisinin resmî bir 
metin olmaması koşulunu koydu, daha sonra, veri
len ödeneği geri çevirme dürüstlüğünü göstererek bu 
sorunu kapattı. 

islâm şairimizin bu davranışı Büyük Atatürk'ü 
çok üzmüştür. Buna rağmen Atatürk bu yoldaki gi
rişimlerinden geri çekilmedi, doğru ve çağdaş olan 
yolda yürüdü, İstanbul İlahiyat Fakültesinin uzman
larından kurulu bir komisyona bu görevi havale et
ti. Bu komisyonun başkanı Profesör Fuat Köprülü 
idi. Bu komisyon da, kamuoyundaki dedikodular, 
söylentiler, müthiş heyecan nedeniyle görevini yap
madan dağıldı. Böylece Atatürk'ün dayandığı bütün 
kaleler hem içten ve hem dıştan gelen tepkilerle yı
kılmış oluyordu. 

Atatürk İslama inanmış büyük bir devlet adamı
dır. Atatürk muhtelif tarihlerde yabancı basın mu
habirlerine verdikleri demeşlerde inancını özetle şöy
le belirtiyordu: 

j«Türk Milleti iki saadetin tezahürüne kaynak ve 
başlangıç olmakla dünyanın en bahtiyar bir milleti 
olacaktır. 

Uygarlığın ve tslâmın aydınlatıcı varlığı önünde 
filân veya falan şeyhin irşadı ile maddî ve manevî 
saadet arayacak kadar iptidaî insanların Türkiye'nin 
medenî cemiyeti içinde mevcudiyetini asla kabul et
miyorum. Her halde zihinlerde mevcut hurafeler 
yok edilecektir. Onlar çıkarılmadıkça hakikat nurla
rını saçmak imkânsızdır. Türk Milleti daha dindar 
olmalıdır, yani bütün sadeliği ile dindar olmalıdır 
demek isityorum. Dinime, bizzat hakikate nasıl ina
nıyorsam, buna da öyle inanıyorum. Benim dinim | 

akla ve şuura aykırı, ilerlemeye mani hiçbir şey 
ihtiva etmiyor. Benim dinim, inkılâpçıdır, tekâmül-
cüdür.» 

Değerli arkadaşlarım, bu tarihî gerçeği sunma
mın nedenleri var, nedenleri şudur: Bu tarihî ger
çekle, ne kişileri yargılamak, ne suçlamak ve ne 
de onları övmek istedim. Bu tarihî gerçekle, bir özü, 
bir. gerçeği saptamak istedirm. Tarih boyunca İslâ-
mın başına ne gelmişse, hep dar kafalı, meseleye 
hep yüzeyden bakan, bağnaz din aktörlerinden gel
miştir, ona inananlardan gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, mesele elimizde hemen he
men hiç değişmeyen, Osmanlı'lardan bize intikal eden 
reksiz bir miras var. Bu mirası asrı saadetin mira
sına nasıl çevirebileceğimizdir. tslâmî kültürle ye
tişen Atatürk, bunun sırrına vakıf olmuştu. Atatürk 
bu sırrı çözemedi ise, biz çözmeliyiz. 

Son zamanlarda çok başarılı çalışmalar yaptığına 
tanık olduğum, Diyanet işleri Başkanı ve arkadaş
ları çözmelidir, dini politikaya alet etmemeyi taah
hüt eden partiler çözmelidir, büyük Meclisimiz çöz-, 
melidir bu sırrı. Aksi takdirde elde mevcut bulunan 
bu miras, birgün milletin ve Devletin başına gaileler 
açar. 

Değerli arkadaşlarım, asr-ı saadetin İslâmım, 
Anayasa -sınırları içinde yaşatmaya kararlıyız. Bu 
samimî fikrimizi az da olsa, koalisyon protokolünde,-
Hükümet raporunda ye 1974 yılı Bütçe Kanununda 
kısmen gösterdik. 5 000 imam kadrosu vermekte tek 
amacımız, İslâmî kültürden yoksun milletimize bu 
kültürün gecikmeden verilmesi amacını taşıyordu. 

Değerli arkadaşlarım, imam kadrolarının tamam
lanmasını bu millet için yeterli bulmuyoruz. Kur'an'ı 
anlayacak ve bunu halka anlatacak, yetiştirilmiş, ye
tenekli din adamları ile boş kadroların tamamlanma
sını istiyoruz. Çağdaş bilgilerle dolu din adamlarına 
Türk Milletinin özlemi vardır. Camilerimize, Müs-
lümanın hakiki okulu olan camilerimize yakınlığı ve 
saygınlığı hiç şüphesiz olmasın, devrimci ve evrimci 
kültürlü din adamları sağlar. Camiden uzak yaşa
yan Müslümanda kabahat aramak meselenin gerçek
lerini bilmemek olur. 

Değerli arkadaşlarım, Diyanet İşleri Başkanlığı 
mensuplarına ricalarım var. Tefrika yaratan, tslâ
mın çehresini değiştiren, Islama duyulan bağlılık ve 
saygıyı ortadan kaldıran din adamlarını lütfen teşki
lâtınızdan uzaklaştırınız. Bizim anladığımız din ada
mı, kanunlarla, düzenlere musallat olan bir kara 
kuvvet değildir. Bizim anladığımız din adamı, ruh
lara düzen veren ve hayat aşısı yapacak doktordur. 
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Bizim anladığımız din adamı, her yüzeyde mücadele
sini sevgi silâhı ile yapan, umut ve iman kaynağı bir 
varlıktır. Bizim anladığımız din adamı, ahlâk ve 
fazileti ile halka örnek olan kimsedir. Bizim anla
dığımız ve kabullendiğimiz din adamı, ruhların kur
tarıcısı, ahlâk ve fazilet yaralarımızın doktorudur. 
Bizim anladığımız din adamı, kabalıktan değil, Al
lah'tan kuvvet alan kimsedir. Bizim anladığımız din 
adamı bölen, dağıtan değil; derleyen toplayan, top
luma yararlı bireyler yetiştiren bir imanlı öğretmen
dir. 

BAŞKAN — Sayın Ergül, cümlenizi toplayın 
efendim. 

MEHMET ERGÜL (Devamla) — Rica ediyorum 
Sayın Başkan. 

.BAŞKAN — Çok mu var daha? 
MEHMET ERGÜL (Devamla) — Kısa, kısa, 

hiç merak etmeyin çok nazik bir konu üzerindeyiz. 
Değerli arkadaşlarım; önce bilelim ki; din, kin ve 

kibirle beraber bulunmaz. Kinin damlası bile ona 
zehirdir. Anarşist dindara düşman olabilir, dindar 
kimseye düşman olmayacaktır. Dindar çok seven 
ve sevgiden örülen bir kişiliğin sahibidir. Dindar
lık, ilmi, sanatı, ahlâkı, fazileti ve insanlığı seve
rek, Allah'a ulaşmaya kabiliyetli bir ruh örgüsüdür. 

Din için düşman yoktur. 
Buradan şu neticeye varıyorum. Din bir terbiye 

meselesidir. Dinî terbiye ise kişilik terbiyesidir, di
nî terbiye haya terbiyesidir. Dinî terbiye şefkat ve 
merhamet terbiyesidir. Din terbiyesi sevgi ve say
gı terbiyesidir. 

Konuşmamı bağlamadan evvel Peygamberimizin 
sık sık hadislerinde yâd etmeyi vazife bildiği Hazreti 
Ali'nin, sizlere yazdığı bir mektubu okuyacağım. 

Hazreti Ali Mısır'a tayin ettiği valiye aynen şöy
le der: 

«Bilmiş ol ey malik, ben seni öyle memleketlere 
gönderiyorum ki birçok hükümetler orada adalet sür
dü ve zulmetti. Sen vaktiyle nasıl senden evvelki va
lilerin icraatını gözden geçiriyorsan, halk da şimdi 
öylece senin icraatını gözleyecek. O zaman senin on
lar hakkında söylediklerini, halk da şimdi senin hak
kında söyleyecek. 

Heveslerine hâkim bulun. Sana helâl olmayan 
şeylerde nefsine karşı tutumlu ol. Zira gerek hoş
landığı, gerek istemediği şeylerde nefse karşı tu
tumluluk onun hakkında adaletin ta kendisidir.» 

B A Ş K A N — Sayın Ergül, lütfen bağlayınız efen
dim. 
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MEHMET ERGÜL (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

«Reaya için kalbinde muhabbet, merhamet duy
guları, lütuf meyilleri besle. Sakın biçarelerin ba
sma kendilerini yutmayı ganimet bilen yırtıcı bir ca
navar kesilme. Çünkü bunlar iki sınıftır; ya dinde 
kardeşin, ya hilkatte bir eşin. Kendi hakkında na
sıl Allah'ın affını ve safhını istersen, sen de onlara 
affını ve safhını bol et. Çünkü sen onların fevkin
de bulunuyorsun. 

Velayet emrini sana veren senin üstünde bulunu
yor. Allah ise velayeti sana verenin üstündedir ve 
kulların işlerini hakkı ile görmeni istiyor. Seni on
larla imtihan ediyor, sakın Allah ile harbe girip de 
kendini gazabına hedef etme. Çünkü ne intikamına 
dayanacak kudretin var, ne de afif ve merhametin
den müstanisin. 

Sakın hiçbir affından dolayı asla pişman olma, 
hiçbir cezan için de katiyen sevinme. Bertaraf et
mek imkânını buldukça hiçbir badireye atılma. Bir 
de sakın; ben tam bir kudret sahibiyim, emrederim, 
itaat ederler deme. Bu çünkü kalbi fesada vermek, 
dini zaafa uğratmak, felâkete yaklaşmaktır. 

Şayet elindeki kudret sana bir azamet hissi verir
se, derhal üstündeki büyük kudretin azametine bak 
ve senin kendi nefsine karşı kudret bulamayacağın 
şeylerde Allah'ın sana karşı kudret sahibi olduğunu 
düşün». 

BAŞKAN — Sayın Ergül, beş dakika oldu efen
dim, çok rica ediyorum. 

MEHMET ERGÜL (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkanım. 

«Sakın kibriya ve ceberrutunda kendisine ben
zemeye özenme. Çünkü celâl sahibi olan Yaradan, 
her cebbarı zelîl, her mütekebbiri hakir eder bırakır. 

insanlar hakkında bütün kin düğümlerini çözme
sini bil. Öç almaya doğru sürükleyecek iplerin hep
sini kes, sence vuzuh kesbetmeyen şeylerin hepsi 
hakkında anlamamış görün. Şunun bunun arkasından 
söyleyenin sözüne sakın çarçabuk inanma, çünkü ar
kadan söyleyenler ne kadar saf görünürse görünsün 
yine hilekârdır. Sakın, ne seni zaruret ihtimaliyle 
korkutacak kereminden çevirecek bahili, ne seni bü
yük işlere karşı azmini çevirecek korkağı, ne de seni 
zulme saparak sana hırsı iyi gösterecek harisi danış
ma meclisine sokma». 

BAŞKAN — Sayın Ergül, çok rica edeceğim. 
MEHMET ERGÜL (Devamla) — Bitti, bağlı

yorum. 
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BAŞKAN — Sözünüzü kesmek • mecburiyetinde j 
kalacağım. 

MEHMET ERGÜL (Devamla) — Benden e.vel 
de 20 dakikadan fazla konuştular beyefendi, b^'ili
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, sözümü bağlıyorum, 
Sayın Başkan, benden evvelki A. P. sözcüsü de

ğerli arkadaşım konuşurken, 22 dakikayı geçtiği za
man... 

BAŞKAN — 22'yi de geçiyorsunuz efendim. 
MEHMET ERGÜL (Devamla) — Sözümü bağ

lıyorum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yeni Cum

huriyet Halk Partisi olarak iyi bir yola girdiğine 
inandığımız bu kuruma, yani Diyanet İşleri Baş
kanlığına yardımcı olmaya kararlıyız. Onları çalış
malarında desteklemeye kararlıyız. Asri saadet Müs
lümanlığının kurtarılması için yeni Cumhuriyet Halk 
Partisine... 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Yeni. 

MEHMET ERGÜL (Devamla) — Evet, evet 
yeni. 

Allanın yardımcı olmasını, Diyanet İşleri Başkan
lığına da 1975 malî yılı bütçesinin yarar sağlamasını 
diler, cümlenize grupum ve şahsım adına saygılar 
sunarım. (Alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergül. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Harun 

Aytaç, buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA HARUN AYTAÇ 
(Bolu) — Muhterem Başkan, sayın milletvekilleri; 
1975 malî yılı Diyanet Teşkilâtı bütçesi hakkında J 
Millî Selâmet Partisinin görüşlerini arz etmek üzere 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Konuşmama başlamazdan önce, benden önce ko
nuşan Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü arkadaşımı- I 
zın beyanları hakkında birkaç cümle söylemek iste
rim. 

Muhterem arkadaşlar, her konunun kendine has 
bir ihtisas sahası vardır. Dinî saha, bilmeyenlerin I 
girmesi, detaylarına inerek olur olmaz birtakım 
yanlış ifadelerle din hakkında fetva vermeleri, ihti
sasları dışı olması hasebiyle yanlış bir hareket ol
muştur. Bir elektrikçi elektrikten anlar; fakat elektri
ğin ne demek olduğunu, cereyanın ne demek olduğu- I 
nu bilmeyen bir kimse, elektriği tamir etmeye gayret I 
ederse cereyan çarpar, ölümüne veya yaralanmasına I 
sebep olur. Cereyandan daha şiddetli, bir an için in- I 
sanı dinden çıkartacak kadar tehlikeli olan mühim 1 

ve esaslı dinî konulara girmek için, o sahada ihtisas 
sahibi olmak gerekir. Bu konuda Diyanet Teşkilâtı, 
eski Diyanet Başkanları Kur'anı Kerim'in Türkçe 
olup olmayacağı hakkında kitap yazmışlar ve olma
yacağı hususunda fetva vermişlerdir. Kur'anı Kerim' 
in Türkçe olması hakkındaki istek kimden gelirse 
gelsin, nereden gelirse gelsin onun tarihî cevabı ve
rilmiştir. Hem de kitap yazılarak cevap verilmiştir. 
Kur'anı Kerim Arapça nazil olmuştur, Arapça oku
nacaktır, bunu kimse Türkçeye çeviremez ve Türk-
çeye çevirmeye aslında kimsenin hakkı yoktur. 

MEHMET ERGÜL (Bilecik) — Çevrilemez di
ye ayet var mı? 

HARUN AYTAÇ (Devamla) — Evet, var tabiî. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin. Karşılıklı ko

nuşmayalım efendim. 

HARUN AYTAÇ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, bu itibarla benim memnun olduğum bir 
yön varsa, bugüne kadar bu kürsüden dine karşı bir
çok tarizler olmuş, birçok hareketler yapılmış, ama 
Millî Selâmet Partisi Büyük Millet Meclisine ve si
yasî hayata atıldıktan sonra bu kürsüden yapılan ko
nuşmalar bize memnuniyet vermektedir ve aslında 
biz bu konuşmalardan memnun oluyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Diyanet Teşkilâtı hakkın
daki Millî Selâmet Partisinin görüşlerini müsaadeniz
le kısaca arz etmek isterim. 

Cumhuriyet tarihinde Diyanet Teşkilâtının yeri, 
Diyanet Teşkilâtının 40 bin civarında mensubu var
dır. Muhterem arkadaşlar 1950'den sonra Diyanet 
Teşkilâtı küçük bir daireye sıkıştırılmış, ihmal edil
miş, gerek kadrosu ve gerek teşkilâtı itibariyle ihmal 
edilmiş bir müessese idi. 

Muhterem kardeşlerim, Diyanet Teşkilâtının bu
güne kadar gereken ehemmiyeti alamaması ve bu
güne kadar Diyanet Teşkilâtına önem verilmemesi 
bizim ahlâkî ve manevî sahada büyük uçurumlara 
gitmemize sebebolmuştur, vesile olmuştur. Diyanet 
Teşkilâtı Türkiye'mizin ahlâk ve.maneviyat sahasın
da hizmet yapması gerekli olan bir kurumdur; ama 
ne yazıktır ki, birtakım irfan ve ahlâk müesseseleri 
1950'den önceki tek partili devrede çeşitli manevî 
baskılar yapılmış, diyanete ve diyanet mensuplarına 
en şen'i işkenceler reva görülmüştür. Kendi dinini ve 
kendi kitabını öğrenmek isteyenlere baskı yapılmış, 
bir şikâyet vaki olduğu zaman mahkemeden mahke
meye, karakoldan karakola sevk edilmiş, elleri bağ
lanarak zindanlara atılmaya mahkûm edilmiştir. Böy
le bir devirde 1950 öncesi tek partili ceberrut devrin-
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de, şef devrinde milletimiz, bilhassa din adamlarımız 
büyük işkence görmüş, büyük baskı görmüştür ve 
böylece 1950'den önce meydana gelen baskılar neti
cesinde birtakım menfi tohumlar atılmış, gençliğimiz 
ihmal edilmiş, halkımız manevî sahada, millî hars 
ve kültürüne göre yetiştirilmemiştir. Yetiştirilmediği 
içindir ki, birtakım müesseseler kapatılmış, Kur'an 
kursları kapatılmış, kendi kitabimizi, kendi dinimizi 
Öğrenmek için gereken ehemmiyet verilmemiştir. 
Muhterem arkadaşlar, böyle olunca memleketimizde 
büyük baskılar olmuş, bunun neticesinde biz kendi 
kitabımızı, kendi ahlâk ve maneviyatımızı öğren
mekten mahrum bırakıldık. Bir memlekette muhte
rem arkadaşlar eğer ahlâk ve irfan yuvaları kapatı
lırsa, din adamları yetiştirilmezse, o müesseselere ge
reken ehemmiyetler verilmezse; Anayasanın âmir hü
kümleri bulunduğu halde, lâiklik bir din baskısı ola
rak kullanılır ve bu şekilde iman müesseseleri kapa
tılırsa, haliyle naehil olan birtakım din adamları, 
kendi gayretlen ile yetişebilir, meydana gelebilir; 
ama bakınız eğer siz Tıp Fakültesini kapatırsanız, 
Hukuk Fakültesini kapatırsanız ve ondan sonra Orta
doğu Teknik Üniversitesi gibi, yani mühendis, yetiş
tiren mühendis okullarını kapatacak olursanız, bir 
taraftan müteahhit kalkar mühendis rolüne girer; 
ev yaparken ev yıkar. 

Doktorluk ilminden anlamayan, Tıp Fakültesinin 
kapısına kilit asıldığı için bir sıhhiye memuru kalkar 
doktorluk iddiasında bulunur ve adam öldürmeye 
başlar. Böylece siz, irfan ve ahlâk müesseselerini ka
patır, kapılarına kilit asarsanız; arkasından da biz 
aydm din adamı isteriz, biz münevver din adamı is
teriz, derseniz burada haksızlık etmiş olursunuz. Ay
dın ve münevver din adamını istemek için, bu iddia
da bulunabilmek için hükümetler olarak, Devlet ola
rak din adamını yetiştirecek irfan, ahlâk ve iman 
müesseselerine gereken yardımı yapmak mecburiye
tindeyiz. 

Bugüne kadar bu ihmaller neticesinde muhterem 
arkadaşlar, gençliğimi zahlâkî ve manevî sahada bü
yük bir buhranın içerisine itilmiştir. Bugün sokaklar
da anarşi kol geziyorsa, bugün Leninist, Marksist ve 
Mao'cu olan birtakım kimseler sokaklara dökülüp, 
şu memlekette komünizmi hâkim kılmak istiyorsa, 
1950'den önce atılan o tohumlar, o dikenler bugün 
meyve vermfcye başlamıştır. 

Bu ahlâkî buhran, bu anarşinin temeli tâ o günden 
atıldı ve bugün dikenler ve meyveleri ortaya çıktı. 

Muhterem kardeşlerim, o devirde 1950'den önceki 
Halk Partisi bu tohumları attı. Ondan sonra gelen 
hükümetlerse gerektiği şekilde ahlâk ve maneviyata 
önem veremediler. O tohumları onlar da suladılar. Bu 
itibarla bugün ahlâk ve maneviyattan yoksun, şu va
tanda kızıl rejimi hâkim kılmak isteyen; İstanbul' 
daki Beyazıt Kulesine kızıl komünizmin bayrağını 
dikenler böylece meydana geldi ve böylece yetişti. 

Muhterem arkadaşlar, 1950'den sonra gelen çok 
partili devrede de din sahasında, iman sahasında da 
köklü değişimler yapılmamıştır. Sadece şu felsefe ta
kip edilmiş; «biz gözümüzü kapattık, siz gözünüzü 
açın» demişlerdir. Bu kâfi değildi. Sadece imam -
hatip okullarının açılması imkânı verilmiş; fakat on
lara da maddî ve malî imkânlar sağlanmamıştır. 
Ondan sonra muhterem arkadaşlar, açılan yüksek is
lâm enstitülerine de gereken önem verilmemiş ve böy
lece her türlü malî imkândan mahrum; halk tarafın
dan binası ikmal edilen imam - hatip okullarının dahi 
açılması hususunda ihmal gösterilmiş ve açılmamış-' 
tır. 

Böylece memlekette böyle büyük ahlâkî bir çö
küntü meydana gelmiş, ahlâkî bir kriz meydana gel
miş; memleketimiz maddî ve manevî sahada büyük 
bir uçurumun kenarına getirilmiş ve bırakılmıştır. 
Üstelik bu da yetmiyormuş gibi muhterem arkadaşlar, 
önceki iktidarlar gelerek, «imam - hatip okullarından 
her sene 3 500 tane talebe mezun oluyor. Bu memle
ket için büyük tehlikedir» demek suretiyle, 72 imam -
hatip okulunun orta kısmını kapatmak suretiyle böy
lece oradan yetişen imanlı, ahlâklı, faziletli memleke
te hakikî manada hizmet edecek din adamlarının ye
tişmesine engel olunmuştur. 

İşte muhterem arkadaşlar, bugün sokaklarda, mey
danlarda bağırıp, anarşizmi yaymak isteyen ve bu
gün memleketi mezhep kavgalarına boğmak isteyen
ler bu şekilde ortaya çıktılar. Manevî sahada bu im
kânlar verilmediği için bunlar bu hale gelmişlerdir. 
Hükümetler, devletler milletin dinini korumakla ve 
ve onu geliştirmekle mükelleftir. Bu böyle olduğu hal
de, bugüne kadar buna önem verilmemiştir. 

Muhterem milletvekilleri; bizim ecdadımız, tarihte 
bütün dünya milletlerine örnek olacak büyük mede
niyetler kurmuştur, üç kıtada hâkimiyet kurmuştur. Bu 
hâkimiyeti kurarken ahlâk, fazilet ve ilim sayesinde 
kurmuştur. O gün ahlâk ve irfan müesseselerine en 
büyük önem verilmiş ve bu sayede, ahlâk ve fazilet 
sayesinde, bizim ecdadımız üç kıtada hâkimiyet kura
bilmiştir. 
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BAŞKAN — Sayın Aytaç, iki dakikanız kaldı efen
dim, 

HARUN AYTAÇ (Devamla) — Muhterem mil
letvekilleri; Diyanet Teşkilâtının istihdam konusuna 
değinmek, temas etmek istiyorum. 

Diyanet Teşkilâtına mensup olan din görevlileri
nin Orduda vazife almaları temin edilmeli ve Ordu
da din görevlisi müessesesi yeniden ihdas edilmeli, bin 
yıllık tarihimizde olduğu gibi, bugün yine aynı şekilde 
canlandırılmalıdır. Ordumuz içerisinde manevî ve ah
lâkî sahada büyük bir tesanüdün meydana gelmesi, 
Ordumuzu harbe ve cenge daha vakarlı, daha cesa
retli bir şekilde hazırlamak için, manevî sahada din 
adamlarının Orduya girmesinde, vazife almasında bü
yük fayda vardır. 

Hastanelere yine din görevlileri tayin edilmeli, 
hasta olan vatandaşlarımıza din görevlileri, manevî 
sahada onları onore etmeli ve onlara moral vermeli
dir. 

Bir de dış ülkelere gönderilen din adamlarının ye
terli olmadığına kaniyiz. Bugüne kadar dış ülkelere 
gönderilen 7 tane din adamına ilâveten bu sene veri
len 13 tane kadro ile bunun sayısı 20'ye çıkartılmış
tır. 1,5 milyona yaklaşan, dış ülkelerde çalışan, Müs
lüman kardeşlerimize ve oradaki dindaşlarımıza, 20 
tane din adamı, hizmeti hakkı ile yapamayacaktır. 
Aşağı yukarı 100 bini aşkın insana bir din adamı düş
mektedir. Bundan böyle Diyanet Teşkilâtına daha bol 
kadro verilmeli ve böylece dış ülkelerde bulunan ırk
daşlarımızın manevî ve ahlâkî eğitimini yaptırmak, on
ların manevî ihtiyaçlarını temin etmek için kadrolar 
çoğaltılmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Aytaç, lütfen bağlayın efen
dim. 

HARUN AYTAÇ (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim. 

Bugün Diyanet Teşkilâtına bağlı bulunan eğitim 
merkezlerini yeterli bulmuyoruz. Sadece Bolu'da bu
lunan bir eğitim merkezi kâfi değildir. 67 ile dağıt
mak suretiyle din görevlilerini eğitmek ve öğretmek 
için bu kurumlara, bu eğitim merkezlerine gereken 
ağırlık verilmeli ve din adamları kurs görmek sure
tiyle bu sahada yetiştirilmelidir. Kur'an kurslarına bu
güne kadar gereken önem verilmemiştir. Bundan 
böyle de Kur'an kurslarında okuyan ve Kur'an kurs
ları binalarına gereken malî yardımlar yapılmalı, kad
rolar "verilmeli, bugüne kadar meydana gelen baskı
lar kaldırılarak Kur'an kurslarımıza hakikî manada 
değer verilmelidir. 

Muhterem milletvekilleri; 
BAŞKAN — Sayın Aytaç, lütfen bağlayın efen

dim. 
HARUN AYTAÇ (Devamla) — Bağlıyorum efen

dim. 
Millî Selâmet Partisi olarak, Diyanet Teşkilâtının 

bundan böyle daha iyi geliştirilmesi ve her türlü mad
dî imkânın verilmesini arzu ediyor, bu bütçenin mil
letimiz ve memleketimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını 
Cenabı Haktan diliyor, hepinize hürmet ve selâmla
rımı tebliğ ediyorum. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adına Sa
yın Türkmen, buyurun. 

D. P. GRUPU ADINA HİLMÎ TÜRKMEN 
(Samsun) —. Muhterem Başkan ve muhterem millet
vekilleri; 1975 malî yılı Diyanet tşleri bütçesi üzerin
de Demokratik Partinin görüşlerini arz etmek üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. 

Din ihtiyacı insanda fıtrîdir. İnsanlığın varolduğu 
günden bugüne kadar hiçbir millet ve hiçbir beşerî 
topluluk din ihtiyacından âri yaşamamıştır, islâm ni
zamı, bazı kimselerin söyledikleri gibi yalnız felsefî 
bir mefkure, yahut insanı sadece ölümden sonrası ile 
ilgilendiren bir dua ve ibadet sistemi değildir. O, in
sanın bütün ihtiyacını gözönünde tutan bir fikir, aksi
yon ve hayat kanunudur. Kur'an'a göre din ile hayat 
birbirinden ayrı şeyler değillerdir. İslâmın hareket ala
nı o kadar geniştir ki, sokakta yürümek şeklinden tu
tunuz da camide ibadet tarzına varıncaya kadar en 
makul esaslar içerisinde düzenlenmiştir. O, her şey
den önce insanın cismanî ihtiyaçları ile alâkalanıp 
fert ve cemiyet hayatı ile ilgili hiçbir şey yoktur ki 
tslâmda mevcut olmasın. 

Bir insan hem dindar olabilir hem de her türlü 
dünyevî zevkleri ve faaliyetleri meşru yollardan yapa
bilir. Hiçbir meşru zevk ve faaliyeti istihkar edip ha
yat mübarezesinden bir an bile geri kalamaz «Dün
yan için muhteris ol hiç ölmeyecekmiş gibi, ahiretin 
için öyle amel et ki hemen yarın ölecekmiş gibi» bu
yuran Allanın büyük Peygamberi Hazreti Muham-
med, bizlere bu konuda en güzel rehber ve örnek ol
muştur. Öyle bir rehber ve örnek ki, ticaretle iştigal
den devlet reisliğine kadar herşeyi yapmıştır. Eğer, 
layiklik, devlet idaresinde maddî esasların hakimiyeti 
demekse en güzeli tslâmda vardır. Yok eğer, dinsiz ve 
maneviyatsız, mücerret madde hâkimiyeti demekse, 
onun tslâmda yeri yoktur ve aslında böyle bir layik-
liğin tatbiki de kabil değildir. 

İslâm dininde ataletin, tembelliğin ve kuru tevek
külün yeri yoktur. «İki gününü müsavi geçiren al-
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danmıştır.» diyen bizim Peygamberimizdir. Ama, ne 
yazıkki bugün Müslüman olduklarını söyleyen milyon
larca insanın çoğunda cehalet, esaret, gerilik ve tem
bellik gibi birtakım kabili tecviz olmayan haller göze 
çarpmakta, bütün bunların faktörü olarak ta yüce İs
lâm dini gösterilmektedir. Yüce îslâm dinini bunun 
faktörü olarak göstermek, cehaletin bariz bir ifadesi 
olsa gerektir. 

Belki bugünkü Müslümanların perişan hali, İslâm-
dan uzaklaşmanın, onun telkin ettiği hamleci ruhtan 
yoksun olmanın, onun vermeye çalıştığı ölmez aksi
yon, azim ve gayretten nasibini alamamış olmanın 
hazin bir neticesidir. 

«Önce düşün, sonra inan» diyen, Allattın zatının 
mahiyeti hakkmda müstesna, her şey hakkında dü
şünme hürriyeti imkânını veren, ilmi kadın ve erkek, 
Müslümana farz kılan, zamanın maddî kuvveti ne ise 
onu herhalde elde etmeyi kesin olarak tavsiye değil, 
emreden bir dinin mensupları, gerilemiş, atalete mah
kum olmuş ve inhitata uğramış ise bunda İslâm di
ninin kusuru, hâşâ, nedir ve ne olabilir? 

Hayatında bir defacık olsun İslâm dinine ait bir 
kitap okumamış, bir kerecik olsun, eline Kur'an tefsi
rini alıp mütalaa etmemiş kişilerin İslâm dini hak
kında aleyhte beyanda bulunmaları, isabetsiz ve gay
ri ciddî bir davranıştır. 

Hele bir kısım sözde ilim adamı geçinen, madde
yi bilip manadan habersiz olan kimselerin İslâm di
nini hıristiyanlığa ve bazı beşerî dinlere mukayese ede
rek hüküm serdetmesi, cehaletin de ötesinde gaflettir. 
Bu gibi manadan ve İslâmdan nasibini alamamış ki
şilere meşhur İngiliz ilim adamlarından Bernar 
Show, İslâm dini hakkında görüşlerini şöyle ifade 
eder : Harikulade canlılığından dolayı Hazreti Mu-
hammed'in dinine karşı daima en yüksek bir takdir 
hissi beslemekteyim. Ben, Müslümanlığı yarının Avru-
past için kabule değer olabileceğini söylemiştim.» Bir 
başka sözlerinde ise; «İngiltere'de demokrasi çok te
rakki etmiştir. Biraz daha terakki edecek olursa ötesi 
İslâmiyettir.» diyerek İslâm nizamını, insan aklının 
bulduğu beşerî nizamın en mükemmeli olan modern 
demokrasiden daha ileri prensipleri ihtiva eden bir hi
zam olarak takdim etmiştir. 

Bugün bütün dünyada sıkıntısı çekilen ve her iç
timaî derdin tek iksiri gözüyle bakılan sosyal adalet ve 
sosyal yardımlaşmayı manevî temeller üzerinde ger
çekleştiren yegâne nizam İslâm dinidir. Esefle kay
detmek lâzımdır ki, bugünkü İslâm âlemi kendi evin
de mevcut olan cevherden habersiz, onu Şarkta, Garp-
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ta, kuzeyde aramaktadır. «Elinizdeki tek hurma ta
nesinin bir parçası dâ olsa, hiç olmayan kimselere sa
daka olarak veriniz»; «Komşusu açken, onun haline 
aldırmayıp da kendi tok olan kişi imanı kâmil sahibi 
değildir» diyen İslâmın büyük Peygamberi Hazreti 
Muhammed değil midir? 

Bugüne kadar ne gariptir ki, «Din, vicdan işidir» 
diye diye dinî tedrisat ihmal edilmiş, Kur'anı Kerim 
vicdan raflarına mahkum edilerek Müslüman Türk 
m.'lletinin çocukları, o ilahî kitabın telkin ettiği ahlâk ve 
ruhtan mahrum olarak yetiştirilmişlerdir. Cenabı Hak, 
Surei İsra'nm 9 ncu ayetinde «İnsanları en doğru ve 
en sağlam yola muhakkak Kur'an götürür» dediği hal
de, yıllarca takip edilen bir sakat politikanın tabiî ne
ticesi olarak memleketimizde bir manevî boşluk doğ
muştur. Bu manevî boşluk içinde din ve iman mefkure
sinden, vatan ve millet sevgisinden, ırz ve namus duy
gusundan, ahlâk ve terbiye kaidelerinden mahrum, 
bedbaht bir nesil meydana gelmiştir. Uzun yıllar süre
gelen bu ihmalliğin sona ermesi, dinî tedrisata ve 
vicdanî terbiyeye değer vermenin lüzumu zaruret ha
linde ortaya çıkmıştır. Memleketin daha çok ihmale 
tahammülü kalmamıştır. Bu tedrisatı bir kısım meslekî 
kuruluşlara, imam - hatip ve Kur'an kurslarına inhisar 
ettirmek de yersizdir. Madem ki din ve vicdan terbi
yesinden maksat, Müslüman Türk Milletinin mukad
des tanıdığı, tanıyacağı, bütün varlığı ile koruyacağı, 
hayatı pahasına da olsa bir zerresine dahi toz kondur
mayacağı manevî varlıklara, ruhanî değerlere ve ahlâ
kî ideallere aittir; onun en tabiî yeri yalnız ilkokul
lar değildir, her okuldur. İlk, orta, lise, üniversite fa
külteleri gibi her okuldur. İmam - hatip okullarında 
okutulan dinî derslerin bütün orta ve liselerde, İlahi
yat Fakültesinde okutulan dinî derslerin bütün fa
kültelerde okutulması lâzımdır. İslâmda «din adamı» 
tabiri yoktur, dininin adamı olmak vardır. 

Camideki imama, minberdeki hatibe din bilgisi 
lâzım da, «Ben Müslümanım elhamdülillah» diyen di
ğer devlet memuruna, Müslüman Türk vatandaşına 
lâzım değil midir? İçtimaî müesseselerimizi korumak, 
memleketi anarşiden, hususiyle komünizm felâketin
den kurtarmak istiyorsak, manevî temeller üzerine 
oturtmaya mecburuz. 

Muhterem milletvekilleri, Diyanet İşleri icraatı iti
bariyle politikanın, politik hareketlerin nüfuz etme
mesi icap ve iktiza eden bir teşkilâttır. Ama üzülerek 
ifadeye mecburuz ki, siyasî iktidarların, politik men
faatler uğruna alet olarak kullanmak istedikleri de 
bir vakfadır. Bu siyasî temayüllerin zaman zaman bu 
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teşkilâtı müşkül durumlara düşürdüğü acı bir gerçek
tir. îslâma ait vazifeyi ilâhî esaslar muvacehesinde ta
rafsız bir zihniyetle ifa ve icra etmek yerine, her ge
len siyası iktidarlar kendi emelleri ve parti çıkarları 
uğruna bir vasıta olarak kullanmışlardır. 

Bilhassa köy imam kadroları, oy temin etme uğ
runa veya kendi partilerine oy vermiş köylere âdeta 
bir ulufe bahşetme gibi taksim yapılmıştır. Adalet Par
tisi iktidarı zamanında Başvekilin seçim bölgesine 
% 100, Diyanet İşlerine nezaret eden devlet bakan
larının seçim bölgelerine % 70 ve % 80 imam kad
roları tahsis edilirken, bir kısım vilâyetler de % 20 ve 
% 25 civarında bırakılmışlardı. Cumhuriyet Halk 
Partisi ve M. S. P. Koalisyonu Hükümeti devrinde 
ise Diyanet İşlerine bakmakla görevli M. S. P.'li Dev
let Bakanı «,Her iktidardan fazla köy imamı kadrosu 
bütçeye koydurduk» diye övünürken, bugüne kadar 
hiçbir bakanın tenezzül etmediği şekilde gayri âdil bir 
taksime maalesef tenezzül ve tevessül etmiştir. Kendi 
partilerine oy veren köye imam kadroları tahsis edi
lirken, oy vermeyen veya az oy veren köyler mah
rum edilme yoluna gidilmiştir. Sayın Özgüneş'ten ri
camız, bu gibi hataların tekerrürüne imkân ve fırsat 
vermemesidir. 

Her iktidara gelen parti ve Diyanet İşlerine neza
ret eden, Vekâleti eline geçiren bakanlar, Islâmm is
tediği ehliyet, kifayet, dinî salâbet ve şer'î hükümlere 
bağlılık yerine, bu teşkilâtın salahiyetli makamlarına 
tayin ettikleri kişilerde, kendi siyaset ve zihniyetleri 
istikametinde eğilim aramışlardır. 

Bu itibarla, Diyanet taşra ve merkez teşkilâtı men
supları arasında hemen hiçbir müessesede ve kuruluş
ta mevcut olmayan bir hizipleşme ve ithamlaşma vü
cuda gelmiştir. Karşılıklı iftira, tezvir, ihbar ve şikâyet 
alabildiğine artmıştır. Teşkilâtın başında bulunan bir 
kısım hangi siyasî eğilimin ve hangi maksadın adamı 
oldukları belli olmayan sözde sahibi salâhiyet kim
seler ise, âdeta bu bölünmelerden, Islâmî rabıtanın 
yok olmasından memnun, hatta teşvik eder duruma 
düşmüşlerdir. Bundan ise, samimi ittifak ve ittihad is
teyen Müslümanlar üzülmekte, şer -kuvvetler ise se
vinmektedirler. Müslümanları sızlatan, İslâm düşman
larını güldüren davranışlara artık, Diyanet Teşkilâtı 
içinde yer vermemek lâzımdır. Dini, dinsizlere, şeri
atı, şeriat düşmanlarına, Kur'an tedrisatını küfür yo
bazlarına şikâyet eden sözde din görevlisinin, artık bu 
mukaddes çatı altında yeri yoktur. Dinî umdelere sa
dık kalarak, mümin ve dindar kişilerin ihtiyacına hi
tap etme yerine bir kısım ahkâmı diniyeden mahrum, 

dinin kendi adet ve hareketlerine uydurma hevesi için
de olan cahil, fakat âlim geçinen sözde aydınların ho
şuna gidecek tutum ve davranışta bulunan reformist 
kafalı kişilere, bu mukaddes teşkilâtın bünyesinde yer 
verilmemelidir. Perşembe geceleri ve Ramazanda rad
yoda yapılan, dinî konuşmalardan tutunuz da cami
lerde halka vaaz eden din görevlisine varıncaya ka
dar, yapılan bir kısım saçma sapan, dinde hiçbir mes
nedi olmayan konuşmalara fırsat verilmemesi ve mut
laka kontrol edilerek, dinî hükümlere istinat eden ve
sikalara bağlı olarak müsaade edilmesi kanaatindeyiz, 
zira dinî hükümler klâsiktir, herkesin arzusuna göre 
tefsir edilemez. Sayın Ergül'ün arzusuna göre de tefsir 
edilemez. 

Muhterem milletvekilleri, Diyanet İşlerine bağlı 
din eğitim ve öğretim vazifesi gören yegâne müessese, 
Kur'an kurslarıdır. Yıllardan beri Devletin bir tek 
kuruş katkısı olmadan mümin ve dindar halkımız 
tarafından yapılan yardımlarla meydana gelmiştir. 
Müslüman Türk çocuklarına mukaddes kitabı Kur'anı-
nı ve ahkâmını öğretme yolunda olmuş, senelerden 
beri yapılan ihmalliğin neticesi, meydana gelen mane
vî boşluğu doldurma gayreti içinde büyük vazifeler 
görmüştür. Vatana muhabbetin, devlete itaatin, mil
lete saygının, imanın bir gereği olduğunu öğreten bu 
müesseselere karşı korkunç bir düşmanlık husule ge
tirilmeye çalışılmaktadır. Bu müesseseleri korumak ve 
idame ettirmek görevi kendine ait olan Diyanet Teşki
lâtı salâhiyetleri ise, maalesef bu işte başçekerliği yap
maktadırlar. Tertip ve tezvirlerle binlerce Kur'an kur
su kapalı bulunmaktadır. Bir kısmının ise, talimata 
uymadığı gerekçesiyle ruhsat hakkı verilmemiştir. 
Memleketimizde demokratik nizam içinde, her türlü 
içtimaî ahlâkî yıkan, felâketler doğuran, kumarhane
ler, barlar, pavyonlar hiçbir zorluk çıkarılmadan ruh
sat hakkı alırken, soruyoruz, niçin Ümmeti Muham-
med'in çocuklarına dinini ve Kur'anını öğretmenin 
dışında, hiçbir şey yapmayan bu mukaddes müessese
lere, yerine getirilmesi mümkün olmayan müşkülâtlar 
çıkarılmaktadır? 

Ülkenin her tarafını saran, devlet nizamına karşı 
harekete geçen anarşistlerden kaç tanesi bu müesse
selerden çıkmıştır? Bırakınız anarşi çıkarmayı, şimdi
ye kadar nerede Devletin bir tek bekçisine ve polisi
ne karşı gelen kişi çıkmıştır? Tam tersine, bu müesse
selere mensup olan kişiler her türlü iftira ve tertibe 
uğradıkları halde, aldığı Islâmî terbiyenin icabı ola
rak, büyük bir sabır, ve tevekkül içinde olmuşlardır. 
Eğer katil değilsek, bu Devlete hizmet ve itaat eden-
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bizdeki tablo cidden hazin bir manzara arz etmek
tedir. Din görevlilerinin çeşitli sosyal imkânlarla va
zifelerini daha iyi şartlar içinde yapabilmeleri temin 
edilmelidir. 

1975 malî yılı Diyanet îşleri Başkanlığı bütçesinin 
memleketimize, milletimize ve Diyanet camiasına ha
yırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Haktan niyaz eder, 
Grupum adına saygılar sunarım. (D. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Türkmen. 
Buyurun Sayın îlhan Aytekin. 

ÎLHAN AYTEKÎN (Balıkesir) — Muhterem 
Başkan, değerli milletvekilleri; Diyanet işleri Başkan
lığının 1975 malî yılı Bütçesi üzerinde şahsî görüşle
rimi takdim etmek için huzurlarınıza çıkmış bulunu
yorum. Bu vesile ile saygılarımı sunarım. 

Sözlerime evvelemirde biraz evvel huzurunuzda 
cereyan etmiş bir yanlışlığı düzelterek başlamak isti
yorum. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı bütçesi 
üzerinde C. H. P. grupu adına konuşan arkadaşımız 
Belet Suresinin 13 ilâ 16 ncı ayeti, Maide Suresinin 
de 51 nci ayetinden bahsetmek suretiyle bir bağlantı 
kurmak istediler. Yanlışlık yaparız endişesiyle huzu
runuza Kur'anı Kerim'i de getirmek suretiyle çık
tım. (A. P., M. S. P. ve D. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

lerle ihanet etmek isteyenleri ayırdetmeye ve öylece 
muameleye tabi tutmaya mecburuz. 

Muhterem milletvekilleri, Diyanet Teşkilâtının, 633 
sayılı Diyanet Teşkilâtı Kanunundan gelen bir sıkın
tısı vardır. Bu sıkıntı, sayıları 20 bine yaklaşan ve 
her geçen yıla göre artan vekil imamlar sıkıntısıdır. 
On yıldan beri her türlü mahrumiyet içinde vazife gö
ren, bu çilekeş insanların elîm durumları üzerinde cid
diyet ve samimiyetle durmak gerekmektedir. Her tür
lü malî külfet ve meşakkat içinde vazife gören vekil 
imamlara, hatta asil imamlara göre pahalılığı ve söz
de şayet varsa faşizmi telin mitingi tertip eden bir kı
sım devlet memuru öğretmenler, daha iyi yaşama şart
larına sahiplerken, fazla para alabilmenin hırsı için
de nümayişler yapmaktadırlar. Haklarını alabilmek 
için, mutlaka nümayiş yapmak ve protesto gösterile
rinde bulunmak mı lâzımdır? 

Tamamen M. S. P.'nin zihniyeti istikametinde Mec
listen geçen tadil tasarısına gelince; vekil imamların 
müşküllerini halletmek yerine belki daha büyük, çö
zümlenmesi zor meseleler getirecektir. On yıl evvel 
imtihan vermiş, liyâkatini ve ehliyetini ispat etmiş bir 
imamın, on yıl sonra tekrar imtihanla, şayet kaza
nırsa vazifesine devam etme şartı tek kelimeyle zu
lümdür. İnsaf ölçüleriyle kabili telif değildir. Biz bu 
imtihanın bir ehliyet imtihanı değil, bir fikir ve zih
niyet imtihanı olduğu kanaatindeyiz. İmtihan şartı
nın, bir hüsnüniyetin ifadesi değil, bir art niyetin ifa
desi olduğu kanaatindeyiz. Bizleri bu kanaate ister 
istemez sevkeden pek çok maksatlı yapılan imtihanlar 
biliyoruz. Diyanette Kur'an kursu öğretmenliği imti
hanları vardır. Yapılan imtihanları en iyi derecede ka
zanmış kişiler çıkmıştır. Çeşitli uydurma sebeplerle 
tayinleri yapılmamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, lütfen bağlayınız 
efendim. 

HÎLMÎ TÜRKMEN (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

Bizim D. P. olarak görüşümüz vekil imamların 
hiçbir imtihan kaydına tabi tutulmadan asalete geçi
rilmeleriydi. 

Sayın milletvekilleri Diyanet İşleri bütçesi münase
betiyle görüşlerimize son vermeden önce bu camia
nın iki önemli meselesini arz etmek istiyorum. 

Bugün binlerce din görevlisinin hayat seviyesi nor
mal geçinme şartlarının çok altındadır, içinde bulun
duğumuz asrın dünyasında dinî hizmetlerle meşgul 
olan kimseler bulundukları cemiyetlerin en iyi maddî 
imkânlarına sahip, geleceğinden emin olduğu halde 

El Belet suresinin 13 ile 16 ncı ayetlerini huzuru
nuzda okuyorum: (Bu sure, Cenabı Hakkın verdiği 
nimetlere şükür babındadır.) 

13. Köle azad etmek. 
14. Yahut şiddetli bir açlık gününde yemek ye

dirmek. 
15. Akrabalığı olan bir yetime. 
16. Yahut, toprak üstüne yığılan miskine. 

Toprak zikredilmesi her halde arkadaşımızı bu 
manada angaje etmiş, ancak buradaki toprak üzerin
deki miskin, «yardıma muhtaç» manasındadır. 

Maide suresinin 51 nci ayetine bakıyoruz. Bu da 
«Yahudiler ve Hıristiyanları dost edinmeyiniz» mea-
lindedir. 

Vaktin tahammülsüzlüğünü dikkate alarak zaten 
birlikte dinlediğimiz C. H. P. Grup sözcüsünün be
yanlarını huzurunuzda okumaktan sarfınazar ediyo
rum. 

Devri iktidarlarında Kur'anı Azimüşşandan «Çöl 
Kanunu» diye bahsedenlerin, devri iktidarlarında Ce
nabı Peygambere «Çıplak ayaklı Mehmet» diyenlerin 
bugün Kur'anı Kerim'e müracaat etmeleri bizi ancak 
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memnun eder. Fakat tahrifat yapılmadan, daha dik
katli olarak bu kürsüye getirilirse her halde memnu
niyeti artırıcı bir husus olur. 

Muhterem milletvekilleri, memleketimizde laisiz
min yanlış ve kasıtlı tatbikatından ötürü Diyanet İş
leri Başkanlığımızın hâlâ daha elyak olduğu hüviyet 
ve şahsiyeti nasbedememiş bulunması samimî üzün-
tümüzdür. Dünyada lâik devlet kuruluşlarını görmek 
mümkün, ama millete tesadüf kabil değildir. Devleti
mizin resmî dini yok; ancak milletimiz Müslüman-
dır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

«Devlet mi millet için, millet mi devlet için?» 
temel prensibinde mutabakata varıldıktan sonra bazı 
meseleleri halletmek daha da kolaylaşır. 

Dinlerin beşerî münasebetlerindeki ahengi, güzel 
ahlâkı ve terbiyeyi telkindeki müessiyeti tecrübe ile 
sabit iken, insan haysiyet ve şerefi ile yönetim arzu
sunda olan devletin, dinsizliği tavsiyesi düşünülemez. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Ancak, bu hal insanı eşya niteliğinde görüp, «bir 
insan diğer birisi içindir» diyen komünist ülkelerde 
yürürlüktedir. 

Şu anda, lâik devletimizin Diyanet İşleri Başkan
lığı bütçesini müzakere pek manalı ve birçok iddia
lara da cevap teşkil etmektedir. Bu mevzuda çok 
söyleyeceklerimiz var; ancak vaktin tahammülsüzlü
ğünü dikkate alarak ve bizim söyleyeceklerimizi 
mevcudiyeti ile daha güzel anlatan lâik Türkiye Cum
huriyeti Devletinin Müslüman milletine hizmet için 
kurulmuş bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi
ne dönüyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Diyanet İşleri Teşkilât 
Kanunu, yüksek malûmlarınız olduğu üzere Yüce 
Meclisinizden çıktı, Senatodaki müzakerelerinden 
sonra her hangi bir tebeddülata uğramazsa bilinen 
yolu takiple yürürlüğe girecektir. 

Bizim ölçülerimize göre «en güzeli ve en doğru
su» diyemeyeceğimiz mezkûr kanun, teşkilâta yine 
de bir rahatlık getirecektir. Bu kanunun hususen ge
çici bir maddesiyle yıllardır devam eden vekil imam
lar konusunun halledilmiş olması başlıbaşına bir me
seledir. Takriben 18, efradı ailesiyle 80 - 90 bin va
tandaşımızı ilgilendiren bu mevzuun şekle bağlanmış 
olması, hem diyanet ve hem de içtimaî bünyemize 
huzur getirecektir. Bu inancı taşıyoruz; ancak kanun 
yürürlüğe girdikten sonra, yapılacak vekil imamların 
imtihanında çok dikkatli davranmak gerekmektedir. 
Gerçekçi hareketle bu derdi kapatmak lâzımdır. Ma
azallah, hissî olursak huzursuzluğun devam edece
ğinden korkarım. 

Öte yandan, bu kanun ile yürürlüğe girecek bâş< 
langıçta 3 milyon lira döner sermayeli Hac Müdür
lüğü faaliyeti üzerinde de ciddî endişelerimin olduğu
nu belirtmek isterim. Büyük bir organizasyon, geniş 
bir kadro isteyen ve fevkalâde muhataralı, netameli, 
şaibeli, en azından 3 - 4 ay bağlayıcı, başlıbaşına bir 
mesele olan kendine has hususiyetleri bulunan, Hac 
seferleri tertibini bu müdürlük yapacak olursa altın
dan kalkamaz kanaatindeyiz. Tam vaziyet, tam mu
rakabe kabul; ama geliniz, bu gözümüzden kıskan
dığımız müesseseye para sokmayınız. Bu iş, Diyanet 
İşleri Başkanlığına ve mensuplarına gölge düşürür. 
Sonra Hocanın keçisini çalarlar, «Hoca keçi çaldı» 
diye de yazdırtırlar. 

Yine bu meyanda, yanlış olduğu kanaatini taşıdı
ğım diğer bir tatbikat da, Hac rehberlik belgesidir. 
Nedir o muhterem arkadaşlarım? Yüksek İslâm Ens
titüsünü bitirmiş, İlahiyat Fakültesini bitirmiş, ehil 
görülmüş, müftü yapılmış, vaiz yapılmış; sonra Hac 
rehberliği belgesi alacak; özel bir imtihana tabi tu
tuluyor. İstanbul Müftüsü bu belgeye talip; imtihana 
girecek, Olgunlaşma Müdürü bu belgeye talip; im
tihana girecek, Sayın Tayyar Altıkulaç bu belgeye 
talip; imtihana girecek. Nefsinize bu kadar zulmet
meyiniz. Bitmiyor, acaip üstü acaip, bu yıl imtihana 
girdiniz, seneye yine gireceksiniz; aldığınız belge ge
çersizdir; yine imtihana gireceksiniz. Bu Hac mena-
sikının, değişmiş olduğundan ötürü müdür, yoksa 
geçmiş komisyona itimatsızlık mıdır? Önümüzdeki 
mevsim tatbikatın ne olacağını bilmiyorum; ancak 
aynı usul ihtiyar edilirse istisna getirmek lâzımdır. 
Kızılay ekibiyle Hac'ca gönderilen tıbbı bitirmiş dok
tor Sağlık Bakanlığı tarafından nasıl kolera hastalı
ğından imtihana tabi tutulmuyorsa; Yüksek İslâm 
Enstitüsü, İlahiyat Fakültesi gibi dinî tedrisat yapan 
okul mezunlarıyle, imtihanla görev verdiğimiz müftü 
ve vaizleri bir yıl evvel belge almışları imtihana tabi 
tutmamak yerinde bir davranış olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Aytekin, lütfen cümlenizi 
bağlayınız efendim. 

İLHAN AYTEKİN (Devamla) — Bitiyor Sayın 
Başkanım. 

Diyanet, dinî tedrisat yapan yüksekokul mezun
larıyle, fetva mevkiine getirdiği elemanlarına itimat 
göstermezse, milletin güvenini temin edemeyiz. 

Muhterem milletvekilleri, bu yıl bütçeye 3 500 
vekil imam kadrosu konmuştur. Hemen belirtelim 
ki, bu adet memnuniyet vericidir; ancak âdilâne 
tevzii memnuniyeti daha da artırıcıdır. Bu seneki 
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tatbikatın nasıl olacağını bilmiyoruz. Filvaki geçmiş
te Sayın Bakanımızın getirdiği bir usul vardı; bu se
beple bir ihtiyaç içerisindeyim, onu arz etmek isterim. 
Seçim bölgem olan Balıkesir ilinde tüm köylünün 
pamuğa ve zeytine, ameleliğe gitmek suretiyle imam 
hakkını ödedikleri vakidir. Bu hususta gelmiş olan 
mektupları da muhafaza etmekteyim. 

Muhterem milletvekilleri, sözlerimi şöyle bitir
mek istiyorum : 

Manevî mimarların manevî nizam ve kültür ya
pıcıları din adamlarımızı bu yüce meslek erbabını 
ölü yıkayıcılığı ve çerçilikten kurtarıp Devlet memu
ru haysiyeti içine sokmak mecburiyetindeyiz. 

Memurları arasında tefrik yapmamak âdil Devlet 
olmanın mümeyyiz vasfı, hukukun da eşitlik espiri-
sini taşır. O itibarla, diğer kesimlerdeki Devlet me
murlarının çeşitli haklar altında istifade ettiği im
kânlardan din adamlarımızın faydalandırılması lâzi-
mesine inanıyoruz ve bu işin takipçisi olacağız. 

Aynı şartlar içinde yaşayanlara aynı imkânları 
getirmediğiniz zaman bu haksız muameleye tabi tu
tulan insanlar da bir gün sabrın ve tahammülün tü
kendiği görülür. 

1975 malî yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi
nin Devletimize ve milletimize hayırlı olmasını Ce
nabı Haktan niyaz eder, Diyanet İşleri mensupları
na ve Yüce Meclisimize saygılarımı suarım. (A. P., 
D. P., ve M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aytekin. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ (C. Se
natosu Tabiî Üyesi) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 

Burada gerek grupları adına, gerekse şahısları adı
na konuşan arkadaşlarımız, gerçekten geniş bir ilmî 
etüde dayanan güzel konuşmalar yaptılar. Kendileri
ne teşekkür ederiz. 

Geniş ölçüde faydalandığımız bu konuşmaları iki
ye ayırmak zorundayım. Bunlardan birisi, din işlerinin 
yönetimi ile ilgili işler; diğeri din esaslarıyle ilgili 
işlerdir. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 2 nci madde
si layik Devlet düzenini kabul etmiş, 19 ncu maddesi 
de layikliğin sınırlarını çizmiştir. 154 ncü maddeye 
göre de Diyanet İşleri Başkanlığı genel idare içerisin
de yer alacak ve özel kanununda gösterilen görevle
ri yapacaktır. 1965 yılında bu özel kanun, yani 633 sa
yılı Kanun çıkarılmış ve Diyanet İşleri Başkanlığının 
görevleri orada tespit edilmiştir. 
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Şu duruma göre, icranın dinde görevi sadece yö
netimdir. Anayasamız dinin yönetim işlerini icraya 
bırakmış; fakat dinin esaslarına lâikliğin vazgeçil
mez şartı olarak dokunmamıştır. 

Yine Anayasamıza göre, kamu düzenine veya ge
nel ahlâka veya bu maksatla çıkarılan kanunlara ay
kırı olmamak şartiyle, bütün ibadetler, dinî töreler ve 
ayinler Anayasanın teminatı altındadır. Demek isti
yorum ki, din nasılsa odur. İcra olarak, herhangi bir 
dinin hükümlerini, yorumlamaya kendimizi yetkili 
görmüyoruz. Bu bakımdan arkadaşlarımın dinin esas
larına taallûk eden kısımlarına ait sözler hakkında, 
herhangi bir söz söylemeyeceğim. Sadece, Anayasa
nın bize, Hükümete vermiş olduğu, dinin yönetim iş
leriyle alâkalı kısımlara, dilimin döndüğü kadar ce
vap arz etmeye çalışacağım. 

Arkadaşlarım, dokunulan konulardan birisi, Ata
türk ve din konusudur. Bu konuya büyük bir cesaret
le, samimiyetle eğilmek zorundayız. Atatürk, çeşitli 
milletlere mensup araştırıcılar tarafından, çeşitli cep-
heleriyîe araştırılmıştır. Gönül çok ister ki, Atatürk' 
ün İslâmiyete hizmetleri de araştırılsın. Biz sadece 
bu araştırıcıya bir iki noktayı emanet etmekle yetine
ceğiz. 

Birinci konu şudur: Çoğunluğu Müslüman olan 
Asya ve Afrikanın mazlum milletleri bugün bağım-
sızsa, bunun öncüsü Atatürktür. Eğer bugün Birleş
miş Milletlerde, bir düzineden fazla İslâm milletine ait 
bayrak dalgalanıyorsa, bunda Atatürk'ün büyük bir 
rolü vardır. Ve nihayet arkadaşlarım, iki noktayı da
ha tespit etmeyi zaruri buluyorum. 

Bir general arkadaşımın araştırmasına göre, ba
kanların, en büyük devlet memurlarının aslî maaşı 
dahi 150 olduğu bir devirde, Atatürk Diyanet İşleri 
Başkanının maaşı 5 lira fazla olacak demiş ve 155 li
ra yapmıştır. Hayatı boyunca Atatürk, iki kişiyi mut
laka ayakta karşılamıştır. Bunlardan birisi Genelkur
may Başkanı, birisi de Diyanet İşleri Başkanıdır. Bu 
noktaları böylece, müstakbel araştırıcıya emanet et
tikten sonra, diğer konulara geçiyorum. 

Arkadaşlarım, dokunulan konulardan birisi, Kur' 
anı Kerimin tercüme edilip edilemeyeceği konusu
dur. Biz hemen belirtelim ki, Türkler Anadolu'ya gel
meden önce başlamış olan tercüme faaliyetleri, Türk
ler Anadolu'ya yerleştikten sonra da devam etmiştir 
ve Diyanet İşleri .Başkanlığı tarafından, neşredilmiş 
olan tercüme, Türkçeye yapılmış olan tercümelerin 
102 ncisidir. Şu duruma göre, bugüne kadar Türkçe
ye, 102 tane muhtelif kimse tarafından, 102 defa ter
cüme yapılmıştır. 
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Kur'anı Kerim yalnız Türkçeye değil, başka dille
re de tercüme edilmiştir. Sanıyorum ki, İslâm ailesin
de münakaşa edilen konu, Kur'anı Kerimin bir baş
ka dile ercüme edilmesi lâzım mı, değil mi konusu de
ğil, diğer iki konudur. Onlardan birisi, şudur: Acaba 
tercümeye Kur'anı Kerim demek mümkün müdür, de
ğil midir? Münakaşa edilen konu budur. İkincisi, her
hangi bir dile yapılmış olan tercüme ile ibadet müm
kün müdür, değil midir? 

Şu halde arkadaşlarım, maalesef bazı arkadaşla
rımız, Kur'anı Kerimin herhangi bir dile tercüme 
edilmesiyle, tercümeye Kur'anı Kerim denilip denil-
memesi veya bu tercümenin ibadette okunup okunma
ması meselesini birbirine karıştırıyorlar gibi geliyor 
bana. Ben demin söylediğim gibi, biz dinin esasları 
hakkında hüküm vermeye kendimizi yetkili saymadı
ğımız için, bir müslüman olarak kendi şahsî görü
şümüz mevcut olmakla beraber, bir Hükümet adına 
buradan herhangi bir beyanda kendimizi yetkili say
mıyoruz. 

Sadece, tarihî vakaları zikretmekle iktifa ediyo
ruz. 

Bir diğer konu, islâmiyet ve ilim meselesidir. Ar
kadaşlarım, tarih boyunca, yer yüzünde ilimden hiç 
korkmamış, aksine daima ilmin peşine düşmüş, daima 
ilimle yanyana bir din varsa, o tslâmiyettir. İlmin 
cinsinden İslâmiyetin hiçbir korkusu yoktur, tarih 
boyunca korkmamıştır, bugün de İslâm dininin korka
cak herhangi bir yanı yoktur. Eğer burada vakit ol
saydı buna ait birkaç tarihî misali vermekten büyük 
bir fayda görürdüm. İslâmiyet hattâ o kadar ki, ba
zı ilimler geliştikçe Kur'anı Kerimin bazı ayetlerini 
anlamak çok daha kolaylaşmıştır. Yani biz deriz ki, 
ilimler geliştikçe, özellikle tabiî ilimler geliştikçe Kur' 
anı Kerimi anlamak zorlaşmaz aksine kolaylaşır. 

Bu mevzuda böylece başlangıç yaptıktan sonra ar
kadaşlarımın bilhassa dokundukları konulara kısa 
kısa bilgi arz etmek isterim. Bunlardan birisi kadro
lar davasıdır. Arkadaşlarım, bildiğiniz gibi her yıl bazen 
iki bin, bazen üç bin, bazen dört bin kadro meclisleri
miz tarafından tahsis edilmekte ve bunlar da Devlet 
Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından muh
taç köylere dağıtılmaktadır. 1965'den bu yana dağıtıl
mış olan bütün kadroların köydeki nüfus sayısına. 
köy sayısına ve nihayet köyde mevcut imamsız ca
mi ve mescit sayısına nispetlerini tespit ettirdim. 

Bir misal olmak üzere imamsız cami ve mescit sa
yısı ile tahsis edilen kadro arasındaki nispetleri ele 
alacak olursak, bunlar bazı illerde % 10'dan aşağı düş

tüğü halde, bazı illerde % 100'e yaklaşmakta ve bâ* 
zen de aşmaktadır. Ben bunda herhangi bir kimse
nin bir kastı olacağını zannetmiyorum. Ancak; yapı
lan dağıtım itiraf edelim ki, tam objektif esaslara 
bağlanamadığı içindirki, çeşitli etkiler altında, çeşitli 
zamanlarda bu kadrolar verildiği için bu kadrolar 
dağıtılırken daha evvel yapılan kadroların kontrol-
ları belki mümkün olamadığı içindir ki, bu nispetsiz
lik meydana gelmiştir. 

Ben, birinci defa Bakanlığa geldiğim zaman yap
mış olduğum çalışmaları bu defa devam ettirdim ve 
bu konuda bir tüzüğü Danıştaydan geçirmek imkânı
nı bulabildik. Danıştaydan geçen bu tüzüğün esas
ları şöyledir; bundan sonra bütün illere Başkanlıkça 
yapılacak kadro tahsisi illerde demin anlattığım nis
peti müsavi hale getirecek şekilde yapılacaktır. Ya
ni bir ilde kadro nispeti % 10 iken, öbür ilde eğer 
% 60 ise bir ilin o % 10 oranı % 60'a çıkıncaya ka
dar diğer ile kadro verilmeyecektir. İller içinde kad
ro dağıtımı şu öncelik sıralama göre ve bir komis
yonca yapılacaktır. Nüfusu az ve bütçesi zayıf köy
ler, sınır köyleri, orman köyleri, yol su elektrik ve 
okul gibi devlet hizmetlerinden faydalanmamış bu
cak ve köyler, pilot bölge olarak se<~;lmiş bucak ve 
köyler. 

Bu kıstaslara göre köylerin öncelik listesi tanzim 
edilecek ve ilân edilecektir. Her köy istisnasız yıllar 
önce kendi sırasını öğrenecek ve böylelikle ile tah
sis edilen kadroların hangi köye verileceği önceden 
belli olacak ve bu açıklık sayesinde bütün milletve
kili ve senatörlerimiz, bütün vatandaşlar yapılan 
işin doğru olup olmadığını, hatalı olup olmadığını 
kontrol etmek imkânını bulacaklardır. Sanıyorum 
ki, bu tüzükle kadro dağıtımları objektif esaslara 
bağlanmıştır. Elbetteki herhangi bir şikâlet olursa 
bu takdirde, açıklık olduğu için, objektif olduğu için 
bu şikâyetler rahatlıkla ortaya konabilecektir. 

Belirtmek istediğim bir diğer konu, dış görevlere 
gönderilen din görevlileridir. Arkadaşlarım bugüne 
kadar bildiğiniz gibi bu görevlerin kadroları Çalış
ma Bakanlığındaydı, son Millet Meclisimizden geçen 
bir kanun tasarısı ile bunlar Diyanet İşleri Başkan
lığına aktarılmıştır. 

Bizim inancımız şudur, dışarıdaki işçilerimiz çeşitli 
menfi etkilerin altındadırlar. İşçilerimizi millî ülkü
lere bağlılık bakımından korumanın büyük faydala
rı vardır ve din görevlisinin burada elbetteki büyük 
rolü vardır. Diyanet İşleri Başkanlığına geçen bu kad
roları her yıl artırmak ve böylelikle işçilerimizi ya-



M. Meclisi B : 42 19 . 1 . 197$ O : 1 

bancı etkiİere karşı, menfî etkilere karşı korumak için 
gayret edeceğiz. 

Dokunulan konulardan birisi hac konusudur. Ar
kadaşlarım şu bir gerçektir ki; hacca gidenler yur
dun içinde ve dışında sömürülmektedirler ve büyük 
zahmetler içerisinde gidip gelebilmektedirler. Bu ko
nuda yaptırdığımız bir araştırmaya göre, şimdiye 
kadar en iyi usulü İran bulmuştur. İran, millî bir teş
kilât yapmış, hacılarını bu teşkilât kanaliyle getir
mekte ve orada daha önceden tespit ettiği otellerde 
ve çadırlarda bunları misafir etmekte, herhangi bir 
şekilde kaybolmalarına, bilmeyenlerin güçlük çek
melerine mâni olmakta ve nihayet büyük bir inti
zam içerisinde İran hacıları gidip gelmektedirler. 
Binaenaleyh, biz de, daha önceki hükümetimiz tara
fından yapılmış olan bir tasarı teklifini benimsemiş 
bulunuyoruz ve eğer kanunlaşma imkânı bulursa bu 
işin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülmesin
de büyük faydalar görüyoruz. 

Acaba bu konudan dolayı Diyanet İşleri Başkan
lığına bir söz gelir mi? 

Arkadaşlarım, Diyanet İşleri Başkanlığında her
hangi bir görevlinin burada, herhangi bir suiistimale 
tenezzül edeceğini zannetmiyorum. Geriye kalıyor, 
birtakım iftiralara mâruz kalabilirler mi? Kanaatim
ce, nasıl otomobil kazaları oluyor diye memlekete 
otomobil getirmemek mümkün değilse, o takdirde bir
takım insanların Diyanet İşleri Başkanlığı iftirasına 
maruz kalacak diye hac işlerini intizama sokmama
ya da imkân yoktur. Biz, bunun Diyanet İşleri Baş
kanlığı tarafından yürütülmesinde faydalar görüyo
ruz, İnşallah yanılmamış oluruz. 

Değerli arkadaşlarımızın dile getirdiği konular
dan birisi; Din İşleri Yüksek Kurulu problemidir. Ar
kadaşlarım, bildiğiniz gibi, gerçekten çok güzel bir 
kanunla, çok iyi hazırlanmış bir kanunla 530 sayılı 
Kanunda din eğitimi veren yüksek okulların yakın 
zamanda açılmış olmaları dolayısiyle, gerekli şartla
rı dolduran din görevlilerinin sayısı yeteri kadar 
değildir. Onun için, sene bakımından bu şartları in
dirmek üzere yapılan teklif tarafımızdan, Hükümet 
tarafından da benimsenmiş, Yüce Meclisten geçmiş, 
halen Senatodadır, kısa zamanda Senatodanda ge
çeceğini ve kanunlaşacağını ümit ediyoruz. Eğer, bu 
kanun çıkacak olursa, Din İşleri Yüksek Kurulunnun 
kurulması, Din Şûrasının kurulması kolaylaşacaktır 
ve elbetteki, görev başında bulunan o zamanki, han
gi hükümet görev başında olursa eminim ki, bu ko
laylaştırılmış şartlar içerisinde, gerek Din İşleri Yük
sek Kurulunu, gerekse Din Şûrasını kuracaklardır. 

BAŞKAN — İki dakikanız var sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ (De

vamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Efendim, bir diğer konu, vekil imam hatipler ko

nusudur. Arkadaşlarım bu kürsüden ben beyan et
mek isterim ki, vekil imam hatipler içerisinde il müf
tülüğü yapacak seviyede din kültürüne malik kimseler 
bulunduğu gibi, köy imamlığını biraz güçlükle yapacak 
olanlar da vardır. Bu gerçekleri açıklıkla görmekte 
bir fayda vardır. Biz, buradan bizden önceki Hükü
metin sevk ettiği tasarıyı benimseyerek, bu vekil imam 
hatipleri bir imtihana tabi tutmayı, ki Yüce Meclis 
bunu beş imtihana çıkartmıştır, beş imtihanı yapma
yı ve bunlarda başarılı olanları kazananları asalete 
geçirmeyi, başarı kazanmayanları da gayet tabii ki 
vekil imam olarak bırakmayı haklı buluyoruz. He
men şurasını da belirteyim ki, köyde imamı sadece 
beş vakit namazı kıldıracak insan olarak düşünmek
te hata olduğunu zannediyoruz. Bizim kanaatimiz
ce köy imamı köyün müftüsüdür. Ve köyde imam
lık yapacak kimsenin sağlam bir din kültürü yanın
da en az lise seviyesinde genel kültüre sahip olması 
uzun yıllardan beri takip edilen bir devlet politika
sıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; ümit ediyorum ki, ar
kadaşlarımın herhangi bir sorusunu ihmal etmemiş 
olayım. 

Sayın Başkan vaktimin dolmuş olduğunu ihtar et
tiler. Böylelikle sözümü burada keserken, Yüce Meç
lisi saygılarla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayın Başkan, Sayın 
Bakandan sorum olacak. 

BAŞKAN — Soru var efendim. 
Buyurun Sayın Ünat Demir. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayın Bakanım, müs
pet ilimle dinimizin ne derece birbirine girift oldu
ğunu çok güzel tarif eden bir Bakan olarak, Sayın 
Bakandan bir şey sormayı vecibe olarak kabul edi
yorum." 

Son yıllarda aşırı solun yoğun propagandasının 
da tesirinde kalarak ve yine sola göre ilerici din ada
mı diye. tanınan ancak Maltepe Camiinde bir bayram 
namazının tarifini yapamayan bugünkü Dinayet İşle
ri Reisi hakkında ne düşünmektesiniz? Bu bir. 

İkincisi, vekil imamlar hususunda müşahhas ola
rak tespit ettiğim bir hususu da ıttılaınıza arz etmek 
isterim. 
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Tenha bir dağ köyünde lise muadelâtı îmam Ha
tip veya orta dereceli bir okulun orta kısmından (Li
se olur, ortaokul mezunu olur) mezun olup gelip ten
ha bir köyde görev alan imam, îmam Hatipli imam 
oranın mahrumiyetine dayanamadıktan sonra, bir 
müddet durduktan sonra, ya bir fabrikaya, ya bir res
mî müesseseye kaçıyor. 

Türkiye'nin 50 binin üstüne taşan köy ünitelerin
de halihazır elimizdeki İmam - Hatip mezunu din 
adamı ne kadardır? Bu tempo ile giderse kaç sene 
sonra o köyler bir imama kavuşacaktır? 

Müşahhas olarak bir hususu daha arz etmek is
tiyorum : Tabanda ve köy kesiminde daha ziyade 
imam hatip mezunlarıyle Kur'an kursu mezunları ara
sında bir sınıf farkı gözetilmektedir, bir yarışma bir 
titr yarışması gözle görülecek kadar barizdir ve mev
cuttur. 

BAŞKAN — Sayın Ünat Demir, çok kısa rica ede
ceğim, uzatmayın efendim. 

ÜNAT DEMÎR (Muğla) — Arz ediyorum * efen
dim. 

Acaba Bakanlık olarak bu ziddiyetin daha büyük 
mahzurlar doğurmadan telâfisi için ne düşünüyorsu
nuz? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Yazılı da verebilirsiniz efendim, bu

yurun. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ (De
vamla) — Efendim, bugünkü Diyanet İşleri Başkanı 
Sayın Lütfi Doğan, Diyanet İşleri Başkanlığına Din 
İşleri Yüksek Kurulundan gelmiştir. Müsaade eder
se kıymetli arkadaşım, eğer lütfederse, Diyanet İşleri 
Başkanının kişiliğini bu kürsüden münakaşa etmeye
lim. 

Atatürk'ün daima ayakta karşıladığı iki kişiden bi
risi olan Diyanet İşleri Başkanlığı makamında otu-
dan bir kişiyi, ben bir Devlet Bakanı olarak bu kür
süden münakaşa edemem. Beni mazur görmenizi is
tirham ederim. 

İkinci sorunuz, benim için son derece enteresan 
bir sorudur. 

Bugün halen köylerde ve şehirlerde imam açığı 
şöyledir : 

Köyde 19 009 imam kadrosu açıktır, merkezlerde 
1 232 imam kadrosu açıktır.. 

Arkadaşlarım, acaba bu imam - hatip okulu me
zunları köye giderler mi gitmezler mi? Benim kanaa
tim odur ki; bugün köyde binlerce öğretmen vardır 
ve bu öğretmenler en az lise seviyesinde eğitim gör

müşlerdir. Şu halde, en az lise seviyesinde genel eği
tim görmüş öğretmenler rahatlıkla köyde görev ya
parken, ben imam hatip mezunu arkadaşlarımın köy
den kaçabileceklerini zannetmiyorum. 

Binaenaleyh, Devlet politikası yürüyecektir ve 
mutlaka biz bir gün bütün köylerimizde en az lise 
seviyesinde sağlam bir din kültürünün yanında, en 
az lise seviyesinde genel kültür almış kimseleri gör
mekten memnun kalacağız. 

Yalnız burada bir nokta var, yine gayet açıklıkla 
anlatacağım. 

İmam hatip okulu mezunu imamlardan bir kıs
mı, uygulamada yeteri kadar mümarese sahibi de
ğildir. Biz bunun için şöyle bir metot bulmuş bulu
nuyoruz; ümdidederim ki, bizden sonrakiler de ge
lecek hükümetler de bunu uygularlar : İmam Hatip 
Okulu mezunlarını nazarî ve amelî olarak imtihana 
tabi tutuyoruz. Bunlardan, doğrudan doğruya imam
lık yapabilecekleri tayin ediyoruz. Geriye kalanları 
kadroya tayin edip merkezlerimizde, eğitim mer
kezlerimizde amelî öğretime tabi tutuyoruz ve iyice 
yetiştirdikten sonra köylere tayin ediyoruz. Bu me
tot, gayet muvaffak bir metottur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Yılmaz, buyurunuz sorunuzu sorun efen

dim. 
ALİ YILMAZ (Hatay) — Sayın Başkan, malum 

olduğu üzere, bugün memurlara, bilhassa idarî gö
revlerde bulunan personele «yan ödeme» veya «iş 
güçlüğü» namı altında mutlaka maddî bir imkân ka
rarnamelerle sağlanmıştır. Bu itibarla; il, ilçe ve özel
likle Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilâtında idarî gö
revde bulunan kişiler hakkında maddî imkân sağla
nılması düşünülüyor mu, düşünülmüyor mu? Ve dü
şünülüyorsa bunun tatbikatına ne zaman geçilecektir? 
Sayın Bakandan bunu öğrenmek istiyorum, teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ (De
vamla) — Efendim, bu konuda Maliye Bakanlığı ile 
müzakereler devam etmektedir. Maliye Bakanlığı, 
din görevlilerine ne ölçüde, özellikle* yönetimde gö
revli din görevlilerine yan ödeme verebilecektir. Bu 
konuda, burada bilgi verebilecek durumda değilim, 
fakat Maliye Bakanlığı ile hem yazılı, hem de söz
lü bu konuyu müzakere ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir sual de burada 
var efendim. 
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Köy camilerine verilecek imam hatip kadrolarının 
tevziinde fakir bölgelere öncelik veya zengin böl
gelere nispetle daha fazla kadro verilmesini düşünü
yor musunuz?» 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ (De
vamla) — Evet efendim, bilhassa düşünüyoruz. Arz 
ettiğim önceliklerde de bu husus vardır. Şundan do
layı küçük köyleri, fakir köyleri öne alıyoruz : Bir 
köyde, imam hakkı vererek imam tutmak -zengin böl
geler için daha kolay, fakat fakir köyler için daha 
zordur. Fakir köyler çok daha uzaktadır. Dolayısıy-
le oraya imamlar çok daha zor gitmekte, daha fazla 
para istemekte. Buna karşılık daha yakın bölgeler, 
ekseriya daha zengin köylerdir. Onlara daha az üc
retle imam tutmak mümkün olmaktadır. 

Eğer fakir bölgelerden kasıt, Türkiye'de geri kal
mış bölgeler, gelirleri az bölgelerse, elbette ki bunun 
öncelikle dikkate alınması lâzımdır ve tabiîdir ki alı
nacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, bir sual daha var efendim. 
Sayın Acar, buyurun efendim. 

ALÎ ACAR (Samsun) — Sayın Başkan, Sayın Ba
kanımız biraz evvel, köylerde çalışacak imamların 
evsafından bahsederken, köydeki imamın, köyün 
müftüsü olacağını, dolayısıyle bütün köy halkını eği
tebileceğini ve öğretebileceğini ifade buyurmuş oldu. 
Bendeniz, Sayın Devlet Bakanımızdan şunu sormak 
istiyorum : Kendilerinin memuru olarak görev ya
pan köydeki imam ve hatipleriyle köydeki küçük 
yavruları eğitmek; din dersleri ve ahlâk derslerini 
bizatihi vermek hususunda şahsî kanaatiniz nedir, 
Bakan olarak kanaatiniz nedir? Bu konudaki kanaati
niz müspet ise Bakanlık içerisinde veya Millî Eğitim 
Bakanlığı ile herhangi bir mesai ve faaliyetiniz var 
mıdır? Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

sı, sadece Millî Eğitim Bakanlığım ilgilendirmez, bir 
Devlet politikasıdır. Binaenaleyh, bu konuda benim 
Bakanlığımı ilgilendiren taraf yoktur. Millî Eğitim 
politikasıyle ilgilidir, bu konu. O bakımdan ben bu 
soruyu cevaplandıramayacağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Ergül, buyurun efendim. 
MEHMET ERGÜL (Bilecik) — Sayın Başkan, 

Sayın Bakan, kadroların dağıtımı için bir tüzük çı
karıldığını söylediler. Bir soruya karşılık da, geri kal
mış illerin imam kadrolarını temin ederken tüzüğün 
nazarı dikkate alınacağını söylediler. Şimdi, bir tü
zük var, bir de Bakanlık var. Her halde, tüzüğü tat
bik edeceğine göre, tahmin ederim ki, geri kalmış il
lere imam kadrolarının verilmesinde öncelik tanma-
mayacaktır. Bunu nasıl anlayacağız? Onu öğrenmek 
istiyorum. Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz efendim, 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ (De
vamla) — Efendim, galiba zaman son derece az ol
duğu için, belki tüzüğü ben yeteri kadar tafsilâtlı arz 
edemedim. Tüzüğün esası şöyle; Bakanlığın, imam 
kadrolarının tayininde bir ilgisi yok, bu konuda ta
mamen Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilidir. Diyanet 
İşleri Başkanlığı geri kalmış bölgelerin durumuna, de
min arz ettiğim yüzdelere göre, illere tahsisler yapa
caktır. Jller dahilindeki komisyonlar o il içerisinde 
merkez ilçesinin ve ilçelerdeki diğer ilçelerin kendi 
içinde tevziat yapacak ve bunlar ilân edilecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sorular cevaplandırılmıştır. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ (De

vamla) — Efendim, tekrar saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Cavit Erdemir, buyurun. 

HÜSEYİN CAVİT ERDEMİR (Kütahya) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi ile ilgili kişisel 
görüşlerimi ifade etmeye çalışacağım. 

İslâm dininin icapları ibadet ve ahlâk esasları ile 
ilgili işleri yürütmek ve din konusunda toplumu aydın
latmak görevi kanunla Diyanet İşleri Başkanlığına 
verilmiştir. İslâm dini Yüce bir dindir, Cihan şü
mul bir dindir. İslâm dini toplumun, fertlerin her 
türlü hukukî, ahlâkî, adlî, idarî, iktisadî ve manevî 
ihtiyaçlarına hitap eden yüce bir dindir. İslâm di
ni diğer dinlerden farklı olarak hem dünya, hem ahî-
reti kucaklıyan bir dindir. Zaman zaman kulakları 
tırmalayan «dinde reform» iddiaları inanç dışı, akıl 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ (De
vamla) — Efendim, bjlindiği gibi, birçok köylerimiz
de Kur'an kursları vardır. İlkokulu bitirmiş olması 
şartıyle bu Kur'an kurslarına devam etmek herkes 
için serbesttir ve gayet tabiîdir ki, buralarda ehliyetli 
ve öğretme vasıfları olan imamlarımız da görev al
maktadır. 

Eğer, bunun dışında söz konusu ise, ilkokulları
mızda ayrıca din dersleri vardır. Eğer din dersleri
nin imamlar tarafından verilip verilmeyeceği söz ko
nusuysa, bu, bir eğitim politikasıdır. Eğitim politika-
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ve mantık dışı iddialardır. İslâm dini her toplum ve 
her devre rahatlıkla hitap eden yegâne dindir. tslâ-
miyetin hiçbir zaman reforma ihtiyacı yoktur. Lâik
lik din ve dünya işlerinin ayrılması olarak kabul edi
lir. Fakat, İslâmiyet düşmanlarınca senelerce buna 
başka mânalar verilmiş, «dinsizlik ve imansızlık» 
şeklindeki mânalarla senelerce İslâm dini menfî tep
kilere, baskılara maruz bırakılmıştır. Senelerce Müs
lüman Türk çocukları dinin icaplarını, gereklerini 
öğrenmekten mahrum bırakılmıştır. Bu şekildeki 
baskı ve anlayış bugün maalesef «biz Türk değiliz, 
biz Müslüman değiliz» diyebilen maneviyattan yok
sun kimselerin yetişmesine sebebiyet vermiştir. Dini
mizin gereklerinin öğretilmesi, maneviyatla müceh
hez bir neslin yetiştirilmesi için, bugün okullardaki 
din öğretiminin kâfi olmadığı kanaatindeyim. Dev
let «Dine karışmam» diyemez, Devlet kanaatimce 
maneviyatla mücehhez bir nesil yetiştirmeye mecbur
dur, sorumludur, bütün dinî ihtiyaçları düşünmeye 
mecburdur. 

Muhterem milletvekilleri, bugün yabancı ülke
lerde milyonlarca vatandaşımız bulunmaktadır. Dev
let olarak bugün onların manevî yönleri, din eğitim-
leriyle ilgilenmeye her zamankinden fazla mecbur bu
lunmaktayız. Komünizm, bilhassa Batı Alman-
ya'daki vatandaşlarımız arasında büyük bir faaliyet 
gösterme çabasındadır. Komünistlerin, aşırı sol
cuların Batı Almanya'daki vatandaşlarımız arasında
ki gösterdikleri, milletimiz ve Devletimizle ilgili yı
kıcı propaganda faaliyetleri hakkında, Diewelt Ga
zetesinde çıkan yazı, ve Almanyanın Sesi Radyosu
nun 2 Ocak 1975 tarihli bu yazı ile ilgili yorumu, 
5 Ocak 1975 tarihli Tercüman Gazetesinde yayınlan
mıştır. Yabancı ülkelerdeki vatandaşlarımız arasın
daki komünizm propaganda faaliyetlerinin, çok teh
likeli bir noktaya geldiği bu yazıda çok güzel bir şe
kilde belirtilmiştir. Diğer Devlet teşkilâtımızla bir
likte Diyanet İşleri Başkanlığının da hem içeride ve 
hem dışarıda bu tehlikeye hassasiyetle eğilmesi, top
lumumuzun ve fertlerimizin maneviyatla mücehhez 
hale getirilmesi mutlaka zarurîdir. Komünizm kar
şısında en müessir silâh, en tesirli kale yüce İslâm 
dinidir. 

TRT'nin dinî yayınları çok kifayetsizdir. TRT'nin 
ve bilhaspa televizyonun çok daha geniş ve etkili di
nî yayınlara ve programlara ağırlık vermesi zarurîdir. 
TRT'nin, dinî yayın ve programlarında mutlaka Diya

net İşleri Başkanlığıyla işbirliği yapması gereklidir. 
Şimdiye kadar bu yola başvurmayan, dinî programla
rın hazırlanmasında ve yayınlanmasında Diyanet İşle
ri Başkanlığıyla işbirliğinden kaçınan TRT bu husus
ta daha fazla vakit kaybetmemelidir. 

İhtisas ve ehliyete hürmet şarttır. Dinî konular 
da bu işin ehillerine bırakılmalıdır. 

Bu vesile ile şunu da belirtmek isterim: TRT'de 
çok ustalıkla din, örf ve âdetlerimiz aleyhinde ya
yın ve programlar düzenlenmektedir. Bunlara mut
laka son verilmelidir. 

Adalet Partisi iktidarında büyük önem verilen 
ve tatbik mevkiine konularak kısa zamanda binlerce 
köye verilen köy imam kadroları için bu sene de ge
reken ehemmiyetin verilmesi memnuniyet verici ol
muştur. 

Sayın Bakanımız izahatında, imam kadrolarının 
dağıtılmasında, imam ücreti ödeyemeyecek derecede 
fakir köylere, orman köylerine, dağ köylerine ve 
hudut köylerine öncelik tanınacağını belirttiler. Bu 
hususta tüzük hazırlandığını ifade ettiler. Bununla 
da memnun olduğumuzu bilhassa belirtmek isterim. 

Meclisimizce kabul edilmiş olan 603 sayılı Ka
nundaki değişiklikle, vekil imam probleminin hallin
de ve diğer birçok meselelerde büyük ilerlemeler kay
dedilmesi memnuniyet verici olmuştur. Yalnız, Di
yanet İşleri Başkanlığınca açılmış kurslardan başarı 
belgesi alanların imtihana tabi tutulmamasının da ye
rinde olacağı kanaatindeyiz. 

Müftülüklerimiz artık bakımsız, eski perişan bi
nalardan kurtarılmalıdır. Bu iş, halkın yardımların
dan ziyade, Devletçe programlı bir şekilde ele alın
malı ve halledilmelidir. 

Diyanet İşleri yayınları daha kifayetli hale getiril
melidir. Halkımızın anlayacağı dille küçük ebatta 
broşür, kitap, dergiler hazırlanarak köylere kadar da
ğıtılmalıdır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin, Diyanet İş
leri camiasına ve yüce milletimize hayırlı, uğurlu 
olmasını Büyük Allah'tan diler hepinize saygılar suna
rım. (A. P: ve M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdemir. 
Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi üzerindeki müza

kereler bitmiştir. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 



M. Meclisi B : 42 19 . 2 . 1972 O : 2 

D) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 24 403 860 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
(Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Toplumun dinî konularda aydın
latılması ve ibadet yerlerinin yö
netimi 858 694 720 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

900 Programlara dağıtılamayan trans
ferler 11 615 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diyanet îşleri Başkanlığı bütçesinin memleketi
mize ve Diyanet camiasına hayırlı olmasını niyaz 
ederim. 

Bütçe görüşmelerine devam etmek üzere, 20.2.1975 
Perşembe günü saat 10,0Q'da toplanılmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 22,45 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — istanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, Tür
kiye Öğretmenler Derneği Dergisine ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Başbakan adına Millî Eğitim Bakanı 
Safa Reisoğlu'nun yazılı cevabı (71322) 

21 . 12 . 1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafın
dan, yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi say-
gıyle, arz ederim. 

İhsan Toksan 
İstanbul Milletvekili 

1. Türkiye Öğretmenler Derneği dergisinin son 
sayısı, iki başlık kenarında Tiberius ve Şeyh Bedret
tin'den aldığı cümlelerle Türk Ordusu'nun şerefli su
baylarına, Generallerine en şen'i hakaretler yapılmak
ta vatan uğruna savaş kötülenmekte ve manevî inanç
lar tamamen inkâr edilmektedir. Erinden Genelkur
may Başkanı'na kadar bütün Türk Ordusunu ve Türk 
Milletini üzen «TÖB-DER» ilgilileri için, adli kovuş
turma açılması yolunda Savcılık uyarılmış mıdır.? 

2. TÖB-DER'in yazarları. Millî Eğitim camiası' 
ndan olduğuna göre, bu menfi propagandayı çocukla
rımıza da, telkin ediyorlar mı? 

Şerefli Türk Ordusu'na hakaret edenlere Türk ço
cukları teslim edilemez. Bunlar hakkında idari tahki
kat açılmış mıdır.? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 21 . 2 . 1975 
Başkanlık Müşavirliği 

Bölüm : Parlamento - İrtibat 
Sayı : 031.2-58 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 7 . 1 . 1975 gün ve 7/322-1706/15295 sayılı 
yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın İhsan Toksarı'nın 
«Türkiye Öğretmenler Derneği Dergisinin son sayı
sına» dair vermiş oldukları yazılı soru önergesine iliş
kin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize Saygı ile arz ederim. 

Prof. Dr. Safa Reisoğlu 
Millî Eğitim Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın İhsan Toksarı'nın Tür
kiye Öğretmenler Derneği Dergisinin başlık kenarın-
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da Tiberius ve Şeyh Bedrettin'den alınan sözlere dair 
vermiş olduğu yazılı soru önergesine ilişkin cevabı
mız. 

Türkiye Öğretmenler Derneği Dernekler Kanunu
na göre kurulumuş bir teşekküldür. Bu dernekçe çı
kartılmakta bulunan dergi de diğer yayımlar gibi Ba
sın Savcılarının denetiminden geçmektedir. Adıgeçen 
derginin okullarda öğrencilere okutulması yönünden 
Bakanlığımızca yapılmış bir tavsiye de mevcut değil
dir. 

Okullarımızda satılması tavsiye edilen kitap, dergi 
ve her türlü yayımlar ciddi bir inceleme sonunda 
Tebliğler Dergisinde yayımlandıktan sonra okulları
mızda okutulmaktadır. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Prof. Dr. Safa Reisoğlu 

*"'• Millî Eğitim Bakanı 

2. — Siirt Milletvekili İdris Arıkan'ın, Kıbrıs Ba
rış Harekâtında şehit, yaralı ve kayıp olanlara iliş
kin sorusu ve Millî Savunma Bakanı îlhami Sançar' 
m yazılı cevabı (7/335) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorumun Sayın Millî Savunma Ba

kam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletinizi saygıyle rica ederim. 13 . 1 . 1975 

İdris Arıkan 
Siirt Milletvekili 

İlin adı Şehit Yaralı Kayıp 

Adana 
Adıyaman 
Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 

7 
5 

10 
2 
5 

19 
5. 
1 
7 

20 
2 

— 
1 
7 
2 

19 
11 
11 
4 

19 
3 

17 
1 

20 
35 
16 

. 8 
4 

28 
4 
2 
4 
9 
2 

29 
5 

13 
20 

Soru : 

12 . 1 . 1975 tarihli gazetelerden Kıbrıs barış hare
kâtları sırasında Türk Silâhlı Kuvvetlerinin şehit ya
ralı ve kayıp olarak cem'an 1231 kişi zayiat verdiğini 
öğrenmiş bulunuyoruz. Gazete havadisi doğru ise. 
şehit yaralı ve kayıpların (subay, assubay, er, sivil) 
doğum yerleri olan vilâyetlere göre dökümü nedir? 

T. O 

Millî Savunma Bakanlığı 

Kanun : 52/1 - 75 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 7 . 2 . 1975 gün ve 7/335 - 1752/15627 sa
yılı yazı. 

Siirt Milletvekili idris Arıkan'ın Kıbrıs Barış Ha
rekâtında şehit, yaralı ve kayıplarla ilgili olarak ver
miş olduğu yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandı
rılmıştır. 

Arz ederim. 

İlhami Sançar 
Millî Savunma Bakanı 

İlin adı Şehit Yaralı Kayıp 

Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Hatay 
İsparta 
içel 
İstanbul 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 

7 
5 
5 
5 
3 
8 
6 
5 
2 
4 
2 

11 
5 
7 

25 
22 

8 
9 
7 

16 
14 
20 
21 
18 
27 
15 
6 
8 
8 
3 

12 
7 

11 
44 
31 
26 
15 
21 
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İlin adı Şehit Yaralı Kayıp 

Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Sakarya 

5 
3 
5 
4 
7 
6 
8 
4 
1 

11 
3 

. 4 
5 
6 
3 

17 

16 
3 

17 
35 
11 
23 
26 
11 
9 
2 
2 
5 

14 
17 
8 

23 

İlin- adı Şehit Yaralı Kayıp 

Samsun 
Siirt 
Sinop 
Sivas 
Tekirdağ 

Tokat 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 

Uşak 
Van 

Yozgat 
Zonguldak 

11 
4 
5 

17 
5 

7 
6 
2 
8 

5 
2 

11 
9 

24 
6 
6 

24 
6 

18 
29 
10 
13 

13 
10 

22 
26 

468 991 

VI. — TEŞEKKÜR, TEBRİK VE TEMENNİLER 

Amasya Ziraat Odası 
Ziyapaşa Bulvarı 41 /2 Amasya 

TJf. 

İşaretimiz 
060/86 

: 396 

işaretiniz Ko 

Sayın Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
-• Ankara 

Amasya Ziraat Odası olarak Yönetim Kurulumu
zun Oda Meclisi ile birlikte yaptıkları 12 . 2 . 1975 
günlü toplantısında Amerikan Kongresinin tek taraflı 
olarak Türkiye'ye yardımı kesmesi konusunda Amas
ya Çiftçisinin bu konudaki görüşünü aksettirmek üze
re metni ilişikte sunulan bildirinin yayınlanmasına ka
rar verilmiştir. 

Yüksek ıttılaınıza saygı ile arz ederim, 

Saip Ergin 
Ziraat Y. Mühendisi 
Ziraat Odası Başkanı 

Amasya 
Ziraat Odası 

Bildiri 

Tarihte emperyalizmin sembolü olan ve Anayurt
larını küçük görerek dünyanın çeşitli ülkelerine göç 
eden vatansız Rumların etkisi ile Amerikan Kongre

sinin, tek taraflı olarak Türkiye'ye yardımı kesme ha
reketini esefle karşılıyor ve son derece ibrete değer 
buluyoruz. Çünkü bu hareketin Newyork Limanında 
Avrupa ve bütün Doğu âlemine elindeki meşale ile-
ışık tuttuğu ilân ve kabul edilen Hürriyet Âbidesinin; 
sahibi ve WiIşon prensiplerinin dünyaya yayıldığa 
yer olan Amerika'dan gelmesi insanlık idealine en faz
la bağlı ve bu uğurda Kore'de olduğu gibi gerektiğin
de binlerce evlâdını fedadan çekinmeyen büyük Türk 
Milletini sözde baskı altında tutmak için yapılmış; 
olması özü sözünü tutmayan Amerikan Kongresinin' 
nasıl bir emel beslediğini açıkça ortaya koymakta
dır. Bu yanlış kararın her şeyden kendi menfaatleri 
bakımından Amerikan milletinin çoğunluğunu teşkif 
eden sağduyu sahiplerinin harekete geçmesiyle düzel
tileceğine inanmak istiyoruz. Kaldı ki, asil Türk Milleti 
varlığını korumak için değil malını, son ferdine ka
dar canını dahi rahatlıkla ortaya koyabilecek kudret
te olduğunu bütün dünyaya bir defa daha ispat ede
cek ve bu hareketten kendi çıkarları bakımından bir 
şeyler umanların hevesleri kursaklarında kalacaktır. 

Temsil etiğimiz asil Türk çiftçisi bu meselede gen
ci, ihtiyarı, kadını ve erkeği ile kendisine verilecek her 
vazifeyi yapmaya hazır ve sabırsızdır. 

Her karışını şehit kanlarıyle suladığımız vatanı
mızın ve özgürlüğümüzün korunması uğruna katla
namayacağımız fedakârlık ve aşamayacağımız engeB 
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olmadığının bütün Cihana Türk'ün gür sesi ile bir 
daha ilânını arz ve istirham ediyoruz. 

Hasan Apaydın 
Hüsamettin Dehneli 

Kadir Kurt 
Yusuf Topal 

Mehmet Aslan 
Ekrem Sezer 

Dursun Tarım 
Hacı Erdoğan 
Şaban Kayalar 

Selâhattin Soylu 
Ahmet 

Saip Ergin 
Hamdi Bülbül 

Nami Köse 
Bahattin Hatipoğlu 

Bekir Çaycı 
Nadir Özel 

Ahmet Kahraman 
Ali D. Eser 
Recep Şahin 

Hasan Yazarer 
Yağmur 

Zürih, 10 Şubat 1975 
İsviçre Türk Dernekleri Federasyonu 
Verband Türkischer Vereinigungen in der 
Schweiz Federation des Unions Turques en 
Suisse 8021 Zürich Postfach 668 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Konu : T. C. Anayasasının 62 nci maddesine da
yanarak yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına 
seçme ve seçilme hakkı verilmesi istemi. 

İstemde bulunanın : 

Adı ve Soyadı Hüsnü Izgi, şahsı ve 
İsviçre Türk Dernekleri Federasyonu üyeleri adına. 

Adresi 
Grüneck/lsviçre 

Untere Grüneck 555, 8554 

Açıklama ve istem 

Genel Başkanı bulunduğum, «İsviçre Türk Der
nekleri Federasyonu», İsviçre'de çalışan yirmi binden 
fazla vatandaşımızın tüm İsviçre sathına yayıh ola
rak kurdukları Türk Derneklerinin tek üst kuruluşu
dur. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde çalışarak geçimle

rini sağlamak ve yurt ekonomisine katkıda bulunma 
çabası içinde olan diğer Türk vatandaşları gibi, İsviç-: 
re'de oturan Türkler de kendi öz yurtlarının yöneti
mine ağırlıklarını koyamadıkları için, köklü çözüm
lere bağlanması zamanı gelip geçen anasorunlarının 
çözümlenemeyeceği kanısına varmakta olduklarını 
hissetmektedirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri, 
Bizler, bu gurbet diyarlarda bulunuyorsak sadece 

şahsımızı düşünerek bulunmuyor, aynı zamanda ana
yurdumuzun ekonomik ve malî gücünü yükseltme 
yolunda çok önemli bir millî görev de yapıyoruz. 
Bundan dolayı da iyi yurttaşlar olduğumuz her fır
satta, büyüklerimiz tarafından tekrarlanıyor. Bize 
göre, iyi yurttaş olmak demek sadece borçlarını ye
rine getiren yurttaş olmak değildir. İyi yurttaş, aynı 
zamanda Anayasamızın sağladığı temel hak ve hür
riyetlerden tam olarak yararlanan yurttaş demektir. 
Halbuki bizler, seçimlerde oy kullanma seçilme te
mel hakkından mahrum edilmiş bulunuyoruz. Bu 
gerçek karşısında Anayasamızın «Eşitlik» ilkesi göl-; 
gelenmiş olmuyor mu? 

Sayın Parlamento üyelerimiz, 
Yurt dışında çalışan ve 18 yaşını dolduran Türk 

yurttaşlarına seçme ve seçilme hakkı verilecek olur-> 
sa, bir yandan Anayasamızın eksiksiz uygulanmasına 
yardımcı olunacak, diğer yandan da seçimlerde yep-. 
yeni bir seçmen kitlesi kendi ağırlığını duyurmuş 
olacağından ülkemizde demokratik istikrarlı hükü
metler kurulması olanakları kolaylaştırılmış olacak
tın 

İsteğimizin kabul olunmasını saygılarımızla arz 
ederiz. 

Hüsnü Izgi 
İsviçre Türk Dernekleri 

Federasyonu Genel Başkam 

•«•»» 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

42 NCİ BİRLEŞİM 

19 . 2 . 1975 Çarşamba 

Saat : 10,00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X I . — 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu raporu ile 1975 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/210; C. Sena
tosu : 1/277) (M. Meclisi S. Sayısı : 128; C. Sena
tosu S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 15.2.1975) 

X 2. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/212; C. Senatosu : 1/279) (M. Meclisi S. Sayısı : 
129; C. Senatosu S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1975) 

X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1975 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/211; C. Senatosu : 1/287) (M. Meclisi S. Sayısı: 130; 
C. Senatosu S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1975) 

X 4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu ile Karayolları Genel Müdürlüğü 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/221; C. 
Senatosu : 1/288) (M. Meclisi S. Sayısı : 131; C. Se
natosu S. Sayısı : 417) (Dağıtma tarihi : 15.2.1975) 

X 5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/222; C. Senatosu.: 1/289) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 132; C. Senatosu S. Sayısı : 418) 
(Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1975) 

X 6. — Tekel Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/223; 
C. Senatosu : 1/290) (M. Meclisi S. Sayısı : 133; C, 
Senatosu S. Sayısı : 419) (Dağıtma tarihi : 15.2.1975) 

X 7. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi : 1/224; C. Senatosu : 1/291) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 134; C. Senatosu S. Sayısı : 420) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 2 . 1975) 

X 8. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi : 1/225; C. Senatosu : 1/292) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 135; C. Senatosu S. Sayısı : 
421) (Dağıtma tarihi : 1 5 . 2 . 1975) 

X 9. — Ankara Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/213; 
C. Senatosu : 1/280) (M. Meclisi S. Sayısı : 136; C. 
Senatosu S. Sayısı : 409) (Dağıtma tarihi : 15.2.1975) 

X 10. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu-. 
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/216; 
C. Senatosu : 1/281) (M. Meclisi S. Sayısı : 137; C. 
Senatosu S. Sayısı: 410) (Dağıtma tarihi: 15 . 2.1975) 

X 11. — İstanbul Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo-* 
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko-; 
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/218; C. Senatosu : 1/282) (M. Meclisi S. Sayısı : 
138; C. Senatosu S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1975) 

X 12. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
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janoruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/219; C. Senatosu : 1/283) (M. Meclisi S. Sayısı : 
139; C. Senatosu S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1975) 

X 13. — Hacettepe Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/217; C. Senatosu : 1/284) (M. Meclisi S. Sayısı .: 
140; C. Senatosu S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1975) 

X 14. — iktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 
1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi : 1/220; C. Senatosu : 1/285) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 141; C. Senatosu S. Sayısı : 414) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 2 . 1975) 

X 15. — Çukurova Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/214; C. Senatosu : 1/286) (M. Meclisi S. Sayısı : 
142; C. Senatosu S. Sayısı : 415) (Dağıtma tarihi : 
15 , 2 . 1975) 

X 16. — Diyarbakır Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/215; C. Senatosu : 1/287) (M. Meclisi S. Sayısı : 
143; C. Senatosu S. Sayısı : 416) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1975) 

X 17. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1975 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi : 1/226; C. Senatosu : 1/293) (M. Meclisi S. 

Sayısı : 144; C. Senatosu S. Sayısı : 422) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1975) 

X 18. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/227; C. Senatosu : 1/294) (M. Meclisi S. Sayısı : 
145; C. Senatosu S. Sayısı : 423) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1975) 

X 19. — Orman Genel Müdürlüğü 1975 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/228; C. Senatosu : 1/295) (M. Meclisi S. Sayısı : 
146; C. Senatosu S. Sayısı : 424) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1975) 

X 20. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi : 1/229; C. Senatosu : 1/296) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 147; C. Senatosu S. Sayısı : 425) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1975) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

....>, '>•»•<< ....... 



Dönem : 4 I ^IQ 
Topiant, : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : P £Q 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1975 yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. 

Meclisi : 1/212; C. Senatosu : 1/279) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı: 408) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 8.2. 1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2600 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 21 . 1 . 1975 gün ve 1/212 - 42 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1975 tarihli 28 nci Birleşiminde aynen ve açık oy ile ka

bul olunan Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1975 yılı Bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

AÇIK OY NETİCESİ : (120) 

Kabul : 88 
Ret : 32 

Bütçe Karma Komisyonu . 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 15 . 2 . 1975 
Esas No. : 1/212, C. S. 1/279 

No. : 142 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1975 tarihli 28 nci Birleşiminde aynen kabul edilen (Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
ilişikte sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yük-ek. Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Vahit Bozatlı 
Sivas Milletvekili 
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